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Partidului au fost primite 

către oamenii muncii de la

Biblioteca Cent ,

Hunedoara-Deva \

ale Congresului al IV-lea 

cu o puternică însuflețire

orașe și sate. Ei își exprimă | 
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dorința fierbinte de a nu precupeți nici un efort, de a folosi | 
ț 

întreaga lor capacitate de muncă pentru realizarea | 
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mărețelor obiective ale planului cincinal, pentru continua |
A , .

dezvoltare și înflorire a României socialiste!
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jșterea performanțelor sportive 
obiectiv central

e marginea conferinței regionale UCFS Suceava
curînd, în prezența a peste 

le delegați și invitați, a avut 
la Suceava conferința orga- 
iei regionale UCFS. La iu
te conferinței, care a anali
ze 1**» toate aspectele muncii 

regiune, au fost pre- 
17conducători ai organelor 

e de partid în frunte cu to- 
?ul ENE TURCANU, membru 
\C. al prim-secretar

’.omitetului regional de partid, 
iucători ai organelor de stat, 
um și reprezentanți ai orga- 
;iilor UQFS, U.T.M., sindioale 
e femei, 
ătînd că în formarea unui ti- 

. t sănătos, cu un larg orizont 
ic și cultural un rol impor- 
revine culturii fizice și spor- 

i, tov. GHEORGHE DOP, se- 
sr al comitetului regional de 
id. a făcut o analiză temeini- 
î muncii cte cultură fizică și 
țt din regiunea suceava. După 
i apreciat ca pozitivă munca 
ășurată de organele și orga- 
jțiile UCFS pentru îndeplini- 
. sarcinilor reieșite din hotărî- 

de partid și Conferința pe 
a UCFS, vorbitorul a scos 

vidență și o seamă de lipsuri 
- au făcut ca rezultatele obțl- 
• să nu se ridice la nivelul 
iiițiil.or .create de partid, al ce- 
blor mereu crescînde și al 
bilităților existente. 

; salutul Comitetului regional 
partid s-a insistat asupra ne- 
tățil de a fi sporite eforturile 

cuprinderea a cit mai 
< <oameni ai muncii, a în- 
ului tineret în activitatea 
l'tivă, de a se îmbunătăți con- 

• imbil activitatea sportivă de 
. ormantă.

★
irea de seamă prezentată 
•aței regionale a reliefat 
că activitatea sportivă

' ă din regiunea Suceava s-a

dezvoltat în ultimit ani. Numai 
în anul 1964 asociațiile sportive 
au organizat peste 3200 acțiuni 
turistice {la care au participat 
300 000 de oameni ai muncii) șl 
2574 de „duminici cultural-spor
tive", iar peste 31 000 de tineri 
au devenit pînă în prezent pur
tători el Insignei de polisportiv.

An de an a crescut numărul 
celor care iau parte la întrecerile 
sportive organizate în cadrul 
spartachiadelor. In întrecerile pri
mei „Spartachiade republicane", 
de exemplu, au fost cuprinși 
236 000 de tineri șl tinere.

In perioada le care s-a referit 
darea de seamă, organizațiile 
UCFS au acordat mai multă aten
ție dezvoltării sporturilor cu ca
racter tehnlc-a plicativ, erganizin- 
du-se competiții de tir, radioama
torism, aeromodellsm, orientare 
turistică. De exemplu, la compe
tițiile interne șl internaționale de 
radioamatorism din anul 1964, ra

/> *

Organ ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română
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Primele finale ale Spartachiadei de vară la asociația sportivă I.T.B. (foto: A.Neagu)

In vederea jocului 
cu Portugalia

8 LOTUL DE FOTBAL 
| AL TĂRII NOASTRE

PĂRĂSIT IERI
CAPITALA

(Continuare în pag, a 2-a)
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SPARTACHIADA DE VARA !

I 
Idimineață a părăsit 

capitala echipa noastră re- 
>r*zentativă de fotbal ea.ro 
va intîtni duminică, la Li
sabona, naționala Portuga
liei în cadrul preliminari
ilor campionatului mondial 
Au făcut deplasarea urmă
torii Jucători : Haidu, An
drei. - portari, Popa, Mar- 
cu, H&Iiaăgeanu, C. Dan. 
Nunweiller III, Greavv - 
fundași. Gherțlieli, ianrtt. 
V. Georgescu, O. Paoe.-u 
- mijlocași, Pircălab, Ba
dea, Mateianu, Sasu, I. io. 
«eseu, S. Avram, Creini- 
ceanu — înaintași. Lotul, 
însoțit de. antrenorii iii» 
Bana șt Ștefan Covaci, est® 
condus de toy. Gh. Popes
cu, președintele F.K. Fot
bal.

După cum s-a mal anun
țat, echipa noastră va sus
ține miercuri meci de 
verificare la Angers (Fran- 
ta), după care va. conti
nua drumul spre Lisa 
boita.

1
Cu pasiune, cu pricepere...
- Din experiența grupelor sportive

dei? Este normali La LT.B. 
există o asociație mare, puter
nică, cu experiență în organiza
rea competițiilor de masă... 
Dar, mai trebuie spuse unele lu
cruri. Astfel de cifre nu se rea
lizează „bătînd din palme". 
Trebuie muncă, foarte multă 
muncă. Și, cu cit o asociație 
este mai mare, mai numeroasă» 
cu mai multe ,»răspîndiri“, cu 
atît este mai dificil să organizezi, 
să cuprinzi întreaga activitate, 
Or, tocmai acest lucru l-au reu
șit, în primul rind, activiștii ,__ __ m____
sportivi de la I.T.B. Experiența , grupa sportivă de 1% Atelierele 
lor credem că merită' generali- • centrale, care a mobilizat la star- 
zată. Pentru că aici, într-adevăr; 
s-a muneit bine, s-au găsit mij
loacele și metodele cele mai e- 
ficiente de angrenare a unui 
mare număr de tineri și tinere 
(inițial,, . angajamentul asociației

La prima vedere, reporterul 
este tentat să subaprecieze va
loarea cifrelor. 5000 de parti
cipant la întrecerile Spartachia-

MB SUIU. Pț PlIISOlllll „B AtlStSI”
LSI

România-Japonia, la lupte libere
Astă-seară, de Ia ora 19, Pa- Luptătorii japonezi sînt deose- 

tinoarul artificial „23 August" bit de valoroși și se bucură de 
găzduiește o nouă întrecere în- - un mare renume. De altfel, chiar 
temațională a sportivilor români. din echipa care va evolua astă- 
Este vorba de meciul amical seară, în Capitală, fac parte și 
dintre reprezentativele de lupte doi campioni mondiali la între

cerile de la Manchester: Yon- 
shifiisa Tousluda (cat, 52 kg.) și 
Tamiaki Fukanda (cat. 57 kg.). 
Iată restul camponenților forma
ției oaspe; cat. 63 kg. Tadamiki 
Tanaka, cat. 70 kg., Takeo Me
rita (locul III la C.M.), Iwao 
Horinchi (cat. 78 kg.) — locul 
V la C.M. —, l’ashou Watenabe 
(cat. 87 kg.) — locul III la C.M., 
Tatasumi Hayama (cat. 97 kg.), 
Shinya Takizava (cat. ;-f- 97).

Antrenorii reprezentativei noa
stre, Ion Crîșnic și Ion Bătrîn, 
au stabilit următoarea formație: 
Gheorghe Tăpălagă (cat. 52 kg.), 
Nicolae Cristea (cat. 57 kg.),
Alexandru Geantă (cat. 63 kg.), 
Petre Poalelungi (cat. 70 kg), 
Ion Popescu (cat. 78 kg.), Fran
cisc Bolla (cat. 87 kg.), Atila 
Balogh (cat. 97 kg.), Ion Herman 
(cat. rf- 97 kg). întrecerea este 
așteptată cu deosebit interes de 
iubitorii acestui sport din țara 
noastră.

libere ale tării noastre și Japo
niei.

con- 
fap- 

de

Aspect din întîlnirea de „libere" România—laponia, disputată 
l trecut. In fotografie, reprezentantul nostru Fr. Bolla în 
iune. >i

Sezonul sportiv de vară este în plină 
desfășurare. Dar în curînd numeroșilor 
sportivi activi li se vor adăuga alții. Este 
vorba de .promoțiile* de copii care vor 
păși în aceste zile pragul centrelor de ini
țiere în sport. Cu ajutorul unor cadre cu 
înaltă calificare ei vor învăța primele no-

de la 1. T.B
a fost de 4000 de participarți) 
în concursurile Spartaehiadei.

Ni se pare util să arătăm, 
îndeosebi, felul în care au fost 
activizate, pentru reușita acțiu
nii, GRUPELE SPORTIVE din 
cadrul asociației. Fiecare grupă 
sportivă a cunoscut din timp o- 
biectivele asociației și ale grupei 
respective, posibilitățile materiale 
de organizare a întrecerilor, te
renurile sportive, materialele și 
echipamentele puse la dispoziție 
de către asociația sportivă» Un 
frumos - succes l-a înregistrat

tul concursurilor, ■ oțgahizâțs la 8 
ramuri de sport, peste 1000 de 
tineri muncitori și muncitoare.

DAN GÎRLEȘTEANU
(Continuare in pag. a 2-a)
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In plin sezon atletic
• La Poiana Brașov a avut 

loc recent concursul Școlii 
medii cu program de educație 
fizică. Timpul neprielnic și 
pista moale au fost un serios 
handicap pentru cei 367 de com
petitori. ,

O comportare foarte bună au 
avut atleții din Gîmpulung Mus
cel (profesori soții Bădescu) 
care au cîștigat 12 probe. Cele 
mai bune rezultate: JUNIORI 
L 100 m Fruntaș (Br.) 11,4;
400 m: Ștefănescu (Cl. M) 52,5; 
110 mg: Fruntaș 14,7; înălțime; 
Popescu (Cluj) 1,80; prăjină;

Marian (Buc.) 3,82 — rec. juniori 
II; lungime: Cerneșcu (Br.) 6,62; 
greutate: Pîrvu 
suliță: Hubner 
ciocan: Pîrvu
JUNIOARE L 
(Cl. M.) 26,4;
(Tim.) 62,7; 80 mg: A. Vitalios 

Nedelcu (CI. M.) 
(Buc.) 
5.34 ;

12:61 ;

(Tim.)
(Tim.) 
(Tim.) 

200 m : 
400 m;

14,51;
54,31 ;
58,74;
Dinu 

Negru
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in zilele die 4—13 iulie 
echipele masculine de volei 
A și B ale Frgnței vor face 
un turneu in, țara,noastră, 
turneu care va începe ia 
București, ia 4 sjțu 6 ale 
lunii, eu o dublă întîlnire 
mtre reprezentativele pri
me șl secunde ale Româ
niei și Franței. In conti
nuare. echipa națională A 
a francezilor va susține 
jocuri la Brașov, cu Trac
torul (S iulie), la Ploiești 
eu Petrolul (10 iulie) si la 
Constanța cu Farul (13 iu
lie). Reprezentativa B a 
Franței va mai Juca la Iași 
fu C'Ș:M.S. (6 sau 9 iulie) 
la Brăila cu Constructorul 
(10 sau 11 iulie) Si la Ga- 
lați. cu Știința (13 iulie).

I
I
I
8

I
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Stadioanele

ă așteaptă!

cluburile sportive ți la consiliul orășenesc 
UCFS București (tel. lt.38.86).

• Secția de sport a Palatului Pionierilor 
din Capitală organizează primul ciclu de 
inițiere în natatie cu începere de la 21 
iunie. Pot participa pionieri și școlari între 
7 și 13 ani.

(Br.) 41,8,
11,9; înălțime: Dafinescu 
1,50 ; lungime : Vitalios 
greutate; Lefter (CI.) ,
rfi.se.- Menis (Cv.) 38,04; suliță- 
Bucura (Cl. M.) 41,06, 
(Br.) 36,70; JUNIORI II : 80 m: 
Lăzăreseu (Buc.) 9.6; 300 m: 
Dumitru (Cl. M.) 37,9; 90 mg : 
Stan (Rm. V.) 13,0; 1000 m : 
Cociș (Cluj) 2:37,7 — rec. ju
niori II; înălțime: Kapp (Rm. 
V.) 1,75; lungime: Lăzăreseu 
6,55; greutate : Sighișanu (CI. 
M.) 15,01; disc." Mircea (Br.) 
48,08; JUNIOARE II: 00 m; 
Lazăr (Cluj) 7,9; 500 »n. Sta- 
matin (Iș,) 1:25,6; 60 mg:

Stoian

i
I
8
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• SIMPOZION

Comisia de fotbal a o- 
rașului București organi
zează joi 10 iunie, ora 19. 
în sala Cauciucul Quadrat, 
o conferință cu tema : CE 
ESTE ȘI CUM SE JOACA 
FOTBALUL MODERN. Con
ferențiază ing. Virgil Bco- 
namu.

Sînt Invitați să participe 
antrenorii șl jucătorii de 
fotbal din Capitală, ins
tructori voluntari etc.

SPORTIVĂ

CENTRELE DE INHlfRt IN SPORT I$1 DESCHID LADO PORȚILE PENTRU 101
(Continuare in pag, a 2-a)
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tiuni ale ramurii de sport pe care au tndră- 
git-o și, apoi, cei miși italentafi vor urca 
treptele măiestriei spbrt^vte în cadrul unul 
proces instructiv-educațiv științific, asi
gurat în secțiile cluburilor sportive.

@ tn Capitală, sub îndrumarea consiliului 
orășenesc UCFS București, își deschid por
țile centrele de inițiere. In baschet, fotbal, 
gimnastică, volei etc..ț pentru eonii Intre 
8 și 15 ani — organiiatț pe; cele mai mari 
baze sportivei ) ÎL

DINAMO — Șoseaua Sieian cel Mare
GIULEȘT1 — Șoseaua43tu Iești 
PROGRESUL — str. cfr. Staicovici 
CONSTRUCTORUL J Șoseaua Olteniței 
VOINȚA — Șoseaua iPlpeia 
TINERETULUI — Aieii Ștrandului 
23 AUGUST — Bulevardul Muncii 
Informații suplimentare: se pot obține la

• Clubul sportiv Școlar inițiază între 10 
iunie și 20 iulie un curs de învățare a 
scrimei, rezervat elevilor și elevelor din 
clasele a IX-a (școli medii) și anului II 
(școli profesionale).

• Corespondenții noștri din Iași, Bacău,
Cluj, “.......................... '
tează 
roase 
copii.

Sibiu și din alte localități ne rela- 
că in aceste zile se deschid nume- 
cenlre de Inițiere în sport pentru

AȘADAR, COPII, STADIOANE! E VA 
AȘTEAPTĂ! PETRECEȚI-V A VACANȚA 
PRACTICÎND SPORTUL INVAJAJ1 SA 
ÎNOT AȚI, SA JUCA TI FOTBAL. BASCHET 
Șl VOLEI, PATRUNDEȚI .TAINELE" CELUI 
MAI FRUMOS SPORT : ATLETISMUL I CEI 
MAI BUNI ANTRENORI Șl TEHNICIENI 
SÎNT GATA SÂ VA ÎMPĂRTĂȘEASCĂ 
9IN CUNOȘTINȚELE LOR. VĂ AȘTEPTAM I

Francisc Bolla
La recentele campionate mon

diale de lupte libere, disputate 
la Manchester (Anglia), printre 
participanții care au luat startul 
la categoria 87 kg s-a numărat și 
luptătorul român Francisc Bol
la. Sportivul nostru a avut o 
comportare excelentă. Intrecînd 
la puncte pe japonezul Tanaka- 
ra, prin tuș pe englezul Sili și 
terminînd la egalitate cu actua
lul campion mondial, Mehdiza- 
deh (Iran), Bolla a obținut me
dalia de argint. In același timp, 
sportivul nostru — fiind primul 
clasat dintre luptătorii europeni 
— a primit și titlul de CAM
PION EUROPEAN la catego-

campion european 
ria respectivă. Aceasta hotărî* 
re a fost adoptată de F.I.L.A. cu 
prilejul ultimului congres

La înapoierea din Anglia, 
Francisc Bolla ne-a declarat : 
„Sînt fericit că am obtinut acest 
succes. Mă aflu acum in preaj
ma încheierii activității mele 
sportive. Vîrsta de 33 de ani mă 
obligă să mă gîndesc că — deși 
doresc foarte mult, poate că nu 
voi reuși să reeditez această 
performantă la viitoarea ediție. 
Mă bucur însă că avem destui 
tineri de nădejde care pot face 
acest lucru. Eu le urez — din 
toată inima — succes, și nu voi 
precupeți nimic pentru a-i ajuta"»



CAMPIONATE... CONCURSURI... REZULTATE.;
Surpriză la Constanța 
și „scor“ la Bîrlad...

• Neașteptat, 
constănțenii au o- 
ferit o replică vi
guroasă formației

ieșene. Jocul a fost foarte echilibrat, 
viu disputat, dar de slab nivel teh
nic. Farul Constanța și-a asigurat 
victoria în prima repriză prin cele 
3 puncte realizate de Celea în min. 
25 (lovitură de pedeapsă). (M. SEU- 
LEANU, coresp.).

• După cele 80 de minute de joc, 
metaiurgiștii bucureșteni au obținut 
victoria în meciul cu Știința Petro- 
șeni, prin punctele realizate de Cră- 
ciunescu (lovitură de pedeapsă). Par
tida nu a plăcut spectatorilor. Oas
peții — în special — au practicat un 
joc confuz lipsit de orientare tactică.

• Rulmentul Bîrlad confirmă as
cendentul de formă. Duminică, bîr- 
lădenii au surclasat Știința Timișoara 
cu 32—0 (!), dominînd autoritar atît 
în tușe cît și la grămadă. Gazdele 
au jucat la mînă, deschis și au reușit 
nu mai puțin de 9 încercări, fată, de 
altfel autorii celor 32 de puncte: 
Brăiescu (3 încercări), Rainca (2 în

cercări), Ionică, Pascal, Cristea, Bol- 
descu (cîte o încercare), Polizache 
(lovitură de .pedeapsă), Bidner (o 
transformare). (ELIAD SOLOMON - 
coresp.).

• La Cluj, Progresul nu a obținut 
decît un meci nul în fața Științei. 
Jocul a fost destul de slab. Au în
scris : Ghiuzelea (min. 23 — lovitu
ră de picior căzută) și Alexandrescu 
(min. 55 — lovitură de picior că
zută) pentru Progresul și, respectiv, 
Terbdczi (min. 48 — lovitură de pe
deapsă) și Cordoș (min 65 — lovitu
ră de picior căzută). (ION BRAȚ AN, 
coresp.).

CLASAMENTUL
1. Dinamo 9810 119: 41 26
2. Grivița Roșie 9 6 1 2 131: 26 22
3. Steaua 9612 96: 43 22
4. Rulmentul Bîrlad 9513 66: 51 20
5. C.S.M.S. Iași 9414 46: 29 18
6. Gloria 9414 49: 65 18
7. Farul Constanța 9414 56: 75 18
8. Știința Petroșeni 9306 27: 54 15
9. Știința Timișoara 9306 42:146 15

10. Progresul 9225 46: 52 15
11. Constructorul 9225 41: 60 15
12. Știința Cluj 9 1 1 7 32:109 12

Creșterea performanțelor sportive-obiectiv central
(Urmare din pag. 1) 

dioamatorii din regiune au ocupat de 8 
ori locuri fruntașe în clasament.

★
Analiza activității sportive de perfor

manță a scos însă în evidență faptul 
că, exceptînd unele succese cu totul i- 
zolate, există — în această regiune — 
serioase și importante rămîneri în 
urmă. Această concluzie este confirma
tă de locul 17 ocupat de sportivii din 
regiune în întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei republicane și de insuccesele 
avute ani de-a rîndul în campionatele 
de calificare pentru divizie, la mai 

multe ramuri de sport. La atletism, 
principală ramură de sport cu 75 
de secții afiliate și 475 sportivi legi
timați, deși există 9 antrenori calificați și 
peste 100 de instructori, totuși rezulta
tele exprimate în clasificări ’ sportive 
sînt necorespunzătoare (la categoria I 
numai doi sportivi, la categoria a Il-a 
21, iar la a III-a, <319). Gimnastica nu s-a 
bucurat de sprijinul necesar din partea 
organelor și organizațiilor UCFS. în a- 
fară de 3 secții care ’au început pregă
tirea în mod organizat (Rădăuți, orașul 
Suceava și Dorohoi), în celelalte raioane 
activitatea este slabă. Fotbalul, de ase
menea, nu se ridică la nivelul cerințe
lor. consiliile raionale ale asociațiilor 
sportive și birourile secțiilor de fotbal 
neglijează aproape complet selecționarea 
și pregătirea copiilor și juniorilor. în 
multe cazuri, aceste colective recurg la 
soluția ceia mai comodă, de a aduce 
sportivi din alte părți, nelegați — fi
rește — de orașul și întreprinderile res
pective. Așa se explică faptul că echi
pele de fotbal Dinamo Suceava și Fo- 
resta Fălticeni au retrogradat din divi
zia B, iar cele 4 echipe participante în 
seria Est a diviziei C la fotbal au situa
ție destul de precară.

în regiune sînt posibilități și pentru 
dezvoltarea handbalului, halterelor, ho
cheiului pe gheață, schiului și luptelor, 
dar nici acestor sporturi nu li s-a acor
dat atentia cuvenită.

★
Deși școala reprezintă o rezervă ine

puizabilă de cadre, deoarece cuprinde 
tineretul la vîrsta cea mai propice for
mării și perfecționării deprinderilor mo
trice, totuși — în regiunea Suceava — 
ea își aduce în mică măsură aportul la 
dezvoltarea bazei de masă a sportului, 
la îmbunătățirea performantelor.

Aceste lipsuri au fost criticate aspru 
de mulți dintre delegații la conferință. 
Ei au arătat că biroul regional UCFS și 
birourile consiliilor raionale nu au con-

trolat și nu au sprijinit în mod concret 
consiliile asociațiilor sportive din școli, 
că a existat o slabă colaborare cu sec
țiile de învățămînt pe linia îmbunătățirii 
educației fizice a elevilor și că, tocmai 
de aceea, unii profesori de educație fi
zică și-au limitat preocupările la pregă
tirea echipei reprezentative a școlii res
pective, neglijînd pregătirea și participa
rea sistematică a elevilor la competițiile 
de masă.

★
în încheierea lucrărilor conferinței, a 

luat cuvîntul tovarășul IOAN BALAȘ, 
vicepreședinte al Consiliului General al 
UCFS, care a arătat că sportivii din re
giunea Suceava au obținut în ultimii 
ani o serie de succese, îndeosebi pe li
nia activității sportive de mase.

Subliniind faptul că rezultatele obți
nute pînă în prezent nu sînt însă pe 
măsura condițiilor existente în regiunea 
Suceava, vorbitorul a spus că pe viitor 
este necesar ca toți activiștii sportivi, 
începînd de la membrii consiliului re
gional și pînă la antrenori și activiști 
voluntari, să muncească cu mai multă 
pasiune pentru ridicarea elementelor ti
nere, de perspectivă, în așa fel încît 
sportul de performanță să se dezvolte 
în ritm susținut.

Este necesar ca noul consiliu să acor
de atenție problemelor ridicate în con
ferință, să se ia măsurile necesare pen
tru folosirea tuturor resurselor în vede
rea dezvoltării activității sportive în o- 
rașele și satele regiunii Suceava, la ni
velul cerințelor actuale și al condițiilor 
existente în această regiune.

DUMITRU CERCHEZEANU

ÎAI CATEGORIA A, SERIA I
Rapid București, Dinamo București și 
Tractorul Brașov, iar pe ultimele trei 
locuri — Progresul București, Dinamo 
Bihor și C.S.M.S. Iași care urmează să 
retrogradeze. Iată clasamentele :

CLASAMENTELE
In seria I femi

nină a campionatu
lui categoriei A, 
clasamentul publi
cat mai jos e defi
nitiv. în seria I

masculină, el va fi stabilit de restan
țele Minerul B. Mare—Rapid și Dinamo 
Bihor—Rapid. După disputarea acestor 
restanțe, Rapid are toate șansele să 
treacă pe primul lor. Clasamentul pri
melor trei, va fi probabil următorul :

Rapidista Daniela Golimas cîștigă 
disputa cu blocajul opus de dinamo- 
vistele Margareta Sorban și Lia Ve
nea.

Foto : T. Roibu

Citiți revista

„SPORT“ nr. 11
Din cuprins :
Fotbal : — România — Cehoslovacia 

1—0.
— „Kinograma" golului înscris în 

poarta lui Schroif.
— Bindea — „reactorul" Ripensiei 

(IV).
— Dialog Herrera — Schwartz.
— Fotbalul — marea atracție a se

colului XX.
Rugbi : — Tineretul și echipa na

țională.
— Victor Marinescu — fundașul de 

mîine.
Baschet : — Doctorul Novacek.
Atletism : — De la Jesse Owens la 

Mexico City.
Ciclism : — Coppi, Bartali, Bobet și 

alți ași ai pedalei.
Fotocronica „Sport" și „Magazinul 

sportiv” completează acest interesant 
număr el revistei „SPORT" nr. 11.

întreceri dîrze 

în campionatul 
individual

Dacă pînă acum 
în campionatul re
publican individual 
atenția a fost con

centrată mai mult asupra meciurilor 
masculine, ieri și fetele au oferit între
ceri interesante. In grupa I, Iudit Di- 
bar a ieșit victorioasă asupra Eleono- 
îei Roșianu cu 6—3, 13—11 într-o 
partidă în care s-a impus prin servicii 
puternice, combinate cu smeciuri și vo- 
leuri reușite. învinsa, deși a condus în 
setul al II-lea cu 5—2, nu a putut 
să-și concretizeze avantajul din cauza 
unui joc prea defensiv. în altă partidă, 
Mariana Ciogolea a cîștigat la Ecateri- 
na Horșa cu 6—-4, 6—2, folosind cu 
succes loviturile plasate și puternice 
în fața unei adversare care a acționat 
mai mult de pe linia de fund a tere
nului.

—a simplu bărbați, în grnna I, 
Bosch și Mărmureanu s-au dovedit su
periori lui D. Viziru (6—8, 6—2, 6—3, 
6—3) și respectiv Serester (6—2, 6—0, 
6-—0). în grupa a Il-a, C. Năstase— 
Boaghe 6—4, 7—5, 6—0.

Meciurile în toate grupele de simplu 
ca și cele eliminatorii din probele de 
dublu continuă azi tot pe terenurile 
Progresul, de la ora 9 și 15,30.

Cu pasiune,
(Urmare din pag. 1)

Grupa sportivă de la Ateliere a acor
dat, de data aceasta, toată atenția 
sporturilor care se bucură de o popu
laritate deosebită în această unitate de 
producție în care muncesc mulți tineri 
vînjoși, dornici să-și măsoare forțele în 
întrecerile sportive. Iată explicația pen
tru marele număr de participant la 
întrecerile de haltere — 308 —, ca și 
explicația confecționării — fără să se 
aștepte... indicații — a halteror nece
sare.

Nu este un exemplu izolat. Dimpo
trivă. In majoritatea grupelor sportive 
s-a muncit cu rezultate din cele mai 
bune. La Depoul Unirii, metoda orga
nizării unor „Zile ale Spartachiadei" 
în care amatorii de sport găseau la ter- 
ren instructori și materiale necesare, 
s-a dovedit deosebit de eficientă ducînd 
nu numai la realizarea unui mare 
număr de participant, ci și la obți
nerea unor rezultate promițătoare. Cu 
pasiune și pricepere au muncit și 
membrii grupei sportive de la De
poul Dudești, unde atletismul a în
ceput să cunoască o frumoasă tradi
ție, ea și cei de la Gospodărie - între
ținere, Depoul Ilie Pintilie, Garajul 
Vatra Luminoasă și Autobuzul Șer- 
ban Vodă.

Cu prilejul primei etape a aces
tei importante competiții de masă con
siliul asociației sportive I.T.B. a reali
zat o mai strînsă legătură cu grupele 
sportive, s-a convins și mai mult că 
numai printr-o permanentă activizare 
a acestora, prin generalizarea largă a 
metodelor bune folosite și prin stimu
larea inițiativelor poate fi organizată 
o bogată activitate sportivă care să 
cuprindă cît mai mulți muncitori, în-

cu pricepere...
tregul tineret din unitățile de produc
ție de la I.T.B.

S-ar părea că „nu mai e nimic de 
făcut"! Dar, nu este așa. Nu peste 
tot treburile merg pe... roate. La 
„GETAX", la autobaza Tei, sau la 
autobaza Floreasca, concursurile Spar
tachiadei nu s-au bucurat de toată 
atenția, grupele sportive s-au mulțumit 
cu un procentaj total necorespunzător 
de participanți. Cîți tineri din aceste 
grupe n-ar fi dorit să se numere prin
tre participanți? Cîți tineri n-ar fi con
curat, poate, la cucerirea titlului de 
campion al asociației sportive? Și, n-ar 
fi fost, oare, un asemenea succes pri
lej de mîndrie pentru grujrele de care 
aminteam? Să sperăm că lucrurile se 
vor schimba!

Anrjajâm CONDUCĂTOR 
AUTO. Doritorii se vor a- 
dresa la telefon 11.10.05, in
terior 295.

Campioana țării Dinamo Bucur 
întîlnit ieri la Cluj echipa locală 
de care a dispus cu scorul de 11— 
1—0, 3—0, 4—0) prin punctele martj 
Zahan 3, Rusu 2, Fleșeriu 2, Zaml 
Blajec, Kroner și Grințescu. în 
acestui rezultat, echipa Dinamo a 
pe primul loc în clasament. (St. ' 
coresp.).

în această săptămînă sînt prog 
la Cluj cîteva din restanțele campi 
lui republican de polo : Voința ( 
Știința Cluj (miercuri), C.S.M. C 
Voința Cluj (vineri) și Știința CI 
Crișul Oradea (sîmbătă). Iată cum. 
clasamentul înaintea acestor pari

MASCULIN

1. Dinamo București 26 23 3 74:19 49
2. Tractorul Brașov 26 22 4 67:22 48
3. Rapid București 24 23 1 70:10 47
4. Știința Galați 26 16 10 57:39 42
5. Steaua București 26 14 12 52:40 40
6—7. Petrolul Ploiești 26 12 14 42:49 38
6—7. Farul Constanța 26 12 14 42:49 38
8. Știința Cluj 26 11 15 40:49 37
9. Constructorul Brăila 26 10 16 39:54 36

10. Știința Timișoara 26 10 16 39:58 36
11. Minerul Baia Mare 25 10 15 37:54 35
12. Progresul București 26 8 18 34:58 34
13. Dinamo Bihor 25 6 19 25:67 31
14. C.S.M.S. Iași 26 3 23 23:73 29

FEMININ

1. Rapid București 22 20 2 63:18 42
2. Dinamo București 22 19 3 60:21 41
3. C.P. București 22 16 6 56:31 38
4. Farul Constanța 22 15 7 51:30 37
5. Știința Cluj 22 14 8 51:38 36
6. C.S.M. Sibiu 22 11 11 42:41 33
7. Metalul București 22 11 11 44:45 33
8. Voința Craiova 22 9 13 33:50 31
9. Partizanul r. Brașov 22 6 16 34:51 28

10. Știința București 22 5 17 28:55 27
11. Progresul București 22 4 18 28:59 26
12. C.S.M. Cluj 22 2 20 13:64 24

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Crișul Oradea
5. I. C. Arad
6. C.S.M. cluj
7. Știința Cluj
8. Mureșul Tg. Mureș
9. Voința cluj

10. Ind. lînii Timiș.

7 7 (I 0 (
7 7 0 0.".
6 4 0 2 !
5 3 0 2 1
7 2 2 3 1'
4 118
4 10 3
6 10 5 1
4 0 13 1
6Q06 li.5LU

In plin sezon atleti
(Urmare din pag. 1)

Popa (Tg. M.) 9,5; înălțime: Bonei 
(Cv.) și Popescu (Buc.) 1,48; H. C. 
Pulpea (Gl. M.) 1,55; lungime :
Varză (Br.) 5,18 ; greutate; Chițti
(Cl. M.) 12,30; Tetratlon B: Șc. me
die 2 C-lung Muscel; Tetratlon F: 
Șc. medie 2 Brașov (C. Gruia - co
resp. reg.).

• București. Concurs de verificare 
de pe stadionul Dinamo. 60 m F II. 
R. Marinescu 7,8; 80 m B II: P. 
Măuță 9,3, V. Argeșeanu 9,4 ; 100 m: 
V. Midviglii 10,8, N. Mărășescu 10,9, 
C. Grigorescu 10,9. Pe stadionul Ti
neretului: 100 m (vînt din față): Gh. 
Zamfirescu 10,7, A. Tudorașcu 10,7, 
A. Stamatescu 10,9. CONCURS DE 
JUNIORI : 100 m: Iordan 11,2; 200 
m: Hidioșanu 23,2; 800 m: Munteanu 
2:00,3; 3000 m: Mirică 9,11,8; 1500 
m; Chițu 4:11,7; 1500 m obst.: Mi
rică 4:26,0; 110 mg: Hidioșanu 14,5; 
400 mg: Pop 59,8; înălțime: Dincn 
1,80; prăjină: Lucaci 3,40; lungime: 
Haralambie 6,66; triplu: Trifu 13,49; 
greutate: Hodoș 15,84; disc: Naghi 
60,51 — rec. juniori, Hodoș 48,20; 
suliță: Curcă 47,37; ciocan: Oroveanu 
52,94; FETE: 100 m: Petrescu și 
Anghelescu 12,7; 200 m: Ionescil
26,5; 400 m; Iacob 59,9; 800 m : 
lacob 2:18,1; înălțime: Dafinescti

1,50; lungime: Radulescu 5,81; r 
tate: Elic 12,24; disc: Prodan 
(N. D. Nicolae - coresp.).

• Constanța. Echipa Ai 
lui a cîștigat și întâlnirile din 
a Il-a a campionatului pe echipe 
ținute în compania formațiilor I 
doara, Dobrogea, Oltenia. BĂRI 
200 m: Levonian (D) 22,6; 40 
Ferentz (D) 51,8; 1500 m: Cioc; 
3:58,2; 500 m: Veliciu (D) 15 
110 mg: Salomon (H) 15,5; 400 
Dumitrescu (A) 58,2; 1500 m. 
Crișu (H) 4:25,8; 10 km marș: 
trina (H) 50:55,8; 4x100 m: D 
gea 44,9; lungime: Bufa (O) 
triplu: Ciocan (D) 14,14; înalț 
Moise (H) și Berbece (A) 
prăjină: Mușat (D) 3,50; grei 
Luchian (D) 15,12; disc: Voro 
(A) 41,07; suliță: Popescu (HjG^ 
ciocan: Greifenstein (II) -
FEMEI: 200 m: Got (H) 26,9;. 
m: Ferentz (D) 2:26,9; 80 mg: 
delcu (A) 12,3; înălțime: Biro,
1,54; lungime: Salomon (H) 
greutate: Cataramă (A) 11,32; 
Cataramă 52,80; suliță: Bucura 
38,78; 4x100 m: Argeș 52,2.

Clasamentul general:
1. Argeș 34 691 p
2. Hunedoara 34 556 p'
3. Dobrogea 30 377 p
4. Oltenia 25 710 p

Li
■ CICLISM

La sfîrșitul aces
tei săptămîni cicliș
tii vor fi chemați 
la startul competi
ției internaționale 
de fond dotată cu

„CUPA UCECOM". Vor participa e- 
chipele cluburilor sportive Steaua 
(două formații), Dinamo, Olimpia (2), 
Voința (3), precum și echipe de peste 
hotare : Wiener Sport-Klub (Austria), 
Septemvri Sofia (R.P. Bulgaria), Spar- 
takus Budapesta (R.P. Ungară), Start 
Varșovia (R.P. Polonă) și Dinamo Ber
lin (R.D. Germană).

Itinerarul cursei
13 iunie, etapa 1, București—Pitești

este următorul :

(101 km); 14 iunie, a
Pitești—Sibiu (159 km); 15 tâinle, e 
a JlI-a, Sibiu—Cluj (166 km); J6‘ 
nie, etapa a IV-a, scmietap’F-X 
Cluj—Dej (20 km) contratimp• 
vidual, semietapa a Il-a — Cluj— 
Mureș (110 km); 17 iunie, zi 
odihnă; 18 iunie, etapa a V-a, Tg. 
reș—Miercurea Ciuc (160 km); 10 
nie, etapa a Vl-a, Miercurea Cit 
brașov (105 km); 20 iunie, etap' 
VlI-a, Brașov—București (172 1 
Competiția măsoară aproape 1 000 
Arbitrii vor întocmi clasamente ii 
viduale și pe echipe, precum și 
samentul celor mai buni cățărător, 
al celor mai buni sprinteri.

CEASURILE DE MÎNĂ „VESNA“;
„POSEDA", „Mill":

ELEGANTE Șl PRECISE, SATISFAC ORICE 
EXIGENȚA

Ceasul „MIR" în carcasă de metal aurit for 

mat oval, cadran cu cifre arabe și index 
18 rubine, prețul lei 463.

POBEDA, carcasă metal cromat, forma 
rotund, 15 rubine, prețul lei 355.

VESNA — carcasa din metal aurit, forma: 
rotund, 17 rubine, prețul lei 405.

La ceasurile VESNA, POBEDA, MIR, întot
deauna, ora exactă.



I

SERIA SUD
TEX-FLACĂRA ROȘIE BUC.

T1LA SF. GHEORGHE (1—0). Jocul 
a fost viu disputat. Inițiativa a fost 
de partea gazdelor, care au insistat 
mai mult în atac și se părea că vor 
cîștiga Ia scor. Unicul gol al parti
dei a fost înscris în min. 71 de către 
Ciulacu. în min. 76, arbitrul a elimi
nat de pe teren pe Stibăr, de la 
oaspeți, pentru injurii, (Pavel Gior- 
noiu-coresp.).

UNIREA RACARI — ELECTRICA 
CONSTANȚA (1—0). Partidă foarte 
disputată, în care gazdele au muncit 
mai mult, în special în repriza se

cundă, cînd au ratat numeroase ocazii 
ne a înscrie prin Lambrache, Iancu 
și Popa. Golul victoriei a fost înscris 
în min. 78 de Ghimpețeanu. (Dumitru 
Tancu-coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — MARINA 
MANGALIA (0—0). Deși a dominat 
teritorial, Rulmentul n-a putut obține 
victoria pe teren propriu datorită 
ineficacității liniei de atac. Marina 
Mangalia s-a apărat organizat și a 
obtinut un prețios rezultat de egali
tate. (C. Gruia-coresp. reg.).

PORTUL CONSTANȚA — RAPID 
MIZIL (3—0). Meci de 
nică bună. Portul a 
timpul și a înscris de 
Caraiman (min. 4), 
(min. 46) și Moroianu 
Petre-coresp.).

VICTORIA GIURGIU
BRAȘOV (1—1). Gazdele s-au pre
zentat în această partidă sub orice

factură teh- 
dominat tot 
trei ori prin 
Sîntimbreanu 
(min. 59). (E

METROM

ȘTIRI • •• ȘTIRI
Ț.S.K.A. CERVENO
P. BULGARIA)

NE VIZITEAZĂ 
ZNAME (R.

Săptămîna aceasta va susține două 
meciuri în țara noastră cunoscuta for
mație bulgară Ț.S.K.A. 
Zname. Fotbaliștii 
tîlni miercuri — la 
chipa locală Farul, 
evolua în Capitală 
Republicii — în 
nostru de tineret.

Cerveno 
bulgari vor în- 
Gonstanța — e- 
iar sîmbătă va 
— pe stadionul 
compania lotului

VAGONUL ARAD PLEACĂ 
ÎN R. D. GERMANĂ

Formația de categoria B Vagonul 
Arad a fost invitată să participe la 
un turneu în R. D. Germană. Ară 

--denii vor juca la Dessau.

LA 16 IUNIE MECI ÎNTRE ECHI
PELE DE TINERET ALE UNIUNII 

SOVIETICE ȘI ROMÂNIEI
După meciurile susținute în com

pania reprezentativelor B a Turciei 
și de tineret a Cehoslovaciei, echipa 
de tineret a țării noastre va întîlni 
la 16 iunie formația similară a U- 
niunii Sovietice. Jocul se va desfă
șura la Tbilisi.

De la I.E.B.S
dePentru întîlnirea internațională 

lupte libere R. P. Română—Japonia de 
astăzi, ora 19, de la patinoarul artifi
cial din parcul „23 August", biletele 
se găsesc de vînzare la casa specială 
din str. Ion Vidu, iar după-amiază 
la casele patinoarului.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de 
pentru copii. înscrieri

inițiere la înot 
la bazin.

CRIȘUL ORADEA
CLUJ 1—3

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
critică (atît în apărare cit și în atac). 
Brașovenii au desfășurat un joc mai 
tehnic și au reușit să cîștige un punct 
prin golul înscris de Sima (min. 75). 
Pentru Victoria a înscris Puvcl 
(min. 27) din lovitură de 
(T. Barbălată-corespȚ.

TEHNOMFTAL BUC. — 
VICTORIA BUC (2—2). 
fost pasionant datorită întoarcerii ne
așteptate a rezultatului. (In min. 78 
Dinamo conducea cu 2—0). Din 
păcate, uneori s-a jucat dur de am
bele părți. Pentru Dinamo au înscris: 
F. Mihalache (min. 69 autogol) și Ene 
Daniel (min. 78), iar pentru Tehno- 
melal I Sandu (84) și N. Bonescu (90).

SERIA VEST
METALUL HUNEDOARA — ELEC

TROMOTOR TIMIȘOARA (1—0). 
Hunedorenii au fost superiori, dar 
au ratat numeroase ocazii de a înscrie. 
Unicul punct a fost marcat de Vasiu 
(min. 50). Raport de cornere 15—1 
pentru Metalul. A arbitrat corect C. 
Nitescu-Sibiu. (V. Albu-coresp.).

TEBA ARAD — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA (2—0). Meciul a fost echi
librat în prima repriză, dar după 
pauză, gazdele au înscris de două 
ori prin Măcean și Moraru, cîștigînd 
astfel partida. (St. Iacob-coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — MI
NERUL ANINA (2—1). Desfășurat pe 
teren alunecos și pe ploaie, meciul 
a solicitat eforturi deosebite jucăto
rilor celor două formații. Au învins 
pe merit muscelenii, care au înscris 
prin Dumitrescu (min. 35 din 11 m) 
și Duțan (47). Pentru oaspeți a marcat 
Spălățelu (20). (V. Popescu-coresp.).

MINERUL DEVA — TRACTORUL 
CORABIA (4—1). Jocul, deși a fost 
spectaculos datorită eficacității îna
intașilor, nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic superior din cauza terenului 
desfundat. înaintarea Minerului, din 
nenumăratele ocazii avute, a reușit 
să înscrie de patru ori prin Popescu 
(min. 6. 22 și 86) și Maraton (73). 
Golul oaspeților a fost înscris de... 
Neacsu (autogol). (D. Simion-coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — META
LUL PITEȘTI (3—0). Deși gazdele au 
dominat tot timpul meciului, ele n-au 
reușit să înscrie nimic în prima re
priză. în cea de a doua, Zaharia, cel 
mai bun de pe teren, a înscris de

Pavel 
la 11 m.

DINAMO 
Meciul a

trei ori în (-recurs de cinci minute I 
(min. 64, 67, 69). (I. Manafu-coresp.).

PANDURII TG. JIU — MINERUL 
CIMPULUNG (2—6). Gazdele au jucat 
foarte slab. Au înscris două goluri 
prin Băloi (min. 22) și Melinte (64) 
dar au primit 6. Pentru Minerul au 
înscris Lupea (29), Catrina (55), Pe- 
trache (56), Popescu (61), Iuga (81, 
89). (T. Costin-coresp.).

VICTORIA CĂLAN — C.F.R. ARAD 
(1—0). Meci de bun spectacol, pe un 
teren complet desfundat. A înscris 
Călin (min. 28). (Al. Tuza-coresp.).

tură liberă de la aproximativ 20 de 
metri. După trei minute, Giurc reia în 
gol o centrare a lui Iosif. După pauză 
s-a jucat mai mult la centrul terenu
lui, ambele echipe apărîndu-se orga
nizat. (I. Moldovan-coresp.).

SERIA EST

Corespondenții noștri 
in vuita 

prin asociațiile 
sportive

SERIA NORD

Petrolul Ploiești—Szeged (R.P.U.)

1-1 (1-1)

MINERUL BIHOR — GLORIA 
BISTRIȚA (2—0). Jocul a fost palpi
tant, ambele echipe luptînd pentru 
victorie. Minerul s-a arătat mai efica
ce și a cîștigat prin golurile marcate 
de Cîmpeanu (min. 38) și Petrică (min. 
59). (M. Domițian-coresp.).

ARIEȘUL TURDA — UNIREA TG. 
MUREȘ (3—1). — Partida a început pe 
o ploaie puternică, jucîndu-se doar 
33 de minute. Cei care deschid scorul 
sînt oaspeții prin Fazakas (min. 2). 
Pîrvu (Arieșul) egalează în min. ur
mător, Băluțiu majorează scorul în 
min. 29 și Ivan înscrie din nou în 
min. 33. La acest gol oaspeții au a- 
cuzat lovirea portarului lor, dar ar
bitrul C. Mihăilescu-Brașov a acor
dat golul. Oaspeții l-au bruscat și 
au părăsit terenul. Conducătorul jocu
lui a fluierat astfel sfîrșitul partidei 
în min. 33. (P. Lazăr-coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI — STEAUA ROȘIE SA- 
LONTA (5—2). — Spectatorii au a- 
sistat la un joc frumos, în ciuda ploii 
și a terenului desfundat. Golurile au 
fost marcate de Savu (min. 14), Co
vaci (min. 35), Cotler (min. 87 și 90) și 
Dombrovschi (min. 54) pentru Fores
tiera, Sabău (min. 28) și Romanschi 
(min. 38) pentru Steaua roșie. (Vasile 
Godja -coresp).

TOPITORUL BAIA MARE — A.S. 
AIUD (2—1). — Joc desfășurat pe 
ploaie. Inițiativa a aparținut gazdelor 
85 din cele 90 de minute. Și dacă To- 
pitorul n-a înscris decît de două ori, 
aceasta se datorește comportării foarte 
bune a oaspeților și în special a por
tarului. Au marcat ; Foldmar (min. 42) 
și Neumayer (min. 90) pentru Topi- 
torul, Tiurtiu (min. 80) pentru A.S. 
Aiud. (T. Tohătan coresp. reg.)

FAIANȚA SIGHIȘOARA — UNI
REA DEJ (2—0). — în ciuda faptului 
că a plouat torențial tot timpul, parti
da s-a ridicat la un bun nivel teh
nic. Scorul a fost deschis în min. 35 
prin Tanasi care a transformat o lovi-

METALOSPORT GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (1—3) — (
Liderul seriei Est a prestat un joc ’ 
bun, cu acțiuni orientate pe poartă, . 
în urma cărora a reușit să înscrie trei ? 
goluri frumoase. Gazdele s-au dove
dit slab pregătite. Autorii golurilor 
Mangalagiu (32 și 80) și Mungiu (40) 
pentru învingători, respectiv Timiș 
(57), (V, Ștefănescu, G. Arsenie—
coresp.).

CHIMIA ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ — METALUL 
RĂDĂUȚI (1—0). — Chimia a domi
nat, dar a ratat multe situații. Oas
peții au muncit mult, au avut contra
atacuri periculoase. A marcat Borcău 
(64). In min. 68 gazdele mai înscriu 
un gol, dar arbitru) Tudor Marin 
(Buc.) nu-1 acordă. (Gh Grunzu-co- 
resp.).

TEXTILA BUHUȘI — FRUCTEX- 
PORT FOCȘANI (1—0). — S-a dat o 
luptă dîrză pentru victorie intre cele 
două echipe ce candidează la locul 
secund. Textiliștii au dominat aproa 
pe tot meciul, dar au ratat multe o 
căzii, printre care și un 11 m. A mar
cat Raich (75).

RULMENTUL BIRLAD— PETRO
LUL MOINEȘTI (0—0). — Meciul 
disputat la Iași a fost de slabă lac 
tură. Rulmentul a dominat, dar n-a 
putut fructifica ocaziile, mai ales a 
ceea din min. 85, cînd Cărare a șu
tat pe lingă poarta goală. Slab arbi
trajul lui I. Udrea (Buc). (D. Diaco- 
nescu-coresp. reg.).

DINAMO MOLDOVA IAȘI — FO- 
RESTA FĂLTICENI (2—1). — Cele 
două echipe au oferit un joc plăcut, 
cu faze frumoase Ia ambele porți. In 
prima parte au dominat ieșenii, iar 
în repriza a doua oaspeții. In final 
și-a spus cuvîntul pregătirea fizică 
mai bună a gazdelor. Au marcat : 
Brîndușescu (20), Dadeș (78) pen
tru gazde, respectiv, Borbeli (58). 
(U. Eșanu-coresp.).

VICTORIA P. NEAMȚ — TEXTI
LA BOTOȘANI (1-0). — A înscris 
Nacovschi în min. 20. In general a fost 
un joc echilibrat. Victoria gazdelor 
e pe deplin meritată. Terenul foarte 
greu, desfundat, a cerut eforturi consi
derabile din partea jucătorilor. (C- 
Nemțeanu-coresp.).

ININSIGNA DE POLISPORTIV 
CENTRUL ATENȚIEI

• IOSIF BO1TOȘ: De cut înd, asocia
țiile sportive din raionul Criș, regiu
nea Crișana, au făcut un prim bi
lanț al concursurilor pentru Insigna 
de polisportiv. Rezultatul: aproape 
5 000 de participanți, dintre care mai 
bine de jumătate au trecut toate pto-

i bele Citeva evidențieri: asociațiile 
l sportive Știinta-Școala medie Criș, 
țcele din comunele Olari, Satul nou 
i Grăniceri și Simand.

CURS DE INSTRUCTORI SPORTIVI
• STOICA PRICOP : Consiliul ra

țional UCFS Bujorul, regiunea Galați, 
(a organizat recent un curs de ins- 
[ truclori sportivi. Participanți : 55 de 
! tineri din satele și comunele ra’onu- 
}lui. Se remarcă prin pregătire Gheor- 
Jghe Carp (asociația Vulturul Măstă- 
(cani), Costică T. Rusu (asociația 
’sportivă din comuna Băneasa), Cos- 
• tică V. Tase (asociația sportivă din
comuna Adam).

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
FRUNTAȘA

ROMICĂ ȘULȚ: Una din asocia- 
sportive fruntașe dm Craiova 
Viitorul, care activează în ca- 
școlii profesionale de pe lingă 

„Electroputere". Asociația

PLOIEȘTI (prin telefon). — Din 
cauza timpului capricios (ploaie și 
vînt) doar 1 000 de spectatori au a- 
sistat duminică la această partidă 
internațională. Cei prezenți au fost 
însă răsplătiți prin numeroasele faze 
palpitante create de cele două echi
pe. Golurile au fost 
doveanu (Petrolul) 
de Gilicz (Szeged) 
toate că au fost 
Hălmăgeanu și Ionescu, petroliștii au 
atacat de la început și se părea că 
vor cîștiga ușor. Dar, șuturile îna
intașilor ploieșteni sînt recepționate 
de portarul Koranyi (cum s-a întîm- 
plat cu o lovitură a lui Moldoveanu), 
sau ocolesc poarta (Iuhas în min. 
15) etc. Să mail amintim de ocaziile 
ratate de Mocanu în min. 32, 40 și 
72; Pahonțu a tras în portar în min. 
48, la un contraatac. Oaspeții au și 
ei ocazii de a înscrie: în min. 50 
Nemes, de la 4 metri, trage cu capul 
și Sfetcu trimite balonul în corner; 
în min. 75 Gilicz șutează afară. Se 
poate spune că Petrolul a avut a- 
proape tot timpul inițiativa, dar 
Szeged a respins totul și de multe 
ori a contraatacat periculos.

PETROLUL : Sfetcu—Pahonțu, Boc, 
Ivan, Pal—Iuhas, D. Munteanu—Dra 
gomir (min. 46 Dridea II), Dridea I, 
Mocanu (min. 75 Gavrilă), Moldovea
nu.

SZEGED : Koranyi—Varmely, Kur- 
tosi, Kovari — Dezsbfi, Pataki—Cso- 
mor, Remenyik (min.' 46 Sekeles)> 
Nemes. Gilicz. Arata

marcate de Mol- 
în min. 20 și 

in min. 30. Cu 
lipsiți de Badea,

GH. ALEXANDRESCU si A. VLĂS-
CEANU — coresp

FOTOCRITICA

tiile 
este 
drul 
uzinele 
are peste 1 300 de membri UCFSi 
care activează in 10 secții 137 de 
grupe sportive!). Echipele asociației 
au ocupat locurile 1 in campionatul 
orășenesc și regional de volei /băieți) 
și locul IV in campionatele orășe
nești de baschet și handbal. In a- 
ceeași asociație activează cu bune 
rezultate atleții, campioni pe regiu
ne la cros și gimnastul Luca Voicu, 
campion pe oraș la gimnastică.
O PREOCUPARE PENTRU 

NIZAREA CENTRELOR 
INIȚIERE

» TEODOR PĂTCAȘ : In
Beiuș își desfășoară în prezent acti
vitatea un număr de 13 centre de ini
țiere cu peste 300 de participanți. 
Cele mai bine organizate sînt centre
le de atletism din Beiuș și Finiș, 
conduse de profesorii Francisc Ma
tei, și, respectiv, Zoltan Szucs. 
centru de inițiere cu o frumoasă 
tivitate este și cel de gimnastică 
ia Pocola. Pentru micii fotbaliști 
Orașul Dr. Petru Groza a luat ființă 
un centru de inițiere.

Planul de perspectivă al consiliu
lui raional UCFS Beiuș prevede ca 
pînă la finele acestui an să ia ființă 
un număr de 18 centre de inițiere cu 
aproape 1 000 de copii, atît la Beiuș, 
Orașul Dr. Petru Groza și Nucet cit 
și în comunele Sudrigiu, Mizieș, Re- 
metea ș. a.
DEȘI A TRECUT MAI BINE DE 

O LUNĂ...
• VASILE IORDACHE: Cu toate 

■că a trecut mai bine de o lună de 
la organizarea primelor întreceri din 
cadrul Spartachiadei de vară, totuși 
la asociația sportivă Republica Blă
nuri concursurile se amină, se amină 
mereu. Tinerii de aici și-au mani
festat deseori dorință de a participa 
la tradiționala competiție.. Cînd va 
reuși consiliul asociației sportive Re
publica Blănuri să... spargă gheața?...

ORGA- 
DE

raionul

Un
ac- 
de 

dsn

Fază de rugbi? Nu! Sînt fotbaliștii 
echipei Știința București din categoria 
B, în meciul de duminică cu Metalul 
Tîrgociște. La o decizie a arbitrului 
I. Chilibar din Pitești, cîțiva din jucă
torii echipei gazdă l-au „asaltai" 
conducătorul jocului, insultîndu-l 
bruscîndu-l pentru că a 
să-i penalizeze cu un 11 
permisă o 
unor tineri 
Ce părere 
Știința ?

MECIURI AMICALE
— ȘTIINȚA 

(1-1)
ORADEA (prin telefon). Jocul a fost 

util pentru ambele echipe care au 
introdus în formație o serie de ju
niori talentați. Dintre aceștia o im
presie frumoasă au lăsat Ungur 
(Crișul) și Tarcu (Știința). Cu toate 
că Crișul a dominat mai mult, in 
special în repriza a doua, din nou 
linia de atac și-a dovedit inefica
citatea. Pe rînd Damian, Al. Naghi 
și Szucs (de două ori) au ratat oca- 
zii clare.' Clujenii au jucat simplu

și, în fața porții, au fost mai in
cisivi. Ei 
(min. 12), 
Alexandru 
gazdelor a 
(min. 40).

CRIȘUL 
mon, Mihai, 
(min. 46 Al.
Cociș) — Sziics, Bacoș, Damian, Har- 
șani (min. 46 Ungur).

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț 
Tr. Georgescu, Grăjdeanu, 
— V. Alexandru, Anca

au înscris prin Pîrvuleț 
Bretan (min. 86) și V. 
(min. 90). Unicul gol al 
fost realizat de Damian

Duca-Sacaci II, Sollo- 
Balogh — E. Naghi 

Naghi), Iacob (min. 60

— Szoke, 
Cîmpeami 
(min. 46

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
pe 

?» 
„îndrăznit 
n“. Este

asemenea faptă din partea 
care se pretind... sportivi? 
are conducerea clubului

Foto: N. Tokacek

Muslete) — Ivansuc, Bretan, Adam, 
Pîrvuleț (min. 46 Tarcu).

I. GHIȘA și V. SERE — coresp.
ȘTIINTA CRAIOVA — DINAMO 

’ PITEȘTI 2—3 (2—1)
CRAIOVA (prin telefon). După un 

joc de factură tehnică slabă (in
fluențat și de ploaia care a căzut 
tot timpul), Știința a părăsit terenul 
învinsă. Golurile au fost înscrise de 
Țurcan (2) și Radu pentru Dinamo, 
respectiv Eftimie (2).

T. COSTIN — coresp.

Programul concursului Pronosport de 
duminică 13 iunie este alcătuit din 
trei meciuri internaționale din cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial. avînd în prim plan meciul din
tre echipa Portugaliei cu formația ță
rii noastre. In rest, nouă partide din 
campionatul B.

Iată programul concursului Prono
sport de duminica 13 iunie :

Portugalia — România
Austria — Ungaria
Bulgaria — Izrael
Industria sîrmil — Știința Timișoara 
C.S.M. Reșița — Sâtmăreana
C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 
Gaz metan Mediaș — Jiul Petrila 
C.S.M. Sibiu — Clujana
Minerul Lupeni — Recolta Cărei 
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
C.F.R. Roșiori — Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni — Stiinta București.

* Se apropie închiderea vînzărll la 
cel de-al doilea concurs Sportexpres 
al anului, concursul trimestrului II.

Biletele la Sportexpres trim. II se gă
sesc de vînzare la agențiile Loto-Pro- 
nosport, cooperative. O.C.L.. vînzători 
volanțl etc.

In fruntea listei de premii se gă
sesc cele 20 de autoturisme: 6 „Fiat 1100 
F", 4 „Flat 11000 D“ și 10 „Trabant 
Combi". Urmează 60 excursii cu auto
carul în R.S. Cehoslovacă și R.P. Un
gară. In afara lor se vor atribui sute 
de premii în obiecte ca : motociclete, 
frigidere, televizoare, aparate de radio, 
magnetofoane, aspiratoare, mașini de 

cusut, covoare, ceasornice etc.
Pentru distribuirea acestui grup im

pozant de premii în obiecte și bani

vor fi efectuate 40 de extrageri se
parate.

Tragerea concursului Sportexpres 
trim. II se va efectua în ziua 
iulie. Cumpărați din vreme 
Sportexpres.

Prețul unui bilet : 3 Iei.

e Tragerea Proncexpres de 
iunie, va avea l.oc la Satumiercuri 9 

Mare,

PRONOEXPRES

de 4 
bilete

mîlne

concursului Pronoexpres 
2 iunie 1965.

3 variante a 82.033 lei 
a

Premiile <
nr. 22 din '.

Categoria
Categoria

6.441 lei
Categoria

1.691 lei
Categoria

221 lei
Categoria

81 lei
Categoria

20 lei.
Participantul Șerban Alexandru din 

București cîștigător la categoria I cu 
6 din 6, primește conform regulamen
tului și un premiu 
biecte în valoare de

I: 
a

a

a

a

Ii-a :

III-a:

IV-a :

10 variante

41 variante

402 variante

a

a

V-a : 1.090

Vl-a: 5.979

Rubrică redactată 
sport.

variante

variante

a

a

suplimentar în o-
5.000 lei.

de Lolo-Prono-



ioana Pctrcscu, învingătoare la Plovdiv
în concursul atletic internațional 

de la Plovdiv atleta noastră IOANA 
PETRESCU a ciștigat proba de 200 
m în timpul de 24,6 — cea mai bună 
performantă românească a anului. 
Alte rezultate: triplusall: Kalocsai 
(Ungaria) 16,22 — nou record; 10 000

Echipa României a debutat victorioasă 
în finala campionatului european de șah
HAMBURG 7 (prin telefon). — 

Primii adversari ai șahiștilor români în 
finala campionatului european pe e- 
chipe au fost lucitorii reprezentantivei 
Olandei. La cele zece mese ale meciu
lui s-a dns o luptă dîrză, în care iniția
tiva a aparținut echipei române. La 
epuizarea celor 5 ore de joc, echipa 
României a luat conducerea cu 5—2, 
datorită victoriilor obținute de Szabo 
la Krarner, Paviov la Budewout și Bo
tez Ia Henneberger. Cu remiză s-au în
cheiat partidele Radovici—Zuidemaa, 
G'insberger—Bare-mdreRt, Stanciu— 
Ree si Nacu—Van Wyngarden. Trei 
partide au trebuit să fie decise după 
întrerupere. La masa întîi Gheorghiu 
a făcut remiză cu Donner, iar Ghițescu 
a pierdut la Van den Berg. La ora 
când efectuăm convorbirea continuă 
partida Ciocîltea—Langeweg. Oricum, 
victoria echipei române în meci este a- 
sigurată: 5‘/j—S'/i (1).

In runda a doua a turneului, șa
hiștii români întîlnesc echipa Uniunii 
Sovietice, care în primul joc a dispus 
la scor de formația R. F. Germane : 
6V2—31/? (Ta primele mese: Petrosian— 
Unzicker V?—Botvinnik—Schmidt 
*/»—*/2. Korcinoî—Pfleger */2—*/2> 
Bronstein—Teschner 1—0).

Foarte echilibrată a fost întîlnirea 
Ungaria—Iugoslavia din prima rundă. 
Șahiștii maghiari au luat conducerea 
prin punctul obținut de L. Szabo la 
Cligorici, menținind acest avans în 
continuare. Scorul este 5—4, cu o par-

Șapte țări participă 
la concursul internațional
de tenis „Cupa Mamaia"

După cum s-a mai anunțat, între 
15 și 20 iunie va avea loc la Mamaia 
concursul internațional de tenis dotat 
cu „Cupa Mamaia".

La aceste întreceri vor lua parte 
echipele Ungariei (Andreas Szikszai, 
Szabolocs Baranyi, Klara Bardoczi), 
R. D. Germane (Werner Rautenberg, 
Ulrich Trettin, Hella Vahlcx), Poloniei 
(Gasiorek. Ribarczyk, Orlowski, Ryls- 
ka). Cehoslovaciei (Milan Necas, Jean 
Svoboda, Jaroslav Vrba, Olga Lend- 
lova sau Alena Palmelova), R. P. Chi
neze și Bulgariei. In concurs vor par
ticipa și două selecționate ale țării 
noastre.

m: Saban (Turcia) 30:36,0; greutate 
bărbați: Gusein (U.R.S.S.) 18,49 m; 
200 m bărbați: Savciuk (U.R.S.S.) 
21,3; lungime temei: Iorgova (Bulga
ria) 5,91 m; disc femei: Stugner (Un
garia) 53,13 m.

tidă întreruptă între Flesch și Marco- 
vici, primul avînd un pion în plus. 
De notat că la prima masă, Ivkov a 
făcut remiză cu Portisch.
Competiția de Ia Hamburg se joacă 

tur-retur, în total 10 runde.

FOTBAL
In preliminariile campionatului 

MONDIAL

în cadrul grupei a 10-a, la Lima, re- 
prezentativa Uruguayuiui a întrecut cu 
1—0 echipa Peru. Astfel, teoretic, uru- 
guayenii sînt cnlifieați în turneul final 
din Anglia. Duminică’ ei vor susține Ia 
Montevideo meciul revanșă cu Peru.

In această săptămînă vor avea loc mai 
multe întîlniri din preliminariile c. M. : 
la Lisabona : Portugalia — România 
(grupa a IV-a); la Sofia : Bulgaria — iz- 
rael (grupa I) și la Viena: Austria — 
Ungaria (grup® a Vl-a).

★
Joi în meci amical, la Rio de Janeiro, 

reprezentativa Braziliei va întîlni pe cea 
a Argentinei.

BRAZILIA - R.F. GERMANA 2—0

După ce a învins cu 5—0 echipa Bel
giei, reprezentativa Braziliei a obținut 
duminică, la Rio de Janeiro, un nou suc
ces. Ea a dispus cu 2—0 (1—0) de echipa 
R.F. Germane. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Flavio și Pele.

LUPTA STRINSA IN CAMPIONATUL 
BULGARIEI

SOFIA 7 (prin telefon de Ia corespon
dentul nostru). In etapa a 25-a a campio
natului buigar . s-au înregistrat) în ge
neral, scoruri Strînse. Frurttașa : clasa
mentului, Levski, a dispus de Spartak 
Plovdîy , cu-/ 3—1, iar .într-unul din der- 
biurile șofiote, T.S.K.A. Cerveno Zname 
a înving cu 1—0 pe Lokomotiv Sofia, la
tă celelalte; • rezultate : spart®k Pleven 
Cern© More 1—0, Beroe — Dunav 1—1, 
Botev Plovdiv — Marek 3—1, Sliven — 
Slavia 2—1. Spartak Sofia — Akademik
1— 1, Botev Vrața — Lokomotiv Plovdiv
2— 0. Clasament : Levski 33 p, Lokomotiv 
31 p, Ț.S.K.A., Slavia și Beroe cite 29 
p etc. Pînă la terminarea campionatului 
au mai rămas 5 etape.

Toma Hrisiov
PARTIZAN BELGRAD, CAMPIOANA 

IUGOSLAVIEI r
In etapa a 27-a, penultima din campio

natul iugoslav, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Sutieska — Steaua roșie 
Belgrad 0—2. Sarajevo — Partizan 4—5, 
Vardar — Dinamo 0—0, Zagreb — Treș- 
nevk’a 1—0, Radnicki — Jeleznicear 1—0, 
O.F.K. Beograd — Vojvodina 3—0, Haj- 
duk — Velej 2—0. în clasament, Partizan 
are 41 o fiind practic campioană, urma
tă de Steaua roșie 35 p, Sarajevo și Rjeka 
cite 33 p etc.

ULTIMA ETAPA DIN CAMPIONATUL 
ITALIAN

Așa cum era de așteptat, titlul de cam
pioană a Italiei a revenit formației In- 
ternazi^nale din Milano, care în ultima 
etapă a terminat la egalitate : 2—2 cu 
Torino. Iată celelalte rezultate ale eta
pei: Atalanta — Srampdoria 0—0, Cagliari 
— Milan 2-*l, Genoa — Fiorentina 4^-1, 
Juventus — Lanerossi 3—1, Mantova — 
Varese 3—1, Roma — Foggia 1—0, Cata
nia — Bologna 4—0, Messina — Lazio

Congresul F. I. S. de la Mamaia
MAMAIA (prin telefon, de la tri

misul nostru). Tradițional, cel de al 
25-lea Congres al Federației Interna
ționale de Schi, pe care anu! acesta 
îl găzduiește Mamaia — perla lito
ralului românesc —, a debutat dumi
nică prin lucrări preliminare ale co
mitetelor tehnice și prin ședința pre
liminară a Consiliului F.LS. Au par
ticipat dl. Marc Hodler (Elveția), pre
ședintele F.I.S. și membru al Comi
tetului Internațional Olimpic (C.I.O.), 
Bjoern Kjellstroem (Suedia), Viktor 
Andreev (U.R.S.S.) și Stanley Mutlin 
(S.U.A.) — vicepreședinți ai F.I.S. — 
Sigge Bergmann (Suedia) — secreta
rul general al F.I.S. — și alți membri 
ai forului de conducere al schiului 
mondial.

în ședința comitetului tehnic pen
tru probele alpine, președintele co-

PE GLOB
4—0. Din prima categorie au retrogradat 
ultimele trei clasate, Genoa, Messina șt 
Mantova. Campionatul categoriei secunde 
nu a luat încă sfirșit, dar cele mal mari 
șanse de promovare în prima ligă le au 
Brescia, Napoli și Lecco.

Iată clasamentul final al campionatu
lui italian :

1. Internazionale 34 22 10 2 68:29 54
2. Milan 34 21 9 4 52:23 51
3. Torino 34 16 12 6 48:27 44
4. Juventus 34 15 11 8 43:24 41
5. Fiorentina 34 16 9 9 52:37 41
6. Bologna 34 11 12 11 43:42 34
7. Cagliari 34 13 8 13 33:35 34
8. Catania 34 12 8 14 46:51 32
9. Foggia 34 10 11 13 26:30 31

10. Roma 34 8 15 11 29:35 31
11. Varese 34 8 14 12 28:37 30
12. Lanerossi 34 10 10 14 33:44 30
13. Atalanta 34 7 16 11 19:28 30
14. Sampdoria 31 9 11 14 19:30 29
15. Lazio 34 8 13 14 25:38 29
16. Genoa 34 8 12 14 30:46 28
17. Messina 31 7 8 19 26:44 22
18. Mante va 34 7 7 20 20:40 21

După 7 etape, in campionatul unional 
de fotbal, în fruntea clasamentului se 
află trei echipe : Torpedo Moscova, Di
namo Kiev șl T.S.K.A. cu cite 10 puncte. 
Iată rezultatele din etapa a 7-a: Șahtior 
Donețk — Torpedo Moscova 0—3 ; Dl- 

■ namo Tbilisi, — Zenit 1—2 ; Torpedo Ku
taisi — Dlnarno Moscova 0—2 ; T.S.K.A. 
— S.K.A. Rostov 2—0; Neftianik Baku — 

, Cernomoreț Odesa 2—0; Aripile Soviete
lor Kuibîșev — Dinamo Kiev 0—1 ; S.K.A.
Odesa — Pahtakor Tașkent 0—0.

In cea de-a doua zi a turneului inter
național de fotbal de la New York, e- 
chipa engleză West Ham United a în
trecut cu 2—1 (1—1) formația vest-ger- 
mană Miinchen 1860. Meciul dintre echi
pele „New Yorkers" șl Portuguesa (Bra
zilia) s-a soldat cu scorul de 4—3 (2—1)
în favoarea primei formații.

Campionatele mondiale de lupte greco-romane

ÎN DRUM SPRE FINALE, GH. STOICIU 
ȘI N. MARTINESCU - ÎNVINGĂTORI PRIN TUS

misiei de organizare a campionatelor 
mondiale de schi (probe alpine) din 
1966, Reinaldo Solari (Chile), a pre
zentat raportul final, arătind că totul 
va fi gata în timp util și în condițiile 
cerute pentru ca stațiunea Portillo 
(Chile) să poată găzdui în august 
1966 intrecerile pentru titlul suprem. 
Comitetul tehnic și-a dat asentimen
tul pentru ca acest raport să fie 
supus ratificării de către Congresul 
F.I.S., ale cărui lucrări încep marți.

Un raport care a depășit în însem
nătate problemele de schi propriu-zise 
a fost cel prezentat de prof. dr. Per 
Olaf Astrand (Suedia), care a vorbit 
în ședința comitetului de schi-Sond 
despre aclimatizarea la altitudini. Des

Știri • rezultate ® știri
ELISABETA POLIHRONIADE PE 
LOCUL III LA TURNEUL DE LA 

PIOTRKOW
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — 

Turneul internațional feminin de 
șah de la Piotrkow (R. P. Polonă), 
s-a încheiat cu victoria maestrei so
vietice Konopleva, care a totalizat 
7’/2 puncte din 9 posibile. Pe locul 
doi s-a situat poloneza Konarkow- 
ska — 6*/2 puncte, iar pe locul trei 
șahista româncă Elisabeta Polihronia- 
de, cu 6 puncte. Polihroniade a a- 
vut șansa să ocupe locul doi dar, in 
ultima rundă, a pierdut surprinzător 
la poloneza Spakowska. Rădica Rei- 
cher, care a remizat în ultima rundă 
cu Litmanowicz, a ocupat locul 7.

0 în turneul internațional de șab 
de la Marianske Lazne, după 9 run
de, conduce marote maestru Paul 
Keres (U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat 
de V. Hort (Cehoslovacia) cu 6*/2 
puncte și Șamkovici (U.R.S.S.) cu 6 
(1) puncte

JAZY — 13:34,4 PE 5 000 M
PARIS, 7 (Agerpres). — Cunoscu

tul atlet francez Michel Jazy a sta
bilit, în concursul.desfășurat pe sta
dionul din Lorient, un nou record 
european în proba de 5 000 m. cu 
timpul de 13:34,4. Vechiul record, 
deținut de Vladimir Kuț, din anul 
1957, era de 13:35.

în primele ture ale cursei care 
avea sa ducă la doborîrea recordului 
au condus francezul Vaillant și tuni
sianul Gammoudi. Primul kilometru 
a fost parcurs în 2:43,6. La 3 000 ni, 
Jazy trece în frunte cu un avans de 
8 secunde față de timpul realizat 
cînd a stabilit recordul Fran
ței (13:46,8). El slăbește apoi 

tinat luării în studiu a limitării alti
tudinii maxime la care se pot orga
niza concursuri de schi-fond, acest 
raport poate prezenta o mare impor
tanță și din punct de vedere al par
ticipării sportivilor la J O. de vară 
din 1968

★
Lucrările au continuat luni cu în

trunirile consiliului F.I.S. și ale co
mitetelor tehnice. Demnă de semna
lat este apariția a încă unei candidate 
pentru campionatele mondiale (probe 
alpine) din 1970: Val Gardena — 
Italia, în Alpii Dolomiți.

Marți încep lucrările propriu-zise 
ale Congresului F.I.S.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

ritmul, dar termină foarte puternic, 
acoperind ultimii 400 m în 60 de 
secunde, și cu un avans de 35 
asupra tunisianului Gammoudi, cfa-, 
sat' pe locul doi.

• Ministrul britanic însărcinat cu 
problemele sportului, Denis Howell, a 
anunțat în Camera Comunelor că 
guvernul a hotărît să pună la dispo
ziția federației engleze de fotbal 
(F. A.) suma de 500 000 de lire ster
line pentru a asigura buna desfășu
rare a turneului final al campiona
tului mondial de fotbal, care se va 
desfășura in Anglia în luna iulie a 
anului viitor.

BOLOGNA, 7 (Agerpres). —• 
„Cupa Giovaninni* la floretă bărbați, 
disputată la Bologna, a revenit scri- 
merului maghiar Jeno Kamuti, urmat 
de Revenu (Franța) și Skrodlik (Po
lonia). Concurentul romîn Ionel 
Drîmbă s-a clasat pe locul 6, după ce 
în recalificări învinsese pe campio
nul olimpic Franke și pe Rodoca- 
nacbi

CONCURS INTERNATIONAL 
DE TIR LA LEIPZIG

La Leipzig (R. D. Germană) se des
fășoară un concurs internațional de 
tir. In proba de pistol viteză au luat 
startul și doi concurenți români, M. 
Dumitriu și V. Atanasiu. Victoria a 
revenit trăgătorului german Pinig cu 
592 p urmat de Falte (R. S. Ceho
slovacă) cu 588 p, Sapedscki (R.P. Po
lonă) 587 p, M. Dumitriu 585 p și V. 
Atanasiu 585 p.

De pe terenurile de tenis DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, V. GRĂDINARU

LUGANO. — Finalele campionate
lor de tenis ale Elveției s-au între
rupt din cauza vremii ploioase. Luni 
s-a putut termina un singur meci, cel 
opunînd pe finalistele probei de 
dublu femei- Franțoise Durr, Jea- 
nine Lieitiq (Franța) — Silvana Laz- 
zarmo. Lea Pericoli (Italia) 6—1, 6—1. 
La simplu feminin, partida dintre 
Norma Bavlon (Argentina) și Edda 
Budding (R. F. Germană! s-a între
rupt la scorul de 6—1, 9—H, 5—5. 
De notat că Norma Baylon n-a pu
tut valorifica 6 meciboluri in setul 
doi i Nu s-au disputat finalele de 
simplu bărbați — dintre campionul 
român Ion Tiriac și australianul Fred 
Stglle — și dublu bărbați (Davidson. 
Bowerv — Richey, Ullrich).

Jj!AR£ELONA. —Finala de simplu 
bărbați a turneului international de 
tepjs de la Barcelona a reunit doi 
jucători australieni, Roy Emerson și 
Mar.tțn Mullighan.\ Plecat favorit, E- 
merson a„ fos,t totuși ținut in șah de

adversarul său. Mullighan a învins 
cu 4—6, 6—4, 6—1, 6—4. După cum 
se știe, Mullighan a cîștigat ultimul 
turneu internațional de la Roma.

MANCHESTER. — în finala de 
simplu femei a turneului de la Man
chester s-au întîlnit Maria Bueno 
(Brazilia) — învingătoarea ultimei 
ediții a Wimbledon-utui — și austra- 
lianca Margaret Smith. Ultima a cîș
tigat cu 6—1, 7—5.

LONDRA. — La sfîrșitul săptămî- 
nii, echipa de tents a Angliei intîl- 
nește pe cea a Africii de sud, în 
sferturile de finală ale „Cupei Da
vis'. Primii jucători ai celor două 
echipe s-au întîlnit in prealabil la 
turneul de la Cheltenham, unde en
glezii au tost net dominați : Diep- 
taam — Snnqster 6—0, 6—2; Drys
dale — Wilson 6—2, 7—5. In cele
lalte sferturi de finală ale comipeti1 
tiei .se întîlnesc: Franța — Iugo
slavia, Cehoslovacia e- Italia și Spa
nia — R.F. Germană;' '

TAMPERE, 7 (prin telefon). — Cea de a doua zi a 
campionatelor de lupte greco-romane s-a caracterizat 
prin întreceri foarte disputate și de un înalt nivel 
tehnic. în această zi s-au înregistrat numeroase tu
șuri — 38. Printre realizatorii acestora se numără 
Gh. Stoiciu, N. Martinescu, Anisimov (U.R.S.S.), Stan- 
cio (Finlanda), Sâkuramo (Japonia) și alții. Trebuie 
să spun că o serie de meciuri au avut arbitraje com
petente, iar altele au suferit din cauza neatenției ma
nifestate de arbitri de saltea sau chiar a juriului. Dese
ori juriul a fost influențat de anumite persoane. Așa 
s-au petrecut lucrurile in partida Bularca — Kunemura 
(Japonia).

In tururile 3 și 4, sportivii noștri au avut o serie de 
succese dar și unele insuccese care reflectă faptul că 
mai au de muncit în vederea unor competiții grele și 
de lungă durată.

Iată evoluția sportivilor noștri în cea de a doua zi: 
cat. 52 kg.; GH. STOICIU învinge prin tuș în turul doț 
pe Ahmed (Liban), In . turui trei întrece la puncte pe 
Imre (R.P.U.), iar în turui patru realizează o perfor
mantă deosebită înyingînd prin tuș după 8 minute pe 
renumitul luptător italian Fabra. Sportivul nostru a' 
a(acat permanent a realizat o trecere la spate în urma 
căreia și-a dus adversarul la parter de unde acesta n-a’ 

p-
mai putut evita tușul. ION CERNEA, în cadrul cat. 57 
kg, a avut ca adversar tn turul trei pe Topsal (Turcia), 
iar în turul patru pe Spaienhoren (Belgia). Sportivul 
român i-a învins la puncte pe ambii adversari. La 
această categorie sovieticul Egadze, care-1 timora oa
recum pe Cernea, a ieșit din concurs, acumulînd 6 
puncte rele. După patru meciuri Cernea a totalizat 
4 puncte rele. La cat. 63 kg. SIMION POPESCU n-a 
reușit să treacă de Katoh (japonia) și nici de Gutman 
(Ungaria). El a trebuii să se mulțumească cu meciuri 
nule și, totalizînd 7 nuncte, a ieșit din concurs. Ea 
cat, 70 kg V. BULARCA a ieșit și el din concurs după 
turul trei. Aceeași situație a avut-o FL. CIORCILA, 
care, fiind învins prin tuș in turul trei, a părăsit sal
teaua de întreceri. Lin alt reprezentant al nostru, 
GH. POPOVICI. a ieșit din concurs chiar după turul 
doi, La cat. 97 kg, N. MARTINESCU a cedat la puncte 
In Jurul trei in fața lut Radev ;R. P. Bulgaria), dar s-a 
reabilitat In turul patru intreclnd prtn tuș pe Hirachi 
(Japonia) în mai puțin de 2 minute.

Mîine seară se vor cunoaște campionii de lupte 
greco-romane. La ora 19 are loc finala și închiderea 
festivă. După aceea sportivii participant! la campio
natele mondiale vor petrece o seară de adio.

1' Redacția șl administrația: șir Vastle Conta nr 16. telefon 11.10 05. Interurban 72 șl 286 Telex: sportrom bun. 180. Tiparul: L P. .Informația*, sti, Brezolanu 23—25.
PREJUL ABONAMENTULUI: 1 tună; 6,50 lei | 3 luni: 19,50 lei; 6 ium : 39 iei) 1 an ; 78 lei.


