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la campionatele europene de sheet
Bogdan Marinescu a cîștigat
Criteriul european al juniorilor

la skeet, iar Gh. Sencovici

jCIlAHIAIIl
* AZI, PE MICUL ECRAN 

„EUROPENELE" DE BOX

Tntîlnirile de azi, din cadrul 
emifinalelor campionatelor 
uropene de box vor putea fi 
rmărite și de către telespec- 
□torii din țara noastră. Prima 
eurwne va fi transmisă în 
hfrJgTme, cu începere de la 
șra 16, urmina ca de la ora 
■i, să se transmită cîteva 
jspecte de la cea de a doua 
emifinală. Finalele „C.E." vor 
iuțea fi vizionate în înfregi- 
ne, sîmbătă de la ora 16.
» BASCHETBALIȘTII NOȘTRI 
PLEACĂ AZI LA MOSCOVA
Reprezentativa masculină de 

aschet a României pleacă în 
ursul zilei de azi la Moscova 
>entru a participa la a 14-a ediție 

campionatului european.

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE TENIS PE ECHIPE 

MIXTE
Sîmbătă șl duminică începe cam

pionatul republican de tenis pe e- 
•bipe mixte. Programul jocurilor 
lin etapa inaugurală este urmă
torul : Timișoara : Electrica—Di
namo București, Tg. Mureș : C.S. 
Mureșul— Știința București, Arad: 
IT.T.A. — Progresul București, 
''getul Steagul roșu Brașov — 
,tiința Cluj a fost amînat.

VOLEI : IERI LA GALAȚI 
ȘTIINȚA—RAPID (M) 2—3 (20—18, 
15—17, 12—15, 15—12, 10—15).

• UNDE MERGEM?

SCRIMA. Sala Floreasca, de la 
orele 8 și 16: proba de floretă bă- 
ieți-echipe, a concursului interna
tional.

RUGBI. Teren Tineretului IV, 
ora 17,30 : Gloria — C.S.Ș. (cam
pionatul republican de juniori) ; 
teren Tineretului Ii, ora 18 : Olim
pia— Grivita Roșie (campionatul de 
rupbi in 8).

SPORTIVA

Sportul în raionul Caracal I
Colaborare strînsă rezultate rodnice

MARIN DUDĂU
secretar cu probleme organizatorice al 

Comitetului raional P.M.R. Caracal.

p u prilejul conferinței regionale UCFS Oltenia, raionul Caracal 
' ' a fost amintit în rindul celor evidențiate. Pentru această evi

dențiere au pledat, firește, rezultatele obținute în ultima vreme 
în activitatea sportivă de mase și de performanță de către majori
tatea asociațiilor sportive din raionul nostru (59 Ia număr).

Pe linia organizării activității turistice de mase, a „duminicilor 
cultural-sportive", a întrecerilor Spartachiadei republicane, a Spar
tachiadei de iarnă și, acum, a Spartachiadei de vară, au fost a- 
mintite succesele realizate de asociațiile sportive din comunele 
Dioșdi, Celaru, Băbiciu, Cioroiu, Corlătești ș.a. Sportul de perfor
manță, Ia posibilitatea raionului, a fost oglindit prin cele 4 recor
duri regionale și 14 raionale la atletism (în același timp reprezen

tativa de atletism a raionului s-a situat printre fruntașele pe regiu
ne), prin locul I ocupat în campionatul regional de handbal (Vic
toria Celaru), prin locul II pe care s-au clasat boxerii (sportivii 
de la Steagul roșu Caracal), prin cele două echipe de fotbal parti
cipante Ia campionatul regional (totodată este de semnalat faptul 
că un număr de 20 de echipe participă în campionatul raional, ci
fră superioară tuturor celorlalte raioane ale regiunii), prin cei 
aproape 200 de sportivi legitimați.

Toate aceste realizări n-au venit de La sine. Ele se datoresc, în 
primul rînd, condițiilor generale create mișcării sportive de par
tid și guvern, muncii mereu îmbunătățite a organelor și organiza
țiilor UCFS, dragostei și pasiunii pe care oamenii muncii, întregul 
tineret, o manifestă pentru activitatea sportivă. La succesele cu 
care se mîndrește astăzi sportul din raionul Caracal, o contribu
ție deosebit de importantă a avut-o și o are colaborarea perma
nentă a organelor UCFS cu organizațiile de pionieri și U.T.M., 
sfaturile populare. Această colaborare a cuprins o serie largă de 
probleme, dintre cele mai diverse, și ele au fost și sînt rezolvata 
operativ, cu simț de răspundere.

Datorită acestei rodnice colaborări s-a reușit, de pildă, ca la 
nivelul fiecărei asociații sportive, al fiecărei comune, să fie ame
najate terenuri sportive simple, sectoMe pentru atletism, în unele 
cazuri chiar și mici complexe sportive, cum sînt cele amenajate 
în comunele Celaru, Cioroiu, Dioșdi. Un astfel de complex spor
tiv (eu terenuri de baschet, fotbal, handbal și volei, cu pistă pentru 
atletism, sectoare pentru aruncări și sărituri, toate prevăzute cu 
instalații sanitare corespunzătoare), există, pe cale de finisare și la 
nivelul centrului de raion. Tot aici vor fi amenajate terenuri de 

volei, handbal și baschet în vecinătatea poligonului de tir. Este

(Continuare în pag. a 2-a)

Volei: finala „C.C.L“ Rapid—Minior Pernik
se joacă la 13 iunie
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ÎN CURSUL ZILEI DE IERI, 
conducerile cluburilor sportive 
Rapid București și Minior Pernik 
au căzut de acord asupra locali
tății în care echipele lor mascu
line de volei vor susține cea de 
a treia intîlnlre, decisivă, din ca

drul finalei „C.C.E.", 
asupra datei. Partida 
fășura în organizarea 
belgiene de volei, la 
(unde își are sediul și 
»C.C.E.“), la data de 13

precum și 
se va des- 

i Federației
Bruxelles

Comisia 
iunie.

BOGDAN MARINESCU GHEORGHE SENCOVICI

Valoarea internațională a 
tirului românesc a fost din 
nou confirmată. Tinerii noștri 
trăgători, care au participat 
la campionatele europene de 
skeet (talere aruncate din 
turn) de la Lisabona, ju
niorii Bogdan Marinescu și 
Cheorghe Sencovici, au reu
șit frumoasa performanță de 
a se clasa pe primele două
locuri, cucerind Criteriul european al junio
rilor la această dificilă probă cu arma de 
vînătoare. Victoria celor doi tineri țintași este 
cu atît mai meritorie, cu cît ea a fost obținută 
în condiții grele de concurs, alături de se
niori, campioni mondiali și europeni. Și tre
buie să adăugăm că a fost prima lor partici
pare la un concurs internațional de mare 
amploare. Rezultatele obținute de ei — Mari
nescu, 143 talere doborîte din 150 posibile, 
Gh. Sencovici 142 t — sînt deosebit de valo
roase chiar și pentru seniori. Acest lucru re
iese și din faptul că la concursul organizat de 
F.I.T.A.S.C. (Federația internațională de tir 
cu arma de vînătoare) — seniori 150 de talere 
— sportivul român Marinescu a fost întrecut 
doar cu un punct de cunoscutul trăgător sue-

^jlez Lenard, clasîndu-se pe locul 11. Merită

să fie evidențiat la aceeași probă și Sencovici, 
care s-a clasat pe locul IV, înaintea unor tră
gători de valoare recunoscută.

Rezultate : Criteriul european pentru juni
ori la skeet — 150 talere : 1. B. MARINES
CU (ROMÂNIA) 143 t, 2. Gh. Sencovici 
(România) 142 t. Skeet 150 t. (concurs 
F.I.T.A.S.C. seniori) : 1. Lenard (Suedia) 144 
t, 2. B. Marinescu 143 t, 3. Retwisch (R. F. 
Germană) 143 t., 4. Gh. Sencovici 142 t.
Skeet ■— campionatul european (U.I.T.) se
niori 200 talere : 
2. Retwisch 193 
Marinescu 191 t.

După cum se 
și Gh. Sencovici 
în competiția europeană rezervată seniorilor, 
cu rezultate de valoare internațională.

1. Dumev (U.R.S.S.) 196 t., 
t., 3. Lenard 191 t., 4. B.

vede juniorii B. Marinescu 
au ocupat locuri fruntașe și
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Turneul final al campionatului feminin de handbal^

Știința Timișoara
PETROȘENI, 27 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Turneul 
final al campionatului republi
can feminin de handbal a în
ceput prin jocuri interesante. 
In partida inaugurală, Mu
reșul Tg. Mureș — Ra
pid București, s-a pus ac
cent de către ambele formații 
pe ofensivă : mureșencele prin 
acțiunile de Ia semicerc reali
zate de Rozalia Soos și Ildico 
Baczo, iar rapidistele prin a- 
runcările de la distanță ale 
Hildei Roth și pătrunderile Ele
nei Hedeșiu. Rezultatul de ega
litate (8—8, la pauză 4—3 pen
tru Mureșul) este echitabil. Au 
marcat: Soos 4, Preda 2, Incze, 
Baczo pentru Mureșul; Roth 3, 
Cula 2, Boțan, Alene și Hede
șiu pentru Rapid. A condus

a trecut in fruntea clasamentului
arbitrul D. Purică (Petro-bine 

șeni).
Cu 

așteptat derbiul „Științelor" : 
Timișoara și București. Intîlni- 
rea a avut un aspect invers 
decît cel al primului meci. A- 
•dică, ambele echipe au pus ac
cent pe apărări care au exce
lat și au făcut să se înscrie go-

deosebit interes a fost

luri puține. Mai calme și mai 
decise în repriza secundă, ti- 
mișorencele au cîștigat cu 4—2 
(1—1) prin punctele înscrise 
de Nemetz 2, Ciosescu și 
Frantz. Pentru 
marcat Szoke

Ciosescu 
bucureștence au 
și Doblrceanu.

(Continuare in pag. a 2-a)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

INTERNAZIONALE-BENFICA 1-0 (1-0)

Primele noțiuni

Micii elevi ai an
trenorului Aurel 
Segârceanu (Di
namo București) în
vață executarea 
loviturii de ser

viciu

Finala celei de a X-a ediții 
a C.C.E. la fotbal, ia stîrnit 
un interes deosebit în cercu
rile fotbalistice internaționale. 
Peste 100 000 de spectatori au 
urmărit aseară la Milano, me
ciul de pe San Siro dintre 
Inter și Benfica Care a reve
nit cu 1—0 (1—0) echipei ita
liene. Astfel, Internazlonale 
cucerește pentru a doua oarâ 
consecutiv trofeul. Singurul 
gol a fost marcat de Jair in 
min. 42 cu largul concurs al 
portarului Costa Perreira. Cu 
toate că terenul a fost des
fundat, meciul s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic. Inter a 
avut mal multe ocazii (Jair

min. 50, Mazzola min. 52 — 
bară) șl a meritat victoria. 
Echipă Benfica âre meritul 
că, a pierdut la limită un 
meci pe care l-a susținut în 
deplasare și că — prin acci
dentarea portarului Perreira 
(min. 55) — a fost nevoită să 
joace în 10 oameni. Arbitrul 
Dienst (Elveția) â condus e- 
chipele: INTER: Sârti — butr- 
nich, Guârneri, Făcchetti, Plc- 
chî — Bedin, Suarez — Jair, 
Mazzola, ¥*eiro, Corso. BEN
FICA: Costa Perreira (Germa
no) — Cavern, Germaiio, Haul, 
Cruz — Netto, Coluna — Au
gusto, droires, Eusebio, Sl- 
moes. Itaport de corilefe : 8—2 
în favoarea oaspeților.

POLIȘTII NOȘTRI DIN
LA LEIPZIG

NOU ÎNVINGĂTORI

LEIPZIG, 27 (prin telefon). în ziua a doua a turneului 
internațional de polo, joi, echipa României a învins-o pe cea 
a Cehoslovaciei cu 5—1 (1—0, 1—1, 1—0, 2—0). în celelalte 
partide: R.D.G. — Bulgaria 1—0 și Iugoslavia — Belgia 4—1. 
Vineri 28 ma: se joacă meciurile România — Bulgaria, Iugo
slavia — Cehoslovacia și R.D.G. — Belgia.

IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL

Foto : A. Neagu

Bicicleta și școala
Drumul 

una din 
Spirii.

In după-amiaza aceasta i-am văzut 
din nou pe toți trei în curtea casei 
unde locuiesc. Cei doi băieți udă flo
rile, iar omul vîrstnic, în cămașă 
și cu pantaloni golf, repară schimbă
torul de viteze la o bicicletă de curse. 
Acum se privesc doar din clnd 
in clnd, ca niște... străini. Copiii sînt 
necăjiți. Li s-a interzis să participe la 
campionate.

— Noi nu vrem să trecem peste 
dumneata, zice la un moment dat bă
iatul mai mare. Dar de ce să sufere 
și Florian din pricina mea ? Și apoi 
antrenorul și directorul școlii...

meu trece în fiecare zi pe 
străzile cartierului Dealul

— Ce director, ce antrenor ? —■ re
tează tatăl vorba

Omul de lingă 
neînduplecat. Era 
clnd le Închidea 
Gheorghe Negoescu, fostul fondist, 
dorește ca cei doi copii (copii, un fel 
de a spune, pentru că George a Îm
plinit 17 ani, 
să pășească pe 
noscutul ciclist Gheorghe 
eseu se numără acum printre peda
gogii viitorilor rutieri. El a cultivat 
dragostea pentru ciclism 
familiei. Lui George i-a 
bicicletă (rețineți, cu

băiatului.
bicicletă părea de 
pentru prima oară 
bicicletele. Tatăl,

far Florian 15) 
urmele lui. Cu-

Nego-

și în sinul 
cumpărat o 
două roți)

GRUPA A IH-A. La Tron
dheim (Norvegia): Norvegia— 
Luxemburg 4—2 (1—2). Oaspe-

ții au condus cu 1—0 șl 
' GttUFA A Vltl-a. La 
slnkl : Finlanda — Scoția

cu

clnd avea numai 2 ani $i Jumătate. 
Apoi, a preluat-o Florian, iar lui 
George i-a făcut una pe măsură. Co
piii Creșteau. Duminica plecau, Une
ori și cu sofia, pe șoselele din împre
jurimile Capitalei. Ii învăța cum să 
stea în... plasă, cum se fac schimbu
rile la trenă și alte elemente din teh
nica rulajului. In 1958 t-a Înscris la 
un concurs de pionieri. Cu toții au 
trăit momente de satisfacție. Mai tîr- 
zitt, băieții au luat startul Intr-o serie 
de concursuri cu biciclete de curse, iar 
în '63, Gh. Negoescu i-a introdus In 
tainele velodromului. După puțin timp,

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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EMERSON ÎNVINS LA PARIS
în turneul Internațional de tenis de la Paris, australianul 

Tony Roche (19 ani) a învins în semifinale pe cornpătrîottd 
său Roy Emerson cu 6—1, 6—1. 3—6, G—0 1 șl s-a calificat In 
finală, unde îl va întîlnl pe Stolle (Australia) care a dispus 
de Drjsdale (Africa de sud) cu 3—2.

R. D. GERMANÂ-ROMÂNIA 55-51 (DUPĂ 
PRELUNGIRI) LA BASCHET FEMININ

GUSTROW, 27 (prin telefon). 
Joi după-amiazâ s-a desfășu
rat în localitate întîlnireă in
ternațională — amidală — de 
baschet dintre reprezentativele 
feminine ale R.D. Germăhe și 
României. Baschetbalistele ro
mânce au început bihe partida 
și au condus în permanența 
în prima repriză, uneori cu 10 
puncte. In a doua parte a me
ciului ele au fost însă Vădit 
Incomodate de apărarea în 
„zonă” aplicată de sportivele 
germane, care au refăcut din

handicap și âu egalat, tn pre
lungiri, gazdele au avut un 
plus de siguranță și, benefi
ciind de eliminarea pentru 5 
greșeli personale a jucătbăre- 
lof de bază din formația ro
mână (Rncoviță, Suliman șl 
Spiridon), au cîștigat Cu 55—51 
(24—32, 48—48). Pentru echipa 
României au Înscris Haralam- 
bia 23, suliman 9, Racoviță 8; 
Spiridon 10, Demlan 1. Au 
mal jucat: Margareta Simon, 
Ellsabeta Nagy șl Ecaterlna 
Vogel.



RHULTATt După concursul de gimnastică artistică de lu Sofia
• în campiona

tul republican de 
calificare : Victoria 
Galați — A.S. Te
cuci 8—0 (0—0); 
Cauciucul Orașul 

Gh. Gheorghiu-Dej — Laminorul Ro
man 11—6 (3—3) ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Constructorul T.R.C. Su
ceava 0—27 (0—11) ; Constructorul
Bîriad — Politehnica Iași 6—0 (3—0); 
CIL Blaj — Metalul Reșița 3—0 
(3—0) ; Aeronautica — I.C.F. 13—6 ; 
Arhitectura — Vulcan 0—6; Politeh
nica — Olimpia 0—5 ; Construcții — 
Rapid 0—45 ; I.P.G.G. — Proiectan
tul 19—9 ; S. N. Oltenița — Coloran
tul 13—5 ; Steaua II — Dinamo II 
3—0 (neprezentare).

• Campionatul republican de ju
niori : Dinamo — Gloria 39—3 ; 
Steaua — Grivița Roșie 3—3 ; Pro
gresul — Constructorul 3—13 ; Ra
pid — Vulcan 3—0 (neprezentare) ; 
C.S.S. — - “— S.S.E. 1 29—0.

• Campionatul de rugbi în 8 : 
Olimpia — S.S.E. 1 6—15 ; Construc
torul — C.S.S. 9—6 ; S.S.E. 2 — Gri- 
vita Roșie 18—9.
DE LA COMISIA DE DISCIPLINĂ

In ultima sa ședință, comisia de 
disciplină din cadrul FRR a analizat 
actele nesportive comise de unii jucă
tori în meciurile disputate în etapa 
de duminica trecută. Jucătorii Luscan 
(Gloria), Metevschi (CSMS Iași), Șer- 
ban (Steaua) și Baciu (Dinamo) au 
fost suspendați câte o etapă, iar Nica 
(Dinamo) și Lascu (Gloria) au primit 
avertisment.

La Sofia s-a desfășurat, nu de 
mult, campionatul universitar de 
gimnastică. La aceste întreceri au 
participat șase țări și anume: 
U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, Cehoslo-

DANIELA DIACONESCU

ticii artistice din bătrînul continent". 
Iar printre gimnastele remarcate 
este și Daniela Diaconescu.

în condițiile amintite, Daniela Dia- 
conescu s-a clasat la individual cam
pus pe locul 13 pe care l-a ocupat 
din 26 de concurente. Restul echipei 
noastre s-a clasat pe locunile 14, 15 
17 și 20.

Primele trei locuri la individual 
compus le-au ocupat: 1. Sadincova 
Ludmila (U.R.S.S.) 29,15 p ; 2. Para- 
daeva Liuba (U.R.S.S.) 28,90 p; 3 
Stefanova Rumena (Bulgaria) 28,85 p.

In loc de orice comentariu în legă
tură cu echipa noastră cităm din

„Studenskaia Tribuna": „In exerci
țiul cu cercul Gyongyi Bartha a do
vedit o originală minuire a aparatu
lui. De asemenea, compatrioata ei 
lulia Murmurache a avut o compo
ziție remarcabilă : exercițiul cu pan
glica".

în mod cent însă, în desfășurarea 
exerclțiilor, gimnastele noastre nu au 
avut suficientă siguranță în stăpâni
rea elementelor de mane dificultate, 
fapt care a dus la pierderi ale mingii 
și la noduri mici în panglică, dar.. 
„noduri manii în papură" pentru ar- 
bdtre.

lector GINE'.A STOENESCU 
asist. MIHAELA SOLOMONOV

Corespondenții ne relatează 
despre concursurile atletilor>

DUMINICĂ,
TREI MECIURI

Etapa de dumini
că a campionatu
lui republican de 
polo cuprinde trei 
meciuri care se vor desfășura astfel: 
la Țg. Mureș: Mureșul — Știința 
Cluj (arb. L. Pecsi — Oradea), la 
București: Rapid — Voința Cluj (arb, 
IT. Angelescu — București), la Timi
șoara: Industria linii Timișoara — 
I.C. Arad (arb. N. Nicolaescu — Bucu
rești). Etapa mai cuprindea încă două 
partide dintre care una s-a disputat 
săptămîna trecută (Steaua — Crișul 
Oradea), iar cealaltă a fost amînată 
(Dinamo — C.S.M. Cluj).

vacia. Iugoslavia și România. Țara 
noastră a luat pante cu o echipă de 
cinci gimnaste: Daniela Diaconescu, 
Ileana Iosif-Olariu, lulia Murmura
che. Livâa Grama și Gy&ngyi Bartha.

Clasamentul pe echipe a fost ur
mătorul :

Locul 1. UJRB.S. — 115,05 p; 2 
Bulgaria — 114,25 p ; 3. Cehoslovacia 
110,65 p; 4. România 110.20 p; 5. 
Polonia 107,40 p.

Cele 0,45 puncte care au făcut de
partajarea între echipa Cehoslova
ciei (clasată pe locul 3) și reprezen
tativa țării noastre, constituie o dife
rență mică în gimnastică, mai ales 
în condiții de arbitraj favorabile 
echipei cehoslovace. Diferența putea 
fi ușor recuperată, dacă Daniela Dia
conescu nu ar fi concurat accidenta
tă. Ea a lucrat însă din dorința de a 
nu descompleta echipa.

Ocupîndu-se de competiție, presa 
bulgară scria : „în acest concurs s-au 
întîlnit forțe de nădejde ale gimnas-

CLUJ. — Cîteva rezultate obținute 
la campionatul pe echipe : lungime: 
V. Sărucan 7,35, V. Ersenie 7,21, M. 
Olteanu 7,07 ; 400 m. F : Ec. Iuhas 
59,4. La etapa orășenească a campio
natului seniorilor: A. Deac 15,1 la 
110 mg. Cîteva recorduri regionale în
tr-un concurs de copii: 60 mg — I. 
Crișan 10,3 ; greutate : A. Rusu 10,71; 
tiiatlon: El. Rusu 1761 p. (P. Naghi).

TIMIȘOARA. — 300 de tineri din 
18 comune ale raionului s-au întîlnit 
pe stadionul „23 August". 200 m : M. 
Bata (Jimbolia) 23,8 ; 50 m : D. Mân
dri? (Izvin) 7,6 ; 60 m F : A. Stocklein 
(Jimb.) 8,9. Campionatul de copii : 
60 m F : Al. Hășmășan 8,4 ; lungime: 
M. Olariu 5,11 ; înălțime : C. Basarab
I, 50 m. Concurs de verificare : 800 m : 
D. Săvescu 1:57,5, V. Bîrlovan 2:02,0 ; 
500 m F; E. Fiirth 1:24,7; suliță:
K. Hiibner 54,82. (Em. Grozescu).

CÎMPULUNG. — 
realizat 12,7 pe 100 
lungime, rec. reg. de 
oare. (G. Bădescu).

CONSTANȚA. — 
a camp, școlare. 100
II, 2, 200 m : Levonian 22,4 ; 300 m : 
V. Teodor 43,9 ; suliță : Gh. Luchian 
51,71 ; FETE : lungime: E. Crețu 4,59. 
600 de concurenți la concursul școli
lor de 8 ani : 60 m : M. Anghel 8,0 ; 
300 m: M. Sorescu 44,6; lungime:
L. Margulis 5,25; FETE: 50 m: V. 
Zbarcea, N. Mocanu 7,7; lungime : 
T. Olteanu 4,19; (E. Petre).

BRAȘOV. Concurs la S. M. nr. 2. 
FETE : 100 m: A. Vitalios 12 J;
200 m : Ec. Vitalios 27,0 ; 80 m g: A. 
Vitalios 11,9; lungime : A. Vitalios 
5,42 ; înălțime : D. Chebac și L. Nea- 
goie 1,40 ; BĂIEȚI: 100 m : R. Frun- 
teș 11,4 ; 1500 m : I. Cefan 4:18,0 ; 
lungime: H. Cernescu 6,48; V. Chi-

Viorica Dinu a 
m și 5,39 m la 
junioare și seni-

Etapa regională 
m : L. Levonian

Bicicleta și școala
(Urmare din pag. 1)

o dat copiii pe mina fostului coleg 
de Întreceri, cunoscutul antrenor de 
pistă Iulian Gociman, de la clubul 
Steaua.

— Poate nu știți, mi-a spus Gh. Ne
goescu, la o reuniune delășurată anul 
trecut pe velodromul Dinamo, cît de 
dificil e să-ți pregătești propriii tăi 
copia, mai ales cînd aceștia încep să 
atingă treptele măiestriei I Așa că, în
țelegeți de ce nu i-am legitimat la noi, 
la clubul Olimpia.

Nu-i antrenează. In schimb, cînd se 
intllnesc acasă, discută cu ei diver
se probleme de tehnică și tactică, ci
tesc Împreună un articol interesant 
sau vreo revistă de specialitate. Le 
controlează cunoștințele. De la o vreme 
insă, au Început controversele... Tatăl 
le spune, ca și antrenorul lor de alt
fel, că trebuie să meargă în timpul 
Întrecerilor cu pas mic, pentru a eco
nomisi energie. Ei merg cu pas mare 1 
Ba, mai mult, George își neglijează 
In ultima vreme și școala. Nu se îm
pacă cu fizica. Din această cauză sînt 
supărați astăzi după-amiază.

...Se Înserase. Cei trei se mai aflau 
in curtea liniștită.

— Bine, răspunse pe un ton rece 
tatăl, dacă zici că ți-ai luat angaja
ment față de director că-ți îmbuna-

tățești notele, atunci să mai încer
căm. Acum duceți-vă în casă. Nu vă 
culcați însă pînă nu vă pregătiți e- 
chipamentul.

Ce s-a Intlmplat a doua și a patra 
zi cînd cei doi frați și-au disputat 
întlietatea, vă vor spune următoa
rele rînduri :

Vineri 7 mai. Campionatul regional 
contratimp pe echipe : juniori cat. I, 
40 km — 1. Steaua (George Negoe- 
scu, Dorel Radu, Florian Negoescu, 
Paul Soare) 1 h 00:52, 2. SJȘ.E. lh01:34, 
3. Dinamo II lh02:40 etc.

Duminică 9 mai. Campionatul re
gional de semifond: juniori cat. I, 
24 ture (12 sprinturi) — 1. George 
Negoescu (Steaua) 30 p, 2. A. Sofro- 
nie (S.S.E.) 20 p, 3. St. Cernea (S.S.E.) 
15 p etc.; juniori cat a II-a 18 ture 
(9 sprinturi) — 1. Dorel Radu (Steaua) 
38 p, 2. Florian Negoescu (Steaua) 
20 p, 3. P. Crașoveanu (Olimpia) 10 
p. etc.

După terminarea ultimei curse, e- 
ram nerăbdător să văd dacă 
norul juniorilor de la Olimpia 
supărat.

— Ceea ce o să vă spun 
vă rog să nu scrieți. In caz
vor lăsa din nou pe tînjeală cu școa
la, le pun, orice mi s-ar spune, lacăt 
la biciclete. Le place ciclismul? Să 
le placă și cartea 1

comban 6,14 ; greu
tate : Chicomban 
11,64. (C. Gruia).

MEDIAȘ. — Peste 130 de concu- 
renți la faza orășenească a campiona
telor de juniori și școlare. FETE : 
100 m: I. Barabaș 13,2; 200 m : Ba- 
rabaș 28,3 : 60 m : E. Girscht 8,4 ; 
lungime: Girscht 4,87 ; greutate:
Girscht 10,41 ; BĂIEȚI : 800 m : St. 
Harhoi 2:09,1 ; lungime (HC) : G. Sei- 
briger 6,78 ; 80 m : O. Homner 9,7 ; 
lungime : Homner 6,09 ; ciocan (HC) : 
Fr. Schneider 50,73. (P. Popescu).

COPȘA MICA. — Etapa raională a 
juniorilor. 80 m : M. Marin 10,2 ; 100 
m: N. Jota 11,8 ; lungime: L. Joica 
5,49; FETE: 60m: I. Gașpar 9,0. 
(Z. Rîșnoveanu).

CHIȘINEU CRIȘ. — Faza raională 
a școlarilor. Lungime: Fr. Hegeduș 
(Satul Nou) 5,50. Pe echipe a cîștigat 
Șc. de 8 ani din localitate. (I. Boitoș).

CÎMPINA. — Peste 150 de juniori 
au luat parte la 
Greutate : M. Buga 
40,37 ; 80 m: Ț, 
(E. Stroe).

TG. MUREȘ. — 
camp, școlare. Maria Popa a stabilit 
un nou rec. regional jun. II cu 5,18 m 
la lungime. 100 m: C.

etapa raională: 
13,09 ; disc ; Buga

Cebelschi 10,5.

Etapa regională a

_____ _ Cibi 11,4;
110 mg: Gh. Lenghiel 15,7; disc: 

’ “ : D. SilaghiF. Kalman 45,00 ; suliță : D. Silaghi 
50,00 ; 90 mg : I. Biro 13,8 ; lungime : 
E. Olteanu 6,03 ; FETE : 100 m: E. 
Balasi 13,1; disc: I. Gal 33,75; 
60 m: E. Hadnagi 8,1 ; 500 m: S. 
Raica 1:27,8; înălțime: M. Popa 1,45. 
(C. Albu).

BUCUREȘTI. — Peste 500 de copii 
au luat parte la camp. Capitalei. Mi- 
liana Micu cu 11,51 m la greutate a 
stabilit un nou rec. republican de copii, 
ca și ștafeta SSE II la 4 x 60 m băieți 
cu 29,2. (N. D. Nicolae).

te

(Urmare din pag.

urma acestei victorii.

i) Wa*» *

pe deplinIn
meritată, Știința Timișoara a trecut 
pe primul loc în clasament. Partida 
a fost bine arbitrată de C. Căpățînă 
(Buzău). întrecerile continuă vineri 
și sîmbătă.

grn.1 i.u
tică. Vina eparțlne 
în egală măsură or
ganizatorilor din 

localitate șl sectoru
lui de resort din consiliul regional UCFS 
Hunedoara, dar și federației de speciali
tate, care nu a controlat din vreme con
dițiile de desfășurare a acestui turneu.

r
ADRIAN VASILIU

antre- 
mai e

acrim, 
că se

P.S. începutul turneului final al cam
pionatului feminin a avut șl un aspect 
negativ. Din lipsa de interes și, mai 
ales, de răspundere a organizatorilor, 
trei din cele patru formații participante 
(deși au sosit din timp în localitate) 
s-au „trezit- cu 15 ore înaintea primului 
meci, la miezul nopții, pe... stradă, în 
căutarea unui loc de odihnă. Apoi, o 
soluție ad-hoc le-a permis celor peste 30 
de jucătoare să se odihnească în patu
rile amenajate într-o... sală de gimnas

Colaborare strînsă = rezultate rodnice
(Urmare din pag. 1)

ușor de imaginat că asemenea acțiuni 
nu s-ar. fi putut realiza decît printr-o 
substanțială colaborare între toate or
ganele și organizațiile amintite.

Dar, această colaborare riii s-a oprit 
aici. în mobilizarea tineretului Ia diferite 
concursuri și competiții sportive de mase 
(sparțacblade, crosuri, duminici cultural- 
sportive, acțiuni turistice sub formă de 
drumeții etc.), organele UCFS au avut 
de fiecare dată sprijinul organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, școli, unități 
industriale și cooperative agricole de pro
ducție, al secțiunii de învățămînt, care 
și-a dat totdeauna avizul ca profesorii 
de specialitate, învățătorii precum și alte 
cadre didactice de cultură generală, cu 
tragere de inimă, cu spirit organizatoric, 
să-și aducă contribuția la succesul unor 
asemenea acțiuni. Aș vrea să arăt că in 
raion avem multe cadre didactice de nă- 
dajde, însuflețite de dorința de a munci

și de a răspunde eu 
țiunile obștești. Mă 
dențiez doar cîteva_____ ____ __ _______
Titu Pirtea (Băbiciu), Eugenia Dumitres
cu (Celaru), Grigore Soșu (Dioșdi), Con
stantin cordeleanu (Cioroiu), Mircea Bo- 
țoi, Moise Străenescu și Constantin Ga- 
nea (Caracal).

Este cazul să amintim și sprijinul a- 
cordat activității sportive de către Con
siliul agricol raional, pe linia școlarizării 
a numeroși instructori sportivi din rindul 
muncitorilor agricoli, a brigadierilor din 
cooperativele agricole de producție, lu
crătorilor și tehnicienilor din S.M.T.-urL 
Este o acțiune de o deosebită importan
ță menită 
activitatea 
sătesc.

In fine, 
pe care îl acordă comitetul raional de 
femei La direcția atragerii intr-o măsură

promptitudine la ac- 
voi mărgini să evi- 
dintre aceste cadre:

să Impulsioneze și mai mult 
sportivă in rindul tineretului

aș aminti aici și de sprijinul

tot mai largă a elementului feminin în 
sport. în această direcție, desigur, s-ar 
putea face mai mult, dar, oricum, înce
putul este promițător. Faptul că cel mai 
reprezentativ sportiv al raionului nostru 
este o... tînără atletă, Ioana Angliei, spe
cialistă în probele de 400 și 800 m, com
ponentă a reprezentativei de atletism a 
regiunii Oltenia, ar putea (și ar trebui) 
să fie un imbold și pentru alte tinere, 
de a-și dedica o parte din timpul lor li
ber practicării organizate a sportului.

Bucurîndu-se în același timp de spri
jinul larg, de conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și organizațiilor 
de partid, sportul caracalean va putea 
să-și mențină poziția fruntașă pe regiu
ne pe care o deține în prezent, să con
tribuie și el — mai mult ca pînă acum 
— la avîntul necontenit al mișcării spor
tive din patria noastră.

Etapa 
de la Clinceni

campionatului

Miercuri, pe ae
rodromul Clinceni 
au continuat în
trecerile etapei re
gionale din cadrul 
publican de parașutism. După o Iul 
strînsă, proba de salt individual de 
1 500 m cu deschiderea întîrziată 
parașutei între 15 și 20 sec și a 
rizare la punct fix a fost cîștig. 
de Ștefan Băcăoanu cu 398,312 
Pe locul 2 s-a clasat Mircea Cioba 
cu 377,612 p, urmat de Uie Apos 
349,991 p, Ovidiu Balanov 348,280 
si Ionel Iordănescu 339,012 p. I< 
rezultatele acestei probe la fem< 
1. Elena Băcăoanu 379,894 p ; 2. E 
sabeta Minculescu 376,873 p ; 3. H 
sabeta Popescu 361,289 p; 4. Mai 
Iordănescu 297,780 p,- 5. Maria Bf 
nilă 257,009 p.

Ultima probă disputată ieri în c 
drul acestui concurs a fost cea 
salt individual de la 2 000 m cu de ' 
chiderea întîrziată a parașutei înt 
25—30 sec și aterizarea la punct fi

Rezultate tehnice: BĂRBAȚ
1. Gh. Eremia 580,876 p ; 2 M. Ci
banu 564,386 p; 3. C. Serghiț
541,909 p; 4. Ștefan Băcăoan 
538,583 p ,- 5. I. Iordănescu 534^)73 I 
FEMEI: 1. Elena Băcăoanu 563,old,
2. Elisabeta Minculescu 495,191 Ă
3. Elisabeta Popescu 449,154 p; 
Maria Iordănescu 431,771 p ; 5. Luc 
Matei 178,768 p.

„Cupa Voința"
SPORTURI

i'JSîmbătă, începând 
de la ora 17, cei 
mai buni practi- 
canți ai sporturilor 
nautice din Capi
tală vor lua startul
într-un concurs devenit tradițional 
„CUPA VOINȚA". In programul aces 
tor întreceri, care se desfășoară pi 
lacul Herăstrău, figurează probe cla' 
sice de schif, caiac și canoe (seniori ș 
juniori).

Concursul este așteptat cu mult in 
teres și va constitui un bun prilej d< 
verificare înaintea apropiatelor final» 
ale campionatului republican. Dun. 
nică — în a doua zi a întrecerilor — 
primul start se va da la ora 8,30.

De la I.E.B.S.
de 

S. < 
pe 

se

Pentru 
fotbal R. P.

CEHOSLOVACA 
stadionul „23

> găsesc de vînzare la

întîlnirea internațional
ROMANA -4 
din 30

August**,
mai
bile- 

casele

tă 
R. 
de 
tele
obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosport cal 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Mar
tie, stadioanele „23 August", Republicii 
Dinamo și Glulești.

La această întâlnire sînt valabile ur
mătoarele legitimații eliberate 'de UCFS 
C. G.r roșii și maro în piele, albastre în 
dermatin, verzi în dermatin, gri în der- 
matin cu ștampila „FOTBAL", legitima, 
țiile eliberate maeștrilor sportului la f<. .
bal, maeștrilor emeriti și antrenorilor e- 
merlțl ai sportului, arbitrilor șl antrenori
lor de fotbal, membrilor comisiilor și 
colegiilor F.R. Fotbal.

k
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CU DOUĂ ZILE I
ÎW DE MECIUL!
CU CEHOSLOVACIA : ‘ I

ECHIPA R. S. CEHOSLOVACE SOSEȘTE ASTĂ SEARĂ
Duminică, la București, fotbaliștii 

cehoslovaci susțin cea de a doua în- 
tîlnire din preliminariile campiona
tului mondial. Ca și reprezentativa 
României. Dar, spre deosebire de 
români, care au debutat victorioși în 
meciul cu Turcia, echipa Ceho
slovaciei a făcut primul pas cu... 
stîngul. Cehoslovacia a pierdut primul 
meci cu Portugalia (0—1) și, ca ur
mare, pentru a mai avea speranțe 
de calificare, ar trebui să cîștige toate 
meciurile următoare. Tocmai de aceea, 
echipa Cehoslovaciei are nevoie 
duminică de o victorie. Fi
rește, jucătorii echipei cehoslovace 
știu că același obiectiv îl au și fot
baliștii români.

După cum se știe, formația Ceho
slovaciei are la ora actuală cîtiva 
jucători ce nu pot fi folosiți. Cine-1 

,-^a înlocui pe Kvasnak, unul dintre 
cei mai valoroși atacanți ? Locul lui 
va fi luat de Straus, de la Sparta 
Kosice, care debutează cu acest prilej 
în „națională". Problema 
postului de înaintaș cen
tral a produs selecțione
rilor multă bătaie de 
cap, deoarece Mraz nu 
va fi utilizat și, în acest 
caz, selecționerii au con
siderat că Masopust este 
jucătorul cel mai indicat 
să ocupe acest post. Ari
pa stingă va fi alcătuită 
din Mașek și Valosek.

Și în «ce privește apăra
rea, antrenorii lotului, dr. 
Vacla Jira și Josef Mar
ko, au luat o hotărîre 
definitivă. în ciuda co
mentariilor anterioare, 
vor juca și cunoscuții 
fundași Lala și Bomba. 
Astfel, linia de fund 
și cea mediană vor arăta 
astfel : Schroif — Lala, 
Popluhar, Bomba — Hor
vath (sau Pluskal), Geleta.

Și stadionul „23 August" s-a pregătit

Un joc de verificare 
și multă încredere...

Ce-au făcut băieții noștri de la 
jocul cu Sparta Rotterdam ? Iată în
trebarea pe care și-au pus-o iubitorii 
fotbalului din țara noastră in aceste 
zile.

După antrenamentele obișnuite, 
joi lotul a intilnit intr-un joc 
de verificare pe Flacăra Moreni. 
Partenerul se poate spune că și-a 
făcut datoria. Echipa lui Blujdea 
a „dat" tot ce a putut — a jucat 
frumos și, in ciuda scorului la care 
a pierdut, a „pus“ multe probleme 
lotului. Verificarea a fost utilă, mai 
ales că ea s-a făcut in condiții grele 
(în timpul jocului a plouat și tere
nul a devenit alunecos).

Se poate aprecia că în ansamblu 
lotul a mers bine, mai cdes în re
priza secundă, cind jocul prestat în 
cimp s-a materializat și in multe 
goluri. Pină la pauză acestea se lă
saseră așteptate și doar o dată Mate
ianu reușise să înscrie.

In partea a doua a meciului ac
țiunile au fost mai clare, la ele 
participind toți înaintașii. Colabo

Echipa și lotul definitiv au fost 
alcătuite în urma meciului susținut 
miercuri în compania formației Ja- 
blonec, din categoria a doua. A în
vins echipa reprezentativă cu 13—4 
(5—1), prin golurile marcate de 
Straus — 7, Masek — 2, Pospichal, 
Valosek, Masopust și Masny.

După joc, antrenorul dr. V. Jira a 
precizat că la București va juca ur
mătoarea echipă: SCHROIF — LALA, 
POPLUHAR BOMBA — HORVATH 
(PLUSKAL), GELETA — POSPICHAL, 
STRAUS, MASOPUST, MASEK, VA
LOSEK. Din lot mai fac parte Kra- 
merius (portar), Taborski (fundaș), 
Hrdlicka și Masny (înaintași). Cu 
acest efectiv vom sosi vineri seara 
cu avionul la București.

JAN NOVAK
redactor ia „ Ceskoslovenski 

sport'-Bratislava 

VALOȘEK

rarea lor a dat roade. Pîrcălab s-a 
mișcat bine, iar pe partea cealaltă 
Sorin Avram a realizat și el multe 
lucruri frumoase. După o repriză 
mai slabă, mijlocașii s-au regăsit in 
partea a doua, fiind mai activi și 
participind mai mult la acțiunile 
ofensive. Apărarea n-a primit gol 
și nu se poate spune că n-a fost 
încercată. Rămîne doar să se pună 
accentul pe plasamentul și decizia 
in deposedarea adversarului de 
minge.

E necesar ca înaintașii să insiste 
mai mult în preajma careului de 
16 m și să tragă cu nădejde, să în
cerce cu mai mult curaj poarta. Și 
acest lucru e valabil și pentru Gher- 
gheli, care in cîteva situații a avut 
poziții bune de șut, dar a mai pre
ferat... un pas în plus.

Echipa are un moral bun, s-a miș
cat mult și a terminat jocul mai bine 
decit a început. Printr-o mobilizare 
și o dăruire totală, dorința tuturor 
jucătorilor noștri de a învinge este 
deplin realizabilă. Dar fără nici un 
menajament tn toate cele 90 de mi
nute de duminică.

Golurile înscrise ieri, unele dintre 
ele rod al unor combinații reușite, 
au fost marcate de Mateianu (3), 
Pîrcălab (2), Georgescu, Sorin Avram 
și Sasu. Așadar 8—0 (1—0) pentru 
lotul nostru reprezentativ, care a fo
losit următorii jucători: Haidu-Popa, 
Hălmăgeanu (Nunweiller III), C. 
Dan, Greavu (Hălmăgeanu)-Gherghe- 
li, Georgescu (Iancu, chemat în lot 
in urma accidentării lui Jamaischi) 
—Pîrcălab, Mateianu, Sasu, S. 
Avram. Modificările au fost făcute 
după pauză.

C. ALEXE

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
RAPID — STEAUA, MÎINE 

LA GIULEȘTI

Jucătorii bucureșteni care nu fac 
parte din loturile A și de tineret își 
continuă pregătirile în vederea re
luării campionatului (2 iunie). Sîm- 
bătă, pe stadionul Giulești, începînd 
de la ora 17,30, formațiile Steaua și 
Rapid susțin un joc amical.

Antrenorii celor două echipe ne-au 
anunțat că vor folosi pe :

RAPID : Urziceanu — Costea, Mo- 
troc, Langa, Macri — Dinu, M. Po- 
Îescu — Rugiubei, Kraus, Oblemenco, 

uțuianu.
STEAUA : Gornea — M. Georges

cu, Petescu, Koszka, Chiru — Jenei, 
Raksi — Pavlovici, Constantin, Voi- 
nea, Negrea.

• După cum se știe, jocurile etapei 
a 24-a din cadrul campionatului ca
tegoriei A, programate inițial pentru 
data de joi, 3 iunie, se vor desfășura 
MIERCURI 2 IUNIE. Programul acestei 
etape este următorul: C.S.M.S. Iași 
— Știința Cluj, Crișul — Dinamo Pi
tești, Știința Craiova — Petrolul, 
U.T.A. — Farul, Minerul Baia Mare 
— Steagul roșu. Rapid — Progresul 
și Dinamo București — Steaua.

Toate jocurile care se vor disputa 
în provincie vor începe la ora 16. 
Cuplajul inter-bucureștean se va des
fășura după următorul program:
Rapid — Progresul (ora 16) și Dinamo 
— Steaua (ora 17,45).

Interviu cu antrenorii lotului reprezentativ— 
llie Uană și Ștefan Covaci

Aseară la Snagov.
Jocul de antrenament al lotului nostru reprezentativ s-a încheiat de 

cîteva minute. Reportajul alăturat vă furnizează, dragi cititori, amănunte 
asupra celor 90 de minute de joc susținute de selecționabili. Găsiți în el 
formația, numele celor care au marcat, numele tuturor componenților lo
tului aflați în pregătire pentru meciul cu Cehoslovacia.

Apreciind însă că ați dori să cunoașteți și unele păreri ale antrenorilor 
ILIE OANĂ și ȘTEFAN COVACI, asupra partidei de duminică, ne-am 
gîndit să le punem o serie de întrebări care îmbrățișează o sferă mai 
largă decit jocul de antrenament propriu-zis.

Oană și Covaci ne-au răspuns cu amabilitate și interviul nostru s-a 
conturat cu repeziciune.

— Care sînt problemele care 
se pun, la ora actuală, în ceea 
ce privește formația noastră ?

OANĂ: Cei 18 jucători cu care 
lucrăm cunosc concepția de joc pe 
care o preconizăm, caută să se în
cadreze cît mai bine în ea. Ei cores
pund cerințelor, lotul fiind verificat 
în partidele internaționale susținute, 
ca și in intilnirile de campionat. în 
ceea ce privește „unsprezecele" cu 
care vom intra pe teren, el se contu
rează așa cum ați văzut în această 
după-amiază. Rămîne să definitivăm 
anumite posturi din linia de fund și 
din linia de mijloc. Nu este vorba 
de ansamblul acestor compartimente, 
ci numai de fixarea asupra unuia 
sau doi titulari. Alegerea se va face 
în funcție de forma jucătorilor, de 
felul cum credem că vor reuși să 
se achite de sarcinile ce le vor re
veni în funcție de specificul jocinui 
adversarilor.

— Cum vedeți șansele echipei 
României în aceste preliminarii 
ale campionatului mondial de 
fotbal ?

COVACI: Este evident că seria 
noastră este una din cele mai difi
cile, prin valoarea unanim recunos
cută a adversarilor. Faptul că jucăm 
cu vice-campionii mondiali și cu na
ționala Portugaliei vorbește de la 
sine. Noi însă vom lupta pentru a 
obține rezultatele cele mai bune, 
vom căuta să fim și noi în lupta pen
tru primul Ioc, deși — în general — 
sîntem cotați ca „out-sideri", adică 
o echipă cu șansa a doua. Pentru a 
ne realiza acest deziderat, știm că 
trebuie să cîștigăm punctele puse în 
joc pe teren propriu, iar în deplasare 
să obținem un număr de puncte co
respunzător. în orice caz, avem deo
camdată două puncte și vom lupta în 
continuare pentru alte succese, pen
tru ocuparea unui loc cu care pe 
drept cuvînt să ne putem mîndri.

— Ce vă propuneți pentru jo
cul de duminică ?

OANĂ: Socotim că lotul actual 
este cel care se impunea după forma 
arătată în campionat și randamentul 
dat in jocurile de verificare. Cu 
acești jucători abordăm cu încredere 
jocul cu cehoslovacii, în care echipa 
noastră iși propune să tacă uz de 
calitățile sale specifice punînd ac
centul pe viteză, pe un ritm susți
nut, pe joc ofensiv. Aceasta este 
orientarea pe care vom cere jucăto
rilor noștri s-o pună in practică. 
Băieții așteaptă acest meci cu multă 
ambiție, sînt dornici să se măsoare 
cu vice-campionii lumii și să-l în
vingă.

— Ce ne puteți spune despre 
echipa cehoslovacă ?,

COVACI: Considerăm că oaspeții 
noștri au jucat, contra Portugaliei, 

sub valoarea lor reală. Desigur, au 
căutat să-și remedieze unele defi
ciențe și — prin urmare — la Bucu
rești ne așteptăm să joace mai bine. 
Cu atît mai mult, cu cît aici ei își 
vor juca „cartea cea mare" a preli
minariilor, o înfrîngere însemnind 
practic, pentru ei, scoaterea com
pletă din cursă. Noi apreciem va
loarea fotbalului cehoslovac, a re
prezentativei cehoslovace. Oaspeții 
noștri au un stil propriu. Sînt jucă
tori robuști, cu bună pregătire atle
tică, protejează bine balonul, asi
gură în teren o bună circulație a 
mingii. Acțiunile lor sînt plantate pe 
un valoros fond de tehnică indivi
duală. Unor jucători de renume mon
dial ca Schroif, Masopust, Piuskal, 
Popluhar, Lala, Pospichal li s-au a- 
dăugat în acest an tineri ca Geleta, 
Valosek, Masny. și alții, care au făcut 
parte anul trecut din formația cla
sată pe locul 2 la Jocurile Olimpice. 
Se adaogă acum Straus, un tînăr 
foarte talentat.

— Ați citit desigur, interviul 
acordat de selecționerul princi
pal al echipei cehoslovace, tova
rășului E. Wayand, redactorul șef- 
adjunct al ziarului „Neuer Weg". 
Ce părere aveți despre aprecie
rile lui Marko asupra echipei 
noastre și asupra jocului de du
minică ?

OANĂ: Iosif Marko a făcut apre
cieri despre echipa noastră după un 
singur med. Am încredere în jucă
torii noștri și cred că duminică seara 
selecționerul cehoslovac își va schim
ba părerea despre potențialul echi
pei române.

— Pot îndrăzni să vă cer și 
un pronostic ?

COVACI: Echipa noastră este dor
nică să învingă un adversar valoros. 
Am încredere în băieții pe care-i 
antrenăm, pentru că realmente ei au 
posibilitatea de a obține o victorie 
în care, și noi și ei, ca și spectatorii, 
sperăm la unison. Dorim să învingem 
pentru a ne întări poziția în grupă 
și a face să crească prestigiul fot
balului românesc în iararhia euro
peană. Așadar, intrăm pe teren cu 
gîndul la victorie.

— Ce așteptați din partea pu
blicului ?

OANĂ și COVACI (aproape cu 
aceleași cuvinte, pe care noi le sin
tetizăm): Ne facem interpreții dorin
ței jucătorilor. Ei așteaptă din par
tea zecilor de mii de spectatori în
curajarea dătătoare de aripi, mai 
ales în momentele grele, care pot 
interveni într-un meci. Jucătorii noș
tri așteaptă, deci, ca publicul să-i 
facă să simtă în permanență că joa
că acasă. Că pentru victorie luptă 
80.011 oameni.

RADU URZICEANU

pentru meciul de duminică...
Ieri la prînz ne-am adresat too. 

Constantin Ispas, director dl I.E.B.S., 
cu rugămintea de a ne furniza o se
rie de amănunte privind preparativele 
care s-au făcut la stadionul „23 Au
gust" în vederea meciului de duminică. 
România—Cehoslovacia:

— Faptul că stadionul „Republicii” 
a intrat în funcțiune ne-a dat posibi
litatea ca să „odihnim" terenul de joc 
de la „23 August", folosit deosebit 
de mult și în toamna anului trecut, 
ca și în această primăvară. Imediat ce 
am avut timp la dispoziție, I.E.B.S. a 
și pornit la refacerea gazonului. Este 

/vorba de anumite porțiuni din centru 
și în fața porților, care au fost rebrăz- 
duite. Ploile care au căzut în ultima 
vreme au facilitat consolidarea braz-

a-i asigura cadrul cel mai bun de 
fășurare.

— Pînă duminică se va mai 
„toaleta" gazonului ?

— Sigur că da. Un gazon 
mare, se știe, împiedică buna desfășu
rare a meciurilor de fotbal. Și de aceea 
gazonul a fost tuns miercuri, iar vi
neri va fi tuns din nou.

— Cam cite bilete s-au vîndut 
pînă acum ?

— Interesul publicului pentru meci 
e deosebit de mare. Mărturie stă fap
tul că pînă azi (n.Y. joi) la prînz au 
fost vîndute 75% din numărul total 
de bilete.

— Se spunea că s-a șters numero
tarea locurilor și publicul a întîmpinat 

____ ___ _______ ___ ______ ___ uneori greutăți gi ceea ce privește 
delor noi* iarba a căpătat o culoare găsirea, numărului specificat pe bilet._ 
plăcută. Terenului i s-a dat nivelarea 
corespunzătoare prin compresare.

— Înseamnă că în clipa de fală...
— ...terenul se prezintă în condiții 

excelente de joc. Meciul acesta, de 
duminică, a constitute pentru noi o 
preocupare importantă în dorința de

— Pînă acum au fost numerotate 
toate locurile de la tribunele I și II, și 
se lucrează la. peluze. După cum ve- 

^“TTeți, dorim/să oferim publicului con
diții optime pentru urmărirea partidei. 
Și dorim din inimă succes echipei 
noastre naționale.

MIRCEA TUDORAN

<Tes-

face

prea

1X2X1X21
Programul concursului Pronosport nr. 

22 (etapa din 30 mai 1965) este deosebit 
de atractiv prin faptul că cuprinde două 
meciuri din preliminariile campionatului 
mondial de fotbal : România — Cehoslo
vacia și U.R.S.S. — Tara Galilor.

Programul concursului este următorul:
I. România (A) — Cehoslovacia (A)

II. Dinamo Bacău — Știința Galați
III. Cehoslovacia (tin.) — România (tin.)
IV. U.R.S.S. — Tara Galilor
V. Chimia Făgăraș —Metalul Tîrgoviște
VI. A.S.A. Tg. Mureș—Jiul Petrila

VIL C-F.R. Timișoara — Gaz metan
VIII. Industria sîrmei—Vagonul Arad

IX. Bologna — Cagliari .*•'
X. Genoa — Milan 4.-

XI. Lazio—Atalanta
XII. Varese — Juventus

Amănunte despre tragerea excepțională 
LOTO

La tragerea excepțională Loto din 1 
iunie se participă — după dorință — cu 
una sau mai multe variante de 3 numere 

diferite, alese din 90, cu următoarele bi
lete :

— la extragerea de 3 numere cu bilete 
de 2 lei varianta și 4 lei (două variante);

— la extragerea de 4 numere cu bilete 
de 8 lei varianta ;

Duminică 30 mai a. c. agențiile 
Loto Pronosport din întreaga țară 
vor fi deschise de la 7—14 pentru 
a da posibilitate participanților 
să-și procure bilete pentru trage
rea excepțională Loto.

— la extragerea de 5 numere cu bilete 
de 20 lei varianta ;

— la extragerea de 6 numere cu bilete 
de 40 lei varianta.

Premiile care se atribuie pentru 3 nu
mere sînt următoarele :

Cat. I (3 din 6 indiferent ordinea ex
tragerii): „Fiat 1100 F“ ;

Cat. a Il-a (3 din 5 indiferent ordinea 
extragerii): „Fiat 1100 D“ ;

Cat. a III-a (3 din 4 indiferent ordinea 
extragerii): ^Wartburg-Standard’î 5

Cat. a IV-a (3 din 3 indiferent ordinea 
extragerii): „Trabant-Combi“.

Premiile în bani se atribuie pentru 2 
numere, astfel: Cat. a V-a; 2 din 6 indi
ferent ordinea extragerii, cat. a Vl-a : 
2 din 5 indiferent ordinea de extragere, 
cat. a Vll-a : 2 din 4 indiferent ordinea 
de extragere și cat. a VIII-a : 2 din 3 
indiferent ordinea de extragere.

Tragerea excepțională Loto dn 1 iunie 
a.c. se desfășoară după aceeași formulă 
ca și cea din 2 februarie a.c. la care s-au 
atribuit 40 autoturisme.

Autoturismele de la tragerea excepțio
nală Loto din 1 iunie vor fi distribuite 
cîștigătorilor pînă la 30 iunie a.c.

La tragerea din 2 februarie a.c. valoa
rea unitară a premiilor cu 2 numere a 
fost de 1 000 lei (cat. V-a), 750 lei (cat. 
Vl-a), 500 lei (cat. Vll-a) și 250 lei (cat. 
VIII-a).

Rubrică redactată de Loto-Pronosporț *



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Trimisul nostru special la de box,

M. IRANCĂ, transmite:

ASTAZI, SEMIFINALELE
în reuniunea de miercuri seara a evoluat, printre 

alții, boxerul nostru, Vasile Antoniu. Ora tirzie la 
care s-a disputat meciul nu ne-a permis să facem co
mentarii. Reprezentantul nostru a avut în această 
partidă o misiune mult mai grea decît se aștepta. 
Adversarul său, Tauber (R.D.G.), mult mai înalt 
si cu gardă inversă, i-a făcut lui Antoniu clipe grele, 
datorită alonjei și jocului derutant de picioare.

Fază din meciul dintre N. Gîju (dreapta) și olandezul Paske. A învins 
Gîju la puncte.

Boxerul nostru a acționat contractat, reținut, nu și-a 
găsit cadența timp de două reprize și nu s-a putut 
impune. Numai în ultimul rund Antoniu s-a dezlăn
țuit, a aruncat în luptă toate resursele, aproplindu-se 
de valoarea sa reală. De altîel, în această repriză 
Tauber a fost trimis la podea și a terminat meciul 
cu dificultate. Antoniu e cel de-al treilea boxer ro
mân care a intrat în semifinale. Ziariștii străini, 
chiar și cei polonezi, îi acordă prima șansă în meciul 
pe care boxerul nostru îl va susține în compania 
campionului olimpic, Grudzien (Polonia).

Tot în reuniunea de miercuri seara, intr-un meci 
deosebit de disputat, Rascher (R.F.G.) a dispus la 
puncte de Neurath (Cehoslovacia). Ambii boxeri au 
fost numărați de cite două ori. Galonska (Polonia), 
depășit categoric de iugoslavul Petrie, a fost totuși, 
gratificat cu victorie. Decizia a stîrnit îndelungi pro
teste din partea publicului, care într-o asemenea 
situație era, firește, complet imparțial. Galonska a 
terminat lamentabil ultima repriză, într-o situație în 

care în mod normal meciul trebuia 
oprit. Alte rezultate din reuniunea 
de miercuri seara: ușoară: Fasoli 
(Italia) b. dese. 2, Kanerva (Finlan
da); Kulej (Polonia) b. p. Frolov 
(U.R.S.S.); semimijlocie: Tamulis
(U.R.S.S.) b.p. Ciuka (Polonia); Ku
cera (Cehoslovacia) b. p. Dieter 
(R.F.G.) — decizie eronată; semigrea: 
Gerber (R.F.G.) b. p. Dragan (Polo
nia I.

Astăzi se dispută semifinalele. în 
reuniunea de după-amiază, vor avea 
loc meciuri în cadrul categoriilor 
muscă, pană, ușoară, mijlocie mică 
și semigrea, iar seara, la cocoș, se- 
miușoară, semimijlocie, mijlocie și 
grea. Ciucă va boxa in prima reuniu
ne, iar Gîju și Antoniu în cea de a 
doua.

în ziarul de joi am prezentat ci
titorilor (datorită orei tîrzii la care 
s-au disputat meciurile) numai o 
parte dintre boxerii caliîicati în se
mifinale. Iată-i acum și pe ceilalți 
semifinaliști: ușoară: Fasoli (Italia) 
— Kulej (Polonia); semimijlocie: Ta
mulis (U.R.S.S.) — Kucera (Ceho
slovacia); semigrea: Gerber (R.F.G.) 
— Anders (R.D.G.).

La Riga, va fi desemnat primul finalist al meci-turneului 
candidaților la titlul mondial de șah

Spasski sau Gheller?
RIGA 27 (Agerpres). Meciul de șah 

dintre marii maeștri Boris Spasski 
și Efim Gheller, contînd pentru se
mifinalele campionatului mondial, a 
fost deschis joi la Riga. In prima 
partidă, cu albele va juca Gheller. 
Arbitrul meciului este maestrul in
ternational Mihail Judovici.

★
La Riga, încă un nume va fi șters 

de pe lista candidaților la titlul mon
dial de șah. între Boris Spasski și 
Efim Gheller urmează să fie ales unul 
dintre cei doi finaliști ai competiției 
care desemnează pe șalangerul lui 
Tigran Petrosian, actualul deținător 
al titlului. Pînă acum, doi dintre cei 
mai redutabili competitori au trecut... 
în rîndul spectatorilor. Este vorba de 
Paul Keres, cel mai vechi dintre can- 
didații la supremația șahistă, învins 
cu 6—4 de Spasski și apoi ex-campio~ 
nul lumii, Vasili Smîslov, eliminat la 
scor categoric de Gheller (5*/2—V/t)-

Ultimul a fost introdus ad-hoc îr 
competiție, înlocuindu-1 pe M. Bot 
vinnik, retras.

Semifinala Spasski—Gheller se joa
că pe distanța a 10 partide, ca toatt 
întîlnirile din sferturile de finală ale 
întrecerii.

Care este situația în cealaltă jumă
tate a tabloului meci-turneului dintre 
candidați ? Aici să află în luptă ma
ghiarul Lajos Portisch — învingătorul 
americanului S. Reshevsky, în meci de 
baraj — cu fostul campion mondial 
Mihai Tal, pe de o parte și tinerii 
mari maeștri Bengt Larsen (Danemar
ca) și Boris Ivkov (Iugoslavia), pe 
de alta. Aceste două meciuri din sfer
turile de finală sînt programate să 
înceapă la 27 iunie, în localitatea cli
materică Bled, din Iugoslavia. îptrin- 
gătorii se vor întîlni, la distanță' 
lună, în a doua semifinală a mari1, 
întreceri sahiste.

Concursul de tir de ia Leipzig
LEIPZIG, 27 (prin telefon). — în 

localitate se desfășoară un concurs de 
tir la care participă trăgători din 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Română, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, U.R.S.S., 
R. P. Polonă și Austria. Pînă acum 
s-au desfășurat probele de armă liberă 
calibru redus 60 focuri oulcat, 3X40, 
pistol liber și prima manșă la talere 
aruncate din șanț. Proba de pistol li
ber a fost cîștigată de Bolicenko 
(U.R.S.S.) cu 564 p, cea de armă 60 
focuri de Stoianovici (R.S.F. Iugosla-

via), iar cea de armă 3X40 de Pa- 
rakimovici (U.R.S.S.) cu 1152 p. La 
talere, după prima manșă, conduce 
Smelcinski (R.P.P.) cu 93 p, urmat de 
Terentiev (U.R.S.S.) cu același număr 
de puncte și St. Popovici (R.P.R.) cu 
92 p.

Turneul de șah

i ____ _
Foto î Zentralbild |ș

de Ia Matanya
Știri • Rezultate • Știri

Gherman Sveșnikov (U. R. S. S.) a cîștigat 
proba de floretă

T. Mureșanu
Joi, pe planșele de la sala Floreasca 

s-au aliniat floretiștii. în primul tur 
din serii, o singură surpriză, dar de 
proporții : eliminarea polonezului Woj- 
6a, protagonistul atîtor concursuri in
ternaționale de anvergură. în turul doi 
au „rămas" printre alții maghiarii 
Cyarmati, Nvomarkai, sovieticul Pu- 
«teatin și unul din reprezentanții noș
tri Iuliu Falb.

Au urmat semifinalele,. în acest tur 
al concursului țara noastră a avut trei 
reprezentanți : Ti Mureșanu, I. Drîm- 
bă și A. Csipler. Prima semifinală a 
fost dominată de Sveșnikov. Trăgătorul 
sovietic a acționat pe cit de simplu, 
pe atît de eficace. în schimb, în a- 
ceeași semifinală, Franke manifestând 
repetate schimbări de ritm, nu a reu
șit să acumuleze decât două victorii. 
Calificarea lui în finală rămăsese sub 
semnul întrebării. Campionul olimpic 
a avut însă șansa că atît Jănnicke cît 
și Szabo au evoluat slab, fiind elimi
nați. Din această semifinală se cali
fică mai departe Sveșnikov, Franke, 
Skrudlik și reprezentantul nostru A. 
Csipler (oare a mers bine realizînd 3 
Victorii).

Cealaltă semifinală a fost dominată 
de trăgătorii noștri Mureșanu și Drîm- 
bă. Ei s-au calificat în finală împreună 
cu sovieticul Sîsîkin și polonezul Li
șewski. De subliniat că în acest tur 
au căzut ambii trăgători maghiari L. 
Kamuti și S. Szabo. In finală concu
rează trei români (Mureșanu, Drîmbă 
și Csipler), trei polonezi (Franke, Li
șewski și Skrudlik), doi sovietici (Sveș
nikov și Sîsîkin).

pe locul IV
Finala probei, deosebit de disputată, 

a fost cîștigată de floretistul Sveșnikov, 
Dintre trăgătorii noștri cel mai bine a 
evoluat T. Mureșanu, care are meri
tul de a fi întrecut pe Sveșnikov cu 
5—1 și Franke cu 5—4, pierzînd la 
Lișewski cu 2—5 și la Skrudlik cu 
1—5. Astfel, Mureșanu a ratat posi
bilitatea de a realiza o performanță cu 
totul remarcabilă.

Clasament: 1. G. Sveșnikov (U.R.S.S). 
6 victorii, 2. E. Franke (Polonia) 5 v 
(15 tușe), 3. Z. Skrudlik (Polonia) 5 v 
(21 t.), 4. T. Mureșanu (România) 5 v 
(22 t.), 5. A. Lișewski (Polonia) 3 v, 
6. I. Sîsîkin (U.R.S.S.) 2 v, 7. A. Csi
pler (România) 1 v (31 t.), 8. I. Drîm- 
bă (România) 1 v (33 t.).

Vineri — proba de floretă băieți 
pe echipe.

PENTATLON MODERN: Con
cursul internațional de pentatlon 
modem de la Budapesta a continuat 
cu proba de înot, cîștigată de ma
ghiarul Bodnar (300 m în 3:39,1). 
După patru probe, conduce Lednev 
(U.R.S.S.) — 4 102 puncte, urmat de 
Bodnar — 3 816 puncte. Pe echipe 
conduce U.R.S.S. (10 894 p.).

TENIS DE MASĂ: La Lodz a 
avut loc întîînirea internațională 
dintre reprezentativele masculine 
ale R. P. Polone și R. P. Chineze. 
Sportivii chinezi au obținut victoria 
cu scorul de 5—0.

FOTBAL:
• în returul semifinalei „Cupei 

orașelor tîrguri", Juventus Torino a 
dispus cu 3—1 (0—0) de Atletico 
Madrid. Cum în primul meci vic
toria a revenit cu același scor for
mației madrilene, pentru desemna
rea echipei finaliste va avea loc un 
al treilea joc. în cealaltă semifinală, 
se întâlnesc Manchester United și 
Ferencvaros Budapesta.

• Formația Vasas Budapesta a 
întrecut pe teren propriu echipa iu
goslavă Sarajevo cu 2—0 (0—0) și 
s-a calificat pentru turul următor în 
cadrul „Cupei Europei Centrale" 
(în pniimul joc, Vasas a cîștigat cu 
2—1).

• în finala „Cupei Iugoslaviei" 
Dinamo Zagreb a învins cu 2—1 
echipa Buducnost din Titograd, care 
activează în liga a doua. Dinamo 
cîștigă pentru a doua oară conse
cutiv trofeuL

ANCHETA ÎN LEGĂTURĂ CU 
MECIUL DE BOX LISTON—CLAY

Eeouil întâlnirii de box Cassius 
Clay—Sonny Liston a ajuns pînă în 
Congresul S.U.A. Astfel, Robert Mi
chel (republican din Illinois) a ce
rut în Camera Reprezentanților des
chiderea unei anchete în legătură cu 
această întâlnire pe care a calificat-o 
„frauduloasă și rușinoasă pentru 
box". Bl a arătat că ultimele trei 
campionate mondiale, care s-au con
sumat in cîteva minute, au adus 
venituri de peste 12 milioane do
lari. în Senat, Philip Hart (demo
crat din Michigan) a subliniat ne
cesitatea de a impune un sever con
trol federal asupra boxului ameri
can. El a anunțat că săptămîna vi
itoare va depune un proiect de lege 
cerând numirea unui comisar fede
ral pentru acest sport și prevăzînd 
deschiderea de anchete în legătură 
cu meciurile echivoce.

în turneul de șah de la Natanva 
(Tzrael) s-au disțptat 9 runde. Lider 
continuă să fie maestrul internațio
nal Czemiak, care a reușit o surprin
zătoare victorie asupra marelui maes
tru iugoslav Gligorici. Acesta împreu
nă cu compatriotul său Matanovici, îm
parte locurile 2—3 ale clasamentului.

Fostul campion al României, Victor 
Ciocîltea, a cîștigat partida sa din 
runda a 9-a, învingîndu-1 pe belgianul 
Dunkelblum.

Iată clasamentul turneului, după 9 
runde : Czemiak (Izrael) 7 (1), Gligo
rici și Matanovici (Iugoslavia) 6, Dom
nit! și Kreidman (Izrael) 5‘/2, Ciocîltea 
(România) 4V2, Soos (România) și Dun
kelblum (Belgia) 3‘/j, Aloni (Izr.) 3 (1), 
Porath și Bobis (Izr.) 3, Fischer (Izr.) 
21/..
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JLORfLISHlf NOASTRE PARTICIPĂ
LA „CUPA JANTIf“

fio-Astăzi 
retistele 
zilele de . 
curs internațional feminin de floretă 
..Jupa Jantle". Din lot fac parte: Olga 
Szabo, Maria Vlcol, Ileana Drlmbă, Eca- 
terina Iencic, Marina Stanca și Suzana 
Tași. La această competiție participă 
sportive din 30 de țări.

urmează să plece la Paris 
noastre, invitate să participe în 
29 și 30 mai la tradiționalul con-

CARNET EXTERN

între 30 iunie și 2 iulie se 
va desfășura la Zagreb tradi
ționala competiție internațio
nală de handbal feminin de
numită
care va participa și reprezen
tativa noastră. Programul aces
tei competiții este următorul: 
30 iunie : România—R. D. Ger
mană și Iugoslavia—Polonia ;
1 iulie : România—-Polonia și 
Iugoslavia—R. D. Germană ;
2 iulie : R. D. Germană—Polo
nia și România—Iugoslavia.

.Trofeul Zagreb", la

r

însemnări pe marginea Turuiui ciclist al Italiei
.11 Giro" se mișcă tn ritm de melc 
tricoul roz se schimbă de la un 

la altul, cum își schimbă
Si
..gregario' 
Marcello Mastroiani costumele in fil
mul „Ieri, oggi, domani". Intr-adevăr, 
la maglio roșa (în Turul Italiei tri
coul liderului este de culoare roz) s-a 
aflat în posesia a șapte alergători, iar 
media orară nu a urcat peste 34 kilo
metri in 11 din cele 13 etave consu
mate pînă aseară.

Dar astăzi „II Giro" va cunoaște o 
senzațională schimbare de viteză. Ca
ravana întreagă, cu cicliști, antrenori, 
masori, radioreporteri, inclusiv orchestra 
de jazz Gonii Kramer (îmbarcată pe 
avioane), va face un salt de 1500 km 
de la Taormina (Sicilia) la Milano, 
unde cursa va fi reluată mîine. Această 
transbordase spectaculoasă, care stâr
nește admirația a milioane de „tâfosi" 
și invidia lui Jacques Goddet (orga
nizatorul Turului Franței), este unică 
în genul său în analele curselor

cicliste. Ea nici nu putea fi evitată 
în traseul conceput de dinamicul orga
nizator, Vincenzo Torriani, care anul 
trecut voise să dea startul în Turul 
Italiei din... Grecia, mai precis din 
străvechea Olympia, în semn de „oma
giu" față de Jocurile de la Tokio. 
C.I.O., însă, s-a opus. De data acea
sta, Torriani a reușit să pună pe roate 
un „Tur" ultramodern nu numai cu 
cicliști, automobile, caravană publici
tară, dar și cu un intermezzo aviatic.

Și acum, să recapitulăm cîteva de
talii tehnice.

Cel de al 48-lea „Giro d’ Italia" mă
soară 4200 km (23 de etape) și este 
împărțit în trei „acte" distincte : 
primul, de la San Marino la Reggio 
Calabria, peste pantele Abruzzilor și 
pe șoselele toride ale Sudului; al doi
lea a fost in sine un Tur al Siciliei, 
iar ultimul va purta caravana peste 
Alpi și Dolomiți întoreîndu-se în cen
trul Italiei, la Florența. Organizatorii

italieni ■■’i ales un parcurs care să con
sacre — pun 
plet.

Dar se vede că marii ași n-au înțe
les bunele intenții ale lui signor Tor
riani, refuzînd să alerge într-o cursă 
atât de bizară, excesiv de lungă și 
mult prea obositoare. învingătorul de 
anul trecut, Jacques Anquctil, a pre
ferat Turul Olandei unde s-a clasat 
al 8-lea, iar belgianul Rik Van Loy 
s-a distrat puțin în Turul Spaniei, cîș- 
tigînd opt etape. Și așa se face că 
Turul Italiei se dispută în „familie", 
alături de 90 italieni fiind prezenți la 
start doar 10 belgieni (și nu de mina 
întâi), antrenați de fostul campion 
mondial Brik Schotte.

Cu atît mai bine, scriu comenta
torii italieni. Dacă francezilor, spanio
lilor, olandezilor le-a fost frică să urce 
pe Stelvio, cursa va putea fi cîștigată 
de unul de-ai noștri, fie că se va numi 
el Adorni sau Ziliolli.

ei — pe rutierul com-

înaintea finalelor 
de la Roland Garros 
Campionatele internaționale de te

nis ale Franței se apropie de sfîrșit 
S-au disputat primele sferturi de fi- j 
nală a probei de simplu feminin : Mar
garet Smith (Australia) — Norma 
Baylon (Argentina) 6—3, 6—1 ; Ma
ria Bueno (Brazilia) — Annette Van 
Zill (Africa de sud) 6—4, 6—3.

în proba de dublu mixt, campionul 
român Ion Țiriac a făcut pereche cu 
jucătoarea cehoslovacă Vobickova. Ei 
au ajuns pînă în optimile de finală, 
unde au întîlnit cuplul Arilla (Spania) 
— Baylon (Argentina). Ultimii au ter
minat învingători după trei seturi de 
luptă : 6—4, 3—6, 6—3.

După terminarea întrecerilor de la 
Roland Garros, ale căror finale sînt 
programate la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni. Ion Tiriac urmează să plece 
la Lugano (Elveția), invitat să ia parte 
la turneul care începe aci la 31 mai.
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