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Echipa B. P. Bănise continuă să ocupe 
locul 11 în clasamentul general

Etapa Aue—Karlovy Vary, o cursă extrem de grea
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In concursul internațional Echipa noastră de rugbi, cu 6 debutanți, s-a impus;
de la Atena

C. Bloțiu 1;51,6
la 800

Al. Bizim 78,75
ia suliță

ATENA 20 (prin telefon). — 
Mie1,ii romîni participenți la 
<>ncursul internațional din ca
pitala Greciei au obținut în pri- 
na zi performanțe de valoare. 
Astfel, în proba de aruncare a 
.uliței romînîi au ocupat pti- 
nele două locuri prin BIZIM

, u,75 m și POPESCU cu 
’8,25 m. Pe locul trei Pieracos 
Grecia ) 73,87 ro, iar al patrulea 
-a. clasat cel mai bun perfor- 
ner mondial al anului trecui, 
irlandezul Nievalla cu 72,91 m. 
'ursa de 800 m a fost cîștigată 
le alergătorul romin BLOȚ1U. 
ironometrat în timpul foarte 
iun de 1:51,6. Al doilea s-a 
atașat Kițilis (Grecia) 1:52.7. 
.a înălțime. lordanov (Bulga- 
ia) și SPIRIDON (Romînia) au 
toținut 2,04 m. Atletul bulgar 
j fost declarat învingător, a- 
rlud o încercare mai puțin. Pro- 
«ifelOttm a revenit sprini-eru- 
ur bulgar Gluțev în 10.8 urmat 
ie romînii Zamflrescu și Tuxio- 
•așcu am în doi cu 10,9.

La concurs participă atleți din 
1 țări.

TITUS TATU antrenor

Romînia-Cehoslovacia 14-3 (3-0) 
in primul meci din „Cupa Păcii"

GORL1TZ 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special D. 
CAL1MACHI): Echipa noastră 
a debutat în cea de a 6-a ediție 
a „Cupei Păcii" printr-o victorie 
obținută în fața formației Ceho
slovaciei. Jocul s-a disputat Ia 
Bautzen (circa 60 km distanță 
de Gorlftz, unde locuiește mica 
noastră delegație pe durata 
derii ei în R. D. Germană).

înainte de meci a plouat 
temperatura a coborit brusc 
esteva grade. Acest lucru a 
fluențat, desigur, comporta 
echipei noastre de-a lungul în
tregii reprize 1. Jucătorii s-au 
încălzit foarte greu. Numa-i ast
fel ne putem explica slaba com
portare a echipei în prima parte 
a meciului. Nimic nu a „mers". 
Înaintarea a jucat deslînat, fără 
vigoarea-î cunoscută, iar treisfer- 
turile.au greșit mult, pierzind 
baloane ca și cîștigate. Lucrul 
acesta a convenit XV-lui ceho
slovac-, pentru că i-a permis să 
practice obișnuitul său rugbi 
obstructionist. Au trebuit 30 de 
minute pentru ca Rahtopo-I să 
deschidă scorul (3—0) printr-o 
lovitură de picior căzută, scor 
care rămîne neschimbat oină 
Ia pauză.

La reluare, în minutul 47 ad
versarii egalează prin lovituri 

de 
mai

șe-

tîrziu, echipa noastră atacă des- 
lănțuit și, în urma unei reușite 
acțiuni a liniei de treisferturi, 
balonul ajunge pe aripă, la Dra- 
gomir, care marchează o fru
moasă încercare la colț : 6—3 
(Chiriac ratează transformarea). 
In minutul 58, la un „ținut" al 
fundașului cehoslovac, Mateescu 
transformă o lovitură de pedeap
să : 9—3. In minutul 71 Rah-
topol atacă cu linia de treisfer- 
turi, realizează o breșă în sti
lul lui caracteristic și, în final, 
o încercare Ia centru : 12—3 și 
apoi 14—3, pentru că Mateescu 
transformă.

In concluzie, abia în repriza 
2-a, mai exact în ultima ju-a

(Continuare in pag. a 4-a)

KARLOVY-VARY 20 (prin 
telefon). — Azi s-a desfășurat 
o etapă grea. Deși scurt, dru
mul de la Aue la Karlovy-Vary 
(138 km) a constituit un ade
vărat coșmar pentru cicliști. La 
ora prînzului, cînd s-a dat star
tul, ploua torențial. Ploaia rece 
nu a încetat decît cu cîțiva ki
lometri înainte de sosire.

La începutul etapei se urcă. 
Din pluton, rămîn, rînd pe rî.nd, 
alergători din Bulgaria, Dane
marca, Finlanda și din alte e- 
chipe. După aproximativ 20 de 
km începe coborîrea. Serpenti
nele udate de ploaie, ca și vi
rajele cînd largi, sînd scurte 
solicită din plin atenția cicliști
lor. Apoi traseul continuă să 
urce și să coboare. La km 40, 
evadează Spruyt (Belgia) și 
Megyerdy (R.P. Ungară). Ei 
trec în această ordine la sprin
tul cu premii din localitatea
Klingenthal (64 km) și la cel 
de cățărare de la Miihlleiten
(km 69). Plutonul îi ține pe cei 

doi fugari la 200—300 m dis
tanță pînă cind Spruyt și Me- 
gye'rdy nu mai au resurse și. 
cedează. In munți, norii au 
coborât Ia nivelul șoselei, for- 
mînd o masă compactă prin 
care nu se poate vedea la 2—T 
metri * ' '
la 10 metri de pluton și nu 
putem 
clist.
biue de 20 de ktn. Rutierii sînt

o -o 
în fată. Stăm în mașină

să distingem nici un ci- 
Și acest lucru de mai

de pedeapsă transformată 
Dopol: 3—3. Opt minute

în preajma turneului final
ia handbal in 1 masculin

Gruia aruncă din săritură peste blocajul advers. Fază din meciul 
Steaua—Dinamo Buc. (13—13)

Campionatul republican de hand
bal în 7 masculin a ajuns în raza 
finală Incepînd de duminică, Steaua 
(actuala campioană), Dinataio Bucu
rești — calificate din seria l și 
Știința Timișoara, Dinamo Brașov 
— din seria a U-a — se vor întrece 
în cadrul unui pasionant turneu 
tnr-retur. Anul acesta, ocazia de a 
urmări îndeaproape întrecerile celor 
mai bune formații din tara noastră 
care vor decide campioana repu
blicană. o au iubitorii acestui sport 
din Suceava și Onești.

Cele două reprezentante ale Ca
pitalei în această ultimă dispută 
sînt binecunoscute iubitorilor hand
balului din întieaaa tară. Ca și în 
ultimele ediții, Dinamo și Steaua 
lîa alcătuirea cărora intră majori
tatea componentilor lotului republi
can) se prezintă din nou cu cele 
mai mari șanse in lupta pentru titlu. 
In partidele directe din campionat, 
Steaua a cîștigat în tur cu 10—8, 
meciul din retur terminîndu-se la 
egalitate (13—13). De aceea, dispu
tele lor directe de la Suceava si 
Oaeșîi constituie principalul punct 
de atracție al acestui turneu final.

După o absență de un an, Ști- 
^4a Timișoara, puternic-a formație 

-Udnățeană, revine în rîndul frunkv- 
șeloț handbalului masculin. Studen
ții au înregistrat în acest an un 
evident salt valoric și. datorită în 
special bunei' lor comportări ăia

mația timișoreană, seria a Iî-a va 
fi reprezentată de cunoscuta echipă 
brașoveană Dinamo. După 
știe, datorită unei măsuri 
nare dictată de Federație, 
viștii au pierdut primele 4 
din turul campionatului cu 
în ciuda acestui evident handicap, 
dinamoviștii au reușit un adevărat 
tur de forță în celelalte meciuri, 
abtinînd 7 victorii și două meciuri 
nule și clasîndu-se astfel, la în
cheierea returului, pe locul secund.

Programul întrecerilor din tur a 
fost deja alcătuit. Duminică 24 mai, 
de la ora 16, se vor întrece Steaua 
și Știința Timișoara și apoi Dinamo 
București și Dinamo Brașov. Luni 
25 mai sînt programate meciurile 
Dinamo Buc. — Știința (ora 16.30) și 
Dinamo Brașov — Steaua (ora
17.45) , iar marți 26 mai partidele 
Știința — Dinamo Brașov (ora 16,30) 
și Dinamo
17.45) .

Buc. — Steaua

★
desfășoară ultimele ni-a-

(qu jeușit^șă .pbțin^ și ... la ■
^entrii tuineur i|xiăi. Aiățuri de făx- ClujJ, ?

Astăzi se _____,. .
ciuii din returul campionatului fe
minin. Tn Capitală sînt ‘ programata 
îniîlnirile Rapid — Rulmentul Bra
șov (teren Giulești, ora 17,30) și 
Știința S.S.E. Ploiești (teren Ti
neretului, ora 16,30). Partida Con
fecția — Voința Sighișoara a fost 
amînată. In țară, cele mai impor
tante partide vor avea loc la Bra
șov (Tractorul — Progresul Buc.)' 

la J Timișoara (S.S.E. — ȘtiUțai

Constantin Dumitrescu, învingător în etapa Oberhof—Aue^j 
făcind tunul de onoare pe pista stadionului

Telefoto A^erprwa:

concentrați la tnaximtMii. Aceasta 
este și explicația faptului că nu 
se produc busculade.

La Kecskemet:

Selecționatele olimpice ale R. P. Romine si R. P. Ungare
04)au terminat la egalitate:

KECSKEMET, 20 (prin tele
fon de Ia trimisul nostru spe
cial, GH. NICOLAESCU). — 
Aproximativ 12 000 de specta
tori au luat loc în tribunele 
stadionului din localitate pen
tru â" urmări 
reprezentativele olimpice 
R. h- Ungare și R. P. 
mine. Jocul a luat sfirșit cu 
un scor alb, nicf una dintre 
formații nereușind să concretize
ze ocaziile avute. Nemulțumiți,

partida dintre
ale

Ro-

în această privință, se po-t con
sidera fotbaliștii romani, care 
și-au creat mai multe ocazii, 
dar pe care nu le-au putut fruc
tifica.

Cum a acționat însă formația 
noastră în această ultimă veri
ficare înainte de Sofia? Mai 
slab în prima parte a jocului ■ 
și mai bine în repriza secundă, | 
cînd și-a dominat copios parte-' 1 
nărui.

O inimoasă victorie inicrnațiOHâlă

BRAȘOV 20 
Peste, i 5.000 de 
urmărit miercuri 
prima întâlnire internațională de 
fotbal disputată anul acesta în 
localitate: Steagul roșu —
Szeged'. ‘Manifestînd o formă bu
nă și, dpminînd rr.ai bine de 70 
de minute, localnicii au reali
zat o frumoasă victorie. Linia de 
-atac, sprijinită bine de mij
locași, a construit acțiuni efica
ce, obținind trei goluri. Oaspeții 
au inițiat contraatacuri, destul 
de periculoase, dar apărarea lo
calnicilor n-a cedat decît o sin
gură dată, în min. 77, cînd ex-

(prin telefon). 
spectatori au 
după amiază

•tremul stingă Voroș a reușit 
să reducă din handicap. Pentru 
Steagul roșu au înscris, în or
dine, Seredat (min. 20). Năftă- 
năilă (min. 45) și N-ecuIa (min. 
55). A arbitrat bine Petre Ba
dea (Brașov). Steagul roșu. 
Haidu — Zaharia (Campo). Je
nei, Sigheti, Naghi — Pescarii 
(Seredai), Năftănăilă — Seli 
mesi (Hașoti), Necula, Gane 
(Mesaroș), Campo (Șelitnesi). 
Szeged: Korany — Szabo, Kor- 
tosi, Kovali — Dezsofi, Pataki — 
Arato, Csorr.or, Szlovak, Gilicz, 
Voroș.

C. GRUIA — coresp. reg.

Prezenfînd o ncuă formulă, 
reprezentativa noastră a abor
dat jocui cu oarecare timiditate. 
Randamentul mai scăzut al a- 
tacului se explică — după pă-

La km 85. începe cel rnaB 
greu urcuș: Eibenstock. Lntfi set 
detașează I. Ardeleana și Ap
pier (R.D.G.), dar sînt prinșii 
După aceea se desprind dini 
pluton Cerepovici, Mikein șil 
Heller. Alergătorii noștri îi mar
chează strict pe cicliștii" polo-, 
nezi și din această cauză ntc 
participă la acțiune. Pină iito 
vîrf (km 106) cei trei fugari ati 
luat un avans de 500 m. In acest 
punct se trece frontiera de stat 
dintre R. D. Germană și R. S- 
Cehoslovacă și totodată încapă 
coborîrea.
fugari își 
stadionul
Heller se

Pe această porțituia 
măresc avansul. Pa 
din Karlovy-Vary, 

acomodează mai bina

(Continuare in pag. a 3-a) (Coniinuare în pag. a 4-a) j

De ce așa de tîrziu și in mare grabă?
Unii, eând fae 

conduc, probabil, 
proverb „Mai bine mai 
deeît niciodată ?“

o treabă. se 
după vechiul 

tîrzfu, 
Ei bine, nu 

sintern de acord cu aceștia și-i 
întrebam, de ce mai tîrziu, cînd 
se poate face o 
timpul ei ? Dar 
creț, despre ce 
Fabrica de țevi 
începiut să se facă ceva pentru 
organizarea întrecerilor Sparta- 
ehiadei republicane de-abia

treabă bună ia 
iată, mai con- 
este vorba : la 
din Roman s-a ma-r-ea.

cum sa 
discipli- 
dinamo- 
meciuri 

6—0. Și

Fot® : R. Toata

Recent, aproape 200 de tineri muncitori metalurgiști din marea uzină bttcu- 
reșteană „23 August*  au participat la un concurs atletic din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Tinerii iubitori de sport din secțiile „vagoane*  'si „sculărie*  au concurat cu acest 
prilej și pentru obținerea Insignei de polisportiv. Malți dintre ei au reușit să îndeplinească 
normele triatlonului (alergare pe 100 m, aruncarea greutății și săritura în lungime).

în fotografie, un grup de atleți de la „23 August*  luînd. startul m proba de 
100 ni plat.

luna mai. Oare aceasta impor
tantă competiție na s-ar £l 
putut organiza la timp fi îti 
bane condâțiuni și la Fabriea. 
de țevi din Roman ca, de altfel» 
în sute și sute de alte întreprin
deri din țară ? Dar &a lăsăm 
inai bine să vorbească faptele.

Asociația sportivă Lamraorul 
a fabrieii sus-numite are peste 
2500 membri UCFS, în
lor majoritate tineri. în consi
liul asociației sportive a« 
aleși 23 de tovarăși. La «ceștia. 
se mai adaugă 
lor 10 grupe 
haite, membrii 
lor pe ramură 
tarii sportivi și un amnir însem
nat de sportivi fruntași care, îm
preună. ar fi putut organica în
trecerile Spartachiadei rep® Mi
ca ne în asociația sportivă Lami
norul la timp și în bune oondi- 
țiuni. Din păcate luentctie s-aux 
petrecut altfel. La sfîrșifcal laaii 
aprilie, în aceasta asociație spor
tivă nu se făcuse încă n-imu» 
pentru organizarea întrecerilor 
marii ■competiții, Președintei®! 
consiliului asociației sportive» 
tov. ing. Te ren te Lezeu, secre
tarul consiliului, tov. Alexandru 
Crăciun, și responsabilul cu acti
vitatea sportivă din cadrul o<>- 
mitetulmi U.T.M. al fabricii, tov, 
N. Nicolaeseu, cînd au fost în
trebați de Spartachiadă au ri-*  
dicat din umeri și au recunuoscut 
că n-au făcut nimic pentru or
ganizarea acesteia. Cunoșteau 
sarcinile ce le revin întrucât fu
seseră 
siliile raionale U.T.M. și UCFS. 
Dar... 
vorbit 
sportivă, despre echipa de fot
bal a fabricii care u-a promova^

VIRGIL ALBCSCU

organizatori? ne
sportive COWSii- 
hirourilor seoțiî- 

de sport, iastrvac-

instruit! din timp de cwi-

Și în coiitiruaare. ni s-a 
despre o „mare decepție'*

dfiontinaare ia pag. « 2-a).

turile.au
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POPICE

Ecourile de natură sporti
vă, cu „epicentrul” în înde
părtatul Tokio, se înregistrează 

- din ce în ce mai intens, la toate 
latitudinile și longitudinile, deci 
și la noi. prin activarea continua 
a pregătirilor, prin multiplicarea 
competițiilor de performantă. 
Acestea capătă sub privirile noas
tre valențe din ce în ce mal 
pregnante iar „Telesportul“ se 
aliniază, își potrivește pasul, se ține
voinicește în cadență. De aici mai 
mult, de aco?o mai puțin, apa
ratele de luat vederi își fac — 
în genere — simțită, necesara 
lor prezență. Deocamdată, cel 
puțin, vechii și noii telespecta
tori (inclusiv... bunicii și mățu- 
șile) n-au motiv să regrete in
vestiția făcută. Chiar dacă unii 
din ei închid aparatul cu vizibi
lă amărăciune după ce „Pro
gresul ” părăsește terenul cu un 
sac de goluri în spinare. sau 
constată cu inima strînsă că 
„Dinamo“ nu reușește să-și regă
sească forma care a adus-o în 
fruntea clasamentului. Aceștia, 
toți, pînă la urmă, vor răsuci din 
nou butonul la primul prilej... 
Este o certitudine.

Desprindem așadar, din multi
tudinea de transmisii directe șl 
secvențe filmate pe care televi
ziunea le-a prezentat în ultima 
vreme. în afara programului esti
val, scurt metrajul „Fotbal pe 
glob”. Am putut astfel urmări 
o frescă a adevăratei măiestri] 
fotbalistice, în care am

— deopotrivă — arta și
unora din cei mai buni 
din lume ca și pe aceea 
torilor care au imortalizat-o 
cu măiestrie pe peliculă. Repro- 
gramarea acestui valoros scurt 
metraj ar bucura mult.

In „Telesportul“ de luni seara 
am căutat, fără succes însă, sec
vențe de la prima zi a concursu
lui atletic republican de primă
vară ai seniorilor. N-am văzut, 
deci, săriturile dezinvolte ale Io- 
landei care, datorită boitei ce
nușii, au făcut să se profileze 
și mai bine luciul medaliei olim
pice de aur, nu l-am văzut pe 
mult promițătorul Zamfirescu 
care a adus în actualitate acel 
10.4 al lui Moina după aproape 
18 ani șl nici recordul presti
gios al lui Jurcă la 400 mg. Șl cîte 
și mai cîte absențe, deocamdată 
nemotivate.

admirat 
fantezia 
jucători 

a opera-

L. ROȘIANU

sport

Grivița Roșie înaintea finalei „Cupei campionilor europeni
Pentru a doua oară Grivița Roșie s-a 

calificat în finala „Cupei campionilor 
europeni" după ce în prealabil a cîș
tigat jocul de baraj cu Steaua (10—9) 
— partidă în care Grivița a arătat o 
remarcabilă voință de a învinge — și 
întrecerile cu R. U. Casablanca (29—3) 
și Viktoria Hanovra (17—^6). Dacă la 
primul joc internațional diferența ce
lor 26 de puncte lăsa să se întrevadă 
o superioritate convingătoare, în par
tida cu Viktoria Hanovra jucătorii 
Griviței Roșii s-au întrebuințat serios 
pentru a termina învingători.

înainte de a comenta această partidă, 
cîteva cuvinte despre adversari. Vik
toria Hanovra este unul din cele mai 
vechi și mai puternice cluburi din 
R. F. Germană. Dintre jucătorii echi
pei, 7—8 sînt permanent selecționați 
în reprezentativa țării. Printre aceștia, 
căpitanul echipei Klaus Wesche, fost 
jucător Ia Grenoble-Franța în prima 
divizie. Toți jucătorii formației din 
Hanovra sînt masivi, iar cei din linia 
de treisferturi ani în plus remarcabile 
calități de viteză și îndemînare.

în partida cu rugbiștii romîni, echipa 
Viktoria a inițiat multe faze spectacu
loase. Rugbiștii germani au condus cu 
3—0 printr-o lovitură de picior căzută 
și «apoi, a-cceptînd ritmul extrem de 
rapid impus de Grivița Roșie, au fost 
egali (ca joc, dar păstrînd cele 3 puncte 
avantaj) pînă în min. 33, cînd Teodo
rescu a concretizat efortul echipei de 
a restabili echilibrul și pe tabela de 
marcaj. După pauză, Irimescu reușește 
o lovitură de pedeapsă și Grivița Roșie 
ia conducerea, dar replica gazdelor este 
extrem de promptă. Ei înscriu o în
cercare în apropierea buturilor, ratînd 
însă transformarea. Jocul a continuat 
să fie deosebit de disputat. La un 
atac întors de la aripă și trecut prin 
grămadă spontană, Grigoriu înscrie o 
frumoasă încercare. Se continuă în a- 
cclași ritm rapid, dar cu faze țVlriate, 
cînd pe înaintare — cu linia a IH-a, 
cînd pe treisferturi cu intercalarea 
fundașului între centrul II și aripă. 
Teodorescu și apoi Viorel Moraru reu
șesc încă două încercări, ultima trans
formată de Irimescu și sconul final de
vine 17—6, rezultat care asigură ru,g-

biștilor noștri calificarea în finala com
petiției.

Din echipa noastră s-au remarcat 
Manole. Grigoriu, Moraru, Iliescu, O- 
blcmenco și Țîbulea-c.

Acuim, Grivița Roșie se pregătește 
pentru finala „Cupei campionilor eu
ropeni" iirmînd să întîlnească echipa 
Agen al cărei căpitan e«te binecunos
cutul jucător Lacroix.

Este, deci, utilă și actuală o discuție 
despre jocul de la 
finala cu

Ținînd 
și date, 
luarea și _ 
tori al Griviței Roșii, calități confir
mate și în partidele de campionat.

Cele două jocuri internaționale sus
ținute în „Cupa campionilor europeni" 
întregesc această caracterizare prin 
concluzii favorabile privind stadiul de 
pregătire a formației noastre. Valoarea 
ridicată a echipei franceze Agen obligă 
însă pe jucătorii de la Grivița Roșie 
la o serioasă continuare a pregătirilor, 
Ia o mai mare atenție și perseverență 
pentru lichidarea celor mai mici lip
suri de tehnică și tactică individuală 
(Oblemenco, Stănescu, M. Rusu), la o 
muncă intensă pentru atingerea formei 
maxime (Moraru, Demian, Wusec, Iri- 
mescu, Teodorescu, Balcan).

Jocul Griviței Roșii va trebui să fie 
îmbunătățit și ca varietate a atacului 
(lucru insuficient realizat pînă acum 
și oglindit în jocurile de campionat 
în care rugbiști cu reale calități mu 
desfășoară un joc mai combinativ, agre
siv, variat și eficace pe linia de trei
sferturi). Jucătorii Griviței Roșii tre
buie să aibă mai multă încredere în 
valoarea atacului la mînă, să întrebuin
țeze atacurile suipranumerice nu numai 
șablon, între centrul II și aripă, ci să 
folosească această superioritate în mod 
complex fie printr-o recentrare de la 
centrul II la fundașul intercalat prin
tre centri, fie prin adăugarea fundașu
lui dincolo de aripă. în fine, în com
pletarea jocului, aripile (Teodorescu 
și Balcan) nu trebuie să aștepte să 
fie placate cu balonuil. Chiar dacă ac
țiunea lor este „vitejească", ea nu este 
utilă echipei. Mult mai eficace este 
trimiterea balonului în teren pentru

Hanovra și despre
Agen.
seama 
apreciem 

omogenitatea lotului de jucă-

o serie de lapte 
cu satisfacție va-

u Finala pe țară

Restante care trebuie lichidate

trecut prin grămadă spontană — 
atacului liniei
asemenea, ne- 
precjs convin- 
mingi de atac

ca 
acesta să poată fi redat 
de treisferturi. Este, de 
cesar să se cristalizeze 
gere-a că cele mai bune 
clasic pe treisferturi sînt cele intro
duse de adversari la grămadă sau re
puse la margine, situații în care dis
pozitivul de atac al adversarului se 
află instalat mai în adîncime și deci 
linia avantajului se trece ușor din trei 
pase : prinzător la mijlocașul la gră
madă, acesta la mijlocașul la deschi
dere și de aici la centrul I. Nu trebuie 
uitată nici necesitatea îmbunătățirii jo
cului în apărare al aripilor liniei de 
treisferturi, parte închisă, care nu tot
deauna reușesc să asigure spațiul dina- 
poia liniei de atao în care Irimescu 
s-a intercalat.

Avînd un lot de jucători foarte va
loroși, fiecare susceptibil de a-și îm
bunătăți substanțial jocul individual și 
colectiv, Grivița Roșie este în măsură 
să realizeze un rezultat bun în com
pania campioanei Franței și să cu
cerească mult invidiatul trofeu al „Cu- 

campionilor europeni”.

a campionatului pe echi
s-a consur

pei

prof. N. PĂDUREANU 
președintele colegiului de antrenori 

al F. R. R.

Sîmbătă și duminică 
penultimul act al campionatului rej 
blican de popice pe echipe, retu 
etapei a 11-a a fazei interregionale. L 
cîteva rezultate : feminin — Voii 
Tg. Mureș—Voința Cîmpulung Mus 
2360—1781 p.d. (Aranca Albert și AL 
gareta Semanyi, de la învingătoare, 
realizat 439 și respectiv 419 p.d.), A 
ința Constanța—Constructorul Bu< 
iești 2210—2012 p.d., Voința B: 
Mare—Voința Cluj 2121—2145 p 
Masculin — Electrica Sibiu—Cetai 
Giurgiu 4856—4771 p.d., Industria I 
cală Baia Mare—Mucavaua Molid 45*  
4374 p. d., Unirea Roman—Rafinai 
Teleajen 5105—5218 (C. Vînătoru și 
Silvestru, de la oaspeți, au fo-st marc, 
cu 935 și respectiv 901 p.d., iar N. V 
si-lat de la Unirea a doborît din 2 
bile mixte 912 popice).

în urma rezultatelor înregistrate s- 
calificat în finala pe țară, programa 
la fete pe arenele din Brașov, iar 
băieți pe pistele din Ploiești între 2 
24 mai, următoarele echipe : FEMIN. 
— Voința Constanța, Rapid Bucur eș 
Voința Tg. Mureș, U.T. Arad, Voin 
Ploiești, Voința Cluj. MASCULIN 
Olimpia Reșița, Industria locală Bc 
Mare, Rafinăria Teleajen, Electrica k 

biu, Voința Tg. Mureș, Constructor 
București.

Turneul inlernațional feminin de la Constanți

1 In afara aspectelor pozitive, a re- 
eultatclor 
întrecerile 
concursul 
seniorilor 
fapte mai

Cercetînd foile de concurs consta- 
fatn că în unele probe rezultatele au 
fost sub posibilități. La sprint fete, 
cu excepția junioarei Victoria Tocilă, 
fiina<lele de la 100 m și 200 m au reunit 
pe aceleași concurente pe care le în- 
iîlnim în întrecerile noastre de ani 
și ani. Iar cifrele înregistrate sînt de
parte de performantele obișnuite în 
mod curent în concursurile internațio
nale. Ceea ce ni se pare mai impor
tant e faptul că la aceste probe, ca și 
la 80 mg, actualele noastre atlete frun
tașe nu lasă să întrevedem un salt 
toalitafiv, obținerea unor performante 

rsub 11,8 sec. pe 100 m, 24,8 sec. pe 
4200 m sau 11,0 sec. pe 80 mg. In fe- 
3ul_ acesta echipa noastră reprezenta
tivă, în al cărei program figurează în 
acest an o serie de întîlniri importante 
©are culminează cu J.B., va porni în 
întrecere handicapată evident de lip
sa unor specialiste de valoare la aceste 
probe.

Situajia este identică și pentru unele 
4probe masculine (400 m, 800 m, 110 
uig, prăjină, greutate, disc) în care, 
cu rezultatele actuale, nu putem avea 
® bună reprezentare în concursurile 
Internationale. Antrenorii noștri tre- 
Ibuie să treacă imediat la remedierea 
acestor situații necorespunzătoare. Pre- 
jjătirea atleților trebuie să se facă la 
iiivelul cel mai înalt, cu toată răspun
derea. De asemenea, trebuie să se a- 
fconde o atenție cu mult nai mare 
selecționării celor mai ialenJati dintre 
atlețiii juniori, descoperirii de noi și 
moi elemente capabile să înregistreze, 
în timpul cel mai scurt, rezultate 
bune.

de valoare înregistrate în 
de pe stadionul „23 August", 
republican de primăvară al 
a scos în evidentă și unele 
pu|in plăcute.

— De zece ani încearcă mămica să doboare un record și nu reușește. 
Cred că o să-i realizez eu visul...

Campionatul republican 
de motocros

Etapa 1 a campionatului republican 
motocros programată inițial pentru 

duminică, 24 mai. la Cîmpina, a fost 
amânată pentru duminică 31 mai și se 
i» desfășura la Pitești,

Concursul republican de primăvară 
n-a fast în măsură să ne edifice asu
pra posibilităților actuale ale unora 
dintre fruntași: Maria Diaconescu, care 
a fost întrecută net ta suliță de o ju
nioară (cu peste 3 metri!), Zoltan 
Vamoș la 1500 m, Nicolae Macovei la 
110 mg, Comșa la sprint etc.

Unii' alergători nu au arătat în acest 
concurs care le sînt posibilitățile, de
oarece n-au manifestat preocupare de- 
cît pentru loc, neglijînd timpul pe care 
puteau să-l înregistreze. Acest lucru a 
fost evident pe ultimii metri ai cursei 
de 800 m.

in această privință este foarte eloc
vent exemplul pe care l-a oferit Gh. 
Zamfirescu. La 100 m, într-o serie cu 
numai 2 adversari care nu-i puteau pe
riclita calificarea pentru finală, a „tras" 
serios realizînd 10,6 sec., pentru ca 
apoi să obțină 10,4 sec. 
de cît mai multe
ne spunea el, și în afară de aceasta, 
în orice concurs voi lua parte, voi fi 
nevoit să fac față unor serii puternice. 
Este vorba deci de cel puțin 2 curse

„Am nevoie 
concursuri tari,

Desen de Neagu Răd,ulescu

tari. De aceea mă și pregătesc în con
secință!"

Dar și 800 m se desfășoară, în ma
rile concursuri internaționale, tot... serii 
și finală. Cum se pregătesc atunci a- 
lergătorii pe această distanță? Din des
fășurarea cursei de pe „23 August" 
nu s-a observat o preocupare în acea
stă direcție!

Și pentru că tot sîntern la 800 m 
am vrea să spunem cîteva cuvinte și 
despre St. Beregszaszi. Duminică, n-a 
fost pentru prima oară cînd acest at
let a dovedit că nu știe să-și pună în 
valoare experiența acumulată în atîția 
ani de activitate. Din punct de vedere 
tactic el s-a comportat ca un adevă
rat începător I A alergat în turnante 
pe culoarul 2 sau chiar pe 3 (în mod 
evident și-a lungit distanta cursei) 
și nu a știut să-și aleagă poziția cea 
mai potrivită pentru finiș. Din acest 
motiv Beregszaszi n-a reușit să cîștige 
Balcaniada de anul trecut de la Sofia, 
cînd, pur și simplu, s-a „încuiat" îm- 
tr-o poziție neconvenabilă. Și credeam 
că de la Sofia a învățat ceva...

ROMEO V1LARA

CONSTANȚA, 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). în fața a 1 500 de 
spectatori a avut loc marți deschide
rea turneului internațional feminin de 
volei la care iau parte echipele Start 
Varșovia, Start Pr-ag-a, formația olim
pică a țării noastre și o selecționată a 
orașului Constanța. în primul meci, 
selecționata Constanța a cîștigat cu 
3—0 (12, 8, 10) la Start Praga. Lotul 
folosit de învingătoare : Maria Danie- 
lescu, Elisabeta Goloșie, Ada Cub alee, 
Fevronia Vasilc, Dana Golimaș, Mă
ria Pin-tea, Paula Costea, Cristina Ar- 
ghiropol, Maria Sorban. Start Praga : 
larka Mathauserova, Jirina Strosova, 
Jana Nemcikova, Rosa Krejcova, Han-a 
Simkova. Eva Machova, Eva Richiro- 
va, Blank a Pulcova, Vaclava Koprivova.

Apoi, în partida 
zile, reprezentativa olimpică a 
Romîne a întrecut Start Varșovia cu 
3—1 (15—7, 15—9, 11—15, 15—7). Ro- 
mîncele au avut un început bun, dar 
în continuare ele s-au lăsat angrenate 
în ritmul lent de joc al polonezelor, 
din care cauză și spectacolul a avut 
de suferit. în plusy voleibalistele noas
tre au arătat o execuție slabă a ser
viciilor, iar uneori, din cauza emotivi
tății exagerate, au acționat crispat. For
mația oaspe a jucat bine în apărare și 
a acordat multă atenție fiecărui schimb 
de mingi. Selecționata olimpică a 
R.P.R. : Lia Vane-a, Ana Mooanu, Doina 
Popesqu, Doina Ivănescu, Elena Flo- 
reseu, Sonia Colceriu, Alexandrina Che- 
zan, Helga Schreiber, Cornelia Lăzea- 
mi, Natalia Todorovschi. Start Varșo
via : Miroslava Kotula, Iadviga Kost-

k ie viz, Marta Sztompka, Maria Garto 
Valeria Pedzisz, Maria Latek, îarr 
Lalusinska, Ludviga Oskerko, Alexand. 
Loiko, Grajina Czotnovska.

★
Tn ultima zi a turneului internațion 

feminin de volei, selecționata orașul 
Constanta a dispus de Start Varșov 
cu 3—1 (15—13, 4—15, 15—8, 15—12 
Selecționata olimpică a R.P. Romîr 
a învins pe Start Praga cu 3— 
(15—7, 15—6, 15—3). Spre deosebii 
de partida de marți, componentele ech 
pei noastre olimpice au jucat mai di 
g-ajat, mai decis și au efectuat con 
binații variate.

„vedetă" a primei 
R. P.

C. COMARNISCH1

Turneul volcibalișiilăi
cubanezi

Selecționatele de volei ale Cubei și-a 
încheiat turneul jucînd în compani 
reprezentativelor de tineret ale țăr 
noastre. Deși învinși cu 3—1 (—13, f 
5, 7) la feminin și cu 3—0 (10, 7, 4 
la masculin, tinerii sportivi cubanez 
(vîrstă medie 18 ani la fete și 19 an 
la băieți) au arătat calități și posibi 
lități de progres, evidențiind u-$e în spe 
ci al la primirea și pasarea mingii. Ai 
arbitrat competent N. Mateescu și M 
Stănescu.

DINU NICOLAU — eoresț

(Urmare din pag. 1)

anul precedent în categoriaîn
cum sperau cu toții și despre faptul 
că., din această cauză n-au putut să 
organizeze întrecerile Spartacliiadei re
publicane ! A fost nevoie de o în-

Oin partea Serv. Inspecției Auto
și Circulației D.M.C.

Tn ziua de 25 mai 1964, orele 
18,00, Direcția Miliției Capitalei 
organizează o consfătuire cu mo- 
tociclițtii și posesorii de auto
turisme particulare, în cadrul că
reia se vor discuta probleme pri
vind securitatea circulației pe dru
murile publice.

Consfătuirea va avea loc la Tea
trul de vară al stadionului „23 
August".

Sînt invitați să participe toți po
sesorii particulari de auto-moto 
din Capitală.

treagă discuție pentru ca tovarășii res 
pectivi să înțeleagă că „decepția” lo 
nu are nici o legătură cu Spartachiad; 
republicană. Așa s-a ajuns ca la aso 
ciația sportivă Laminorul întrecerili 
din cadrul primei etape să înceapi 
totuși, însă atî-t de tîrziu. Este adevă 
rat că și în aceste condiții s-au găsi 
în fabrică destui tineri, iubitori a 
sportului, dornici să participe la între 
ceri. Sîntem informați că peste 150( 
s-au înscris pentru întrecerile de a tie 
tism, fotbal, volei, ciclism și șah. C 
parte dintre aceștia și-au și disputai 
întîietatea pe ateliere și secții. însâ 
tot atît de adevărat este și faptul că. 
în cazul cînd aceste întreceri s-ar fi 
organizat din timp (prima etapă a 
Spartachiadei a început la 1 martie) 
ele ar fi putut să cunoască o parti
cipare și mai largă a tineretului din 
fabrică și o calitate sporită.

întrebăm pe tovarășii din consiliul 
asociației sportive Laminorul ca și pe 
cei din activul consiliului raional UCFS 
Roman de ce această sarcină impor
tantă^ a organizării întrecerilor Spar
tachiadei, a fost rezolvată cu atîta L. 
Lîrziere și în mare grabă ? „DecepțiaT- 
di-u 1963 cu echipa de fotbal a fabricii 
nu constituie un răspuns care poate fi 
luat în considerație. Trebuie să existe 
altul... îl așteptăm.



In categoria C

Cu două
campionatului cate- 
două etape. In' cele

Pînă la sfîrșitul 
oriei C mai sînt 
>'atru serii disputa pentru desemnarea 
iderilor ca și a echipelor care vor re- 
rograda, continuă. Iată, pe scurt, situa- 
ia în fiecare serie după etapa a XX-a;

SERIA EST: In fruntea clasamentu- 
ui din această serie situația este ceva 
nai limpede. Laminorul Brăila este vis
ual ciștigător deoarece are un avans 
le cinci puncte față de principalii lui 
w mărit ori: Flamura roșie T ecuci și 
Dinamo Suceava. Teoretic. Laminorul 
tr mai putea fi ajuns doar în cazul că 
yierde ultimele două partide, iar Dina- 
rto Suceava ar cîștiga cele trei meciuri 
'dintre care o restanță) ce le mai are 
ie susținut. Dar, după cum au evoluat 
vină în prezent fotbaliștii din Brăila 
?ste foarte greu de presupus că în cele 
iouă partide să nu obțină măcar un 
ounct care să le dea dreptul ca din 
toamnă să joace in categoria B. Ultima 
clasată, echipa Petrolul Moinești, a 
cîștigat cu 3—0 meciul cu Metalosport 
Galați și mai speră să evite retrogra
darea... „Șanse" de a juca in viitorul 
campionat în regiune mai au Metalo
sport Galați și Rulmentul Bîrlad. Pentru 
clarificarea situației de la periferia cla- 
amentului în această serie ultimele 

el ane sînt hotărîtoare...
SERIA SUD: In urma infrîngerilor 

suferite de C.F.R. Roșiori și Dinamo 
Victoria și a succesului realizat în de
plasare de Victoria Giurgiu, primele trei 
loci :nt ocupate în ordine de aceste 
echipe. la egalitate de puncte — 26. în 
etapa următoare toate aceste echipe sus
țin meciuri pe teren propriu, deci au 
șanse egale de a cîștiga partidele și 
de a continua cursa spre potou, la ega
litate de puncte. Nu este exclus ca în 
această serie să asistăm la desemnarea 
campionului pe baza golaverajului. To
tuși, să așteptăm 1 In etapa de dumi
nică, singurele echipe care au cîștigat 
Ja scor, 3—0, au fost Unirea Răcari 
care a dispus de Electrica Constanța 
yi Electrica Fieni care a învins pe Fla
căra roșie București. învingătorii și-au 
ameliorat astfel situația, ureînd spre 
mijlocul clasamentului. Și în această se
rie lupta pentru evitarea retrogradării 
este deosebit de palpitantă, lupta direc- 
lă dîndti-se între Muscelul Cîmpulung, 
Portul Constanța, Progresul Alexandria 
și Electrica Constanta.

SERIA VEST: „Derbiul" arădan s-a 
disputat duminică între fruntașa clasa
mentului, Vagonul, și ultima clasată 
— Tcba. După cum era de așteptat ti
de, al n cîștigat cele două puncte, con- 
solidîndu-și poziția fruntașă, în timp ce 
Teba a pierdut orice speranță de a e- 
vita retrogradarea. In lupta pentru șe
fie în această serie, la un punct dife
rență de lider se găsește Metalul Tr.

O convorbire
cu Bazil Marian
Marți după-amiază, eomponenții Se

lecționatei de tineret s-au reîntîlnit pe 
stadionul Republicii pentru a se an
trena în vederea partidei de duminică. 
Andrei, Hălmăgeanu, Lupescu, Dinu, 
Iancu, Stoicescu, Adam, Codreanu, Pe- 
tescu, Mureșan, Frățilă, Suirdan și cei
lalți au lucrat cu poftă sub condu
cerea antrenorilor Bazil Marian și Iosif 
Petschowski.

înainte de începerea antrenamentu
lui am avut o scurtă convorbire cu Ba
zil Marian, conducătorul tehnic prin
cipal al Selecționatei de tineret.

— Cum apreoiați întîlnirea cu Se
lecționata similară a R. P. Ungare ?

— Este încă o etapă pe drumul ro- 
dării în întîlniri internaționale — cu 
adversari redutabili — a „tineretului" 
nostru. Selecționata ungară cuprinde 
fotbaliști de certă valoare internațio
nală fi confruntarea de duminică nu 
este cu nimic mai ușoară decît cele pe 
care echipa noastră le-a susținut re
cent în străinătate. Sînt convins însă 
că fiecare dintre băieții pe care-i an
trenez împreună cu fostul meu coleg 
de reprezentativă, I. Petschoivski, 
va face totul pentru a avea o compor
tare pe linia ultimelor succese.

— Se pare că în lot au intervenit 
cîteva modificări.

— Da, în locul fotbaliștilor promo
vați la „olimpici" am chemat pe Pe- 
tescu, Andrei și ceilalți pe care-i ve
deți. Sper că se vor încadra în jocul 
echipei și vom alcătui o formație la 
fel de omogenă, combativă și tenace...

între timp „echiparea" se făcuse și 
prin tunelul care duce spre teren aler
gau, unul după altul, „combatanții" 

- -de duminică. Bazil Marian li s-a alătu
rat și, peste cîteva minute, secundat 
de Petschowski, lucra de zor.

X. p.

etape înainte de sfirșit
Severin, care este gata să profite de 
orice eșec al fotbaliștilor de la Vago
nul, cu o singură condiție, ca severine
nii să cortlinue seria victoriilor. O sur
priză a constituit-o duminică înfringe- 
rea Pandurilor Tg. Jiu, cu 2—0, de 
către Minerul Deva. In afară de Teba 
Arad, este cunoscută de pe acum și cea
laltă echipă care va juca în viitor în 
campionatul regional: Steaua roșie Sa- 
lonia. Deci, in seria Vest problema co
dașelor este definitiv rezolvată, răml- 
nînd deschisă doar lupta pentru primul 
loc.

SERIA NORD: Cele mai mari șan
se de a activa în viitorul sezon în ca
tegoria B le are Recolta Cărei, care s-a

R. CĂLARĂSANU

verificare utilă

Fază din meciul Unirea Răcari—Electrica Constanța desfășurat duminică 
pe terenul Steaua. Scor final 3—0 pentru Unirea Răcari

Selecționatele olimpice ale R. F. Romine 
și R. P. Ungare au terminat la egalitate: 0-0

(Urmare din pag. 1)

Jenei, atît în 
ca și al lui 

Avram.
olimpică ro-

resurse fizice și cu 
de astădată corecte, 
șl-au impus jocul, a-

rerea noastră — și prin aceea că acest 
compartiment a jucat fără o aripă: 
stingă — unde Sasu a făcut din nou o 
partidă slabă, deși s-a străduit să dea 
satisfacție. Foarte bun în această re
priză a fost aportul lui 
apărare cît și în atac, 
Suciu, C. Dan și Sorin

După reluare, echipa 
mină a apărut mult schimbată în bine. 
Jucătorii noștri au dat dovadă de mai 
multă combativitate, au acționat mai 
gîndit și mai clar. Sorin Avram, foarte 
activ, a produs mereu panică pe partea 
sa, conlucrînd bine cu Constantin și 
cu 1. fonescu.

Cu suficiente 
execuții tehnice 
fotbaliștii noștri 
vînd perioade mari de dominare teri
torială și chiar și multe ocazii de gol. 
Ele au fost ratate însă de 1. lonescu 
care, deși a scăpat de repetate ori de 
adversarii săi, a trimis mingea peste 
poartă

Iată, 
lui, cu 
trecute 
jocului 
poartă 
Suciu reține, jos, lîngă bară, mingea 
expediată puternic de Palotai, de la 
18 m. In min. 10 Sorin Avram, lansat 
de Constantin, pătrunde in' careu pînă 
lîngă linia de fund, centrează la Sasu 
care, în bună poziție de șut, luftează. 
In min. 17 Suciu se remarcă, reținînd 
spectaculos în careul mic un balon

sau în portar.
acum, un scurt film al meciu- 
fazele cele mai importante pe- 
la cele două porți. Începutul 
ne aparține, dar primul șut la 
îl trag gazdele. In min. 3

Rapid Miiil — Dinamo Suceava

2-0 (2 0)
M1ZIL, (prin telefon). Meciul res

tanță Rapid Mizil — Dinamo Suceava 
din categoria 
ria gazdelor: 
și-au asigurat 
repriză, prin 
Ghițan (min.
14). Deși învinși, oaspeții au lăsat o 
impresie frumoasă. (M1HA1 P1ROȘCA- 
coresp.).

C s-a încheiat cu victo- 
2-0 (2-0). Localnicii
succesul încă din prima 

golurile înscrise de 
7) și Gheorghiță (min.

FINALELE BAT LA UȘA
Doar o săptămînă a mai rămas pînă 

la startul primelor meciuri din cadrul 
turneului final al campionatului repu-

distanțat la trei puncte de principalul (blican de seniori. Cei 40 de cîștigători 
său urmăritor, Unirea Dej. Fotbaliștii %ai întrecerilor zonale fac în aceste zile 
din Cărei susțin duminică pe teren pro-Zlultimele antrenamente și se pregătesc 
priu jocul CU Textila Sf. Gheorghe și / să ia trenul spre Bueuirești. Urmează 
au toate șansele să-și consolideze po- S acum asaltul decisiv, 
ziția, în timp ce Unirea Dej, în depla- 5 vor începe 
sare, va primi o replică dîrză din partea S instalat în 
formației Metrom Brașov. Una dintre ^publicii. 
echipele care vor retrograda este Meta
lurgistul Baia Mare, care deține „ou 
autoritate" lanterna roșie. Pentru evita
rea retrogradării în această serie mai 
sînt angajate: Textila Sf. Gheorghe, 
Rapid Tg. Mureș și Chimica Tîrnăveni. 
In rest, ultimele două etape vor aduce

Tragerea 
sive nu s-a 
lista cîștigătorilor etapei de „zonă", se 
poate anticipa că Ia multe categorii de 
greutate există uin sensibil echilibru de 
forțe. De exemplu, la mijlocie mică 
este foarte greu de prevăzut cine va 

puține modificări pentru echipele aflate (cîștiga titlul: Mîrza, Badea, Leov sa,a 
Ion Olteanu ? La muscă, Ciucă va avea 
un adversar dificil în persoana cole
gului său de club N. Gîju, iar la ușoară 
forma bumă în care se află Ion Dinu 
va face ca drumul lui Mihalic spre 
titlu să fie greu. Dar, să așteptăm pri
mul sunet de gong...

Pregătiri febrile se fac și Ia federa
ția de specialitate. Antrenorul federal,

la mijlocul clasamentului.

Cea de a IlI-a ediție a „Cupei Olim
pia" și-a atins pe deplin scopul propus. 
Concurenții noștri care se pregătesc în 
vederea viitoarelor concursuri interna
ționale și îndeosebi pentru întrecerile 
de la începutul lunii iunie de la Bucu
rești, cu sportivii sovietici și italieni, 
au făcut o utilă verificare. Așa cum 
'am remarcat și în cronicile anterioare, 
trăgătorii noștri de la pistoale au do- 
ivedit o bună pregătire. Sub posibili
tăți au evoluat participanții de la pro
bele de armă.

Rezultate: Talere aruncate din turn: 
'1. St. Popovici (Dinamo Obor) 188 p; 
2. I. Albescu (Steaua) 185 p; 3. D. 
Danciu (Dinamo Obor) 181 p; pe 
echipe: 1. Steaua 355 p; 2. Dinamo 
353 p; 3. Olimpia 317 p. Pistol liber: 
ii. Tr. Bodnărescu (Steaua) 551 p; 
2. T. Jeglinschi (Dinamo) 550 p ; 3. N. 
Bratu (Știința) 549 p; 4. I. Pieptea 

_kCL...rl_) 548 p; 5. M. Dumitrii!
respinge printr-un reflex extraordinar^ (Steaua) 547 p; 6. N. Flamaropol (O- 

limpia) 547 p; pe echipe: 1. Olimpia 
2162 p; 2. Steaua 2160 p; 3. Dinamo 
2148 p. Armă liberă calibru mare 3x40 
focuri, poziția culcat: 1. L. Cristescu 
(Steaua) 386 p; 2. C. Antonescu (Olim-

aflat deasupra unui buchet de jucă
tori. Minutele 21 și 22: arbitrul sem
nalizează ofsaid imaginar la Constan
tin și lonescu, care își cîștigaseră ____
poziții bune de șut. In min. 50 Suciu / (Olimpia)

un baton expediat puternic de Csernai,
iar în min. 53 lonescu șutează slab de la 
numai 10 m, tn loc să-i paseze lui 
Koszka, aflat complet nemarcat. Min.
63; Sorin Avram demarează, trece de/pia) 385' p; 3.' P. Sandor (Steaua) 381 
doi adversari și trimite la Constantin.Xp: Pe echipe: 1. Steaua 1523 p; 2. 
Acesta îl servește foarte bine pe Ion (Olimpia 145Î p; 3. Dinamo 1445 p; 
, A W1 4. 1 poziția in genunchi: 1. N. Rotaru
lonescu, insa un apărător maghiar J 382 p. 2 c Antonescu 378
îl deposedează în ultimă instanță. Inyp ; 3. L. Cristescu 376 p; pe echipe: 
min. 75, Sorin Avram centrează la*

Victoriei nr. 2 vînd și 
întîlnirea internațională

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA 
PRONOSPORT ! Se atrage atenția par- 
ticipanților la concursul Pronosport nr. 
21 de duminică 24 mai, că meciul III. 
Petrolul—MQnchen 1860 (R.F.G.) se înlo
cuiește cu meciul Petrolul—F.C. Niirn- 
berg (R.F.G.).

Programul concursului Pronosport nr. 
21, din 24 mai, se află publicat în „Pro
gramul Loto Pronosport” nr. 20 apărut 
marți 19 mal a c.
• NU UITAȚI ț Concursul Pronoex- 

pres de miercuri 27 mai a.c. este primul 
din seria concursurilor la care se ofe
ră cîștlguri suplimentare în obiecte par- 
ticipantilor care înscriu pe buletinul 
Pronoexpres numerele biletelor SPORT- 
EXPHES Olimpic pe care le posedă, cîte 
un bilet SPORTEXPRES pentru fiecare 
variantă PRONOEXPRES jucată.

Premiile suplimentare se atribuie pe 
baza unei extrageri speciale de 5 nume
re din 49. pe trei categorii.

Variantele combinate zecimale partici
pă la atribuirea premiilor suplimentare 
Sportexpres olimpic—Pronoexpres cu

Ion lonescu, acesta scapă de doi ad
versari, dar, ajuns la 8 m de poartă, 
trage afară.

S-au remarcat Suciu, Jenei, Sorin,
Avram, Constantin și Ion lonescu. A 
arbitrat G. Muncz (R.P.U.) cu greșeli 
(ne referim îndeosebi la numeroasele 
ofsaiduri imaginare fluierate împotriva 
echipei noastre).

SEL. OLIMPICA A R.P.R. I ^iu-(c^ele_* ’stadionmui“ Republ^Ți/*BÎL ‘ETE“ 
M. Georgescu, Nunweiller III, C. Dan,
Ivan—Jenei, Koszka—Sorin
(min. 79 Pavlovici), Constantin, 
lonescu, Sasu (min. 79 Sorin Avram).

SEL. OLIMPICA A R.P.U.! Tamas \neretj din 24 mai ora 17,15 de pe sta- 
(Toth min. 46)—Kaposzta (Levai 46), ( vînzare ^la  ̂casele’obișnuite/’ 
Orban (losza 46), Ihasz—Palotai,
Szepesi — Molnar II, Csernai, Ment- 
zel, Farkas Zamba (Keglowich 46).

PRO
Programul concursului Pronosport nr. 

21, etapa din 24 mai, cuprinde întîlni
rea internațională de fotbal dintre re
prezentativele de tineret ale R.P. Romine 
șl R.P. Ungare, două întîlnlri Inter
nationale inter-cluburi, întîlnirl din 
cadrul campionatului R.P.R. categoria B 
și meciuri din campionatul Italian divi
zia A.

Programul concursului Pronosport din 
24 mal este următorul:

I, R.P. Romînă (tin.) — R.P. Ungară 
(tin.)

II. Dinamo Pitești—Szeged (R.P.U.)
III. Petrolul—F.C. Nîirnberg (R.F.G.)
IV. Poiana—Metalul Buc. (cat. B.).
V. Ceahlăul—Știința Galați (cat. B.>

VI. C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara
(cat. B)

VII. A.S.M.D__Minerul Lupeni (cat. B).
VIII. FI. r. Oradea—A.S. Cugir (cat. B)
IX. Atalanta—Torino (camp, italian A)
X. Fiorentina-Modena (camp, italian A)

XI. Lazio—Sampdoria (camp, italian A)
XII. Mantova—Roma (camp, italian A) 

în finalele care 
miercuri 27 mai pe ringul 
„potcoava" stadionului Re-

la sorți a întîlnirilor deci- 
făcut încă. Cercetînd însă

Cupa Olimpia
a trăgătorilor fruntași

1. Steaua 1486 p; 2. Olimpia 1411 p;
3. Dinamo 1351 p ; poziția în picioare:
1. P. Șandor 361 p; 2. N. Rotaru 352 

De la I.E.B.S.
• Pentru ultima demonstrație a bas- 

chetbaliștilor profesioniști din S.U.A., 
care are loc astăzi după amiază la ora 
16,30 pe stadionul Republicii, biletele se 
găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, și Pronosport din cal. Victo- 
iriel nr. 2, precum și, după amiază la 

LE VlNDUTE PENTRU SIMBATÂ 16
, MAI, CIND, DIN CAUZA TIMPULUI 

Avram \ nefavorabil, demonstrația a 
, JFOST AMINATA, SINT VALABILE Ionț astazi.

• Pentru întîlnirea internațională de
'fotbal R.P. ROMlNA—R.P_. UNGARA (ti- 

dionul Republicii, biletele se găsesc de 

i • Casele din str. ion Vidu și Prono
sport din cal. • • •
bilete pentru _________ _______ .------ _
ide volei R.P. ROMlNA—R.P. UNGARA 
(I) din 24 mai ora 10, la sala Floreasca

N O S P

> 

prof. Vladar, ne relata ieri că s-au luat 
măsuri pentru acoperirea ringului, ast
fel că meciurile se vor disputa și în 
caiî de ploaie. înainte de începerea în
trecerilor, arbitrii care vor conduce în- 
tîlnirile vor participa la o consfătuire 
menită să aducă precizări în legătură 
cu princip piele paragrafe ale regula
mentului. Asemenea consfătuire se va 
organiza și cu antrenorii, iar pentru 
boxeri este prevăzută o convorbire 
(lucru ce nu s-a făcut pînă acum) în 
care li se vor reaminti cîteva din 
punctele esențiale prevăzute în regn-: 
lament. Boxerii clasați pe prim- ’ loc 
vor primi medalii de afjr și tricouri 
de campioni. Federația a invitat la ul
timul „act44 al campionatelor 8 arbitri 
din provincie și 10 din București, prin
tre care amintim pe Ion Boamfă (Bra
șov), Mihai Voiiculescu, I. Gorgan 
(Craiova), Aii Rișat (Constanța), Con-: 
stan tin Bocîrnea (Brăila), Iosif Hie-: 
viei (Timișoara), Gheorghe Enescu 
(Ploiești) ș.a. Sc va judeca la 5 meseț 
astfel că erorile vor fi — să sperăm —* *»  
absente.

p; 3. C. Antonescu 351 p; pe echipe: 1. 
Steaua 1404 p; 2. Olimpia 1293 p; 3. 
Dinamo 1293 p; pe trei poziții: l.C. 
Antonescu 1114 p; 2. N. Rotarii 1112 
p. 3. P. Șandor 1104 p; pe echipe: 
1. Steaua 4413 p; 2. Olimpia 4155 p; 
3. Dinamo 3942 p.

REUNIUNI INTERESANTE IN ETAPELE 
DE SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

Sîmbătă și duminică, în Capitală și 
în țară, se desfășoară o bogată activi
tate oompe'tițională la lupte clasice și 
libere. La „clasice44 sînt programate 
întrecerile din etapa a IV-a a campio
natului republican seria A și cele din 
etapa a IÎI-a seriei B, iar Ja „libere44 
are loc ultima etapă din seria A. Fe
derația de specialitate a hotărît ca der- 
biurile campionatelor să se desfășoare 
în Bucuirești. Sîmbătă la ora 16. pe 
terenul de handbal din parcul Dinamo, 
își dispută întîietatea formațiile din 
grupa a II-a a campionatului de „li
bere44 seria A (Dinamo, Stearaa și Va
gonul Arad). De asemenea, duminică 
dimineața cu începere de la ora 6,30, 
pe terenul Progresul din str. Ion Vidu, 
are loc cea mai interesantă reuniune 
din seria B la „■clasice44, Viitorul Bucu
rești—Electroputere Craiova. Pe ace
lași teren, de la ora 10,30, se vor în
trece echipele din grupa a IlI-a a cam
pionatului republican seria A la ,,cla
sice44 (Rapid, Progresul și Chimistul 
Baia Mare).

Celelalte întîlniri se desfășoară ast
fel : lupte clasice seria A : La Galați 
(Dinamo, Unio Satu Mare, Siderur- 
gistul) ; la Roșiori de Vede (C.S.M. 
Reșița, Steaua și Steagul roșu Brașov) ; 
seria B : Dinamo Pitești—C.S.M.S. Iași, 
Petrolul Ploiești—Carp a ți Sinaia, I.M.U. 
Me d gi d ia—V ul t uiru 1 Tul c e a, C.S.M. 
Cluj—Constructorul Marghita, Rulmen
tul Brașov—Independența Sibiu, Mure
șul Tg. Mureș—Cnișul Oradea, Vagonul 
/\rad—Constructorul Hunedoara.

La lupte libere seria A. : gruipa I la 
Tg. Mureș (Progresul București, Rapid 
și Mureșul Tg. Mureș), iar la Brașov 
grupa a IV-a (Steagul roșu, C.S.M. Re
șița și Rulmentul Brașov).

ORT
șanse absolut egale cu cele ale varian
telor întregi. In plus, variantele com
binate zecimale obțin și suita de premii 
suplimentare de categoria a Il-a și a 
IlI-a, în situația că sînt cîștigătoare la 
prima categorie. Valoarea premiilor su
plimentare realizate cu o variantă com
binată zecimală acoperită numai 10o/0 
se poate ridica ia 24.600 lei.

Azi este ultima zi cînd mai 
cumpăra bilete la tragerea 
trai de mîine, vineri 22 mai

puteți
Loto Cen- 
a c.

PRONOEXPRES

din 
următoarele

1964
nu-

20 mai

7
45 39
509040 lei
avea loc

La tragerea Pronoexpres, 
<ru lost extrase din urnă 
mere :

40 22 10 2 43
Numere de rezervă : 

Fond de premii :
Tragerea următoare va 

București.
Rubrică redactată de Loto-Pronosporț,



■<

Echipa R. P. Romine continuă să ocupe locul II 
în clasamentul general

CLASAMENTELE GENERALE: in
dividual — t. Smolik (R.S.C.) 34 h 
48:06. 2. Hoffman (R.D.G.) 34 h 55:37; 
3. Viedeman (R.D.G.) 34 h 55:47; 4. 
Kudra (R.P.P.) 34 h 56:04; 5. Zapaia 
(R.P.P.) 34 h 56:07; 6. Appler (R.D.G.) 
34h 56:47;... 12. G. Moiceanu 35 h 
00:01;... 17. C. Dumitrescu 35 h 00:51;... 
20. W. Ziegler 35h 02:21;... 24. I.
Stoica 35 h 03:42;... 27. L. Zanoni 35 h 
06:01;... 41. I. Ardeleanu 35 h 23:10. 
ECHIPE: 1. R.D. Germană
43:31; 2. R. P. ROMTNA 106 h 49:11; 
3. R. P. Polonă 106 h 50:45; 4. R. S. 
Cehoslovacă 106 h 55:27; 5. R. P Un
gară 1C7 h 02:28. 6. U.R.S.S. 107 h 
04:04; T. Franța 107 h 16:17; 8 .R.S.F. 
Iugoslavia 107 h 27:15; 9. R.P. Bul
garia 108 h 35:10; 10. Danemarca 109 
li 03:11 ; 11. Finlanda 109 h. 13:52;. 12. 
Marea Britanie 109 h 39:24; 13. Echipa 
celor trei continente 111 h 56:39.

Joi se desfășoară etapa Karlovy- 
Vary—Liberec (218 km), ia.r vineri se 
aleargă etapa Liberec—Pardubice (196 
km).

(Urmare din pag. Ijr 

cu pista udă și cîștigă, repetând astfel 
victoria din ediția 1961. In plutonul 
care a sosit la .1:18 se aflau toți ci
cliștii noștri.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. Heller 
(R.S.C.) 3 h 45:52; 2. Mikein (R.D.G.);
3. Cerepovici (U.R.S.S.) același timp ;
4. Spruyt (Belgia) 3 h 47:10; 5. Gazda 
(R.P.P.); 6. Appler (R.D.G.);... 15. G. 
Moiceanu;... 17. I. Stoica;... 28. I. Ar- 
deleanu; ... 34. \V. Ziegler;... 45. L. 
Zanoni; 46. C. Dumitrescu, același 
timp cu Spruyt.

la ciclism pe pistă
Amatorii reuniurvilor cicliste pe ve

lodrom vor asista la prima competiție 
interna ți o nai ă din actualul sezon. Este 
vorba de întîlnirca dintre reprezentati
vele orașelor București și Sofia, 
gramată, sîmbătă și duminică 
velodromul din parcul sportiv 
namo. în program figurează probe de 
viteză, 1000 m cu start de pe loc, cursă 
italiană, urmărire pe echipe, cursă cu 
adițiune de puncte etc. Sîmbătă 
întrecerile încep la ora 16,30, 
duminică la ora 9.

Reprezentativa orașului Sofia 
plasează la Bucuirești un lot de 8 pis- 
tarzi printre care se află Nikola Stoia- 
nov, Dimiter Nikolov, 
alți cicliști de valoare 
gări a.

Din reprezentativa 
face parte V. Burlaeu, 
Bărbulescu, Dan Papavici ele.

K. Vladev 
din R. P.

Capitalei
V. Voloșiu, E.

Rominia—Cehoslovacia 14-3 (3-0) 
In primul meci tfin „Cupa Păcii

(Urmare din pag. 1),

mătate de oră, echipa noastră a jucat 
la valoarea ei. Cei 6 debutanți au dat 
deplină satisfacție, dovedind cu pri
sosință rezervele bogate și valoroase 
ale rugbiului nostru. Formația R. P. 
Romine : Nedelcu — Ciobănel, Nica, 
Rahtopol, Cordoș — C.hiriac, Mateescu 
— Zlătoianu, Preda. Ionescu — Șer- 
ban, V. Rusu — Baciu, lordăchescu, 
Drobotă. Au mai jucat : Dragomir.
Giugiuc, Țuțuianu și Fugigi. A arbitrat 
corect Bernard Marie (Franța).

Următorul joc, Cehoslovacia -— R. D. 
Germană, are loc vineri la Ostritz. 
Echipa noastră susține ultimul meci 
duminică, la Gorlitz, cu formația 
R. D. Germane.

106 h

Selecționata baschethaîiștilor profesioniști din S.U.A

Demonstrațiile de la Iași și Cluj

Fischer nu se preiii
Ia turneul interzoui

Valoro-asa selecționată a baschetba- 
liștilor profesioniști din S.U.A. susține 
azi, de la ora 16,30, pe terenul amena
jat în potcoava stadionului Republicii, 
ultima demonstrație din cadrai tur
neului eifecbaat în țara noastră. Ba&chet- 
baliș.tii americani vor evolua în com
pania unei selecționate bucure^teue.

★
IAȘI (prin telefon): Peste 5000 de 

spectatori au urmărit marți reușita de
monstrație a selecționatei profesioniste 
de baschet a S.U.A. făcută pe platoul 
de bitum amenajat pe stadionul 
Augui»t“. Oaspeții 
fiinei selecționate 
tegoria A scorul 
Au înscris: Petit
son 16, Jones 11, Heinsohn 32, Lucies 
10, Cousy 12 pentru selecționata pro
fesionistă a S-.U.A., Scripearu 10, Spi
ridon 10, Nedef 4, Novatek 14, Todi-

rașca 4, Albu 13, Vișoianu 10, Chio- 
roanu.. 4, Nnsievici 2, MihăUescrt 1 și 
Răducaau 6 pentru selecționata divi- 
zinuatră. * "" ' ~(A. SCĂUNAȘ — coresp.).

★

(prin telefon). — Așteptată 
interes, demonstrația baschet- 
profesioniș-ti din S.U.A. a 

stadionului „23

„23 
au realizat în fața 
a jucătorilor de ca

de 133—73 (75—31). 
28, Gola 24, Robert'

CLUJ, 
eu riv.iJt 
baliștilor 
ato.aiat în potcoava 
Au.guat“ din localitate peste 10 009 de 
spectatori care au urmărit cu viu in
teres excelenta evoluție a oaspeților. 
Ei au realizat, în fața unei selecțio
nate divizionare, scorul de 
(66—36). Ait înscris : Cousy 18, Petit 
23, Lucas 25, Robertson 20, Gola 10, 
lleirțsokn 13, Jcmes 8 pentru selecțio
nata S.U.A., Vizi 24, Neilef 10, Nova- 
cek 11, Nosievici 4, Nașhi 8, Cernea 6, 
Bogdan 2, Gubeș 6 și Raring 4 pentru 
selecționata divizionară. (V. A1OREA 
și 24. TODORAN — coresp,).

117—75

In cîteva rîndur
vor

FOTBAL PE GLOB

AMSTERDAM, 20 (Agerpres). — 
Amsterdam a avut loo deschiderea 
nefului interzonal de șah care va 
semna 6 participanți la turneul 
didaților la titlul mondial.

Prin tragere la sorți a fost sta 
următorul tabel al turneului : I 
(R.P.U.), Lengyel (R.P.U.), Res he! 
(S.U.A.), Evans (S.U.A.), Braneșici 1 
nada), Ivkov (Iugoslavia), Rose 
(Argentina), Larsen (Danemarca), 
nones (Peru), Darga (R.F.G.), Trii| 
(R.P.B.), Bronștein (U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.). Stein (U.R.S.S.), Spa 
(U.R.S.S.), Smîslov (U.R.S.S.), P1 

mau (R.S.C.) Foguelman (Argenti 
Gligorici (Iugoslavia), Poralh (Izrt 
Perez (Cuba), Benko (S.U.A.), Be 
(Australia), Portisch (R.P.U.).

Marele maestru american Robert | 
cher, calificat pentrra acest turneu 
refuzat să participe, susținînd că: 
are dreptul să lupte pentru titlul m, 
dial fără a mai lua parte la comp1 
țiile eliminatorii.

• Cel de-al 12-lea raliu automobili; 
„Acropolis" disputat pe un .eseu 
2866 km a fost cîștigat d 
suedez Torn Trana—Termenihs, pe , 
automobil marca „Volvo“. Echipsț 
francez Bernarnd—Ogier a ocupat 
cui doi, în timp ce echipajul eng- 
Moss—Carlsson, care pornea favo 
a ocupat locul trei.

• Intr-o partidă internațională dis- 
putată la Santa Fe, cunoscuta echipă 
Santos a fost învinsă cu 2—l (0—1) 
de Colon, o formație din categoria 
a campionatului argentinian. Ca de o- 
bicei, pentru Santos a înscris Rele.
• In turneul preolimpic rezervat e- 

chipelor sud-americane, Peru a dispus 
cu 2—0 (1—0) de Uruguay. După cum 
se știe, acest turneu are ca scop de
semnarea celor două echipe sud-anieri- 
cane care vor participa la turneul o- 
lirnpic de la Tokio.

® Echipa de tineret a Angliei a jucat 
la Jaffa cu selecționata de tineret a 
Izraelului. Mai tehnici și cu o mai bună 
precizie în șut, oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 4—0 (3—0).
• Ziarele sosite ieri la redacție ne-au 

adus amănunte despre meciul de la 
Praga dintre fotbaliștii cehoslovaci și 
cei iugoslavi. Se precizează că gazdele 
au folosit garnitura olimpică, precum 
și faptul că oaspeții au verificat cu a- 
cest prilej mai multi component,' ai e- 
diipei olimpice, calificată pentru turneul 
de la Tokio. După cum se știe, fotba

B

liștii iugoslavi au cîștîgat cu 3—2 (2-0) 
prin punctele marcate de Skoblar, Sa- 
mardzic și Zambata. Pentru gazde au 
înscris Masny și Mraz.

Tn ultimele zile in Cehoslovacia s-au 
desfășurat și alte intîiniri internaționa
le : Dukla Praga—Sao Paofo 0»—2; Jed- 
nota Trencin—F.C. America (Rio de 
Janeiro) 3—1; Selecționata categoriei 
A—F.C. America 2—2.
• Tn „Cupa campionilor Anierîcii de 

Sud“, Alilionarios (Columbia) a învins 
cu 3—2 (2—2) pe campioana Perului. 
Alianza Lima.
• In semifinalele „Cupei Belgiei“ 

s-au înregistrat următoarele rezultate: La 
Gantoise—Alost 3—0, F.C. Dîest—F.C. 
Herentals 1—0. De*  remarcat că echipele 
învingătoare activează în prima liga iar 
învinsele în liga secundă.
• După cum se știe, la 27 mai la 

Viena este programată finala .„Cupei 
campionilor europeni" dintre Real Ma
drid și Internaționale Milano. Real 
Madrid se află pentru a șaptea- oară 
în fînaia C.C.E., în cinci finale termi-

Cele două formații 
că în caz de reju-

nînd învingătoare, 
au căzut de acord 
care partida să aibă loc la Amsterdam.

• Alte tritîlniri internaționale: Italia 
—Anglia (ligi profesioniste) 1—0 (0— 

' > de Suarez; Ju-0), prin golul înscris 
ventu's—Cardiff 3—3; Tunisia—Etiopia 
3—2.

• feri după-amiază
Moscova meciul dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și Uruguayului. Gazdele au 
cîștigat la limită 1—0 (0—0) prin go
lul marcat de fundașul Mudrik.

• La Copenhaga, în nocturnă, selec
ționata Europei a întrecut cu 4—2 
(2—0) repeezentațiva țărilor scandi
nave.

a avut loc la

• Turneul internațional de tenis d
putat în Berlinul occidental a fost ci; 
gat de Roy Emerson (Australia),,^ 
în finala a dispus cu 6—3; 6—4; 6-t 
de Ken Fletcher (Australia). La femif- 
în finală Margaret Smith (Australi1 
a întecut-o cu 6—2; 6—1 pe He!) 
Schultze (R.F.Q.). 1

i
• Echipa de tenis a R.F. Germa 

a întrecut cu 4—1 formația U.R.S 
în cadrul optifhilor de finală ale „Cuț 
Davis". Christian Kuhnke l-a întree- 
cu 9—7; 6—4; 6—3 pe Lcjus, iar B 
ding a dispus cu 9—7; li 04V’^’) ) 
Metreveli. In optimile de finală R. 
Germană va întîlni Danemarca.

Lotul voleibalistelor maghiare 
pentru meciurile de la București

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
Federația maghiară de volei a selec
ționat echipa reprezentativă feminină 
a R.P. Ungare care va susține în cu- 
rînd' două meciuri la București cu se
lecționata R.P. Romine. Antrenorul 
Havasi a anunțat că vor face deplasa
rea, printre altele, jucătoarele: Farago, 
Fekete. Gerhard, Atakiari, Tatar, Var- 
coni, Barany.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

FEDERAȚIA de șah din lugaslav-ia a lan
sat invitațiile pentru turneul internațional 
care urmează să aibă lac în ctecembrie 
la Belgrad. Candiția de participare cere 
neapărat calificarea de mare maestru ! 
Pînă acum au răspuns la invitalie 18 mari 
maeștri, printre care Petrosian, Tal, Keres, 
Fischer, Najdorf, Pachman, Szabo.

OLANDEZUL Jan Van Ierland, campion 
european de judo în> anul 19S1, și-a găsit 
recent moartea într-un accident de auto
mobil. Sportivul olandez era în vîrstă de 
27 de ani.

CUNOSCUTUL patinator francez- Alain Cal
mat, care a anunțat că se retrage defini
tiv din activitatea competițională, se des
parte destul de greu de luciul gheții... El 
este anunțat acum în 
ziunii franceze, urmînd 
demonstrații de patinaj 
rește să se reabiliteze 
tru insuccesele de la 
campionatele mondiale, 
să fie serios îmbunătățit, cu figuri foarte 
?rrele, printre care și un triplu Salchow, 
n acompaniamentul muzical al patinatoru

lui continuă să figureze fragmente din Rap
sodia romînă de George Enescu

A 7-A PARTE a bugetului de stal pe anul 
1954 al principatului Andorra este desti
nată.., Turului ciclist al Franței, mai exact 
celei de a XIH-a etapa a- acestei curse,, 
etapă în cars citciiș.tîî vor evolua pe teri
toriul acestui principat.

CU O PERFORMANȚA de 54,19 m, atleta 
engleză Rosemary Morgan a realizat recent 
unul din cele mai bune rezultate mondiale 
din acest an la aruncarea suliței.

12 ORE pe zi în bazinul de înot 1 Perfor- 
’Jianța aparține belgianului Herman Ver- 
bauwen, care lucrează la bazinul de nata
ție din Gând. în timpul serviciului, firește, 
el îșl petrece cea mai mare parte din 
timp în... apă. Dar nicr-’în orele libere, 
atît dimineața cît și seara, el nu se poate 
despărți de bazin, astfel că se destinde... 
î no tind. S-a calculat că Herman Verb au-

wea petrece în bazin, în medie, 12 are 
pe zi-

CICLISTUL luxemburghez Charly Gaul, 
cîștigător al Turului ciclist al Franței în 
1958 și de două ori învingător în Tuiul 
ciclist al Italiei (1955, 1953), a anunțat că 
abandonează definitiv competițiile cicliste.

ATLEȚII din Pakistan care se pregătesc 
pentru J. O. și-au fixat cartierul general în 
localitatea A’bbolabad, la 2 500 m înăl
țime. Ei vor recurge la serviciile unui an
trenor american.

JOEY GIARDELLO, campionul mondial de 
box profesionist la categoria mijlocie, a 
cerut 100.000 de dolari pentru a-și pune 
titlul în joc, la Viena, în fața lui Laszlo

programele televi- 
să apară în cîteva 
artistic. Calmat do- 
măcaY parțial pen- 
Innsbruck și de la 
Programul său pare

Papp. Cum organizatorii austrieci nu pot 
plăti o bursă, atît de mare, se studiază 
posibilitatea disputării acestui meci în 
septembrie sau în octombrie la Miami, 
în speranța că, pe „teren- propriu", pre
tențiile iui Giardello vor fi ceva mai mo
deste.

ÎN SĂPTAMÎNA care. a precedat stabilirea 
noului record european, la aruncarea dis
cului (S2.45 m) atletul cehoslovac Ludvik 
Danek n-a putui să-și urmeze programul 
obișnuit de antîanameai, avind simp tome 
de amigdalite. El a început neîncrezător 
în concursul de la Vyskov (1Q.V) și primele 
sale aruncări nu prevesteau recordul : 
53,75 m, 52,54 m,.. In penultima aruncare, 
însă, discul lui Danele a zburat, cu 81 cm 
dincolo de-: sieguiejut care indica vechiul 
record,

60 D.E .MEMBBti ai Congresului american 
s-au, raliat campaniei dusă die un medic

speciali&t î» afecțiuni cardiace, Paul White 
Acesta afirme că în S.U.A. sa neglijează 
în mod nefiresc sportul pe bicicletă și re
comandă tuturor cancetățenilor săi să prac
tice ciclismul. Dacă vor să aibă mereu- 
inima tînără 1

SYNCOM III este numele unui non saîeiii 
care urmează să fie lansai în cursul lunii 
viitoare de la Cap Kennedy. El wx trebui 
să asigure retransmisii directe de la To&ia 
pentru S.U.A, în timpul deefășurării Jacuri
lor Olimpice.

NEALE FRASER a fost retrogradat la 
locul 7 în clasamentul celor mai buni tenis- 
meni australieni, clasament publicat recent 
de federația de specialitate din această 
țară. Pe primul loc rămîne Roy Err.erson, 
urmat de Stolle, Mulligan și Newcombe. La 
femei, locul întîi revine Margaretei Smith. 
De notat cc anul trecut jucătoarea austra
liană a cîștîgat, împreună cu Ken Fletcher, 
titlurile de dublu mixt în campionatele Aus
traliei, Italiei, Franței, la Wimbledon și 
Forest Hills.

N-A LIPSIT MULT ca americanii să-l piar
dă pentru J.O. de la Tofeio și pe cecord- 
menul mondial la ctranearea greuîățxi 
(29,30 m) Dalkts Lcng. în timpul unui antre
nament de dezvoltare musculară s-a rupt 
un cablu și o greutate de 90 da kilogra
me a căzut pe piciorul său sting. Ballas 
Long- s--a ale-s c.u cîteva. osișoare fractura
te, ceea ce lăsă impresia că accidentul 

. este- Ups.it de impar ia nîă. Se- așteaipță în
să ca piciorul său să se dezumtle, pen
tru a se putea stabili proporțiile 
accidentului. Medicii spun că 
orice caz, nu va * rămîne prea 
pe tușă.

PARE puțin probabil ca Ulis 
unul din marii specialiști ai probei 
400 m (a realizat pe această distanță tim
pul de 45,4 sec), să participe la focurile- 
Olimpic’® de la ToJrio. El a suferit an acci
dent la gleznă, în cursul unui antrenament, 
lucru • ce ît vă obliga, la- un: repaus de cî
teva luni. Ca atare...

exacte al®
Long, i» 

■matt timp

Williams, 
de-

Scurte știri externe
STARTURILE „OLIMPICILOR" 

POLONEZI

‘ Atleții „olimpici” polonezi 
hiat in cadrul unui concurs 
ție desfășurat la Varșovia, 
prilej, Czerntk a stabilit un nou 
cord polonez la săritura în înălțime 
cu 2,15 m (vechiul record era de 2.13 
rn). Tînărul Marian Filipink a confir
mat selecția sa, parcurgînd 100 m în 
10;4. „Duelul” în proba de aruncarea 
discului dintre Piatkowski și Begier 
s-a încheiat cu victoria ultimului, cu 
58,38 m. Piatkowski a realizat 56,66 ni. 
La aruncarea suliței, Nikicîuc a obți
nut 81,17 m, iar la greutate Komar 
clasat pe primul loc cu 18,34 m.

au evo- 
de selec- 
Cu acest 

re-

s-a

JOCURILE BRITANICE

Au luat sfirșit Jocurile Britanice 
atletism, care au avut loc timp 
două zile la Londra. Proba de 100 
a fost ciștigată de sprinterul francez 
Laidebeur cu 10,5 imiiitiea englezilor 
Davies. Jones și Radford. Cehoslovacul 
Trousil 
de 400

Iată 
Cooper 
(R.S, 
4x100 Anglia 40,6.

de 
de 
tn

a terminat învingător în proba 
m ca. rezultatul de 47,7.
alte rezultate: 400 m garduri, 
(Anglia) 51.2; 3000 ni Jurek 
Cehoslovacă) .8:03,0; ștafeta

PERFORMANȚE LA NATAȚIE

• Ciclistul francez J. Anquefil 
luat conducerea în Turul Italiei, cîșt 
gînd etapa a 5-a : Parma—Bussetli
(disputată contracroriometru). El a - 
coperit cei 50,400 km în 1 h 02:57 fC4 
urmat de Baldini cu 1 h 04:20.'” t

____________________________________________________ i
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i
e
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europene. Tn proba de 200 m bra. 
G. Prokopenko (U.R.S.S.) a fost et< 
nometrat în 2:29;6, performanță tn; 
bună decît recordul oficial deținut d. 
Chet Jastremski (S.U.A.). Fran 
Wiegand (R.D.G.) a parcurs 400 t- 
liber în 4:21,6 corecții >d recordul eucc 
pean care aparținea lui Ian Black (Ar 
glia) cu 4:21,8. Al doilea record et 
topean a fost stabilit de înotătorul s-. 
vietic Valentin Kuzmin, în prota. ci, 
200 m fluture, cti 2:11,2. Aceste peij 
fbrmanțe au fost realizate intr-un ba. 
zin de 50 m.

<
*

TOKIO. Selecționata olimpică di 
lupte libere a Japoniei, cu un efectiv d» 
25 de sportivi, inclusiv trei campion 
mondiali, a plecat Intr-un. btng tiirnetț. 
in Europa. Luptătorii vor evolua It 
Belgrad, Sofia, Moscova și ui alte cai 
pitale europene.

BERLIN. Meciul de gimnastică din', 
tre echipele R. D. Germane șt . lugo 
slauiei s-a încheiat cu scorul df 
562,25 — 553.70 in, favoarea gazdelor. 
Pe primul loc la individual compui 
s-a situat gimnastul german > Fuelle' 
Din echipa iugoslavă nu a făcut parte 
campionul european Miroslav Cerar.

I

HELSINKI. Tntilnirea de baschet 
dintre echipele olimpice masculine ale 
U.R.S.S. și Finlandei, desfășurată in 
orașul Tapiola. s-a încheiat cit rez^

în ultima zi a meciului internațio
nal de natație, R, D. Germană —
U.R.S.S., disputat la Berlin, a fost tatul de 65—55 (32—28) in favoarea 
stabilit un nou record- mondial și două sportivilor sovietici.
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