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'ARTACHIADA REPUBLICANA
: primul plan CALITATEA
e sporturile care figurează 
nrogramul Spartachiadei repu
se, atletismul ocupa un loc de 
. La Întrecerile “ “
un mare număr 
punctajele care 
itrecerile finale 
mentul general 
îzriuni, participante Ia ultimul 
.1 acestei importante competiții, 
tgâtură cu aceasta, este bine 
> șlie că la finalele Spartachia- 
-epublicane vor fi acordate, ia 
ce probă, 17 p—locul I, 16 p—

II... 1 p — locul XVII, adică 
ditea cite primesc, de pildă, 
ele de fotbal, handbal, volei 
Iar la atletism, la finale, vor 

i în program peste 30 de pro- 

e limpede deci câ pentru a 
r ocupa un loc cît mai bun 
iasamentul general al Spazta- 
lel republicane, fiecare regiu- 
rebuie să prezinte echipe de 
sm complete, omogene și, bine 
îs, cit mai puternice. Tocmai 
iceea, consiliile regionale ale 
’.S. trebuie să se îngrijească 
ă acorde toată atenția selec- 
rîi și pregătirii minuțioase a 
număr cît mai mare de atleți 

tlete, dintre care să fie aleși 
:are vor 
active.

atletice parti
de concurenți 
sini acordate 

Influențează 
al echipelor

alcătui echipa regiunii

★
Iulie se vor desfășuraiă la 12

cerile etapei a II-a a Spar- 
adeî republicane, etapa pe 
inn (orașe). La concursuri vor

participa sportivii care s-au cla
sat pe primul loc in etapa pe a- 
sociații sportive sau pe grupe de 
asociații (acolo unde au fost or
ganizate) și sportivii cu categoria 
a II-a de clasificare.

Tn ceea ce privește întrecerile de 
atletism, această etapă pune pro
bleme și sarcini noi în fața con
siliilor cluburilor 
sportive, în fața 
comisiile raionale, și regionale de 
atletism. Principalul obiectiv care 
trebuie urmărit cu toată seriozita
tea și răspunderea este asigurarea 
CALITĂȚII întrecerilor, munca CON
CRETA.

Calitatea trebuie să fie de acum 
pe primul plan In tot ceea ce se 
întreprinde : In organizarea progra
mului de pregătire a atleților. în 
organizarea propriu-zisâ a con
cursurilor, în ținerea evidenței re
zultatelor, în selecționarea, urmă
rirea și îndrumarea elementelor ce
lor mai talentate din care 
să fie alcătuită echipa 
sau a orașului respectiv-

★
Pentru a se putea ațunge 

tate calitativ superioare, 
a putea fi întrecute recordurile ra
ionale, orășenești și regionale, este 
absolută nevoie ca pregătirea at
leților sâ se desfășoare intr-un 
cadru organizat, după o planifi
care precisă și mai ales concretă.

șl asociațiilor 
activiștilor din

urmează 
raionului

Ia rezul- 
pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru puștii bucureșteni 
anotimpurile nu încep și 
nu se sfîrșesc conform ca
lendarului. Primăvară este 
atunci cînd peștele a .muș
cat" întîia oară momeala, 
iar vara începe o dată cu... 
primul scăldat.

Vara a început ieri Ia ma
joritatea ștrandurilor bucu- 
reștene. lată un instantaneu 
de la Băneasa. Fotoreporte
rul nostru, Th. Roibu, a pre
gătit o plăcută surpriză co
piilor, care — în „focul" a- 
cestui start — nici n-au ob
servat „ochiul" camerei pi
tulat după un tufiș.

Pentru prima oară campioană
CRAIOVA 3 (prin telefon). Un nu

măr mare de spectatori au asistat 
marți după-amiază la ultimele meciuri 
din cadrul turneului final al campio
natului feminin de handbal. In prima 
partidă. Știința București a întrecut 
formația timișoreană S.S.E. cu scorul 
de 7—6 (3—2). Bănățencele au dat o 
replică extrem de 
bucureștene și nu

PREGĂTIRI LA TUNARI
In... aceste zile 

i forfotă la Tunari. 
Poligonul 
gătește să primea
scă sportivi de pes- 
:e hotare. Se veri
fică, se pun 
punct mașinile 
instalațiile, se 
menajează camere 
pentru oficiali. Și 
nîte și niai 
Un concurs 
național, 
ploareă 
începe 
cere ea 
amănunt 
neglijat, 
nu va fi

Concursul 
olimpic de pe 
nari, reunește ' cei 
mai buni trăgă
tori din trei țări: 
Uniunea Sovietică, 
ițaha și Romînia. Va fi, 
fără îndoială, o verificare 
utilă a stadiului de pre
gătire înaintea J.O. de la 
Tokio. O verificare făcută 
în condiții de concurs, a- 
propiate celor de la Olim
piadă. Pentru sportivii 
noștri întrecerea oferă un 
bun prilej de a. îndeplini 
standardurile olimpice pe 
1964, iar pentru cei care

se pre-

cite...
■inter- 

am-de
celui care 
duminică, 
nici

să
Și

.. . un 
nu fie 

nici

pre- 
Tu-

Duminică începe
un mare concurs 
preolimpic de tir

curajoasă echipei 
a lipsit mult ca jo
cul să se încheie 
cu un rezultat sur
prinzător. Au mar
cat : Nagy 3. (din 
„7 metri"), Vlrlan, 
2. Szdke, Schramko. 
pentru Știința și 
Mădău 2, Moșu 2, 
Kaspari, 
de la S. S. E, 
condus corect 
Cojocaru 
va).

Ultimul 
turneului : 
formațiile 
Timiș. și 
București. Partida a 
fost de un bun

Szekeltț
" Â 

k. 
( Craio-

mecî al
a opus 

Știința 
Rapid

nivel tehnic. Ambele echipe au jucat 
deschis, spectaculos, mingea cireulind 
cu mare repeziciune de la o poartă la 
alta. Studentele au început foarte bine 
și după numai 4 minute conduceau cu 
3—0, iar apoi cu 4—1. La pauză, ta
bela de marcaj indica scorul de 4—3. 
L.a reluare, bucureștencele insistă mai 
mult cu acțiuni pe contraatac, reușesc 
să egaleze (5—5 în min. 35) și chiar 
să ia conducerea (6—5 în min. 44). 
Finalul a aparținut însă tot timișoren- 
celor, care au mai înscris trei goluri 
fără, ca să primească vreunul. Scor 
final : 8—6 (4—3) pentru Știința, care 
încheie astfel turneul fără să fi cunos
cut înfrîngerea. Cele 14 goluri au fost 
înscrise de : Bain 3, Nemeț 3, Oprea 2 
pentru Știința și Constantinescu 2. 
lledeșiti 2, Popa 2 pentru Rapid. Co
rect și autoritar arbitrajul lui H. Pașek 
(Craiova).

Clasament final: 1. ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 12 p, 2. Rapid București 7 p. 
3. Știința București 5 p, 4. S.S.E. Ti
mișoara 0 p.

Formația Știința Timișoara (antre
nată de prof. Victor Chita), cuce
rește astfel pentru prima oară titlul 
de campioană republicană

ACTUALITATEA SPORTIVA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiumiiiiii

„Internaționalele4* 

R. P. Romine

la gimnastică

faina iunie programează în țara noastră 
o mare Întrecere internațională de gimnas
tică. Este vorba de cea de a VH-a ediție 
a campionatelor internaționale ale R. P. 
Romine, întrecere care se va desfășura 
in zilele de 19. 20 și 21 iunie în orașul 
Constanța. Și-au anunțat pînă acum par
ticiparea gimnaști și gimnaste din zece 
țări.

Tot Ia Constanța, în zilele de 6 și 7 
iunie, va avea loc etapa a II l-a a campio
natului republican pe echipe. Concursul 
se va desfășura în sala sporturilor.

• Două echipe de fotbal de peste 
hotare susțin jocuri In țara noastră

Noul recordman al țării, 1. Tripța, se pregătește în vederea 
importantului concurs internațional

SCRIMERII ROMiNI INVITAȚI ÎN U. R. S. S.
Intre. 6—16 iunie, un lot de scrimeri din țara noastră 

vor face un turneu în U.R.S.S. Sportivii romîni vor 
concura, alături de trăgători din mai multe țări, pe 
planșele din orașele Minsk și Kiev.

Vor face deplasarea, printre alții. Marina Stanca, 
Ileana Ghiulai, Ecaterina Iencic, T cinase Mureșanu, Ște
fan Haukler, Ionel Drimbă (floretă), Dumitru Popescu, 
Ștefan Moldanschi, Constantin Țintea (spadă), Octavian 
Vintilă și Ladislau Rohoni_ (sabie).

O echipă de fot
bal italiană—REG- 
GIANA — și una 
elvețiană — AMI
CIȚIA RIEHEN 
BASEL — între
prind in cursul a- 
cestei luni turnee 
tn țara noastră, 
lată programul e- 
chipei Reggiana: 
18 iunie : la Sibiu, 
cu C1S.M.: 21 iu-

nie: la R. Vîlcea, 
cu Unirea: 24 iu
nie : la Craiova, cu 
Știința.

Turneul echipei 
Amiciția Riehen se 
desfășoară astfel : 
18 iunie : la Sinaia, 
cu Carpați: 21 iu
nie : la Cimpina. 
cu Poiana; 24 iu
nie : la Giurgiu, cu 
Victoria.

1961, iar pentru cei 
le au de acum în 
mares, să le repete, 
milia „olimpicilor" 
tri. mai numeroasă 
niciodată, așteaptă 
membri. Cît mai mulți I

Amintind iubitorilor ti
rului că transportul pînă 
la Tunari va fi în perma
nență asigurat de autove
hiculele 1TB (că îi așteap
tă acolo ambianta pito
rească și răcoroasă a unei 
păduri străvechi, aflată la 
doi pași de Capitală) fa
cem cunoscut și progra
mul concursului: dumi
nică de la ora 8.30 — 
armă liberă calibru re
dus 60 de focuri culcat, 
seniori; luni de la ora 
8.30 — pistol liber, de la 
ora 12 — armă liberă ca
libru redus 60 de focuri 
culcat senioare; marți de 
la ora 8 — armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri, 
seniori, de la ora 9 —
pistol viteză.

Rindul de sus, de la stingă : Constantin Ciucă, Puiu Nicolae, Constantin 
Buzuliuc, Mihai Circiumaru, Dinu Ion, Constantin Niculescu. Rîndul de jos i 

Ion Olteanu, Ion Monea, Ștefan Cojan și Gheorghe Negrea...
...Văzuți de Neagu Radulescu
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• Programul 
din Capitală

cuplajului fotbalistic

Meciurile de fotbal programate 
nică pe stadionul „23 August" 
șoară astfel: ora 15,45: 
derurgistul, ora 17,30 s 
Timișoara.

se
Progresul 

Rapid —

participă

— (Citiți comentariul din pag. a 2-a)
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dumi- 
desfă- 
- Si- 
Știința

• Teodor Ghițescu
mare turneu internațional de șah

Campionul de șah 
noastre, 

Ghițescu,
țării

Teodor 
părăsește Capitala 
in cursul
astăzi plecînd la un 
important concurs 
internațional de șah 
organizat în locali
tatea talneo-clima-

zilei de

® Un nou 
de box

terică Nathania de 
lingă Tel Aviv (Is
rael). Pe lista in- 
vitaților mai figu
rează marii maeș
tri Szabo, Filip, 
Matanovici, un re
prezentant al Uni
unii Sovietice și al
ții-

curs de arbitri

de pe lîngă consiliul 
__ București organizează, 
începînd de la data de 10 iunie, un curs 
de pregătire de noi arbitri. Doritorii pot 
lua cunoștință de condițiile de participare 
și se pot înscrie la sediul comisiei de 
specialitate din str. Ion Ghica nr. 7. 
etajul I.

Comisia de box 
orășenesc UCFS



Telesport
Nu sîntem primii și nici ultimii 

care constată cu satisfacție că te
leviziunea noastră are o mare și 
statornică slăbiciune : copiii. Cert 
este că pentru micii telespectatori 
sacrificiile n-au cintar farmaceutic. 
Duminică, de pildă, în ziua sortită 
marii confruntări de la Sofia, în 
așteptarea căreia mulți dintre tele
spectatorii maturi au avut de furcă 
cu insomnia, programul matinal a 
Inclus și tradiționala întrecere cu 
vehicule specifice vîrstei, organi- 
*otă anual cu prilejail onomasticii 
comune a copiilor din întreaga 
lume. Și, micii competitori, de la 
cei care se considerau c^iiculenți, 
pînă la purtătorii de cravată roșie, 
au reușit să descrețească multe 

Iar pe' cei care fumau ți- 
lupă țigară în așteptarea orei 
i-au inoculat eu elixirul opti

mismul ui.
Momentul mult așteptat a sosit 

cu 7 minute întârziere, datorită 
unei defecțiuni tehnice a postului 
de emisie ...gazdă. Iar telespecta
torii au fost plasați, dintr-o dată, 
fără „încălzirea^ necesară, direct 
in ..acțiune.

Sîntem convinși că și azi, după 5 
zile de la eveniment, mulți dintre 
telespectatori (numărul lor a atins, 
probabil, cel mai ridicat plafon din 
istoria televiziunii noastre) mai 
trăiesc încă pasionanta partidă la 
care au luat parte.

In emisiunea de seară am aștep 
tat secvențele filmate da la partida, 
atît de interesantă sub aspectul ei 
spectacular, Rapid — Honsuceesso. 
Le-am văzut însă cu 24 de ore în- 
tîrziere. Deci a treia întârziere în 
tr-o singură zi. Am fi suportat-o și 
pe a patra : imagini de la ultimele 
recorduri de atletism realizate sîrn- 
bată de Mtihai Calincov-Simionescu 
la săritura în lungime și de Petre 
Astafei la prăjină. Se vede însă că 
de data aceasta aparatele de luai 
vederi au jost în contra-tim p cu 
două frumoase performanțe.

în schimb, transmisia directă de 
; limbată, de la finalele cam pi anale

lor republicane de box merită o... 
• decizie favorabilă.

L. ROȘIANU

De la 1. E. B. S.
' • Pentru cuplajul de fotbal PROGRESO! 
•— SIDERURGISTUL și RAPID — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA din 7 VI a.c. de pe stadionul i 
„23 August- biletele se pun în vînzare in- 
cepînd de astăzi după-amiază la casele 
obișnuite: Str. Ion Vida, agenția Pronosport 
cal. Victoriei nr. 3 agenția C.C.A. bd. S 
Martie, stadioanele .23 August*, Republicii, 
Dinamo și Giulești.

• D1FUZORII VOLUNTARI DE BILETE 
PENTRU COMPETIȚIILE SPORTIVE DIN 
CADRUL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE StNT 
INVITAȚI LA CONSFĂTUIREA CE VA AVEA 
LOC JOI 11 IUNIE A.C. ORA 18 IN SALA 
DE FESTIVITĂȚI A CONSILIULUI GENERAI 
»CFS STRADA V. CONTA NR. 15.

Pe primul plan
(Urmare din pag. 1) 

Antrenamentele trebuie să se bucure de 
o atenție . ;de®3ebi1ă ;,d5n partea consiliilor 
cluburilor ' și asoc.iațffior sportive, în sen
sul ca bazele sportive să fie pregătite în 
«nod corespunzător, (să fie înzestrate cu: 
materialele necesare : greutăți, rulete, șta
chete etc). Antxena-naeaieie să lie urmările 
și îndrumate de cei mai buni tehnicieni 
din raionul și orașul respectiv. Pentru a- 
ceasta, comisia raională de atletism tre
buie să-și asigure ajutorul profesorilor de 
educație fizică, al imatructorî'lor voluntari și 
atleților cu mai muStâ experiență.

Dar, pentru -a se asigura pregătirii ca
drul cel mai potrivit, după părerea noas
tră, un lucru bun l-ar constitui înființarea 
unui centru de antrenament pe oraș. Un 
stadion sau o bază sportivă, avînd insta
lațiile corespunzătoare peniTu atletism (pis
tă, gropi pentru sărituri etc) și materialele 
necesare, se va alecfaa în mod special pen
tru antrenamente. Este bine ca profesorii 
de educație fizică și antrenorii să-și pla
nifice activitatea în așa fel incit, dimi
neața sau după-amiază, să fie cineva 
•care să îndrume antrenamentul tinerilor 

’.«xtlețî. Baza sportivă respectivă, orele pre
văzute pentru antrenamente și chiar nume
le specialiștilor care vor conduce pregă
tirea (este recomandată o repartizare a 
acestora pe probe sau pe grupe de pro- 

-.be) trebuie să fie anunțate în cel mai 
.scurt timp în toate asociațiile sportive, ast
fel ca fiecare tînăr să știe precis unde 
cînd și cu cine se va antrens

At
Organizarea întrecerilor etapei a Il-a im

plică mai multe obligații, mai multă răs
pundere. Tocmai CALITATEA, care trebu
ie urmărită, ne obligă la aceasta. Sta
dionul ales pentru concursuri se va marca 
cu grijă și va fi înzestrat cu materialele ne
cesare. In această etapă, cronometrul, pis
tolul de star! și ruleta sînt indispensabile. 
După cum absolut necesară este și folosi
rea, în orice prilej, a regulamentului con
cursurilor;: de atletism.

Pentru buna desfășurare a concursurilor 
va trebui stabilită din timp o programare 
Judicioasă a întrecerilor, vor trebui alcă
tuite și instruite temeinic comisii de cs- 
teîtrî.

Activul raional trebuie mobilizat la o. 
muncă susținută și continuă pentru a putea 
contribui cu toate forțele Ia succesul între- ! 
csrîlcr, după o temeinică pregătire a spor- ; 
flWfîot calificați pentru concursuri.

MiJfl n!I ’ 1 • TAI 1

Dinamo Brașov-o formație 
în evident progres

O. Alies (golgeterul turneului) a depășit întreaga apărare a jucătorilor de la
Steaua și va marca nestingherit unul din cele 27 de goluri realizate în turneu. 

Fază din meciul Steaua—Dinamo Rrașov de la Onești
Foto : A. Vas iii u

Turneul final al campionatului mas
culin de handbal încheiat recent la O- 
nești ne-a prilejuit și alte constatări 
interesante asupra reprezentantelor se
riei a 11-a. în primul rind, este vorba 
de echipa dinamoviștilor brașoveni cla
sată, ca și anul trecut, pe locul trei. 
Spre deosebire însă de ultima ediție, 
Se data aceasta formația brașoveariă 
s-a arătat mult schimbată în bine, 
confirmind cu prisosință saltul valoric 
marcat in actualul campionat.

Dinamoviștii și-au întărit mult jo
cul in apărare, iar în atac au dovedit 
tendință spre acțiuni moderne, variate, 
cu schimburi de mingi rapide, cit mai 
mult orientate pe direcția porții. De 
asemenea, tot ca o notă pozitivă pu
tem Considera și preocuparea deosebită 
pe care jucătorii o acordă, atit declan
șării prompte, cit și finalizării cont.ra- 

sau cea uratacurilor, în faza inițială 
mătnare.

Toate acestea r,e arată 
dinaniovistă (antrenor I. 
știut să învețe din 
late in campionatul trecut.

O serie de jucători cum

că formația 
Donca) a 

lipsurile manifes

ar fi 
Perateatcu, Alies — golgeternl turneu
lui final (a marcat 27 de goluri în 6 
meciuri), Radu. Misches, Lechner sau 
llo-jiriieariu și-au îmbunătățit simțitor 
bagajul de cunoștințe tehnico-tactice. 
De altfel, brașovenii ne-au dovedit din 
plin c.ă diferența valorică dintre frun
tașele handbalului nostru, Dinama 
București, și Steaua, și formația lor, 
evidentă anul trecut, a scăzut de data 
aceasta destul de mult. Ne-o dovedește 
faptul că jucătorii de la Steaua, de 
exemplu, au trebuit să depună eforturi 
serioase pentru a ciștiga jocul de la

CALITATEA
ta aceasta perioadă, și anume la înce

put, asie bine să se organizeze cHeva 
concursuri de verificare, care sc urmâreas- 
cd șl depistarea elementelor talentate. Sa- 
xullalele liecârui concurent trebuie •notate 
cu grijă. Acum este cel mai bun prilej 
pentru a se pune oadtae și ta evident® 
recordurilor de diferita categorii, în special 
a celor raionale și regionale. Pentru popu
larizarea acestora ar fi bine ca la baza 
sporii vă de antrenament sau de concurs 
să He alișaie — Sa ioc vizibil — tabelele 
cu aceste recorduri, care sâ constituie un 
puternic slimulent în tinderile tineretatal.

Muncind cu seriozitate, cu țoală răspun
derea. întrecerile vor putea cunoaște suc
cesul scontat, vor apare noi și noi ele
mente talentate, din rindul cărora vor II 
aleși viitorii allei; fruntași ai țârii. Total 
trebuie sâ poarte insă, cit mal concret, 
amprenta întrecerii pentru CALITATE,

la „Tineretuluide tehnică de
0 întrecere originală: concursul

Duminică dimineață, amatorii de 
vor avea prilejul să urmăreascăînot

la ștrandul Tineretului desfășurare i 
until* concurs original. Este vorba de 
concursul de TEHNICA .organizat de 
comisia Orășenească pentru tinerii îno
tători din Capitală. Clasamentele vor 
fi alcătuite pe baza : punctajelor acor
date pentru corectitudinea procedeelor 
tehnice pe distanță dez25 de fr.etri (fără 
cronometrai) precum și pentru starturi 
și ÎLitoarteri. Ințrepețpc^încep la ora 9.

® Th ultima etapă a zonei I a cam
pionatului republican de polo pentru 
juniori s-au înregistrat următoarele

cla
mai

la Știința Timișoara, ult-ma 
in acest turneu așteptam
Bănățenii au avut o comportare

Suceava cu echipa brașoveană. Am 
avea de reproșat însă formației dina- 
moviste unele tendințe spre un joc ob
structionist. cu intervenții (în apărare) 
care depășesc limita permisă de regu
lament, mai ales, cînd echipa este con
dusă.

De
sată 
mult 
mai apropiată de valoarea lor doar în 
prima partidă cu Steaua. Apoi, echipa 
timișoreană, cu mari slăbiciuni în pre
gătirea fizică a „terminat benzina", 
dind o replică palidă adversarelor sale 
in partea a doua a turneului. Este 
drept însă că studenții n:ci nu au 
avut- propriu-zis o conducere tehnică 
„de pe margine", jntrucjt antrenorul 
lor C. 
ren în 
de pe I 
mă Ia 
sorean
(a- v.).

Jude a preferat .să intre in te- 
loc să-și conducă elevii liniștit 

banca rezervelor. Este o prob'e- 
care conducerea clubului timi- 
trebuie să reflecteze serios.

i

Pronosport • Pronoexpres
> Marele concurs special SPORTEX- 

PRES OLIMPIC trimestrul TI _ 1964,
trezește un viu interes în rîndurile par- 
ticipanților la sistemele Loto Prono
sport.

Primul loc pe lista premiilor îl ocupă 
cele 48 de căsătorii la Tokio cu prileiu^ 
Jocurilor Olimpice care se vor desfășu
ra în toamna acestui an. Urmează 
cele 32 de autoiirisme, cifră record de 
asemenea cîștiguri oferite la un singur 
concurs. • ,'v

în total concursul SPORTEXPRES .
OLIMPIC oferă participanților 45.960 de . 
premii în valoare de 6.000.000 lei. Pre-- 
miile se acordă pe baza a 
geri separate. Costul unui 
3 lei.

.© După earn șe știe, la 
Pronoexpres la care nu se 
variante cîștigâloarei, lai categoria : I;1) seii f’artlde din vele, două ale categori-
acordă prin tragere ia sorți, unei va- ei B- 
riante de categoria a Il-a un premiu;- 
exceptional de 25.01» lei. sumă Ce se' 
preia din fandu! categoriei I. La uiți- „
mul concurs Pronoexpres omologat, cel, iunie 1964, au fost extrase din 
din 27 mat. neexistînd variante de cate- următoarele numere : A

25 45 11 39 43 28

42 de extra- 
bilet este de--

concursurile 
omologhează

goria I. s-a acordat prin tragere la 
sorti unei variante de categoria a II-a 
în afara premiului categoriei respective 
și premiul excepțional de 25.Q00 lei.

© Nu uitați 1 Azi este ultima zi în 
care mai puteți cumpăra bilete la tra-; 
gerea Loto Central de mîine vineri 5 
iunie. Vă mai reamintim că tot astăzi

rezultate : Steaua—Dinamo 8—1, SSE 
nr. 2—Dinamo 6—1, Progresul—Rapid 
3—0, Clubul sportiv școlar—S.S.E. nr. 
1 4—2. Clasament
1. Progresul ->: 3 3 0 0 14: 1 6
2. S.S.E. nr. 2 3 3 0 0 13: 5 6
3. Steaua 3 2 0 1 16: 6
4. Rapid 3 2 0 1 .8: 8 4
5. S.S.E. nr. 1 3 1 0 2 13: 9 2
6. CI. sp. școlar 3 1 0 2 9:13 2
7. Dinamo 3 0 0 3 2:14 0
8. Știința 3 0 0 3 1:22 0

® în etapa I a campionatului . ,de .ca:
lîficare. Rapid București a dispus de 
Constructorii Lligo'j cil 15—0, iar Pfo-' 
greșul București de Rapid Cluj cu 
17—0.

Odată cu încheierea campionatului 
de box pe 1964 s-a consumat prima 
etapă de pregătire a boxerilor noștri 
din lotul olimpic. Ce concluzii s-au 
desprins, privind pregătirea olimpici
lor ? Dar în legătură cu boxerii din 
afara loturilor ? O scurtă analiză a re
zultatelor din finală ne va oferi o pri
mă imagine.

Din cele zece titluri de campioni, 
„olimpicii" din cele două loturi au ciș- 
tigat numai șase. Din cele șase titluri, 
cmcî aparțin componenților lotului 
olimpic A: C. Ci-acă, N, Ptsiu, C. Bu- 
zuliuc, C. Ntculescu și 1. Manea. iar 
unul lui I. Dinu (lotul B). Celelalte 
patru titluri au fost cîștîgate de boxeri 
din afara loturilor: M. Cîrciumaru 
(Chimia Onești — antrenor Victor A- 
lexandru), I. Olteanu (Dinamo), Șt 
Cojan (Siderurgistul Galați — antre
nor Petre Mihai) și Gh. Negrea (Pro
gresul).

Explicația acestor rezultate, oarecum 
nefirești, este dublă. Un prim aspect 
este ascensiunea evidentă a unoj- bo
xeri din afara loturilor care, cu o pre
gătire toartă bună, au asaltat lacurile 
de fruntași in ierarhia categoriilor 
respective și... le-au ocupat. M. Cîrciu
maru, exceptional de bine pregătit fi
zic și cu o tehnică destul de bună, 
după ce In „zone” i-a eliminat pe Gh. 
Stăncuț și FI. Păirașcu, a reușit la 
București să confirme că rezultatele 
n-au fost întâmplătoare. I. Olteanu. bun 
tehnician, a căpătat acel ..ceva* care-i 
lipsea — combativitatea, șî aceasta 
l-a ajutat. Dintre noii campioni, me
ntă evidențiat Cojan, care și-a corec
tai mult stilul de luptă

A! doilea aspect este insă negativ. 
La nivelul loturilor nu s-a făcut totul 
pentru ca rezultatele să fie pe măsura 
posibilităților și a condițiilor superi
oare de pregătire de care dispun bo
xerii fruntași Încă din ..zone* au fost 
eliminați FI. Pătra.șcu (lotul A), C. 
Crudu, N. Mcldovan (lotul B) și. ori- 
c.ît ar surprinde, puțin a lipsit să nu 
li se alăture și Q. Ciucă (a cîșttgat 
discutabil la Ceaiova partida cu timi
șoreanul C, Pod). Se pune întrebarea : 
este normai ta' uri boxer care posedă 
o tehnică superioară și calități fizice 
excepționale, cum este cazul lui Ciucă, 
să scadă in valoare de la un an la 
altul, deși s-a pregătit numai cu lolul ? 
Noi considerăm că nu. Să ni-1 amintim

este ultima zi cînd mai puteți cumpăra 
bilete abonament la Loto Central. Bi
letele abonament ia Loto Central 
asigură automat participarea 
din 5. 12. 19 și 25 iunie. Pînă 
biletele abonament la Loto 
repurtat frumoase succese, 
participanți -obținînd premii 
valoare.

Costul unui bilet abonament la Loto 
Central pe luna iupie este de 8 lei (bilei 
abonament întreg) iși 10 lei (bilet abo
nament sfert),.

Concursul Pronosport nr. 23. etapa 
7 iunie 1964 programează întîlniri 
cadrul campionatului nostru de fot- 
categoria. A și B. în program, au 

incluse cele șapte întîlniri din 

vă 
la tragerile 
în orezent 
Central au 

numeroși 
de ridicată'

din
din 
bal 
fost
cadrul categoriei A și cele mai atraetrve

PRONOEXPRES

La tragerea Fronoexpres din ziua de 
*' 1 urnă

Numere de rezervă : 21 38
Extragerea pentru premii suplimenta- 

TURIȘTI!
Noul restaurant „PI M P A CR AIULUI" construit în punctul DEALUL 

CRAI pe șoseaua internațională
Vă oferă •.

un sortiment bogat de mîncărtiri

Oradea—Cluj

calde și. reci

miluituri

Deservirea promptă, șiJ la* prețuri convenabile.
mita locurilor. In zileje de siinbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe intreprinderi. plata cazării și consumației putindu-se efectua 
și prin virament, (n limita plafonului alocat.
informații, la restaurant, telefon 13 Borod, raionul Aleșd.

pe Ciucă din meciul cu Olech (R. 
Polonă) — disputat în anul trec 
Sau pe boxerul care, numai daior 
unei greșeli de arbitraj n-a deve 
campion european anul trecut, la M< 
cova. Ce se întîmplă cu Ciucă ? Gr 
siderăm că aceasta este o problei 
de mare importantă, care trebuie s 
preocupe mai mult pe antrenorii s 
H. Leov. prea static pentru caliiăț 
sale fizice, s-a comportat pe linia i 
timelor sale evoluții — nesatisfăcăt. 
Comportarea lui G. Niculescu din i 
tiniul meci, deși acesta a cîștigat iii 
de campion, a fost neconciudentă. 
cu Niculescu se poate realiza mai mu 
„Penele" P. Vanea și C. Buzuliuc 
crescut în valoare șî au ajuns să 
dispute titlul în „familie". N. Pt> 
atit în „zone" cit și în final, a dovei 
cea mai bună formă dintre olimpî 
Seriozitatea cu care Puia se pregătef 
l-a răsplătit, cum era și firesc, pe „c 
coșul" nostru nr. 1. „Accidentul" s 
ferit de Mihalic în partida cu Dinu 
pus în mare Încurcătură pe antrena 
lotului olimpic. Mihalic a greșit în i 
tima repriză intrînd la „bătaie" cn i 
„puncher" și aceasta l-a cost 
scump. Pentru Monea, care 
avut de mult o comportare bună, i 
putem trage concluzii datorită fsțrt 
lui că în finală el n-a avut adversa'
V. AVÎrza (Iotul B), care cu o lună 
urmă se anunța titularul la caieg 
ria mijlocie mică, în finală n-a rr, 
reușit să ne convingă.

Mai avem aproape patru luni pir 
la marea confruntare de la Toki 
Timpul este suficient pentru remedi 
rea lipsurilor existente în pregătiri 
„olimpicilor" noștri. Este necesar, ai 
din partea boxerilor, cit și a antTeni 
riior, mai multă preocupare, mai mul' 
concentrare. Numai prin eforturi ci 
niune ale antrenorilor, boxerilor, m« 
dicilor, activiștilor federației, boxul no; 
tru poate obține succese de prestigi 
la Tokio. Boxerii și antrenorii noșl 
pol acest lucru, ne-au dovedit-o in at 
tea rînduri. Așteptăm deci, și de dat 
aceasta același lucru de la ei.

MIHAI TRAX’CA

r-e acordate posesorilor de bilete Sport 
expres :

sa II 44 43 13

de premii : 455.148 lei la care s 
reportul tie 38.084 lei pentru ca 
I. V

următoare va avea loc t

Fond 
adaugă 
tegoria

Tragerea 
București.

In urma tragerii la sorți, din cei 
cîștigători de la categoria a Il-a ai con 
cursului Pronoexpres nr. 22 din 27 ma 
1954. premiul suplimentar de 25.000 l.e 
a revenit participantului Ferencz Bul 
Florian din Oradea.

Ar
Premiile ÎNTREGI și SFERTURI de 1. 

tragerea Lolocentral din 29 mai 1204 :
Pr? Suplimentar I : '1 întreg în valoa 

re de 76.411 lei : Pr. suplimentar IL 
2 întregi a 5.094 lei si. 4 sferturi a L24j 
lei ; Categoria I : 6 a 10.506 lei și 8 i 
2.624 lei; Categoria' e ■ Il-a : 14 a 4.20: 
Iei și 24 a 1 050 :.lei'Categoria -a Jll-a; 
53 a 1.278 lei și 51 a 319. lei ; Categorii 
a IV-a : 57 a 1.171 ‘ lei si 59 a 292 lei’ 
Categoria a V-a ; 93 a 683 lei și 120 i 
170 lei ; Categoria a Vl-a t 142 a 444 le 
și' 189 a 111 lei ; Categoria a VII-a : 13: 
a 514 lei $i 129 a 123 lei ; Categoria « 
VIU-a : 203 a 322 lei și 232 a 80 lei.

Cîștigătorul premiului suplimentar 
în valoare de 76.411 lei este Czitroj) 
Ludovic din Cluj.

Rubrică redactată de Loto-Pronosp-art

prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare
și băuturi alese

Cazarea îri corturi, în ii- tf



Final pasionant in cele două serii 
ale categoriei B

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE
încă două etape și campionatul cate- 
jriei secunde — ediția 1963—64 — va 
tra în... arhive. In afară de Știința 
a iov a și C.F.R. Pașcani — care mai 

i de susținut o restanță — toate 
ielalte echipe au la activ 24 de jocuri 
așteaptă cu emoții ultimele tururi 

: pistă.
Tn seria I, restanța Științei Craiova 
>rog ramată a-zî la Pașcani), prezintă 
i viu interes. Studenții au cîștigat in 
tunul timp puncte după puncte, ia 
mp ce restul pretendentelor, ia, local 
— Metalul Tirgooiște. Poiana Cimpina 

Dinamo Bacău — au pierdut „ me- 
1“ prețioși in acest pasionant final al 
trecerii. De la Pașcani, craiovenii se

eidtate din campionatul 
republican de juniori

Il-a își mai continuă întreee- 
la 14 iunie. Iată cîteva din re- 
înregistrate în cea de a 14-a

I • C.F.R. Pașcani — Unirea 
3—6 (neprezentare). Moldova 

Dinamo Suceava 1—0 " ~
Iași — Textila Buhuși

A III-A : Rapid Mi zii —

(«—«>•
13—0

c.s.s.

Duminică s-a disputat ultima etapă în 
l din cele 12 serii ale campionatului 
epublican de juniori. Doar echipele din 
eria a 
ea pTnă 
uitatele 
tapă.
SERIA 

iotoșani 
hși — 
ț.S.M.S. 
S—0).
SERIA

Srașov 4—1 (1—O), Petrolul Ploiești — 
5.S.E. Ploiești 3—1 (2—1), Flacăra. Mo- 
■eni — Metalul Tîrgoidște 0—4 (0—1>).
SERIA A IV-A : Tehnometal Bucu- 

•ești — Rapid București 1—1 (0—«).
SERIA A Vî-A : Electrica Fieni — Pro

gresul Alexandria 5—3 (3—3).
SERIA A VII-A : Siderurgistul Hune

doara — znectroputere Craiova 1—t 
1—0).
SERIA A VIII-A : C.F.R. Timișoara — 

Vagonul * - - — —
SERIA

re — Flamura roșie Oradea 2—1 (2—>)) 
SERIA A X-A : Minerul Baia Sprie _

Metalurgistul Baia Mare 5—1 (9—1).
SERIA A XI-A : Mureșul Tg. Mureș — 

Chimica Tîmăveni 5—0 (2—0), Faianța 
Sighișoara — Arieșul Turda 2—3 (1—2). 
Industria Sîrmel C. Turzii — Rapid tg. 
Mureș 0—1 (0—0).

SERIA A XII-A : Textila Sf. Gheor- 
ghe — Metrom Brașov 4-0 (2—fl). Gaz 
Metan Mediaș _  C.S.M. Sibiu 2—0 (2—0).
A. S. Cugir — Tractorul Brașov 2—1 
(2-0).

Arad 6—a <2—0).
A IX-A : A.S.M.D. Saîu Ma-

★
Duminică 7 iunie sînt programate ur

mătoarele meciuri restante : C.S.M S.
Iași — Mo’dova Iași, Dinamo Bucu
rești — Rapid București. Steaua Bucu
rești — Metalul București, Progresul 
Alexandria — C.F.R. Roșiori. C.SS 
Cluj — Gloria Bistrița. Chimia Făgă
raș — Steagul roșu Brașov.

De la start la sosire
acestei săptămini se va și l'l. Morari/ (B) 44,8; 
Safia concursul interna- lungime: V. Dimifrao (T) 

uî 6.73; Hidioșariu 6.71 : 
va triplu: N. Kiritoa (F) 

1314; înălțime; .4 Dineă 
(B) 1.S6; FETE;’200 m: 
C. Ivanova (T) 27.3; 80 
mg: F, Biduleac (B) 
12,S; lungim» : El. Scarcht 
(B) 5.27. (N. D. N1CO- 
LAE-eoresp.).

• Sâmbătă și duminică 
începe desfășurarea etapei 
regionale a campionate
lor republicane de juniori. 
La întrecerile finale (17- 
19 iulie), de . la Brașov, 
vor avea drept de partici
pare numai concurenții 
care realizează următoa
rele standarduri (în pe
rioada 1 iulie 19631— 5 
iulie 1964); JUNIORI 1 : 
100 m — 11,3; 200 m — 

2.3.5; 400 m — 53.2; 800 
nj — 2:04,0; 1500 tn — 
4:18,0; 3000 m — 9:39.0; 
110 mg (91,4 cm) — 15,5; 
400 mg — se aleargă nu
mai la finală. La etapele preliminarii 
este programată cursa de 300 mg — 
42,5; 1500 m obst. — 4:55,0; înălțime 
-—■ 1,75; prăjină —■ 3,40; lungime — 
6,50; triplu — 13,50; greutate (6 kg)
— 13,20; disc (1,5 kg) — 44.00; suliță
— 50,00; ciocan (6 kg) — 43,00; pen-

La sfîrșitul 
desfășura la 
țional de atletism organizat de ziar- 
„Narodnâ Mladej". Țara noastră 
fi reprezentată de .urs. lot rțumeroș de 
sportivi, printre care : V aleriu Jurcă, 
Gh. Zamfirescu, Al. tudo’-așcu. Andrei 
Barabaș. ZoUan Vamoș. Șerban Ciociv- 
nă, Mihai Sitmnescu, Gh. Popescu. 
Ana Sălăgeanu etc.

Iată o bună ocazie pentru atleții 
noștri de a înregistra noi performanțe 
de valoare, de a asalta normele olim
pice ale anului 1964.

Printre probele care se anunță foarte 
disputate este și săritura în lungime. 
Se întîlnesc și doi proaspeți recordmani: 
Mihai Sitnionescu (R.P.R.) și Rai- 
cio Țonev (Bulgaria) aie căror rezul
tate figurează printre cele mai bune 
din lume, lată o listă a performeri loc 
mondiali — 1964, alcătuită după princi
piul „olimpic*, adică cu maximum 3 
concurenți dintr-o țară :

8.29 Boston (S.LÎ.A.)
8,01 Mavs (S.U.A.)
7,97 Hopkins (S U.A.)
7,84 Klein (R.I-'G.)
7,82 "
7.79
7.77
7.74
7.74
7.72
7.72

Klayțon (Jamaica)
Lefevre (Urania)
Yamada (Japonia)
Freund (R.F.G.)
SIMI.ONESCU (ROMIN1A) 
Tomlinson (Australia) 
Țonev (Bulgaria).

S In cadrul unui concurs...desfășurat 
duminică la Oradea, Alex. Spiridon, a., 
trecut ștacheta Înălțată la 2,06 ni. .
• Pe stadionul Tineretului .din Capi- tâtlon — 2100 p; 4x100 și 4x400 m — 

tală a avut, loc, intîlnirea dintre echi< 2 dintre concurenți să aibă categ. a 
pele SSE.JI București și Tîrnovo (Bul-, il-a de clasificare; 10 km marș — fără 

Vgaria). Atleții romîni au învins cu standard; JUNIOARE 1 : 100 m — 12,9; 
132—104 p. Cîteva .rezultate individya-. 200 m—27,0; 400 rr.—62;0;“ 800 m — 
le; BĂIEȚI : 100 m: /. Moldoveâ/vi " “ “
(B) 11,0: 200 m: Moldoveana 23.2; 
■100 rr : N, Gmzev (T) 5.1.4; Gh. Băla- 
șa (B) 51.7; 1500 tn: FI. Săvulescu 
(B) 4;22,0; 110 mg; D. llidioșanu

Moreni (în depla-

— Ia periferie — 
nu se mai poate 
ca cealaltă echipă

vor îndrepta «ore Bacău, unde confrun
tarea cu dinarr.oviștii din localitate le 
pune in față probleme mai dificile. Bă- 
căoanii se mai află încă în „cursă” și 
vor căuta să păstreze intacte infimele 
șanse teoretice pe care Ie mai au. Dar 
pentru o mai ușoară apreciere a șanse
lor în această pastomanltă luptă pentru 
un loc în prima categorie a țării — 
iată prcșTamul „frimtașelor" in tilti- 

tiiete două eta pe: MetutM Tir^aviște 
mai are de jucat cu Știința Galați (a- 
casă) și cu Știința Craiova (în <feph- 
sare), Știința CraiQBa — cu OiiMtn» 
Bacău (în deplasare) și eu Metalul 
Tîngoviște (acasă). Poiana Cimpina — 
cu Tractorul Brașov (acasă) și cu 
C.F.R. Pașcani (in deplasare). Dina
mo Bacău — cu Știința Craiova (aca
să) și cu Flacăra 
sare).

In zona cealaltă 
Foresta Fălticeni 
„salva", rămînînd 
care va retrograda să fie desemna’ă 
dintre Ceahlăul P. Neamț și Știința 
Galați. Ceahlăul mai are de jucat cu 
C.F.R. Pașcani (acasă) și cu Metalul 
Buc. (în deplasare), iar Știința Galati 
cu Metalul Tîrgovîște (în deplasare) 
și cu Unirea Rin Vilcea (acasă). Tre
buie spus insă că in acest fina] de 
campionat. Știința Galați are un 
punct mai rr.ult decit Ceahlăul, punit 
care s-ar putea să decidă.

Dramatic se arată a fi „finalul 
seria a 11-a. Intr-adevăr, iată-i pe 
feroviarii din Timișoara pierzind „aca
să", în ultimele secunde, duelul cu for
mația mineri!or din Baia Mare. Victo
ria băimărenilor valorează cit două. în- 
trucit ea a fost .realizată asupra adver
sarului direct ce! ma: temut și intr-un 
moment în care și cealaltă pretendentă 
la locul 1 — Metalul Reșița —: a pier
dut două puncte. în urma succesului 
de duminică, AE-îeraf Baza Mare va a- 
barda cu încredere și cu... două .puncte 
avans, ultimele două partide: cu A- 
rieșul Turda (în deplasare) și cu A S. 
Cugir (acasă). C.S.M. Reșița mai are 
de jucat cu Jiul Petrila (acasă) și ca 
FI. r. Oradea (in deplasare), iar C.F.R. 
Timișoara — cu Gaz Metan -Mediaș 
(acasă) și cu Ind. Sîrmei C. Turzii 
(în deplasare).

In rest multă incertitudine la peri
ferie, unde teoretic vorbind. Flamura 
roșie Oradea (20 p), ultima clasată, 
poate totaliza, la sfîrșit. mai mult de 
cit echipa aflată în momentul de față 
pe locul 6 : Gaz Metan Mediaș (23 p).

!fl

2:28,0: 80 mg — 12,5; înălțime — 1.45; 
lungime — 5,20; greutate —■ 10,50; 
disc — 35.00; .suliță ,-ț Ș5.00; pen
tatlon — 3200 p; 4x100 m — ca 'a 
juniori I; JUNIORI II: 80 m — 9,5;

Petrolul Ploiești .și Neftia- 
Meriul a 1iaat sfîrșit eu vic- 

.a echipei gazdă care, do- 
adversarul îu toate comp ar

in

PLOIEȘTI 3 (prin telefon). Cîteva 
mii de ploieșteni, precum și numeroși 
suporteri din regiune, au ținut să asis
te la jocul internațional care a opus 
formațiile 
nfk Baku.
tor ia netă 
minîw«fa-și 
trmenfefe și pcesMwd un joc dar 
atac, a reușit să ciștige cu categoricul 
scor de 4—i (1—0).

PaiKtul forte al petrafetitor La 
constitui* linia de atac, in care Dri- 
dea I șt luhasz s-au comportat exce
lent. Primul are meritul de a-și fi ser
vit colegii de linie cu numeroase ba
loane utilizabile și de a fi marcat toate 
cele patru goluri ale echipei sale.

Scorul a fost deschis chiar la Înce
putul partidei (în min. 3), dar In po
fida superiorității gazdelor tabela de

1

Dinamo Pi teșii—Bonsucccso 2-1 (1-0)

stau mai mult 
și 73 Ctaurleo- 
pe linia pârlii, 

C. lonescu șu-
in min. 73 și

1aleriu Jurcă va participa'la' Sofia, pentru a dalia 
oară in acest sezon, la proba 400 m 
prima cursă
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marcaj n-a mai putut fi modificată pînă 
la reluare. Același Dridea 1 transfor
mă impecabil o lovitură de la 11 m 
(în min. 48) pentru ca tot el să ridice 
scorul la 3—0 (min. 56) și apoi la 
4—0 (min. 70). Oaspeții au reușit 
să reducă din handicap în min. 
prin punctul înscris de Gctodeț.

Au jucat echipele:
PETROLUL: lonescu (Sfetcu) 

Pahonțu. Hălmăgeanu, Marin Marcel 
(Alecu), Pali — Fronea, A. Munteami 
(Halagiaia) — Badea, luhasz. Dridea 
I, Mocanu (Drid-a II).

NEFT1AN1K: Sehwv — Babaev, 
Djalilov, Trofimov., Ceacelașvîli (Ahun- 
dov) — Bogdanov (Golodeț), Greazev 
— Panșerski, 
Abdulaev.

Kuznefov, Markarov,

M. POPESCU și A. CRISTEA-coresp.

Păcat că această întilnire amicală, 
de un bun nivel tehnic, a fast um
brită de greșala gravă cornișă de arbi
trul Constantin Ion. față de care F.R. 
Fotbal, prin colegiul central de arbitri, 
trebuie să in măsurile corespunzătoare.

DIN AMD: Mataclie (Niculescu) — 
Vafcan, I. Steiian, Stoeneseu, Radu —- 
Barbu, Corneanti (Dumitrescu) — Stă- 
noaie (Cacoveauu), Naghi (Coastanti- 
nescu), David (Dobrin), C. lonescu.

BONSUCCESO: Antoninho — Mar
cello (Walter), Claudeonor, Rico, De
cio —- Nelson, Jose -— Luis Carlos, 
Carlinhos, Helinho, Wellis (Dejois).

AL. MOMETE și M. ȘERBANOIU- 
corespondenți.

Azi, în „Cupa R. P. R.

i C.LL.
Me- 

evoluează azi : 
la Cimpina pe 
Carpați Sinaia 
replica Științei 
Blaj va mai aș-

Vorbind despre ,.Cupa R.P.R.'*, ale 
cărei optimi de finală (cu excepția jo
cului Metalul Tr. Severin — Crișul 
Oradea care a avut loc ieri la Hune
doara) se dispută azi, trebuie scos in 
evidență faptul că în această fază apro
piată de Încheierea competiției parti
cipă o serie de echipe .,mici“. califi
cate în dauna unora din cunoscutele 
noastre formați: din categoria A. Din 
rîndul acestor autsideri fac parte A. S., 
Aiud (participantă în campionatul re
giunii Cluj), Carpați Sinaia (din cam
pionatul raionului Cimpina) și 
Blaj (din campionatul raionului 
<Eaș). Primele două 
A, S. Aiiîd intflneste 
Farul Constanța, iar 
primește (la Pitești) 
Timișoara. Doar C.LL. _ .
tepta cîteva zile, piță la 17 iunie, cînd 
va juca eu Itivîagăfoarea meciului Di
namo Bacău — Steaua București (par
tida, restanță d’n cadrul 16-iniiloc, are 
ioc tot azi. la Bacău).

în rest se vor mai disputa urmă
toarele jocuri : Textila Sf. Glieorghe 
(cat. C) - C.S M. Sibiu (eat. B) la 
Făgăraș : Minerul Baia Mare (cat B) 
— Dinamo București (cat. A) la Sibiu; 
Siderurgistul Hunedoara (cat C) — 
C.S.M.S. lași (cat. A) la Brașov.

Tn Capitală, pe stadionul Giulești 
l.cu începere de la ora 17 are loc jocul 
‘ Flacăra roșie București (cat. C) — Ra- 
! pid București (cat. A). La ora 15.15, 

în deschidere la acest joc vor evolua

In întrecere pentru
în două duminici consecutive — 24 

și 31 mai la poligonul Dinamo din 
Capitală a avut loc un concurs de cla
sificare la pistol calibru mare. Au luat 
parte 100 de trăgători din asociațiile 
dinamoviste bucureștene. La proba de 
precizie 30 de focuri, 9 sportivi de la 
asociația Dinamo Băneasâ au obținut 
categoria a Il-a. Pe locul I s-a clasat 
Eugen Chelaru cu 266 p, urmat de Pe
tre Stîngăccamu cu 250 jj.'^i Constantin 
Mantu cu 249 p.

Pentru realizarea normei de catego
ria a IH-a s-au desfășurat — tot la 
pistol calibru mare — întreceri la două

Steagul roșu
Bonsucceso
3-1 (2-0)

BRAȘOV 3 (prin telefon). De mult 
timp iubitorii sportului din Brașov nu 
au avut o asemenea satisfacție ca -n 
urma partidei dintre Steagul roșu și 
Bonsuccesso, disputată marți pe stadio
nul Tractorul și încheiată cu meritata 
victorie a echipei locale: 3—1 (2—0).

Evoluția cetor două echipe — și mai 
a les ,a Steagului roșu — a plăcut mult 
publicului. Fără a fi impresionați de 
cartea de vizită a brazilienilor, jucă
torii brașoveni au intrat pe teren de
ciși să facă un joc la valoarea adver
sarului. Și au reușit pe deplin, scorul 
final al partidei fiind edificator mai 
ales dacă ținem seama de faptul că 
Steagul roșu a condus cu 3—0 ți a 
ratat numeroase ocazii, printre care • 
lovitură de la 11 m (Szigeti în min. 
7). Steagul roșu a cîștigat ca urmare 
a unui joc bun, fără îndoială cel mai 
bun din acest an, in care toate com
partimentele au funcționat fără greș. 
Atacul a acționat in viteză, pe aripi în
deosebi. prin Hașoti care prin cursele 
sale deosebit de spectaculoase și eficace 
și-a adus contribuția la toate cele trei 
goluri. In apărare, stegarii au fost la 
fel de prompt!, risipind o serie de pe
riculoase atacuri ale oaspeților. Și 
dacă totuși aceștia au înscris un gol 
(Jose, min S4), faptul s-a petrecut 
în urma unei breșe in apărarea echi
pei învingătoare. A marcat pentru Stea
gul roșu: Necula (min. 35). Năftănăi- 
iâ (min. 41), Selgmesi (min. 50).

STEAGUL ROȘU: Haidu-Zaharia, 
Jenei. Szigeti. Nagg—Campo (min. 55 
Pescaru). Seredai—Hașoti. Năftănăilâ. 
Necula (min. 75 Dodu). Selymesi 
(min. 75 Campo).

BONSUCCESO : Antoninho — Mar
cello (min. 73 Walter), Claudeonor, De
cid, Canario (min. 35 Nelson)—Jaime. 
Helinho—Luis Carlos (min. 68 Rico), 
Jose (min. ‘ ’
Wellis.

85 Dejair), Carlinhos,

C. GRUIA-coresp. reg.

alcătuite 
canipio- 

(fotbaliștii

doua selecționate de tineret 
din fotbaliști ai echipelor din 
natul orașului București 
care fac parte din aceste selecționate 
sini convocați la stadionul Ciulești 
pentru azi la ora 14,45).

Metalul Tr. Severin — Crișul Oradea
8-3 (0-3)

HUNEDOARA 3 (prin telefon). 6000 
de spectatori au ținut să asiste la me
ciul care a opus (in cadrul optimilor) 
echipele Metalul Tr. Severin și Crișul 
Oradea. Victoria a revenit formației 
orădene. care s-a dovedit superioară 
adversarului ,in special în repriza I 
cînd a repșit să înscrie prin ' Măneseu " 
(min.'7, 1! și 38) toate cele trei punc
te. J

Metalur^iștii ău deziluzionat, acțîo- ' 
mnd defensiv și nereușind decit cîte
va șuturi periculoase in repriza a fl-a 
la poarta adversă. Arbitrul 1. Dobrin 
(Petroșeni) a condus slab formațiile:

CRIȘUL: Duca (min. 46 Weichelt) 
— Al. Georgescu. Solonion, (min. 80 
Baîogh). Pojoni. Szakacs II — Naghi, 

' Vlad — Bacoș, Szakacs III, lacob, 
Măneseu.

METALUL : Tătărășanu — Șandru, 
Hull, Halpern, Pîrvan — Prodan. Am- 
za — Ghinea. Jimboreanu, Diaconu. 
Tătarii (min. 46 Ghițulescu).

VO1CU ALBU — coresp.

obținerea clasificării
probe : precizie 30 de focuri și preci
zie 10 focuri. La prima probă au înde
plinit norma 12 trăgători (8 de la Di
namo Băneasa, 3 de la Dinamo-Apă- 
rătorii Patriei și 1 de la Dinamo Tu
nari), iar la cea de a doua, 28 d«*
sportivi.

Competiția a fost organizată în bune 
condiții și la reușita ei și-aiu adus apor
tul și președintele comisiei orășenești 
dc specialitate C. Mantu, ca și arbitrii 
P. Goreti și M. Parizianu.

Ar fi de dorit ca asemenea con
cursuri să fie organizate și de alte 
asociații sportive.

PITEȘTI 3 (prin telefon). Aștep
tată cu un viu interes, partida a atras 
uu număr record de spectatori: peste. 
15.000.

în repriza I, Dinamo reușește să 
creeze cîteva acțiuni periculoase. în 
min. 7 Naghi șutează în bară, pen
tru ca 5 minute mai tîrziu, același 
Naghi să-l pună în poziție de șut pe 
David, care de la 2 ni trage pe lîngă
poartă. Brazilienii ratează și ei două 
din puținele o ca zii avute, prin Wellis 
{mîn. 14) și Helinho (min. 31). Ei ce
dează însă în mia. 45, cînd David cen
trează de pe stingă și Decio, vrînd să 
trimită portarului, înscrie în propria-i 
poartă: 1—-0 pentru Dinamo.

După pauză, oaspeții 
în apărare. în min. 58 
nor și Jose snlcează de 
în timp ce Dobrin și 
tează pe rînd în bară 
83. în plină ofensivă dinamovistă oas
peții contraatacă și. Carlinhos aduce 
egalarea în min. 89: 1—1.

La acest scor, care era echitabil, ar
bitrul Constantin Ion—Pitești, acordă 
dinamoviștilor în wod gratuit un „11 
in* 1, transformat de Stoenescu: 2—1 
pentru Dinamo.

garduri. tn 
a obținut un nou record cu 51^5 sec.

Foto : R. Vilara

300 tn — 39,5; 1000 tn — 2:52,0: 90 
mg — 13,5;. înălțime — 1,65; prăjină 
— 3,00; lungime — 6,10; triplu — 
12,20; greutate (5 kg) — 12,50; disc 
(1 kg) — 42,00; suliță (600 gr) — 
42,00; ciocan (5 kg) — 38,00; trîatlon 
(S0 m, greutate — 5 kg, lungime). — 
1500 p: 4x100 m — toți concurenții să 
aibă cat a IH-a, 3 km marș fără stan
dard. JUNIOARE II: 60 m — 8.2; 
500 m — 1:26.0; 60 mg — 10.0; înăl
țime — 1,40; lungime — 5,00; greutate 
(3 kg) — 10.00; disc — 30,00; suliță — 
30,00; triatloo (60 m, greutate, lun
gime) — ÎS00 p; 4x100 m — c!ă la 
juniori 11.



„Baschetbalistele noastre s-au comportat bine
în turneul de la Marsilia" iaa

,nc-a declarat antrenorul s. ferenez

cum se 
știe, echipa femi
nină de baschet a 
R. P. Romîne a 
participat săptămî- 
na trecută la tnr- 
organizat de clu-

Marsilia, cu prile- 
ii săli de sport din

inieruaționat 
t>ul S.M.U.C. din 
jul inaugurării noii -----
•localitate. Baschetbalistele noastre au 
avut o comportare bună, clasîndu-se 
pe Jocul secund după două victorii 
asupra echipelor Franței și R. P. Un
gare și o înfrîngere în fața cîștigătoa- 
rei turneului, formația R. P. Chineze. 
La înapoierea în țară, am solicitat an
trenorului S. Ferenez cîteva

— Ce ne puteți spune 
vingătoare ?...

— Echipa R. P. Chineze 
lat componente cu calități

amănionle. 
despre în-

li prezen- 
fizice ex

celente. în afara faptului că șase din
tre ele au talia în jur de 1,80 m, vreau 
să menționez că toate jucătoarele sînt 
rapide, sar bine și au multă forță. Din 
punct de vedere tehnic, remarc exe
cuțiile în viteză și precise, intercep
țiile, urmăritul la panou și eficacitatea 
aruncărilor la coș. Cred că la ora ac
tuală baschetbalistele chineze au o va
loare egală cu cele ale echipelor Uniu
nii Sovietice și R. S. Cehoslovace.

— ...dar despre formațiile Franței 
și R. P. Ungare ?

— S-au prezentat la un nivel supe
rior de pregătire și au „lansat* cîteva 
jucătoare cu talie înaltă: Franța pe 
Janine Martin (1,90 m —- 18 ani) și 
Nicole Robert (1,85 m — 18 ani) și 
R. P. Ungară pe Katalin Ratvay (1,80 
m — 20 ani).

— Cum apreciați comportarea echi
pei romîne ?

— Trebuie să vă spun că turneul 
de la Marsilia a constituit prima ve
rificare din acest an în vederea cam
pionatului european de la Budapesta. 
Privind din acest punct de vedere, a- 
preciez că jucătoarele noastre s-au 
comportat bine. Sînt mulțumit de pu
terea de luptă a jucătoarelor. Va tre
bui să mai lucrăm însă pentru îmbu
nătățirea recuperărilor la panou, a con
traatacurilor și finalizării acestora. In 
plus, se impune mai multă inițiativă 
și fantezie in realizarea circulației 
tactice. Un punct nevralgic îl consti
tuie pivoții : jucătoarele experimentate 
nu au înălțimea corespunzătoare, iar 
cele tinere mai trebuiesc pregătite din 
punct de vedere tehnic. Pînă la „eu- 
ropeneu avem însă timp și sper ca în 
această perioadă să punem totul la 
punct.

— Care au fost cele mai bune jucă
toare ?

— Ana Haralambie, care a și fost 
premiată pentru eficacitatea ei, Anca 
Racoviță și, o revelație, Herta Antoscb.

D. STANCULESCU

De pe pistele de atletism
REZULTATE ÎNREGISTRATE la 

concursul atletic de la Minsk, la care 
au evoluat membrii lotului olimpic al 
U.R.S.S.: masculin : înălțime : Brumei 
2,18 m ; lungime : Barkovski 7,68 m ; 
Ovanesian 7,68 m; 5.000 m : Bolotni
kov 14:08,0; greutate: Karașev 
(recordmanul unional Lipsnis 
toate cele trei încercări); disc: 
țev 55,83 m; 800 m: Levovski 
feminin: lungime : Șcelkanova 
suliță: Kuharova 51,94 m; 800 mi 
Muhanova 2:07,6.

IN CADRUL unui concurs de atle
tism desfășurat la Paris, Alain Lefevre 
a stabilit un nou record al Franței la 
săritura în lungime, cu 7,79 m. Ve-

18,79 m 
a ratat 
Buhan- 
1:50,9;

6,42 m;

de-chiul record era de 7,75 m și era 
ținut din 1962 de Aii Brakchi.

ATLEȚI din loturile olimpice 
R. P. Polone și R. D. Germane s-au 
întîlnit într-un concurs de verificare 
la Jena. Cu acest prilej polonezul Ba- 
denski a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de 400 m plat cu 
timpul 45,9. Același sportiv a cîștigat 
proba de 200 m plat în timpul de 20,7. 
Cîteva rezultate: 100 m t Romanov- 
ski (R.P.P.) 10,3;
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.P.P.) 
(R.D.G.)

ale

lungime: Seel
7,51 m; înălțime: Wotschel 
2,02 m ; ciocan : Smolinski 

64,30 m j prăjină : Nordwig 
4,70 m.

Turneul interzonal de șah

Regrupare in fruntea clasamentului
AMSTERDAM (Agerpres). — în cea 

de-a 10-a rundă a turneului interzonal 
de șah de la Amsterdam, Gligorici l-a 
învins pe Spasski, Ivkov pe Vranesici, 
Tall a cîștigat la Perez, Rosseto la 
Evans și Darga Ia Bilek. Partida din
tre americanul Reshevskv și danezul 
Larsen s-a terminat remiză.

După cea de-a 11-a rundă a turneu-

FOTBAL PE GLOB

Răsfoind, presa străină
APRECIERI DESPRE JOCURILE 
FOTBALIȘTILOR URUGUAYENI

După cum se știe, reprezentativa de 
fotbal a Uruguayului a efectuat un tur
neu de mai multe jocuri în Europa. în 
legătură cm partidele susținute de fot
baliștii uruguayeni în țările europene 
presa sportivă a publicat ample mate
riale. Redăm cîteva spicuiri din aceste 
articole.

„L’EQUIPE* : „în meciul cu echipa 
Angliei fotbaliștii uruguayeni au pre
ferat foarte mult pasele scurte în dia
gonală, pregătind meticulozitate

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE HALTERE DE IA PARIS

La Paris s-a desfășurat un mar 
concurs international de haltere 1; 
care au luat startul cîțiva dintre ce 
mai buni halterofili din Europa, lati 
rezultatele: Cat. cocoș: Vahonit
(U.R.S.S.) 342,5 kg., Richter (Polonia; 
315 kg. Cat. pană: Mannironi (Italia; 
360 kg., Novak (Polonia) 357,7 kg. 
Minaev (U.R.S.S.) 355 kg. Cat. ușoa 
ră: Bazanovski (Polonia) 417,5 kg 
Zielinski (Polonia) 412,5 kg, Nagace^ 
(U.R.S.S.) 412,5 kg. Cat. semimijlocie 
Loktinov (U.R.S.S.) 422,5 kg., Pietru 
șek (Polonia) 415 kg. Cat. mijlocie: 
Plukfelder (U.R.S.S.) 455 kg. Patern 
(Fran(a) 442,5 kg. Cat. semigrea: Pa 
linski (Polonia) 472,5 kg, Liaf 
(U.R.S.S.) 460 kg, Toth (Ungaria) 
445 kg, Juno Kalajarvi (Fini.) 440 kț> 
Jako Kailajarvi (Fini.) 440 kg, Noutic 
(Fini.) 425 kg. Cat. greă: Vlasov 
(U.R.S.S.) 545 kg (190, 155, 200).

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
în zona asiatică și africană s-au dis

putat alte întîlniri în cadrul prelimi
nariilor olimpice. La Accra, reprezen
tativa Ghanej a întrecut Tunisia cu 
2—0. Întîlnirea revanșă se va disputa 
la Tunis. La Seul, reprezentativa Co
reei de S«ud a întrecut Vietnamul do 
Sud cu 3—0 (1—0). După consuma
rea întâlnirilor revanșă vor fi stabilite 
©ele două echipe din aceste zone, 
ea re se vor califica în turneul fina1 
«de la Tokio.

Comisia de organizare a turneului 
preolimpic de Ia Lima a hotărît să în* 
țrerupă desfășurarea întrecerilor, de
oarece după configurația clasamentu
lui și puținele meciuri care au mai 
rămas de disputat se pot stabili pri
mele două echipe care să participe la 
turneul de la Tokio. Astfel, Argentina, 
clasată pe locul I cu 10 p, este de
clarată cîștigătoarea turneului, și tot
odată participantă la turneul olimpie 
de la Tokio. S-a stabilit că a doua 
echipă calificată să fie desemnată în 
urma jocului Brazilia—Peru, care va 
«avea loc la 7 iunie la Rio de Janeiro, 
în caz de egalitate (și după prelun
giri) se va desfășura un al doilea meci.

ȘTIRI, REZULTATE
• în „Cupa campionilor Americii 

•de Sud11, la Buenos Aires, Indepen- 
■diente a dispus în primul joc de Ali- 
•auza din Lima cu 4—0. Revanșa va 
avea loc tot la Buenos Aires, deoarece 
la Li ma, în prezent, nu se dispută uioi 
un meci de fotbal.

• în finala turneului internațional 
de la Tel Aviv, la care au participat 
numeroase reprezentative de țări din 
(Africa și Asia, s-au calificat echipele 
Indiei și Izraeluliui (în semifinale In
dia a dispus de Hong Kong cu 3—1).

• Finala „Cupei orașelor târguri11 
dintre echipele spaniole Valencia și 
Saragosa, se dispută în „2 manșe11 : la 
!10 iunie la Vale ncia și Ia 24 irnnie 1» 
Saragosa.

• La Kiev, 
ori a Olandei 
lecționata de 
aceeași zi, la 
prezentativeje 
și R. F. Germane au terminat la 
litate : 1--1,

fiecare acțiune la poarta adversă, 
au arătat un excelent control al balo
nului, protejîndu-1 foarte bine cu 
corpul. în general, uruguayeniî s-au 
străduit să aplice sistemul 4—2—4".

„SOVIETSKI SPORT": „Spre deo- 
sebire de alți antrenori uruguayeni, 
Rafael Milans, antrenorul echipei re
prezentative, acordă o mare atenție tac-
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ticii, el fiind adeptul sistemului de joo 
brazilian. Nu este ușor să-i deprinzi ou 
această „inovație" pe fotbaliștii uru
guayeni, care nu recunosc nimic în fot
bal în afară de tehnică. Tocmai din 
această cauză, în componența selecțio
natei care a evoluat în Europa au fi
gurat fotbaliști foarte tineri. Se poate

1

reprezentativa de juni- 
a dispus cu 2—-1 de se- 
juniori a U.R.S.S. In 
Enlschede (Olanda) re
de tineret ale Olandei 

ega

spune că în ce privește tehnica, fotba
liștii uruguayeni am venit în Europa 
ca profesori, dar în ce privește tac
tica — ca elevi44.

MARATONUL : ÎN PANTOFI 
SAU DESCULȚ?

In revista ,.KJCKER“ a apărut un 
articol despre pregătirile lui Bikila 
Abebe, care la Olimpiada de la Roma 
a adus prima medalie de aur Etiopiei. 
Se știe că. atunci, el a făcut o adevă
rată senzație, alergi nd clasica distan
ță de maraton... desculț. „Exemplul 
lui Bikila — se spune in articol — 
a fost preluat și de alți atleți, printre 
care și englezul Tulloh. Dar, după cite
va antrenamente, ei au preferat să a- 
lerge în pantofi cu cuie, deoarece sim
țeau dureri mari in tălpile picioarelor.

Bikila Abebe a avut de suferit de

lui s-a produs o regrupare în fruntea 
clasamentului. Marele maestru danez 
Larsen mai are avans doar a jumătate 
de punct față de un pluton de patru 
concurenți : Tal, Spasski, Ivkov și 
Reshevski. Bine clasat se află și ma
rele maestru Bronstein, la diferență 
de un punct și cu o partidă între
rupta.

în runda a 11-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Tal—Benko 1—0; 
Spasski—Porath 1—0; Quinones—Res
hevski 0—1; Larsen—Evans remiză ; 
Stein—Perez 1—0; Ivkov—Portisch re
miză; Darga—Lengyel 0—1; Pachman 
—Fogelman 1—0.

Clasamentul: 1. 
8,5 puncte; 2—5. 
hevski (S.U.A.), 
Spasski (U.R.S.S.) 
stein (U.R.S.S.) 7,5 pmnete și o partidă 
întreruptă; 7. Lengyel (R.P.U.) 7
puncte etc.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE
EUROPENE DE HALTERE

Și

r
luni a avut picioarele umflate și că 
abia se putea încălța în pantofi obiș- 
nuiți de stradă. Cu toate acestea, el 
nu a renunțat să alerge desculț. Azi, 
atletul etiopian, în vîrsta de 32 de ani, 
se antrenează cu o deosebită conștiin
ciozitate pentru J. O. de la Tokia. El 
aleargă zilnic 15—20 km, dintre care 
3000 m intr-un ritm susținut. La inter
val de 14 zile, Bikila parcurge dis
tanța reglementară a probei de mara
ton (42,195 km). In afară de acest 
program deosebit, etiopianul și-a in
clus în pregătire gimnastica zilnică, 
exerciții de forță, jocuri cu mingea. Și 
trebuie să afirmăm că Bikila deține azi 
o condiție fizică mai bună decit in 
urmă cu patru ani".

urma faptului că a alergat desculț 
Roma. El a declarat că mai multe

Earsen (Danemarca) 
Tal (U.R.S.S.), Ros- 
Ivkov (Iugoslavia), 
8 puncte; 6. Bron-

MOSCOVA 3 (Agerpres).
Campionatele europene de haltere se 

vor desfășura, după cum s-a anunțat, 
între 25 și 28 iunie la Moscova. La 
întreceri vor lua parte halterofili din 
numeroase țări europene printre care 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, Anglia, 
Franța, Italia, R. P. Romînă, R. P. Bul
garia, Finlanda, U.R.S.S. și altele.

Federația de haltere a U.R.S.S. a 
stabilit regulamentul competiției și a 
luat măsuri organizatorice. Deschide
rea festivă va avea Ioc la 25 iunie, 
după care se vor desfășura întrecerile 
la categoria cocoș. In fiecare zi, con
cursurile încep dimineața la ora 12 și 
seara la ora 19 (ora Moscovei).

Cuplul Pavel Schmidt și Vaclav Kozak, care a cucerit titlul olimpic la dublu 
schif la J.O. de la Roma, se pregătește intens pentru întrecerile olimpice 

de la Tokio
Foto : CTK

s
• Echipa de lupte clasice a Ja

poniei și-a început turneul în Euro
pa întîlnind la Budapesta formația 
R. P. Ungare. Meciul s-a terminat
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PROBLEMA transmisiilor prin intermediul 

televiziunii a Jocurilor Olimpice de la To
kio frămîntă mult pe organizatori. După 
cum transmit agențiile de presă din Ja
ponia, la 18 mai au fost efectuate cu mult 
succes primele experiențe de legături reci
proce între Statele Unite și Japonia, prin 
intermediul satelitului „Telstar 2*. Sînt spe
ranțe că pînă la urmă această problemă 
majoră își va găsi o rezolvare favorabilă.

CAMPIOANA Franței la 800 m, Maryvonne 
Doupreur, se pregătește intens pentru J. O. 
de la Tokio. Iată " 
antrenamentul ei. 
15 ori proba de 
sau 1S00 m. Ea a 
rioși că, pur și a________ __
timp nici să meargă la coafor..

FOTBALISTUL suedez Hamrin, 
vează în Italia, la Fiorentina, 
permisiunea clubului de a juca 
Suediei în partidele cu U.R.S.S., 
Europei* interțări, numai după 
asigurat în schimbul sumei de ______
dolari. După cum se știe, Hamrin a marcat 
în ambele partide cîte un gol, de altfel 
singurele realizate de suedezi

ECHIPA AUSTRALIEI pentru „Cupa Davis" 
fără Emerson, Mullighan, Stolle, Fletcer 1 
Hotârîrea a fost luată de federația austra
liană de tenis, care a suspendat pe primii 
săi jucători, culpabili de a fi dat curs unor 
Invitații în Europa înainte de data stabi-

citeva cifre privitoare la 
Zilnic atleta aleargâ de 
100 ni și de 14 ori 800 
declarat unor ziariști cu- 
simplu, nu-i mai rdmine

cate acti- 
a obtinut 
in echipa 

din „Cupa 
ce a fost 
500 000 de

litâ in calendarul de competiții. Emerson 
și ceilalți sînt acuzați de a fi întreprins a- 
ceasta in fața unor argumente... pecuniare. 
Acum, Australia va încerca sâ recucerească 
trofeul suprem al tenisului punind in prima 
linie doi tineri: John Newcombe șl Tony 
Hose.

CARE SPORTIV sovietic a arătat cea mal 
mare voință de a învinge la ultimele mari 
competiții internaționale ? Aceasta este in. 
trebarea cu care s-a adresat nu de mult 
ziarul „Pravda" cititorilor săi. Răspunsurile

au dat următoarea ordine de clasificare : 
1. Iuri Vlasov, 2. Lidia Skoblikova, 3. Lev 
Iașin, 4. Tigran Petrosian.

MARGARET BURVILL, alergătoarea aus
traliană care pare să lie inlocuitoarea Wil- 
mei Rudolph în sprintul mondial, este an« 
trenată de fosta recordmană mondială Shir
ley Strickland. Burvill are 22 ani și este 
profesoară de liceu. Ea este prima femeie 
din lume care a coborit sub 23 sec pe 
220 yarzi.

ÎN URMA unui concurs organizat de co
mitetul olimpic japonez în colaborare cu 
radioteleviziunea japoneză pentru alegerea 
marșului olimpic, premiul întîi a iost de
cernat japonezului Mitsuya Imai, compo 
zitor amator, de profesiune inginer. Com
poziția lui Imai a fost aleasă din <114 mar
șuri prezentate de concurenți japonezi și 
străini

BRIGITTE BARDOT a semnat un contract 
pentru un film în care îl va avea ca par
tener pe... Pele. Actrița franceză a declarat 
că e o mare cinste pentru ea să apară pe 
ecran alături de „perla neagră" care, în 
țara lui, se bucură de o popularitate de 
zece ori mai mare decît a ei

„RECORD MONDIAL* la tenis de masă 1 
Doi tineri jucători de tenis de masă din 
Noua Zeelandă au stabilit zilele trecute în 
orașul Wellington un „record mondial* la 
această disciplină. Ei au jucat neîntrerupt 
33 de ore și 23 minute, depășind toate „re
cordurile* anterioare de acest gen.

ATLETUL vest-german Herman Salomon, a- 
runcător de suliță, se antrenează pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio într-un mod 
inedit. încă din toamna trecută, cînd a în
ceput pregătirile, el a înfipt în pămînt un 
buștean destul de gros și zilnic lovește cu 
o greutate în el. Atletul și-a planificat ast
fel antrenamentele ca bușteanul să intre 
în întregime în pămînt în preajma Jocurilor 
Olimpice 1

cu un rezultat de egalitate : 4—4. 
Iată rezultatele înregistrate în ordi
nea categoriilor : Hanahara b.p. Al- 
ker ; Ichiguchi b.p. Varga ; Oshina 
egal cu Guttman ; Sawauchi egal cu 
Polyak; Kazana b.p. Rizmayer ; Hol- 
lasi b.p. Kayama ; Csatari b. tuș pe 
Nakaura ; Kozma b. tuș pe Nojima.

• Desfășurată la Lyon, întîlnirea 
de baschet dintre selecționatele 
masculine ale Franței și Elveției s-a 
terminat cu scorul de 79—40 (36— 
28) in favoarea sportivilor francezi.

9 Echipa profesionistă de baschet 
a S.U.A. și-a continuat turneul în 
Europa, susținînd la Belgrad două 
întîlniri cu selecționata orașului. în 
ambele meciuri, victoria a revenit 
baschetbaliștilor americani : 98—51 
și 100—52.

• Cunoscuta patinatoare olandeză 
Sjoukje Dikjstra, campioană olimpi
că la ~ 
trecut 
gajată 
tă pe
Dikjstra a fost, ca sportivă amatoa
re, campioană mondială, europeană 
și olimpică la patinaj artistic.

Jocurile de la Innsbruck, a 
la profesionism. Ea a fost au
de trupa americană de revis- 
gheață „Holiday on icif. S.
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