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Finala „Cupei campionilor 
europeni" la rugbi 

se va disputa la București |
F.I.R.A. (Federația Internațională de Rugbi Ama

tor) a fixat, în mod definitiv, data și locul desfă
șurării ediției din acest an a finalei „Cupei cam
pionilor europeni". Cele două finaliste, echipele 
GRIVIȚA ROȘIE din București și STADE MONTOISE 
(Mont de Marsan) vor susține ultimul act al acestei 
importante competiții, în ziua de 14 iunie, la Bucu
rești.

Meciul final va fi condus de cunoscutul arbitru 
internațional SILVIO POZZI (Italia).

Campionatul masculin de handbal

a ciștigat derbiul

POSTA 
ZILEI

ADAMCLISI:

De ia 1 martie și pînă 
acum, în raionuj Adamclisi 
au participat la întrecerile 
Spartachiadei repub ioane 
5 292 de tineri.

AUREL SOARE

Ct- f ne ciul N. Gîju (Steaua)
L
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— D. Davidescu (Dinamo) a început aseară gala de box de pe sta
dionul Republicii din Capitală

Foto : T. Roibu

• 10000 de spectatori în „potcoava4* 
Stadionului Republicii • Meciuri specta
culoase in gala de aseară • Boxul tehnic 
a învins în întîlnirea dintre Olteanu și Leov
• Gălățeanul Șt. Cojan l-a întrecut pe D.
Gheorghiu • Astă-seară are loc cea de a 
doua semifinală. -_____ _______ -

Dinamo Bucureștia

9—8 cu Steaua

SUCEAVA (prin te
lefon de la trimisul nos
tru). Ploaia care a în
tovărășit cu regularitate 
în ultimii ani derbiurila 
handbalului nostru mas
culin a ocolit de astă dată 
întrecerea echipelor Di
namo București și Steaua. 
Datorită acestui fapt, nu
meroși iubitori ai sportu
lui din Suceava au putut

„CEVA"
SPORT

Ieri am făcut una boa
cănă. L-am întrebat pe 
directorul stațiunii de ma
șini și tractoare din Iu- 
gani dacă la S.M.T.-ul pe 
care îl conduce se face 
ceva sport.

— Dumneata pe unde 
ai venit? — s-a interesat 
directorul.

— Pe aleea dinspre șo
sea.

— E limpede. Să mer
gem, tineret

— Tovarășe director...
— Nimic. Ai vrut să 

vezi dacă tractoriștii mei 
fac „ceva" sport. Ei, află 
prietene, că steagul de 
S.M.T. fruntaș pe raionul 
Pașcani e cîștigat datori
tă pregătirii profesionale 
dar și a antrenamentului 
pe care băieții îl fac pe te
renurile de sport. Să mer
gem, tovarășe! Am să-ți 
arăt acum, cronologic, ce 
fac „semețiștii" din lu
pani după o zi de concen
trată atenție pe tractor. 
Așa... Mai întîi vin aici, la 
vestiar, să se dezbrace. 
Apoi intră alături, in 
sala de dușuri...

Notez : neon, apă caldă 
la orice oră din zi și din 
noapte, datorită unui in- 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Citit! în pag. a 2-a comentariul cro
nicarilor noștri M. TRANCA și R. CA- 
LARAȘANU.

FOTBAL

LOTUL B A ÎNTRECUT
F. C. NURNBERG: 2-1

Ieri, după-amiază, stadionul Dinamo din Ca
pitală, a găzduit partida internațională de fot
bal dintre lotul B și F. C. Nurnberg (R. F. 
Germană), încheiată cu victoria sportivilor ro
mîni : 2-1 (2-1).

Ieri, după-amiazâ, stadionul Dinamo lată în fotografie o imagine din acest meci : 
portarul Wabra, flancat de V. Alexandru sare 
la balon.

(Citiți amănunte asupra acestui joc în pag. 
a 3-a).
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CICLIȘTII FELICITAȚI

PENTRU FRUMOASA COMPORTARE

DIN „CURSA PĂCII"

a avut loc la sediul Consiliului 
al UCFS festivitatea înmînârii tit- 
maestru al sportului ciclistului Ion

Astăzi 
General 
lului de 
Ardeleanu, care a făcut parte din echipa 
R.P. Romîne clasată pe locul II în cea de 
a XVII-a ediție a «Cursei Păcii*. In acest 
fel toți cei 6 componenți ai reprezentativei 
(G. Moiceanu, C. Dumitrescu, Ion Stoica, 
Ludovic Zanoni, Walter Ziegler și Ion Ar
deleanu) sînt maeștri ai sportului.

Tov. Aurel Duma — președintele Consi
liului General al UCFS — i-a felicitat pe 
cicliști pentru frumoasa comportare pe care 
au avut-o în această mare competiție inter
națională.

nale de dirt-track în R.S.F.I. și R.P.U. unde 
se vor întîlni cu sportivi iugoslavi, ma
ghiari, austrieci și bulgari. Din echipa noa
stră fac parte I. Cucu, R. Jurcă, Al. Șlnca 
ș.a. Primul concurs este programat dumi
nică 31 mai la Videm Krska (R.S.F.I.), al 
doilea duminică 7 iunie la Ozd (R.P.U.), iar 
<xl treilea duminică 14 iunie într-un alt oraș 
din R.P.U. care va fi fixat ulterior.

CURSURI DE PREGĂTIRE 
PENTRU VIITORII ANTRENORI

MOTOCICLIȘTI ROMÎNI

PESTE HOTARE

In cursul zilei de azi urmeazâ să pără- 
Beascâ țara, cu destinația R.S.F. Iugoslavia, 
un grup de motocicliști romîni care vor par
ticipa la o serie de concursuri internațio-

Incepînd din ziua de 28 mai a.c., consi
liul UCFS al orașului București organizează 
pe lingă Institutul pedagogic de 3 ani (str. 
Pcftiduri nr. 90 raionul V. I. Lenin) un curs 
de pregătire pentru candidații admiși la 
cursul de antrenori de un an, fără frec* 
vență.

Consultațiile au loc zilnic. între orele 
16,30—20, la sediul Institutului pedagogic.

Intre 4 și 10 iunie se vor organiza cursuri 
similare de pregătire la Institutele pedago
gice de 3 ani din orașele Timișoara, Cluj 
și Iași. Frecventarea acestor cursuri este 
obligatorie pentru toți candidații.

ACTUALIIATEA SPORIiVA • ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA

BRAȘOV :

Cu prilejui întrecerilor 
desfășurate în cadrul pri
mei ediții a Spartachiadei 
republicane și a altor în
treceri sportive de mase, 
consiliile asociaților sporti
ve din regiunea Brașov au 
primit în rîndurile mem
brilor UCFS încă 7 600 de 
iubitori ai sportului. In a- 
ceastă acțiune s-au eviden
țiat asociațiile sportive din 
orașul Brașov (1 992 de noi 
membri ai UCFS), cele din 
orașul și raionul Sibiu 
(2 074), din raionul St. 
Gheorghe (1 023) și altele.

C. GRUIA

urmări marți după-amiază 
fn bune condiții evoluția 
celor mai bune echipe 
ale țarii.

Partida a prilejuit o 
Întrecere extrem de echi
librată. palpitantă în fi
nal. Victoria a revenit 
la limită dinamoviștilor 
bucureștenî cu scorul de 
9—8 (5—4), dar cam
pionii puteau obține în 
această dispută cel pu
țin un rezultat de egali
tate. Importanța meciu
lui în lupta pentru cuce
rirea titlului de catn-

ADR1AN VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

TIRNAVENI :
In colaborare cu comi

tetul raional U.T.M. consi
liul UCFS Tîrnăveni. se 
preocupă de amenajarea a 
noi terenuri sportive sim
ple care să găzduiască în
trecerile Spartachiadei re
publicane. Datorită iniția
tivelor profesorilor de edu
cație fizică și ale elevilor, 
în toate școlile se amena
jează și se înfrumusețează 
prin muncă voluntară tere
nuri de volei, baschet, 
handbal, sectoare de sări
turi și aruncări.

I. HAS AȘ IU

ROȘIORI:
Consiliul raional UCFS 

Roșiori a organizat recent 
un nou curs de instructori 
sportivi pe care l-au ab
solvit 59 de tineri și tinere.

T. NEGULESCU

Voleibalistele noastre 
din nou învingătoare: 

R. P. Romînă—R. P. Ungară 3-0

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE

BASCHET A PLECAT LA MARSILIA

Echipa feminină de baschet a R. P. Ro- 
mîne a plecat ieri la Marsilia pentru a 
participa la un turneu alături de reprezen
tativele Franței, R.P. Chineze și R.P. Un
gare. Au făcut deplasarea : Viorica Nicu- 
lescu, Eva Ferencz, Ana Haralambie, Herta 
Antoș, Elena Ivanovici, Anca Racoviță, Do
rina Suliman, Hanelore Spiridon, Sanda Du
mitrescu, Octavia Simon, Margareta Wag
ner și Irina Vasilescu. Antrenor: prof. S. 
Ferencz. Turneul se dispută vineri, sîmbăta 
și duminică în sala ce va fi inaugurată cu 
acest prilej.

CAMPIONATUL DE DRESAJ Șl PROBA
COMPLETĂ LA CĂLĂRIE

Astăzi începe în Capitală etapa I a 
campionatului republican pe 1964 la dresaj 
și proba completă la călărie. Concursurile 
se vor desfășura, de la ora 9, astăzi pe 
baza hipică din Calea Plevnei și mîine 
pe baza hipică a clubului Dinamo (pădurea 
Băneasa). Vor lua parte cei mai buni călă
reți specialiști ai acestor probe.

Reprezentativa noastră feminină a reușit să termine în
vingătoare și în a doua partidă susținută în compania 
voleibalistelor maghiare. Victoria i-a revenit și de data 
aceasta cu scorul de 3—0 (15—5, 15—12, 18—16).

Meciul, desfășurat marți după-amiază în sala Floreasca, 
a început în avantajul echipei noastre și, după cum se 

desfășurau lucrurile pe teren, se 
părea că vom înregistra o vic
torie la fel de rapidă ca și în 
primul joc, cînd meciul ținuse 
doar 45 de minute.

5—0, 7—1, 10—4 și în final 
15—5. lată evoluția scorului în 
primul set. in care sportivele 
noastre și-au dominat adversa
rele datorită jocului bun în linia 
a doua și a serviciilor puternice 
executate de Doina Popescu și 
Sonia Colceriu.

Echipa noastră a apărut pe 
teren într-o formulă schimbată 
față de primul meci, fn locul 
jucătoarelor Ana Mocanu și 
Elena Verdeș-Florescu au fost 
introduse tinerele Cornelia Lă- 
zeanu și Helga Schreiber. Ele 
s-au încadrat bine în jocul echi
pei. Lăzeanu s-a remarcat în linia 
a doua, iar Schreiber în atac 
unde, alături de Doina Ivănescu, 
a realizat multe puncte. Gazdele, 
cu excepția Liei Vanea (bolnavă), 
nu dau posibilitate formației 
maghiare să-și organizeze jocul, 
deși oaspetele fac eforturi vizi-

w
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Spa rtachiada republicană
BMHNMBMl

În școlile ploiestene
'“*■ Am vizitat de curind cîleva școli 

din „orașul petrolului". Ca pretutin
deni, pe terenurile de sport am găsit 
sute și sule de elevi intrertiulu-se la 
atletism și volei, la handbal și fotbal, 
la multe din ramurile sportive ale 
Spartachiadei republicane. Măsurile 
luate din timp de către asociațiile spor
tive școlare au dus la antrenarea în 
întreceri a majorității elevilor, au tran
sformat această competiție intr-o ade
vărată sărbătoare a sportului școlar.

La școala medie nr. 2 i-am găsit 
pe profesorii de educație fizică Roșea 
și Danieleanu in mijlocul elevilor lor 
care se pregăteau pentru proba de a- . 
runcare a greutății. Frâu mai bine de 
60 de elevi care luau parte în acea zi 
la întreceri. De altfel, cifra participan- 
tilor la probele atletice este cu mult 
mai mare: aproape 800! Atletismul face 
„casă bună" la școala medie nr. 2 și 
pentru faptul că elevii și-au amenajat, 
cu sprijinul comitetului de părinți, o 
pistă pentru alergări, sectoare de a- 
runcări și sărituri.

Lucruri bune se pot spune și despre 
celelalte școli medii din oraș. La 
școala medie nr. 4, de pildă, la data 
vizitei noastre se desfășuraseră în
treceri la 7 ramuri sportive (atletism, 
gimnastică, fotbal, volei, handbal etc.).

Tradiția sportivă a scolii medii nr. 1 
nu se dezminte nici de data aceasta. 
In fiecare zi, pe terenurile de sport 
amenajate în curtea școlii au loc pa
sionante întreceri, cu care prilej se 
trec și normele pentru Insigna de poli
sportiv, se selecționează componențîi 
echipelor de handbal, volei, gimnastică, 
fotbal. Aceștia vor reprezenta școala 
în viitoarele competiții

In fine, trebuie să 
elevii școlii medii nr. 
număr mare la startul 
8 ramuri sportive. Și 
deține intiietatea.

De altfel, în toate școlile din loca
litate Spartachiada republicană a con
stituit un eveniment sportiv de seamă. 
Printre acestea ar trebui să mai amin
tim școala medie nr. 5 (cu participant^ 
la 0 ramuri de sport), școala medie 
nr. 6 (10 ramuri sportive), școala pro
fesională de construcții, grupul școlar 
petrol-chimie etc.

Rezultatele frumoase dobindite in 
întrecerile Spartachiadei republicane, 
faza 1, pe asociație, sînt o premisă 
a faptului că in etapa următoare elevii 
ploieșteni vor desfășura întreceri de 
calitate, cu rezultate care să rețină 
atenția și pe care eî au dovedit de a- 
tîtea ori că le pot obține.

sportive.
amintim și
3, prezenți 
întrecerilor, 
aici, atletismul

Dinamo București a cîștigat derbiul
dată cînd campionii au avut avani; 
In min. 7 tabela de marcaj indica 2— 
după ce Bulgara ratase un „7 metri 
iar Nodea șutase alături de poar 
goală. De la 2—2, dinamoviștii s-< 
detașat la 5—2 în min. 27, ca urma 
a unui „7 metri" transformat < 
Mozer și a două șuturi fulgerăioa 
executate de Hnat.

La reluare, jocul este foarte dîr 
Se luptă cu multă ambiție pentru fi 
care minge, dar se și ratează numi 
roase ocazii la ambele porți. Dinan 
acționează mai variat, ajungind in s 
tuații favorabile la poarta lui Tal 
dar nu reușește să aibă un avani; 
mai mare de două goluri. Steaua 
mizat mult pe contraatacuri (laee 
nu a fost însă prea inspirat) și p 
„bombele" lui Gruia, dar nu a mai rei 
șit să egaleze, deoarece șuturile li 
lacob, Nodea și Gruia 
puțin poarta lui RedI.

Arbitrul V. Pelenghian 
cină extrem de dificilă, 
achitat foarte bine.

Vineri încep la Onești jocurile re 
furului. Înaintea acestor partide. " 
clasament conduce Dinamo Bucureșl 
cu 6 p (neînvinsă), urmată de Sieau. 
4 p, Dinamo Brașov 2 p și Șiiinț, 
Timișoara 0 p.

★

Rezultate tehnice. DINAMO BUCUREȘTI - 
Hnal 3 

3, Cosiache -5 penin 
Oțelea 2, Gniio 2, Ia

Dinamo București a avut o comportare bună in prima parte a turneului 
final al campionatului republican, încheind neînvinsă toate partidele. 
Iată o fază din meciul disputat în compania echipei Știința Timișoara.

IN CAMPIONATUL FEMININ

au ocolii d

a avui o sar 
de care s

H

(Urmare din pag. 1)

I

în- 
al 
de

pioană a făcut ca ambele formații 
joace prudent, cu acțiuni calculate 
maximum, ceea ce, desigur, a fost 
dauna spectacolului. In plus, echipele 
au folosit în 
depășit uneori 
ceea ce a dus 
întreruperi de

Scorul a fost deschis în primul mi
nut de Steaua. A fo6t însă singura

apărare 
limitele 
in mod 
joc.

FINALtlE CAMPIONATELOR REPUBLICAN
r Aproape J 0.000 de spectatori au hiat 
loc aseară în „.potcoava" stadionului 
Kepiibîicdi, pentru a viziona primele 
întreceri ale celor mai buni boxeri, 
angajați în lupta pentru titlurile de 
campioni.

După euvîntul de deschidere adresat 
spectatorilor de către Iov. Gli, Calcan, 
președintele F.R. Box, au urcat în 
ring „muiștelc“ D. Dav iile seu (Dinamo) 
și N. Gîju (Steaua). Dina.movistul a 
atacat mai mult, în special în ultima 
repriză, dar deplasările derutante ale 
lui Gîju l-au împiedicat uneori să-și 
concretizeze acțiunile. Totuși, Davi- 
videscu a avut avantaj. Juriul însă l-a 
preferat — nu știm de ce — pe Gîju.

Meciul dintre C. Ciucă (Steaua) și 
Colegul său de sală St. Constantin, n-a 
ridicat probleme deosebite ^.olimpicu
lui". Ciucă a lovit cu mai multă adre
să și a obținut decizia.

z Avertismentul dai în ultima repriză 
iui C. Gheorghiu (Dinamo) a înclinat 
balanța victoriei de partea lui P. Va- 
ncia (Steaua). Pînă în acest moment e- 
chilibrul era vizibil. Net superior, C. 
SJuizuliuc (Dinamo Craiova) a învins 
la puncte pe tînărul campion de ju
niori I. Sabău (S.P.C.). După două 
reprize calme, Mihalic (Dinamo) a 
atacat dezlănțuit, obligîndu-1 pe St. 
Popoacă (Steaua) să adopte o defensi
vă -prelungită. Cu serii fulgerătoare la 
corp și cap, Mihalic a cîștigat 
Două reprize i-au fost de ajuns 
Dinu (Steaua) pentru

t cu capul, fapt sesizat prompt de arbi- 
l trul M. Voiculescu — Craiova, care i-a 
5 dat un just avertisment. Putem afirma 
, că Olteanu a cîștigat numai cu „stîn- 
; ga" care a funcționat ireproșabil. Me

ciul dintre V. Badea (Metalul) și V* 
t Mîrza (Dinamo) n-a reușit să se ridice 
, la nivelul așteptărilor. Meciul a fost 
l confuz, iar decizia de învingător acor

dată lui Mîrza a stîrnit, pe drept cu- 
i vînt, discuții, deoarece în lupta 
i aproape Badea a fost superior.
: Spărgîndu-și arcada în repriza a Il-a,
i V. Trandafir

lupta, cedînd 
i prin abandon 

în ultimul
- (Si derurgistul 

tent „stingă" 
depășit de puțin pe dinamovistul D. 
Gheorghiu, obținînd decizia.

Astă-se-ară de la ora 19,30 tot pe 
stadionul Republicii, are loc cea de a 
doua semifinală, în cadrul căreia se 
vor disputa 10 partide.

de

(Steaua) n-a mai reluat 
lui M. Nicolau (Steaua) 
în repriza a IlI-a.
meci al serii St. Cojan 
Galați) folosind insis- 
în repriza a III-a, l-a

M. FRANCĂ
R. CALĂRAȘANU

CICLISM

să 
la 
in

un joc care a 
regulamentului, 
normal la dese

clar, 
lui 

încheia par
tida cu V. Tudose (Unirea). 0 directă 
ide dreapta extrem de puternică l-a tri
mis pe Tudose la podea. El a reluat 
partida, dar arbitrul V. Popescu 
.(București) a făcui ceea ce trebuia să 
facă antrenorul Gh. Lungo, oprind 
meciul.

1 Disputa dintre I. Olteanu (Dinamo) 
și H. Leov (Steaua) a dovedit, încă o 
diaită, că boxul nu se poate face numai 
ctj forță. Leov, folosind numai acea
stă armă, a pierdut fără drept de apel 
Sn fața unui adversar care a știut să 
opună forței, boxu-l tehnic. în plus, în 
repriza secundă el a lovit intenționat

Știința Timișoara și Rapid 
neînvinse după două zile 

ARAD (prin telefon). Marți a 
ceput în localitate turneul final 
campionatului republican feminin
handbal. In prima partidă. Rapid Bucu
rești a dispus de S.S.E. Timișoara cu 
scorul de 10—5 (4—4) prin punctele 
înscrise de Roth 3, Hedeșiu 4, Popa 1 
și Constantinescu 2. Pentru timișorence 
au marcat Secheli 3 și Gașpar 2.

Susținînd unul din cele mai im
portante jocuri, Știința Timișoara a 
dispus de Știința București cu 6—4 
(2—2). Au marcat Franț 2, Nemet 2, 
Oțoiu, Oprea pentru timișorence, 
Leonte 2, Cîrligeanu și Bota pentru 
bucureștence. In prima repriză partida 
a fost foarte echilibrată. In final Știin
ța Timișoara s-a detașat datorită jocu
lui eficace pe care l-a practicat.

în meciul de deschidere din ziua a 
doua, Știința Timișoara a dispus comod 
de S.S.E. Timișoara cu 17-7 (10-4). Au 
înscris Pain 7, Franț 3, Gheorghiță 3, 
~' *............................. pentru

Moșu,
Oțoiu 2, Nemet și Neuhror 
Știința ; Ciosescu 2, Mădău 2, 
Lasou și Secheli pentru S.S.E.

Rapid București a întrecut pe 
București cu 4-1 (3-0). Au marcat: 
Roth 2, Hedeșiu, Constantinescu pen
tru Rapid ; Sziike (7 m) pentru Ști
ința.

Joi
șoara
s. s.
coresp.).

Știința

au loc meciurile Știința Timi- 
— Rapid și Știința București— 
E. Timișoara. (ȘTEFAN IACOB,

Campionatul Capitalei
de contratimp pc echipe

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pe șoseaua București—Oltenița etapa 
orășenească a campionatului republican 
de ciclism, contratimp pe echipe. So
sirile și plecările au fost înregistrate 
în dreptul bornei km. 13. Avansații au 
avut de parcurs 80 de km. Cel mai 
bun timp pe această distanfă a fost 
realizat de formația Steaua (N. Nicu- 
lescu, Gh. Neagoe, Gh. Radu și M. 
Gurgui) marcată cu 1 h 57:40. Pe 
locurile următoare s-au clasat Dihamo 
II 2 h 00:11. Voința 2 h 00:32 și O- 
limpia 2 h 03:34.

Proba de 40 km, rezervată juniorilor

de categoria 1, a revenit echipei O- 
limpia (I. Chitea, St. Simian, R. Ve- 
licu și Gh, Juravle) cu 59:52 urmată 
in clasament de Voința cu 1 h 00:24 
și C.P.B. cu 1 h 00:56.

La întreceri au participat, în afară 
de concurs, și cicliștii vizați pentru 
lotul olimpic care au alcătuit două 
echipe. Prima formație, compusă din 
Gh. Bădără, I. Cosma, E. Rusu și 
Fr. Gera a parcurs 80 de km în 1 h 
50:08 iar echipa secundă formată din 
C. Ciocan, N. Ciumele, Gh. Moldoveanu 
și Gh. Suciu a fost cronometrată cu 
1 h 50:56.

PRONOSPORT® PRONOEXPRES • PRONOSPORT
SPOBTEXPKES OLIMPIC

Concursul SPORTEXPRES OLIMPIC, cel 
moi mole concurs special din ultima pe
rioadă de timp, se află Sn plină desfă
șurare.

Desigur că elementul principal și care a- 
duce acestui concurs un element inedit de 
mare atracție il constituie cele 48 de călă
torii la Tokio pentru vizionarea marilor în
treceri din cadrul Jocurilor Olimpice.

In plus, posesorii de bilete Sportexpres 
alimpic au posibilitatea ca — înainte de 
marea tragere care va avea loc la sfîrșî- 
tul lunii Iunie — să obțină și alte premii 
cambinînd biletele Sportexpress cu partici
parea la concursurile Pronoexpres din 3, 10 
șl 17 iunie. Reamintim că la aceste con
cursuri Pronoexpres se olerâ cîștiguri supli
mentare în obiecte participanților care în
scriu pe buletinul Pronoexpres numerele 
biletelor Sportexpres pentru fiecare vari
antă Pronoexpres. cite un bilet Sportexpres.
• Programul concursului Pronosport nr. 

22. etapa de duminică:
I. R.P.B. (OS.) — R.p.R. (Ol.) — pr. pauză 

, II. R.P.B. (Ol.) — fi.P.R. (Ol.) — pt. iinaj

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

para 
mîine

R.D.G. (Ol.) — U.R.S.S. (Ol.)
Bari — Fiorentina (camp, italian . 
Bologna — Lazio (camp, italian . 
Genoa — Juventus (camp, italian . 
Inter — Atalanta (camp, italian . 
Mantova — Lanerossi (camp. ital. 
Modena — Messina (camp, italian 
Roma — Catania (camp, italian A) 
Spal — Milan (camp, italian A) 
Torino — Sampdoria (camp, italian 
Astăzi este ultima zi cînd

bilete la tragerea Loto
29 mai.

PRONOEXPRES

tragerea Pronoexpres nr.

59C E V A“
(Urmare din pag. 1)

genios sistem de încălzire centrală, fără 
cheltuieli. Sursa de energie : bucătăria 
S.M.T.-ului — de unde prin pompare 
se trimite apă fierbinte în toată clă
direa

— Să intrăm în sala de tenis de 
masă, — propune directorul S.M.T. ■ 
ului. Iov. Ioan Constantin.

— Curat și frumos.
— Mă rog. Sala de șah..
— Daț
— Popicăria... terenul de volei...
— Cine servește ?
— Brigadierul Nicolae Pintilie.
— Băiat destoinic?
— A primit insigna 

întrecerea socialistă". 
bazinul. Să mergem 
nul de fotbal...

— O clipă, tovarășe director.
— Ce, ai obosit ? Eu am 55 de ani 

și cred că umblu zilnic peste 20 km 
pe jos.

— Vroiam să întreb...
— Pe urmă. Intîi te duc să vezi dacă 

tractoriștii din lugani jac „ceva" sport.
— Știți, m-am exprimat greșit Ia 

început...
— Așa da, tinere! Acum spune ce 

explicație vrei ?

de „Fruntaș
Aici avem... 
acum la tere-

in

A) 
A) 
A)
A)

A)
A)

lui Maziliu 
nul Tu mu

Simion din comuna Ologi, iaio- 
Măgurele.

LOTO CENTRAL
întregi și sferturi la

A) 
puteți cum- 
Central de

22 din 27La _____
mai 1964, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere de bază: 16 39 35 25 14 26. 
Numere de rezervă: 13 41. Premii supli
mentare: 5 24 33 6 26.

Fond general de premii: 525.703 lei 
Tn urma tragerii la sorți pentru atribuirea 

autoturismului, cîștigător cu 2 numere Ia 
tragerea specială Loto-central din 15 mai 
1964, autoturismul a revenit participaniu-

Premiile 
din 22.V.1964: Premiul suplimentar 
riantâ a 56.515 lei și 1 variantă 
lei; Premiul suplimentar II: 1 variantă 
8.359 lei și 3 variante a 2.089 lei; Catego
ria I: 5 variante a 12.873 lei și 5 variante 
a 3.218 lei; Categoria a Il-a: 16 variante a 
4.291 lei și 11 variante a 1.072 lei; Cate
goria a IlI-a: 28 variante a 2.174 lei și 
36 variante a 543 lei; Categoria a IV-a: 
53 variante a 1.178 lei și 61 variante a 294 
lei; Categoria a V-a: 57 variante a 1.041 
lei și 81 variante a 260 lei; Categoria a 
VI-a: 90 variante a 641 lei și 142 variante 
a 160 lei; Categoria a Vil-a: 78 variante 
c 744 lei și 120 variante a 186 lei; Catego
ria a VIII-a: 157 variante a 384 lei și 206 
variante a 96 Iei.

Premiul suplimentai I întreg a revenit par
ticipantului Lupașcu Aristide din Tîrnăveni 
regiunea Mureș A.M.

Bubrică redactată de Loto-Pronosport,

tragerea
I: 1 va- 
a 14.628

a

— ȘTIINȚA TIMIȘOARA
V

2, Lehner, Perte- 
Sauei 4, Jude 3. 
Sauer, Aiberi, 

Știința.

STEAUA 9—6 (5—4). Au maicot:
Mazer 2, Ivănescu 
Dinamo ; Nod ea 3, 
cob pentru Steaua.

DINAMO BRAȘOV
23—15 (10—5). Au marcat: Alies 8, Pali 
Hubeș 3, Oană 3, Radu 
ieatcu pentru Dinamo ; H.
Cristian 2, Stenzel 2, E.
Oțoiu și Hartweg pentru

— Bazinul...
— Dacă ai vizita sera, ghețăria și 

celelalte acareturi ale S.M.T.-ului nos
tru, ai înțelege mai bine. Bazinul aces 
ta, spre exemplu... Vin la mine grădi 
narii și se pllng că vara apa pompată 
din puț este rece și le strică zarzava
turile... Că dacă ar avea un mic Iar 
de acumulare unde să siringă mai 
multă apă, ar fi mai bine, mai econo
micos. N-ar mai foița pompele Tn zilele 
de caniculă ș.a. Eu tac și notez: lac. 
(Și ce in lac nu se poate înota ?) In
tră pe urmă In birou Marin de la ghe
țărie și începe și el: „Ce facem, tova
rășe director ? La iarnă cărăm gheață 
lot cu căruțele din albia Moldovei ? 
Să facem ceva, un mic lac, știu eu l ?“ 
Nil trece o jumătate de vă că vine moș 
Stâncii, zootehnicianul, și începe să se 
plîngă și el... Notez iar: lac. Studiez 
problema și începem săpatul. Cine e în 
fruntea muncii patriotice? Tineretull 
„De ce lucrați în slip, măi ?" — ii în
treb. „Ca să ne obișnuim cu... apa, to
varășe director" — răspund ei rtzînd. 
Crezi că am scăpai de ei penă nu le-am 
făcut două trambuline?...

Ei, ce zici? Fac „ceva" sport tracto
riștii mei ?

Oficiul Național de Turism „Carpali" 
primește, la agențiile sale din țară, zilnic, înscrieri pentru ex
cursiile cu trenul și autocarele în Cehoslovacia și Polonia.

PROGRAMUL ACESTOR EXCURSII ESTE DEOSEBIT DE 
BOGAT SI VARIAT, CUPRINZLND NOI ITINERAR!!, CU VIZI
TAREA CELOR MAI INTERESANTE OBIECTIVE TURISTICE.

In Cehoslovacia, pe lingă o ședere de 3 zile la Praga, se 
vor vizita localitățile Karlovi-Vary, Plzen, Brno, Bratislava, alte 
orașe pline de pitoresc din Boemia și Slovacia, precum și 
stațiunile climaterice din Munții Tatra. Programul prevede un 
popas de 2 zile la Budapesta.

In Polonia turiștii vor vizita Cracovia, cu interesantele sale 
monumente arhitectonice din epoca feudală, orașele Nova 
Huța, Katovice (cu vizitarea Planetariumului), Wroclav, Poznan 
(cu vizitarea tîrgului vechi și a muzeelor), Torun, Gdansk (cu 
vizitarea orașului vechi, parcul Oliva, audierea unui concert 
de orgă la catedrală, excursie la Gdinya), Varșovia (cu vizita
rea vechiului oraș cu monumentele sale istorice și noul oraș 
cu construcțiile sale moderne și elegante). Călătoriile între 
orașe se vor face cu autocarul.

ÎNSCRIERILE PENTRU EXCURSIILE TN CEHOSLOVACIA 
Șl POLONIA SE PRIMESC LA TOATE AGENȚIILE O.N.T. 
„CARP AȚI" DIN ȚARA UNDE SE POT OBȚINE Șl INFORMAȚII 
ASUPRA DATELOR Șl PREȚURILOR EXCURSIILOR.



Început pmihiatm, pap victorie la lmiia larieil echipei braiiliene Bmuccese ♦

otiil B-f. C. Niirnbcrg 2-1 (2-1)
/criticarea „secunzilor" noștri, de
bit de utilă, a avut o primă re
ia interesantă, cu treceri rapide de 
on — în ciuda terenului 
lecos din cauza ploii — cu nume- 
ise șuturi pe poartă și... 3 goluri 
xlaeuloase, toate înscrise cu capul. 
,ll"-ie B a început jocul promiță- 
, cu acțiuni hotărîte, încheiate cu 
ituri puternice la poarta adversă, 
acest fel, fotbaliștii de la F. C.

irnberg au fost surprinși și obli- 
(i în cea mai mare parte a primei 
irize să se apere, făcînd cu greu 
ă atacurilor succesive ale mainta
in romîni. Atunci cînd jucătorii vest- 
rmani reușeau să intre în posesia 
ngii, ei contraatacau în viteză, ară- 
d preferință pentru deschiderile 
igi. în adîncime, în locul jocului 
mbinativ, ceea ce a ușurat întrucîtva 
•cinile fundașilor noștri. Din păcate, 
pă acest început bun, imitînd parcă 
ecționata de tineret care a stopat 
(iunile după ce a condus duminică 

2—0 în fața reprezentativei de 
eret a R.P. Ungare, jucătorii lotului 
au încetinit și ei ritmul, dînd oaspe- 
?r prilejul să devină din ce în ce mai 
*culoși în atac, în special în repriza 
Il-a.
La această schimbare a aspec- 

pariidei au contribuit și slăbi- 
mile liniei noastre de mijloc, care a 
t un randament scăzut în toate cele 
■i formule folosite: V. Alexandru- 
Georgescu, V. Alexandru-O. Popescu, 

țf L>u-O. Popescu. Ei nu au „acope- 
“ mijlocul terenului și n-au reușit 
-și aducă aportul la construirea ac- 
milor de atac ale formației noastre, 
însemnăm, de asemenea, forma slabă 
fundașului Cîmpeanu, depășit de im- 
huosul Schmidt, ca și jocul fără 
izont practicat de înaintași în ultima 

fo a meciului.
Oaspeții au impresionat prin tena- 
late, precizie în pase, șuturi dintr-o

devenit a-

bucată, incursiuni rapide, lipsite însă 
de finalizare.

Primul gol a „căzut" imediat după 
începere: în min. 2 Badea execută o 
lovitură liberă din apropierea colțului 
terenului și Dridea 1, care a urmărit 
atent, înscrie spectaculos cu capul. 
Scorul este majorat în min. 28 de 
Nunweiller IV, tot cu capul, la o minge 
trimisă de Mateianu dintr-o lovitură 
de corner. Șapte minute mai tîrziu, 
fotbaliștii vestgermani reduc handi
capul. Schmidt îl driblează pe Cîm- 
peanu, centrează pe sus în fața por
ții și centrul înaintași Strehl sare și 
introduce cu capul mingea în plasă.

Arbitrului Andrei Rădulescu i s-au a- 
liniat formațiile:

LOTUL B: Ionescu-Marcu, Solomon, 
Nunweiller IV, Cîmpeanu-V. Alexan
dru (min. 67 Barbu), N. Georgescu 
(min. 46 O. Popescu)-Badea, Dridea I, 
Mateianu, C. lonescu.

F.C. NORNBERG: Wabra-Hilpert, 
Popp-Wenauer, Leopold (min. 79 Fet- 
schl), Reisch-Schmidt, Miiller, Strehl, 
Wild, Albrecht.

Echipa oaspe 
la Constanța.

va evolua duminică

C. COMARN1SCHI
M. TUDORAN

S. M. Sibiu — Szeged

1-1 (O-O)
SIBIU 27 (prin telefon). Aproape 

<•60 de spectatori ara fost prezenți, 
; stadionul Metalul din localitate,, la 
teiul international de fotbal dintre 
rhiațiiie C.S.M. și Szeged (R.P. Un- 
>ră). La fluierul arbitrului Cornel 
ițescu, care s-a achitat bine de mi- 
tinea încredințată, pe teren au apă- 
it formațiile :
C.S.M. : Pilea—Ene, Flichiș, Buzeșan, 

e-cer—Rotsch, Dombrovschi—Nunu, 
iscă, Cherciu, Văcaru.
SZEGED : Toth—Szabo, Kortossy, 
ovary, Deszofy — Remenek, Arato — 
sonwr, Kiikey, Gilig, Boros.
Meciml a fost de bună calitate.
Primul gol a fost înscris în minutul 

i: la o lovitură de colț de pe partea 
îngă. Vacant expediază mingea 
ireul oaspeților. Portarul Toth
regătește să intervină, dar este jenat 
5 stoperul Kortossy. Cei doi jucători 
: lovesc și mingea intră în plasă... 
galarea se produce în minutul 85. 
ud Arato înscrie de aproape.

Ilie lonescu, coresp.

in
se

C. S. M. Reșița

Arieșul Turda 1-0 (0-0)
REȘIȚA 27 (prin telefon). — Ieri, în fața 
S000 de spectatori, s-a disputat la Reșița 

teciul restanța dintre echipa locală și 
rieșul Turda. Gazdele au dominat majori- 
itea timpului, dar n-au reușit să marcheze 
ecît un gol: Georgescu în minutul 70.
A arbitrat bine Nicolae Mogoroașe (Cra- 

>va).

1. Plăvițiu și I. Făgădaru, coresp.
în urma acestei victorii, C.S.M. Reșița a 
ecut în fpuntea clasamentului seriei a Il-a.

C.S.M. Reșița
. Minerul Baia Mare
. C.F.R. Timișoara

23 13 4 6 35:20 30
23 14 2 7 33:19 90
23 10 9 4 29:19 29

DE LA I. E. B. S
• La casele obișnuite s-au pus în vîn- 

,are biletele pentru întîlnirea internațio- 
ialâ de fotbal RAPID BUCUREȘTI — 
IONSUCCE SO (Brazilia) din 31 mai a.c. 
»ra 10s30, pe stadionul Republicii.
• Casele de bilete din str. Ion Vidu, 

/RONOSPORT, calea Victoriei nr. 2, șl 
ie ia stadionul Republicii, vînd și bilete 
>entru finalele campionatului republican 
le box de azi și sîmbătă, de la stadionul 
Republicii,

PRIMUL JOC: DUMINICĂ,
CU RAPIDPE STADIONUL REPUBLICII,

vizitează din nou o echipă de 
braziliană. Ea se numește Bon

Ne 
fotbal 
succeso și vine la București cu o fru
moasă carte de vizită, in campionatul 
statului Rio, în care activează, ea a 
făcut joc egal (0 — 0) cu Botafogo și 
a depășit cu 1 — 0 pe Flamengo, prima 
clasată.

Nu mai departe de duminică, fotba
liștii brazilieni au reușit să întreacă 
ta Sofia (cu 3 — 2) reprezentativa o- 
limpică a R.P. Bulgaria.

Antrenorul Ștefan Covaci, care a 
asistat la această partidă, a fost plăcut 
impresionat de jocul prestat de „Bon
succeso". Printre altele, el ne-a declarat 
următoarele : „Ca orice echipă brazilia
nă de prima mină, „Bonsucceso" cunoa
ște Ia perfecție ,(tainele" jocului cu ba
lonul rotund. Acționează după jornuila 
4—2—4, dar dinamica mișcării in te
ren — foarte elastică — duce la tot fe
lul de... cifre. Ce vreau să spun? 
Că, la nevoie, ei se află in număr mai 
mare de 4 in apropierea ultimului apă-

rotor. după cum, în situațiile de atac, 
ei caută să-și creeze superioritate nu
merică pentru o mai bună reușită la fi
nalizări. Mi-a plăcut, de asemenea, la 
această echipă, dezinvoltura cu care a 
acționat pe întreaga durată a partidei. 
Intr-adevăr, deși conduși cu 2 — 0, fot
baliștii brazilieni și-au regrupat forțele, 
au luat inițiativa și au marcat, pînă 
la sjîrșit, 3 goluri, unul mai frumos 
decit celălalt".

Turneul formației braziliene în țara 
noastră începe cu o partidă la Bucu
rești, in compania echipei Rapid, pro
gramată să se desfășoare duminică, de 
la ora 10,30, pe stadionul Republicii. 
Apoi „Bonsucceso" va juca marți la 
Brașov, cu Steagul roșu, și miercuri 
la Pitești, cu Dinamo

Antrenamentul olimpicilor

Duminică, ultima etapă in categoria C
Duminică are loc ultima etapă, a 

22-a, in categoria C. Se încheie o com
petiție care timp de 22 de săptămîni 
a atras atenția zecilor de mii de iubi
tori ai fotbalului. In două din cele 
patru serii, ciștigătorii se cunosc: 
Laminorul Brăila (seria Est) și Re
colta Cărei (seria Nord). Lupta cea 
mai palpitantă se dă însă în seria 
Sud, unde C.F.R. Roșiori, Dinamo Vic
toria București și Victoria Giurgiu 
au cite 28 de puncte. Ultima etapă îi

meciuri bune au mai fost: C.F.R. Arad- 
Pandurii Tg. Jiu (5—1) în care ce
feriștii, cu toate că au aliniat o echipă 
întinerită, au realizat cel mai bun 
meci ai lor din actualul sezon; Va
gonul Arad-Eleciropuiere Craiova 
(3—0)-, unde liderul seriei Vest și-a 
asigurat victoria încă din prima re
priză, cînd a practicat un joc spec
taculos și de bun nivel tehnic; Rapid 
Tg. Mureș—Metalurgistul Baia Mare 
(3—0), remarcabil prin fazele dina-

în cadrul pregătirilor pentru meciul 
de duminică de la Sofia, lotul olimpic 
de fotbal al R.P. Romine a susținut 
ieri un joc de antrenament în compa
nia echipei Petrolal Ploiești, de care 
a dispus cu scorul de 6—-2. Antrena
mentul a avut drept scop verificarea 
unor compartimente precum și omoge
nizarea în condiții de joc a formației.

0 ACȚIUNE
LĂUDABILĂ
Colegiul regional al arbitrilor de 

fotbal, sprijinit de Consiliul regio
nal UCFS București, a luat o serie 
de măsuri menite să contribuie la 
ridirarea nivelului tehnic al jucă
torilor, instructorilor sportivi și ur 
bitrilor de fotbal din regiunea 
București.

Printre altele, trebuie mențumntă 
editarea intr-un tiraj mai mare a 
GHIDULUI UNIVERSAL AL AR
BITRILOR ediția 19M, dindu-s.- 
astfel arbitrilor, instructorilor cu și 
jucătorilor posibilitatea de a intra 
in posesia lui. în ultimul timp, a- 
cest manual a fost solicitat și de 
echipele din campionatul regional 
și raional.

Pe lingă aceasta, a fost întocmită 
o tematică a unor conferințe ce vor 
fi ținute in toate raioanele regiunii 
București, conferințe urrnwle de 

filme cu caracter sportiv.
Prima conferință de acest fel a 

avut loc de curînd la Fetești. Peste 
350 jucători, arbitri și instructori 
de fotbal din Fetești și co
munele învecinate, au audiat con
ferința arbitrului internațional Mi
hai Popa, care s-a ocupat de unele 
aspecte privind ridicarea calitati
vă a fotbalului.

în partea a doua a programului, 
arbitrii Mihai Popa și Ion Pișcărac 
au răspuns la numeroase întrebări 
referitoare la regulamentul jocului 
de fotbal.

Acțiunea Colegiului regional al 
arbitrilor de fotbal din regiuneu 
București este lăudabilă

!

ATLETISM

Portarul dinamovist boxează balonul la unul din puținele contraatacuri 
ale Electricei. (Fază din meciul Dinamo Victoria

Constanța 7—0).
București—Electrica

care joacă 
București), 
și Dinamo 

Victoria București se deplasează (fe
roviarii la București unde vor întilni 
formația Tehnometal, iar dinamoviștii 
la Răcari). In seria Vest, cu toate că 
are 30 de puncte, Vagonul Arad nu 
poaie considera întrecerea încheiată, 
întrucît Metalul Tr. Severin o talo- 
nează la un punct diferență. Dumi
nică și unii și alții joacă „afară" : 
arădenii la Tg. Jiu cu Pandurii, se
verinenii la Călan cu Victoria.

Așadar, de-abia duminică seara vom 
cunoaște celelalte două promovate în 
categoria B. In schimb, lupta pentru 
evitarea locurilor care aduc ...retro
gradarea în campionatul regional este 
în pjină desfășurare. Doar trei echipe, 
Steaua roșie Salonta, Teba Arad, Me
talurgistul Baia Mare nu mai au nici 
o șansă de scăpare. In rest, tot du
minică seara vom ști cine li se va ală
tura...

Dintre meciurile care s-au disputai 
în etapa a 21-a, trebuie remarcată par
tida Unirea Botoșani—Laminorul Bră
ila (2—1), în care oaspeții au con
dus cu 1—0 pînă în min. 87, prin 
punctul marcat de Tttdor Vasiie (min. 
77). In final botoșenenii au realizat 
două goluri (Fieraru — min. 87, O- 
laru — min. 89) și, cu ele. victoria. 
La Cărei, Recolta, liderul seriei Nord, 
s-a mulțumit cu meci egal în compa
nia unei formații modeste cum este 
Textila Sf. Gheorghe (locul 11). De 
remarcat că ambele goluri ale echipei 
gazdă au fost înscrise din 11 ml Alte

avantajează pe giurgiuveni 
acasă (adversar: FI. roșie 
în timp ce C.F.R. Roșiori

Foto : I. Mihăică
mice create de 
babil, la acest 
cător (este vorba de Ernest — Meta
lurgistul) a adus injurii arbitrului. Fi
rește, el a fost eliminat de pe teren. 
De altfel, duminică, din același motiv 
au fost invitafi să părăsească terenul 
și Cupșa (Minerul Baia Sprie). E- 
nache, Tănase (ambii de la Muscelul 
Cimpulung), Băliăjescu (C.F.R. Ro
șiori).

ambele echipe. Repro- 
joc, faptul că un ju-

i

Ofensivă spre noi recorduri...
se pregătesc 
starturilor pe 

con*

Atfeții noștri fruntași 
cu asiduitate în vederea 
care le vor lua în numeroase 
cursuri internaționale. în luna iunie, 
nu va fi nici o săptămînă fără cel puțin 
un concurs internațional ! Calendarul 
competițional prevede următoarele în
treceri : 6—7 la Sofia, a X-a ediție a 
concursului organizat de ziarul „Narod- 
na Mladej; 13—14 la Bratislava, con
curs dotat cu ..Cupa Pravda"; 16—17 
la Helsinki, concurs organizat de fede
rația finlandeză. 20—21 la Budapesta, 
concurs organizat de federația maghia
ră, 21 la Bari, a Vll-a ediție a întîl- 
niriî dintre echipele reprezentative fe
minine ale Italiei și R.P. Romine; 
26—27 la Praga, a XI ll-a ediție a me
morialului Evzen Rosicki; 27—28 la 
Berlin, „Ziua olimpică" organizată de 
secția de atletism a R.D.G.

După cum se vede, fruntașii atletis
mului nostru au de susținut întilniri 
foarte importante, în cadrul cărora — 
alături de atleți de renume din diferite 
țări — vor avea posibilitatea să-și 
confirme rezultatele bune obținute pînă 
acum, să le îmbunătățească substanțial 
și să realizeze normele olimpice intr-un 
număr cit mai mare. Și după cum se 
știe, mdeplinindu-și normele olimpice 
ei var fi in măsură să stabilească și 
noi recorduri ale țării noastre la nu
meroase probe.

Iată că, după ce a „tronat" timp de 
16 ani pe tabelul recordurilor țării, 
performanța de 21,3 sec. a lui Moina, 
pe 200 m. a fost egalată de Zamfire- 
scu. joia trecută la Atena, și întrecută 
apoi, cu 0.3 sec. de Valeriu Jurcă în 
concursul de duminică de la București. 
Dar, după cit se pare, acest nou record 
nu va avea parte de același „trai li-

niștit" ca predecesorul său. Gheorghe 
Zamfirescu este gata să-l atace. Marți, 
în cadrul unui antrenament, el a alergat 
300 m in 33,3 sec. Mai puțin cunoscă
torilor acest rezultat nu le spune prea 
mult Dar, pentru specialiști 33,3 sec 
este foarte grăitor. El arată că 
Zamfirescu are posibilități să îmbună
tățească recordul Iui Jurcă. Pe de altă 
parte dacă la 33,3 sec se adaugă 13,0 
sec, cit i-ar mai fi necesare pentru par
curgerea încă unei sute de metri, reiese 
că pe 400 m Zamfirescu ar fi capabil 
de un rezultat de... 46,3 1

Sîmbătă, pe stadionul Tineretului, 
Zamfirescu va lupta să reintre in pose
sia recordului, în timp ce Valeriu Jurcă : 
iși va inccrca șansele în lupta cu re
cordul pc 400 m (47.5 sec) deținut de. 
Ion Wiesenmayer, Traian Sudrigean șiț 
Ilie Savel. Ghidîndu-ne după recentul 
său record pe 200 m, avem convingerea 
că Jurcă va putea încheia cu succes 
tentativa de doborîre a celei mai bune , 
performanțe pe 400 m, ceea ce îi va 
asigura o bună bază de plecare în a- 
saltul către recordul de 51,5 sec pe 
400 mg.

Dar și 
cursul de 
neretului,
perioare și noi recorduri. Unul dintre. 
aceștia este Mihai Calnicov. „Mă simt’ 
în formă bună ne spunea el, și sînij 
capabil să obțin un rezultat de peste ( 
7,70 m la săritura în lungime. Numai’ 
timpul și pista să fie corespunzătoare..." 1

Ofensiva atleților este deci în plină 
desiășu. are!

alți atleți vizează ca în con-, 
sîmbătă, de pe stadionul Ti
să realizeze performanțe su- ,

ROMEO VILARA j

S A ÎNCHEIAT pbima parte
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN LA „LIBERE"

Prima parte a campionatului republican 
de lupte libere pe echipe seria A s-a în
cheiat. Locurile fruntașe sini ocupate de 
Steaua, Steagul roșu Brașov și Dinamo 
București. Semnalăm cu acest prilej faptul 
că echipele bănățene A.S.M. Lugoj, C.F.R. 
Timișoara și C.S.M. Reșița, formații cu po
sibilități mari și cu tradiție în acest spoTt, 
se află pe locuri codașe. Ce au de spus 
secțiile și antrenorii respectivi despre a- 
ceastă situație ?

Iată clasamentul după încheierea primei 
părți a campionatului ;

11. C.F.H. Timișoara 11 1 3 7 59:115 16
12. A S M. Luaoj 11 2 1 8 57:113 16

După etapa de duminică. Ia lupte cla
sice seiia A, nu s-au produs modificări 
esențiale în clasamentul general. Doar Ra
pid a urcat cu două locuri, iar Siderurgistul 
a coborît cu două. In rest diferențele sînt 
numai de cîte un punct, 
defavoarea unor echipe.

Iată clasamentul :
1. Dinamo
2. Steaua

La lapte clasice seria 
următoarea înfățișai© :

CRUPA

B

î

clasamentele aa

în favoarea sau

9
9

9 O
9 O

O 
O

130: 12
111: 23

27
27

C.S.M. Cluj
Rulmentul Brașov 
Constructorul Marghita
Vagonul Arad
Mureșul Tg. Mureș 
Constructorul Hunedoara 
Crișul Oxadea 
Independența Sibiu

1. Steaua 11 11 0 0 155: 19 33 3. Steagul roșu Bv. 9 6 12 81: 55 22
2. Steagul roșu Brașov 11 9 1 1 136: 36 30 4. Metalul 9 5 13 61: 57 20
3. Dinamo 11 9 1 1 111: 63 30 5. Unio St. Mare 9 5 0 4 63: 69 19 1.
4. Progresul Buc. 11 803 89. 79 27 6. Rapid 9 4 14 66: 72 18 2.
5. Rulmentul Brașov 11 5 1 5 76:100 22 7. Chimistul B. Mare 9 4 0 5 61: 73 17 3.
6. Vagonul Arad 11 416 66: 97 20 8. Siderurgistul Galați 9 4 0 5 58: 70 17 4.
7. Siderurgistul Galați 11 4 C 7 82: 90 19 9. C.S.M. Reșița 9 2 2 5 54: 78 15 5.
8. Rapid 11 317 71: 97 18 10. C.F.R. Timișoara 9 2 0 7 46: 90 13 6.
9. C.S.M. Reșița îl 308 53:121 17 11. Progresul 9 117 4S: 88 12 7.

10. Mureșul Tg. Mureș 11 2 1 8 74:100 16 12. A.S.M. Lugoj 9 0 0 9 27:107 9 C.

1. Viitorul
2. Carpați
3. Petrolul
4. Vulturul
5. Dinamo
6 I.M.U. Medgidia
7. Electroputere Craiova
8. C.S.M.S. Iasi

GRUPA A

Buc. 
Sinaia 
Ploiești 
Tulcea 
Pitești

Il-a

3
3
2
3
3
3
2
3

2
2
2
1
1
1
1

1 
0 
o
1 
o
o 
o

frO

3 O
2 1

0 34:14
1 31:17 
0 20:12
1
2
2
1
3

3
3
3 2 0'
3 111

3 111
3 10 2
3 0 12
3 0 C 3

O 
o
1
1

24:24 
24:24 
19:29
13:19 
11:37

26:16
32:16
38:18
20:22
20:22
22:24
20:26
IC.38

9
8
7.
6
6
5
4
3



MOTOCICLISM

Duminică, 
start în

republican de motocros
Orașul Pitești va găzdui duminică 

faza inaugurală a campionatului repu
blican de motocros. Așa cum am mai 
anunțat, la această fază a campionatu
lui participă și 10 motocrosiști din 
R.S. Cehoslovacă. Ei vor concura ală
turi de sportivii noștri dar clasamentele 
se vor întocmi separat. Oaspeții sînt 
așteptați să sosească mîine după-amiază 
la Pitești, unde vor face și primul an
trenament.

Motocrosiștii romîni s-au pregătit in
tens pentru acest campionat și așteaptă 
cu nerăbdare startul întrecerilor pentru 
a-și disputa titlurile puse în joc și prin 
lupta lor să demonstreze frumusețea 
acestui spyft. Organizatorii au terminat 
pregătirile de ansamblu și acum sînt 
gata să primească pe concurenții ro- 
mîni și oaspeți.

Sâmbătă va avea loc antrenamentul 
oficial pe traseul de concurs.

0 nouă victoriei a rugbiștilor noștri

R.P. ROMÎNĂ-R.D. GERMANA (B) 38-14 (22-14)
De la trimisul nostru special, Dimitrie Callimachi

MATAȚIE

A început returul
campionatului republican de polo

TG. MUREȘ 27 (prin telefon). 
Miercuri s-au desfășurat în bazinul 
„1 Mai“ din localitate primele 
meciuri din cadrul returului seriei 
I a campionatului republican. Pri
ma partidă a opus echipele I. C. 
Arad și C. S. M. Cluj și s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 4—4 
(0—1, 0—1, 4—1. 0—1). Au marcat: 
Kincs (2), Calotescu și Schilha pen
tru I. C. Arad și Schuler (2), Bic- 
falvi și Toth pentru C. S. M. Cluj.

In cel de al doilea meci s-au în- 
tîlnit Știința Cluj și Știința Bucu
rești. Studenții din Cluj, net supe
riori, au obținut victoria cu scorul 
de 7—1 (2—0, 1—0, 2—0, 2—1). Punc
tele au fost înscrise de Danciu (3), 
Urcan (2), Maghiari și Darotzi pen
tru clujeni și de Ștefan Ionescu 
pentru bucureșteni. Joi se dispută 
jocurile etapei a doua: C.S.M. Cluj 
— Știința Cluj și I.C. Arad — Di
namo București.

CONSTANTIN ALBUcoresp.
★

Jocurile programate în seria 
a H-a — la Cluj — încep astăzi.

BERLIN 26 (prin telefon). Marți 
după-amiază, echipa de rugbi a R.P. 
Romine, oare a câștigat cea de a Vl-a 
ediție a „Clapei Păcii“, a evoluat în 
localitatea Pritswalk, situată La jumă
tatea drumului dintre Berlin și Ros
tock. Federația de rugbi a R.D. Ger
mane a ținut să organizeze un meei 
în orășelul Pritswalk, în scopul popu
larizării sportului cu balonul oval în 
special în rândul numeroșilor elevi ai 
școlilor profesionale de ucenici din a- 
cea.stă regiune.

Reprezentativa de rugbi a R.P. Ro
mîne a avut drept adversară selecțio
nata secundă a R.D. Germane, alcătuită 
din jucători aparținînd echipelor de 
rugbi din orașele Berlin și Potsdam, 
Victoria a revenit echipei țării noastre 
cu scorul de 38—14 (22—14).

Ca și în celelalte meciuri susținute 
în R.D. Germană, rugbiștii romîni au 
făcut o bună impresie. Ei au fost de
seori aplaudați Ia „scenă deschisă** 
pentru frumusețea jocului practicat, cu 
acțiuni desfășurate aproape în exclu
sivitate pe compartimentul de treisfer- 
turi, cu foarte reușite schimbări de di
recție a baioanelor. Pachetul de îna-

intaiși a făcut și el ran joc foarte bun, 
colahorînd strîns cu treisferturile. Din
tre jucători, foarte bine a jucat în a- 
cest meci Nedelcu. El nu s-a limitat 
la funcțiile stricte de fundaș, ci, in- 
tercalîndu-se în nenumărate r-înduri 
printre jucătorii liniei de treisferturi, 
a contribuit substanțial la acțiunile 
ofensive ale echipei. „Aripa" Dragomir 
și centrii Rahtopol și Giugiuc au făcut 
și ei uin joc excelent, punîndu-și în va
loare gama lor largă de cunoștințe teh
nice. Din compartimentul înaintării, un 
aport însemnat l-a adus jucătorul de 
linia a IlI-a, Zlătoianu. Inepuizabil, el 
a „acoperit11 întregul teren. Fugigi, do 
asemenea, s-a impus ca un jucător cu 
certe calități, după cum Șerban s-a 
făcut util în jocul grămezilor

Meciul a fost condus de Cornel Mun- 
teanu.

Nou record mondial de natație
Intr-un concurs de natație desfășu

rat la Dortmund înotătorul vest-ger- 
man Hans Joachim Klein a stabilit 
un nou record mondial la 200 m liber, 
cu timpul de 1:58,2. Vechiul record 
era de 1:58,4 și aparținea înotătorului 
american Scholander.

Surpriză la Roland Garros
La campionatele internaționale de 

tenis ale Franței, care se desfășoară 
la Roland Garros, s-a înregistrat un 
rezultat surpriză în sferturile de finală 
ale probei de simplu masculin. Tenis- 
manul italian Nicola Pietrangeli l-a 
eliminat pe primul jucător al Australi
ei, Roy Emerson, în trei seturi: 6-1,
6-3. 6-3.

INTERNAȚIONALA
La volei

R. P. Romină (tineret)—R. P. Polonă (tiner
3-1 (15-12, 13-15, 15-12, 15-12)

BRA1LA 27 (prin telefon). Marți 
după-amiază, terenul Constructorul a 
găzduit primul joc international de 
volei desfășurat în acest an în ora
șul nostru: R. P. Romină—R.P. Po
lonă (tineret).

Tinerii voleibaliști au oferit celor 
aproape 2000 de spectatori un joc de 
bună calitate, cu faze spectaculoase.

Sportivii romîni au obținut o vie 
•pe deplin meritată cu scorul de 
(15—12, 13—15, 15—12, 15—12) 
horită atacurilor puternice și unei 
rări mai bune. S-au remarcat: SI 
și Tîriici (R.P.R.), Baran și Pa 
rici, (R.P.P.). (G. Rizu 
coresp.).

și N. Co

R. P. Romină —R. P. Ungară 3-0V

(Urmare din pag. 1)

pentru a obține un scor cit maibile 
strins.

începutul setului II este la fel de 
categoric în favoarea echipei romîne. 
Doina Ivănescu și Helga Schreiber

Voința București învingătoare la Wroclaw
Echipele de tenis de masă ale clu

bului Voința București att susținut o 
întîlnire amicală la Wroclaw, cu se
lecționatele clubului polonez „Start“. 
In ambele meciuri, victoria a revenit 
sportivilor romîni: la feminin cu 5-0 
și la masculin cu 5-2. Rezultate teh
nice : feminin : Pitică — Naguszewska

2-0; Mihalca — Vogel 2-1; Tompa 
—• Kitckarska 2-1; Pitică — Vogel 2-1; 
Tompa — Naguszewska 2-0; mascu
lin : Ionescu — Bettman 2-0; Botner— 
Urbanski 2-0; Popescu — Paczkowski 
2-0; Ionescu — Urbanski 1-2;. Popescu 
— Bettman 2-0; Botner — Paczkowski 
1-2; Popescu — Urbanski 2-0.

liftate sau

Ancheta în legătură cu incidentele de la lima

Centrul de învățare a înotului 
de la ștrandul Tineretului 

se deschide luni
De luni se deschide la ștrandul Tine

retului centrul de învățare a înotului 
organizai de consiliul orășenesc UCFS. 
Durata unui ciclu este de 15 zile lucră
toare, La cursuri sînt admiși copiii in
tre 5 și 14 ani.

înscrierile se primesc între orele 8,30 
— 12 și 16 — ÎS la ștrandul Tineretului. 
Ștrandul pune la dispoziția copiilor 
două bazine de 50/30 m cu apă încăl
zită. Informații suplimentare se pot ob 
tine la ghișeul ștrandului

Concurs de clasificare 
organizat de Dinamo

Duminică dimineața, cu începere de 
la ora 8, va avea loc pe poligonul 
Dinamo din Capitală un interesant 
concurs de tir la proba de pistol ca
libru mare. 3x10. Este vorba de com
petiția organizată de clubul Dinamo 
pentru trăgătorii de la asociațiile 

•sportive dinamoviste bucureștene, în 
vederea obținerii normei de clasificare 
pentru categoria a Il-a. Pentru rea
lizarea normei de clasificare, fiecare 
conctiwnt va trebui să obțină cel pu
țin 248 de puncte.

a

LIMA, 27. —
De două zile capitala peruviană este 

în doliu, pentru victimele tragediei de 
la stadionul național : drapele în bor
nă, sălile de spectacol închise, emisiuni 
do radio și televiziune limitate la pro
grame de informare și muzică simfo
nică.

Ancheta cu privire la stabilirea cau
zelor acestei tragedii continuă. Pri
mul fanatic care a încercat să-l atace 
pe arbitrul meciului, ,un oarecare Me- 
lesio Vasquez Campos, supranumit 
„Bomba**, a fost arestat. Acest individ

poliție- 
el a pro-

Concursul internațional 
de pentatlon modern de la Budapesta
BUDAPESTA, 27 (prin telefon). 

Marți și miercuri a continuat la Buda
pesta turneul internațional de penta
tlon modern. Proba de tir desfășurată 
marți s-a încheiat cu victoria campio
nului mondial Balczo (R. P. Ungară), 
care a obținut 197 p — 1040 pj Ace
lași punctaj a realizat și sportivul ce
hoslovac Kurhajek. Pe locul trei s-a 
clasat Nagy (R.P.U., echipa C) cu 
195 — 1000 p. Sportivii romîni au rea
lizat următoarele rezultate: 11. Țintea 
191—920 p; 24. Tomiuc 184—780 p; 
34. Lichiardopol 176 — 620 p.

Proba de natație desfășurată miercuri 
a fost cîștigată de pentatlonistul Bod-

nar (Ungaria B) care — cu 3:41,5 — 
a realizat 1095 p. Pe locurile următoa
re : Balczo (Ungaria B)
1065 p., Wopser (R.D.G.) 3:48.0 — 
1060 p. Iată performanțele obținute de 
reprezentanții țării noastre: 19. Li
chiardopol 4:09,0 — 955 p; 29. Tomiuc 
4:18,0 — 910 p; 35. Țintea 4:28,0 — 
880 p.^

După patru zile, în clasament con
duc Balczo (individual) și Ungaria A 
(echipe). Primul dintre sportivii romîni 
este Țintea, pe locul 14. Pe echipe re
prezentativa noastră este pe locul 9.

Concursul se încheie astăzi cu proba 
de cros.

3:47,3

era cunoscut de autoritățile 
nești deoarece încă în 1950 
vooat o gravă încăierare la un meci de 
fotbal. Cu fiecare prilej el este de alt
fel întotdeauna primul care încearcă 
să-1 atace pe arbitru sau pe jucători 
cind se intîmplă vreran incident.

Potrivit unor cifre încă neoficiale 
s-au înregistrat 320 de morți și peste 
1 000 de răniți. Scene sfîșietoare au 
loc în fața tuturor spitalelor civile și 
militare care, în fața fluxului de morți 
și răniți, au așezat victimele în fața 
porților de intrare sub cerul liber. Pă
rinții și prietenii victimelor staționea
ză în șiruri lungi, așteptînd să-i iden
tifice.

Camera deputaților din Peru a dez
bătut hotărîrea arbitnalui Uruguayan 
al meciului Peru—Argentina. Deputa
tul Geraro Ledesma a spus că guver
nul peruvian trebuie să ceară guver
nului Uruguayan suspendarea pe viață 
a arbitrului. Această propunere nu a 
fost însă pusă la vot.

Eduardo Pazos, arbitrul urnguayau 
al meciului tragio Pena—Argentina de 
la Lima, care a sosit la Montevideo, a 
contestat versiunea că ar fi anulat go
lul egalizator marcat de jucătorii pe- 
ruvicni și care a provocat sîngeroasele 
incidente. „Am fluierat înainte ca ba
lonul, după ce atinsese un jucător, să 
fi intrat în poarta argentiniană. Nu 
am făcut decît să aplic regulamentul 
jocului. Jucătorii peruvieni accepta
seră deja decizia mea ca un lucru nor 
mal și partida urma să reînceapă, cind 
primii fanatici au pătruns pe teren".

atacă inspirat, cu mingi 
ternice și scorul ajunge la 6- 
Dar — de aici — echipa noastră 
mai joacă cu aceeași convingere, 
cajul întîrzie, dublarea atacului se 
defectuos, mișcarea în teren este I< 
iar în linia a doua se creează în • 
permanent mult spațiu liber, de 
profită atacantele maghiare, care îi 
să-și facă jocul. Și scorul ajun 
6—6. Atacul nostru nu merge. 
Todorovschi, introdusă în locul 
Vanea, nu corespunde. Ciștigăm s 
după ce la 13—12 este introdus' z 
echipă Elena Verdeș, care reali.?/ 
ultimele 2 puncte. Setul 3 avea să 
și mai greu de cîștigat. Explica 
jocul mai bun al voleibalist 
maghiare, dar și scăderile unora di 
jucătoarele noastre (Schreiber, T< 
rovschi, Golimaș). j/i'

Bun arbitrajul cuplului Gh. Îs* 
viei (Iugoslavia) și I. Danoczi (R.P. 
care au condus echipele: R.P.R.; 1 
nescu, Popescu, Lăzeanu, Vanea, ( 
ceriu, Schreiber — Verdeș, Todot 
schi, Golimaș. R.P.U.: Dencsi, Na 
Tatar, Fekete, Maklari, Gerhai 
Blauman.

PE SCUR1
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AUSTRALIANCA Dawn Fraser, 
care a reluat de curînd antrenamentele 
după accidentul grav pe care l-a su
ferit, e optimistă : „Sînt convinsă că 
voi putea continua de acolo de unde 
am întrerupt" — a declarat ea. Mai 
puțin încrezător se arată cunoscutul 
ei antrenor, Harry Gallager, care e 
neliniștit din cauza celor 4.5 kg. pier
dute în greutate de sportivă și a gre
șelilor de stil pe care le comite ele
va sa.

CUNOSCUTUL atlet american Ha
rold Connolly, deținător al recordului 
mondial la aruncarea ciocanului, me
daliat olimpic în 1956, s-a reîntors în 
S.U.A. împreună cu familia sa după 
o ședere de 2 ani în Finlanda. Con
nolly și soția sa, Olga Fikotova-Con- 
nolly, care a cîștigat medalia de aur 
la aruncarea discului la aceeași olim
piadă. doresc să se califice în lotul 
sportivilor americani pentru J.O. de la 
Tokio.

UN RECORD de spectatori s-a în
registrat la o intîlnire școlară de fot
bal interțări: este vorba de meciul 
dintre selecționatele școlare ale An
gliei și Germaniei occidentale, la care 
95.000 de spectatori au umplut tribu-

nele stadionului Wembley din Londra.
NOUL record mondial la aruncarea 

discului nu este de 62,94 m cum s-a 
anunțat la început în presă. Procedîn- 
du-se la o remăsurare a aruncării lui 
Oerter, s-a constatat că atletul ame
rican a realizat „numai" 62,93 m. Așa
dar, sarcina rivalilor săi s-a „ușurat" 
cu 1 cm!

FONDISTUL australian Ronald 
Clarke a reușit în ultimele 4 luni să 
stabilească 8 recorduri naționale, din-

tre care 2 reprezintă și noi recorduri 
mondiale. încurajat de aceste succese, 
Clarke este hotărît să ia startul la 
Tokio la 3 probe: 5000 m, 10.000 m 
și maraton. El va încerca să reediteze 
performanța lui Zatopek, care la J.O. 
din 1952 a cucerit medaliile de aur la 
concursurile pe aceste 3 distanțe.

TITLUL de campion la lupte clasice 
al Institutului de mecanică din Lenin
grad a fost cucerit de tînărul sportiv 
Igor Barkagan, readus la viață acum

un an după o moarte clinică. Cu un 
an în urmă Igor era un bun ciclist; 
în cursul unui antrenament el a fost 
accidentat foarte grav de o mașină, 
fiind transportat la spital în stare de 
comă. De trei ori el s-a aflat față în 
față cu moartea, iar într-o noapte me
dicii au constatat moartea clinică. 
Totuși, 
a fost salvată, iar astăzi Igor 
gan practică din nou sportul.

CONDUCĂTORII clubului 
din Brazilia au făcut cunoscut 
oficial că echipa de fotbal cu 
nume va lua parte la turneul interna
țional de la Paris, programat în zilele 
de 16 și 18 iunie, cu participarea unor 
echipe valoroase din Europa.

L’US QUEVILLY (Normandia) este, 
fără îndoială, unicul club de fotbal 
din lume care este prezidat de o fe
meie. Președinta acestui club de fot
bal este d-na Lozai, văduva fostului 
președinte al acestui club, a cărui do
rință ca soția să-i urmeze în funcție, 
este, după cum se vede, respectată. Se 
subliniază că, deși în vîrstă de 82 de 
ani, președinta clubului nu a lipsit 
de la nici un meci și de la nici o șe
dință a comitetului.

au constatat moartea
, pînă la urmă viața tînărului 

Barka-

Santos 
în mod 
același

• Pe stadionul V. I. Lenin din Mosco 
în „Cupa Europei" interțări la foit 
echipa U.R.S.S. a învins cu 3-1 
prezentați va Suediei

• Capitala Austriei a găzduit ieri 
nocturnă finala „Cupei campioni 
europeni" la fotbal, care a opus ec 
pete Internazionale Milano și R 
Madrid. Meciul s-a încheiat cu 
zultatul de 3-1 (1-0) în favoarea ec 
pei lnternazionale, care cîștigă asi 
tiofeul.

• In cadrul unui concurs interi 
țional desfășurat la San Juan (Po 
Rico), halterofilul portorican Fernar 
Baez (cat. cocoș) a stabilit un n 
record mondial la stilul „împins" 
117 kg. Vechiul record era de 116 I 
și aparținea lui Ulianov (U.R.S.S 
Baez este campion al Americii centr: 
și face parte din lotul olimpic. La < 
lelalte două stiluri el a obținut 91,5 
kg și 122,500 kg.

• Cunoscutul pugilist negru R 
Sugar Robinson, fost campion al lut 
la categoriile semimijlocie și mijloc 
continuă seria victoriilor în ciuda < 
lor 44 de ani. Recent el l-a învins 
puncte, la Portland, pe tînărul GayR 
Barnes

• Potrivit hotărîrii Federației inte 
naționale de haltere, campionatele e 
ropene pe anul 1964 se vor desfășu 
între 25—28 iunie la Moscova. Intr 
cerile vor avea loc în sala de sport 
Armatei, care are o capacitate de 4 0< 
de locuri. Federația organizatoare 
anunțat că va trimite invitații de pa 
ticipare în 20 de țări europene.

• Reprezentativa, de fotbal a R. > 
Bulgaria, aflată in turneu în R. , 
Germană, a jucat in localitatea Hage 
cu formația „Schalke 04“. Victoria 
revenit echipei bulgare cu 2-1 (1-0).

• Meciul de box dintre ' j" 
natele orașelor Istanbul și Tel Avi' 
disputat la 6 categorii de greutat 
s-a încheiat cu un rezultat egal: 3-1

• In cel de-al doilea meci al tui 
neului pe care il întreprinde i 
U.R.S.S., echipa UT Arad a întîln. 
formația Zenit Leningrad. Meciul s- 
terminat cu scorul 4-1 (4-0) în fa 
voarea jucătorilor sovietici.

• Finala competiției internațional 
de fotbal „Cupa Rappan" s-a desfă 
șurat pe teren neutru, la Viena, într 
echipele Slovnaft Bratislava și Pot 
nia Bytom. Au cîștigat fotbaliștii ceho 
slovaci cu scorul de 1-0 (0-0).

selecții
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