
mii și nui de copii vor învăța să înoate în această vară.
In Capitală și în țară s-au deschis numeroase centre unde cei mici 

devin prieteni cu apa.
Deocamdată cu.. . „balena''. Dar peste cîteva zile, piciul din 
fotografie va lăsa colacul pe mal. Atunci să te ții ce joacă în bazin!
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ACTIVIȘTI 
SPORTIVI!

Să asigurăm fazei a II-a | 
a SPARTACHIADEI I 
REPUBLICANE j 
cele mai bune condiții | 
de desfășurare! |
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uminică, in finala „C.C.E.“ la rugbi

«IVITA ROȘE-STADE MIWTOIS
» „Dorim ca troîcul sft ramîuă hi miciircșii“ • Lotul 
irhi(ci Boșii • Oaspcfii sosesc miiiic • Meciul

li condus dc arbitrul italian Silvio Pori
Duminică, Bucureștiul va găz- 

pentru a doua oara finala 
lupei campionilor europeni’1 la 
gbi —competiție care se biscu- 

de un interes deosebit in 
mea specialiștilor în sportul 

balonul oval. După cum se 
e, ta cea de a doua edrțte 
„C.C.E.11 echipa noastră Gn- 

‘a Roșie a trecut pină acum 
bine examenele susținute 

compania jucătorilor marocani 
vcsțgerma™, calificîndu-se în 

lala competiției, în care ur- 
:ază să intilncască campioana 
anței, formația Stade Montois 
1 Mont de Marsan.
In așteptarea oaspeților, ju- 
torii romîni și-au continuat cu 
jensitate pregătirile, sub indru- 
wea antrenorului N. Pădmea- 

șl a maestrului emerit al 
ortului Viorel Moroni și ma- 
estă o dorință deosebită de 
face o partidă cît mai bună

"Continuare in pag. a 2-a)

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX
La „Dinamo" a avut loc a- 

seară prima reuniune din ca
drul turneului internațional de 
box. Meciurile au constituit de 
fapt eliminatoriile înaintea semi
finalelor și s-au ridicat la un ni
vel spectacular bun, ceea ce ne 
face să așteptăm cu mult inte
res semifinalele.

Dintre dinamoviștii bucureșteni 
care au evoluat aseară, C. 
Crudu și M. Dumitrescu au avut 
de susținut partide dificile și 
au trecut destul de greu primul 
examen. Dar l-au trecut. FI. 
Pătrașcu, însă n-a reușit să... 
promoveze. In schimb, 1. Mo- 
nea, într-o formă remarcabilă, 
l-a menajat pe maghiarul F. 
Schrich, astfel că meciul l-a cî.ș- 
tigat la puncte. C. Crudu a în- 
tflnit în I. Brix (Ruda Hvezda 
Prsga) un adversar dificil, cu tin 
joc remarcabil de picioare. 
,,Dreapta" lui Crudu și-a croit 
greu drum spre bărbia adversa
rului, dar a „găsit-o“. In repriza 
secundă, în urma unei asemenea 
lovituri, Brix a fost numărat și 
astfel Grudu a obținut victoria 
la puncte. M. Dumitrescu, dato
rită superiorității din ultima re-

[ ULTIMELE

C. Crudu (dreapta) „găsește" cu o ..dreaptă" bărbia adversa
rului — I. Brix (Ruda Hvezda Praga).

ȘTIRI
externe
Rezultate ale atleților 

americani
Atleții din lotul olim

pic al S.U.A. au partici
pat la noi concursuri de 
selecție. Iată cîteva din 
rezultatele mai 
tante : 
yes 10,2 ; 400
Owans 46,3 ; 
Drayton 20,6 ; 
Ted Nelson 3:47,3; pci 
jină : Dave Tork 4,88 m; 
disc : Oerter 59,20 m ; 
cio-can : Hall 61,83 m.

impor-
100 m : Bob ~~

m :
200

1 500

Ha- 
Don 
m : 
m : 

pră-

Turneu internațional 
de lupie clasice

priză, a reușit să învingă pe 
cehoslovacul V. Mladek.

Partida dintre FI. Pătrașcu și 
D. Dunkel (Dvnamo Berlin) nu 
a satisfăcut. Aceasta, atît dato
rită comportării slabe a lui Pă
trașcu cît și a boxului dezordo
nat practicat de boxerul german.

Intr-un meci destul de echili
brat, Dunkel a primit decizia de 
Învingător.

M. TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Orașul Salzburg a găz
duit recent un turneu pre- 
oliînpic de lupte clasice 
la care au \ participat 
sportivi din R.P. Unga
ră, Belgia, R.P. Polonă, 
Elveția, R.F. Germană și 
Austria. Sportivii ma
ghiari au obținut victo
ria la 4 categorii : Var
ga (cocoș), Polyak (u- 
șoară), Holosi (mijlocia) 
și Csatari (semigrea). 
La categoria pană a 
cîștigat Oswald (R.F.G.).

(Agexpres)

Continuare în pas. a 4-a)0 nouă verificare a „olimpicilor

Noi succese ale scrimerilor noștri
J»

— La Minsk: R. P. Romină — R. S. S, Biebrasă 3-1 —
MINSK (prin telefon). Intîlnirea internațională de 

scrimă dintre echipele R. P. Romane și R. S. S. Bielo
ruse, desfășurată în localitate, s-a încheiat cu un fru
mos succes al scrimerilor romîni. Din cele patru probe 
pe echipe, sportivii R. P. Romine au cîștigat trei, pier- 
zînd numai una. Cel mai categoric succes a fost re

de echipa romînă în proba de floretă băieți, în 
dispus de selecționata R. S. S. Bieloruse cu sco-- 
9—3. Deosebit de viforoasă este și victoria; 
romîne de floretă fete care deși a aliniat gac-J 
de tineret (Ileana Ghiulai, Ecaiterina Ieuicic.l 

a dispus totuși, cu 9—5/

purtat
care a
rul de
echipei
niltira
Suzana Tași, Marina Stanca)
de echipa gazdă.

La sabie, scorul a fost de S-8, victoria revenind însâi 
echipei R. P. Romine, care a avut un tușaveraj supo-4

în fotografie, start într-una dintre cele mai disputate 
pr&be ale concursului: caiac simplu fete (citiți în pagina 

a 2-a amănunte de la aceste întreceri nautice)
Foto : T. Roi bit ACTUALITATEA SPORTIVA

Intense pregătiri pentru
‘l

ETAPA A II-A A SPARTACHIADEI REPUBLICANE
NE VIZITEAZĂ 

ECHIPA DE TINE
RET A CUBEI

fn întreaga țară se fac intense pregătiri pentru desfășurarea celei de a Il-a 
faze a Spartachiadei republicane. La redacție ptifnwn tot mai multe vești privind 
pregătirile ce se efectuează în aceste zile. Publicăm cîteva din știrile primite.

CARACAL: LA 21 IUNIE SĂRBĂTOAREA SPORTULUI

într-iui tur- 
Europa, e-

Asociațiile sportive din orașul Caracal 
și din comunele Dioști, Celarth Stoicnești, 
Scărișoara și altele își concentrează efor
turile în această perioadă pentru ca repre
zentativele lor sa se prezinte cît mai bine 
la întrecerile etapei raionale. Comisia ra
ională de organizare a Spartachiadei re
publicane, activiștii și sportivii din Ca
racal 9î»L preocupați să realtieze o cit 
«lai largă popularizare a acestor întreceri. 
Numeroase afișe anunță în toate coniu- 

evenimentuele raionului importantul

sportiv care va avea loc la 21 iunie pe 
stadienal Răsăritul din Caracal. La stația 
de radioficare numărul emisiunilor spor
tive a fost dublat, iar în centrul orașului 
a apărut un mare panou cu lozinci mobi
lizatoare. ~ 
nice sînt 
pentru ca 
tacbiadeî 
vârâtă sărbătoare a sportului de pe aceste 
meleaguri.

Pregătirile organizatorice și teh- 
în toi. Există toate premisele 

la 21 iu.nie faza raională a Spar- 
republicâhe să constituie o ade-

Aflată 
neu în 
chipa de fotbal (ti
neret) a Cubei so
sește mîine în țara 
noastră, după ce a 
evoluat în R. n 
Ungară și R. 
Bulgaria.

Oaspeții vor juca 
duminică 14 iunie 
la Bistrița în com
pania formației lo
cale Gloria și 
miercuri 17 iunie la 
Sinaia unde vor în- 
tîlni echipa Car- 
pați.

R. p. 
p.

DEJ : GATA PENTRU START !

Consiliul asociației sportive 
s-a ocupat intens de buna pregătirb a spor
tivilor care vor evolua la faza a If-a. 
Au fost stabilite Ioturile de sportivi pen
tru jocuri. în componența lor se află 66 
de tineri și tinere. Atît acestor sportivi 
oît și celor calificați Ia probele individuale 
li se oferă cele mai bune condiții de an-

Unirea Dej trenament. De trei ori pe sâplântîaă, pe 
statlioHol asociației, sub supravegherea an
trenorilor și instructorilor, sportivii de la 
Unite» se pregătea* petit re ca în zilele 
de 20 și 21 iunie să fie la înălțimea a-

(Continuare In pag. a 2-a)

DUMINICĂ LA SIBIU, FAZA A 
DOUA A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE. MOTO CROS

Duminică se desfășoară la Sibiu faza a 
doua a campionatului republican de moto- 
cros. La startul probelor se vor alinia 
peste 80 de alergători din Capitală și din 
țară Principalii pretendenți la cucerirea 
primelor locuri în competiția de duminică 
sînt: Tr. Macarie, O. Puiu, Cr. Dovids, 
1. Popa, P. Fischer și A. Balotă (la 125 
cmc) ; M. Pop, V. Savin, I. lonescu, R. 
Dovids, I. Lăzărescu și Al. lonescu (la 
175 cmc) ; Cr. Dovids, Tr. Macarie, M. 
Pop, M. Dănescu, Al. Șuier și C. Coman 
(la 250 cmc) ; Gh. ’ 
fani, E. Keresteș, 
V. Sabo și St. Ba
log (la 350 cmc).

REUNIUNE PUGILISTICĂ 
LA URZICENI

Duminică la Urziceni, în organizarea con
siliului raioncfl UCFS, a aVUt loc o reuniune 
pugilistdcă cu caracter de propagandă. 
Și-au dat concursul tineri boxeri bucuieș- 
teni, printre care Șt. Hîrșu (Olimpia), A. 
Maxim (Vulcan), Gh. Prescornijoiu (S.P.C.), 
C. Stancu (Giivițti Roșie), R. Alexiu (Rapid), 
Partidele s-au ridicat la un bun nivel, 
fiind apreciate de cei peste 1 500 de spec
tatori prezenți în «arenă. De subliniat or
ganizarea bună a reuniunii.

CURSURI DE ÎNOT
PENTRU PIONIERI

Asociația sportivă a Palatului 
pionierilor organizează începînd de 
la data de 22 iunie, la bazinul din 
„Cotroceni", un curs de inițiere în 
natație pentru pionieri și școlari. 
Cursul se va desfășura pe serii, pe 
toată durata vacanței de vară, lec
țiile fiind conduse de antrenori și 
profesori de specialitate.

înscrierile pentru prima serie (22 
iunie — 11 iulie) se fac zilnic, la 
sediul Palatului.

La acest curs se pot înscrie copii 
între 7—13 ani. ft

Ion, E. Seiler. O. Ste-



Concursul internațional de tir de la București a luat sfirșit
Concursul internațional de tir la care 

eu participat trăgători din ILP. Ro- 
nună. U.R.S.S. și Italia s-a încheiat 
marți eu probele de armă liberă calibru 
redus 3x4-0 focuri și pistol viteză. în 
aceste două probe trăgătorii sovietici 
au ocupat primele locuri cu rezultate 
destul de valoroase. Ne referim, în 
mod deosebit, la performanța înregis
trată de campionul olimpic V. Sam- 
burkin ©are a totalizat 1154 p. De a- 
eemenea, la pistol viteză, campionr.il 
mondial A. Zabelin a înregistrat 590 p.

Dintre ooneurenții romîni cea mai 
bună comportare a avut-o și de data 
«ceasta lînărul trăgător /. Olărescu,

Care a depășit pe renumiții ținlași so- 
Vietic-i Borisov, Niazov, Iaroș Ciuian 
etc. Cu cifra de 114-2 p„ I. Olărescu 
s-a clasat pe locul trei îndeplinind 
pentru a doua oară norma olimpică pe 
anul 1964. Exemplul lui trebuie să fie 
nrmat și de alți trăgători. Merită să 
amintim și comportarea lui St. Caban, 
care a ocupat locuri meritorii în am
bele probe de armă. Nu ne putem ex
plica comportarea lui N. Rotaru, T. 
Ciulu și M. Ferecatu și nu și-au putut 
explica nici ei cauzele care au dras 
la o scădere atît de pronunțată a re
zultatelor. Este inadmisibil ca în a- 
Ceaslă perioadă, trăgători din lotul

r a
Li CĂLĂRIE

jncepind de miine, la Brașov

olimpic să nu poată realiza nici mă
car performanța de 1100 puncte. De 
asemenea, sub posibilități au evoluat 
ți trăgătorii de pistol viteză, care nu 
au reușit să intre în primele trei locuri 
ale clasamentului.

Am așteptat ou mult mai mult și de 
la trăgători italieni Careta, Liverzani, 
Biava, Dalia Libera și Molinari.

Iată rezultatele : pistol viteză: 1. A. 
Zabelin 590 p ; 2. I. Bakalov 589 p ; 
3. R. Suleimanov 589 p ; 4. Șt. Petrescu 
586 p ; 5. V. Atanasiu 585 p ; 6. I. 
Tripșa 584 p. Armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri : 1. V. Samburkin
392 i+ 384 + 378 = 1154 p ; 2. V. 
Koniahin 388 + 383 + 372 = 1143 p; 
3. ION OLĂRESCU 387 r{- 388 -ț- 367 
— 1142 p ; 4. E. Iaroș 394 + 381 -p 
363 = 1138 p; 5. V. Evdochimov 
392 4- 380 + 361 = 1133 p ; 6. V. 
Borisov 392 |Ț- 376 + 363 = 1131 p.

V. GODESCU

VOLEI
întrecerile celor mai tineri voleibaliști

Primele „parcursuri"
în campionatul (Ic obstacole

— Din programul competițional al călăreților —

Sute și sute de formații din cadrul 
campionatelor orășenești și regionale 
se întrec pentru desemnarea echipelor 
care vor participa la campionatele 
calificare la seniori și senioare.

O atenție deosebită se dă însă, 
aceste zile și campionatelor școlare 
de juniori. „Schimbul de miine“ 
voleiului nostru își dispută cu ardoare 
titlurile de campioni regionali sau de 
cîștigători ai zonelor, care să le dea 
dreptul să participe în finalele compe
tițiilor respective. Iată 
tari ale corespondenților

• GHERLA. Terenul 
rasului a găzduit timp
faza regională a campionatului repu
blican de juniori. La întreceri au
participat cele mai bune echipe din
raioanele regiunii Cluj. După o pasio
nantă întrecere, de un bun nivel teh
nic, primul loc a revenit voleibaliști- 

Pe locurile 2—3 
orașelor Gherla 
VATAFU — co-

de

în 
și 
al

cîteva rela- 
noștri.
din parcul o- 
de două zile

șl după un prim start în 
călăreții noștri fruntași își 
— cea mai mare întrecere

După cîteva concursuri de „acomodare’ 
competițiile internaționale ale acestui sezon, 
dispută — începînd de mîine pînă duminica 
eportivă internă : campionatul republican de obstacole. Primele examene 
se vor da la Brașov, orașul gazdă al etapei I a competiției, urmînd 
ca etapa a II-a să aibă loc în iulie (10—12) la Iași.

La actuala ediție a campionatului republican și-au anunțat partici
pa-ea călăreți din 11 cluburi și asociații sportive : Steaua, Dinamo, Ști
ința Bucuroșii, C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, Progresul Craiova, C.S.M.S. 
Iași, Mondial Lugoj, Sănătatea Timișoara, A.S.A. Cluj, Recolta Mangalia, 
care se vor întrece în probele de categorie semiușoară, ușoară, mijlocie, 
ștafetă, obstacole juniori și fete.

Tot la Brașov se vor desfășura în aceste zile și întrecerile primei 
etape a campionatului republican de dresaj — categoria ușoară și ju
niori.

Iată și alte concursuri care vor completa programul întrecerilor hi
pice din această lună : 20—21 iunie : concurs la Mediaș cu partici
parea sportivilor de la cluburile bucureștene Știința și Steaua ; la ace
leași date se va disputa la Făgăraș un concurs de călărie la care vor 
lua parte și sportivi de la C.S.M. Sibiu, Dinamo și Steaua ; la 25 iunie 
călăreții de la Știința și Steaua se vor reîntîlni pe baza hipică^ din 
Sighișoara, iar în zilele de 27 și 28 iunie orașul Hunedoara va găzdui 
un important concurs la care participă călăreții fruntași ai cluburilor 
Steaua, Dinamo și C.S.M. Sibiu.

• Tn lunile iulie și august în afara etapei a II-a a campionatului 
de obstacole de la Iași, vor avea loc concursuri hipice internaționale la 
Lupeni și Lugoj (cu sportivi ai cluburilor iugoslave Vojvodina și Dundic), 
etapa a II-a a campionatului de probă completă (la Mangalia) etc. La 
28 august, echipa de juniori a țării noastre va lua startul pentru prima 
oară Ia campionatele europene, care vor avea loc la Budapesta.

In septembrie, baza hipică din Capitală va găzdui finalele campio
natelor republicane de obstacole și dresaj.

Acestui bogat program competițional i se vor adăuga cu siguranță 
numeroase alte concursuri organizate pe plan local în diferite centre ale 
tării.

campionatului R.P.R. pentru junioar» 
Echipa Știința . Dej s-a prezentat bin 
pregătită și a terminat turneul neîn 
vinsă, calificîndu-se astfel pentru faz 
pe zonă. (A. CONTRAI — coresp).

• RM. VÎLCEA. Sala de sport di 
Rm. Vîlcea a găzduit meciurile d 
volei masculin și feminin eonii nd pen 
tru campionatele școlare pe anul 1964 
Meciurile s-au ridicat la un bun nivei 
oferind de nenumărate ori faze spec 
taculoase. La această zonă au pârtiei 
pat echipele campioane ale regiunilo 
Argeș, București, Dobrogea și Ploiești 
Finalele s-au disputat, la băieți și fete 
între Rm. Vîlcea și Buzău. în am 
bele întîlniri victoria a revenit forma 
fiilor din Rm. Vîlcea. (COSTEA MA 
RIONOIU — coresp.).

• TIMIȘOARA, 
din cadrul fazei de zonă, la care 
participat campioanele regiunilor 
tenia, Hunedoara șl Banat, au 
eîștig de cauză reprezentativelor 
giunii Banat. Și la fete și la băieț 
pe primul loc s-au clasat echipele li 
ceului nr. 1 Timișoara. (Prof. DEZ1 
DER1U BLEIER — coresp ).

Meciurile școlar 
a: 

OI 
da 
re

de 30 și 31 mai

S.S.E. nr. 2 Buou 
terminat neînvinse

lor de la S.S.E. Cluj, 
s-au clasat echipele 
și Zalău. (DUMITRU 
respondent).

• CLUJ. In zilele_ __ _________
s-a desfășurat pe terenul din curtea 
Școlii medii din Dej faza regională a

raza pc zona a concursului 
școlilor sportive de elevi

revelația primelor concursuriGabriela Ionescu
ale sezonului va fi prezentă și la întrecerile de la 

Brașov
Foto: T. Chioreanu

Activitatea compeiițională nu s-a în
cheiat în totalitatea ei. Zilele trecute 
au continuat partidele din cadrul com
petiției școlilor sportive de elevi, faza 
pe zone. Una din acestea a avut loc 
la Oradea. Iată ce ne-a relatat cores
pondentul nostru, I. Boitoș:

întrecerea tinerilor handbaliști a 
fost interesantă, cu multe partide fru
moase, atît la băieți, cît și la fete. 
Echipele oare au dominat întrecerea

au fost cele ale 
rești, care a« și 
de altfel. Rezultatele înregistrate sin 
următoarele :

FETE: S.S.E. nr. 2 București
18—3 (12—1) cu S.S.E. Brașov, 18— 
(9—1) cu S.S.E. Clâ>_27-4 (12—0 
cu S.S.E. Bistrița ți 16—4 (8—2

Oradea : 7—i
Cluj, 12—11 (6—5) w 

6—2 (2—2) cu Brașov 
(2—1) cu 
Bistrița ;

Duminica,

In finala „C.C.E." la rugbi

firi vița Roșie 
stade Montois

0 nouă și reușită verificare 
a caiaciștilor și canoiștilor fruntași

Brașov și 3—1
Brașov : 4—-

(Urmare din pag. 1)

în compania rtigbișților francezi. 
Intr-o discuție avută cu prof. 
A'. Pădureanu, acesta ne-a spus 
printre aiteie: Trofeul care a 
„scăpat" rugbist Hor romini în 
7962, 
an la 
acest 
zarea

aiteie: 
rugbișților romîni 

poate să rămină în acest 
București. Dorim cit toții 
lucru. Dar. pentru reali- 
unui asemenea succes de 

prestigiu este nevoie de o pu
tere de luptă deosebită, de multă 
voință de a obține victorii, de 
un efort colectiv susținut de la 
primul piuă la ultimul minut al 
jocului. Grivița Roșie are toate 
posibilitățile să j lăsptilldă aces
tor' cerințe și va încerca să de
pășească acest valoros adversar, 
care se bucură de renumele ce
lei mai omogene echipe ain 
Franța".

In numărul nostru de marți 
am publicat lotul pe care Stade 
Montois îl va deplasa la Bucu
rești. lată și lotul Grivtței Roșii 
pentru meciul de duminică : Gri- 
goriu, Manole, Dorn Pavel, Ra
dulescu. Roibii, Stoenescu, Mir
cea Rusu, Moraru, Dcmian, 
Iliescu, Stănescu, Oblernenco, 
Climovschi, Bostan, Nedelcu, 
Gh. Dragomirescu, Teodorescu. 
Wusec, Bal can, lrin.escu.

Jucătorii francezi, din rîndul 
cărora fac parte și cunoscuții 
internaționali ,4/tdre și G.uy Bo
niface. Amestoy. Cazals, Darrouy 
etc. sînt așteptați să sosească 
vineri seară. Meciul va fi con
dus de arbitrul italian Silvio 
Rozi și se va desfășura pe sta
dionul „23 August" din Capitală.

Sub amenințarea permanentă a ploii, 
Snagovul a găzduit ieri un nou „exa
men" al celor mai buni caiaciști și ca- 
noiști de la noi, în frunte cu membrii 
loturilor olimpice. Concursul de dimi
neață, dedicat specialiștilor pe distanțe 
scurte, a oferit întreceri deosebit de a- 
tractive, datorită nivelului ridicat al 
concurenților, bogăției starturilor (de 
pildă, 11 ambarcații la caiac simplu 
500 m băieți), și bătăliei care s-a dat 
pentru un loc cît mai bun în finalele 
curselor. In general, ^competiția a rele
vat buna pregătire a sportivilor noștri 
fruntași și tendința, celor mai 
experimentați de a-și măsura 
de la egal ia egal cu așii padelei 
pagaiei.

lată cele mai bune rezultate la 
teză : FEMININ. Caiac simplu 500 
1. Hilde Lauer (Steaua) 2:15,4; 
Cornelia Sideri (S) 2:20,2; 3. Sanda 
lorgulescu (Dinamo) 2:26,4; 4. Adriana 
Calinin (Olimpia) 2:26,8; 5. Sofia 
Conțolenco (S) 2:28,6; 6. Maria Sersea 
(D) 2:31,5; 7. Nastea Spiridon (D) 
2:32,2. (Lauer a cîștigat categoric, dar 
am putut urmări o deosebit de îndîr- 
jită luptă pentru locul 3 între două 
„speranțe", tranșată cu un avantaj de 
4/10 sec. în favoarea Sandei lorgu- 
lescu). Caiac dublu 500 m: 1. Combi
nata Elena Lipalit, Ema Mihăilescu 
2:07,3; 2. Comb. Ana Arvai, Victoria

puțin 
forțele 

fi

vi
ni:
2.

De la I. E. B. S.
• Pentru jocurile de fotbal STEAUA 

— ST11NTA CLUJ din 13 VI și DI
NAMO — U.T.A. din 14 VI — în cu
plaj cu jocul de rugbi GRIVIȚA RO
ȘIE — STADE MONTOIS (Franța), 
finala Cupei campionilor europeni, pe 
stadionul „23 August", biletele s-au 
pus în vinzare la casele obișnuite.

® Pentru turneul internațional de 
box din 11, 12 și 14 VI de pe stadio
nul Dinamo, b’letele se găsesc la ca
sele din sir. Ion Vidu și la stadion.

• ASTĂZI LA ORA 18 ARE LOC 
IN SALA DE FESTIVITĂȚI A CON
SILIULUI GENERAL U.C.F.S., STR. 
V. CONTA NR. 16, CONSFĂTUIREA 
CU D1FUZOR1I VOLUNTARI DE BI
LETE PENTRU MANIFESTAȚIILE 
SPORTIVE,

Gheorghe 2:10,4; 3. Voința (Cresa
Spiță, Maria Tamaș) 2:11,6; 4. Dinamo 
(Anca Olivier, Viorica Stoica) 2:16,1. 
Ă4ASCUL1N : Caiac simplu 500 m: 1. 
T. Poenaru (S) 1:56,7; 2. O. Mercurian 
(D) 1:58,0; 3. Gh. Frumușanu (Olim
pia) 1:59,2; 4. Crăciunescu (S) 2:00,3; 
Caiac dublu 500 m: 1. Steaua (Arti- 
mov, Conțolenco) 1:47,7; 2. Dinamo
(Hitsarenco, Timoîan) 1:51,7; 3. Di
namo (Butnaru, Pogaceș) 1:53.6. 
Caiac simplu 1 000 m : 1. A. Vernescu 
(D) 4:09,0; 2. N. Terente (S) 4:12,8; 
3. Sideri (D) 4:21,2; 4. Gh. Frumușanu 
(Olimpia) 4:21,6 (menționăm că și aci 
s-a dat o dispută strînsă pentru locul 
3, Frumușanu conducînd mai bine de 
jumătate din cursă). Caiac dublu 1 000 
m: 1. Steaua (Nicoară, Ivanov) 3:43,2;
2. Dinamo (Sciotnic, Turcaș) 3:46,4;
3. Steaua (Chitai, Feher) 3:52,7; 4.
Dinamo (Andrei, Zaharenco) 3:53,3; 5. 
Dinamo (Stavăr, Antonia) 3:53,8. 
Caiac 4, 1 000 m: 1. Steaua (Nicoară, 
Ivanov, Artimov, Conțolenco) 3:18,5; 2. 
Dinamo (Vernescu, Anastasescu, Turcaș, 
Ivănescu) 3:19,2; 3. Steaua (Scurcă, Cu
ciuc, Corneev, llievici) 3:19,6; 4. Di
namo (Vorobiev, Ivanov, Bazaracai, 
Terente) 3:20,4. (De remarcat că echi
pajul condus de Vernescu a fost în 
frunte aproape'700 m și, de asemenea, 
că primele 4 echipaje au sosit compact 
pe... 1,9 sec.). Ștafeta: 1. Steaua, 
(Scurca, Țoncu, Crăciunescu, Simionov) 
8:05,7; 2. Dinamo (Anastasescu, Mercu
rian, Ivănescu, Sideri) 8:13,7 ; Canoe 
simplu 500 m: 1. A. Igorov (S) 2:14,3; 
2. L. Rotman (D) 2:15,6; ?. S. Ismail- 
ciuc (D) 2:17,2; 4. M. Ionescu (D) 
2:19,9. Canoe dublu 500 nu 1. Dinamo 
(Ichim Lipalit, Calinov) 2:02,8; 2. 
Dinamo (A. Dumitru, Igor Lipalit) 
2:04,0; 3. Steaua (Szabo, Nistor)
2:07,8. Canoe simplu 1000 m; 1. A. 
Igorov (S) 4:40,0; 2. L. Rotrnan (D) 
4:41,5; 3. S. Ismailciuc (D) 4:41,6 (la 
1/10 sec.); 4. Somovschi (D) 4:45,2; 
5. Serghei (S) 4:55,2. Canoe dublu
1 000 m: 1. Dinamo (Ichim Lipalit, 
Calinov.) 4:05,5; 2. Dinamo (A. Dumi
tru, Igor Lipalit) 4:06.0; 3. Steaua 
(Serghei, Ivanov) 4:10,4 (disputa s-a 
decis în imediata apropiere a liniei de 
sosire).

Probele de fond (10 km) care au 
avut loc după amiază au dat următorii

cîștigători: Kl—St. Pocora (S); K2— 
Steaua (Chi-tai, Feher); K4 — Steaua 
(Toncu, Terente, Simionov,
CI — P. Somovschi (D) și C2 — 
Steaua (Gr. Ivanov, P. Serghei).

N. M.

Cuciuc) ;

Spartachiada republicană 
la înot și sărituri

De vineri pînă duminică, înotătorii 
și săritorii de la trambulină din întrea
ga țară își dispută etapa pe oraș sau 
raion a Spartachiadei republicane, în
trecere care, după cum s-a mai anun
țat, va desemna și campionii țării pe 
1964. Această etapă constituie prima 
confruntare din acest an în aer liber a 
înotătorilor fruntași.

In Capitală, concursul va fi găzduit 
de ștrandul Tineretului cu începere de 
la ora 19.

ou S.S.E. Oradea ;
(3—0) cu 
Bistrița și 
Cluj: 6—2 
(2—0) cu
(3—1) cu Bistrița.

Clasament final:
București 8 puncte;
3. Cluj 4 p; 4. Brașov 
foița 1 p.

BĂIEȚI: S.S.E. nr.
12—10 (5—0) cu S.S.E. Brașov, 12—' 
(5—4) cu S.S.E. Cluj, 15—10 (4—7 
cu S.S.E. Bistrița și 21—7 (10—3) C 
S.S.E. Oradea ; Bistrița : 18—li
(9—4) cu Oradea, 11—15 (3—11) ci 
Brașov și 17—16 (9—8) cu Cluj; Cluj 
19—11 (9—4) cu I 
(3—3) cu Brașov .
(5—3) cu Brașov.

Clasament final:
București 8 p; 2.

Cluj 4 p; 4. Oradea
2 P.

O altă „zonă" s-a 
Arad, unde victoria a 
două echipe ale școlii sportive de elev 
din Timișoara, care — de asemenea — 
au terminat jocurile neînvinse. Iată 
de altfel,

FETE :
Vîlcea 4 
va 0 p.

BĂIEȚI: 1. Timișoara 8 p. 2. Cra 
iova 6 p; 3. Arad 4 p; 4. Tg. Jii 
2 p; 5. Rm. Vîlcea 0 p. (Șt. lacot 
coresp.).

1. 
; 2.

nr.
6 P

S.S.E.
Oradea
1 p; 5. Bis

2 București

Oradea și
Oradea :

1. S.S.E.
Bistrița 4
2

10-1
11—1

nr. : 
p: 3 

p; 5. Brașos

desfășurat li 
revenit cetoi

clasamentele acestei zone
1. Timișoara 6 p; 2. Rn 
p; 3. Arad 2 p; 4. Craio

Intense pregătiri pentru etapa a ll-a
a Spartachiadei republicane

din pag. 1) 
competiții. Asociația

driadei republicane Ia următoarele rs 
muri sportive: atletism, ciclism, fot 
bal, haltere, triată, volei, șah, popic 
și tir. ,

(Urmare

■ceetei importante
sportivă Unirea va fi reprezentată în 
întrecerile etapei raionale a Sparta-

CÎMPINA : GRIJĂ DEOSEBITĂ PENTRU ASIGURAREA CELOI 
MAI BUNE CONDIȚII

completează inventarul de material i 
echipament sportiv. în același timp « 
peste 100 de sportivi calificați pentr 
faza a II-a 6e pregătesc intens cu ajt 
torul antrenorilor și instructorii^

Faza a II-a a Spartachiadei repu
blicane polarizează atenția sportivilor 
și activiștilor sportivi din Cîmpina. 
Consiliul asociației sportive Poiana 

manifestă o grijă deosebită pentru a- 
sigurarea celor mai bune condiții de 6p0rtivi. Sini deci create cele mai bun 

condiții pentru ca Ia faza raional 
sportivii de la Poiana Cîmpina să fi 
printre cei mai buni.

pregătire și concurs sportivilor cali
ficați pentru faza raională a Sparla- 
chiadei republicane. în prezent se a- 
menajează terenul de handbal și se

campionr.il


SITUAȚIA IN „GUPA ZIARULUI SPORTUL POPULAR"
S-a reluat întrecerea echipelor de pri- 

ma categorie. Cu surprize (vezi victo- 
ria Siderurgistului în fața Progresu
lui) și cu rezultate mai mult sau mai 
puțin scontate (vezi „nulul" de la 
Brașov și înfrîngerea formației Steaua 
la Constanța) care au afectat clasa
mentul.

O singură echipă — Rapid — are 
o comportare constant bună în acest 
retur de campionat, câștigînd la scor

și la... zero, cele opt jocuri disputate 
pînă acum.

De altfel, în „Cupa ziarului Sportul 
popular" — care se atribuie echipei cu 
cea mai valoroasă comportare pe în
treg campionatul — Rapidul a rea
lizat, pînă în prezent, cel mai bun 
punctaj. Pe locurile următoare în cla
sament se află echipele Dinamo Bucu
rești, Steaua, Steagul roșu și Știința 
Cluj.

Vă informăm despre:

Sistemul de disputare a turneului olimpic de la Tokio
Așadar, delegația noastră pentru 

J.O. de la Tokio va număra în rîndu- 
rile sale și pe fotbaliști. Și notăm că 
e pentru prima dată cînd repre
zentativa noastră olimpică participă la 
turneul final (în 1952, la Turku în 
Finlanda, echipa noastră a jucat cu se
lecționata Ungariei în cadrul prelimi
nariilor).

Prezența fotbaliștilor noștri la Olim
piada de la Tokio, coincide cu un nou 
cistern de disputare a turneului, iden
tic cit al campionatului mondial din 
Chile. Dar, să vi-1 prezentăm.

Cele 16 echipe participante vor fi 
împărțite în 4 grupe a 4 formații. în 
cadrul grupelor fiecare echipă va juca 
cu toate celelalte, numai o dată (tur) 
și se va alcătui un clasament pe punc
te. în caz de egalitate de puncte între 
două sau mai multe echipe, acestea vor 
fijiepartu jate luîndu-se în considerare, în 
ordine, următoarele criterii: 1. golave
rajul prin împărțire ; 2. golaverajul prin 
scădere ; 3. tragere la sorți.

Primele două clasate din fiecare gru 
pă se vor califica pentru sferturile de 
finală.

Componența grupelor va fi stabilită 
prin tragere la sorți la data de 3 au
gust, la Lausanne, in cadrul unei ședin
țe o comisiei de organizare a turneului 
olimpic din F.I.F.A. Tot atunci va fi 
alcătuit și programul primului tur (pe 
grupe), care se va desfășura între 
11 și 16 octombrie.

Incepînd cu sferturile de finală, toate 
meciurile se vor disputa după sistemul 
cupă, adică eliminatorii simple.. Și 
pentru ca în sferturi de finală 6ă nu 
se reediteze meciuri jucate în cadrul 
grupelor, echipele calificate se vor în-

Meciul Steaua—Știința Cluj 
se dispută sîmbătă

tîlni în această etapă după „sistemul 
încrucișat". Considerînd grupele A, B, 
C și D, iar locurile 1 și 2, programul 
sferturilor de finală (18 octombrie) va 
fi următorul: A 1 — B 2, B 1 — A 2, 
Ci — D 2 și D 1 — C 2. Iar în se
mifinale (20 octombrie) se vor intîlni 
echipele cîștigătoare din primul și al 
treilea joc din sferturi de finală, de o 
parte, iar de alta învingătoarele din al 
doilea și al patrulea sfert de finală. Fi
nalele (pentru locurile 1—2 și 3—4) 
vor avea Ioc la 23 octombrie. In această 
fază a turneului final meciurile termi
nate la egalitate vor fi prelungite eu 
cite 2 reprize a 15 minute, iar în cazul 
cînd egalitatea se menține, echipa cîști
gătoare va fi desemnată prin tragere la 
sorți.

Golge terii
15 goluri: Țîrlea (U.T.A.) — 1 pe- 

nalti.
14 goluri: Pavlovici (Steaua), I. 

lonescu (Rapid).
13 goluri : Constantin (Steaua) — 

7 penaltiuri, Frățilă (Dinamo Bucu
rești) ■— 1 penalti.

12 goluri: Voinea (Steaua).
11 goluri: Dridea I (Petrolul) — 

1 penalti.
10 goluri: Lereter (Timișoara) —• 

3 penaltiuri.
9 goluri: Adam (Știința Cluj), Voica 

(C.S.M.S. Iași), Mureșan 11 (Știința 
C'luj) — 1 penalti.

8 goluri: Mateianu ((Progresai) — 
1 penalti, Dumitru II (Rapid) — 2 
penaltiuri.

7 goluri: Codreanu (Rapid), Milea 
(C.S.M.S.), Stoicescu (Progresul), 
Tufan (Farul).

6 goluri: Petru Emil (Dinamo Bucu
rești), Szabo (Știința Cluj), Vornicu 
(C.S.M.S.) — 4 penaltiuri, Donciu 
(Crișul) — 1 penalti.

5 goluri: Hașoti (Steagul roșu), 
Unguroiu (Dinamo București), Țîrcov- 
nicu (Dinamo București), Seredai 
(Steagul roșu), Mițaru (Știința Timi
șoara).

Final pasionant în categoria B
PO,ANA CÎMPINA SAU ȘTIINȚA CRAIOVA? • MINERUL BAIA

MARE SAU C.S.M. REȘIȚA? • FORESTA FĂLTICENI ÎN CATEGORIA C DAR CELELALTE 
TREI ECHIPE CARE O VOR ÎNSOȚI VOR FI CUNOSCUTE DUMINICĂ SEARATREI ECHIPE CARE O

Nicicînd nu a fost atât de pasio
nant finalul întrecerii echipelor din 
categoria B. Intr-adevăr, cele 25 de 
etape disputate pînă acum n-au fost 
suficiente pentru a hotărî formațiile 
care vor promova în primul campionat 
al țării și pe cele ce vor activa, în- 
cepînd de la toamnă, în categoria C. 
Se așteaptă acest lucru de la meciurile

pele din Galați, Făgăraș și P. Neamț. 
De rezultatul meciurilor Chimia Fă
găraș — Foresta Fălticeni, Știința

10. Flacăra Moieni
11. Ceahlăul P. Neamț

25 11 1 13 34:37 23
22
22
21
18

25
25
25
25

8 6 11 42:48
9 4 12 30:42
8 5 12 37:36

12. Chimia
13. Știința
14. Foresta

Făgăraș 
Galați 
Fălticeni 6 6 13 24:60

După cum se vede, situația cea mai
grea o au — în afara Forestei — echi-

meciul cu Știința București, 
și resping mingea.

Corner la poarta echipei Metalul București, in
Apărătorii metalurgiști intervin prompt

în seria a doua. într-adevăr, avînd 
două puncte avans față de cea de a 
doua clasată, Minerul Baia Mare are 
o situație mult mai ușoară. Mai ales 
că joacă pe teren propriu cu A.S. 
Cugir. Aceasta, în timp ce C.S.M. Reșița 
întîlnește la Oradea, echipa Flamura 
roșie. Evident, meciul reșitenilor e mult 
mai greu. In cazul unei victorii a 
acestora și a unei înfrîngeri a actua
lului lider, va intra în discuție gol
averajul. Situația primelor două cla
sate se prezintă astfel :

1. Minerul Bala Mare 25 ÎS 2 7 36:20 34
2. C.S.M. Be,ifa 25 14 4 7 30:21 31

O partidă deosebit de importantă — 
hotărîtoare în ceea ce privește a doua 
retrogradată — se dispută ’ la Sibiu : 
C.S;M. — Arieșul Turda. Se întîlnesc 
două echipe care, cu un an-doi în urmă, 
erau fruntașe: sibienii vizau locul I 
în serie, în timp ce Arieșul... parcă 
nu știți dv. că acum cîțiva ani a cu
cerit „Cupa R.P.R." ! Despre C.S.M. 
Cluj, avînd în vedere și faptul că po
sedă un golaveraj pozitiv, putem spune 
că s-a salvat în ceasul al 12-lea. Cla
samentul ultimelor 4 arată astfel:
11. C.S.M. Cluj 25 9 4 12 32:28 22
12. Arieșul Turda 25 8 6 11 29:34 22

13. C.S.M. Sibiu 25 8 4 13 25:25 20
14. FI. roșie Oradea 25 7 6 12 18:38 20

Cine va promova
Cine va retrograda

Foto: T. Chioreanu
care vor avea loc duminică, în ultima 
etapă.

Dacă în ceea ce privește locul 1 
lucrurile se prezintă ceva mai clar în 
seria a doua, în prima vor aduce lu
mină doar rezultatul partidelor Știința 
Craiova — Metalul Tîrgoviște și C.F.R. 
Pașcani — Poiana Cîmpina. Ele sînt 
decisive și lăsăm cititorilor plăcerea 
de a face... calculul probabilităților. Le 

primelor treioferim în 
echipe în
1. Metalul
2. Poiana
3. Știința

ajutor situația 
clasament:
Tirgoviște 
Cîmpina 
Craiova

25
25
25

15 2 8 44:36
14 3 8 39:27
11 8 6 42:27

32
31
30

Evident, prin jocul rezultatelor, fie
care din cele trei, are șanse la locul. I.

La fel de interesantă este și lupta 
pentru evitarea retrogradării unde — 
teoretic vorbind — în afară de Foresta 
Fălticeni, iremediabil... retrogradată, 4 
echipe (Flacăra Moreni, Ceahlăul P. 
Neamț, Chimia Făgăraș, Știința Galați) 
luptă pentru evitarea locului 13, care 
aduce și el prezența în viitoarea cate
gorie G. Iată cum se prezintă clasa
mentul acestora :

Unirea Rm. Vîlcea și Metalul 
— Ceahlăul P. Neamț, de-

Galați —
București
pinde ocupanta locului 13 după ultima 
etapă.

Spuneam mai sus că situația echipe
lor pretendente la locul I e mai clară

în categoria A ? 
în categoria C ? 

Pentru a afla răspunsul definitiv și 
complet să mai așteptăm pînă duminică 
seara...

...In categoria B finalul este pasio
nant și sîntem convinși că aceasta va 
hotărî echipele interesate (din fruntea 
sau din coada clasamentului) să prac
tice 'im joc de calitate, în limitele spor
tivității, singura cale pe care po<t a- 
junge la rezultatele dorite.

MIRCEA TUDORAN

ATLETISM
Oamenii de pe marginea pistei

F.R.F. ne-a comunicat ieri dimineață 
programul jocurilor din Capitală. Ast
fel, jocul Steaua — Știința Cluj va 
avea loc sîmbătă pe stadionul „23 
August", cu începere de la ora 18.

Meciul Dinamo București — U.T.A. 
se dispută duminică la ora 16,15 pe 
stadionul „23 August", în deschidere 
la partida internațională de rugbi 
GrivTța Roșie — Stade Montois în fi
nala „Cupei campionilor europeni".

Restanță din optimile „Cupei R.P.R."

Steaua — C. I. L. Blaj 12-0 (6-0)

Azi, pe terenul Timpuri noi
Dinamo București susține azi un 

joc amical în compania formației Fla
căra roșie din categoria C pe terenul 
Timpuri noi din calea Dudești.

Partida va începe la ora 16.

BRAȘOV 10 (prin telefon). Miercuri 
8-a disputat la Brașov, în fața a peste 
3 000 de spectatori, meciul restanță, 
din cadrul optimilor „Gupei R.P.R.“ 
dintre echipele Steaua și C.I.L. Blaj. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 12—0 
(6—0) în favoarea echipei bucureș- 
tene, prin punctele marcate de Raksi 
(4), FI. Voinea (3), Pavlovici (2), Mol
doveana (2) și Crișan. Jocul a fost 
condus de arbitrul Pop Gavrilă, căruia 
i s-au aliniat următoarele formații:

STEAUA: Eremia — M. Georgescu, 
D. Niculae, Cojocaru, Petescu — 
Koszka, Raksi (din min. 46 Crișan) — 
Sorin Avram, Pavlovici, FI. Voinea, 
Moldoveana.

C.I.L. BLAJ : Răduinea — M. Măr- 
gineanu, Rosenberg, Lazăr, Dondaș — 
M. Mircea, Oniga — Z. Mărgineanu, 
Chirilă, I. Mihai, Gatea.

C. GRUIA-coresp. reg.

Este mai mult decît satisfăcătoare 
comportarea unora dintre atleții noștri 
fruntași în concursurile acestui Început 
de sezon competițional. In numai 
două luni și ceva de activitate, atleții 
au corectat 47 de recorduri republi
cane (cite 15 la seniori-senioare, ju- 
niori-junioare cat. I și juniori-junioare 
cat. a Il-a și 2 la copii), au obținut 
15 victorii internaționale, au realizat 
o serie de performanțe ale căror cifre 
au ecou pe plan internațional. Și nu 
sîntem decît la începutul drumului !...

în rîndurile de față n-avem intenția 
să ne mai ocupăm de autorii acestor 
succese, ci de... coautorii lor, pe care-i 
denumim „oamenii de pe marginea 
pistei !“

Vă închipuiți desigur că este vorba 
de antrenori, a căror pricepere, pa
siune și seriozitate au contribuit (nu 
vrem să stabilim nici un fel de pro
porție) la performanțele realizate de 
fruntașii atletismului nostru. Pentru că 
un lucru este absolut cert: perma
nentele cercetări și căutări, strădania 
de a folosi în pregătirea elevilor lor 
experiența proprie, cele mai recente 
cuceriri ale științei antrenamentului, 
o exigență sporită față de anii trecuți, 
alături de munca plină de abnegație 
a unora dintre atleți au stat la baza 
succeselor de pînă acum

Concluziile culese din concursurile 
anului 1964 trebuie să stea in centrul

preocupărilor de fiecare zi a antreno
rilor noștri iar succesele înregistrate, 
departe de a-i liniști, trebuie să-i sti
muleze în a desfășura o muncă și mai 
serioasă, și mai exigentă.

Cînd vorbim despre recordurile lui 
Ciochină, Simionescu, Viorica Visco po- 
leatiu trebuie să ne gîndim și la B. 
EL1AS antrenorul acestora, și tot la 
fel ne gîndim la colaborarea lolanda 
Balas — ION SOTER, Gabriela Radu
lescu — EL1SABETA STANESCU, Gh. 
Costache — C-T1N SPIRIDON, Mihae- 
la Penes — AL. PÂNDELE, 1. Naghî 
— M. BUHLEA, Gh. Popescu. Al. Bi- 
zim, Lia Manoliu — ’T. TATU, Gh. 
Zamfirescu - V. DUMITRESCU, V. 
Turcă — AL. STOENESCU etc.

De aceea felicitările și îndemnul 
„Mai repede, mai sus, mai departe" 
sînt adresate deopotrivă atleților și 
antrenorilor lor. Și nu numai acestora, 
ci tuturor 1

R. VILARA

Rapid — T ehnometal, 

azi in Ciulești
în vederea meciului pe care-1 susține 

duminică la Galați cu Siderurgistul, 
echipa Rapid își verifică „11 "-le, 
azi în’ Gitiiești, în compania formației 
Tehnometal. Jocul începe la ora 17,30.

Dc la clubul Rapid
Pentru cei care doresc să vizioneze 

partida de fotbal de la Galați dintre 
echipele Siderurgistul și Rapid Buc., 
clubul sportiv Rapid organizează o 
excursie cu trenul. înscrierile se pri
mesc la sediul clubului (Șoseaua 
Giulești nr. 10) pînă sîmbătă ora 9 
dimineața.

Pronosport •
• Concursul Sportexpres Olimpic trim. 

II—1964 marchează cel mai important eve
niment sportiv din acest an — Jocurile O- 
limpice de la Tokio. Printre numeroasele 
premii care se acorda Ia acest concurs, 
pe primul plan se situează cele 48 de că
lătorii la Tokio, 32 de autoturisme și alte 
premii de valoare. Lista integrală a cîști- 
gurilor SPORTEXPRES OLIMPIC se ridică 
la 45.960 premii în valoare de 6.000.000 lei.

Biletele la concursul Sportexpres Olimpic 
se mai găsesc de vînzare la agențiile Loto 
Pronosport, oiiciile P.T.T.R. și factorii poș
tali, cooperative, O.C.L.-uri, vînzători vo- 
lanți etc.
• Săptămîna viitoare, miercuri 17 iunie 

are Ioc un nou concurs special Pronoex- 
pres la care se atribuie numeroase premii 
suplimentare în obiecte și bani.

Cele mai importante cîștiguri la premiile 
suplimentare sînt CELE PATRU AUTOTU
RISME, premii care pot fi obținute și cu 
5 numere cîștigătoare. Pe lista de premii 
mai întîlnim : motociclete, scutere, televi
zoare, aparate de radio etc.

Pentru atribuirea premiilor suplimentare 
se vor efectua patru extrageri în trei faze 
însumînd 27 de numere :

— O extragere de 6+2 numere pentru 
atribuirea premiilor obișnuite în bani ;

Pronoexpres • Pronosport
— Două exirageri separate de cîte 7 nu

mere din 49 pentru atribuirea premiilor su
plimentare, în obiecte și bani, pe 8 cate
gorii,

— O extragere suplimentară de 5 nume
re din 49 pentru atribuirea a numeroase 
premii suplimentare participanților care po
sedă bilete Sportexpres Olimpic trim. 11 — 
1964.
• La concursul Pronosport nr. 22 din 

31 mai, participanta Mina Bucur din com. 
Marila raionul Oravița a obținut pe un 
buletin zecimal acoperit 10% o suită de 
premii în valoare totală de 65.331 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 24 din 10 

iunie 1964, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere de bază :

3 32 47 23 45 44
Numere de rezervă : 15 2
Premii suplimentare : 38 19 4 20 7
Fond general de premii : 431.608 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuri 

17 iunie a.c., la Oradea.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI

de la tragerea Loto-Central din 5 iunie 1964
Premiul suplimentar I : 1 variantă a 52.170, 

lei și 1 variantă a 13.042 lei; Premiul su

plimentar II : 2 variante a 6.521 lei; Cate
goria I: 2 variante a 19.129 lei și 7 va
riante a 4.782 lei; Categoria a Il-a: 25 va
riante a 2.241 lei și 28 variante a 560 lei; 
Categoria a III-a: 36 variante a 1.551 lei 
și 41 variante a 387 lei; Categoria a IV-a: 
55 variante a 999 lei ș! 67 variante a 249 
lei; Categoria a V-a: 57 variante a 882 lei 
și 97 variante a 220 lei; Categoria a Vl-a: 
88 variante a 606 lei și 121 variante a 151 
lei; Categoria a VII-a: 93 variante a 607 
Iei și 100 variante a 151 Iei; Categoria a 
VIII-a: 137 variante a 380 lei și 204 va
riante a 95 lei.

Premiul suplimentar I a revenit partici
pantului Murgoci Ștefan din București.

PRONOEXPRES

Premiile suplimentare Ia concursul Prono
expres nr. 23 din 3.VI a.c., legate de Sport
expres, sînt următoarele :

Categoria I : 0,5 variante.
Categoria a Il-a : 10 variante.
Categoria a III-a : 20 variante.
Cîștigătorul (premiului de categoria I 

este participantul Boroș Constantin din 
Arad.

Rubrică redactată de Loto-Proriosport.

începe campionatul 
republican pe echipe

Finele acestei săptămîni coincide cu 
inaugurarea campionatului republicau 
de tenis pe echipe. Participă nouă 
formații care își vor măsura întîietatea 
în cadrul unui turneu ce urmează să 
se încheie în luna octombrie. In lupta 
pentru desemnarea campioanei R.P. 
Romine pe anul 1964 sînt' angajate 
echipele Steaua — campioana pe J963
— Progresul, Dinamo, Știința (toate 
din București), Steagul roșu Brașov, 
Mureșul Tg. Mureș, Știința Cluj, 
U.T. Arad (din partea regiunii Ba
nat) și l.T.O. Oradea.

In prima etapă, sîmbătă și dumi
nică, se vor desfășura următoarele 
partide: la Brașov: Steagul roșu —• 
Progresul București, Tg. Mureș: Mu
reșul — Steaua, Oradea: l.T.O. — 
Știința București. Meciîil Știința Cluj
— Dinamo București se va juca în 
zilele de 17 și 18 iunie. In această 
primă etapă, U.T. Arad nu este pro
gramată.

Concursul de selecție pentru jucătorii 
fruntași va fi întrerupt după partidele 
de azi după-amiază (de la ora 14,30 
pe terenurile Progresul) și va fi reluat 
luni.



în preajma campionatelor europene de popice
Duminică încep la Budapesta cam

pionatele europene de popice. _ La 
această importantă competiție și-au 
anunțat participarea sportivi din Aus
tria, R.S. Cehoslovacă, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, Elveția, R.D. Germană, 
Franța, R.P. Romînă, R.F. Germană 
și, bineînțeles, popicarii din țara gazdă.

În turneul interzonal, 
după 15- runde

AMSTERDAM 10 (Agerpres). — In 
Turneul interzonal de șah de la Amster
dam s-au jucat partidele întrerupte din 
rundele 13 și 15. Bronstrn a cîștigat 
ta Evans, tar Rossetto a făcut remiză 
cu Portisch. S-a întrerupt din nou 
partida dintre Benko și Pachmann.

Clasament după 15 runde : 1. Spasski 
(U.R.S.S.) 12 puncte; 2. Larsen (Da
nemarca) 11 */2 puncte; 3—5. Bron
stein, Tal, Smîslov (U.R.S.S.) 11 punc
te; 6. Ivkov (Iugoslavia) 10‘/2 puncte; 
7—8. Stein (U.R.S.S.), Reshewsky 
(S.U.A.) 10 puncte; 9. Darga (R.F.G.) 
9*/2 puncte; 10. Lengyel (R.P.U.) 9 
puncte; 11. Portisch (R.P.U.) 8 punc
te; 12. Pachmann (R.S.C.) 7‘/2 (1) 
puncte; 13. Gligorici (Iugoslavia) 7% 
puncte; 14. Evans (S.U.A.) 7 puncte 
etc. La turneu participă 24 de șahiști, 
primii 6 clasați urmând să se califice 
pentru urneul candidaților.

Actualele campionate europene se 
desfășoară după o formulă nouă, iar 
în program sînt incluse și probe pe 
perechi. Iată, de altfel, programul com
plet al întrecerilor: 14 iunie — des
chiderea festivă, 15—16 iunie — com
petiția pe echipe; 17—16 iunie — pe
rechi (feminine și masculine), 19—‘10 
iunie — individual. Se joacă la pro
bele clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați, iar echipele 
sînt formate din cite șase jucătoare 
și tot atîția jucători.

Popicarii romîni s-an pregătit intens 
în vederea întrecerilor de la Buda
pesta. Antrenorii F. Popescu și A. An
drei s-au fixat asupra celor două lo
turi care vor face deplasarea : feminin 
— Elena Lupescu, Elena Predeanu, 
Cornelia Moldoveanu, Ținea Balaban, 
Crista Szocs, Maria Stanca, Ileana 
Gyarfas. Masculin — P. Parte, C. 
Vînătoru, I. Micoroiti, Dumitru C. Du
mitru, L. Martina, T. Szemany și V. 
Felseghi. Delegația noastră va fi în
soțită și de arbitrul Petre Tudoran, 
care va conduce o serie de jocuri din 
cadrul campionatelor.

A INCIPUI IU»
(Urmare din pag. 1)

Celelalte rezultate: cat. muscă : Z. 
O'lech (Gwardia) b.p. P. Muller (Dy
namo Berlin); cat. semimijlocie: P.

Bevista presei de peste hotare
PESIMISM LA SAO PAULO
Ultimele înfrângeri ale echipelor 

fruntașe ale fotbalului brazilian au 
lacul ca să se audă voci care ©er re
împrospătarea loturilor. Iată, de pildă, 
ce vecia de narând „GAZETA ESPOR- 
T1VA ILLUSTRADA* din Sao Paulo, 
»nl> titlul „Atenție, fotbal brazilian

„Nimeni nu vrea să înțeleagă că o 
generație de jucători este pe cale să 
se stingă. A fost o generație glorioasă. 
Var, se știe, ne aflăm la jumătatea 
drumului dintre Chile (1962) și Anglia 
(1966). Marile vedete ale fotbalului 
nostru rămîn aceleași. Cea mai mare 
■parte a cluburilor nu se preocupă de 
reînnoirea loturilor, din rațiuni comer
ciale. Trebuie să fim severi, realiști, 
energici, să nu ne afundăm în senti
mentalism și amintiri. De pe acum tre
buie ca jucătorii care vor fi chemați 
să cîștige campionatul lumii în 19,66 
să fie selecționați și pregătiți. în An
glia, Brazilia nu va fi un concurent 
oarecare. Va fi Brazilia împotriva ^res
tului lumii*» Ora a sosit. Să ne sufle
căm mî ne cile, să pornim la treabă, 
să ne gîndim că doar Pele poate fi 
oprit. Altfel, ne poate aștepta o că- 
drera 44

SAARI, O NOUĂ SPERANȚĂ 
A NATAȚIEI AMERICANE

Ziarul „A.S.Z.-SPORTBLATT" din 
Ludwigshafen (R.F. Germană) publi- 
«a cîteva interesante declarații ale unor 
Sâetătft'rî vest-germani care s-an antre
nat recent în S.U.A. împreună cu îno
tătorii fruntași americani. Printre îno
tătorii vest-germani oare au făcut an* 
trea&mente comune în S.U.A. s-a aflat 
și actualul recordman mondial la 200 
m liber, Hans Joachim Klein, oare — 
■după cum se știe — a parcurs distanța 
în 1:58,2, îmbunătățind cu doua ze» 
cirni de seciundă vechiul record al lu
mii, deținut de americanul Scliolander 
Iată cîteva fragmente din declarația 
noului recordman al lumii :

„La Newhaven am observat că în» 
tăîorii americani se pregătesc cu o 
deosebită seriozitate pentru Jocurile

Olimpice de la Tokio. Printre înotă 
torii americani care vor lua startul în 
Japonia se află o serie de noi talente 
Este vorba, în primul rînd, de înotă 
torul Saari, care este intr-adevăr un 
fenomen în ceea ce privește stilul pe 
care-l întrebuințează. El nu folosește 
aproape de loc bălaia picioarelor, re 
zumîndu-se doar la o înaintare verti 
ginoasă prin forța exclusivă a brațelor. 
Fără' îndoială că specialiștii europeni 
vor fi surprinși cînd vor vedea acest 
stil neobișnuit. Stilul se pare a fi 
foarte eficace, deoarece Saari este în 
prezent unul din cei mai buni fondiști 
în probele de craul în lume. Antreno 
rul american Peter Dalant așteaptă da 
la Saari următoarele rezultate la To
kio : 4:16,0 pe 400 m și 16:45,0 pe 
1500 m. După părerea mea, Saari este, 
fără îndoială, un talent mai valoros 
dealt Don Scholander“.

Noi succese 
ale scrimcrilor noștri

(Urmare din pag. 1)

rior. Tn fine, la spadă au învins spor
tivii sovietici, cit 9-4.

In a cest fel, scorul general al în
tâlnirii este de 3-1 pentru scrimerii ro
mîni.

In probele individuale, un succes deo
sebit a fost obținut de Ionel Drîmbă, 
care a cîștigat atît turneul de floretă 
cît și pe cel de sabie. Rezultate bune 
în aceste probe au mai obținut și Ște
fan Haukler, Tănase Mureșanu și A. 
Csipler.

Turneul individual de floretă fete a 
revenit trăgătoarei sovietice Diana 
Nikancikova, cu cinci victorii, urmată 
de concurenta romînă Ileana Ghiulai 
cu 4 victorii. Proba de spadă a fost 
cîștigată de lucii Smoliakov.

Scrimerii romîni au plecat ieri la 
Kiev unde vor susține o întilnire cu re
prezentativa R. S. S. Ucraineană.

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL LA LUPTE
Sîmbătă și duminică, spectatorii din 

Galați și Constanța, vor putea urmări 
o interesantă întilnire de lupte între 
formațiile Japoniei, R.S.F. Iugoslavia și 
R. P. Rornîne. întrecerile au loc după 
următorul program : sîmbătă de la ora 
17, pe atena C. S. O. din Galați, se 
întilnesc formațiile de „libere" R. P. 
Romînă B — Japonia și R. P. Romînă 
—■ R. S. F. Iugoslavia. Duminică, de 
la ora 10: R. P. Romînă — R. P. Ro
mînă B, Japonia — R. S. F. Iugo
slavia, iar de la ora 17: R. P. Ro
mînă B — R. S. F. Iugoslavia și R. P. 
Romînă — Japonia. La Constanța în
trecerile au loc duminică, de la ora 19. 
în sala sporturilor se întîlnesc îorma-

iNHIIWIIIINA! Dl BOX
DIHI CAPITAIĂ

Kupec (Ruda Hvezda) b. dese. repr. 
a Ill-a R. Krolkofski (Dynamo Berlin) 
— boxerul german a lovit intenționat 
cu capul și a fost just sancționat de 
arbitrul romîn Schiopu; cat. mijlocie- 
nrică: I. Gjesiak (Gwardia) b.p. St. 
Ivanecky (Ruda Hvezda); cat. semi
grea : Z. Jozefowicz (Gwardia) b.p. I. 
Tezlafl (Dynamo Berlin); cat. grea: 
T. Kubacki (Gwardia) b. ab. repr. a 
11-a 1. Mehesb (Dozsa).

Miine seară are loc prima semi
finală.

★
Meciul internațional de box dintre 

selecționata olimpică a R. P. Romine 
și cea a Olandei va avea loc sîmbătă 
seara pe stadionul Republicii.

(iile de „clasice" Japonia — R. P. 
Romînă B.

DUBLA ÎNTRECERE DINTRE FOR
MAȚIILE NOASTRE SI CELE JAPO
NEZE VA AVEA LOC ÎN ZIUA DE 
17 IUNIE, PE PATINOARUL ARTI
FICIAL DIN PARCUL „23 AUGUST" 
DIN CAPITALĂ. în aceeași zi, selec
ționata Belgradului își va măsura for
țele cu selecționata Craiovei.

Concurs preolimpic de sărituri 
de la trambulină

Sportivi din loturile olimpice ale 
Mexicului, Finlandei, R. D. Germane, 
R. F. Germane și U.R.S.S. participă 
la concursul de sărituri de la tram
bulină, care se desfășoară în bazinul 
„Ceaika" din Moscova.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în prima zi : sărituri de la trambu
lină de 3 m — femei : 1. — Cristine 
Lanzke (R.D.G.) — 132,5 puncte : 2. 
Reinhardt (R.D.G.) 130,94 p. ; 3. Ele
na Anohina (U.R.S.S.) 127,98 p ; să
rituri din turn bărbați : 1. Viktor Pa- 
lagin (U.R.S.S.) 146,97 puncte ; 2.
Gerd Folker (R.D.G.) 143,76 p ; 3. 
Sperling (R.D.G.) 143,34 p.

fOTBAL PE OLOB
REIMS IN DIVIZIA B

Dacă lupta pentru titlul de campioană a 
Franței a lost în acest sezon ceva mai. 
„simplă", viitoarea deținătoare a titlului 
fiind cunoscută cu multe etape înainte de 
sfîrșitul întrecerii, în schimb pentru evi« 
tarea retrogradării s-a dat o luptă dra-: 
matică, luptă în care au fost angajată 
printre altele — Nice, Reims, Racing, Ni-: 
mes, Sedan, Rennes, Stade Fracais și al
tele. In ciuda eforturilor disperate pg 
care le-a făcut în ultima parte a campio
natului, echipa lui Kopa nu s-a putut sap 
va, astfel că Reims, împreună cu Nice, 
va evolua anul viitor în liga secundă a 
Franței. Alte două echipe — Racing și 
Stade Francais — vor susține un turneu 
de baraj cu formațiile clasate pe locurile 
3—4 în divizia a doua, primele două cla
sate urmînd să activeze în divizia I. Fără 
baraj, din divizia a doua au promovat în 
prima echipele Lille și Sochaux.

IN CAMPIONATUL BULGAR
O nouă etapă s-a desfășurat în cam

pionatul bulgar. Liderul clasamentului, Lo
komotiv Sofia, a obținut o nouă victorie, 
dispunînd cu scorul de 5—2 de Dunav 
Ruse. La Sofia, Levski a învins cu 3—0 pe 
Marek. Celelalte rezultate ale etapei a 
26—a : Botev Plovdiv—Spartak Plovdiv 2—2; 
Spartak Varna—Slavia 1—1 ; Lokomotiv 
Gorno Oreahovița—Cerno More 1—1 ; Mla
da Gwardia—Spartak Pleven 2—0 ; Loko
motiv Plovdiv — Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
3—1 ; Spartak Sofia—Beroe 0—0. Deși cu 
un joc mai puțin, Lokomotiv Sofia continuă 
să conducă în clasament cu 37 p., urma
tă de Levski cu 36 p., Spartak Plovdiv Sla
via și Dunav, care au cîte 30 p.

• Echipa reprezentativă de fotbal a 
U.R.S.S. a plecat în Franța unde va sus
ține două meciuri de verificare înaintea se
mifinalelor „Cupei Euro.pei44 interțări. Fot
baliștii sovietici vor jtica la Paris cu Sta- 
de Francais și la Valenciennes. AptzU vor 
pleca spre Barcelona, unde vor întîlni la 
17 iunie reprezentativa Danemarcei.

• Campionatul de fotbal al R.P. Polone 
a fost cîștigat pentru a 5-a oară de echipa 
„Gornik" Zabrze, urmată de „Zaglebie46 Sos- 
novec și „Odra44 Opole.

Ultimele rezultate 
internațional ae

SOFIA 10 (prin telefon). Intîlnirea 
internațională de tir a luat sfîrșit. 
In ultima zi s-a desfășurat proba de 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare. Trăgătoarele din R.P. Romînă

Yoshinobu Myake a realizat
un excepțional record mondial la haltere

F. BALAȘ PE LOCUL UI
IN LUME

Halterofilul japonez Yoshi- i 
nobu Myake, deține o formă j 
excepțională. Dovada ? Re- j 
cordurile sale mondiale din 
ultima vreme. In mai puțin 
de o lună, el a corectat de ; 
două ori recordul lumii la to- I 
talul celor trei probe ale ca- j 
tegoriei pană. După ce a to
talizat 380 kg, recent el a ri
dicat cu 5 kg mai mult, lată, 
de altfel, clasamentul mon
dial al „penelor" la ora ac
tuală: 1. Yoshinobu Myake
(Japonia), 385 kg., 2. Manni- 
roni (Italia) 360 kg., 3. F. 
BALAȘ (R. P. Romînă) 
357,5 kg., 4. Novak (R.P. Po
lonă) 357,5 kg., 5. Evg+ieni 
Minaev (U.R.S.S.) 355 kg., 
6. Imre Foldi (R. P. Ungară) 
350 kg.

Firește, rezultatul lui F. 
Balaș este valoros, dar el 
poate fi îmbunătățit de repre
zentantul țării noastre. Acest 
lucru îl așteptăm chiar la a- 
propiatele „europene"

din concursul 
tir de la solia 

s-au comportat foarte bine la 40 focuri 
în genunchi ocupind primele locuri in
dividual și pe echipe. La 40 focuri in 
picioare însă, ele au tras sub posibi
lități clașindu-se ultimele. De altfel, 
rezultatele nesatisfăcătoare de la aceas
tă poziție au influențat in mod ne
gativ poziția lor în clasamentul ge-, 
neral al probei.

Rezultate: poziția culcat: l. R.Sr.L 
1171 p; 2. R.P.R. 1164 pj 3. R.P B. 
1162 p; poziția în genunchi,' 1. R.P.R. 
1126 p; 2. R.P.B. 1126 p; 3 R.S.F.I. 
1117 p; poziția in picioare Ui. R.S.F. L 
1043 p; 2. R.P.B. 1037 p; 3. R.P.R. 
1002 p; pe trei poziții: 1. R.S.F.I. 
3331 p; 2. R.P.B. 3325 p; 3. R.P.R. 
3292 p.

T. HRISTOV

UNA dintre cîștigătoarele fa- 
zei regionale a Cupei școlilor 

m elementare engleze — competi- 
K ți® fotbalistică la care partici- 
xz pă elevi pînă la 14 ani — este 
■S echipa reprezentativă a orășe- 
:g lului Telscombe, care are ca 

centru înaintaș o... fetiță de 10 
C ani. Christine Read și-a făcut
— debutul fotbalistic anul trecut, 
~ pentru a înlocui un jucător ac- 
S cidentat, și a iămas de atunci 
H titulară a echipei. în acest se- 
S zo-n ea a înscris 13 goluri, stîr- 
= nind entuziasmul suporterilor e-

chipei, printre care se numără 
și cei... 12 frați ai tinerei jucă-

— toare.
ÎN FRANȚA, unde campionatul 

=3 de fotbal se desfășoară fază în- 
trerupere și în timpul Iernii, 
s-aa auzit tot mai multe voci 

îx care cer sistarea jocurilor în 
£= anotimpul rece. O comisie a fe- 
:= derațîei franceze a studiat un 

proiect în care se prevede o
— întrerupere a campionatului în- 

tre 20 decembrie —15 februarie. 
Se așteaptă hotărîrea.

C A IL IEH ID> (III S C <01 IP’
Iakușev. în această echipă nu 
activează nici un jucător inter
național. Noua campioană a 
impresionat prin omogenitate și 
prin calitățile defensive ale 
componenților ei.

CONDUCĂTORII rasiști ai 
sportului sud-african au hotărît 
că, în cazul cînd pentru turneul 
în Europa al reprezentativei de 
atletism vor fi selecționați 
atleți de culoare, aceștia 
face călătoria... separat de 
tul echipei. Așadar...

0 
▼or 
res-

ani,

SURPRIZA la Moscova : cam
pionatul masculin de volei al 
U.R.S.S. a fost cucerit anul a- 
cesta de Lokomotiv Moscova, 
antrenată de fostul internațional

DUPA o absență de doi 
cunoscutul atlet vest-german 
Manfred Germar (campion eu
ropean la 200 m — în 1958) și-a 
reluat antrenamentele. Recent el 
a alergat într-o ștafetă de 
10x100 m, obținînd al patrulea 
timp, fapt pentru care a fost 
selecționat în ștafeta de 4x100 
m a orașului Koln. După cum 
declară Germar, el se pregă
tește serios pentru a intra în 
echipa olimpică a Germaniei.

FINALA „Cupei Mexicului44 la 
fotbal desfășurată între forma
ția F.C. America și Monterey, 
a avut un... final pasionant. 
După prelungirile regulamenta
re nici una din echipe nu a 
reușit să obțină victoria. Am
bele formații au executat cîte 
6 lovituri de la 11 m. Formația 

a transformat din 
timp ce Monterey

F.C. America 
acestea 5, în 
numai 4.

fost înființată re-IN ASIA a
cent Uniunea Asiatică de hochei 
pe iarbă. Federația internațio
nală a admis înființarea acestei 
Uniuni pe motiv că în Asia ho
herul pe iarbă se bucură de o 
mare popularitate și aro o cer
tă valoare internațională. Este 
vorba în primul rînd de India, 
Indonezia, Pakistan și Japonia.

niște de automobilism au curmat 
viața a patru alergători. In 
cursa de la Indianopolis (S.U.A.) 
în văzul a peste 250 000 de spec
tatori, un automdbil condus de 
un tînăr american, avînd o vi
teză de peste 200 km pe oră, 
și-a pierdut controlul și s-a lo
vit de mașina altui concurent. 
Ambii conducători au murit pe 
loc. In R.F. Germană și-au pier
dut viața — în timpul unor an
trenamente — un pilot 
german și unul englez.

după uh meci de baraj cu Inter
nationale, cu care terminase la 
egalitate de puncte (54) la sfîr
șitul întrecerii. Este pentru pri
ma oară în ultimii 40 de ani 
cînd se apelează la această 
clauză a regulamentului de des
fășurare a 
litxn...

campionatului ita-

problemele discutate 
ședință a biroului

vest-

ELEK SCHWARTZ a semnat 
zilele trecute un contract cu 
clubul portughez Benfica, el ur
mînd să preia conducerea an
trenamentelor cunoscutei echipe 
Benfica Lisabona. în ultimii șap
te ani Elek Schwartz a fost an
trenor în Olanda.

PRINTRE 
la recehta , 
F.I.L.A. s*a aflat și cea referi
toare Ia organizarea unui cam
pionat mondial pentru luptăto
rii juniori. S© preconizează ca 
Ia această întrecere — ce ur
mează să fie organizată din 
patru în patru ani — sâ parti
cipe tineri luptători în vîtstă 
de 15—18 ani. Comisia tehnică 
a federației urmează să alcătu
iască regulamentul și să stabi
lească categoriile de greutate.

NOI VICTIME ale automobilis
mului profesionist. Presa sporti
vă internațională a remarcat re
cent faptul că în decurs de nu
mai două zile cursele profesio-*

DUPĂ CUM ara anunțat în zia
rul nostru de marți, titlul de cam
pioană a Italiei la fotbal a re
venit în acest an echipei Bo
logna, care a cucerit trofeul

CLUBUL de hochei Old Wii- 
llamsonians din orașul Roches
ter din Anglia a sărbătorit zile
le trecut un dublu record s îns
crierea celui de al 500—lea gol 
de către atacantul Alan Robin
son, precum și... primirea ce
lui de al 500-lea gol de porta
rul Albert Johnson. Aniversări 
și aniversări...
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Scurte știri
LUPTĂTORII JAPONEZI ÎNVIN

GĂTORI ÎN R. P. BULGARIA

Selecționatele olimpice de lupte li
bere și clasice ale Japoniei, aflate în 
turneu în Europa, au susținut la Sofia 
și Plovdiv o dublă întilnire cu repre
zentativele R. P. Bulgaria. In meciul 
de „libere" de la Sofia, echipa Japo
niei, deși nu a prezentat luptători Ia 
categoriile semimijlocie și grea, a ob
ținut victoria cu scorul de 4,5—3,5. Re
zultate tehnice: Maizumi învinge la 
puncte pe Malov; Kaneko b.p. Szavov; 
Watanabe b.p. CervencOv; Horiuki meci 
nul cu Vîlcev; Aliev cîștigă prin nepre- 
zentare; Sasaski învinge prin tuș pe 
Prodan Gardjev; Mustafov bate prin 
tuș pe Saito; Duraliev cîștigă prin re
prezentare.

Intîlnirea de lupte clasice a-a desfă
șurat la Plovdiv și a revenit oaspeți
lor cu 5—3. Rezultate tehnice: Tintarov 
b.p. Hajama; S. Petrov b.p. Nozima; 
Hanahara b.p. B. Petrov ; Okiburi b.p. 
Pașgolev; Ojinia b.p. Tenev; Kazama 
b.p. Radev. S-au terminat la egalitate 
meciurile dintre Sovauki — Iancev și 
Nakaura — Iunakov.

SCRISOAREA ADRESATĂ DE
FISCHER FEDERAȚIEI DE ȘAH 

A U.R.S.S.

Marele maestru american Robert Fis
cher a adresat Federației de șah a 
U.R.S.S. o scrisoare prin care propune 
să se organizeze în 1965 un meci intre 
el și unul din primii cinci șahiști so
vietici (exceptînd pe campionul mon
dial Tigran Petrosian). Totodată, Fis
cher propune ca fondul de premii al 
meciului să fie de 8 000 de dolari, din 
care 80 la sută să revină învingătoru
lui și 20 la sută învinsului, locul de 
disputare putînd fi un oraș din S.U.A. 
sau din U.R.S.S. Fischer precizează că. 
acest meci nu are nici o legătură cu îti- 
tîlnirile pentru campionatul mondial. 
Federația de șah a U.R.S.S. a luat îtl 
discuție propunerea lui Fischer.
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