
Pregătiri pentru vacanța școlară

mETON:
ITEȘTIUL ȘI DEVAL
it întîmpinarea vacanței, care, pentru unii 
vi. cei din clasele I—IV a și început, peste 

se fac pregătiri intense pentru a asigura 
uror elevilor condiții de practicare — în 
itinuare —- a sportului. Interviul nostru 
îfonic își propune să prezinte cîteva as- 
rte legate de aceste pregătiri în două re
ni : Argeș și Hunedoara.
Primul interlocutor, tov. inspector metodist 

NICOLAE COSTEA. din cadrul secției 
învățămînt a regiunii Argeș.

— La această dată a și fost organizată 
nisia care va răspunde de activitățile ce 
vor desfășura pe timpul vacantei de vară.
asemenea, s-a trecut la recrutarea cadre- 

. : didactice care vor activa în taberele lo- 
'e și regionale, la selecționarea elevilor, la 
■onditionarea localurilor de tabere. In toate 
sste acțruni colaborăm strîns cu organele 
2FS si U.T.M
— Unde vor funcționa principalele tabere ? 
-— Ele vor fi amplasate, ca și în anii pre- 
denți, în cîteva din cele mai pitorești locuri 
? regrupai, la Lotru, Cozia și Păusa, pe 
dea 0nrrnd, la Stoenești și Dragoslavele,
Curtea de Argeș, Păuleasca și Valea Mar» 

teste tabere regionale, în total numărul 
• va fi de 12, vor funcționa în patru serii 
cite 1350 de elevi și din programul lor, 

prtul va fi nelipsit.
— Pe „itinerar" turistic, ce ne puteți 
rune ?
— Turismul de mase va ocupa un loc im- 
>rf.ant în cadrul acțiunilor ce vor fi orga- 
zate în vacanță. In acest scop au fost create 
! baze turistice, dintre oare 5 pentru elevii 
Tștri și restul pentru școlarii ce cor veni din 
te regiuni. Aceste baze turistice vor func- 
ma, printre altele, la Corbeni-Căpățineni,

(Continuare în pag. a 2-a)

Spartachiffldsi de vară 
a tineretului

Vești de Ia corespondenții noștri
MIZIL. Pînă la data de 25 mai, în cele 55 

de asociații sportive sătești din raion erau 
angrenați în întrecerile Spartachiadei de vară 
peste 10.500 de tineri. Cele mai frumoase 
rezultate în mobilizarea tineretului la între
ceri le-au obținut asociațiile Spicul Ciorani 
(450 de participant), Avîntul Glodeanu-Sărat 
(346), Viitorul Ulmeni (235) și Recolta Smîr- 
danu (260). în această perioadă, în asocia
țiile sportive din raion au fost amenajate 
— prin muncă patriotică — trei terenuri de 
fotbal, patru de volei, două sectoare de atle
tism și un teren de handbal.

M. Piroșca
★

PANCIU. Tn aceste zile, cei peste 450 
membri UCFS de la asociația sportivă Trac
torul (comuna Tg. Frumos, raionul Pașcani.) 
sînt angrenați în întrecerile primei etape a 
Spartachiadei de vară. Tinerii de aci și-au 
amenajat o frumoasă bază sportivă simplă 
sub îndrumarea profesorului de educație fizică 
Ion Vizitiu, de la școala de mecanizatori agri
coli. Pe această bază au loc acum întreceri 
de volei, handbal, fotbal și gimnastică.

C. Enea
+

ADJUD. Peste 10.000 de tineri s-au în
trecut pînă în prezent în prima etapă a 
Spartachiadei de vară. De o largă popularitate 
s-au bucurat probele de atletism (1230 par- 
ticipanți), tir (1260) și trîntă (980). Eviden
țieri : asociațiile sportive Flamura roșie Sas- 
cut-Tîrg, Avîntul Păncești, Voința Păunești, 
Voința Răchitoasa ș.a. Cu prilejul desfă
șurării acestor întreceri tinerii din raion și-au 
amenajat 11 terenuri de handbal, 13 de fot
bal. 25 de sectoare pentru aruncări etc.

E. Teirău

ultimul cuplaj interbucureștean. In fotografie, fotoreporterul nostru V. Bageac i-a surprins pe 
și Dumitriu „asaltlnd" poarta lui Cușma, în meciul Progresul—Rapid din turul cam

pionatului

completă în categoria A la fotbal
două participări im-por- 

ale echipei noastre na- 
în preliminariile cam- 
t mondial — meciul 
duminică cu Ce-ho- 
și cel cu Portugalia 

13 iunie), astăzi se
desfășura o nouă etapă (a 
) a campionatului catego- 
A,. care va avea loc în 

se orașe ale tării.
O etapă pasionantă acum, în 

atît de disputat al aces-
campionat. Fără îndoială 

toate meciurile sînt deose- 
de interesante țnîci unul 

t poate fi socotit lipsit de 
iză), iar rezultatele lor vor 
rfîuența configurația ‘acestui 
lasament atît de... zbuciumat.
Jocul frumos practicat de e- 

hipa noastră în meciul cu Ce- 
oslovada ne-a arătat că fot- 
aliștil noștri sînt capabili să 
ractice un fotbal din ce în ce 
rai bun. De aceea sîntem con- 
inș-i că antrenorii dar mai ales 
acătorii, nu vor uita nici în 
.reciurile de campionat datoria 
e o au de- a desfășura un f.ot- 
ral de calitate.

Dar iată etapa completă : 
7.S.M.S.—Știința Cluj, Dinamo 
■iiLCurești-—Steaua, Crișu.1—Di- 
lamo Pitești, Știința Craiova-— 
’elrolul, U.T.A.—Farul, Minerul 
’ Mare—Steagul roșu; și Rapid 

-Progresul. Toate jocurile vor 
ncepe la ora 16.
Cuplajul interbucureștean se 

lispută pe stadionul „23 Au- 
fust“r după următorul program: 
lapid—Progresul ora 16 ; Di- 
lamo—Steaua ara 17.45.

ARBITRI STRĂINI 
LA PATRU JOCURI ALE 

CATEGORIEI A
Patru meciuri din etapa de 

azi, a 24-a a campionatului ca

tegoriei A, vor fi conduse de 
arbitri străini. Astfel, jocul 
U.T.A. — Faruf Vă fi arbitrat 
de FRIEDRICH KOEPCKE 
(R. D. Germană), cel care a 
condus duminică, la centru, 
meciul România — Cehoslova
cia din preliminariile campio
natului mondial. Ceilalți doi

POSTUL NOSTRU DE CORESPONDENT! VOLUNTARI DE LA

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI NE COMUNICĂ ;

Studenții în întreceri
Sute de studenți și studente 

reprezentând facultățile de is
torie, științe juridice, matema
tică, chimie, fizică, geografie, 
biologie etc. din cadrul Univer
sității București participă cu 
entuziasm la diverse competiții 
sportive. In rindurile care ur
mează vom surprinde cîteva 
aspecte din cadrul întrecerilor 
sportive studențești.

CONCURSURI 
INTER4N5TÎTUTE

Sportivii Universității au obținut 
o serie de rezultate bune in 
cadrul competițiilor organizate 
pe centrul universitar București 
și în faza finală a campionate
lor universitare republicane. 
Mulți dintre tineri au reușit să 
se claseze pe locuri fruntașe în 
competițiile sportive studențești. 
Semnificativ este și faptul că 
peste 1500 de studenți au fost 
angrenați în cadrul competiții
lor de mase. O serie de com
petiții au devenit tradiționale. 
Astfel campionatul de atletism 

arbitri din R. D. Germană, vor 
conduce și ei alte două me
ciuri: GERHARDT KUNZE va 
arbitra partida Rapid — Pro
gresul, iar RUDI GLOECKNER, 
jocul C.S.MS. — Știința Cluj.

Derbiul cuplajului bucureș- 
tean, meciul Dinamo — Steaua, 
va fi condus de francezul 
HENRI FAUCHEAUX.

al Universității a reunit la star
tul său peste 430 de tineri și 
tinere. Studenții Constantin Gre- 
cescu, Viorica Tocilă și Iulian 
Fulger au obținut titluri de 
campioni universitari republi
cani la atletism. în cadrul cam
pionatelor inter-institute la bas
chet echipa feminină a Univer
sității a învins în finală for
mația I.C.F., clasîndu-se astfel 
pe primul loc. Un frumos suc
ces a obținut și echipa femi
nină de volei care participînd 
în campionatul orășenesc s-a 
clasat pe locul I în seria uni
versitară

NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI DE POLISPORTIV
Catedra do educațe fi

zică a Universității Bucu
rești s-a preocupat de organi
zarea și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a probelor 
privind Insigna de polisportiv. 
Recent, 313 tineri și tinere au 
cucerit Insigna. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținui

CenV»'8\
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In prima zi joacă, deci acomodare cu apa cristalină înaintea 
lecției propriu-zise. Fotografia ne arată un aspect din cursul 
unei lecții la centrul de învățare a înotului inaugurat ieri la 

ștrandul Tineretului.
Foto : A. Neagu

Turneele £lnale de handbal

Jocuri spectaculoase 
la Hunedoara și Tr. Severin

Dinamo București șl Știința București învingătoare
In mecîurile-derbî

HUNEDOARA, 1 (prin tele- 
! fon de la trimisul nostru). A 
treia ediție a derbiului Dina
mo București — Steaua din ac
tualul campionat a revenit din 
nou «campionilor. Dinamo a 
cîștigat și de data aceasta, cu 
18—12 (II—4), după un meci 
frumos, de un bun nivel tehnic, 
deschis, cu acțiuni foarte varia
te și rapide, la care a contri- 

l buit și echipa Steaua. Forța de 
’ șut superioară a dinamoviștilor 
| (Mozer, Nica, Ivănescu) și-a 
spus din nou cuvîntul. Ei au 
condus în permanență, uneori 
la diferență apreciabilă (5—1 
în min. 13, 9—1 în min. 18, 
10—3 în min. 23). După pauză 
însă, jucătorii de la Steaua 
au fost mai atenți în apărare.

Echipa feminină de gimnastică 
a Universității a câștigat timp 
de trei ani consecutiv titlul de 
campioană pe centrul universi
tar București la senioare, catego
ria a II-a. Studenții Rodica Dia- 
conescu și Stelian Ialtvinschi au 
cucerit titlul de campioni re
publicani de gimnastică la se
nioare, categoria a II-a și, res
pectiv, seniori, categoria a II-a. 
Una din secțiile sportive frunta
șe ale Universității este și sec
ția de fotbal. Anu.1 acesta 650 
de studenți au fost angrenați 
în practicarea fotbalului prin 
participarea la campionatele pe 
facultăți.

facultățile de istorie, matema
tică și fizică. Pînă la sfârșitul 
lunii iunie încă 800 de studenți 
își vor trece probele pentru cu
cerirea Insignei.

GHEORGHE CIORANU, PE
TRE HIRICĂ, VIOREL CHE- 
TREANU și VIOREL TIRLI — 

studenți. 

au blocat mai bine șuturile de 
la 9 m și au redus din dife
rență (16—11 în min. 54 și 
17—12 în min. 58). Au înscris : 
Popescu 1, Mozer 7, Covaci 1, 
Nica 3, Ionescu 2 și Ivănescu 
4 pentru Dinamo, Roșescu 1, 
Telman 1, Nodea 2, Oțelea 1, 
lacob 6 și Totan 1 pentru 
Steaua.

Cu acest joc s-a în
cheiat turul turneului final.

AD. VASILIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Competiția micilor gimnaști 
un irumos succes!

TIMIȘOARA (prin telefon). 
Timp de două zile s-au desfă
șurat întrecerile celei de a treia 
ediții a campionatului republi
can de gimnastică pentru copii 
și juniori „mici".

Iată rezultatele înregistrate : 
ECHIPE fete (junioare și fe
tițe) : 1. București I 487 p, 2. 
Banat I 474,69 p, 3. București 
II 464,44 p, 4. Bacău, 5. Cluj, 
6. Brașov ; băieți (juniori și co
pii) : 1. București I 549,45 p,
2. București II 537,50 p, 3. Ba
nat I 534,45 p, 4. Cluj, 5. Bra
șov, 6. Mures-Autonomă Ma
ghiară. INDIVIDUAL : junioare 
II : 1. A. Goreac (Ban.) 46,36 p, 
2. CI. Pandelescu (Buc.) 46,16 
p ; juniori II: 1. C. Petrescu 
(Buc.) 56,50 p, 2. N. Oprescu 
(Buc.) 56,35 p, 3. R. Branea 
(Cluj) 55,25 p ; fetițe: 1. I. 
Stoenescu (Buc.) 37,30 p, 2. O. 
Alexa (Cluj) 37,25 p, 3. Ec. Min- 
eulescu (Buc.) 36,80 p ; băieți:
1. L, Marinache (Buc.) 37,40 p,
2. V. Teodorescu (Buc.) 37,30 p,
3. I. Răutu (Buc.) 36,80 p.

FR. ORDOS, coreso.

I ® ÎNCEPE „CUPA |
1 MAMAIA" LA IAH- I

TING

I

Constanța găzduiește de 
azi tradiționalul concurs 
internațional de iahting do
tat cu „Cupa Mamaia".

Concursul se desfășoară 
pe Marea Neagră, în ime
diata vecinătate a portului 
Tomis, pe un traseu de tip 
olimpic. La această ediție 
participă concurenți din 
R,D. Germană, R.P. Polonă 
șl R.P. Bulgaria. Tara noa
stră va fi reprezentată de 
cluburile : Marina și Di
namo Constanța, Progresul 
și Știința București. Pro
gramul cuprinde întreceri 
la clasele snaip, finn, F.D., 
star.

I ® VOLEI: PREGĂ
TIRI PENTRU TUR
NEUL DE LA LEIP

ZIG

I

I

La 8 iunie, sub conduce
rea antrenorului S. Mihăi- 
'escu, voleibaliștii din se
lecționata divizionară își 
vor începe pregătirile în 
comun pentru turneul in
ternațional de la Leipzig 
din zilele de 16—19 ale a- 
cestei luni. Jucătorii care 
alcătuiesc selecționata sînt: 
Derzei, Corbeanu, Ganciu^ 
Schreiber, Cozonici, Stoian, 
Tîrlici, Szocs, Bartha, Po- 
roșnicu și Coste.

I

® AZI, JOC DE 
PREGĂTIRE: LOTUL 
DE JUNIORI - PRO
GRESUL, LA RUGBI I

I

In cadrul pregătirilor 
pentru meciurile cu echipa 
Cehoslovaciei, juniorii no
ștri întîlnusc azi. de la ora 
17.30, pe stadionul Progre
sul, formația de categoria 
A Progresul. Cu acest pri
lej vor fi încercați urmă
torii jucători, componenți 
ai lotului republican de ju
niori : Dina, Gheorghe, Io
nescu, Ghimbășanu, Onu- 
țu, Stoleru. M. Alexan- 
drescu, Dumitrescu, Filip, 
Fugigi, ‘
Durbac, 
FlorescU) 
Cristea, 
Meiu, 
Hulă, Oprea, Iureș.

Rășcanu, Iftimie,
Prosi, Dumitru, 

V. Marinescu, 
Preotu, Catană, 

Braga, Coravu.

Un moment spectaculos din evo
luția la sol a bucureșteanuluL 

Nicolae Oprescu.

Foto s O. Mațo-Țjmișpartțcț



S-au deschis porțile centrului
O dimineață însorită, călduroasă, un parc umbrit pe 

alocuri de copaci care-și leganau frunzele in adierea 
mîngîietoare a vîntului, o peluză imensă acoperită de 
un gazon mătăsos, bazine cu apă cristalină. Ce și-ar fi 
putut dori mai mult copiii care au inaugurat ieri dimi
neață „ediția" 1965 a centrului de învățare a înotului 
de la ștrandul Tineretului ? într-adevăr, cei peste 600 
de copii veniți ieri la prima lecție de înot au avut de 
ce să se bucure și... s-au bucurat din plin de dărnicia 
naturii.

Cunoștințele s-au înfiripat repede. Cei „mari , ve- 
niți la seria de la ora 8, au discutat mai întîi despre 
notele cu care au încheiat anul școlar și apoi, bine
înțeles, despre înot.

— Mă fac brasist, spune Mircea Vasilescu.
— Te cam lauzi, îi răspunde Dumitru Mirescu. un 

băiețel vioi, cu ochii jucăuși. Tu nu ști nicf măcar 
să te ții deasupra apei și visezi să devii înotător.

— Ba nu mă laud de loc. Fratele meu a învățat să

înoate exact acum un an și acum e în secția de per
formanță a Clubului sportiv școlar.

Discuția s-a întrerupt, deoarece prof. Sofia Petruțiu, 
instructoarea grupei, i-a chemat la „ordine1*. A urmat 
încolonarea, drumul pînă la vestiarele frumos vopsite 
și lecția pe... uscat, pentru ca după nici 20 de minute 
copiii să facă și primele mișcări în apă.

La 10,30 le-a venit rîndul preșcolarilor. Mai timizi, 
dar de loc temători de apă, s-au avîntat și ei în bazine 
de parcă s-ar fi născut în apă.

Am plecat de la „Tineretului" cu convingerea că 
în acest an se va bate cel puțin un record : acel al 
numărului participanților care acum un an a fost de 
5000. Și mai sîntem convinși că, din miile de copii 
care vor învăța să înoate, mulți vor îngroșa rindurile 
secțiilor de performanță care au atîta nevoie de ele
mente talentate, harnice, doritoare să devină sportivi 
de valoare.

de înot de la „Tineretului

D. STĂNCULESCU

ATLFTISMfl Campionatul republican pe echipe
(14401— 7614)
(14674— 7789)
(10936— 8668) 
( 8830— 4953)

9. Maramureș 22015
10. reg. București 19663
11. Dobrogea 19604
12. Suceava 13783

Copiii de In S.S.E. nr

au cucerit „Cupa 1 iurn.

• Conform regu
lamentului cam
pionatului de atle
tism pe echipe, în 
1966 din categoria 
A vor retrograda

Wtirna dintre echipele bucureștene 
ți una dintre reprezentativele de re
giuni. în locul acestora vor promova 
prima clasată din întrecerea forma
țiilor din Capitală și o reprezenta
tivă de regiune (aceasta în urma 
unui turneu final de baraj). La el 
vor participa primele trei clasate — 
pe baza tabelei
punctaj — din cele 12 
ticipante la întrecere.

După prima etapă a 
clasamentul general se 
Iei (între paranteze sînt 
tajele înregistrate 
femei) :

internaționale de 
formații par-

competiției 
prezintă ast- 
notate punc- 

la bărbați și la

(21993—14990) 
(21827—13718) 
(23309—11203) 
(22221—11046) 
(19884—12171) 
(17215—11632) 
(14662—10971) 
(19055— 6305)

1. Argeș 36983
2. Bacău 35545
2. Iași 34512
•4. Hunedoara 33267
® Ploiești 32055
f>. Mureș—-A. m. 28847
7. Oltenia 25593
8. Galați 25360

Etapa a II*a a categ. B este progra
mată la sfîrșitul acestei săptămîni: 
Constanța; Dobrogea — Argeș ;— Hu
nedoara — Oltenița ; Tg. Mureș: Mu- 
reș-A.M. — Bacău — Ploiești — 
Rucurești; Suceava: Suceava — Iași 
— Galați — Maramureș.

• Cele cinci formații bucureștene 
din grupa B au participat duminică 
la etapa a II-a, ultima din tur. Rezul
tatele: 200 m: Nae (V) 22,9; 400 m: 
Nae 52,2; 1500 m: Miron (V) 4: 18,2; 
5000 m: Weiss (C) 16:02,0; 110 mg: 
Gr. Răuț (V) 15,6; 400 mg: Robea 
(P) 60,9; 1500 m ob.: Munteanu (V) 
4:34,4; lungime: Mălușel (ICF) 
triplu: Trifu (P) 13,71; înălțime; 
1,75; prăjină: Oprescu (ICF) 
greutate: Techirdalian (ICF)
disc: Stancu (P) 42,56; suliță: Fedulof 
(ICF) 58,64; ciocan: Constantinescu 
(P) 41,90; 10 km marș: Odobasian
(VO) 52:07,0; FEMEI: 200 m: Ionescu 
(C) 25,9; 800 m: Iacob (P) 2:18,4; 80

mg: Negoescu (P) și Protopopescu 
(C) 12,0; lungime: Protopopescu 5,32; 
înălțime: Ec. Dumitrache (P) 1,40,-
greutate: A. Gurău (P) 14,25; disc; 
Cosac (P) 44,61; suliță: Prodan (VO) 
37,56.

După cele două etape ale turului 
clasamentul se prezintă astfel:

★

general B F.

1. Progresul 56006 32718 23288
2. Viitorul 49885 31907 17978
S. I.C.F. 47875 28052 19823
4. Constructorul 29674 15861 13813
5. Voința+Olimpia 19486 8470 11006

6,69; 
Trifu
3,70;

13,50;

Jocuri spectaculoase
la Hunedoara si Tr. Severin»

ICLVW. W
Vineri, în Orașul Victoria, va 'începe 
returul după programul

(Urmare din pag. 1)

anunțat.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI
REVANȘA...

ȘI-A LUAT

mai multă insistență 
egalat prin Neurohr 
ce Leonte trăsese în 
minut. în min. 38

pivo- 
(min. 
bară 
însă,

telefon de la
etapă a re-

1 (prin
Prima
final feminin a ofe- 
sport din Tr. Seve-

nită din bară la un șut al lui Szoko. 
In repriza a doua, timișorencele au 
folosit cu 
ții și au 
31), după 
în același
Leonte găsește un culoar și trage pre
cis sus la colț, înscriind golul victo
riei. Finalul a fost dramatic ; echi
pele au jucat în același ritm susținut 
dar au ratat multe acțiuni. Bun arbi
trajul lui C. Căpățînă-Buzău.

In deschidere, Mureșul a obținut 
o mult muncită dar 
în dauna echipei 
Scor final : 10—8
buvureșteană a dezamăgit mai ales în 
ceea ce privește finalizarea acțiunilor 
ofensive. Punctele au fost marcate de: 
Toth 2, Incze 4, Preda 2 și Baczo 2, 
respectiv, Boțan 5, Alexe, Roth și 
Popa. A condus, bine V. Reicher-Sibiu. 
Turneul continuă miercuri.

meritată victorie 
Rapid București. 
(4—3). Formația

C. ANTONESCU

strîns ?
atunci acest scor

e-
a-

Activitatea la ba
zinul acoperit Flo- 

reasca s-a încheiat prin desfășurarea 
tradiționalului concurs dotat cu „Cupa 
1 iunie11. Numeroșii participant au 
manifestat o bună pregătire, ca urmare 
a antrenamentelor metodice desfășu
rate în lunile de iarnă.

Iată cîștigătorii probelor: BĂIEȚI 
33 m spate: Teodor Nuțeanu (Dina
mo) 26,1 ; 33 tn fluture : T. Nuțeanu 
26,9 ; 66 m bras : O. Rosier (Steaua) 
1:03,9 ; 66 m fluture: Liviu Pătrașcu 
(Viitorul) 1:01,3 ; 66 m spate: L. Pă
trașcu 57,3 ; 66 m liber : Alex. Preda 
(S.S.E. nr. 1) 45,9 ; 100 m liber : Val. 
Dovgan (S.S.E. nr. 2) 1:09,8 ; 100 m 
spate: Val. Dovgan 1:21,5; 100 m 
fluture: Val. Dovgan 1:15,4; 100 m 
bras : Radu Diaconescu (S.S.E. nr. 2) 
1:27,5 ; 33 m liber : T. Nuțeanu 21,8 ; 
33 m bras : Gabriel Popovici (Dina
mo) 28,9 ; FETE — 33 m liber: Mă- 
dălina Măzgăreanu (S.S.E. nr. 2) 25,0;

Derbiul etapei a 
cincea a campio

natului de juniori 
al Capitalei a fost 
S.S.E. nr. 2 care a

în fruntea

bras :
33 m
33 m
30,2 ;

Anca Mihăescu (Dină, 
fluture : Anca Mihă 
spate : Mădălina Mă 
66 m bras : Corina ( 

(S.S.E. nr. 2) 1:01.2 > 
Marina Franchia (S 
66 m liber : Irina Ere 
; 66 m spate: Ma

100 m spate: (
“-------- iot

100

• Sîmbătă și duminică va 
loc la Plovdiv concursul internațional 
organizat de ziarul „Narodna mladej“. 
La întreceri vor participa și următo
rii atleți români: Rodica Crișan, 
Leontina Frunză, Ioana Petrescu, Flo
rentina Stancu, Gh. Ene, Nic. Maco- 
vei, I. Popa, H. Ștef și V. Tibulschi.

avea

dispus cu 5—4 de echipa Clubului 
sportiv școlar. Celelalte rezultate ale 
etapei: Dinamo — Rapid 9—3, Pro
gresul — S.S.E. nr. 1 11—3, Steaua — 
Știința 12—0. Trebuie precizat că 
S.S.E. nr. 1 a jucat din repriza a doua 
cu un jucător mai puțin, deoarece 
Radu Lazăr a fost eliminat definitiv 
din cauza jocului brutal practicat. 
Cum Radu Lazăr nu se află la prima 
abatere și nici la prima sancțiune de 
acest gen, ne întrebăm dacă nu este

33 m
30,3 ; 
28,0 ;
reanu 
stantinescu 
m fluture : 
nr. 1) 58,7 ; 
(C.S.S.) 50,1 . 
Franchia 59,8 .
Badea (S.S.E. nr. 2) 2:10,8 ; 
liber: Eda Schuler 1:12,3; 
bras : Mihaela Ionescu (C.S.S.) 1:2 
100 m fluture : Mihaela Ionescu 1:3 
133 m mixt individual : Marina Fi 
chia 2:10,8.

„Cupa 1 iunie" a fost cucerită 
S.S.E nr. 2 care a totalizat 263 p, 
mată de : 2. Dinamo 231 p, 3. Ste 
122 p ; 4. Clubul sportiv școlar 91 
5. S.S.E. nr. 1 88 p ; 6. Viitorul 7 
p ; 7. Rapid 27 p. Precizăm că 
concurs au participat copii pe ci 
gorii de vîrstă : 8—10 ani, 11—12 
și 13—14 ani.

cazul scoaterii lui din prima forn 
ție.

Clasamentul la
1. Progresul
2. C.S.S.
3. S.S.E. nr. 2
4. Dinamo
5. Steaua
6. S.S.E. nr. 1
7. Rapid
8. Știința

Reamintim că 
afara punctelor
jocurilor cîștigate, 
punctele realizate de ștafetele 
fășurate înaintea fiecărui meci.

zi este următori
o 37— 7
1 49—11
1 25—11
2 20—14
3 27—15
4 34—27
4 16—41
5 0—82 .

5 5 0
4
4
3
2
1 
1
0

5
5
5
5
5
5
5

o 
o 
o 
o 
o o 
o

în clasament, 
cucerite în uri 

sînt adăuga 
d«

un joc demonstrativ
Azi, în deschide- Jocul demonstrativ de oină va în- 

re la cuplajul de cepe la ora 15.20 și va fi condus de o 
fotbal de pe sta- brigadă de arbitri din Capitală.

Mingea servită de coechipier jucătorului la „bătaie" va poposi, poate, peste 
linia de 65 m. Fază dintr-un meci din campionatul republican de anul trecut.

dionul „23 August* din Capitală va 
avea loc o demonstrație de oină. Cu 
acest prilej vor evolua formațiile 
fruntașe Dinamo și C.P.B., partici
pante Ia campionatul republican de 
oină, ediția 1965. Din componența ce
lor două echipe fac parte o serie de 
maeștri ai sportului cum sînt: Ion 
Anton, Al. Ciobanu, M. Cristinescu, 
I. Dacău, Costel Iancu, V. Ghișa, I. 
Văduva și alții.

Rapid-
I Tractorul 3-

Aseară, în (Și 
Iești, câmpie;, 
noastră masculin 

grăitoare și conch 
asupra Tractorul) 

înfrîngerea din tur de ,

Rapid și-a luat o 
dentă revanșă 
pentru 
Brașov (1—3).

Feroviarii încep crispat partida, i< 
brașovenii cu multă hotărîre îri apl 
rare și varietate în ofensivă, condt 
cînd cu 6—1, 7—3 și 8—5 și lăsîr 
impresia că le vor da de furcă ga: 
delor. în continuare, însă, rapidișt 
se redresează iute, întăresc atacul: 
egalează la 8. De aci încolo, acțic 
nînd în ritm susținut, ca un tot bin 
sudat, plini de fermitate pe linia d 
fund și printr-un joc pe cît de vigt 
ros pe atît de subtil la fir'*’ câmpie 
nii își depășesc cu cel puțin o clas 
adversarii.

Ne-au plăcut ieri toți jucătorii uti 
lizați de Rapid, dar, mai cu seamă 
privindu-i în ansamblu, pentru remar 
cabila lor unitate de luptă. Mențj. 
speciale
Drăgan și Costinescu.

Foarte bun arbitrajul: C. 
șescu, secondat de N. Beciu.

pentru Nicolau, Plocoi

Armă

C. FAUR

LA TELEFON: PITEȘTIUL ȘI DEVA!...
(Urmare din pag. 1)

TR. SEVERIN 
Trimisul nostru), 
turului turneului 
-irit iubitorilor de
Tin ocazia de a urmări unul din cele 
mai frumoase jocuri de handbal din 
acest an, între principalele pretenden
te la titlul de campioană : Știința 

-București și Știința Timișoara. Ambe
le formații au luptat mult pentru 
(victorie, care în cele din urmă a 
;*urîs bucureștencelor la scorul de 2—1 
((1—0). Meciul și-a atras aprecieri 
-unanime în primul rînd datorită rit
mului în care s-a jucat. Minute în
tregi mingea a circulat cu o rapidi
tate uimitoare de la o jucătoare la 
alta, iar acțiunile s-au succedat la fel 
•de spectaculos și iute la ambele porți.

Cum se explică 
atît de

Fiind un meci decisiv, ambele 
chipe s-au comportat excelent în 
părare (dînd din acest punct de ve
dere o adevărată lecție de cum tre
buie jucat). Sub acest aspect, echipele 
au fost egale, iar dintre jucătoare au 
excelat Irina Naghi și Lucreția Anca, 
cei doi portari. în ce privește atacul 
insă, Știința București a fost supe
rioară și acestui fapt îi datorește 
victoria. în .timp ce timișorencele s-au 
dovedit mai puțin agresive în atac, 
acțiunile lor neavînd totdeauna direc
ția porții, bucureștencele au știut să 
•e apropie mai mult de semicerc (mai 
ales în repriza I), să ,-fie în general 
mai periculoase. Scoruija fost deschis 
abia în min. 17 de Dobîrceanu, care 
a aciuat de la sendeert mingea reve-

I Campionatele Capitalei
Ultimele probe 

din campionatele 
de ciclism ale Ca
pitalei au fost pro
gramate la sfîrși- 
tul săptămînii tre

cute pe două din șoselele din împreju
rimile Capitalei. în campionatul indi
vidual de contratimp a învins, la 
seniori, Gh. Moldoveanu (Steaua) cu 
timpul de 44:10 (30 km) urmat în 
clasament de colegul său de club 
Fr. Gera cu 44:56, S. Ariton (Voin
ța) 45:55 etc.

Cîștigătorii în celelalte probe de 
contratimp : juniori cat I (15 km) : 
Alex. Sofronie (S.S.E. nr. 1) 22:43 ; 
juniori cat a II-a (10 km) : D. Radu 
(Steaua) 15:23.

In cea mai importantă cursă a cam
pionatului individual de fond, cea a 
seniorilor, situația a fost clarificată

de-abia înainte de sosire, eu 2 km, 
cînd^Fr. Gera a evadat fără să mai 
poată fi prins.

Clasamentul : 1. Fr. Gera (Steaua) 
3 h 34:31 (130 km), 2. I. Stoica 
(Steaua), 3. Gh. Moldoveanu (Steaua), 
4. W. Egyet (Steaua), 5. Gh. Drăghi- 
cioiu (Dinamo) la 9 secunde etc.

Rezultatele în celelate probe : ju
niori cat. I (60 km) : 1. M. Beșleagă 
(Dinamo) 1 h 35:15, 2. C. Grigore 
(Voința), 3. C. Constantinescu (C.P.B.) 
același timp ; juniori cat. a II-a (40 
km): 1. D. Radu (Steaua) 1 h 11:04, 
2. Gh. Ciumeti (C.P.B.), 3 P. Ivănescu 
(S.S.E. nr. 1) același timp ; biciclete 
de semicurse (20 km) : 1. I. Ungurea- 
nu (S.S.E. nr. 2) 39:45 ; biciclete de 
turism (10 km) : 1. T. Nicoleseu
(Steaua) 30:00.

în 1 - — - —- -___
ghe Gheorghiu-Vej" 
Horezu, Călimănești, 
Cîmpulung Muscel și

— Ce loc va ocupa 
drul acestor acțiuni ?

— Se înțelege, primul loc. în fie
care tabără vor funcționa profesori 
de educație fizică sau instructori spor
tivi. Ei vor avea la dispoziție mate
rial adecvat etc. In acest fel, concursu
rile și campionatele școlărești vor fi 
nelipsite și pe perioada vacanței.

Pe aceea?) temă l-am solicitat și 
pe tov. inspector șef CORNELIU 
CIȘMAȘU, șeful secției de 
mint a regiunii Hunedoara.

— Noi vom... debuta în 
problemă printr-o consfătuire 
dică. Ea va avea loc miercuri la 
Deva, cu șefii secțiilor raionale de 
invățămînt. Cu acest prilej se

vecinătatea Hidrocentralei „Gheor- 
Argeș, 

Vîlcea,
de pe 
Hm.

Slatina. 
sportul în ca-

învăță-

această 
meto-

S. GREGORIAN — coresp.

oor
stabili definitiv toate măsurile de or
ganizare ....................

— $1 
funcționa

— Da, 
în cele mai frumoase colțuri ale re
giunii, la lntregalde, lingă Alba Iulia,

a activităților de vacanță. 
în cazul dv., desigur, vor 
tabere regionale...
în număr de șapte, plasate

Sugag, Vața ș.a. In mod deosebit aș 
vrea să vorbesc despre tabăra de la 
lntregalde, care va avea un caracter 
specific sportiv. Aici vor merge, în 
patru serii a câte 120 de elevi, cei 
mai talentați sportivi școlari ai re
giunii noastre specializați sau pe 
cale de specializare in jocuri spor
tive. In afara taberelor, pe lingă fte-
care școală medie și profesională în- ' 
deosebi, vor funcționa cluburi. Aici 
activitatea sportivă va fi 
ordinea zilei, reprezentată 
prin campionate de tenis 
fi șah.

— Alte acțiuni ?
— Intenționăm să dăm 

drumețiilor cu durata de _ _____
Primele, cu elevii claselor I—IV, au 
și avut loc. în total, sperăm să cu
prindem în această acțiune pestt, 

00 000 de școlari. în vederile noastre 
sînt și excursiile pe trasee mai mari, 
în circuit (Deva, Timișoara, Reșița, 
Tr. Severin, Valea Jiului sau Deva- 
Cluj-Baia Mare-Oradea-Arad) ca fi 
vizitarea Capitalei, a litoralului.

...V-am redat mai sus doar eîteva 
aspeote din bogata avancronică a va
canței de vară. Pe această temă, fi- 
lește, vom mai reveni...

și ea la 
în special 
de masă

amploare 
o zi-două.



SERIA EST

Amănunte din categoria C Turneul echipei

VIITORUL SUCEAVA — METALO- 
SPORT GALAȚI (2—1). Joc frumos. 
Punctele au fost realizate de Asimi- 
noaie (min. 7) și Cărare (min. 65 din 
11 m) pentru Viitorul, Mazilu (min. 
54) pentru Metalosport. (R. Mun- 
teanu, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DINA
MO MOLDOVA IAȘI (3—0). Gaz
dele au obținut o victorie meritată, 

fost de slabă factură teh
nică. Au marcat: Dadeș (min 14 au
togol), Bogdan (min. 36 și 49). In 

,-ffiinutul 38 au fost eliminați Aurel 
Gheorghe (Ceahlăul) și Ion Toma 
(Dinamo Moldova). (C. Nemțeanu, 
coresp.)

FRUCTEXPORT FOCȘANI — RUL
MENTUL BÎRLAD (1—1). Oaspeții au 
reușit să deschidă scorul în min. 13 
prin Obreja. Egalarea s-a produs în 
min. 90 prin Mânu. Gazdele au do
minat mai mult, dar ineficace. Ra
port de cornere : 18—2 pentru gazde. 
(S. Solomonovici, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — FLAMU
RA ROȘIE TECUCI (3—0). Petrolul a 
făcut un joc bun și a dominat cate
goric. De remarcat că localnicii au 
tras de 7 (!) ori în bară și au ratat 
un 11 m prin Cristea. Au înscris: 
Cristea (min. 13) și Chirilă (min. 44 
și 67). (F. Prisecaru, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — TEXTI
LA BUHUȘI (2—1). Joc viu disputat, 
în partea a doua a meciului, după 
ce a fost egalată, Foresta a făcut 
mari eforturi pentru a termina în- 

. vingătoare. Punctele au fast maroate 
de Zăroaie (min. 7) și Nedelcu (min. 
85) pentru Foresta, Nemeș (min. 52) 
pentru Textila. (Negru Lazăr, co
resp.).

TEXTILA BOTOȘANI — CHIMIA 
ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
(1—2). Partida s-a disputat Ia Doro- 
hoi. Chimia a fost mai bună și a cîș- 
tigat pe merit. înaintașii de la Tex
tila au dat dovadă de ineficacitate. 
Au înscris: Georgescu (min. 70) și 
Pasăre (min. 76) pentru Chimia, So- 
crate (min. 55) pentru Textila. (Th. 
Ungureanu, coresp.).

SERIA VEST
MINERUL DEVA — MUSCELUL 

C1MPCLUNG (3—0). Meci frumos, 
cu pase precise, disputat într-un 
ritm rapid. Minerul a fost mai activ 
în atac și, desfășurînd jocul pe ex
treme, a reușit să înscrie prin Cser- 
go (min. 4 și 65) și Popescu (min. 5). 
(I. Simion, coresp.).

METALUL PITEȘTI — PANDURII 
TG. JIU (3—2). Golurile au fost în
scrise de Lovin (min. 28 din 11 m 
și min. 80) și Năstăsescu (min. 54) 
pentru Metalul, respectiv Dorobanțu 
(min. 61) și Gaiculescu (min. 65). 
(I. Onicel, coresp.).

TEBA ARAD — VICTORIA CĂ- 
LAN (1—2). Joc de slabă factură teh
nică în care oaspeții au cîștigat pe

merit prin golurile marcate de Bam- 
buleac (min. 29) și Culenco (min. 52). 
Pentru Teba a înscris Knets (min. 
38). (Șt. Iacob, coresp.).

MINERUL ANINA — METALUL 
TR. SEVERIN (2—0). Victorie meri
tată a gazdelor, obținută în urma 
unui joc frumos. Au marcat: Bălă- 
țelu (min. 11) și Tismănaru (min. 21). 
(Gh. Crăciunel, coresp.).

MINERUL CÎMPULUNG — ELEC
TROMOTOR TIMIȘOARA (2—1). 
Partidă viu disputată în care Mine
rul a muncit mai mult șl a învins 
prin golurile înscrise de Catrina 
(min. 36 și 76). Gazdele au ratat cel 
puțin șase ocazii. Pentru Electro
motor a marcat Hupfler (min. 42). 
(V. Popescu, coresp.).

TRACTORUL CORABIA — META
LUL HUNEDOARA. Meciul nu s-a 
jucat întrucît arbitrii au sosit cu o 
întîrziere de aproape o oră (partida 
era programată să înceapă la ora 10) 
și echipa din Hunedoara, cu toate 
insistentele depuse, nu a vrut să mai 
joace. (Cornelia Mareș, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.F.R. ARAD (3—0). Craiovenii au 
avut în permanență inițiativa. Au

VICTORIA GIURGIU — ELEC
TRICA F1ENI (2—0). Partida, de fac
tură modestă, a prilejuit o luptă 
epuizantă pentru obținerea victoriei. 
Au dominat mai mult, gazdele care 
au marcat de două ori prin Iancu 
(min. 24 și 65, din 11 m). Arbitrul 
T. Tutoveanu-București a condus 
slab. (I. Tudor, coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — FLA
CĂRĂ ROȘIE BUCUREȘTI (3—1). Un 
joc interesant, de bun nivel tehnic 
în care Electrica, mai insistentă, a 
cîștigat pe merit. Au înscris: Șeitan 
(min. 20 și 65), Dumitru (min. 67, din 
11 m) pentru Electrica, Cuconea 
(min. 70) pentru Flacăra roșie. (C. 
Popa, coresp.).

MARINA MANGALIA — TEXTI
LA SF. GHEORGHE (1—0). Echipa 
din Mangalia a atacat mai mult, dat 
a ratat tot atit de mult. In general, 
meciul a fost de un slab nivel teh
nic. Victoria a fost obținută în urma 
autogolului lui Sasco (Textila) 
min. 25. (E. Petre, coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI 
UNIREA RĂCARI (2—0). Disputa ce-
lor două echipe angajate în lupta

Fază din meciul Tehnometdl București-Unirea Răcari (2—0).
Foto : V. Bageac 

pentru evitarea retrogradării, a dat 
cîștig de cauză bucureștenilor. Aceș
tia au reușit să se impună în re
priza secundă cînd au acționat mult 
mai bine în atac. Pe tot parcursul 
întilnirii ei au beneficiat de aportul 
unei apărări sigure în intervenții. 
Au înscris: Nicolau (min. 51) și 
Sandu (min. 83). (M. Băjan, coresp.).

SERIA NORD

marcat: Stănescu (min. 34 și 42_din 
11 m) și Cesnoiu (min. 78). ’ ' _ 
gui, coresp.).

SERIA SUD
METROM BRAȘOV — 

CONSTANȚA (2—2), după 
de slab nivel tehnic în care „ega
lul" reușit de gazde se datorește și... 
concursului larg al apărării oaspe
ților. Au marcat: Drăguț (min. 8) și 
Buzea 
trom, 
(min. 
foarte 
rești.

RAPID MIZIL — RULMENTUL 
BRAȘOV (1—1). Meci dur (tonul l-au 
dat oaspeții), de slabă factură teh
nică, în care Rapid a dominat mai 
mult. Au înscris: Bitiș (min. 15) pen
tru Rulmentul, Dima (min. 76) pentru 
Rapid. (M. Piroșca, coresp.).

(Șt. Gur-

PORTUL 
o partidă

(min. 67, autogol) pentru Me- 
Caraman (min. 53) și Stăncilă 
62) pentru Portul. A condus 
bine arbitrul Fr. Coloși-Bucu- 

(E. Bogdan, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (3—0). Joc de bun ni
vel tehnic, cu faze dinamice, în care 
tonul a fost dat de învingători. Go
lurile au fost înscrise de Ivan (min. 
33), Băluțiu 
Pîrvu (min. 
Vamoș (Tg. 
resp.).

A. S. AIUD — CHIMICA TlRNĂ- 
VENI (2—2). Gazdele au jucat mai

(min. 52 din 11 m) și
69). A condus bine P. 
Mureș). (P. Lazăr, co-

r-

U r s u zu I ■ ■ ■

Corespondenții noștri despre 
campionatele regionale

Duminică 23 mai a.c. 
la ora 9 urma să se 
dispute pe terenul Lu
xor jocul de campio
nat pentru copii dintre 
echipele F.R.B. și Fla
căra roșie. Meciul ur
ma să fie condus de 
arbitrul Gheorghe Va
silev. Echipa F.R.B., a 
întîrziat 10 minute și 
arbitrul — exigent — 
a consemnat „oficial" 
neprezentare .

Echipa F.R.B. a a- 
părut totuși pe teren

în minutul... unspreze
ce dar... S-au purtat 
discuții. Conducătorii 
celor două echipe au 
vrut să-l înduplece pe 
arbitrul Vasilev să con-

NOTA

ducă totuși jocul ca
piilor, dar acesta —> 
ursuz — a refuzat ca
tegoric și... regula
mentar.

Pînă la urmă, arbi
trul a plecat, lăsînd pe 
teren două echipe de 
copii dezamăgite. Copiii 
totuși au jucat, pentru 
că instructorul voluntar 
Marin Georgescu, de 
la Flacăra roșie, a che
mat la centru echipele 
fi jocul a început.

Care a fost rezulta
tul ? Mulțumirea copii
lor că au jucat fotbal.

NELU MIHAILESCU

HUNEDOARA
Un număr de 14 echipe participă 

în campionatul regional. în disputa 
pentru cîștigarea dreptului de a par
ticipa la turneul de baraj pentru pro
movarea în categoria C sînt angre
nate, cu cele mai multe șanse, două 
echipe : Aurul Brad și Știința Petro- 
șeni. Iată situația primelor locuri din 
clasament :
1. Aurul Brad
2. Șt. Petroșeni
3. Textila Sebeș
4. Dacia Orăștie

23 13
23 13
23 12
23 10

6 4 59:22 32
4 6 48:18 30
4 7 57:27 28
8 5 32:27 28
S. BĂLOI

BACĂU
în fruntea clasamentului continuă ! 

să se găsească Minerul Comănești, i 
care s-a instalat pe primul loc după | 
primele etape și n-a cedat șefia pînă ’ 
In prezent. Vă prezentăm situația 
primelor trei locuri
1. Min.'ComănOșfl 24 17 4 3 62:16 38
2. Victoria Bacău 24 13 6 5 49:26 32
3. Gloria Zemeș 24 15 2 7 39:23 32

AL. ANDRONESCU i

Azi se închide vînzarea biletelor la 
tragerea excepțională LOTO pentru 
autoturisme. Se atribuie autoturisme: 
„FIAT 1100 F", „FIAT 1100 D“, 
„WARTBURG-STANDARD" și „TRA
BANT-COMBI".

Autoturismele la această tragere ex
cepțională se acordă în număr nelimi
tat.

Se participă cu unul 
bilete LOTO astfel:

Pentru „FIAT 1100
40 lei

Pentru
20 lei

Pentru 
bilete de

Pentru 
de 4 și 2 lei.

Șanse mari aveți jucînd aceeași va
riantă pe seturi de 70 lei (4QȚ20+

număr nelimi-

sau

F"

mai multe

bilete de

„FIAT 1100 D' bilete de

WARTBURG - STANDARD" 
8 lei 
„TRABANT-COMBI" bilete

bine dar, după ce au luat conduce- 
'ea cu 2—0, au slăbit alura di nd po
sibilitate oaspeților să egaleze. Go
lurile aparțin lui Tiurtin (min. 1 și 
69), Scheau (min. 79 și 83) — de la 
oaspeți. A arbitrat bine G. Voinescu 
(Brașov). (I. Făgădaru, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — TOPITO- 
RUL BAIA MARE (2—0). Partidă de 
luptă în care gazdele au avut iniția
tiva dar n-au putut înscrie mai 
multe goluri din cauza apărării dîrze 
a băimărenilor. Punctele le-au reali
zat Hornung (min. 25) și Medveș 
(min. 88). De semnalat că, după ter
minarea meciului, o serie de jucători 
din echipa oaspe l-au ofensat pe ar
bitrul întilnirii (D. Iacob — Lugoj). 
Arbitrajul a fost corect. (I. Ghișa, co
resp.).

UNIREA DEJ — MINERUL BIHOR 
(6—0). Echipa locală s-a întrecut pe 
sine depășind net formația oaspe. 
Minerul și-a bazat tot jocul înain
tării pe Drăgan și Petrică, care au 
fost foarte slabi. Au marcat: Ser- 
vațius (min. 8 din 11 m), Neagu (min. 
11), Lorincz (min. 67), Ciobotaru 
(min. 68 și 89) și Pîrvu (min. 75) 
(A. Contrai, coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
UNIREA TG. MUREȘ (7—0). Pînă 
Ia primul gol echipele au jucat de 
la egal la egal după care oaspeții 
s-au retras în apărare... De la gazde 
s-au evidențiat în mod deosebit ti
nerii Romanschi și Bențic, introduși 
recent în formație. Au marcat : 
Baghi (min. 33, 62 și 73), Romanschi 
(min. 20), Ungvari II (min. 43 și 70), 
Pavlovici (min. 76). Arbitrul I. To
dor (Cărei) a condus satisfăcător. 
(Gh. Cotrău, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
BAIA SPRIE (1—0). Gloria a reușit 
în această partidă cel mai bun joc 
al returului. Unicul goi al meciului 
a fost înscris în min. 52 de către 
Tori. (D. Deac, coresp.).

Szeged P. U.)
Formația Szeged, din prima catego

rie a campionatului maghiar, va între
prinde iin turneu de zece zile în țara 
noastră. In acest răstimp ea va întîl- 
ni Petrolul Ploiești (6 iunie), Dinamo 
Pitești (9 iunie), Știința Craiova (12 
iunie) și Știința Timișoara (15 iunie).

Rezultate din campionatul
republican de juniori

Dinamo București—Progresul Bucu
rești 2—1 (1-0), Forestiera Sighetul 
Marmației—Minerul Baia Mare 1—2 
(0-1), Electroputere Craiova—Meta
lul Hunedoara 3—1 (1-1), Știința Cra
iova—Pandurii Tg.-Jiu 1—0 (1-0), Re
colta Cărei — Steaua roșie Salonta 
13—0 (3-0), Fructexport Focșani — 
Rulmentul Bîrlad 5—0 (2-0), Unirea 
Dej—Arieșul Turda 3—1 (0-1), Mine
rul Cîmpulung—C.F.R. Roșiori 5—0 
(1-0), Victoria Giurgiu — Electrica 
Fieni 4—0 (2—0). Siderurgistul Galați 
—Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
3—0 (neprezentare), Foresta Fălticeni 
—Textila Buhuși 6—1 (4-0), Textila 
Sf. Gheorghe—Faianța Sighișoara 1-—2 
(0-1), Dinamo Bacău — Știința Galați 
0—4 (0-0), Chimia Făgăraș—Steagul 
roșu Brașov 2—2 (2-1 j, Constructorul 
Brăila—Metalosport Galați 2—0 (1-0). 
A.S. Aiud — A.S.A. Tg.-Mureș 1—2 
(0-2), Olimpia Oradea—Topitorul Baia 
Mare 0—2 (0-0), Viitorul Suceava — 
C.F.R. Pașcani 1—1 (1-0), Petrolul 
Moinești — Flamura roșie Tecuci 
3—0 (neprezentare).

Campionatul republican feminin

SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE
S-a încheiat și 

faza interregională 
a campionatului republican de popice 
pe echipe. în cadrul celor cinci grupe 
feminine s-au înregistrat, în ultima 
etapă (a treia), următoarele rezultate : 
Voința Cluj—Fulgerul Cîmpulung 
Moldovenesc 2166—1361 p.d. ; Voința 
Oradea—Industria locală Baia Mare 
1893—0 (a tras doar prima echipă, 
deoarece adversara ei nu s-a prezen
tat) ; Laromet București—C.S.M. Re
șița 2406—2295 p.d. ; Voința Craiova 
—Progresul Pitești 2070—1889 p.d. ; 
Voința Tg. Mureș—U.T.A. 2260—2425 
p.d.! (surpriza etapei) ; Hidromecani
ca Brașov—Viscoza Lupeni 2028—1888 
p.d. ; Unirea Roman—Sănătatea Bîr- 
nova 2079—1789 p.d. ; Rapid Bucu
rești—Flacăra Cîmpina 2324—2080
p.d. ; Gaz metan Mediaș—Petrolul 
Ploiești 2390—2325 p.d. ; Voința Con
stanța—Cetatea Giurgiu 2083—2141 
p.d. (altă surpriză). Cu prilejul a- 
cestor întreceri s-au evidențiat : 
Margareta Szemani (Voința Tg.

Mureș) 446 p.d., Margareta Limbășan 
(Gaz metan) 431 p.d., Ileana Antal 
(U.T.A.) 431 p.d., Sidonia Jilovan 
(U.T.A.) 420 p.d., Maria Rus (C.S.M, 
Reșița) 418 p.d., Iulia Conșag (Voința, 
Tg. Mureș) 417 p.d., Maria Szabo (La- 
romet București) 415 p.d., Elena Pre- 
deanu (Laromet București) 412 p.d. etc.

Clasamentele finale :
GRUPA I : 1. Voința Cluj 9 p ; 2. 

Voința Oradea 7 p ; 3. Ind. locală B. 
Mare 5 p ; 4. Fulgerul C. Lung 3 p. , 
GRUPA A II-A : I. Laromet Bucu- , 
rești 9 p ; 2. C.S.M. Reșița 7 p ; 3, t 
Voința Craiova 5 p ; 4. Progresul Pi- • 
tești 3 p. GRUPA A III-A : 1. U.T, 
Arad 9 p ; 2. Voința Tg. Mureș 7 p ; (
3. Hidromecanica Brașov 5 p ; 4. Vis
coza Lupeni 3 p. GRUPA A 1V-A : 
1. Rapid București 9 p ; 2. Flacăra 
Cîmpina 7 p ; 3. Unirea Roman 5 p :
4. Sănătatea Bîrnova 3 p. GRUPA A' 
V-A : 1. Gaz metan Mediaș 9 p ; 2, j 
Cetatea Giurgiu 7 p ; 3. Petrolul 
Ploiești 5 p ; 4. Voința Constanța 3 p.

Cîștigătoarele grupelor s-au calificat 
în finala campionatului, programată 
între 11—13 iunie la Giurgiu.

și combinate desfășurate.
Juoînd întregul set concurați la toa

te mărcile de autoturisme.
• Zilnic continuă să se prezinte la 

Direcția generală dîștigători pentru 
a-și ridica autoturismele. în ultimele 
zile și-au ridicat autoturismele cîști- 
gate la tragerea specială LOTO din 
30 aprilie a.c. următorii:

Ion Frincu din București „FIAT 
1100 D“, Ghiarasim Nicolae din Iași 
„WARTBURG-STANDARD", Ciocă
nel Petre din Tg. Jiu „WARTBURG- 
STANDARD", Tampa Avram din Bra
șov „WARTBURG-STANDARD", Ma- 
riu Nicolae din București „FIAT 600“.

Autoturismele cîștigate la tragerea 
excepțională LOTO de mîine joi 3 
iunie a.c. vor fi acordate participanți- 
lor pînă la 30 iunie a.c.

Trei recorduri republicane 
de juniori

Zilele trecute s-a 
desfășurat prima 
etapă a campiona
tului orășenesc de 

haltere (cat. A). Progresul a dispus
de Rapid cu 5—2 iar Dinamo de Olim
pia cu același scor. Iată rezultatele 
(învingătorii pe categorii în cele două

I

• Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 23 de duminică 6 
nie 1965.

Atalanta—Sampdoria
Cagliari—Milan
Catania—Bologna v
Genoa—Fiorentina
Intern azionale—Torino
J uventus—Lanerossi
Mantova—Varese
Messina—Lazio
Roma—Foggia
Poiana Cîmpina—Siderurgistul Galați 
Chimia Făgăraș—Metalul București 
Sătmăreana—Gaz metan Mediaș 
Tragerea Pronoexpres de azi va avea 

loc la București.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

iu-
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întîlniri) : cat 56 kg : T. Apostol (P) 
245 kg ; P. Blidaru (D) 212,5 kg ; cat 
69 kg: D. Stoica (P) 272,5 kg, C. Di-- 
nescu (Ol.) 252,5 kg ; cat. 67 kg : C. 
Cristea (D) 325 kg — record perso
nal, N. Dragomirescu (P) 270 kg ; cat 
75 kg: O. Cristescu (D) 342,5 kg — 
record personal, V. Ionescu (R) 267,5 
kg ; cat 82,5 kg : G. Georgescu (Ol.) <
307.5 kg, I. Georgescu (P) 297,5 kg;s 
cat 90 kg : Gh. Teleman (D) 372,5 kg, ’ 
G. Tofan (R) 285 kg; cat grea: 
Gh. Mincu (D) 420 kg — record per
sonal, S. Isac (P) 325 kg.

Cu această ocazie a avut loc și un 
concurs de verificare a lotului de ju
niori. Ștefan Pintilie a obținut un re
cord republican de juniori la „arun
cat" cu 137,5 kg (v.r. 135 kg) la 
categoria semimijlocie (75 kg), iar Gh, 
Tcleman a realizat alte două recor
duri republicane de juniori : la îm
pins 117,5 kg (v.r. i 15) și la total!
372.5 kg (v.r. 370 kg). Iată rezultatele;
sportivilor din lotul de juniori:i 
A. Wagner 282,5 kg — record perso-ț 
nai (cat. 56 kg) ; C. Supingher 285' 
kg (cat. 67,5 kg) ; S. Pintilie 327,5 kg 
(cat 75 kg) ; D. Niculescu 297,5 kg 
(cat. 60 kg) ; S. Rusu 305 kg (cat ; 
grea) și D. Constantin 317,5 kg (cat; 
75 kg) — record personal. pi

A. COSMA — coresp, q



In campionatul european de baschet Mamaia: Congresul Federației Internaționale de schi

MOSCOVA, 1 (prin telefon). A 
■ treia zi a întrecerii pentru titlul euro
pean de baschet a fost caracterizată 
prin cîteva rezultate surpriză. Din pă- 

, cate, una dintre aceste surprize a fost 
foarte neplăcută pentru noi : România 
‘— Izrael 57—59 (28—36) !... Punctele 
au fost înscrise de Demian (2), Spiri- 

Jdon (2), Albu (15), Savu (7), Nosievici 
'(16), Cr. Popescu (8) și Novacek (7), 
respectiv, Kohen Mints (16), Over 
(4), Libinski (4), Gant (3), Kamin- 
schi (3), Kochmann (6), Starckmann 

j(2) și Seiger (21). Au arbitrat slab, 
Oppenheim (Uruguay) și Haitov (Bul
garia).

Dar, cum s-a ajuns la acest rezultat 
final ? Ambele echipe au început cu 
apărare în zonă și au conținut cu 
apărare om la om, cu deosebirea că la 
pauză echipa Izraelului a ales apăra
rea agresivă. Pivoții noștri însă au 
fost de data aceasta de nerecunoscut : 
dezorientați, lipsiți de inițiativă și

— . , .— . ---------------- --------

ncvista presei străine

„Lovitura de grație'4 
a lui Cassius Clay

chiar de vlagă (punctele înscrise, atît 
de noi cit și de adversari, vorbesc 
clar). în general, apărarea noastră a 
fost slabă în primele 20 de minute și 
handicapul de 8 puncte a atîrnat greu 
în balanță la reluare. Spre comparare, 
cifre privind aruncările la coș : Ro- 
mînia : 52/22 (42%) din acțiune, 22/13 
(59%) libere, 26 de recuperări ; Izrael: 
72'22 (30,5%), 26/15 (58%) și 38 ! 
Paradoxal, cu procentaje mai slabe și 
la un coș diferență, Izraelul a cîștigat 
un meci foarte important, datorită în 
special recuperărilor. Mai amintim că 
am fost conduși pînă în min. 30, am 
egalat, scorul a alternat, iar cu două 
minute înainte de sfîrșit am avut 4 
puncte avantaj ! în acest moment, ar
bitrul Oppenheim a anulat un coș al 
lui Novacek și l-a penalizat și cu a 
cincea greșeală personală. Nu se poate 
spune însă că acesta e motivul în- 
frîngerii ; echipa noastră a jucat slab.

Alte rezultate : seria I : Finlanda— 
Italia 60—59 (32—34 !) ; R. D. Ger
mană — Ungaria 56—55 (25—24) ;
U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(41—34) ; seria a II-a
Grecia — Franța 64 — 63 (32—29 lj ; 
Polonia — R. F. Germană 92 — 64 
(43 — 26); Spania — Suedia 78 — 74 
(36 — 39); Iugoslavia — Bulgaria 
89—69 (38—36). Miercuri Romînia 
va întîlni U.R.S.S.

După cum s-a mai anunțat, Ma
maia va găzdui peste cîteva zile 
Congresul Federației Internaționale 
de Schi. în legătură cu acest eve
niment, ne-am adresat tov. Anghel 
Vrabie, președintele Federației Ro
mâne de Schi-Bob, cu rugămintea de 
a ne da unele amănunte.

— Care sînt datele de desfă
șurare a Congresului ?

— Congresul propriu-zis va avea 
Ioc între 8—11 iunie, dar, de fapt, el 
începe mai devreme: în zilele de 6 
și 7 iunie au loc lucrările Consiliu
lui F.I.S., ale comitetelor și comisi
ilor din cadrul Federației. Așadar — 
6—11 iunie. Congresul are un dublu 
caracter 
jubiliar, 
nesc 40 
derației

79 — 74
(Tbilisi) :

sărbătoresc: este al 25-lea, 
și — totodată — se împli- 
de ani de la înființarea Fe- 
Internaționale de Schi.

— Ce se va diScuta în cadrul 
lucrărilor ?

— Ordinea de zi este foarte în
cărcată și, desigur, chiar simpla enu
merare a tuturor punctelor ar fi di
ficilă. In linii mari, vor avea Ioc 
discuții legate de problemele orga
nizatorice și tehnice care pot contri
bui la progresul schiului pe plan 
mondial și la mai buna desfășurare 
a concursurilor de schi. Adică: mult- 
comentatul punctaj F.I.S. (care sta
bilește grupele de start la probele al
pine), propunerile privind slalo
mul special de calificare și desfășu
rarea a două manșe de slalom uriaș, 
arbitrajul la sărituri etc. Apoi, un

loc însemnat în discuții va fi ocupat 
de aprecierea condițiilor tehnice pe 
care le oferă localitățile alese în ve
derea marilor competiții de schi: 
raportul final de la Portillo (Chile) 
pentru C.M. 1966 — probe alpine și 
Oslo (Norvegia) — probe nordice; 
întrecerile de schi din cadrul J.O. 
de iarnă 1968 de Ia Grenoble (Fran
ța); candidaturile pentru C.M. de 
schi 1970 (Garmisch Partenkirchen — 
R. F. Germană, Kitzbiihel sau St 
Anton — Austria, Zermatt — Elve
ția la probele alpine, din nou Gar
misch Partenkirchen, Faiun — Sue
dia, Visoke Tatry — Cehoslovacia, 
Jackson Hole — Statele Unite la 
probele nordice), precum și pentru 
J.O. de iarnă (cu referire strict la 
schi) din 1972 (candidează Lahti — 
Finlanda, Sapporo — Japonia și 
Banff — Canada).

— Cine participă la Congres ?
— în primul rînd membrii F.I.S., 

în frunte cu dl. Mark Hodler, pre
ședintele F.I.S. și membru în Comite-

tul Internațional Olimpic. Dar prin
tre cei aproximativ 200 de partici
pant din 30 de țări anunțați pînă 
acum (cifră record) figurează, în 
afara unor personalități cu răspun
deri legate de organizarea marilor 
competiții, numeroși foști mari cam
pioni de schi, astăzi deținători a di
verse responsabilități oficiale în ca
drul F.I.S.: Erika Spiess (Austria), 
Karl Molitor (Elveția), Cristei Krantz 
(R. F. Germană) și Sigmund Ruud 
(Norvegia). Și, desigur, renumiți spe
cialiști ai F.I.S.: Fred Rossner (Aus
tria), fostul antrenor al lui Toni Sai
ler, Robert Faure (Franța), Erlch 
Recknagel (R. D. Germană), Viktor 
Andreev (U.R.S.S.) și alții.

Așadar, o ordine de zi bogată și, 
fără îndoială, un examen dificil pen
tru federația noastră ca organiza
toare. Sperăm că 
chiar întări bunul 
acest sens !

G.

vom confirma și 
nostru ren « înJnC
Interviu luat de 
RUSSU-ȘIRIANU

Lotul de fotbal portughez 
pentru meciul cu R. P. Română

Sub titlul „Clay a dat oare lovitura 
ide grație Iroxuhii profesionist ?“ coti
dianul francez „LE FIGARO" publică 
un interesant articol referitor la impli
cațiile recentului meci de box pentru 
titlul mondial profesionist la categoria 
grea :

Fără a vorbi despre protestele care 
răsună (se strigă — „fraudă 1" și „in
famie !“), rezultatul meciului a declan
șat imediat o mișcare pe diferite trepte. 
La Washington, senatorul John Tower 

'din Texas a cerut o anchetă senato
rială asupra luptei Clay-Liston, pe care 
o califică drept o „rușine a sportului". 

/Justiția din Maine (stat unde se dis- 
ipută campionatul mondial) a fost în- 
’ sărcinată să facă o anchetă, dar încă 
nu s-a pus în mișcare, guvernatorul 
considerînd că K.O.-ul era „legitim". 

•La Albany, este vorba nici mai mult 
nici mai puțin decît de suprimarea 

, campionatelor de box profesionist în 
. tot statul New York. Șeful majorității 
Senatului, Zaretzki, a sugerat o for
mula conform căreia boxul profesio
nist ar deveni ilegal. El trebuie să se 
aștepte, însă, la o vie opoziție, avînd 
în vedere interesele care sînt în joc, 
în viața sportivă de peste ocean.

JACQUES ANQUETIL FACE TURUL 
DE ONOARE...

Federația de fotbal portugheză a 
comunicat federației noastre de spe
cialitate lotul lărgit de jucători din 
care va fi alcătuită echipa ce va în- 
tîlni duminică 13 iunie, la Lisabona, 
reprezentativa R. P. Române, în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial. Iată jucătorii la care s-au 
oprit specialiștii portughezi: Jose 
Pereira, Lopez (portari), Festa, Ca
vern, Raul Machado, Jose Carlos, Lu
cas, Moreira, Conceicao, Graca, Co- 
luna, Custodio Pinto, Ferrira Pinto, 
Augusto, Almeida, Eusebio, Torres, 
Simoes, Nobriga, Carvalho, Cruz, 
Paula, Garia (jucători de cimp).

După cum se vede, din Iot lipsește 
cunoscutul Germano.

ARBITRUL MECIULUI PORTU
GALIA — ROMÂNIA

Ieri dimineață F. R. Fotbal a fost 
înștiințată că partida Portugalia — 
România de Ia Lisabona, va fi con
dusă Ia cenVru de arbitrul francez 
MICHEL KITABDJIAN.

Reamintim cititorilor noștri că Mi
chel Kitabdjian a condus anul trecut 
la București meciul România — Bul
garia (2—1) din preliminariile tur
neului olimpic.

A început campionatul european 
de talere aruncate din șanț

La Lisabona au început duminică 
întrecerile din cadrul campionatului 
european de talere aruncate din șanț, 
în prima manșă s-au tras 50 de talere, 
iar în cea de a doua 75. Țara noastră 
este reprezentată la acest concurs de

LE TIGARO
.....

în cercurile de inițiați, fiasco-ul de 
la Lewi stone este comentat cu și mai 
multă pasiune. Pentru moment se știe 
că acest campionat mondial la categoria 
grea nu a fost cel mai scurt din toată 
istoria boxului. Filmul proieetat în re
petate rînduri a dezvăluit că Sonny 
Liston nu a căzut pe podea decît la 
1 minut și 44 de secunde după înce
putul primei runde. Adăugind secun
dele K.O.-ului, s-ar ajunge la 1:54. 
Timpul acesta depășește pe cel al me
ciului care, in 1908, la Dublin, l-a opus 
pe Tommy Bums lui Jim Roche — 
1:27.

Eroarea cronometrică nu explică toa
te lacunele. Sînt dezaprobați deopotrivă 
organizatorii și boxerii. Este probabil 
că dacă regulile ar fi fost bine apli
cate, Liston nu ar fi „sucombat" atît 
de repede. într-adevăr, arbitrul, fostul 
campion mondial la categoria grea Jer
sey Joe Walcott, nu a numărat cu voce 
tare secundele K.O.-ului. în plus, el 
nu putea proceda la ritualul acesta 
atîta timp cit Clay nu s-ar fi reîntors 
în colțul cel mai îndepărtat. Or, deți
nătorul titlului gesticula, se mișca, fără 
a fi posibil să fie calmat.

în confuzia aceasta, un singur fapt 
este clar : Marcellus Cassius Clay ră- 
mîne campion mondial. „Am arătat că 
sînt mai puternic, mai rapid, mai agre
siv decît marele urs“... declară el. 
După ultimele informații, Clay ar fi 
dispus să-și pună titlul în joc peste 
patru luni. Adversari posibili ? George 
Chuvalo, Floyd Patterson sau chiar Er
nie Terrel, campionul mondial... oficial 
(recunoscut de N.B.A.).

Oricum, boxul profesionist trăiește 
momente de adevărată derută.

Proba supremă de rezistență a ci
cliștilor, cursa Bordeaux—Paris (557 
km) — cea mai lungă cursă ciclistă 
din lume, a lost cîștigată la actuala 
ediție de cunoscutul rutier francez 
Jacques Anquetil. Iată-1 pe învingător 
(dreapta) făcînd turul de onoare al 
velodromului Parc de Princes, îm
preună cu următorii doi clasafi în în
trecere, compatriotul său Jean Sta- 
blinsky (mijloc) și englezul Tom 
Simpson.

Telefato : U.P.I.

PRIMELE MECIURI DIN CAMPIONATUL
DE LUPTE LIBERE

ieri în-La Manchester au început 
trecerile din cadrul campionatelor 
mondiale de lupte libere. Pînă la în
chiderea ediției ne-au parvenit urmă
toarele rezultate din primul tur :

Categoria 57 kg.: Akbas (Turcia) 
b.p. Kovalschi (R.P. Polonă), Fukuda 
(lapoilia) b.p. Green (Suedia); Categoria 
52 kg.: Krop (R.P. Polonă) b. tuș Bill 
(Anglia), Akyari (Iran) b. p. Sutev 
(R.S.F. Iugoslavia). La categoria 70 
kg. reprezentantul nostru Petre Poale- 
lungi a obținut o victorie la puncte în

MONDIAL

(Africa de
de strînsă la a-

sud).

I. Dumitrescu și Gh. Enache. După 
două zile, conduce Fior (Portugalia) 
urmat de Matarelli (Italia).

Iată clasamentul : 1. Fior 123 t. din 
125 posibile; 2. Matarelli 122 t3. 
Cananico (Italia) 121 t; 4. Ninoif 
(Franța) 120 t ; 5. Aaun (Liban) 120 t ; 
6. Senicev (U.R.S.S.) 120 t. ... 10. 
I. Dumitrescu 119 t. .4'^

Concursul a continuat ieri cu mjlișa 
a IlI-a de 75 talere, iar astăzi se des
fășoară ultima pe 100 talere.

fața lui O. Christ 
Lupta este deosebit 
ceastă categorie și acest lucru reiese 
și din faptul că însuși campionul mon
dial — japonezul Horiuchi — a tre
buit să se mulțumească cu o victorie 
la puncte în fața iugoslavului Ritov. 
La aceeași categorie Robin (Franța) 
b.p. Ratkievici (R.P. Polonă), Carls- 
son (Suedia) b. p. Fentila (Finlanda) 
și Atalay (Turcia) b. tuș Gleeson (Ir
landa).

„Avem o echipă de 12 jucătoriU
■ ■■

...NE-A DECLARAT PROF. CAROL 
TURNEUL DE

CORC'EC LA 
LA LEIPZIG

ÎNAPOIEREA DE LA

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
7 >

£ Reprezentativa de polo a țării 
~ noastre a avut la turneul inter- 
= național de la Leipzig o comporta- 
= re bună, deși au lipsit cinci jucă- 
= tori (Zahan, Grințescu- Szabo, Ște- 
= fănescu și Mărcuiescu) din echipa 
= de bază. Clasarea pe locul secund 
S lntr-o competiție la care toate par- 
= ticipantele au venit cu primele
— reprezentative, iar Iugoslavia cu 
= cinci din jucătorii care au cucerit 
= la Tokio medaliile de argint, re- 
= prezintă desigur o performanță 
g îmbucurătoare pentru poloul no- 
E stru. Acest lucru ne-a fost coniir- 
= mat și de . antrenorul echipei, 
H prof. Carol Corcec :
- — Am deplasat la Leipzig, ne-a 
2 declarat dît'sul, o echipă combina-

tă cu jucători experimentați și ju
cători tineri, de perspectivă. Aceș
tia s-au comportat remarcabil, îm
plinind întrutotul încrederea acor
dată

— Care au tost elementele care 
au determinat inimoasele rezulta
te obținute Ia Leipzig ?

— Respectarea disciplinei tac
tice, faptul că fiecare minge a fost 
jucată pînă în faza de finalizare 
și mult, foarte mult entuziasm, 
pottă de joc, forță de atac.

— Defecțiuni ?
— Echipa nu știe să fructifice 

situațiile de ..om în plus". Așa ani 
ratat egalarea în meciul cu Iugo
slavia și două goluri în partida cu 
Cehoslovacia.

— Cei mai buni jucători 7

în— Frățilă (a apărat excelent 
jocul cu Iugoslavia), Popa și Mi- 
hăilescu dintre cei tineri. Zamfî- 
rescu și Țăranu sînt, deocamdată, 
numai de perspectivă. Dintre titu
larii mai vechi s-au remarcat Kro
ner, Culineac, Firoiu și Blajek.

— Concluzia generală 7
— Avem o echipă nu de 6 ju

cători, ca pînă acum, ci de 12 de 
o valoare sensibil apropiată. Afir
marea tinerilor va spori interesul 
jucătorilor mai experimentați» care 
se considerau titulari de neschim
bat, pentru pregătiri și jocuri.

Intr-adevăr, tocmai acest lucru 
lipsea reprezentativei noastre. 
Sperăm că roadele disputei pentru 
un loc in echipa națională să se 
vadă cit mai curind. (D. ST.).

In fața a 40 000 de spectatori, la 
Manchester s-au întîlnit în meci-tur, 
pentru semifinalele „Cupei orașelor 
tîrguri", formațiile Manchester United 
și Ferencvaros Budapesta. Partida s-a 
încheiat cu victoria fotbaliștilor en
glezi cu scorul de 3—2 (1—1).

S-a hotărît ca cel de-al treilea 
meci dintre formaf iile Juventus Torino 
și Atletico Madrid („Cupa orașelor 
tîrguri") să se dispute joi la Torino.
• Peste 30 000 de spectatori au urmă
rit la Rotterdam finala „Cupei Olan
dei" la fotbal în care s-au întîlnit 
echipele Feijenoord și „Go Ahead"- 
Deventer. Fotbaliștii de la Feijenoord 
au repurtat victoria cu scorul de 1—0 
prin punctul marcat de Bouwmeester 
în minutul 88. De remarcat că în a- 
cest an Feijenoord a cîștigat și cam
pionatul olandez.
• Cea de-a patra partidă dintre marii 
maeștri Boris Spasski și Efim Gheller, 
contînd pentru semifinala campiona
tului mondial de șah, s-a încheiat re
miză (la mutarea a 33-a), la fel ca și 
partida a 3-a. Scorul e acum 2%—1% 
pentru Spasski.
• La Montreuil s-a disputat un con

curs internațional de atletism. Proba 
de 3 000 m a fost cîștigată de france
zul Jazy, cronometrat în 8:03,4. Sos- 
gornik (R.P. Polonă) a terminat pe 
priimul loc la aruncarea greutății cu 
18,84 m. iar Czernik (R.P. Polonă) a 
terminat învingător la săritura în înăl
țime cu 2,10 m. Cehoslovacul Torna- 
sek și-a adjudecat proba de săritură 
cu prăjina, realizînd 4,70 m.

(Agerpres).
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