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la importante competiții
internaționale nautice

Activitatea internațională la sporturile nautice se inten
sifică.

In cursul zilei de azi, un grup de 17 canotoare de la clu
burile Știința și Metalul București*'  și Voința Timișoara sa 
depTisează la Berlin, unde vor concura, sîmbătă și duminică, 
la Regata Griinau. Fac deplasarea, printre altele : Marica 
Forsea, Viorica Moldovan, Gabriela Ștefan, Florica Ghiu- 
zelea, Emilăi Rigard, Ana Tamaș, Elena Diaconescu, Magda 
Varga, Mariana Forsea. Mitana Florea. Mîine, un grup de 
caiacișii și canoiști, printre care Husarenco. Timofan, Țoncu, 
M. Ivânov. urmează să plece în Polonia, pentru a participa 
la Regata Bydgoszcz.
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BRUXELLES. 21 (prin telex 
de la redacția ziarului bel
gian „Les Sports”). Duminică 
seara, tîrziu, după o dispută 
dramatică, decisă în prelun
giri, Rapid București a cîști- 
gat ,,Cupa celor 4 iiațiuni“, 
învingind în finală campioana 
Belgiei, ~ “
(46—41, 
asupra
Denain, rapidiștii au demons-

de la Rapid București au ciștigat
R. C. Malines : 86—84
77—77). După victoria 

campioanei Franței, „Cupa celor 4 națiuni*

trat că sint cea mai bună for
mație a turneului. In finala 
de consolare, Denain a învins 
Springbokken (Olanda) cu 
61—59. Cei ce au putut urmări, 
în diferitele orașe și în dife
ritele meciuri susținute, pe 
feroviarii români au fost plă
cut surprinși, atît pe plan teh
nic cît și pe plan tactic.

FERNAND BOUVIER

Zești
lin 
isociațiile 
iportive
FRUMOASĂ ..DUMINICĂ 

SPORTIVĂ”
In comuna Dochia din ra

mul Piatra Neamț a avut loc 
• .^umoăsă „duminică spor-

. y, la care au luat parte 
ineri din asociațiile Recol- 
a Dochia, Bistrița Viisoara și 
tiința Dochia. Peste 500 de 
pectatori au aplaudat evoluția 
portivilor. Iată cîteva din re- 
ultatele înregistrate cu prile- 
ul acestei competiții sportive:
Handbal : Știința Dochia — 

Jistrita Viisoara 10—6 (5—3); 
otbal : Recolta Dochia — Bis- 
rița Viișoara" 6—0 '(2—0) 
ele mai multe goluri. (4) au 
ost marcate de D. Ciubotarii: 
>olei (partida a durat 130 de 
ninute !) : * Bistrița Viisoara— 
decolta Dochia 2—1 (9—15 ;
.5—9: 15—13).

C. Nemțeami-coresp.
NOI PURTĂTORI AI IN- 

ilGNEI DE POLISPORTIV
Paralel cu desfășurarea în

trecerilor primei etape a 
*5 îfcachiadei de vară a tine- 
r „fi ui, la asociația sportivă 
Victoria Florești din raionul 
Cîmpina au fost inițiate si în
treceri pentru obținerea In
signei de polisportiv. Datori
tă muncii depusă de consi
liul asociației, în această pe
rioadă 608 tineri și tinere și-au 
îndeplinit toate normele.

C Florin-coresp.
ACTIVIȘTI SPORTIVI

OBȘTEȘTI EVIDENȚIAȚI
Pentru munca desfășurată 

în acțiunile sportive de mase, 
.'•qnsiliul raional UCFS Ilia a 
evidențiat o serie de activiști 
sportivi obștești. In rîndul a- 
cestora se află tov. Gh. Pan- 
tilimon — președintele aso
ciației sportive Voința Ilia, 
precum și profesorii Octa- 
y -'Giurgiu, Nicolae Moto- 

Jja și Georgeta Purcea. Re
zultatele bune realizate de a- 
cești activiști sportivi obș
tești în dezvoltarea activită
ții sportive de mase vor cons
titui. fără îndoială, un stimu
lent atît pentru ei cît și 
pentru ceilalți pasionați ai 
sportului din raionul Ilia.

A. Biriș, coresp.

Ștafeta „In intimpinarea 
celui de al iv-lca congres al partidului* 1

Vești din raionul Șomcuta Mare
Și în asociațiile sportive din raionul Șomcuta 

Mare, regiunea Maramureș, ștafeta „In întîm- 
pinarea celui de al IV-lea Congres al parti
dului" se desfășoară în mijlocul unui viu in
teres. Ștafeta cu mesajele tineretului și spor
tivilor din raion se îndreaptă, în aceste zile, 
spre Șomcuta More, pe patru rute : Crucișor— 
valea Vinului — Pomi — Ardusat — Satulung ; 
Fărcașa — Lăpușel — Pribilești — Mireșul 
Mare ; Dumbrăvița — Sâcălășeni — Coaș —

Remetea Chioarului și Buteasa — Boiu Mare 
— valea Chioarului.

Duminică, la Șomcuta Mare, cu ocazia pre
dării mesajelor, vor avea loc o serie de mani
festații cultural-sportive. Sînt prevăzute între
ceri atletice (probe, de aruncări și alergări), 
concursuri de gimnastică (susținute de ansam- 

■ blul elevilor din școlile de 8 ani), meciuri de 
fotbal și volei etc.

T. 1OHA1 AN-coresp. reg.

socialistă în cinstea celui de al 
Oamenii muncii, din toate sec- 

obțină noi 
înțelepte

Zile de însuflețită întrecere 
IV-lea Congres al partidului, 
toarele de activitate, s-au angajat cu entuziasm să 
victorii pe linia transpunerii în viață a politicii
a partidului. Ca întotdeauna, sportivii se află în primele rîn- 
duri, lată-l pe maestrul sportului MIHAI CHEZAN, tehnician la 
electrodispeceratul I.T.B., în plină activitate de producție.

Ștrandul Obor pe cale de a deveni 
a natațieio pepinieră

A începui asaltul
IOLANDA BALAS CEA MAI 
BUNĂ PERFORMERĂ MON

DIALĂ

valorilor mondiale

• MARIA DIACONESCU 
SI SERBAN CIOCHINĂ 
PRINTRE CEI MAI BUNI 

DIN LUME

Campionatele Capitalei, ultima 
I întrecere a atleților bucureștem 
j înaintea republicanelor indivi- 
■ duale de seniori de la Timișoa- 
j ra (16—18 iulie), au prilejuit o 
seamă de constatări, unele po
zitive, altele dimpotrivă... Vom 

i face loc, în primul rînd, aspec- 
i telor pozitive despre care, se 
i poate spune, că au „salvat" 
i concursul.

Este vorba de rezultatele în
registrate de unii dintre fruntașii 
atletismului nostru, performanțe 
care se înscriu printre cele mai 
bune din Europa. Cu 1,85 m 
lolanda Balaș reintră în po
sesia primului loc în ierarhia 
mondială, loc de cinste pe care-1 
deține, fără întrerupere și cu 
deplină autoritate, din anul 1958 
și pînă astăzi. Maria Diaconescu 

j cu 53,21 m la. suliță este, în 
1965, a cineea aruncătoare din 
lume, Șerhan Ciochină eu 16,10 
m lâ triplu este pe locul șase 
între săritorii europeni. Rezultate 
remarcabile," noi recorduri per
sonale, au înregistrat Ecaterina 
Cheșu-Aa 200 m (24,4) și 400 m 

; (56,2), Ecaterina Potoroacă 6,00 
rn Ia lungime, Rodica Crișan la 
1,67 m la înălțime. Petre Astafei 

I a fost doar la 5 cm de*  cifra 
recordului său la prăjină (4,75 

. m) etc.

ECATERINA CHEȘU

înPerformanțele înregistrate 
această competiție ar fi putut 
fi în totalitatea lor mai bune 
DACA : ar fi existat o concu
rență mai mare ; ~ programul ar 
fi fost mai bine întocmit; pista 
și instalațiile de concurs de pe

(Continuare în pag. a 2-a)

Start în linala campionatului 
republican de șah pe echipe

Ședință de comunicări
Uniunea Societăților de ști

ințe medicale, filiala Bucu
rești, secția medicinii culturii 
fizice anunță că miercuri 23 
iunie a.c.. orele 19. va avea 
loc, la sediul Uniunii. în 
strada Progresului nr. 10, o 
ședință de comunicări.

Ordinea de zi este următoa
rea : 1. Dr. Gh. Tănăseascu, 
dr. E. Jelesneac, dr. I. Chiriac 
în colaborare cu dr. A. Ke- 
lemen : Contribuții la stu
diul somato-fiziometric al co
piilor și, tinerilor între 7—18 
> ’ riin mediul urban: 2. Prof.

Sturdza, prof. N. Beloiu : 
Aspecte ale gimnasticii corec
tive la școlari: 3. Dr. Mari
nescu Bojoiu : Aspecte

. circulatorii la școlarii care 
! practică gimnastica medicală; 
i 4. Informări.

Ca la toate bazinele din Ca
pitală, și la baza sportivă școlară 
Obor a S.S.E. nr. 2 domnește o 
vie activitate. Cele trei bazine 
sint pline de copii și tineri care 
se inițiază în tainele înotului sau 
fac primele antrenamente ca 
înotători aflați pe drumul per
formantelor. în bazinul de 50 de 
metri înoată de zor tinerii din 
categoria avansaților, din rîndul 
cărora va fi completat lotul 
S.S.E. ; în bazinul de 20 de 
metri învață să înoate copiii 
între 8 și 12 ani ; în bazinul de 
16 metri se inițiază cei mai 
mici, adică copiii între 4 și 8 
ani. Instructorii lor. Al. Satmari, 
Gh. Dumitru, Gertrude Capă- 
fină, Ileana Georgescu, B. l%s'- 
dovici, Maria Gornescu și. Cornel 
Zlătescu, se ocupă cu multă 
dragoste ca numeroșii copii care 
populează bazinele să învețe cît 
mai repede și cît mai corect 
procedeele tehnice ale înotului, 
asigurîndu-Ie astfel o bază so
lidă pentru viitoarele pregătiri. 
Cei care au înclinații pentru jo
cul de polo, fac antrenamente 
specifice : înot cu balonul, pase, 
combinații tactice simple etc., 
după care cei mai talentați sînt 
îndrumați spre echipele de per
formanță 'ale S.S.E. nr. 2. în 
general, la ștrandul Obor se 
muncește cu tragere de mimă,

în mod organizat, ceea ce ne 
face să credem că acest centru 
ou tradiție în natația româneas
că va deveni o bogată pepinieră 
pentru secțiile de performanță.

Dar, pentru aceasta se impu
ne amenajarea ștrandului cu 
toate instalațiile necesare des
fășurării activității în condiții 
bune. Este drept, față de anul 
trecut s-au executat 
crări importante, ca 
dușurilor, repararea 
nivelarea incintei și 
porțiunilor jjjn jurul 
în schjjndboazinele nu au nici 

jmtjim. instalații pentru încălzirea 
Ițipei, vestiarele sînt amenajate 
în piște magazii vechi, iar in
stalațiile igienico-sanitare sînt 
total iiecorespunzătoare. S-au 
luat măsuri, angajamente, dar 
piuă ieri lucrările nu începuseră, 
deși puteau fi deschise încă din 
primăvară și pînă acum termi
nate.

Să sperăm, însă, că I.R.C.R.- 
grupul 1 construcții iși va res
pecta angajamentul ca pînă la 
20 iulie lucrările să fie înche
iate și astfel ștrandul Obor să 
poată 
bună, 
Obor, 
Albă.

unele lu- 
instalarea 
bazinelor, 
„dalarea" 
bazinelor.

fi o gazdă cu adevărat 
spre bucuria copiilor din 
Vatra Luminoasă și Balta

D. STANCULESCU

Astăzi, la Arad, cei mai buni jucători de șah din țara 
noastră pornesc în tradiționala întrecere menită să desem
neze echipa campioană e anului 1965. începe turneul final 
al campionatului republican pe echipe mixte, competiție 
care cu fiecare an capătă tot mai multă anvergură, 
urmărită cu deosebit interes de iubitorii de șah.

Electronica București iși apără titlul, cucerit la 
ediție, în fața altor șapte echipe. Dintre acestea se 
Constructorul București și Petrolul Ploiești — foste 
oane —, apoi Progresul București, Știin(a Timișoara, 
Cluj, competitoare cu tradiție în această întrecere, 
recent intrată printre finaliste este Crișul Oradea, 
bufantă în ultima etapă a campionatului este 
Craiova.

Turneul cuprinde șapte runde.

fiind

ultima 
disting 
campi- 
Știința 

Mai 
iar de- 

Autorapid

In cerc, Ia primul contact cu apa. Instructoarea Gertrude Căpățînă 
dă primele sfaturi viitorilor înotători.

Foto : St. Ciotloș

I ACTUALITATEA1
Ă\\\\\\\\\\\\W
• V. MORARU 4:40,2 

LA 400 M LIBER
In cadrul unui concurs 

desfășurat duminică în Ca
pitală înotătorul Vladimir 
Moraru (C. S. Școlar Buc.) 
a parcurs distanta de 400 
m liber în timpul de 
4:40,2—nou record republi
can de juniori I.
• LA 30 IUNIE : START 
IN CAMPIONATUL RE

PUBLICAN DE
PENTATLON MODERN
Intre 30 iunie — 4 iulie 

în București, se va desfă
șura campionatul republi
can de pentatlon modern 
(individual și pe echipe), 
întrecere ce va reuni la 
start peste 20 de concu
rent:. Aceasta este a 11-a 
ediție a competiției
• ȘTIINTA TIMISOARA - 
R. C. PANCEVO (IUGO 
SLAVIA) 26—13 (10—31

LA RUGBI
TIMIȘOARA (prin tele

fon). Duminică. intr-uri 
meci amical de rugbi. for
mația Știința din localita
te a jucat cu R.C. Pancevo 
(R.S.F. Iugoslavia). A 
o întrecere frumoasă, 
un bun nivel tehnic. în 
au abundat acțiunile 
mînă“. Net superiori, 
biștii gazdă au terminat 
victorioși cu scorul de 26— 
13 (10—3).

Ion Ioana, coresp.

• C. SP. ȘCOLAR — 
CONSTRUCTORUL 10—0 
ÎN DERBIUL JUNIORI

LOR, LA RUGBI
Duminică, în cel mai im

portant meci din campio
natul de rugbi rezervat 
juniorilor, echipa Clubu
lui sportiv școlar (antre
nor, cornel Munteanu) a 
dispus de formația Con
structorul cu 10—0 (5—0).
Autorii victoriei: Dumitru 
— încercare - transformată 
de’ Gavrilenco și Gavrilen- 
co — încercare, pe care 
tot el a și transformat-o...

• AZI ÎNCEPE CAM
PIONATUL DE IAH- 
TING AL CAPITALEI

Incepînd de azi și pînă la 
26 iunie, zilnic de la ora 
17, se dispută pe lacul He
răstrău faza de zonă (Ca
pitală) a campionatului re
publican de iahting. Se 
concurează la clasele Finn 
și Snipe (5 regate).

I
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La Tampere se putea obține mai mult „Zona“ de la Constanțo
Duminică seara, 

după disputarea în
trecerilor din ca
drul zonei de la 
Constanța, au fost (Constanța) 1-a întrecut la punzck 
cunoscuți' șir ul- 
40 de finaliștr care

cu să se recunoască învins. La «coco 
D. Răgălie (Constanța) a cîștigat c 
tegoric la puncte meciul cu I. Gr. 
deanu (Bțuc.). Cat. pană: A. Ilies

sa în lotul de lupte, cunoscîndu-1 ca un 
element bine dotat fizic, cu o bogată 
experiență internațională, eu un pal
mares cum puțini sportivi au. Socoteam 
că va întări mult formația noastră, as
pirantă la mai multe medalii. Din păca
te, Gh. Popovicl — și trebuie să i-o spu
nem deschis — ne-a dezamăgit. El a 
acționat în cele două întllnlri susținute 
ea un... iepure. Unii spectatori din tribu
ne spuneau că... așa pot să lupte și ei I 
Rauno Macklnen, fost campion olimpic 
Ia Melbourne, ne sublinia că popovicl s-a 
manifestat ca un... începător în sportul 
luptelor. Bilanțul lui este : 3—1 cu Tre- 
ilk — Turcia șl 3—1 cu Kromov — Bul
garia. Două tururi, două înfrîngeri ! Este 
prea de tot șl luptătorului nostru trebuie 
(după cele două partide susținute el se 
comporta ca și cum nu s-ar 11 întîmplat 
nimic) să-l fie puțină jenă.

sovieticul Anisimov, un luptător foarte 
rezistent și tehnic, depindea dacă Mar
tinescu va fi sau nu un medaliat al 
„mondialelor". în această partidă 
Martinescu a fost atent și a res
pectat Indicațiile antrenorilor doar în 
prima repriză, cînd a șl fost mai activ 
ca Anisimov. In cea de a două, cînd 
mal erau doar 40 de secunde, deși acu
mulase un punct (suficient pentru a cîș- 
tiga, obținînd o performanță dintre cele 
mai frumoase) Martinescu nu a mal ți
nut cont de indicațiile date de pe mar
ginea saltelei și s-a angajat într-o ac
țiune riscantă — tur de șold — pe care 
n-a finalizat-o șl pe care a terminat-o 
luptătorul sovietic (n. n. mult aproape 
de linia albă a saltelei), suficient pentru 
a primi punctele, necesare șl pentru a 
cîștiga. Totalizând 8 puncte rele. în tu
rul V, Martinescu este eliminat din con
curs și o dată cu aceasta pierde șl o 
medalie pe care, pentru comportarea sa 
generală, ar fi meritat-o.

Iată deci cum erorile tactice se plă
tesc în „atir", «argint» sau „bronz". Pe 
viitor este necesar ca atlt N. Martinescu 
cît șl Gh. Stoiclu să fie mult mai a- 
tenți la efectuarea procedeelor, să în
cerce cît mai multe acțiuni, folosind 
însă procedeele de care sint siguri că 
le pot aduce victorii.

SIMION POPESCU, cat. 63 kg, a fost 
de asemenea, unul din luptătorii noștri 
care, în general, au corespuns. Bilanțul 
acestuia este : 2—2 cu Metin Alakos —.

Luptele greeo-romane au o veche tra
diție in țara noastră. Adevărata dezvol
tare luptele o cunosc, însă, la noi, după 
Eliberare, cînd Întregii activități sporti
ve i se acordă atenția cuvenită. Ca ur
mare a condițiilor create, an de an, in
tr-o șerie de concursuri internaționale 
luptele noastre obțin succese importante. 
La . O. (Roma, Melbourne, Tokio) sau 
la „balcaniadele" de la Atena și Varma, 
la „mondialele- de la Yokohama, spor
tivii noștri își înscriu numele lor pe 
listele câștigătorilor.

bl .de această dată, la ediția „mondia
lelor" de la Tampere, sportivii români 
au avut o comportare meritorie, au do
vedit că reprezintă o forță în luptele 
greeo-romane. Luptătorii noștri au obți
nut un titlu european și mondial, locul 
II la medalii de aur pe națiuni și locul 
5 pe puncte. Firesc, ne bucură friptul că 
țara noastră a fost una din protagonis
tele marii întreceri sportive din Finlan
da, că sportivii români s-au evidențiat 
din - nou. Rezultatul final putea fi insă 
și mai valoros, dacă întregul lot se com
porta egal, dacă toți componenții aces
tuia evoluau Ia nivelul pregătirii lor șl 
a condițiilor create. Iată de aceea cîteva 
considerații pe marginea evoluției spor
tivilor noștri la Tampere.

DESPRE „MONDIALE" ȘL.
Concursurile s-au desfășurat timp 

trei zile (6, 7, 8 iunie) concomitent . 
trei saltele în „Jaăhall", o sală modernă, 
cu o capacitate de 
WWW de locuri- 
BJ.L.A.. precum și 
federația finlandeza TTTX âr
de lupte s-au stră- / } / / W Z4 
dult să asigure cele ■*-»  w * a * 
mai bune condiții 

sSa-sE DE LUPTE GRECO-ROMANE 
tivi au cedat rae- 
eiuri cu scopul de a 
face drum Uber al
tera spre titlu; unele 
arbitraje au fost confuze) campionatele 
s-au destașurat normal.

Campionatele — așa cum s-a mal 
scris — au reunit 142 de luptători din 
25 de țări, pește 109 de gazetari, crainici 
și fotoreporteri, ta concurs au partici
pat . luptători, conform listelor de în- 
seribri, după cum urmează: cat. 52 kg.: 
s» luptători, cat. 57 kg; îș, cat. «3 kg; a», 
cat. kg: 2:1, cat. 78 kg: 22, cat. 87 kg: 
17, cat. 97 kg: 16, cat. +97 kg: 9. Dirțtre 
cel .mai cunoscuți sportivi care au obți
nut performanțe valoroase in diverse În
treceri și care au participat ta concurs, 
amintim pe bulgarii Angh.el Keresov cat. 
52 kg, Kiril Petkov cat. 73 kg, Soian Ra- 
dev cât. 97 kg, toți medaliați ollnipici 
în 1964, pe maghiarii lozsef Guttman. 
Ferenc Kiss și Istvan Kczma. pe iugo
slavul Branko Martinovlc, ------- -
limpie, p® r ’ 
Roland Boci.........
■vteticii Sergiiei lUbalno. 
dial în 1962, Ghenadie S 
samov ..
Sve.u.sson. Lennart Eriksson, T. Petters- 
sen,: cunoscuți prin performanțele lor pe 
plan n'+mpial, japonezii H. Sakurama. 
Muneji: Munemura, K. Hiraki, preeor» 
și alte nume sonore din Iran, Turcia. 
S.U.A.. Cehoslovacia, tanlanda etc,

„DESPRE LUPTĂTORII ROMÂNI

de 
pe

„ _______ __ medaliat o-
Rolf Lacour, Fritz Stange șl.

_ _ k, luptători din R.F.G., pe so-
. campion tr.ts-

___ _ _______ Sapunov, Nikolai, 
și Valerii Anisimov, suedezii Per

După cum se știe, delegația noastră

„MONDIALELE"

„ .. ,__  . __ _ - a
participat doar la 7 categorii. La +97 
noi nu am avut reprezentant <!). A lip
sit de asemenea dio formație I. Ță
ranii, un luptător foarte talentat, aeei- 
dențat- Lotul a fost constituit din ele
mente tinere și de perspectivă (Gh. 
Stoiciu, S. Popescu, FI. Cioreilă) și ele
mente deja consacrate, cu o veche ex
periență internațională (I. Cernea, V. 
Bulajraa, Gh. Popovici și N. Martinescu). 
Aceasta formulă a corespuns, in general, 
și a dezvăluit posibilitățile de viitor ce 
le au cel tineri, mai ales că la ușă bat 
o serie de importante competiții inter
naționale. ta starșit. formula respectivă 
a scos in evidență și. unele lacune care 
dăinuie în sportul luptelor începind de 
jo®, de la secțiil® cte performanța, șl 
pipă sus, ta nivelul lotului reprezenta
tiv., lipsuri care trebuiesc înlăturate de 
colectivul de antrenori, de federație.

JHlanțul obținut la Tampere este cu-» 
nqseut de cititori. Iată însă pe șcurt cî
teva însemnări făcute pe marginea cvm- 
ptțrtării luptătorilor noștri :

ION CERNEA, deși puțin jenat de acci
dentul suferit la umărul sting, a dovedit 
msJț curaj și combativitate in partidele 
spșțtaute. El a adppsal, de fiecare data, 
în, funcție de adversar, tactica potrivită, 
a Întrebuințat cele mai multe procedee 
tehnice, ta general, Cernea a folosit cu 
rezultate optime tururile de cap șl de 
braț, trecerea pe sub braț și ruperile. 
A fost un luptător curajos șl tehnic prin 
excelență, a calculai acțiunile, ducin- 
du-le pe toate pipă ls capăt. De remar
cat ca el este singurul luptător român 
care a primit pe tot parcursul întrece
rilor doar două avertismente (și acestea 
ncgmdite suficient de arbitri). Bilanțul 
său ; 2—2 cu Koji Sakuiami*  (Japonia). 
9—4 in 2,29" cu Max Ruch (Elveția), 1—3 
cu Uhan Topsakal (Tu.rpia), 1—3 cu A. 
Spaenhoven (Belgia) și in finală, 1—3 cu 
B, Knitter (Polonia). El a realizat și un 
pț-ocentaj foarte bun in ceea ce privește 
folosirea procedeelor tehnice. Intr-unu 
din întilniri 'a obținut Ia un moment dat 
un avantaj- de 111 puncte tata de adver
sarul sau.

GH. STOICIU, cat. 52 kg, s-a dovedit 
a fi un real tăiem, eu serioase perspec
tive pentru „mondialele”, din I9S7, dih 
România și J. O. din 1968 din Mexico. 
El a acționat bătăios și bine orientat 
tactic. De altfel, a și obținut două tu
șuri valoroase, in dauna libanezului Ah
med Nable, pe care l-a învins în 4’ și 
2J”, și a campionului olimpic Ignazio 
Fata-a — Italia. Dpr lipsa de experiență 
internațională și faptul eă s-a pripit in 
primul meci susținut cu finlandezul Rși- 
no Salinaki, intreprinzind aorunl ris
cante. sau nc’inalizind unele; -l-au făcut 
s^ piardă cîteva puncte prețioase, la 
care se adaugă grava greșeală săvârșită 
în meciul, cu campionul mondial Ribaiko, 
cînd, în pofida, posibilităților, ce le avea 
de ă-și pune adversarul tuș (ca’ urmare 
e accidentării de moment a acestuia), a 
greșit tactic pierzînd în ultimele secun
de. Oricum, Stoiclu a dovedit frumoase 
posibilițăți și dacă va persevera în in- 
sijșiraa unui bagaj mai mare de proce
dee tehnice, sau în perfecționarea celor 
pe care le cunoaște, el se anunța ca un 
luptător valoros. Ln primul său concurs 
iritertiațlonal, foarte greu de altfel, 
Stoicii! a ocupat un l,oc 4. care îi face 
chiste și care oglindește seriozitatea sa 
în muncă.

NICOLAE MARTINESCU, cat. 97 kg, 
s-a comportat mulțumitor. El a avut o 
serie de adversari, dificili, dar aceasta 
nu l-a. impresionat. In turpl cinci el g- 
USBaese cu i puncte rele. De înțilnirea cu

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU VIITOR
Vizlonînd campionatele mondiale, ur

mărind evoluția luptătorilor noștri, pre
cum și pregătirea lor în vederea unor 
competiții importante, încercăm să tra
gem și unele concluzii pentru viitor.

Considerăm, în acest sens, că selecția 
este făcută încă defectuos. Acest lucru 
ni-1 confirmă faptul că, lipsind unii lup
tători, din cauza 
federația a fost

indisponibilității lor, 
nevoită să apeleze la 

oameni (ca, de pil
dă, Bularca) insufi
cient pregătiți, ne- 
apți pentru un con
curs greu. Și la cat. 
57, 63, 78 de kg s-a 
plecat fără rezerve. 
Dacă șe acționa cu 
mai mult discernă- 
mînt, statem siguri 
că și la categoriile 
superioare ca greu
tate se puteau găsi 
sportivii cel mai po

triviți care să înlocuiască „senatorii de 
drept”. In acest sens selecția trebuie să 
se facă pe bază de pregătire și, îndeo
sebi, concurs pentru ca antrenorii să se 
poată opri asupra celui mai în formă 
sportiv, iar acesta din urmă să fie co
interesat în efectuarea deplasării.

Baza de masă este încă. îngustă Ia lup
tele greeo-romane. Acest lucru s-a vă
zut din faptul eă ta unele categorii nu 
avem mai rnulți luptători, că federația 
este nevoită să apelez® la aceiași lup
tători car® au mai concurat și în alt® 
întreceri, dar eare prezintă semne de 
oboseală Sau de dezinteres față de com
petiție (Gh. Popovici).

Considerăm, de asemenea, pe alocuri 
superficială îndrumarea sportivilor de 
eătre antrenori. Astfel, Valentin. Bați, 
antrenor cu experiență internațională, 
și-a eoneeetfrat mal puțin atenția asupra 
sportivilor (o part® de timp era ocupat 
cu arbitrajul), lăstad întreaga treabă 
pe seama tov. Staleu, secundul său. Mo
tiv pentru sare FI. Cioreilă cît și Gh. 
Popovici s-au comportat la antrenamente 
și în concurs, neeorespunzător.

O altă concluzie care se desprinde din 
evoluția sportivilor noștri la „mondiale" 
este aceea <să în partidele disputate a- 
eeștia au folosit prea puține procedee 
tehnice, iar in unele din ele au dovedit 
o insuficientă pregătire și măiestrie 
sportivă.

Pasivitatea în luptă, lată o altă cauză 
pentru eare unii dintre. luptătorii noștri 
au pierdut puncte sau chiar meciuri. 
La Tampere sportivii noștri au primit 
aproape 29 de avertismente. Dacă le ra
portăm la numărul de întilniri dispu
tate, vom vedea că procentajul ne 
net. defavorabil.

Sportivii noștri trebuie să tragă 
eluzia din evoluția altor luptători 
zenți la „mondiale”, că lupta pasivă
un rău sfătuitor, că o poți practica pen
tru menținerea rezultatului sau pentru 
odihnă doar cînd ai un avantaj substan-

Turcia, 1—3 cu Kazimir Mil ci ok — Polo
nia, 2—2 cu Ryuza Katoc — Japonia, 2—2 
cu Guttmann — R.P.U. Aeumulînd 7 
puncte rele, simion a fost, eliminat din 
concurs. ta întîlnirile susținute el a do
vedit multă ambiție, dorință de a Cîștiga. 
De altfel, Popescu nu a pierdut nici un 
meci, deși întâlnise adversari redutabili» 
cu o veche experiență internațională, El. 
se anunță ca un element talentat, cu 
destulă forță. Mai trebuie însă lucrat 
cu el, mal ales în. ceea ce privește însu
șirea unor procedee în lupta la parter, 
și rodat în întilniri internaționale.

Dar despre ceilalți trei luptători, Va
lerin Bularca, Fi. cioreilă și Gb. Popo
vici. ce s-ar putea spune ? Desigur, mul
te. Pe scurt, iată cîteva. aspecte tn legă
tura eu evoluția. Ier i chiar din prijn.ul 
tur Valerin Butarca dovedește eă nu 
este pus. la punct cu antrenamentele. 
(Doar 3 antrenamente am făcut în. țară, 
ne-a mărturisit el). Bularca învinge des
tui de greu la punct® (1—S) pe Brotzner 
— Austria, un luptător cu o forță și teh
nică. destul de slabă» In cel de al doilea 
meci, cu Munemura — Japonia, el ac
ționează crispat, lent, pentru care pri
mește două avertismente. Puțin a lipsit, 
ea cei doi l uptători șă nu fie da li jos 
de pe saltea pentru pasivitate, ta două 
tururi Bularca acumulase deja 3 puncte, 
ta intilnlrea cu Josef Delly — R.P.U. Bu
larca a fost de nerecunoscut. Pentru, luptă 
pasivă. în prima repriză, cei doi sportivi 
primesc, firește, avertisment. Așteptata 
ca în repriza a Il-a Bularca să treacă 
la lupta hotăriță. Din păcate, el dă sem
ne de nervozitate și mal ales de obo
seală. Trebuie să arătăm că în această 
partidă (Delly — Bularca) se impunea 
un rezultat de egalitate. Sportivul nos
tru a realizat o trecere peste și una pe 
sub braț, dar arbitrii. nu_ le-au luat . în. 
considerație. Oricum, evoluția lui V. Bu
larca un. luptător cu o serioasă activi
tate internațională și veche experiența 
în materie de lupte, nu ne-a plăcut. Atît 
antrenorii, cît șl el. personal trebuie șă 
tragă qoneluisittg respective, .................... ........... ....... ........... .... ........

Despre FI. ciercilă; element tînăr, nu țlal de puncte și ești sigur da vietorie. 
se poate spune că nu eșțe talentat, că 
nu are perspective. Din contra. Talent 
și forță are. Ce-i lipsește, insă, est® se
riozitatea în pregătire, atenția sporită 
oare trebuie șă-1 călăuzească permanent,: 
însușirea unei tehnici înalte (acest lucru 
este, valabil șl pentru ceilalți luptători) 
cerută de nivelul actual la care se afiă 
luptele. .

După ce face două meciuri deștul de 
bune, cu Snvas (Grecia) 2—2, șl 1—3 cu 
Zardonl (îtatta),. un luptător combativ, 
dar necunoscut pe plan internațional, în 
loc să se mobilizeze, el pierde la tuș 
la bulgarul Kiril Petkov.

Ani lăsat mal la urmă pe Gh. Popovi
cl. Ne-a bucurat foarte mult prezența

este

con- 
pre- 
este

Șl alte concluzii se mai pot trage de 
pe urma evoluției.luptătorilor noștri. De 
pildă, o. mai mare concentrare șl dăru
ire fo meciuri, continuarea acțiunilor 
dacă arbitrul de saltea ntj fluieră,, per
fecționarea luptei la parter, o atenție 
sporită la ruperi, ia finalizarea ac
țiunilor etc. Invățînd din succese, 
dar șt din lipsuri, luptătorii noștri 
pot obține rezultate șl mai frumoase ca 
la Tampere, Trebuie însă mai multă a-’ 
tenție față de pregătire, o mal mare 
preocupare din partea federației de spe
cialitate pentru îmbunătățirea selecției, 
a bazei de masă la lupte.

C Buzuliuc (Craiova). Meciul a ft 
în general,'-, echilibrat. La categoi 
semiușoară, gălățeanul M. Săvesc 
care a avut o frumoasă comporta 

___ . a învins 
puncte pie R. Cojan (Brăila). C 
ușoară: Gh. Manea (CI. Muscel) b 
D. Roman( Brăila); cat. semimijloci 
C. Niculescu (Buc.) b.p. I. Manolac: 
(Craiova), La categoria mijlocie mic 
lui V. Dobre (Buc.) t-a fost suficie 
mai puțin de o repriză pentru 
cîștîga prin K.O. meciul cu Gh. Buni 
(Brăila). ’ Cat. mijlocie: I. Olteai 
(Buc.) b.p. A. Teodorescu (Buc.); ci 
semigrea: V. Trandafir (Buc.) b. 
T. Burada (Bacău); cat. great 5 

' - . P. Zei

timii 10 dintre cei 
își vor disputa, în continuare, șansele 
pentru cucerirea titlurilor de ,^am- 
pioni republicani pe anul'T96F. ' - -» ^.ii.

„Zona', un examen serios pentru 
multi tineri dornici de afirmare, a 
evidențiat cîtiva pugiliști talentatt 
La Constanța au obținut calificarea 
și doi tineri care vor participa pentru 
prima oară în etapa finală a acestei 
competiții: I. Otvoș (categoria muscă) 
și M. Săvescu (categoria semiușoară).

Iată rezultatele; categoria muscă, 
I. Otvoș (Bacău) a realizat o sur
priză, întrecîndu4. Ia puncte pe D. __  . ,_____,, __
Davidescu (Buc.). Băcăoanul a atacat Szentanay (Oradea) b.p. 
în permanentă, a punctat frumos cu di- IBrăilaL 
recte repetate și l-a obligat pe Davides- CH. GOLDENBERG-cores

A început asaltul valorilor mondiale
(Urmare din pag. 1) 
stadionul Tineretu- 
iții ar fi fost la

J[ înălțimea așteptă-
, ia*» ’ rnor eic>
Atletismul bueureștean, în ceea ce 

privește masa concurenților trăiește, 
în special, prin juniori. întrucât aceștia 
nu au mai luat startul în acest cam
pionat, participarea Ia cele mai multe 
probe a fost extrem de... subțire ! 
Doar 4 concurente la 100 m, trei la 
80 mg etc. Dacă aceasta este într-un 
fel o explicație a faptului că au fost 
puțini concurenți, cum rămîne însă 
eu alte probe la care, prin regula
ment, nu este admisă participarea ju
niorilor ? N© referim la cursele de 
5 000 na (trei concurenți) și Ia cea de 
3 000 na obst. (4 alergători). Progra-

mul întrecerilor a fost greșit alcăta 
în sensul că trebuie să se renunțe 
dată la formula concursurilor de sta 
bătă după-amiază și duminică dim 
neața, optînd numai pentru întrece: 
de după-amiază. Fiziologia exercițiile 
fizice spune ceva despre randament) 
organismului la efort după somr.uț 
noapte I Atunci, hai să ținem sea. 
și de acest amănunt, mai ales că toat 
marile concursuri au loc numai după 
amiaza și că, în plus, pe căldura to 
ridă de dimineață numai rezultat 
de valoare nu se pot obține în atei 
gările de fond, ca și Ia alte probt

Fiind vorba de campionatul Capita 
Ieși a surprins și faptul eă n-am remar 
cat decît foarte puține personalități dîi 
consiliile cluburilor și pe nimeni de L 
consiliul orășenesc al UCFS București!

Campionatul republican
în etapa VIII a 

campieBâtului re
publican de pol® 
s-au ctestășsrat 2 
partide. La Clxij 
Șliința a întrecut 
destul, de. lejer pe. 
Industria Unii Ti

mișoara cu scorul de 7—0 (2—0. 2—0, 
2—0, 1—0), iar la Oradea, Crîșul a dis
pus de C.S.M. Cluj eu 3—-0 (1—0, 0—0, 
2—0, 0—0). (P. Radvani și I. Boitoș— 
coresp.).
• Iată cum arată clasamentul campio

natului după restanțele desfășurate săp
tămâna trecută și 
etape : 
-1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
S, Grisul Oradea

4. Rapid Buc.
5. Știința Cluj
«.XC. Arad
7. C. S. M. Cluj
8. Mureșul Tg. Mureș 
». I. lînii Timiș.

10, Voința Cluj

• Duminică stat programate mee^ 
le Voința Cluj — I. linii Timișotaa 
Știința Cluj — I.C. Arad și Mureșu 
Tg. Mureș — Q-S.M. Cluj. Derbiu 
campionatului, partida dintre Dinamc 
și Steaua va avea loc la 11 iulie.

meciurile ultimei

Lucruri „mici“
care conteazâ...

Campionate, concursuri 
de ciclism

Duminică 27 iuige se va desfășura 
pe șoseaua Olteniței finala campionatu
lui republican de contratimp perechi. 
La întreceri vor participa alergătorii 
calificați. i t ...

Finala concursului de biciclete de 
turism, care trebuia să aibă tac dumi
nică 27 iunie, s-a amînat pentru o 
dată ce se va anunța ulterior.

Am criticat adesea în coloanele ziaru
lui nostru lipsa de pasiune si eonsti\t- 
ciozitate ta pregătire a unora dintre îno
tătorii noștri fruntași, ea și metodele 
învechitei, mult depășite ale unor an
trenori din București, cauze principale 
ate rămînerîi în urmă pe plan european 
Ia această importantă disciplină sporti
vă. Receoț, insă, am constatat sl unele

NOTA
:i

VASULE GRĂDINARU
deficignțe, de ordin secundar,, la bazinul 
de la „Tineretului", centrul principal 
de pregătire a înotătorilor bucuresteni. 
deficiențe care impietează asupra bunei 
desfășurări a antrenamentelor.

ta primul rînd este vorba de o greșită 
planificare a orelor de antrenament, ceea 
ce duce de multe ori la situația ca, în 
același timp, pe cele 7 culoare ale ba
zinului olimpic să lucreze nu mal puțin 
de 5 secții ! In plus, uneori, și apa din 
bazin datorită unei insuficiente fil
trări—’ nu esțe. propice unui antrena- 

, ment științific. -
De curînd — ca urmare a unei bune. 

.Inițiative a conducerii ștrandului — a 
' fost construită în spatele cabinelor o fru
moasă copertină, care să permită efec
tuarea antrenamentelor de forță, suplețe 
în aer liber chiar și pe timp nefavo
rabil. Pînă aici totul bine. Numai că 
dintr-o gravă lipsă de prevedere a 
constructorilor, copertina se află Ia o 
înălțime destul de redusă, în asa fel îneît 
un sportiv de 1,79 — 1,75 m dacă ar ,în- 

’ “ " ar
unsportiv de 1,79
cerca .'să ridice, de pildă,, o halteră 
distruge imediat plafonul de sticlă !

Iată .cum din lipsă de prevedere 
.irosesc foițe, . se consumă energie 
ceea ce este la fel de important, 
cheltuiesc bani. Ce părere are conducerea 
ștrandului Tineretului 7

De la I. E. B. S
• Pentru. întâlnirea internațlonală.- 

fotbal STEAUA — STADE FRANQa^ 
■de mîine, în nocturnă, de pe stadionul 
Republicii, biletele se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite: str. Ion Vidu, Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. Gheorghc Gheorghiu-Dpi. stadioanele 
Republicii, „23 August", Dinamo și

. Iești.
Giu-

Aspect de la deschiderea festivă a campionatelor mondiale de lupte greeo-romane din Jăăhall — Tampere.
• La bazinul acoperit Floreasca 

tinuă cursurile de inițiere la înot 
tru copii. înscrieri la bazin.

con- 
pen-



Din carnetul
MU4 SUFICIENT SĂ DOREȘTI, 

TREBUIE SĂ Șt ATACI »
Afectat de înfrîngere, antrenorul Ni- 

Oțel'eanu ne mărturisea la sfîr- 
, itul meciului 'de ța Baia Mare : „Pte- 
cam eu un punct dacă nu greșea Va- 
silescu la golul lui Sasu. Și cit am fi 
fost de țericift l"? Este adevărat, golul 
victorios al echipei Minerul a fost 
marcat dintr-o greșeală de apărare. 
Dar, se mai ridică întrebarea : ce i-a 
oprit pe craioveni să obțină totuși 
punctul mult dorit, chiar după ce au 
primit un gol ? Răspunsul nu-i greu 
de dat: nimic altceva decit sistemul 
de strictă apărare pe care l-au adoptat. 
Căci,; fără a neglija câtuși de puțin 
apărarea, o echipă trebuie să și atace. 
Or, nn meci întreg, studenții parcă au 
uitat că fotbalul înseamnă și atac, ac
țiuni Ia poarta adversă. Din min. 38, 
ciad Sasu a înscris, și pînă la fluierul 
final Știința a avut la dispoziție 52 
de minute. Timp suficient pentru a 
întoarce rezultatul, pentru a egala. Dar, 
ca $i înainte de înscrierea golului, și 
după 1—6 oaspeții au continuat să 
rămînă în propriul teren, mulțumindu- 
se să „arunce" din cînd în cînd mingi

Pronosport 1x2 Pronosport
deosebită nerăbdare este așteptat 

de participant! concursul PRONOSPORT 
de duminică 27 iunie. Această nerăbdare 

justificată, deoarece în programul 
>ncursului este cuprinsă ultima etapă 

a campionatului categoriei A. Meciurile 
sint echilibrate și decisive în ceea ee 
privește desemnarea campioanei și a 
echipelor ce vor retrograda.

Dar iată programul acestui concurs*
U. JLS.S. — Danemarca
Ungaria — Italia 
știința Cluj — Steaua 
Dinamo Buc. — Petrolul 
ștoiEfeța Craiova —- Progresul*  
Ra^id — Crișul
C.S;M.S. Iași — Farul
V. TlA, — Minerul Baia Mare 
Dinamo Pitești — Steagul roșu 
Dinamo Tbilisi — Aripile Sovietelor 
Cemoftwreț — Dinamo Kiev 
Dinamo Waste — Spartak Moscova*

AZI ULTIMA ZI LA CONCURSUL 
SPECIAL FRONOKXPBES

Nu pierdeți ocazia de a participa la 
acest concurs care oferă numeroase pre
mii suplimentare în obiecte și bani.

Cele 10 autoturisme „Flat ilOO F”. 
„Flat iu» D". „Waxtburs-Standardu și 
,,Tral#ant-Combi“ pe care te atribute a- 
cest concurs, pot H obținute și cu nu
mai 5 numere câștigătoare.

Se extrag in total 22 de numere: 6+3 
numere, pentru atribuirea premiilor o- 

Jaișnuite în bani și două extrageri sepa- 
' țțe de cite șapte numere pentru atribul- 

,:■« premiilor suplimentare în obiecte și 
bani.

Nu uitați, astăzi este ultima zi pentru 
depunerea buletinelor la concursul spe
ciali Preneexpres de miine.

IN ATENȚIA PARTlCIPANțlLOR 
EA PRONOSPORT

Tnlriteît meciurile Dinamo Tbilisi — 
Aripile Sovietelor, Cernoraoreț — Dina
mo, Kiev și Dinamo Minslc — SpartaJt 
Moscova se Joacă, simbătă 25 iunie, con
cursul. pronosport nr. 26. etapa dto 27 
luate a.c. se închide cu 24 ore mai de 
vreme iată de orarul normal al fiecărei 
agenții din întreaga țară. Participanții 
sint rugați șă depună din vrem» bulett- 
n«J» pentru acest concurs.

PRONMXPBKS
’’romtete conenrsuiut rnwuriiM ur. 24 

«te » Wnte 13»

Categoria I. 2 variante a 33Am iei; 
categoria a M-a, 2 variante * 33.977 tei; 
Categoria n UE-a, 72 variante a k®7 lei; 
Categoria a IV-a, 220 variante a 4M Iei; 

"Ț;teg.oria a V-a, 1515 variante a 64 lei;, 
categoria a Vl-a, 4478 variante a 30 lei.

Premiile de categoria. I au fostobți- 
nute de Antonescu Tudor din Ploiești 
șl Asavmteaie Vasile- din, București.

Cele două premii de categoria a n-a 
au, fost obținute de participantul Stîngă 
Ion din. București, pe un buletin cu o 
variantă repetată.

Rubrică redactată de Lolo-Prono-. 
sport.

cronicarului
înainte, doar, doar s-o întîmpla ceva.

Să recunoaștem e prea puțin chiar 
și atunci cînd vrei să te mulțumești 
eu un... punct.

C. MACOVEI 
§ ZÎMBETUL - -

La 3—1 pentru „stegari", Dumitriu 
zîmbea. Zîmbetul, adresat actoricește 
tribunelor, avea un scop precis: să 
marcheze distanta dintre tehnica lui su
perioară și jocul mai puțin stitat al 
lui Naghi, care riscase un „șpagat" 
pentru interceptarea mingii.

Duminică, la Brașov, Dumitriu a 
fost ultimul om cu drept de zîmbet. 
Si totuși, a găsit resursele necesare. 
E, intr-adevăr, o performanță. E o 
performanță să te împaci atît de re
pede cu gîndul că totul e pierdut, 
iremediabil.

Dar, reacția de dezaprobare n-a ve
nit doar din tribune, ci chiar din rîn- 
dtd coechipierilor. La o lovituri liberă 
în favoarea Rapidului, C. Dan i-a 
smuls mingea lui Dumitriu, care se 
pregătea si execute cu aceeași non
șalanță de om neînțeles.

Poate că gestul lui Dan n-a fost 
prea delicat, dar asta contează mai 
puțin în acest eaz. Pentru că Dan face 
parte din categoria celor mai puțin... 
stilați, dar care nu se împacă repede 
cu gîndtd și nu apelează la stil ca 
să-și disimuleze resemnarea.

Duminică, Dumitriu a fost princi
palul factor al înfringerii feroviare. 
Pentru că a creat o atmosferă. Pentru 
că nu a avut nici măcar puterea să-și 
mascheze neputința. Desigur că la baza 
evoluției lui de la Brașov se află și 
situația specială de „copil minune" pe 
care o are cam de mult în echipă. 
La Rapid, Dumitriu a fost întotdeauna 
„artistul", iar ceilalți — „meseriașii" 
care l-au purtat de cele mai multe ori 
în litieră. Dar, fotbalul modern, fot
balul dăruirii fizice și mai ales psihice 
totale, nu mai tolerează asemenea dis
criminări.

Cam atît despre zimbettd de ma
donă al lui Emil Dumitriu, zis losefini.

k CHIMIA

Meciuri amicale
MIMRLL U PENI — ȘTIINȚA 

PETWOȘENI 3—1 (î—0)
Echipa studențească, din campiona

tul regional, a dat o replică fru
moasă. Au înscris Otogu |3> pentru 
Minerul, respectiv Papură.

St. Băloi-careșp.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M. 

REȘIȚA 4—5 (♦— 1 !)
In 25 de minute Știința conducea 

cu 4—0 prin golurile lui Cbtormani, 
M. Popa și Laurențiu (2Ț Socotind 
că diferența de scor e suficientă 
pentru victoriei, studenții s-au lăsat 
pe. tînjealA. An profitat reșHenii. 
care au înscris de 5 ori; Kafka. 
Georgevich Scînteie. Rednic. Cu tuli.

B. Aican-coresix rcg.
UNIREA CARACAL — CF.R. 

ROȘIORI 4—2 (3—«>
Vietate meritată obținută fa ca

pătul unui meci interesant. Au mar
cat : Martinică (2), Telie și Străinescu 
pentru Unirea respectiv Dinu si
l.eahevick

Ochea Avacum-coresp.
C.JSJ4. SHKU — UNH4EA RM VllCEA 

, 3-2 U—01
Joc plăcut, în care C.S.M. și-a asi

gurat victoria prin golurile realizate 
de Cbmșa, Achiin șî Vuici. Pentru 
Unirea au marcat Boghină și Marin.

I. Pietrarii-coresp.

Amănunte din ultima etapă a cate riei C
-------- EST -----

FOREST A FĂLTICENI — PETRO
LUL MOINEȘTI (1—e>- Intîlnirea a 
fost de un slab nivel tehnic, ambele 
echipe evoluînd nesatlsfăcător. Unicul 
gol a fost înscris de Nedelcu (min. 
62), la o fază confuză. (Negru Lazăr 
coresp.). I

VICTORIA P. NEAMȚ — VIITORUL 
SUCEAVA (0—«L Joc frumos. S-au e- 
vidențiat cei doi portari : Tăutu (Vic

-------- SUD -----
ELECTRICA CONSTANȚA — 

TEXTILA SF. GHEORGHE (1—0). 
Gazdele au jucat bine în cîrnp. U- 
nicul gel al meciului a fost mar
cat de Ghîță în min. 35. (b. Bruck
ner. coresp. k

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV (1—1), Bucu- 
reștenii au dominat majoritatea 
timpului și au ratat mult. Oaspe
ții au avut o linie de înaintare 
ineficace. Au înscris: Bdnesch 
(min. 38 din ti n») pentru Tehno- 
metal, Frîncu (min. 54) pentru Me- 
tran. A arbitrat corect N. Stavru 
Constanța. (N. Tekacek, coresp.).

UNIREA RACARI — ELECTRI
CA FIENI (2—1), Joc mediocru. In 
repriza a doua. Unirea a forțat 
și a reușit să cîștige partida. Punc
tele au fost înscrise de Ionescu 
(min. 61) și Lambrache țmin. 83), 
respectiv, Iancu (mm. 40). (D. Tari- 
cu. coreso.I.

VICTORIA GIURGIU — RAPID 
MIZJL (2—0). Echipa giurgiu veanâ 
a șutat mult la poartă, reușind să 
înscrie de nouă ori prin Gegiescu 
(mia. 54); și Cosma (min. 71). Me
ciul a fost umbrit d'e unele ieșiri 
nesportive ate oaspeților. fTr. Bar- 
bdloîd, coresp.).

TOLMENTOL BRAȘOV — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI

--------  NORD -----
A. S. AIUD — UNIREA TG. MU

REȘ (6—0) Iacă din primul minut 
de joc A. S. Aiud pune stăpîmre 
pe joc și supune unui adevărat 
tir poarta mureșenilor (39 de șu
turi pe spațiul porții !) Au înscris 
Crăciun (min. 3 și 22), Conaci (35), 
Kelemen (44), Ratoni (60 șl 621. 
(1. Fdjddafu-coresp.).

FORESTIERA SiGHETUL MAR- 
MAȚIE1 — UNIREA DEJ (3—0). 
Meci de calitate, spectaculos, go
luri frumoase — iată. In rezumai, 
caracteristicile acestui joc. Scorul 
putea fi mai mate, dar portarul 
Servațius (Unirea) a apărat exce
lent,. A marcat Dorabrovski țmin. 
26. 29. 71). (V. Godia. coresD.i.

-------- VEST -----
MINERUL DEVA — C.F.R. ARAD 

(1—•>. Ultima riaoA a programat der
biul seriei între primele două clasate. 
Cu toate că punctele puse în joc nu 
mai puteau să ințluentese eu nrmie 
promovarea î» categoria B a CJ H - 
ului. meeiul nu s-a ridieat 1« un ni
vel tebnic bun. datorită jocului de a- 
părare prestat de oasneti. Golul a 
fost înscris tr» min. f» de Popescu. 
(I. Simi -core x).

MUSCELUL C1MPUI.UNG — ELEC- 
TROPUTERE CBAIOVA (2—21. A fost 
un joc frumos, ambele echipe actio- 

toria) și Petru Eugen (Viitorul). (C. 
Nemțeanu, coresp.).

FRUCTEXPORT FOCSANI —DINA
MO MOLDOVA IASI (4—0). După Uft- 
joc anost, formația gazdă a cîștigat 
prin golurile marcate de Tîlvă (min. 
18 și 70). Isac (min. 67) și Dragu (min. 
87). (S. Solomonovici, coresp.).

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ —. FLAMURA ROSIE TK- 
CUCI (1—1). In prima repriză au do
minat oaspeții, iar după pauză — gaz

(2—3). Dinamoviștii au construit 
cîteva acțiuni în prima repriză și 
au înscris de trei ori prin Ene 
(tain. 1 și 38) și Magheru (min. 
16). După pauză, gazdele au domi
nat, dar n-au reușit decit să re
ducă din handicap^ prin Hațeganu 
(min. 60) și Cheresteș (min. 85). 
De remarcat că Cheresteș a ratat 
un 11 m. (min. 45). (C. Gruia,
coresp. reg.).

Fază din meciul Tehnometol Bucureștirldetrom Brașov (scor 1—1). 
Fote : N. Tokaeek

MINERUL BIHOR — SODA 
OCNA MUREȘ (6—2). In ansamblu, 
jocul a fost frumos, cu excepția 
primelor minute din repriza a 
doua, cînd s-a jucat confuz. Ma
joritatea golurilor au fost realiza
te din faze spectaculoase. Punc
tele au fost înscrise de Petrică 
(min. 14 și 16), Dinu (67, 83, 88) 
și Drăqoi (7t) pentru gazde, iar 
pentru oaspeți Mureșan (37) și 
Popanică (42). (M. Domitiori. ce- 
resp.J.

MINERUL BAIA SPRIE — 
STEAUA ROȘIE SALONTA (2—0). 
Oaspeții încep tare, atacă insis
tent, dar »u reușesc să treacă do

ntnd deschis. Golurile au fost mar
cate de Dascu (min. 15 si 5» pentru 
oaspeți, Butan (min. 2») si Pordea (sa 
pentru gazde IV. Popescu-corcsn.l.

METALUL HUNEDOARA — META
LUL TR. SEVERIN (1—(U. Meciul a 
fost anost. Echipa hunedereană a în
cheiat campionatul fără a reus» vreun 
joc bun pe teren propriu, care să sa
tisfacă exigentele publicului. Golul a 
fost înscris de Humeinicu în min. « 
din lovitură liberă de ia 2# m (V- 
Albu-cores®.). _

TEBA ARAD — TRACTORUL CO
RABIA (0—1). O întîlnlre care a plă
cut mai ales prin numărul mare de 

TT

dele. Au înscris : Bujor (min. 30) pen
tru Flamura roșie, Jiga (min. 60 din 
11 m), pentru Chimia. (Al. Andrones- 
cu și Gh. Grunzu, coresp.).

METALOSPORT GALATI — TEXTI
LA BUHUȘI (0—1). Joc dinamic în 
care fazele au alternat de la o ppar-, 
tă la alta. Textiliștii au prestat un 
joc bun. în cîmp ,au avut o perioadă 
mai mare inițiativa și au înscris prin 
Adolf (min. 75). (St. Constantinescu, 
coresp. regi).

F1ACARA ROȘIE BUCUREȘTI— 
PORTH. CONSTANȚA fl—2k 
Oaspeții au jucat mai bine. In re
priza a doua. Flacăra roșie a des
chis scorul prin Cuconea (min. 
46Ț In continuare. Portul detnină 
și înscrie de două ori: Stâncilă 
(min. 58) ș» Danciu (min. 75 din II 
mK Rezultatul meciului a fost 
influențat de arbitrajul snb-medlo- 
cru prestat de Tuder Leca-Brăila. 
(P. Giamoiu, coresp,)..

apărarea Minerului. Este apoi rÎn
doi gazdelor să atace. Ele reușesc 
să ia conducerea în min. 49 prin 
Dorjanski. Al doilea gol este în
scris în propria poartă (min. 80) 
la o învălmășeală de un grup de 
jucători ai echipei din Saloata. 
(A/. Domuță-cotespd.

FAJANȚA SIGHIȘOARA — 
CHIMICA URNA VENI (2—1). — 
Oaspețn au reușit să deschidă sco
rul în min. 65 prîntr-un got în
scris de la... mijlocul terenului 
de Lazăr I 5 minute mai tîrziti Ta- 
nasi (Faianța) egalează și tot el 
înscrie goli»! victorie*  îi» min. 75 
din penalii. (C. Mo/doven-coresp.).

goluri înscrise. Teba a jucat frumos 
și a aseBOjttstrat multă eficacitate la 
poartă. Au înscris : Morar (min. ». 
10. 25, 75), Rmecs (min. 28 din 11 mi 
și Kishapi (861 respectiv Toma (671. 
(Gh. NicoWifd-eoresn-).

VICTORIA CALAN — MINERUL 
CIMPULUNG (1—0). A fost un joc lent 
fără faze de fotbal. Intîlnirea nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor, la a- 
ceasta contribuind si terenul desfun
dat, precum șl arbitrajul slab prestat 
de Paul Suva (Cluj), A înscris Călin 
în. min.. 66. (Al. Tua«-eoresp.).

PANDURII TG. JIU — MINERUL 
ANINA 9—2.

MUNTE LA MARE.
de NEAGU RADULESCU

— Rapidul de București nu mai cir- Aspect de la meciul Steaua—C.S.M.S. 
culă pe linia asta ?

r— Căutați-l pe linia a doua l

‘— Trageți dvs. sau trag eu? —■ Încă un meci sub soarele ăsta
■— Indiferent! Principalul e că am torid și...

rămas în A.„
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Scrisoare din Roma

Pietrangeli despre Țiriac
Iubitorii de tenis de pretutindeni își 

îndreaptă acum atenția către turneul 
de la Wimbledon, acolo unde își dis
pută întîietatea cele mai bune rachete 
de pe glob. Privirile noastre, ale italie
nilor, sînt întunecate însă de îngrijo
rare. Șansele campionului Italiei, Ni
cola Pietrangeli, par destul de limitate, 
privite prin prisma ultimului său re
zultat, cel de la Lugano, unde a fost 
întrecut net de românul Ion Țiriac. 
Nu rezultatul partidei dă motiv de 
îngrijorare tenismenilor italieni. Ei s-au 
putut convinge în acest sezon de va
loarea campionului României, jucător 
cu multiple posibilități. Insă modul 
categoric în care a fost învins Pie
trangeli, la recentele campionate in
ternaționale de tenis ale Elveției, con
tinuă să ofere subiect de discuție în 
cercurile sportive peninsulare.

Am avut ocazia să stăm de vorbă 
cu Nicola Pietrangeli la întoarcerea sa 
din Elveția și la câteva zile înainte de 
plecarea spre Wimbledon.

— Cum explici înfrângerea sulerită 
la Țiriac ? am întrebat.

— A'« mă așteptam să-l găsesc pe 
Țiriac tntr-o formă atît de bună. Ve-

Rezultate excelente ia atletism
HAROLD CONNOLLY 71,26 m - NOU RECORD MONDIAL 

LA CIOCAN
forma în această probă deoarece ur
mează să-1 întilnească în cursul aces
tei săptămîni pe recordmanul mondial.

VARȘOVIA. Atleții polonezi se află 
într-o formă buna la acest început de 
sezon. Iată cîteva din rezultatele în
registrate în ultimele zile: Măniak 
10,2 — rec. egalat la 100 m; Czemik 
2.15 m la înălțime (a doua oară în 
acest sezon!), Sosgornik 18,84 m și 
Komar 18,69 m la greutate; Piatkowski 
59,76 m la disc; Glogowski 52,41 m la 
suliță; Irena Kirzenstein și Eva Klo
bukowska 11,4 la 100 m; Jaroslawa 
Bieda 1,70 m la înălțime; I. Kirzenstein 
4747 p la pentatlon nou record.

★

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Walnut (California) 
cunoscutul atlet american Harold Con
nolly a stabilit un nou record mondial 
în proba de aruncarea ciocanului cu 
71,26 m. Vechiul record era de 71,07 
m și aparținea aceluiași sportiv.

★
In cadrul campionatelor de atle

tism ale regiunii Paris recordmanul 
mondial și european Michel Jazy 
(Franța) a cîștigat proba de 1500 m 
plat în 3:40,9. După cursă Jazy a de
clarat ziariștilor că el și-a verificat

Poliștii români au cîștigat 
primul meci al turneului in U.R.S.S.:

4-1 cu R. S. S. Azerbaidjană
In prima întîlnire susținută de e- 

cliipa României la Baku, jucătorii noș
tri au întîlnit selecționata R.S.S. Azer
baidjană. La capătul unui meci plă
cut. reprezentativa română a obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (0—0, 2—0. 
1 — 1, 1—0). Au marcat: Firoiu, Culi- 
neac. Ncacșu și Țăranu. Pentru gazde 
a înscris Bortkevici.

★
Luni a avut loc meciul revanșă din

tre cele două formații. De data a- 
ceasta gazdele — cu largul concurs al 
arbitrului Iakimov — au cîștigat cu 
scorul de 5—2 (2—0, 1—0, 2—1, 0—1). 
Punctele echipei noastre au fost în
scrise de Țăranu și Szabo. De reținut 
că formația gazdă a marcat toate go
lurile din superioritate numerică.

Primele rezultate
Luni după-amiază a început tradi

ționalul turneu de tenis de la Wim
bledon, considerat drept un cam
pionat mondial neoficial al tenismeni- 
ior amatori. In primul meci, dețină
torului titlului la simplu bărbați, aus
tralianul Roy Emerson a dispus de 
Pimental (Venezuela) cu 6—3, 6—2, 
6—2. Apoi, Cooper (Anglia) l-a elimi
nat pe compatriotul său Pickard cu 

nisem la Lugano mai mult ca să mă 
pregătesc pentru „Cupa Davis“ și Wim
bledon, dar iată că m-arn găsit com
plet depășit de un jucător tînăr... 
Jocul românului în timp m-a surprins 
literalmente și tind făceam eforturi de 
a mă redresa, meciul se și terminase : 
6—1, 6—3 pentru Țiriac/ Trebuie să 
recunosc că învingătorul meu a avut 
inițiativa în meci și încercarea mea de 
a mă impune, în special în setul doi, 
s-a dovedit inutilă. Cînd am constatat 
că soarta jocului era decisă nu mi-a 
rămas decît să mă resemnez

— Cum îl apreciezi pe Țiriac ?
— Fără îndoială, este un bun ienix- 

man — ne-a spus Pietrangeli. Are vi
ziunea jocului, vede imediat cînd ad
versarul său se află în dificultate și a- 
tunci nu iartă pe nimeni... Nici chior 
pe Pietrangeli!

Cuvinte semnificative pentru stabi
lirea locului pe care-1 ocupă actualmen
te campionul de tenis al României în 
ierarhia sportului alb.

CEZARE NAZZARO
Roma, iunie 1965.

australianul Clarke, care se aflăîn.lur- 
neu în Europa. Dacă Clarke va confir
ma participarea sa la concursul pro
gramat la 23 iunie lă ' Paris) Atunci el 
va lua startul în proba de 2 mile.

(Agerpres)

De pe terenurile de fotbal
• Campionate in diferite țări • Programul saptăminii • Breviar

UNGARIA : Honved — Salgotarjan 
1—0, Vasas — Dorog 1—0, M.T.K. — 
Ferencvaros 4—21, Gyor — Komlo 
1—0, Ozd — Szeged 2—1, Tatabanya
— Ujpesti Dozsa 2—0. Clasament : 
Vasas 18 (din 13 meciuri), Ilonved 
17 p., Ferencvaros 15 p. (ambele din 
11 jocuri).

BULGARIA : Lokomotiv Sofia
—' Spartak Sofia 1—0, Spartak 
Plovdiv — Spartak Pleven 0—1, 
Marek — Botev Vrața 4—0, 
Dunav Ruse — Sliven 2—0, Cerno 
More — Botev Plovdiv 3—2, Slavia 
Sofia — T.S.K.A. Cerveno Zna- 
me 0—0, Lokomotiv Plovdiv — Stara 
Zagora 2—1, Levski — Akademik 
(aminat). Clasament : Levski și Loko
motiv cite 33 p.

AUSTRIA (penultima etapă): Rapid
— Admira 0—2! L.A.S.K. — GA.K. 
4—0, W.S.K. — Vienna 0—2, Schwe-

I chat — W.A.C. 2—1, Sturm — Kao- 
fenberg 3—0, Wacker — Wiener Ne
ustadt 0—2, Austria — Wacker Inns
bruck 0—4, Clasament: Rapid 35 p. 
L.A.S.K. 34 p. W.S.K. 33 p. etc.

5; Miercuri, 23 iunie : La Helsinki:
Finlanda — Italia (preliminarii 

J; C.M.): La Torino : Juventus — Fe- 
renevaros (finala' „Cupei orașelor 
tîrguri").

Si Joi, 24 iunie: La Porto: Portu- 
-S galia — Brazilia (meci amical).
fî Duminică 27 iunie: La Mosco-
5? va: U.R.S.S. — Danemarca țpreli- 

minării C.M.) ; La Budapesta : Un- 
garia — Italia (meci amical).

de la Wimbledon
3—6. 4—6. 9—7. 6—2, 6—2, iar Tild- 
wel (Anglia) a dispus de Philips (A- 
frica de sud) cu 6—0, 9—7, 7—5. 
Osuna (Mexic) l-a eliminat pe Gulyas 
(Ungaria), iar danezul Ullrich pe spa
niolul Arilla. In turul doi s-au mai 
calificat Leyus (U.R.S.S.), Bames 
(Brazilia) și Sangster (Anglia). Între
cerile continuă.

Revelația maratonului

Atletul japonez Mor io Shigema't- 
su, In vjrstă de 25 de ani, a lost 
revelației recentei curse de mara- 
.țon desfășurată pe traseul dintre 
'castelul Windsor și stadionul din 
Chiswich (Anglia). Sportivul japo
nez. a obținut un rezultat excelent: 
2hl2,00,' cu 11 secunde superior 
performanței realizate de campio
nul olimpic Bikha' Abcbe'. Specia- 
lișlii spun însă că traseul din An
glia este mai ușor decît,, traseul 
pe care d alergat Bikilâ la Tokio.'

Foto Keystone

Poloiștii de la Dinamo București 
au avut o comportare bună Ia Eger 

Cristina Balaban — singura participantă care a obținut trei victorii!
Jucătorii de polo de la Dinamo 

București au avut o comportare foarte 
bună la Eger, fiind la un pas de a 
cîștiga „Dinamoviada". Deși au avut 
în față adversari de certă valoare ca 
Dozsa Budapesta (cu Ambrus, Ka- 
nizsa, Domotor, Rusoran, Konrad și 
Pocsik din echipa campioană olim- 
plică), Dynamo Magdeburg (locul III 
în C.C.E.) sau Dinamo Moscova, bucu- 
reștenii au încheiat turneul neînvinși 
— trei victorii și un meci nul — 
fiind întrecuți de selecționata 
maghiară doar la golaveraj.

Rezultate meritorii a obținut la 
această competiție și înotătoarea 
Cristina Balaban, care se întoarce la 
București cu trei victorii și două noi 
recorduri. Performanța ei la 400 m 
liber, 5:08,1 (al 9-lea timp din Europa 
în acest sezon) este promițătoare și 
oglindește posibilitățile acestei talen-
-----------------------------------------------------------------------------------------

Concursul atletic „Memorialul Kusocinski“
j Concursul internațional de atletism 

de la Varșovia — „Memorialul Ku- 
socinski", în ciuda timpului nefa
vorabil, a prilejuit o serie de rezul
tate valoroase. BĂRBAȚI: 100 m: 
Maniak (Pol.) 10,3; 200 m : Anielak 
(Pol.) 21,4; 400 m: Badenski (Pol.) 
46,3; 800 m ; Bulîșev (U.R.S.S.)
1:48,3; 1500 m : de Hertoqe (Belgia) 
3:43,0; 3000 m: Baran (Pol.) 7:58,4; 
5000 m: Gamoudi (Tunisia) 13:58,4; 
înălțime: Bolșov (U.R.S.S.) 2,09 m; 
triplu : Kalocsai (Ung.) 16,54 m — 
record, Schmidt (Pol.) 16,47 m, Krav- 
cenko (U.R.S.S.) 16,89 ’m ; prăjină:
Sokolowski (Pol.) >4,80; greutate: 
Feher (Ung.) 17,35; disc: Zamba 
(Ceh.) 60,57, ...6. V. Sălăgean 54,05

AU ÎNCEPUT meciurile pentru 
„Cupa Rappan" ediția 1965—66 la 
fotbal. Iată primele rezultate înregis
trate: Tatran Preșov (R. S. Ceho
slovacă)— Motor Jena (R. D. Ger
mană) 0—1 ; Pogon Sczeczin (R.P. Po
lonă)—F.C. Zagreb 3—0, Empor Ros
tock (R.D. Germană)—VSS Kosice 
(R.S. Cehoslovacă) 3—0; S.C. Leipzig- 
Banik Ostrava (R.S. Cehoslovacă) 
4—1; Slovnaft Bratislava—S. C. Che- 
mie Leipzig 0—I; Sparta Rotterdam- 
Cergryte Goteborg 2—2.

Ediția 1964 —65 a revenit echipei 
poloneze Polonia Bytom care a dispus 
cu 5—1 de S. C. Leipzig (în tur 
0—3).

REZULTATELE semifinalelor (tur) 
din cadrul „Cupei Spaniei" la fotbal: 
Real Saragossa—Atletico Bilbao 5—0; 
Atletico Madrid—Real. Sociedad 8—1.

S-AU DISPUTAT meciurile retur 
de baraj din campionatul francez de 
fotbal. Iată rezultatele ultimelor întil- 
r.iri: Rouen (Liga I)—Limoges (Liga 
a Il-a) 3—0; Nîmes (Liga I)—Boulogne 
(Liga a Il-a) 3—1 ; Rouen și Nîmes 
și-au păstrat locurile în prima ligă.

„Ferrari", păfcurgîhd în 24 de orc 
4677,110 km cu o medie orară de 
194,880 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat Dumay Gossellin (Fer
rari) — 4602,60 km cu o medie orară 
de 191,775 Km și Mairesse — Beurlys 
— 4562,05 km — 790,085 km.

VARȘOVIA

Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit meciul internațional de ruqbi din
tre echipele Slavia Praga și Skra — 
Varșovia din cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Rugbiștii cehoslovaci 
au cîștigat cu scorul de 8—0 (5—0).

t MILANO

Intr-un meci international de 
atletism disputat la Milano echipa 

tate înotătoare, care nu a depășit 
incă vîrsta junioratului.

Iată și ultimele rezultate ale pro
belor de înot: 1500 m liber (m): 1. 
Beliz-Gojman (Dinamo Moscova) 
17:42,4, 2. Katona (Dozsa) 18:36,1,
3. Junga (Dynamo Berlin) 18:51,0. 
E. Voicu (20:40,0) s-a clasat pe locul 9. 
100 m fluture (m) : 1. Shock (Dynamo 
Berlin) 1:01,5, 2. Schroder (Dynamo 
Berlin) 1:02,8; 100 m fluture (f) : J. 
Adafonova (Dinamo Moscova) 1:13,5,
2. Belovețkaia (Dinamo Moscova) 
1:13,6, 3. Erdely (Dozsa) 1:13,7 ;
200 m spate (m): 1. Gavrilov (Dinamo 
Moscova) 2:20,1, 2. Kostolanczv
(Dozsa) 2:24,1. T. Șerban (2:28,5) a 
fost eliminat în serii. De reținut faptul 
că Cristina Balaban este singura 
sportivă care a cucerit victoria îti 
trei probe.

(la 32 cm de record); suliță: Kulcsar 
(Ung.) 83,56, Sidlo (Pol.) 82,61, 
Wartburg (Elv.) 81,62, Pedersen 
(Norv.) 80,04; ciocan: Klim (U.R.S.S.) 
65,71, Matousek (Ceh.) 65,69; 
FEMEI : 100 m: Klobukowska (Pol.) 
11,4, Kirszenstein (Pol.) 11,5; 200 m: 
Klobukowska 23,2, Simpson (Angl.) 
24,1;' 800 m : Mroz (Pol.) 2:11,7» 
înălțime : Rueger. , (R.D.G.) 1,65 ;
greutate: T. Presș (U.R.S.S.) 17,65; 
disc : Press' 55,53 ; suliță : Kravcevici 
(Pol.) 48,63.

„Tour dc l’Avcnir“, 
ediției a V-a

V EUPEN, 21. Luni a avut loc etapa 
a 11-a, Koln — Eupen, 127,5 km. Pe 
primul loc s-a clasat spaniolul Ma
riano Diaz cronometrat cu timpul de 
3h. 16:38. El a fost urmat de olande
zul Leliten — 3h.l7:17. Pe locul trei 
— în același timp cu Leliten — a 

I sosit alergătorul francez Desvages. 
j Sportivii români au sosit astfel : L. 
! Zanoni și C. Dumitrescu — 3h.22-.01, 
! N. Ciumete, Gh. Bădără și Em. Rusu 
: 3h.23:22, Gh. Suciu și C. Ciocan — 
I 3h.25:32.

Situația primelor locuri în clasa- 
| montul general individual după două 
I etape se prezintă astfel: 1. Peîfgen
| (R.F.G.) 7h.07:46 ; 2. Guyot (Franța) 
; la 15 secunde ; 3. Grosskot (Franța)
: la 15 secunde.
i Etapa a treia a celei de a V-a e- 
j diții a „Turului Franței" pentru ama

tori („Tour l'Avenir") se desfășoară
| marți intre Eupen și Liege (L30~\ 
■ km..),

Tot marți începe și cea de a 52-a 
ediție a „Turului Franței" pentru pr 
fesionișli. Prima etapă va fi împărțită 

i in două semietapr^ Koln—Liege (146 
i km) și un circuit de 21 km la Liege 

care va fi parcurs contratimp pe 
echipe.

R. F. Germane a învins cu scorul de 
110—89 puncte echipa Italiei. Echipele 
au prezentat atleți sub 22 de ani.

MAGDEBURG

La Magdeburg s-a disputat meciul 
internațional de hochei pe iarbă din
tre echipele reprezentative ale R. D. 
Germane și R. P. Ungare. Hocheiștii 
germani au repurtat victoria cu sco
rul de 4—0 (2—01

WURZBURG

In concursul internațional dt: nota
ție desiășurai la Wilrzburg, (R.F.G.j 
in care J. Klein l-a învins la 100 m 
liber pe T)on Schollander, s-au înre
gistrat și alte rezultate de valoare: 
100 m liber femei: Fergusșon (S.U.A.) 
1:02,9; Bărbați: 400 in. Don Schollan
der (S.U.A.) 4:32,2 ; 100 m. fluture: 
Freitag (R.F.G.) 59,7; 100 m. spate 1 
Kiipers (R.F.G.) 1:03,4
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• După 426 minute de joc (mai 
mult de 7 ore) și cu scorul de 8—9, 
echipa Espanol Barcelona (actualul 
club al lui Di Stefano) a fost elimi
nată din Cupa Spaniei de Real Gijon, 
-o formație din categoria a Il-a.

• In cadrul celei de a 400-a ani
versări a orașului Rio de Janeiro, la 
Maracana se va juca, cu aceiași „ac
tori* *, finala campionatului mondial, 
ediția 1950, Brazilia — Uruguay, în 
care uruguaienii au obținut atunci o 
senzațională victorie prin golul mar
cat de Schiaffino.

• Scurtă statistică C.C.E. : în ediția 
(a X-a jubiliară) 1964—1965 s-au dis
putat cele mai multe meciuri (63;, 
s-au marcat 215 goluri dintre care 140 
„acasă", 67 în deplasare și 8 pe tere
nuri neutre și s-a înregistrat cel mai 
mare număr (total) de spectatori : 
2 577 000. în finală (înternazionale — 
Benfica) a fost consemnată cea mai 
mare încasare 166 000 000 lire (sau 
250 000 dolari). La cele 520 de partide 
din cele.10 ediții au asistat peste 20 
milioane de spectatori

WASHINGTON

Intre 27 iunie -și 3 iulie a.c. vor 
avea loc la Washington Jocurile O- 
limpice rezervate sportivilor surdo 
muți. La cea de a 10-ă ediție a acestei 
mari competiții au fost înscriși 822 
de sportivi din 26 de țări.

Olimpiada surdo-muților sc desfă
șoară Ia 10 discipline sportive, prin
tre care: atletism, înot, tenis de 
masă, fotbal

PARIS
Tradiționala coronet ii ie automobi

listică internațională de 24 de ore dis
putată la Le Mans, care a contat pen
tru campionatul mondial de viteză 
și rezistență, a lost cîștiga- 
tă la această ediție de echipajul 
Rindt —Gregory. Ei au pilolat un


