
O întîlnire cu vechi prieteni
_xri de cite ori urc dealul ce 

luce spre această citadelă a in- 
iustriei moderne a Capitalei, aș- 
ept cu aceeași emoție clipa in 
sare privirile se vor sprijini pe 
conturul de castel al fabricii sau 
ie vor scălda în marea de ver
deață ce o împresoară.

Știu că. după ce aceeași figură 
cunoscută a omului de la poartă 
ire să mă întîmpine, rostind 
cîteva cuvinte de bun venit la 
care se adaugă și un reproș prie
tenesc pentru vremea care a tre
cut de La ultima vizită, am să 
pătrund printre aleile 
ce duc în incinta fabri
cii. Și aici, într-un 
sector sau altul am 
să reintilnesc vechi prieteni — 
anii mai vîrstnici, alții încă la 
vîrsta tuturor îndrăznelilor. O să 
discutăm cîteva minute despre 
ceea ce am făcut fiecare în timpul 
in care nu ne-am văzut și apoi, 
eu aceeași mîndrie a omului 
care-și cunoaște valoarea propriei 
sale munci — or să mă poarte 
pe cărările izbinzilor de ieri și 
azi.

Intr-o bună dimineață a acestui 
început de vară am urcat dealul 
ce duce la castelul stăpînit de 
făurarii frumuseților tăiate în li
niile sobre, elegante ale costu
melor confecționate aici sau în 
suplețea tricotului cu faimă tre- 
,Uă de fruntarii. O întîlnire cu
/Chi prieteni în preajma marelui 

Eveniment a cărui apropiere se 
simți în pulsul întregii țări. Și 
oamenii de aci, de la fabrica de 
confecții și tricotaje „București*

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

O spectaculoasă plecare in proba de caiac 4.

După cum am mai anunțat, 
duminică în Capitală se va des
fășura un bogat program spor
tiv. In cadrul manifestațiilor 
sportive închinate celui de al 
IV-lea Congres al partidului 
vor avea loc întreceri pe lacul 
ji în parcul Herăstrău, pe tra
seul de moto din str. Maior Co- 
ravu și pe stadionul Republicii. 
CAIAC—CANOE, NAVOMO- 

DELE, SCHI PE APĂ, 
IAHTING

Pe apele lacului Herăstrău se 
vor desfășura, începînd de la 
ora 8, interesante concursuri și 
demonstrații. Astfel, de la ora

Întrecerile tinerilor 
dhi regiunea Crișana

Recent, în comuna Tileagd 
(raionul Aleșd) s-a desfășurat 
o interesantă competiție spor
tivă, rezervată tinerilor mecani
zatori din agricultură. Sportivii 
de la S.M.T-urile din Marghita, 
Cefa, Ghiorac, Nușfalău și Ti
leagd s-au întrecut la atletism, 
fotbal, volei, tir și șah.

Iată cîteva rezultate din fi
nala competiției : fotbal : Ti
leagd — Nușfalău 4—1, volei: 
Tileagd — Nușfalău 3—0, atle
tism : 100 m : N. Covaci (Nuș
falău) 12,5, înălțime : G. Popa 
(Ghiorac) 1,55 m, greutate : T. 
Horvat (Nușfalău) 10 m. La 
tir pe primul loc s-au clasat 
sportivii din Nușfalău iar la 
șah cei din Tileagd.

★
în orașul Oradea au început 

zilele trecute întrecerile la fot
bal și handbal organizate în 
cinstea Congresului. Iată pri
mele rezultate: fotbal — F.C.O.— 
înainte 3—1, Voința Electro- 
metal—Eternit 8—2, Steaua ro
șie—Olimpia 2—1, Rapid—Vo
ința Lemnul 2—2 ; handbal — 
Tricoul—TIPO 13—8, Voința—
I.T.O.  10—4, Tricoul—S.S.E. 
10—6, l.R.T.A. Crișana—Voința 
23—14, S.S.E.—F.C.O. 19—6. 
întrecerile continuă.

ILIE GHIȘA — corcsp. reg-j 

întâmpină cel de-al IV-lea Con
gres al partidului adăugind noi 
izbînzi. Marin Marin — unul din
tre directorii fabricii — îmi spune 
că tehnicienii și inginerii de aici 
s-au angajat ca în ziua în care 
vor începe lucrările istoricului 
Congres, planul de producție al 
fabricii să fie îndeplinit și depă
șit în proporție de 101 la sută. 
Acest 1 la sută convertit în lei 
este egal cu nici mai mult nid 
mai puțin decit zece milioane. 
Iar „fizic* aceste cifre înseamnă 
36 000 de bucăți confecții și 320 000 
de tricotaje șj ciorapi. Sînt cifre

KS2S33 ul nostru
impresionante, lingă care stau 
altele, vorbind despre grija pe 
care oamenii de aci o au față de 
avutul țării, de avutul lor, în 
ultimă instanță: ei s-au angajat 
ca în cinstea Congresului să rea
lizeze economii în valoare de 
5 300 000 de lei.

Cine sînt oamenii aceștia a că
ror muncă rodnică se înscrie în 
fluxul marilor creații ale deceniu
lui al șaptelea ? Numărul lor n 
de ordinul miilor. Sint tineri sau 
vîrstnici — dar deopotrivă stăpî- 
niți de dorința fierbinte a întâm
pinării, la nivelul cel mai ridicat 
al posibilităților lor, a marelui 
eveniment ce se apropie. Aș pu
tea scrie aici numele unor mun
citori, maiștri sau ingineri. Oa
meni, peptru care cele 480 de mi
nute ale zilei de lucru înseamnă 
tot atâtea clipe de devotament și 
dăruire față de propriile angaja
mente. Numele acestea sînt cu

8 la 10,30 se vor întrece caia- 
ciștii și canoiștii (sportivi ai 
cluburilor Dinamo, Steaua, O- 
limpia, C.S.S., Voința), de la 
10 la 12 va avea loc o inte
resantă demonstrație de navo- 
modele teleghidate, autopropul
sate și veliere, între 11 și 12 
spectatorii vor putea admira 
frumusețea schiului pe apă, iar 
de la 12 la 13,30 se va desfă
șura un concurs de iahting.

NOCTURNĂ PE „REPU- 
BLICH“

Timp de 4 ore (de la 18 la 
22) pe stadionul Republicii se 
vor desfășura competiții care 
vor solicita din plin interesul 
iubitorilor sportului din Capi
tală. Mai întîi va avea loc fi
nala campionatului republican 
— de fotbal juniori (Progresul 
București — Știința Cluj), apoi 
federația va decerna premiile 
oferite echipelor de fotbal cla
sate pe primele locuri în cam
pionate, iăr la ora 20,15 va în
cepe finala „Cupei R.P.R.” la 
fotbal (Dinamo Pitești — Știin

In seria a II-a a turneului masculin de handbal au avut loc 
ieri jocuri interesante. în fotografia noastră, o iară din întil- 

nirea Oradea — Suceava, ciștigată de orădeni.

prinse între scoarțele carnetului 
meu de notițe și printre ele se 
află și cel al muncitoarei Dorina 
Vințan. Cine este Dorina Vințan? 
Intr-un fel și ea poate fi consi
derată ca un „produs* al fabricii. 
S-a calificat aci, la școala profe
sională. Și acum, la 19 ani, este 
muncitoare fruntașă. Pentru 
mine numele Dorina Vințan are 
o rezonanță aparte, deoarece l-am 
mai scris adesea cînd vorbeam 
despre echipa de handbal a fabri
cii, unde Dorina se află tot prin

tre cei mai buni. Și 
alături de ea — in 
muncă și în sport — 
se află Constanța Du

mitrescu, voleibalista Elena Ior- 
dache, handbalista Lidia Dumi
tru, fotbaliștii Constantin Solo 
de la serviciul mecanic șef, Flo- 
rea Mirea mecanic și Stelian Tu
dor — croitor și alții atâția munci
tori de nădejde — membri ai aso
ciației sportive Confecția în a 
cărei evidență se află peste 7 500 
de salariați ai fabricii.

Ca de obicei, vizita mea la fa
brica de confecții și tricotaje 
„București* s-a încheiat cu o fă- 
găduială de revedere. Știu că, 
dacă aș reveni exact în ziua în 
care prietenii mei și-au propus 
împlinirea hotărîrilor luate, ei 
m-ar primi cu privirile senine, 
pline de bucuria lucrurilor înfăp
tuite. Sînt oameni pentru care 
cuvîntul dat partidului este o lege 
de fier.

VALENTIN PĂUNESCU

Foto : P. Romoșan 
ța Cluj). în pauze, atleți și ci
cliști fruntași vor participa la 
diferite probe (ștafetă 4x100 m, 
800 m — atletism, urmărire pe 
echipe — ciclism).

MAEȘTRII VITEZEI 
LA START!

Cei mai buni motocioliști de 
la cluburile sportive Steaua, 
Dinamo și Metalul din Bucu
rești, precum și invitați din pro
vincie, adevărați maeștri ai vi
tezei, se vor întrece duminică 
dimineață începînd de la ora 10 
pe circuitul din str. Maior 
Coravu.
AEROMODELE — ACROBA

ȚIE ȘI TENIS DE CÎMP

începînd de la ora 9,30 spec
tatorii vor fi puși în... încurcă
tură. Ce să aleagă ? întrecerile 
de pe lac sau concursul de te
nis (finală) de pe terenurile din 
parc. Mai tîrziu, la ora 10, va 
avea loc o nouă... redistribuire : 
încep (tot în parc) demonstra
țiile de aeromodele.
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Campionatul republican de box

• REGATA TALLIN

MECIURI SPECTACULOASE 
ÎN PRIMA SEMIFINALĂ

• I. MIHALIC ÎNVINS DE I. DINU • A. SIMION A REA
LIZAT SURPRIZA SERII • C. CIUCA, DEȘI NUMARAT, 

A ÎNVINS

Miercuri seara, pe stadionul 
„Republicii" s-a disputat prima 
semifinală a campionatului in
dividual de box. Dorința califi
cării în finală i-a stimulat pe 
cei 20 de pugiliști care au evo
luat aseară în realizarea unor 
partide dinamice, spectaculoase, 
uneori pasionante. „Sorții" au 
decis, încă din prima reuniune, 
cîteva meciuri care au consti
tuit adevărate finale de cam
pionat. Unul dintre acestea a 
fost cel de la „muscă", dintre 
C. Ciucă (Steaua) și C. Pop 
(Dinamo Craiova). Ciucă a bo
xat foarte bine și a cîștigat clar 
primele două reprize. în ultima, 
Pop a încercat să refacă tere
nul pierdut și, în parte, a reușit. 
După ce Pop a fost numărat 
un croșeu de stînga l-a trimis 
la podea pe Ciucă pentru 8 se
cunde. La reluare, tot Ciucă 
este superior și cîștigă la punc
te. Veteranii „cocoșilor" N. Puiu 
și N. Mîndreanu, după două 
reprize frumoase și echilibrate, 
au forțat ritmul în ultima, în- 
cereînd amîndoi să obțină vic- 

i toria. Cu un plus 
de claritate (și s-o 
«punem drept, și 
vitalitate), Puiu a 
cîștigat la puncte.

Surpriza serii a 
realizat-o musce- 
leanul A. Simion. 
care l-a învins prin 
K. O. în ultima re 
Driză, după un 
meci spectaculos, 
pe A. Iliescu (Fa 
rul).

O desfășurare 
(dramatică a avut 
partida celor doi 
..ușori" I. Dinu și 
I. Mihalic. Gongul 
care a anunțat fi
nalul primei repri
ze, l-a salvat pe 
Mihalic de K. O. ! 
Repriza, în totali
tate, a aparținut 
(detașat) lui Dinu 
Repriza secundă a 
fost echilibrată. în 
ultimul rund a lip
sit puțin ca Miha

In cadrul „universitarelor* • TURNEUL ECHIPELOR

DE VOLEI ALE

încep să si contureze campionii 
ANULUI 1965

FRANȚEI

întrecerile din cadrul etapei finale a campionatelor republi
cane universitare la jocuri sportive se apropie de sfirșit. Zil
nic, pe bazele sportive unde au loc competițiile „universita
relor", spectatorii urmăresc dispute din ce in ce mai aprige, 
mai echilibrate — lupta pentru titlurile de campioni inlrînd 
intr-o fază decisivă. Firesc, deci ca jocurile de volei sau 
handbal, de baschet sau fotbal să cucereasă prin dinamismul 
și spectaculozitatea lor. Aceslea sint, de altfel, principalele 
elemente pe care redactorii noștri le subliniază în comentariile 
lor...

JOCURI ECHILIBRATE LA HANDBAL

După meciurile susținute 
marți în Capitală, repre
zentativele masculine de 
volei (A și B) ale Fran
ței își încep astăzi și. res
pectiv, mîine turneul în 
țară. Prima echipă a oas
peților joacă azi la Brașov 
cu Tractorul, sîmbătă 10 
iulie la Ploiești, cu Petro
lul și marți 13 iulie la 
Constanța, cu ,,naționala* 
A a României. Echipa se
cundă a Franței evoluează 
mîine 9 și sîmbătă 10 iu
lie în fata spectatorilor 
din Brăila (parteneră:
chipa Constructorul), dumi
nică 11 iulie. Joacă la Ga
lați, cu Știința si marți 
13 iulie la Constanta, 
Farul.

e-

Turneele de handbal au a- 
tras și în cursul zilei de ieri 
un mare număr de spectatori 
pe terenurile de la „Drept", 
I.M.F. și Progresul. Atenția iu
bitorilor de handbal din Capi
tală s-a îndreptat, în mod nor
mal, spre partidele din cadrul 
seriei I a turneului masculin. 

I I
I

lic să nu răstoarne rezultatul ii» 
favoarea sa. Dinu a terminat 
meciul cu dificultate dar, prima 
repriză,., nu se putea uita. în 
vingător la puncte Dinu.

Celelalte rezultate : cat. pa 
nă : M. Goanță (Din. Craiova) 
b. p. S. Crăciun (C.S.M. Sibiu) _• 
cat. ușoară: Gh. Manea (CI 
Muscel) b. p. I. Vișinescu 
(Steaua) ; cat. semimijlocie : C. 
Niculescu (Steaua) b. p. A. Ma- 
jai (C.S.M. Cluj), I. Pițu (Me
diaș) b. p. C. Ghiță (Voința 
Buc.) ; cat. mijlocie : Gh. Chi- 
văr (C. Turzii) b. p. I. Manole 
(Din. Craiova), I. Olteanu (Di
namo) b. p. C. Cojocaru (Dina
mo).

Astă-seară, la ora 19,30 are 
loc cea de-a Ii-a semifinală.

Iată programul : cat. muscă : 
C. Ciucă — C. Gruicscu ; S. 
Costescu — I. Otvoș ; cat. cocos: 
N. Puiu — P. Covaliov ; N. 
Gîju — D. Răgălie ; cat. semi- 
ușoară : A. Murg — V. Anto- 
niu ; FI. Ștefan — V. Gheorghe; 
cat. mijlocie mică : V. Dobre— 
1. Mărculeț ; V. Mîrza — E. 
Constantinescu ; cat. semigrea : 
I. Monea — V. Trandafir ; cat. 
grea : V. Mariuțan — T. Basa- 
rab. MIHAI TRANCA 

I
I
I
I
I
I
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TALLIN (prin telefon).— 
De trei zile se dispută 
la Tallin cea mai mare 
competiție de iahting a 
anului. La startul întrece
rilor s-au aliniat specialiști 
din 12 țări. La clasa star 
veliștii noștri se află pe 
locul IV pe națiuni, după 
echipele U.R.S.S., Italiei 
și Ungariei. La clasa Finn 
a rămas în cursă numai E. 
Enopian care se găsește pe 
locul 21 în clasamentul ge
neral. Sportivul P. Purcea 
a fost nevoit să abandone
ze în urma unei avarii.

• DUMINICI CULTURAL

SPORTIVE LA BAZA

STUDENȚEASCA

„TEI"

Pe timpul vacantei, la 
baza sportivă studențească 
de la lacul Tei din Capi
tală se vor organiza nu
meroase acțiuni cultural- 
sportive pentru studenți. 
începutul a fost făcut și 
este cît se poate de pro
mițător. Programul de du
minica trecută a cuprins 
concursuri de înot si să
rituri demonstrații de box. 
judo, mult aplaudate de mi
ile de studenți prezenți pe 
baza sportivă.

Pentru iubitorii judoului 
comisia orășenească a or
ganizat un centru de ini
țiere și antrenament în a- 
cest frumos sport.

I
I 
I
I
I
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I
I
I
I
I
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• UN JOC DE PREGA

TIRE AL ARBITRILOR I
DE RUGBI I

Pază din meciul C. Ciucă — C. Pop, 
terminat cu victoria la puncte a primu
lui. Directa de dreapta a lui Ciucă își 
va atinge [inia.

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

In cadrul pregătirilor pe 
care le fac în vederea 
menținerii condiției fizice, 
arbitrii bucureșteni de rug- 
bi vor întîlni mîine pe sta
dionul Tineretului. înce
pînd de la ora 18. echipa 
de juniori a Clubului spor
tiv școlar. în vederea a- 
cestei partide sînt convo- 
cați toți arbitrii bueureș- 
teni

• CONCURS

DE ATLETISM

IN BUCUREȘTI

Pe stadionul Tineretului 
din Capitală se desfășoară 
astăzi de la ora 17. un 
concurs de atletism pro
gramat pentru obține
rea standardurilor de par
ticipare la finalele cam
pionatelor republicane de 
seniori (Timișoara 16—18 
iulie) și de juniori (Poiana 
Brașov 4—5 și 7—8 august).

I
I
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în cadrul căreia lupta — în 
special pentru locul secund — 
este extrem de echilibrată. 
Și ce poate fi mai concludent 
în această privință decit rezul
tatele înregistrate ? De pildă,

(Continuare in pag. a 2-a



Cum vă pregătiți pentru „europenele" de tir?
Prin cîteva secții 

ale cluburilor 
bucureștene

„Cu două luni înainte de „euro
pene" — ne spunea antrenorul 
clubului OLIMPIA, PAUL GORETI 
— șapte trăgători, intrați în vede
rile selecționării, au atins o formă 
sportivă superioară perioadei co
respunzătoare a anului trecut".

Intr-adevăr, la Olimpia, atenția 
conducerii clubului și a secției de 
tir a fost îndreptată spre perfec
tionarea acelor elemente care au 
posibilități de a intra în lotul re
publican. In acest scop antrenorul 
s-a îngrijit, în mod deosebit, de 
tintașii G. Vasilescu, I. Tutoianu, 
Ana Goreti, Maria Otz, N. Flama- 
ropol și alții. Pentru aceștia s-au 
întocmit planuri speciale de pre
gătire, în care s-a pus accent pe 
corectarea deficiențelor semnalate 
cu prilejul diferitelor concursuri. 
De pildă. Ia I. Tutoianu (pistol 
precizie) s-a insistat pe priza co
rectă a crosei și finalizarea focului. 
Acum sportivul respectiv face par
te din lot și rezultatele lui au 
crescut considerabil: de la recordul 
personal de 537 p el a ajuns la ob
ținerea normei de maestru (543).

Un alt trăgător care a făcut pro
grese evidente este tînărul G. Va
silescu care, față de 1964 (record 
personal 1118 p la 3x40) și-a îm
bunătățit simțitor performantele a- 
iungînd la 1 131 D.

Totuși, în activitatea secției res
pective a clubului Olimpia mai 
sînt încă unele lipsuri, care tre
buiesc înlăturate la timp.

LA ÎNCEPUTUL ANULUI secția 
de tir a clubului STEAUA și-a

De Ia start, Ia sosire...

2:00,8 pe 800 m și 4:14,4 
(V. Godja -coresp.).
La etapa regională a cam- 
de juniori și seniori au

SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI. Atletii lo
calnici au realizat 
cîteva rezultate re
marcabile. Cristi
na Strimbei (năs

cută 1949) a obținut 26,9 pe 200 m 
și 61,4 pe 400 m iar Iosif Szeibert a 
înregistrat 
pe 1500 m.

TG. JIU. 
pionatelor 
fost înregistrate 2 recorduri regio
nale: Gh. Dunarintu (Tr. Sev.) 1,85 m 
la înălțime jun. I și I. Margine (Tr. 
Sev.) la 10 km marș — 58:28,0. La

Andrei Șepci (Cluj), cîștigătorul probei 
de 110 m.g. a realizat tm nou record 
regional : 14,2 sec.

Foto : P. Naghi

înălțime fete II — Virg. Bonei (Cv.) 
1,45, la greutate senioare I. Muică 
(Tg. Jiu) 12,04 m. (M. Băloi-coresp.).

TIMIȘOARA. Peste 250 de atleți au 
participat la etapa regională a camp, 
de juniori. BĂIEȚI: 100 m: Grama 
(Reș.) 11,5; 200 m: Grama 23,1; 
400 m: Tobias 50,9; 800 m: Mătă- 
săreanu 2:02,0; 110 mg: Rațiu (Ar.) 
15,2; lungime: Căpăt (Ar.) 6,36; 
triplu : Căpăt 14,12 ; înălțime : Rațiu 
1,85; greutate: Clipicioiu (Reș.) 12,80; 
disc: Hegeduș (Reș.) 43,68 ; suliță: 
Gîrbaciu 51,94; Ciocan: Pîrvu 55,25; 
cat. a II-a : 80 m : Sabin 9,7 ; 300 m: 
Roșea (Ar.) 39,5; 90 mg: Muller
(Ar.) 13,1 ; FETE: 100 m: Marton 
(Reș.) 13,4; 400 m: Negru 61,3 (HC. 
CI. Iacob-Buc. 58,9); 80 mg : Negru
12,8; lungime: Negru 5,14; disc: 
Moțiu 41,75 ; suliță : Szabo (Reș.) 
31,47; pentatlon: A. Pascu 3113 p; 
cat. a II-a : 60 m : L. Negru 8,3 ; triat- 
lon : V. Pascu 1669 p. (Em. Grozescu 
și L. Micșan-coresp.). 

luat angajamentul să cîștige în 
1965 toate competițiile interne. 
După cum ne relata antrenorul 
G. CORBESCU, pînă în prezent a- 
cest angajament a fost respectat. 
E și firesc acest lucru deoarece 
la Steaua activează unii dintre cei 
mai valoroși trăgători români, 
cum sînt N. Rotaru, care recent— 
la un concurs cu sportivii ameri
cani și elvețieni — a obținut, ex
cepționalul rezultat de 400 p dim 
400 posibile la armă liberă cali
bru re.lus 3x40 poziția culcat. M. 
Duinitriu, T. Ciulii, Maraareta E- 
nache și alții.

După cum ne arată antrenorul 
clubului, pe lingă „consacrați" 
la ora actuală, Steaua are și un lot 
de „speranțe" care au și intrat în 
vederile selecționerilor pentru 
campionatele europene din sep
tembrie. Printre aceștia se află 
tinerii T. Ciselschi, B. Csegezi, E- 
lerta Nistor și alții. Antrenorul 
Corbescu ne-a semnalat că deși 
exista, la început de sezon, o ne- 
concordanță între planul de an
trenament elaborat de federație și 
calendarul competitional de primă
vară, sportivii sînt bine pre
gătiți pentru etapa actuală. In 
creștere evidentă sînt juniorii. 
Este de neînțeles însă faptul că o 
serie de sportivi ca M. Dumitriu, 
V. Atanasiu (pistol), T. Ciulu (ar
mă), care în concursurile din țară 
au o bună comportare, în întrece
rile internaționale obțin rezultate 
cu mult sub posibilități (cel mai 
recent exemplu : comportarea a- 
cestor trăgători la concursul in
ternational din Elveția).

SECȚIA CLUBULUI DINAMO a 
fost deseori criticată pentru faptul 
că la unele concursuri nu numai 
că n-a strălucit, ci cu greu a 
înjghebat o echipă. Acum, în aju-

TG. MUREȘ. La etapa regională a 
camp, de seniori am notat o partici
pare foarte redusă (raioanele Tirnă- 
veni, Miercurea Ciuc, Luduș și Tg. 
Mureș n-au avut nici un reprezen
tant!) și rezultate modeste. în între
cerile feminine nu s-a prezentat la 
start nici o concurentă ! I

Singurele rezultate care ar putea 
fi evidențiate sînt cele ale cîștigăto- 
rilor de la 110 mg — L. Dobai 15,4 
și 100 m — El. Kineses 1 11,0. în 
rest, majoritatea sînt mai slabe chiar 
decît rezultatele atletelor noastre 
fruntașe. Ce părere are comisia re
gională de atletism, consiliile clubu-
rilor și asociațiilor sportive despre 
această situație cu totul intolerabilă ?

La „polul* opus s-au situat însă 
campionatele de juniori. Participarea, 
sub aspect cifric și valoric, a fost mai 
bună, ca și rezultatele înregistrate. 
BĂIEȚI: 100 m: E. Kineses II 10,9; 
400 m: Babcsan 52,6; 110 mg: Len- 
giel 14,8; înălțime: Lengiel 1,75; 
ciocan: Așteleanu 51,02; cat. a II-a : 
80 m : Vilmos 9,7; greutate : Marton 
13,65; disc: Gătej 46,70; FETE: 
100 m: Torok 13,1; suliță: Belei 
31,80; cat. a II-a : 60 m: Mezc-i și 
Stoian 8,1; 500 m: Stoian 1:30,1; 
60 mg: Popa 9,4 — rec. regional ; 
suliță : Tonța 31,23. (C. Albu-coresp.).

DIN
In sala de baschet a asociației 

sportive Metalul din Craiova se or
ganizează trei zile pe săptămînă 
concursuri de... dans. Aceasta este 
aproape singura „activitate" a aso
ciației.

— Cum puteți spune că ceea ce 
facem noi aici n-are legătură cu spor
tul ? Priviți: suplețe, rezistență, fente...

La concursul internațional de la Emmen (Elveția) N. Botaru a obținut 
un nou și valoros record republican la armă liberă calibru redus 3 x 40 

focuri, poziția culcat — 400 p.

nul „europenelor" situația de Ia 
Dinamo s-a schimbat mult în bine. 
Clubul din șos. Stefan cel Mare 
va da lotului, pentru campionate
le europene, 12 trăgători. Mulți 
dintre ei, cum sînt I. Tripșa și M. 
Roșea sînt de pe acum în formă 
bună. Dinamoviștii — după cum 
ne spunea antrenorul ENE DRĂ- 
GAN — vor face ultima verificare 
a stadiului lor de pregătire, în au
gust, într-un mare concurs inter 
național la Berlin.

In concluzie : Pregătire bună la 
Dinamo, dar aceasta să nu ducă 
la autoliniștire, la ideea că totul 
este pus la punct.

★

In general, se poate spune că 
cele trei secții fruntașe au fost și 
sînt preocupate de pregătirea tră
gătorilor pentru marea competiție 
care bate la ușă.

Etapa pe zone a campionatelor republicane de juniori
Se apropie între

cerile din cadrul 
etapei pe zone a 
campionatelor re
publicane de juni
ori, d tele de dis
putare fixate de fe
derație fiind 9-11 
iulie. Împărțite pe 
grupele „interre

gionalelor" în care vor lupta între 
ele echipele campioane regionale 
de juniori sînt următoarele (în pa
ranteză, campioanele regionale de 
junioare) :

I. BANAT — Ș. S. E. Timișoara 
(Ș.S.E. Timișoara), CRIȘANA — 
S.S.E. Oradea (Ș.S.E. Oradea), MA
RAMUREȘ — Victoria Sighetu) Mar- 
mației (Victoria Sighetul Marmației), 
HUNEDOARA — Știința Alba lulia 
(Știința Alba lulia). — Ambele turnee 
vor fi organizate la Timișoara.

jei tu
Florea Valeriu, secretarul aso

ciației sportive Chimia Făgăraș, nu 
permite tinerilor să-și desfășoare în
trecerile din etapa a II-a a Sparta- 
chiadei pe stadionul asociației.

SOMONUL.! MAT

Fără cuvinte

După corespondențele trimise de : St. Gurgui, B. Stoiciu, 1. Unicei și E. Ursu

Ar fi însă total greșit să se 
creadă că lucrurile merg „strună", 
că nu mai e nevoie de muncă. 
Dimpotrivă ! După cum s-a văzut, 
unii trăgători manifestă o supără
toare inconstanță în rezultate și 
trebuie luate măsuri eficiente pen
tru lichidarea acestor lipsuri de 
pregătire. Se impune, de aseme
nea, intensificarea antrenamente
lor și acordarea unei atenții spori
te individualizării acestora. Tre
buie făcut totul ca fiecare trăgă
tor să poată da maximum de ran
dament, să capete o asemenea pre
gătire care să-i permită, la „euro
pene", obținerea unor rezultate la 
nivelul condițiilor create, al pres
tigiului de care se bucură tirul ro
mânesc pe plan international.

Deci, încă o dată, atenție : să 
nu ne culcăm pe lauri I

TOMA RĂBȘAN 
VASILE GODESCU

II. MUREȘ-A.M. — Ș.S.E. Tg. 
Mureș (Voința M. Ciuc). PLOIEȘTI
— S.S.E. Ploiești (S.S.E. Ploiești), 
OLTENIA — Electroputere Craiova 
(masculin), ARGEȘ — Știința Gă- 
ești (feminin), BRAȘOV — Ș.S.E. Si
biu (Meteorul Brașov). — Turneul 
masculin la Tg. Mureș, cel feminin 
la M. Ciuc.

III. DOBROGEA — Ș.S.E. Cons
tanța (Ș.S.E. Constanța), GALAȚI— 
Constructorul Brăila (Știința Movila 
Miresii, raion Brăila), ORAȘ BUCU
REȘTI — Progresul (Ș.S.E. 2), REG. 
BUCUREȘTI — Școala medie Giurgiu 
(Energia Alexandria). — Constanța 
găzduiește amîndouă turneele.

IV. CLUJ — Ș.S.E. Cluj (Știința 
Dej), IAȘI — C.S.M.S. lași (Știința 
Huși), BACĂU — Ș.S.E. Piatra Neamț 
(Ș.S.E. Piatra Neamț), SUCEAVA — 
Tinerețea Fălticeni (Știința Fălticeni).
— Turneul masculin va avea loc la 
Cluj, cel feminin la Dej.

Din cauza neglijenței organelor 
sportive locale, bazinul de înot de 
la ștrandul Argeșul din Pitești nu 
este dat încă în folosință, deși 
foarle mulți copii sînt dornici să în
vețe să înoate.

— Și totuși in bazinul de la Pitești 
se înoată !

ÎNCEP SĂ SE CONTUREZE
CAMPIONII ANOIUI 1965

(Urmare din pag. 1)

în meciul dintre echipele Petroșep 
și lași, încheiat cu scorul de 10- , 
(4—6), victoria a fost obținută în ulti
mele minute de joc. La fel s-au petre
cut lucrurile și în partida dintre Ti
mișoara și Cluj, în care rezultatul a 
fost de 14—13 (6—5). Cea de a treia 
întîlnire din această serie programată 
ieri a opus echipele București I și 
Galați. Deși porniți favoriți handba- 
liștii bucureșteni au trebuit să se 
întrebuințeze serios pentru a realiza 
victoria cu scorul de 22—16, după ce la 
pauză tabela de marcaj indica egali
tate : 8—8. De remarcat că portarul 
Penu (Galați) a apărat trei lovituri 
de la 7 m 1

Iată celelalte rezultate : MASCULIN, 
seria a II-a: Oradea — Suceava 25-4 
(12-1), București II — Constanța 35-8 
(18-4), FEMININ: Timișoara — Pe- 
troșeni 9-1 (5-0), Galați — Iași 8-3 
(4-1). (p. g.)

ECHIPA FEMININĂ DE 
BASCHET A CAPITALEI - 

CAMPIOANA UNIVERSITARA

Aseară, s-a disputat meciul decisiv 
din cadrul turneului feminin al can . 
pionatelor universitare. Pe teren : 
prima formație a orașului Buvo/ești 
și selecționata Clujului.

Partida a început în nota de domi
nare a clujencelor care au condus 
ou 9—3 și 11—6. Din acest moment, 
formația bucureșteană a avut o pu
ternică revenire reușind să egaleze 
in min. 12. Apoi reprezentantele Ca
pitalei, cu un joc mai sigur în apă
rare și mai incisive în atac au pre
luat conducerea definitiv, obținînd o 
victorie meritată cu scorul de 46—39 
(20—13)- în urma acestui succes, e- 
chipa București I a devenit campi
oană universitară a țării la baschet 
feminin. Au condus corect arbitrii 
bucureșteni L. Vasilescu și Cr. Po
pescu. (d. st.). .

VOLEIBALISTELE DIN CLUJ 
ÎNVINSE DE BUCUREȘTI II

In turneele de volei, meciurile mai 
importante ale etapei de ieri s-au termi
nat cu următoarele rezultate : la fe’ 
Iași — Galați 3—2, Bacău — Petroșeiar 
3—2, București I — Craiova 3—0, BUCU
REȘTI II — CLUJ 3—2, iar la băieți, Pe- 
troșeni — Timișoara 3—0, Bacău, — Pi
tești 3—1, București I — Iași 3—1, BRA
ȘOV — BUCUREȘTI II 3—2.

în urma acestor rezultate, înregistrate 
in_foile de arbitraj după întreceri in ge
nere echilibrate, doar patru echipe au 
rămas neînvinse : București I și Bucu
rești II (feminin), București I și Brașov 
(masculin).

Demnă de relevat victoria formației 
secunde a studentelor din Capitală, ob
ținută, e drept, în fața echipei descom
pletate a clujencelor, dar determinată 
mai ales de deosebita lor combativitate 
și atenție pe toată întinderea partidei. 
Cit privește pe voleibaliștii brașoveni, se 
pare că laudele, pe merit acordate după 
meciul cu Iașii, nu le-au priit, ei pre- 
zentind ieri semnele clare ale supraesti- 
mării personale și, respectiv, ale subes
timării adversarilor, de care nu au tre
cut decît cu mare greutate. Lecție bună 
totuși pentru pregătirea meciului cu 
București I așa cum se cuvine... (C. F.).

de S. NOVAC
In vederea pregătirilor pentru vi

itoarele întreceri, lotul republican 
de parașutism s-a deplasat la Iași. 
Sportivii au lost găzduiți la hotelul 
„lașul", dar după două zile au fost 
evacuați pentru a se da camerele 
unei echipe de teatru.

— Ospitalitatea noastră ieșeană este 
proverbială : cînd ați venit v-am in- 
timpinat cu „Bun sosit" iar acum... 
plecați pentru ca să vă putem spune 
„Drum bun“ 111
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S«a încheiat campionatul» 
Ce impresie v®a lăsat?

1. 1933/34 : Ripensia Timișoa
ra (A) — Universitatea Cluj 
(A) 5—0

2. 1934/35: C.F.R. București 
(A) — Ripensia Timișoara (A)
6— 5

3. 1935/36 : Ripensia Timișoa
ra (A) — Unirea Tricolor Bucu
rești (A) 5—1

4. 1936/37: Rapid București 
(A) — Ripensia Timișoara (A) 
5-1

5. 1937/38: Rapid București 
(A) — C.A.M.T. Timișoara (B) 
3—2

6. 1938/39: Rapid București 
(A) — Sp. studențesc Buc. (A)

■ 2—0
f 7. 1939/40: Rapid București 

(A) — Venus București (A)
2— 2, 4—4, 2—2, 2—1

8. 1940/41 : Rapid București 
(A) — Unirea Tricolor Bucu
rești 4—3

9. 1941/42: Rapid 
(A) — Universitatea
7— 1

10. 1942/43: C.F.R.
rin (A) — Sp. studențesc Buc. 
(A) 4—0

1943/47 : nu s-a disputat.
11. 1947/48: I.T. Arad (A) — 

C.F.R. Timișoara (A) 3—2
12.

rești 
2—1

13.
(A) — FI. roșie U.T.
3- 1

14. 1951 : C.C.A.

I
8

I
I

Iontinuăm azi seria impresiilor asupra campionatului categoriei A, 
| recent încheiat. După ce am ascultat părerea tehnicienilor, să 

vedem ce impresii au cîțiva dintre cei care, duminică de dumi
nică, pe arșiță, ploaie sau ninsoare își ocupă locul preferat, la tri
bună sau peluză.

Așadar: ce impresie v-a lăsat campionatul de fotbal ?

I
I
I
I
I

I
I
I Bucureșli 

Sibiu (A)

8 Tr. Seve-

I
8 
I 
I

1948,49: C.S.C.A.
(A) — Știința

Bucu- 
Cluj (A)

1949 50 : C.C.A.

I
Bucureșli
Arad (A)

I
I
I
8
I
I
8
8
8
8
I
I

București 
(A) — Flacăra Mediaș (B) 3—1

15. 1952: C.C.A. București 
(A) — Flacăra Ploiești (A) 2—0

16. 1953: Fl. Roșie U.T. Arad 
(A) — C.C.A. București (A! 
1—-0

17. 1954: Metalul Reșița (Bl
— Dinamo București (A) 2—0

18. 1955: C.C.A. București 
(A) — Progresul Oradea (B) 
6—3

19. 1956: Progresul Oradea 
(A) — Energia C. Turzii (Bl 
2—0

20. 1957/58: Știința Timișoara
(A) — Progresul București (A) 
1—0

21. 1958/59: Dinamo Bucu
rești (A) — Minerul Baia Mare
(B) 4—0

22. 1959/60: Progresul Bucu
rești (A) — Dinamo Obor Buc 
(B) 2—0

23. 1960/6t : Arieșul Turda 
IB) — Rapid București (A) 2—t

24. 1961 62 : Steaua București 
(A) — Rapid București (A) 5—1

25. 1962/63: Petrolul Ploiești 
‘A) — Siderurgistul Galați 
6—1

26. 1963/64: Dinamo Buc.
— Steaua Buc. (A) 5—3

(B)

(A)

1 27. 1964/65: Știința Cluj (A)
— Dinamo Pitești (A) ?

I (în paranteze, categoriile în
" care au activat finalistele).

8
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
8 
I
I
8
I
8
8
8
I
8
I
I
8

8
8
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„Aș dori un campionat 
fără întreruperi'4

Ing. ION ARONEASA, șeful secției 
sculărie de la uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov : „Campionat palpitant in 
retur, final de-a dreptul dramatic — 
iată ce a caracterizat sezonul competi- 
țional 1964—1965. Ultimele etape, în
deosebi, au făcut ca spectatorii să tră
iască cu adevărat acest rar întîlnit sfîr- 
șit de campionat. Vorbesc mai mult 
de retur, pentru că de prima parte 
a campionatului, cu meciuri aminate la 
nesfârșit fi cu jocuri în ajun de... Anul 
Nou, nici nu vreau să-mi amintesc. A 
fost mai mult chin, decît fotbal. Con
sider că nivelul tehnic încă nu s-a ri
dicat la nivelul posibilităților de care 
dispunem fi mă mir că tehnicienii care 
au răspuns la precedenta dv anchetă 
au uitat să specifice acest lucru. Aștep
tăm însă acest salt calitativ în edi
ția viitoare, pentru că germenii lui 
s-au întrevăzut. Referitor la viitorul 
campionat, aș vrea să mai spun că 
l-aș dori fără acele întreruperi care nu 
fac plăcere nici spectatorilor, nici ju
cătorilor și antrenorilor, pentru că in
fluențează în rău asupra pregătirilor 
făcute la cluburi și asociații și deci a- 
supra calității meciurilor. Aș vrea să 
spun cîtevâ cuvinte despre o chestiune 
care nu e legată total de campionat: 
despre selecția în loturile reprezenta
tive. Și anume, mă bucură modul în 
care a acționat de data asta comisia 
de selecție : nu s-a nuli ținut seama 
de „senatori de drept". Au fost chemați 
in loturi cei mai în formă fotbaliști. 
Cred că numai așa este bine 1“

velul de joc a fost ceva mai ridicat 
decît în anii trecuți. Se poate spune 
că fotbalul nostru a crescut oarecum 
pe plan intern și internațional și a- 
ceasta nu poate decît să ne bucure. 
Titlul a revenit dinamoviștilor bucu- 
reșteni care îl merită cu prisosință — 
sincere felicitări jucătorilor și antre
norilor echipei din șoseaua Ștefan cel 
Mare. Totodată, merită a fi felicitată 
și echipa Rapid pentru jocurile bune 
pe care le-a prestat. Un campionat 
s-a încheiat. îl așteptăm cu nerăbdare 
pe cel viitor".

„0 felicitare tuturor 
antrenorilor 

și jucătorilor 
din categoria A"

GHEORGHE POPEEA, responsabilul 
unității de croitorie din str. Izvor nr. 2, 
coop. „Drum nou”: „încă multă vreme 
de aci înainte am să mă gîndesc ia 
acest campionat care mi-a dat atitea 
emoții. Cu toate că de multe ori, am 
plecat nemulțumit de la stadion fie din 
cauza calității scăzute a unor jocuri — 
din fericire, mai puține ca altă dată — 
fie că echipa mea favorită pierdea, to
tuși, acum, la sfirșit, adresez o felicitare 
în bloc tuturor jucătorilor și antrenori
lor din echipa A. Aceasta pentru că, în 
general, consider că fotbalul a făcut 
pași înainte și cred că la toamnă voi 
asista la jocuri și mai frumoase. Nomi
nal îi felicit pe jucătorii Nunweiller HI 
și Pîrcălab care mi-au plăcut cei mai 
mult. Formației lor, Dinamo București, 
îi doresc succese și în viitor și... aten
ție la jocurile din „Cupa campionilor 
europeni** pentru care trebuie să se pre
gătească serios, cu toată răspunderea, să 
ne reprezinte cu cinste".

„Valoarea fotbalului 
nostru a crescut"

ION APOSTOLESCU : șeful oficiu
lui propagandă din l.S. Loto-Prono- 
sport : „De 11 ani de cînd se desfă
șoară concursurile Pronosport, nu am 
avut un campionat așa de disputat, 
cu atît de multe surprize. Finalul a 
fost urmărit cu sufletul la gură pînă 
în ultimul minut. Așa cum v-am spus, 
multe meciuri s-au terminat cu rezul
tate nescontate ceea ce a mărit atrac- 
tivitatea campionatului. Paralel, și ni

„Ah! arbitrajele
NICOLAE CERCHEZ, paginator la 

Combinatul poligrafic „Casa Scînteii* : 
„Consider că recentul campionat a mar
cat un pas înainte pe linia redresării 
fotbalului nostru. Rezultatele tehnice se 
cunosc prea bine. Cu o bună doză de 
șansă, dinamoviștii bucureșteni au îm
brăcat a patra oară consecutiv tricou
rile de campioni. Cinste lor pentru că 
au perseverat chiar și atunci cînd, teo
retic, mai aveau foarte puține șanse la 
locul I. Dintre problemele trecutului 
campionat vreau să amintesc două a 
căror rezolvare ne-ar scuti pe noi, su
porterii, de multă bătaie de cap : 1.
îmbunătățirea arbitrajelor ; 2. jocul prea 
„tare" al echipelor provinciale atunci 
cînd sînt gazde".

Preocupare pentru creșterea schimbului 
ac inline la Oaz metan Mediaș

în cadrul asociației sportive Gaz 
metan din Mediaș s-au luat măsuri 
pentru creșterea schimbului de mîine, 
organizîndu-se două centre de selecție 
pentru copii la fotbal. De primul 
centru răspunde instructorul volun
tar Mihai Luca. Inițial au fost în
scriși 375 de copii din care, în urma 
selecțiilor făcute, au rămas 36 în

vîrstă de 8—12 ani și 41 de la 12— 
15 ani.

De cel de al doilea centru se ocupă 
instructorul voluntar Alexandru Go- 
roș și în cadrul lui învață fotbal 38 
de copii între 12—14 ani, rămași din 
cei 120 de înscriși.

Pentru munca depusă, cei doi in
structori voluntari merită toate lau
dele.

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.

„Festivitate de premiere!“
O dată cu finalele „Cupei R.P.R." 

și ale campionatului republican de 
juniori, se încheie anul competițio- 
nal 1964—1965. Cu acest prilej, în 
afară de înmînarea acestor două tro
fee echipelor cîștigătoare, F.R. Fot
bal, în colaborare cu redacțiile u- 
nor ziare și cu o serie de instituții, 
va acorda și de data asta „cupele 
campionatului", instituite anul trecut.

Vor fi premiate: campioana țării 
(Dinamo București), echipele clasate 
pe primul loc în categoria B (Side- 
rurgistul Galali și Știința Timișoara), 
formațiile cîștigătoare ale campio
natului categoriei C (Dinamo Victo
ria București, Ceahlăul P. Neamț. 
C.F.R. Arad și Arieșul Turda).

Ziarul nostru va înmîna „CUPA 
SPORTUL POPULAR" echipei cu cea 
mai valoroasă comportare în afara 
campioanei, adică Rapid București.

Comisia specială instituită în ve
derea acordării cupelor a mai hotărît 
înmînarea următoarelor trofee: 
«CUPA SCINTEIA TINERETULUI" an

trenorului care a promovat cei mai 
mulți tineri jucători în prima for
mație: N. Dumitrescu (U.T.A.); „CU
PA ROMÂNIA LIBERĂ", echipei cu 
înaintarea cea mai eficace: Dinamo 
București; „CUPA MUNCA", celei 
mai disciplinate echipe : Steaua; 

„CUPA RADIO-TELEVIZIUNII", an
trenorului care a dat cei mai multi 
jucători reprezentativelor: llie Savu 
(Steaua); „CUPA MAGAZIN", jucă
torului cu cei mai mulți ani de ac
tivitate la același club: dr. Traian 
Georgescu (Știința Cluj); „CUPA FLA- 
CARA" echipei cu cele mai bune 
rezultate în deplasare: Dinamo

București; „CUPA INFORMAȚIA 
BUCUREȘTIULUI", golgeterului cam
pionatului: Adam (Știința Cluj); „CU
PA STEAGUL ROȘU" celui mai bun 
arbitru : N. Mihăilescu (București); 
„CUPA GAZETA LITERARĂ", celei 
mai bune apărări : Rapid București: 
„CUPA I. S. LOTO-PRONOSPORT" 
echipei cu ce) mai bun golaveraj 
prin scădere : Dinamo București.

Acest trofeu care se decerne anual 
echipei campioane a categoriei A va 
poposi duminică — pentru a patra 
oară consecutiv — în vitrinele clu

bului Dinamo București. |

Nu este fotbalul un joc spectaculos ? Priviți această 
la întrebare nu poate fi decît afitmotiv I

fotografiei Răspunsul
Foto: V. Bageao

„Marea 
ghinionistă"...

AUREL BRĂGARU, asistent uni
versitar la Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorgliiu-Dej" Bucu- 
tești: „A fost cel mai pasionant cam
pionat din cîte cunosc. Deși nu sînt 
rapidist, consider că echipa feroviară 
este marea „ghinionistă" a recentei 
ediții. Din virtuală campioană s-a 
încurcat, cînd nimeni nu se aștepta, 
probabil nici dinamoviștii.

Despre coada clasamentului ? Cred 
că, strict valoric, Progresul Bucu
rești își merită și în viitorul cam
pionat un loc în categoria A. Cum 
însă fotbalul se joacă pe puncte... 
Vorbind despre nivelul tehnic al 
meciurilor, cred că s-a realizat o 
sensibilă creștere".

Știri... rezultate...
CRIȘUL ORADEA VA JUCA 

ÎN POLONIA

Echipa orădeană Crișul a fost in
vitată pentru un turneu de trei jocuri 
(21-—28 iulie) în Polonia.

FOTBALIȘTII DE LA ȘTIINȚA 
CLUJ, INVITAȚI ÎN R.P. CHINEZA'

„în loc de 0-6, 
aș dori 6-0!"

La 15 iulie, după disputarea finalei 
„Cupei R.P. Române", echipa de fot
bal Știința Cluj va pleca în R. P. 
Chineză unde va susține un turneu 
de cinci jocuri, răspunzînd în acest 
fel invitației primite din partea fo
rurilor de resort din R.P. Chineză.

Știința va juca trei meoiuri la Pekin 
(18, 21 și 28 iulie), unul la Tien- 
Tsin (25 iulie) și își va încheia tur
neul la Șanhai (1 august).

Ing. GH. GEORGESCU, de la 
l.P.C.T. București : „îmi pare rău că 
Rapid a pierdut campionatul. E pentru 
a nu știu cîta oară cînd fotbaliștii 
de la Rapid termină cu un pas în 
urma locului 1- Cred că feroviarii 
n-au știut să-și joace cartea în me
ciul de la Brașov. Se vede că echi
pele noastre nu-și pot menține forma 
bună mai mult de opt etape. Adăugînd 
și „zîmbetul" lui Dumitriu în me
ciul de la Brașov ca și alte asemenea 
atitudini ale feroviarilor, avem una 
din explicațiile acestui loc 2. In același 
timp, însă, dinamoviștii trebuie feli
citați pentru campionat dar... trași de 
urechi pentru Cupă. In campionat au 
știut să tragă ca la galere atunci 
cînd echipa nu le mergea, au știut să 
iasă din „criză", au știut să cîștige un 
titlu care, la un moment dat părea 
departe de ei, în timp ce în Cupă i-a 
răsturnat buturuga mică ! Felicitîndu-i 
însă nu trebuie să uităm acel 0—6 
(nu mai spun de unde...), care am dori 
ca la viitoarea ediție a „C.CE." să se 
transforme într-un 6—0 ! E oare atît 
de greu ?

Dar, încheiem noi, este necesară o 
muncă întreită, o muncă pasionantă 
și uneori nu puține sacrificii făcute 
vieții cotidiene. Fotbaliștii noștri pot 
și sînt datori să dea mai mult !

ÎN CEL DE AL TREILEA JOC

C. 1. L GHERLA — LAROMET
2—0 (0—0)

CIMPINA, 7 (prin telefon). — Miercuri 
s-a desfășurat în localitate cel de al trei
lea meci dintre echipele Laromet Bucu
rești și C.I.L. Gherla contînd pentru ca
lificare în barajul categoriei C.

Fotbaliști! de la C.I.L. Gherla au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0) prin 
punctele înscrise de Suciu (min. 65) și 
Ostlan (min 70). învingătorii au avut 
o pregătire fizică mai bună și un plus 
de eficacitate.

C.I L. Gherla va întîlni duminică pe 
Metalul Copșa Mică (campioană a regiu
nii Brașov) în primul meci din barajul 
pentru categoria C. (C. V1RJOGHIE — 
coresp.) .

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal Progresul 

București — Știința Cluj juniori și Di
namo Pitești — Știința Cluj, contind 
pentru finala campionatului R.P. Ro
mâne de juniori, respectiv finala „Cupei 
R.P. Române", care va avea loc dumi
nică 11 iulie a.c. pe stadionul Republicii, 
biletele se pun în vînzare începînd de 
azi joi 8 iulie a.c. la casele de bilete 
obișnuite.

La aceleași case de bilete se găsesc de 
vînzare și bilete pentru finala Campio
natului R.P. Române de box.

S3

La sediul Direcției generale Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei nr. 9 
se prezintă aproape zilnic cîștigători 
care își ridică autoturismele. Zilele 
acestea și-au ridicat autoturismele 
câștigătorii de la concursul special 
Pronoexpres diet 23 iunie a.c. Printre 
ei, dentistul GEZA PUȘCAȘ din Si
ghișoara, cu care am avut următoarea 
discuție :

— De cînd participați la Prono
expres ?

— De Ia înființarea concursului. 
De data aceasta am jucat 5 buletine 
combinate (colective) de cîte 7 nu
mere. în total, 101 lei.

— Ce premii ați obținut ?
— Unul din aceste buletine, cel pe 

care am jucat numerele 5—9—8— 
12—27—36—49 mi-a adus 1 premiu 
de cat. I (1 Fiat 1100 F), 1 premiu 
de cat. II la care, prin tragere la 
sorți am mai cîștigat un „Wartburg” 
și 5 premii de cat. a IV-a.

— Ați mai cîștigat și altă dată ?
— Firește, pentru că sînt jucător 

constant. Am mai obținut un premiu 
de 15.000 lei la Pronosport și unul de 
1.022 lei la Pronoexpres.

— Ce doriți să le spuneți partici- 
panților ?

— în această situație, hoU. să-mi 
permit să le dau o sugestie s să nu

lipsească de la nici un concurs, căci 
perseverența este cheia succesului ți 
să utilizeze buletinul combinat (colec
tiv) de 7 numere, care aduce o suită 
de premii.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la tra- 

gerea Loto din 2 iulie 1965.
Suplimentar I ; 1 întreg X 120.000 lei ț- 

Suplimentar II: 2 întregi X 24.299 lei și 
4 sferturi X 6.074; Categoria I: 3 X 16.199 
lei și 6 X 4.049 lei; Categoria a n-a : 
11 X 4.556 lei și 20X 1.139 lei; Categoria' 
o m-a: 49 X 1.152 și 57 X 288 lei; Cate-, 
goria a IV-a: 116 X 536 lei și 80 X 134 
lei; Categoria a V-a: 101 X 580 lei și 93 
X 145 lei; Categoria a Vl-a: 148 X 374 
lei și 187 X 93 lei; Categoria a VH-a s 
229 X 254 lei și 230 X 63 lei; Categoriala 
Vin-a: 280 X 209 lei șl 271 X 52 lei.

Cîștigătorul premiului suplimentar 'I 
întreg este participantul Tănase Radul 
din Galați.

Report suplimentar I: 27.047 lei.
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexprea 
nr. 27 din 7 iulie a.c. au fost extrase din; 
urnă următoarele numere :

20 32 40 49 47 48
Numere de rezervă : 10 38
Fond de premii : 701.537 lei din cărei 

164.291 lei report la categoria I.
Premiul de 25.000 lei oferit cîștigători- 

tor de categoria a II-a la concursul Pro
noexpres nr, 26 din 30 iunie a.c. a re
venit participantului Eustațiu Marin din 
Timișoara.

« Meciul XII din concursul Pronosport, 
nr. 28 de duminică 11 iulie a.c. estq., 
C.I.L. Gherla — Metalul Copșa Mică. ‘
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Trimisul nostru special la campionatele mondiale 
de scrimă, Tiberiu Stama, ne transmite prin telefon

Scurt bilanț la jumătatea competiției
PARIS, 7 (prin telefon). înainte de 

a analiza felul în care au evoluat 
reprezentantele țării noastre, aș vrea 
să redau cuvintele d-lui Louis Bon- 
temp, președintele Federației france
ze de scrimă, adresate delegației 
noastre vinerea trecută, înainte de 
festivitatea de deschidere: „Sini
convins că ve(i avea prilejui să 
confirmați aici tot ceea ce afi reali
zat plnă acum în floreta feminină : 
locui II la individual la Melbourne, 
locul III la individual la Roma, lo
cui III la mondialele de la Torino 
și titlul cucerit in 1962 la Buenos 
Aires".

Pronosticul său s-a adeverit: 
sportivii noștri și-au confirmat 
valoarea internațională. Mai întîi — 
băieții : trei dintre el (Mureșanu, 
Falb și Csipler) au intrat în turneul 
de eliminare directă, fapt pe care 
n-am avut prilejul să-l consemnăm 
pînă acum într-o competiție de ase
menea valoare. In plus, locul V în 
ierarhia fruntașilor floretei mascu
line (pe echipe), constituie și el, 
un pas spre consacrare. O cu

riozitate : echipa noastră masculină 
n-a intrat în turneul final din cauza 
singurei înfrîngeri pe care a suferit-o: 
7—9 cu Ungaria. Sportivii maghiari, în 
schimb, cu două înfrîngeri (la 
U.R.S.S. și Franța), au terminat cu 
un loc mai bun decît noi I Este un 
viciu de sistem al campionatului, re
cunoscut de mulți specialiști.

Cea de a doua confirmare a clasei 
scrimei românești au adus-o fetele: 
patru dintre ele în turneul indivi
dual, iată un rezultat pe care nu 
l-a realizat pînă acum nici o altă 
echipă. Această situație ne dădea 
dreptul să sperăm la mai mult decît 
o medalie de argint. înainte de în
ceperea turneului final, ziariștii pre- 
zenți (în număr foarte mare) la 
campionate, au stabilit — după pă
rerea lor — un clasament al valo
rilor. Pe primul loc : Olga Szabo, ur
mată de Ecaterina Iencic și Galina 
Gorohova. Unele previziuni mai op
timiste vedeau în primele trei locuri 
numai românce I Că n-a fost așa, 
nu se datorește floretistelor noastre 
care au luptat din răsputeri pentru 
un rezultat cît mai bun. „Româncele, 
sublinia în emisiunea de duminică 
seara crainicul sportiv al Radiofuziu- 
nii franceze, au avut de Înfruntat

tre au luptat de la egal la egal cu 
campioanele olimpice. La 5—5, Drîm- 
bă ar fi putut cîștiga asaltul cu 
Rastvorova. Dacă victoria în acest 
asalt ne-ar fi revenit, poate că am 
fi putut consemna o victorie a cu
lorilor noastre. Subliniez, Drîmbă 
putea cîștiga acest asalt; cele două 
victorii clare (la Kondratieva și 
Prudskova) îi dăduseră aripi. Căderea 
ulterioară a echipei, este, de aceea, 
oarecum motiva’ă. Ea venea după 
un meci epuizant susținut cu cîteva 
ore înainte cu Ungaria, în timp ce 
floretistele sovietice susținuseră „o 
intllnire de agrement" (Paris Soir), 
In compania îialiencelor (9—3).

★
Joi au început întrecerile indivi

duale la spadă. Printre trăgătorii în
scriși se numără campionul olimpic 
Kriss (U.R.S.S.) și campionul mondial 
Losert (Austria). Este o participare 
foarte valoroasă. în total 106 spada
sini grupați în 14 serii. La această 
probă, țara noastră nu participă. Fi
nala probei va avea loc joi după- 
amiază. Tot joi intră în concurs sa- 
brerii printre care și patru români : 
Mureșanu, Drîmbă, Csipler și Falb.

I 
I
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I
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Dinamo București-S. K. Odense (Danemarca) •
— Câștigătoarea „Cupei R. P. Române" 

va juca cu Wiener Neustadt —
Ieri, la Geneva, a avut loc tra- 

qerea la sorți a jocurilor din 
primul tur din cele două mari 
competiții europene rezervate e- 
chipelor de club care vor lua 
startul în ediția 1965—66: „Cupa 
campionilor europeni" și „Cupa 
cupelor".

în „C.C.E." campioana României, 
Dinamo București, va întîlni pe 
campioana Danemarcei, S. K. 
Odense. Anul trecut, S.K. Odense, 
(care are în echipă numeroși ju
cători internaționali) a fost elimi
nată de Real Madrid cu 5—2 și 
4—0.

Cealaltă echipă românească care 
ne va reprezenta în „Cupa cupe
lor" (o vom cunoaște abia du
minică după finala „Cupei R. P. 
Române") va avea ca adversar for
mația austriacă : Wiener Neustadt, 
Această echipă activează în prima 
categorie a campionatului austriac 
unde a terminat pe locul 9, cu ur
mătorul bilanț: 8 victorii, 7 me
ciuri nule și 11 partide pierdute, 
cu un golaveraj de 31—32 — din 
26 de jocuri.

Meciurile din primul tur (pe te
ren propriu și în deplasare) tre
buie să aibă loc pînă la 15 octom
brie.

Iată acum programul din primul | 
tur: în „CUPA CAMPIONILOR 1 
EUROPENI" : Partizan (Tirana) — ■ 
Kilmarnock (Scoția), Drumcondra | 
Dublin — Vorwărts Berlin, Cam
pioana Bulgariei — Djurgarden | 
(Suedia), Ferencvaros Budapesta — I 
Rejkjawik (Islanda), Dudelingen 
(Luxemburg) — Benfica Lisabona, I 
A. S. K. Linz — Gornik Zabrze, 
Partizan Belgrad — F. C. Nantes, I 
Hapoel (Cipru) — Werder Bremen | 
(R.F.G.), Feijenoord — Real Ma
drid, Panathinaikos Atena — Slie- I 
ma Wanderers (Malta), Lausanne ■ 
Sport — Sparta Praga, Sijk Hel- ■ 
sinki — Manchester United, Lin | 
Oslo — Derry City (Irlanda), F.C. 
Anderlecht — Fenerbahce Istan- I 
bul. Internazionale se califică di- " 
rect în turul al doilea. ■

★ I
Iată cîteva meciuri și din „CUPA 

CUPELOR" : Atletico Madrid — I 
Dinamo Zagreb, Dukla Praga — ■ 
Rennes, Borussia Dortmund — Flo- ■ 
riana (Malta), Sion (Elveția) — | 
Galatasaray Istanbul, Juventus To
rino — Liverpool, Setubal (Portu- J 
galia) — Aarhus (Danemarca), f 
Lahti Reipas (Finlanda) — Honved 
Budapesta, Cardiff City — Stan- I 
dard Liege. ’

Știri, rezultateu 7

VOLEI. Ziua a treia a turneului 
masculin de la Riga : R. P. Chineză — 
R. D. Germană 3—2, U.R.S.S. (tine
ret) — Japonia 3—01 U.R.S.S. — R.S. 
Cehoslovacă 3—2.

FOTBAL. Președintele federației in
ternaționale de fotbal, Stanley Rous, 
intenționează să supună congresului 
FJ.F.A. sugestia formulată de clubu
rile britanice prin care se propune 
Înlocuirea unui jucător In cursul me
ciurilor oficiale de fotbal.

TENIS. La Baastad, în prima zi 
de întrecere italianul Nicola Pietran- 
geli l-a învins pe suedezul K. An
dersson cu 6—4, 6—1, 6—2, Iar Ma
nuel Santana (Spania) a dispus cu 
6—4, 6—3, 6—4 de O. Bengtsson 
(Suedia).

ȘAH. La Bled, în preliminariile 
campionatului mondial de șah (sfer
turi de finală), Tal conduce cu 3,5— 
2,5 In meciul cu maghiarul Portisch, 
iar danezul Larsen cu 4—1 In dis
puta cu mai ele maestru iugoslav 
Bora Ivliov. Larsen a cîștigat partida 
a 5-a în 66 de mutări, în timp ce 
Tal a remizat cu Portisch cea de a 
6-a partidă.

CICLISM. Turul Franței (etapa a 
XV-a Carpentras — Gap — 167 km). 
Pe locul I Fezzarsi (Italia) 4 h 37,57,0. 
In clasamentul general nici o schim
bare : conduce Gimondi (Italia) urmat 
la 34 sec. de Poulidor (Franța).

RUGBl. La Moscova Sel. Moscova 
— Sparta Praga 9—5 (6—0).

nu numai pe scrimerele sovietice, ci 
au trebuit să tină piept și arbitra
telor".

După finala individuală, antreno
rii scrimerelor franceze, Alphons 
Lucien și Armand Dordet, au venit 
să-și ceară scuze pentru că un com
patriot de-al lor a avut asemenea 
scăpări care au viciat rezultatele. 
Gestul este semnificativ.

Tot fetele au adus încă o confir
mare a scrimei noastre în întrece
rea pe echipe. In finala cu repre
zentantele U.R.S.S., trăgătoarele noas-

ALEXANDRA NICOLAU 
CONDUCE ÎN TURNEUL DE ȘAH 

DE LA BRIANSK
La Briansk (U.R.S.S.) se desfășoară 

un mare turneu internațional feminin 
de șah, la care participă 12 jucătoa
re. După consumarea primelor trei 
runde, în fruntea clasamentului se 
află șahista română Alexandra Nico- 
lau cu 3 p, urmată de Asenova 
(R.P.B.) și Kozlovskaia {U.R.S.S.) au 
cite 2,5 p fiecare.

în runda a treia Alexandra Nico- 
lau a învins-o pe campioana iugoslavă 
Milunka Lazarevici, Karakas a cîști- 
irat la Jurczinska, Asenova la Kaz
mina și Borisenko la Kișlova. (Ager- 
pres).

Corespondențe speciale din

IBIJlJIDîAIP'IESliW Pregătiri
pentru Universiadă

Prin telefon. — Deși o competiție foarte 
tînără, Universiada, care se află la cea 
de a Vl-a ediție a sa, este în centrul 
atenției lumii sportive. Interesul pentru 
ediția din acest an de la Budapesta care 
va avea loc între 20 și 29 august este 
reflectat de cifrele înscrierilor, înche
iate pînă azi ; 2800 sportivi din 41 de 
țări (la Sofia au participat 38 de țări șl 
1600 de sportivi). După cum se vede, 
acest eveniment, așa-zisa „mică Olimpia
dă" a studenților este considerat ca a 
doua mare competiție polisportivă in
ternațională după Jocurile

Pentru prima oară și-a 
ticiparea delegația S.U.A., 
campioni olimpici.

Cazarea delegațllor va fi
13 localuri, dintre care amintim Hotelul 
Tineretului, și Institutul Agronomic, si
tuat la Godollo, la 23 km de capitala 
țării. Toate internatele studențești și că
minele școlilor profesionale vor sta la 
dispoziția oaspeților. In curîrid se va 
da in exploatare șl un centru de cazare 
eu 1 200 — 1 400 locuri, un „sat olimpic” 
în miniatură. La dispoziția sportivilor 
stau camere spațioase, cu 2—4 paturi. 
Pentru a satisface gusturile In alimen
tația sportivilor vor funcționa patru fe
luri de bucătării (cea franceză, a Europei 
centrale, engleză și turcă). Transportul 
sportivilor se va face cu autobuze spe
ciale, iar concurenții vor avea dreptul 
să circule gratuit pe toate rețelele de 
transporturi ale Budapestei.

In centrul' atenției organizatorilor stă; 
de asemenea, asigurarea desfășurării în

Olimpice, 
anunțat par- 
cu numeroși

asigurată în

cît mai bune condiții a antrenamentelor. 
Xn primul rînd vor fi utilizate bazele 
sportive aparținînd cluburilor studen
țești. Există o Intensă preocupare ea 
antrenamentele să se desfășoare ritmic, 
cu programări din timp. întrecerile sînt 
grupate în 2 mari centre. Primul il 
constituie Nepstadion cu Kisstadion (Sta
dionul Mic) și Sala Sporturilor din îm
prejurimi unde vor avea loc întreceri 
Ia atletism, scrimă, baschet, volei. Cel 
de-al doilea centru se află în cadrul pi
toresc al Insulei Margareta, cu bazinul 
pentru înot-polo și sărituri, iar Stadio
nul Dozsa pentru tenis.

★ de latura cultural-distractivă. Delegația 
română va fi patronată de fabrica de 
vagoane Ganz MAVAG — care va avea 
grijă ca tinerii sportivi din România să 
se simtă bine la această mare întîlnire 
a tineretului.

Ne-am interesat de cazarea sportivilor 
români și ni s-a răspuns că probabil 
el vor locul la căminul universitar de 
la Godollo. Este un loc agreabil și re
confortant, oferind — în același timp — 
posibilități optime de antrenament.

Fiecare delegație va fi patronată de 
un colectiv de tineret al unei mari fa
brici sau uzine, colectiv ce va avea grijă

STOCKHOLM

KATALIN RUSZKAI
redactor la „Nepsport11

Hon Clarke
s-a revanșat...’ dar cum?

DOCTORUL Roger Bannis
ter, primul atlet din lume care 
a coborît, în urmă cu 11 ani, 
6ub 4 minute pe o milă, fost 
membru al parlamentului en
glez, a scris o serie de lucrări 
cu tematică sportivă. Multe 
dintre ele se ocupă de educa
ția sportivilor. Dintre sfatu
rile pe care le dă tinerilor 
cităm: „înfrîngerea trebuie 
primită cu sportivitate și ea 
trebuie să-I stimuleze pe tî- 
năr pentru obținerea victoriei, 
să mediteze asupra lipsurilor 
și să-și mobilizeze voința și 
puterea de muncă. Tînărul 
trebuie să se gîndească că 
sportul este în esență un sti
mulent al sănătății și al lon
gevității. Sportul în sine nu 
este pentru nimeni o profe
siune, ci un mijloc de educa
ție, o destindere fizică plă
cută. Fără o profesiune de 
bază nici un sportiv nu poate 
fi fericit”.

S-AU CUNOSCUT în avion 
în drum spre Jocurile Olim
pice de Ia Tokio. Acum, cam
pioana olimpică la probele de 
natație din anul i960. Anita 
Lonsborough (Anglia) și ?i- 
clistul amator Hugh Porter 
l-au căsătorit la Huddersfield. 
Principalii oaspeți Ja nuntă 
au fost membrii echipei olim
pice britanice de Ia tokio.

JAPONEZII au răma« încîn- 
tați de Jocurile OMm nice pe 
care capitala tării lor le-a

găzduit. La cererea milioane
lor de abonați ai societății 
japoneze de televiziune. s-a 
notărît ca zilnic să se trans
mită, pe cele 7 carnale, ima
gini filmate în timpul jocu
rilor Pe fiecare canal se 
poate urmări o altă disciplină 
sportivă. Pe al 8-lea canal — 
singurul în culori — se trans
mit aspecte din sportul na
țional japonez, judo. De cînd 
s-a luat această inițiativă, nu
mărul abonaților la televiziune 
înregistrează o creștere sim
țitoare. Nu se poate spune 
că Olimpiada a fost o afacere 
proastă pentru japonezi...

S-AR PUTEA ca profesionis
mul să fie introdus anul vi
itor în fotbalul suedez. O re
comandare în acest sens a 
fost adoptată de Comisia exe
cutivă a federației suedeze de 
fotbal care a subliniat că „a 
sosit vremea să se pună ca
păt tranzacțiilor, combinațiilor 
și afacerilor ilicite practicate 
In jurul transferurilor jucă
torilor, în ciuda existenței re
gulilor amatorismului”. Reco- 
mandația va intna în vigoare 
iacă va fi aprobată de Con
gresul federației suedeze de 
fotbal ce urmează să aibă loc 
in luna martie, anul viitor.

tN ISTORIA Olimpiadelor, 
performanța etiopianului Bi- 
kila Abebe, care a cîștigat 
de două ori consecutiv ma
ratonul, este unică. în anii

copilăriei Bikila, un copil de
bil și astmatic, nici nu visa 
să facă sport. Primul contact 
cu sportul l-a avut în anii 
serviciului militar, cînd, avînd 
misiunea de curier, trebuia 
să facă în timp scurt drumuri 
lungi. într-un concurs de aler
gări, Bikila a triumfat, între- 
cîndu-și adversarii la o dis
tanță apreciabilă. Bikila a în
ceput să practice apoi atle
tismul cu antrenorul finlan
dez Niskanen, care a pus un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
sa fizică generală.

PENTRU prima oară în is
toria de 62 de ani a Turului 
Franței, organizatorii întrecerii 
au refuzat înscrierea unui 
sportiv. Este vorba de spa
niolul Manzaneque, care în 
ediția de anul trecut a cursei 
a provocat mai multe buscu
lade, într-una din ele rănind 
și un polițist belgian.

ÎN KENYA a fost descope
rit un tînăr de culoare cu o 
adevărată forță de uriaș. 
Kilwe Nwachuwu este la ora 
actuală cel mai bun haltero
fil din tară, ridicînd oeste 
400 kilograme ! Greul kenian 
s-a evidențiat cu prilejul unor 
serbări populare. Nu este ex
clus ca la J.O. de la Ciudad 
de Mexico Nwachuwu să fie 
unul dintre cei mai serioși 
adversari ai Iui Vlasov și Ja- 
hotinski...

INDIANAPOLIS n-a rezistat 
scoțianului Jim Clark... Cam
pionul mondial de automobi
lism pe 1963 Jim Clark, care 
a participat la cursa de la 
Indianapolis pentru a doua 
oară (anul trecut s-a clasat pe 
locul secund), a cîștigat de 
data aceasta renumita cursă,

realizînd un nou record al 
probei. El este cel de al 4-lea 
european care a triumfat la 
această întrecere, cîștigată de 
obicei de americani. Pe auto
mobilul său „Lotus**, cu un 
motor „Ford“, el a realizat pe 
distanța de 500 mile (804 km ' 
o medie orară de 242,453 km. 
Iată-1 în fotografie, după 
cursă.

CA URMARE a reducerii 
numărului spectatorilor cu a- 
proximativ 500 000 în cursul 
sezonului ce s-a încheiat, con
ducătorii cluburilor franceze 
profesioniste de fotbal au ho- 
tărît ca, începînd din sezonul 
viitor, golaverajul să fie cal
culat prin diferența dintre go
luri în stabilirea clasamentu
lui. Aceasta, pentru a stimula 
marcarea de goluri, jocul ofen
siv. Totodată, cinci noi clu
buri au fost admise în rîndu- 
rile formațiilor profesioniste, 
ceea ce va face câ numărul 
echipelor din divizia I să fie 
de 20, iar cel din divizia a Ii-a 
de 19.

NORVEGIANUL Pedersen, 
recordmanul mondial la suliță, 
(cu o performanță de 91,72 m), 
student la medicină, în vîrstă 
de numai 21 de ani. a decla
rat că este posibil să se arun
ce sulița la peste 100 m ! De
clarația sa a pus pe gînduri 
forurile de specialitate. Din 
mai multe motive. Mai întîi, 
pentru că în acest caz, pista 
de elan ar trebui mărită, ceea 
ce ar împiedica desfășurarea 
concomitentă a probelor de 
alergări. In al doilea rînd, la 
o performanță de peste 100 
de metri s-ar putea ca sulița 
să fie aruncată pînă în... tri
bune ! Problema se pune în 
mod foarte serios, deoarece 
azi suta de metri la suliță nu 
mai pare un vis. Și în acest 
caz nu va fi altceva de făcut 
decît ca proba de aruncare a 
suliței să se desfășoare pe 
terenuri mai mari, în afara 
stadioanelor clasice.

PRIN TELEX: Marți seara s-a des
fășurat în localitate un mare concurs 
internațional de atletism la care au 
participat sportivi cunoscuți, record
mani mondiali și europeni. La între
ceri au asistat 14.800 de spectator.

Pe o vreme corespunzătoare pen. fi 
atletism (destul de rece : 13—14 gra
de), proba de 5 000 m a fost cîști
gată de australianul Ron Clarke cu 
13:26,4 (la numai 6 zecimi de pro
priul său record mondial), învingîn- 
du-1 detașat pe Keino (Kenia) care 
l-a întrecut recent la Turku (Fin
landa). Atletul african s-a clasat pe 
locul al doilea cu 13:30,4 fiind ur
mat de Gaston Roelants 13:34,8 (nou 
record al Belgiei), și Bengt Nojde 
(Suedia) 13:55,0. Dar victoria lui 

discutabilă. Crezîtid 
va lua sfîrșit pe

Glarke este 
că întrecerea
3 mile, Keino, după ce a trecut pri
mul linia de sosire a încetinit ritmul, 
permițînd lui Clarke să-l depășească 
pe ultima sută de metri. Iată de altfel 
și rezultatele pe 3 mile (4818 m) 
unde s-au clasat în ordine : 
13:01,8, 2. Clarke 13:02,0, 3. 
13:08,6, 4. Nojde 13:26,2.

Rezultate la celelalte
1 500 m : Burleson (S.U.A.) 
2. Olofsson (Suedia) 3:42,4 ; 
obstacole: 1. Bengt Persson
8:41,0 ; 2. Slavko Span (Iugoslavia) 
8:44,8 ; înălțime : Nilsson (Suedia) 
2,11 m.

1. Keino
Roelants

probe : 
3:41,8 ;

3 000 ra
(Suedia)

OVE KARLSSON
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