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Intr-o atmosferă de mare însuflețire și puternic entuziasm, 

întregul popor a sărbătorit ziua de 23 August, manifestindu-și 

dragostea și atașamentul profund față de partid și guvern, 

hotărirea de a munci neobosit pentru transpunerea in viață 

a mărețelor sarcini trasate de cel de al IX-lea Congres al 

Partidului Comunist Român, pentru înflorirea necontenită a 

scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

PARADA MILITARĂ SI DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
7 9

In dimineața zilei de 23 Au
gust a avut loc în București 
tradiționala paradă militară și 
demonstrația oamenilor muncii, 
cu ocazia împlinirii a 21 de ani 
de la eliberarea României de 
sub jugul fascist.

Piața Aviatorilor avea un as
pect Jestiv. O mare stemă a Re
publicii Socialiste România, în
cadrată de datele: .1944—1965", 
sub care era înscrisă urarea 
„TRĂIASCĂ 23 AUGUST, ZIUA 
ELIBERĂRII PATRIEI NOA
STRE DE SUB JUGUL FAS
CIST", domina tribuna oficială. 
Deasupra tribunelor se aflau 
portretele marilor dascăli ai 
proletariatului mondial: Marx— 
Engels—Lenin, precum și pan
carte cu urările: TRĂIASCĂ 
SI ÎNFLOREASCĂ SCUMPA 
NOASTRĂ PATRIE — REPU
BLICA SOCIALISTA ROMA
NIA I, SLAVĂ PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, CONDU
CĂTORUL ÎNCERCAT AL 
POPORULUI, INSPIRATORUL 
ȘI ORGANIZATORUL TUTU
ROR VICTORIILOR NOASTRE!, 
ÎNAINTE PENTRU ÎNFĂPTU
IREA HOTÂRÎRILOR CONGRE
SULUI AL IX-LEA AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂNI, 
TRĂIASCĂ UNITATEA ȚĂRI
LOR SOCIALISTE, A MIȘCĂ
RII COMUNISTE ȘI MUNCI
TOREȘTI INTERNAȚIONALE I, 
TRĂIASCĂ PACEA ȘI PRIE
TENIA ÎNTRE POPOARE!

Pretutindeni erau arborate 
drapele roșii și tricolore.

în tribune au luat Ioc condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești. Generali 
activi și de rezervă — foști 
coîfohndanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, fruntași în 
întrecere din întreprinderile 
bucureștene, academicieni și 
alti oameni de știință și cultu
ră, oaspeți de peste hotare, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Erau de fată șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, ata- 
șații militari și alti membri ai 
corpului diplomatic.

Tinerețe, entuziasm, bucurie

Ora 8. în aplauzele și acla
mațiile puternice, îndelungate 
ale celor prezent! în Piață iau 
Ioc în tribuna oficială conducă
torii partidului și statului, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Gogu Ră- 
dulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec — mem
bri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri supleanți 
ai Comitetului Executiv și se
cretari ai 
membri ai 
Consiliului 
vernului.

Se aud 
trompete, 
mate ale 
România,
Leontin Sălăjan, însoțit de co
mandantul parăzii, general 
maior loan Șerb, trece în re
vistă trupele aflate în Piață și 
pe Bulevardul Aviatorilor și le 
felicită cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a eliberării noas
tre naționale, 
cu puternice 
urale.

General de
Sălăjan urcă 
oficială.

Răsună solemn
Tmnului de stat, în 
cinstea marii sărbători se tr-ag 
21 de salve de artilerie.

începe parada militară.
Pe drapelul care deschide 

parada sînt înscrise cu litere 
țesute în aur însăși misiunea 
armatei noastre : Pentru Patria 
Noastră Republica Socialistă 
România.

C. C. al
C.C. al 
de Stat

P.C.R., 
P.C.R.. ai 
și ai gu-

sunete prelungi de 
Ministrul forțelor ar- 
Republicii Socialiste 
general de armată

Militarii răspund 
și îndelungate

armată Leontin 
apoi la tribuna

acordurile 
timp ce în

Parada militară în cinstea 
celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării patriei noastre a de
monstrat înaltul grad de pre
gătire a militarilor, faptul că 
armata tării noastre, trup din 
trupul poporului, este înzestra
tă cu tehnică perfecționată- 
Forța și tăria sa își au izvorul

Începe marea demonstrație a oamenilor muncii

în devotamentul nemărginit al 
militarilor față de patrie, popor 
și partid, în înalta lor conștiin
ță politică și cetățenească.

Potrivit tradiției, demonstra
ția oamenilor muncii din Bucu
rești este deschisă de copii. 
Detașamentele de pionieri, fre- 
mătînd de voioșie, fac să răsu
ne puternic piața, emotionînd 
prin gingășia lor și glasurile 
cristaline ce exprimă dragos
tea fierbinte pentril patria 
noastră scumpă — Republica 
Socialistă România, pentru 
partidul nostru iubit — Parti
dul Comunist Român. Fetite și 
băieți se desprind din coloane, 
urcă în tribune și oferă flori 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu. 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer și celorlalți conducă 
tori de partid și de stat.

Coloanele de oameni ai 
muncii își vestesc apariția 
printr-un torent de nesfîrșite 
urale și ovații. Entuziasmul lor 
este amplificat de îndreptățită

(Continuare în pag. a 2-a)

Sărbătorirea zilei
de 23 August în țară

CONSTANȚA

La cea de a 21-a aniversare a 
eliberării sportivii constănțeni au 
demonstrat anul acesta cu un 
deosebit entuziasm, raportînd ou 
mândrie noi succese obținute în 
dezvoltarea sportului de masă și 
de performanță. Astfel, în regiu
nea Dobrogea numărul asociații
lor sportive sătești a crescut ou 
încă 250, iar cifra celor ce prac
tică sportul la sate a ajuns la 
70 000.

Coloana sportivilor a fost des
chisă de cei mai tineri reprezen
tanți, elevii. Au urmat, în grup 
compact, sportivi de performanță 
ai clubului Farul ți ai asociațiilor 
Portul, Petrolul, Electrica, Avîn- 
tul> Voința și Spartac. în rîndu- 
rile lor — campionul republican 
la box Ion Dinu, voleibaliștii 
fruntași Ada Cupalec și Ion Gor- 
noviceanu, baschetbalistul Dan 
Drăgătoiu și alții. Frumoasele 
care alegorice prezentate de aso
ciațiile sportive, ca și demonstra-

Sportivii poartă cu dragos
te și mîndrie stema parti
dului și stema Republicii 

Socialiste România

tate pe traseu au încîntat privirile 
spectatorilor.

B. LIVIU—coresp.

BACAU

Un mare grafic purtat în co
loana sportivilor arăta că în ulti
mii 3 ani numărul membrilor 
UCFS din regiunea Bacău a cres
cut cu 40 000, al bazelor sportive 
a ajuns de la 366 la 800, al in
structorilor sportivi a atins cifra 
de 3 967. Peste patru ani regiu
nea Bacău va putea raporta re
zultate fi mai frumoase : 570 de 
asociații sportive, 200 000 de 
membri UCFS, 1025 de baze 
sportive, 4 950 de instructori ob
ștești. Acestea sînt planurile bă- 
căoanilor, planuri pe deplin rea
lizabile.

Prin fața tribunei au defilat 
reprezentanții tuturor asociațiilor 
sportive din oraș. Aplauze puter
nice au marcat trecerea echipei 
de volei Viitorul D. C., proaspăt 
promovată în categoria A.

O deosebită impresie au lăsat 
sportivii care au înscris cu tru-

Trec sportivii...
Peste 10 000 de sportivi și 

sportive au adus în Piața Avia
torilor freamătul lor de entu
ziasm și tinerețe. Plini de în
suflețire, reprezentanții genera
ției crescute sub soarele elibe
rării au raportat partidului și 
guvernului succesele dobîndite 
pe stadioane, au exprimat recu
noștința profundă pentru minu
natele condiții datorită cărora 
se dezvoltă multilateral, și-au 
luat angajamentul ferm de a se 
pregăti ou și mai multă sîrguin- 
tă, cu pasiune, spre a aduce 
patriei socialiste noi izbînzi în 
arena sportivă internațională.

Coloana sportivilor este des
chisă de purtătorii lozincii 
„TRĂIASCĂ 23 AUGUST1'. 
Stemele Partidului Comunist 
Român și Republicii Socialiste 
România sînt străjuite de o 
mare de steaguri tricolore și ro
șii. întreaga coloană pare un 
curcubeu mișcător ce încîntă 
privirile. Ropote prelungite de 
aplauze însoțesc trecerea prin 
fața tribunelor a proaspeților 
campioni europeni la caiac ca
noe și ai primilor învingători 
în Criteriul european al juniori
lor, la aceleași sporturi. Două 
canotoare, în treninguri albastre, 
duc cu mîndrie strălucitoarea 
cupă care consfințește suprema
ția României în sportul caiacului 
și al canoei.

Trec, în continuare, repre
zentanți ai cluburilor și asocia
țiilor sportive din Capitală.

Moment de liniște în piața 
A xri n î r^ril/vf lrw<n»1 C.X r-,„ 

de tobe, tinerii sportivi de la 
„Metalul" înscriu cu trupurile lor 
istorica dată a eliberării patriei 
iubite: 23 AUGUST. Fanfara in
tonează un fragment dintr-un 
imn închinat acestei zile glori
oase.

Stegari în impecabile costume 
albe, fete în rochițe bleu, cu 
splendide buchete de trandafiri, 
cu eșarfe strălucitoare, băieți 
cu stegulețe tricolore și roșii, 
făcînd parte din clubul Con
structorul, încadrează carul ale
goric al activității sportive de 
masă. Pe el stă scris: „In anii 
1966—1970, baza materială a 
sportului se va dubla față de 
anii 1961—1965''. Așa se arată 
în Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

După evoluția grațioasă a 
sportivelor clubului Gloria, apar 
impunătoarele rinduri ce cu
prind aproape 1000 de tineri 
și tinere ai clubului Rapid. Din 
nou clipe impresionante... Spor
tivii formează cu trupurile lor 
inițialele partidului nostru 
scump : P.C.R.

Ca un fluviu al tinereții 
triumfătoare se revarsă coloana 
clubului Olimpia. Băieți cu alură 
atletică, în mîndru pas de de
filare, fete zvelte, surîzătoare, 
fac un aplaudat exercițiu cu 
semicercuri înflorate, dau viață 
unei atrăgătoare palete de cu
lori. Apoi, grupul sportivilor de 
la Progresul din care remarcăm 
mulți copii și juniori... Alb-



Un troleu strălucitor : cupa decernată sportivilor români, pentru primul loc pe națiuni la campionatele europene 
de caiac-canoe

PARADA MIIIIAIIA 
SI DtMOASTRAIlA 
OAMENILOR MMI

DIN CAPITAIA
(Urmare din pap,. 1)

mîndrie pentru realizările al căror bi
lanț a fost făcut de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, 
de măreția perspectivelor pe care 
Directivele acestuia le-au deschis 
pentru continuarea pe o treaptă su
perioară a procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste, pentru ridi
carea patriei pe noi culmi ale feri
cirii și bunăstării.

Sărbătorirea zilei noastre naționale 
— 23 August, după istoricul eveni
ment al adoptării noii legi fundamen
tale a statului nostru socialist, are o 
strălucire deosebită, capătă o profun
dă semnificație istorică și politică.

Demonstrația ia sfîrșit în acordu
rile solemne ale imnului de luptă al 
clasei muncitoare .Internaționala*.

(Agerpres)

Sărbătorirea
(Urmare din pag. 1)

purile lor inițialele Republicii Socialiste 
România și ale Partidului Comunist 
Român.

ILIE IANCU—coresp. regional

CRAIOVA

Cei 3 000 de sportivi participanți la 
demonstrația oamenilor muncii din ora
șul Craiova au încîntat și în acest an 
pe spectatori, prin ținuta lor desăvîr- 
țită, prin frumoasele exerciții pe care 
le-au efectuat, prin măiestria cu care au 
înscris cu trupurile lor inițialele parti
dului iubit.

Steagurile celor 76 de asociații au 
fluturat în bătaia vîntului, purtate de 
cei mai buni sportivi din oraș. Am re
marcat în rîndurile lor o serie de spor, 
tivi și activiști sportivi fruntași care 
și-au adus contribuția la dezvoltarea 
mișcării de cultură fiz’că și sport din 
oiașul Craiova. „Cupa Eliberării" la 
box, cucerită pentru a doua oară de 
sportivii craioveni, era încadrată de an
trenorii Alionte Ciocan și George Du- 
duleanu, care desfășoară o muncă rod
nică pentru progresul acestui sport la 
Craiova.

Mult aplaudate au fost carul alego
ric prezentat de sportivii de la „Elec- 
troputere" și piramida pe motociclete a 
tinerilor de la „Chimia".

ROMICÂ ȘULȚ—coresp. regional

BRAȘOV

La marea sărbătoare a poporului au 
fost prezenți și sportivii orașului, repre
zentanți ai celor peste 65 000 de membri 
UCFS din cadrul cluburilor Steagul 
roșu, Tractorul, Dinamo și din asocia
țiile sportive încadrate în Clubul oră
șenesc. în coloană s-au aflat, de ase
menea, 600 de tineri și. tinere, finaliști 
ai etapei regionale a Spartachiadei de 
vară. Alături de ei ao defilat sportivi 
■>*- ». ■..........« ------

Trec sportivii...
(Urmare din pap. 1) pionilor europeni, al altor mari între-

albastrul predominant se acordă per
fect cu seninul de vară al acestei zile 
de sărbătoare. Interesante demonstrații 
în mers la atletism, box, scrimă, rugbi, 
handbal se înfiripă cît ai bate din pal
me. Parașutiști în salopete azurii colo
rează plăcut filmul care se derulează 
pitoresc, atrăgător...

O dată cu sportivii clubului Flacăra 
apare și splendida temă „REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA", primită ou 
entuziasm clocotitor. Apoi, cromatismul 
sobru, în alb-negru, al atleților „Voin
ței"... încântă pe spectatorii ce aplau
daseră generos — cu o clipă înainte — 
grădina de margarete, maci și garoa
fe „purtată" de tinere și grațioase 
sportive.

Carul alegoric pregătit de olubul Di
namo a înmănunchiat simbolic perfor
manțele obținute în acest an de spor
tivii români. Pe o largă platformă, pa
voazată festiv și încărcată de trofee, 
pe care tineri și tinere — într-un ta
blou viu — înfățișează diferite ramuri 
sportive, stă scrisă chemarea : „SĂ 
ÎNĂLȚĂM TOT MAI SUS STEAGUL 
PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE 1”. 
In același timp putem citi bilanțul me
daliilor cucerite de sportivii români, în 
acest an, cu prilejul unor campionsțfe 
mondiale și europene, al cupelor cam- 

zilei de 23 August în țară
emeriți și maeștri ai sportului ca Vale- 
riu Bularca, Vasile Sălăgean, Nicolae Ba
ciu, Ilona Micloș, fotbaliști de la Stea
gul roșu, handbaliști și handbaliste de 
la Tractorul, Dinamo, Rulmentul și Par
tizanul roșu, atleți și atlete, jucători și 
jucătoare de volei, schiori și mulți alți 
sportivi fruntași ai orașului. Zărim în 
acest grup și pe tînărul ciclist Ștefan 
Suciu, care a reușit frumoasa perfor
manță de a cuceri toate titlurile de 
campion republican la juniori din acest 
an. Sportivii brașoveni sînt autori ai 
multor recorduri republicane. Mai bine 
de 100 dintre ei fac parte din diferite 
loturi reprezentative ale țării.

Coloana celor aproape 2 000 de spor
tivi a fost încheiată de molocicliștii de 
la Steagul roșu și Metrom, în rîndul că
rora se găseau și maeștrii sportului Puiu 
Ovidiu și O. Ștefani.

C. GRUIA—coresp. regional

PETROȘENI

Coloana sportivilor participanți la de
monstrația oamenilor muncii de la Pe- 
troșeni a fost deschisă de un grup de 
stegari ai sportivilor de la complexul 
C.F.R. Pelroșeni. Au urmat componen- 
ții secției de navomodelisra (A. ,S. Re
parația Petrila) avînd în frunte pe maeș
trii sportului L. Ciortan și 1. Naghi. 
Toți purtau în brațe navomodelele cu 
care au cucerit titlul de campioni re
publicani pe echipe la ultimele trei edi
ții ale competiției.

La demonstrația sportivilor din Valea 
Jiului au luat parte echipa feminină de 
handbal Progresul București (prezentă 
la Petroșeni pentru un turneu al echi
pelor din categoria A seria a 11-a), 
fotbaliștii de la Jiul, boxerii de la Mi
nerul Lupeni, luptătorii de la Utilajul 
Petroșeni ș.a.

Coloana sportivilor ■ fost - încheiată 
de motociclîști și călăreți.

S. BĂLOI ți
I nnRTF.*_«mTO. 

cen internaționale.
Și din nou un tablou emoționant : 

într-un chenar alb, format de sportive, 
se încadrează tema PACE, executată de 
tineri din zeci de asociații ale clubului 
sportiv Avîntul.

Ca totdeauna, reprezentanții Clubului 
sportiv școlar au pregătit un exercițiu 
original, plin de fantezie : un „start" 
în formație de cooor, care precede gfu- 
pul compact de eleve fluturînd o mare 
de eșarfe... O clipă de răgaz și întreaga 
atenție se concentrează asupra demon
strației de virtuozitate a gimnaștilor de 
la „Ste,aua“, realizatorii unor îndrăznețe 
piramide mobile, admirabile grupuri 
statuare. Și tot atîta încîntare a produs 
defilarea studentelor sportive ale „Știin
ței", înveșmîntate în rochițe aurii și 
împodobite cu strălucitoare coronițe.

...Impunătoarea coloană a sportivilor 
este încheiată de grupul masiv al cam
pionilor republicani și de rînduri com
pacte cu alți tineri sportivi, impresio- 
nanți prin statura lor atletică, prin ți
nuta perfectă. Grăitoare au fost aceste 
imagini de tinerețe și vigoare, care do
vedesc — încă o dată — că sportul face 
parte din realitățile de necontestat ale 
societății noastre socialiste, că tineretul 
patriei se dezvoltă armonios sub soa
rele libertății, prin grija părintească a 
partidului.

VALERIU CH1OSE 
NEAGOE MARDAN

IAȘI

Peste 2 000 de sportivi avînd în frun
te stemele Partidului Comunist Ro
mân și Republicii Socialiste România 
au încheiat impunătoarea coloană a 
oamenilor muncii din orașul nostru care 
au demonstrat cu prilejul zilei de 23 
August. Sportivii din asociațiile Penici
lina, Țesătura, Confecția, Moldova tri
cotaje, au executat sugestive ansambluri 
de gimnastică exprimînd bucuria tine
retului pentru viața frumoasă de astăzi, 
asigurată prin grija partidului. Deodată, 
în Piața Unirii, s-a făcut liniște. Spor
tivii înscriu cu trupurile lor inițialele 
„P.C.R." și „23 August". Au trecut apoi 
tineri din secțiile de performanță ale 
C.S.M.S., handbaliști, boxeri, scrimeri, 
parașutiștii sportivi, care au adus victo
rii frumoase sportului ieșean.

D. DIACONESCU și 
I. LEIZERIUC—coresp.

TG. MUREȘ

Demonstrația oamenilor muncii din 
localitate a fost încheiată de o masivă 
coloană a sportivilor și a activiștilor 
sportivi din regiune. Coloana a avut 
în frunte sportivi fruntași oare au pur
tat stemele Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România, por
trete ale conducătorilor partidului și 
statului. Au urmat peste 1 500 de tineri 
și tinere reprezentînd 33 de asociații 
sportive și clubul sportiv orășenesc „Mu
reșul". Ei au impresionat prin ținuta im
pecabilă, prin interesantele teme cu ca- j 
racter sportiv pe care le-au prezentat. 
Din rîndurile coloanei sportive am re
marcat pe maeștrii sportului Eva Far- 
caș, campioană absolută la patinaj vi
teză, Eleonora Laurențiu (patinaj), Ca
rol Hathazi (lupte) și Tiberiu Szemani 
(popice). Cu mult entuziasm, prin su
gestive panouri, sportivii au raportat 
partidului realizările în producție și 
în sport.

C. ALBU—ooresp.

•ACTUALITATEA SPORTIVAI
I AZI ÎNCEPE BALCANIADA DE 

JUNIORI LA BASCHET

I
I
I

Marți a părăsit Capitala, cu direc
ția Iugoslavia, lotul de juniori al țării 
noastre (antrenori Al. Popescu și S. 
Chiraleu), care va participa la ediția 
1965 a Balcaniadei de baschet. între
cerile se dispută între 25—29 august 
în localitatea Kraljevo. După cum 
se știe, anul trecut, la Atena, baschet- 
baliștii juniori români au cucerit 
titlul balcanic.

I
I

HANDBAL : • Joc international la 
Tg. Mureș • Turneu interesant azi 

la București

I Mureșul Tq. Mureș — B.S.G. Mo
tor Nord Erfurt 14—10

I
I
I
I

TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). Luni 
s-a disputat meciul internațional din
tre echipele feminine Mureșul și 
B.S.G. Motor Nord din Erfurt (R. D. 
Germană). Formația gazdă a cîștigat 
cu 14—10 (9—2) prin punctele marcate 
de Soos 4, preda 3, Toth 3, Baczo, 
Incze, Seleși și Sasz. Pentru oaspete 
au înscris: Nagel 8, Wolf și Brunner. 
Meciul a plăcut numeroșilor specta
tori prin viteza cu care s-a jucat, 
prin acțiunile spectaculoase create 
de ambele echipe și încheiate prin 
aruncări la poartă.

I „Repetiție generală* la București

I
După cum am mai anunțat, clubul 

Steaua organizează o competiție sis
tem turneu, avînd ca scop verifica-

I. TRIPSA SI M. ROȘCA, ÎNVINGĂTORI LA PISTOL VITEZA IN 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA BERLIN

ILa concursul internațional de tir 
de In Berlin, la care participă trăgă
tori din România, U.R.S.S., Ungaria,-

I Cehoslovacia, Bulgaria, Mongolia^ 
Polonia și R.D.G.ț s-au înregistrat în 
primele zile rezultate de valoare in-

Iternațională. La proba de pistol vi
teză românii I. Tripșn și M. Roșea 
s-au clasat pe primele locuri obți- 
nînd cifre ridicate, 592 p fiecare. PeRUGBI: Constructorul - Lechia Gdansk 25-5 (17-0)

Ieri, pe stadionul Dinamo, formația 
bucureșteană Constructorul a întîlnit 
echipa poloneză Lechia Gdansk, de care 
a dispus cu 25—5 (17—0). Deși oaspe
ții au dovedit mai multă dîrzenie decît 
în meciul cu Dinamo de acum două 
zile, rezistența lor s-a limitat doar la 
primele 30 de minute, perioadă în care 
soorul a rămas alb. Gazdele au reușit

Nou la Pronosport!
Paralel cu concursul obișnuit — Pro

nosport A — se desfășoară un concurs 
cu 12-J-l meciuri — Pronosport B — 
la care se atribuie cinci feluri de pre
mii.

Pentru fondul de premii excepționale 
Loto-Pronosport alocă inițial suma de 
250.000 lei din fond special.

Fondul de premii, reprezentînd 45% 
din vînzarea variantelor de 3 lei, con
siderat 100% se împarte astfel:

15% pentru premiul excepțional
15% pentru cei cu 12J-1 rezultate
20% pentru cei cu 12 rezultate din 

12 meciuri
20% pentru cei cu 11 rezultate din 

12 meciuri
30% pentru cei cu 10 rezultate din 

12 meciuri.
Fiecare variantă are cinci șanse de 

câștig. Cu o variantă de 3 lei se pot 
obține trei premii : premiul excepțional, 
premiul pentru 12-|-1 și premiul pentru 
12 rezultate.

JUCAȚI LA PRONOSPORT B, 
CONCURSUL PREMIILOR MARI 1

De la I. E. B. S.
• Pentru înlîlnirea internațională de 

de fotbal selecționata divizionară A— 
STEAUA ROȘIE BELGRAD de azi, de 
pe stadionul „23 August", biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite : 
str. Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Ciulești.

• La bazinul acoperit Floreasca în
cep la 1 septembrie cursurile de inițiere 
lă înot pentru copii.

La poezia „Cîntec de August*, din 
ziarul nostru nr. 4747, semnătura a 
apărut incompletă. Autorul ei este 
RADU-GEORGE CHIROVIGI. 

I
I

rea stadiului de pregătire al celor pa
tru echipe masculine bucureștene, 
înaintea începerii noului campionat 
republican. Primele jocuri au loc azi 
pe terenul de pe baza sportivă de la 
Ghencea (tramvaiele nr. 3 și 8), după 
următorul program : Dinamo — Ra
pid la ora 16.45 și Steaua — Știința 
la ora 18. Turneul va continua vineri.

I
I

REPREZENTATIVELE DE VOLEI 
(TINERET) ÎN U.R.S.S.

I
Marți dimineață, loturile noastre 

de volei — tineret (băieți și fete) au 
plecat la Moscova, unde în zilele de 
11 și 29 august vor susține întîlniri 
'n compania selecționatelor cores
punzătoare ale U.R.S.S. După tur
neul din U.R.S.S., lotul feminin de 
tineret va evolua în R.P.D. Coreeană, 
unde via disputa cîteva jocuri în pri
ma parte a lunii septembrie.

I 
I
I

RULMENTUL BÎRLAD A CÎȘTIGAT 
„CUPA MOLDOVEI» LA RUGBI

I
I
iBÎRLAD, 24 (prin telefon). Pc sta

dionul Tineretului din localitate s-a 
desfășurat în zilele de 22 șl 24 august 
a doua ediție a „Cupei Moldovei” la 
rugbi. In prima zi s-au întîlnit Rul
mentul Bîrlad cu Selecționata re
giunii Galați (scor: 27—9) și Rapid 
București cu C.S.M.S. Iași (scor : 
15—12). In a doua zi au jucat învin
sele între ele și învingătoarele între 
ele : C.S.M.S. — Selecționata reg. Ga
lați 26—3 și Rulmentul — Rapid 11—3„ 
Clasament : 1. Rulmentul Bîrlad; z. | 
Rapid București; 3. C.S.M.S. Iași; 4. I 
Selecționata regiunii Galați.

I
I
I
I
IELIADE SOLOMON — coresp.

locul HI se află sovieticul Sulcimanov I 
cu 588 p. Pe echipe formația țării I 
noastre a depășit pe cea a Uniunii 
Sovietice și a Ungariei. Tot în cadrul ■ 
acestui concurs s-a disputat un meci I 
de talere între formațiile Dinamc ■ 
București și Dynamo Berlin. Pe locul 
I s-a clasat Șt. Popovici cu 95 talere I 
doborîte, urmat de Reder 95 t și D. | 
Danciu cu 89 t.

să-și coordoneze acțiunile de atac cam 
tot în același moment, iar... coincidența 
a făcut ca tabela de scor să sufere 
rapid transformări substanțiale. Am pu
tut remarca laborioasa prezență a liniei 
de 3/4 de la Constructorul și buna 
mînuire a mingii de către rugbiștii po
lonezi.

PRONOEXPRES
Premiile concursului special Pro- 

neexpres din 18 august 1965.
Premii obișnuite în bani: Catego

ria 1: 1 variantă a 120 000 Iei; Cate
goria a II-a i 18 variante a 1079%.lei; 
Categoria a IlI-a i 169 variante' a
1 238 Iei ; Categoria a IV-a : 1 115 va
riante a 241 lei ; Categoria a V-a i 
3 389 variante a 79 lei; Categoria a 
VI-a i 17 644 variante a 21 lei

Premiile suplimentare în obiecte: 
Categoria 11 1 ■, Categoria a Il-a i 11; 
Categoria a Ill-a i 43; Categoria a 
IV-a i 105; Categoria a V-a t 110; 
Categoria a VI-a i 579; Categoria a 
Vil-a i 1 552; Categoria a VIII-a;
2 661.

Cîștigător la categoria I bani, Petre 
Niță din BucureștL

Report la categoria I, 180 184 lei.
Rubrică redactată de Loto-Prono

sport.

Citiți revista

SPORT nr. 16
DIN CUPRINS :

— Din palmaresul anului 1965 — 
mari succese românești internațio
nale.

— Sportivii lui .23 August* șl sem
nificația unor întreceri.

— Reportaj printre sonde.
— Fotoeronieă de vacantă.
CANOTAJ: — Românii au cîștigat 

bătălia Snâgovului.
FOTBAL : — start in noul cam

pionat.
— IUe Oană sau despre fidelitate.
— Ștefan Covaci sau despre recep

tivitate.
— Băieții noștri în preajma noului 

sezon internațional.
BOX : — După o victorie Categories 

— note pe marginea întîlniril cu re
prezentativa iugoslaviei.

SCRIMA : — A fost la Purls...'
Magazinul sportiv completează acest 

interesant număr al revistei ilustrate 
SPORT nr. 16.



Rapid a învins la Constanta: Astăzi de la ora 16,45 pe stadionul „23 August"

2-0 (1-0) cu Farul O atractivă partidă internațională:
CONSTANȚA 24 (prin 

elefon de la trimisul 
ostru). — Calitatea par- 
idei a lăsat mult de do
it luni pe stadionul „1 
lai" din localitate, plin 
ună la refuz. S-a jucat 
lezlînat, anost, greșelile 
u abundat, mai ales în 
irima repriză. Cei peste 
5 000 de spectatori au 
ipreciat însă risipa de e- 
lergie făcută de jucătorii 
le la Rapid și Farul care 
-au angajat într-o aprigă 
ncleștare pentru cele 
louă puncte, obținute pînă 
a urmă — meritat — de 

,6-ureșteni. Meritat, pen. 
xu că ei au prezentat un 
msamblu ceva mai înche
gat și pentru că atacul 
or a știut să fructifice 
louă din puținele ocazii 
ivute.

Farul a atacat mai 
nult, dar echipa ne-a a- 
i'ărut lipsită de orice idee 
tactică, n-a știut să con
struiască nici o acțiune 
care să ne convingă că 
avem în față o formație 
din prima categorie a ță
rii. Luptă disperată pen
tru balon, mingi împinse 
înainte, în speranța că 
poate „iese" ceva, neper- 
rris de multe neregulari- 
tățl,. iată tot ce au arătat în acest 
meci constănțenii. Antrenorul V. Măr- 
dărescu are mult de lucru cu această 
echipă...

Și jocul Rapidului a lăsat de dorit 
dar — oricum — a fost ceva mai or- 
V^nat decît al gazdelor. Mai atenți în 
.parare și mai cu luciditate în atac, 
rapidiștii au temperat năvala Farului 
din prima jumătate de oră iar în min. 
37 au deschis scorul: la un fault comis 
de Dumbravă, Dumitriu a executat spre 
Năsturescu care „țîșnise" spre linia de 
fund. Dintr-un unghi foarte redus, ex
trema dreaptă rapidistă a șutat neaștep
tat, surp>rinzîndu-l pe Pilcă. După 5 
minute, Farul ratează cea mai mare o- 
cazie a meciului: Șoangher se trezește 
singur în fața porții, la 6 metri, dar 
trage fără să se uite și Andrei respinge. 
Portarul rapidist mai are o bună inter
venție în min. 57 cînd apără, jos la 
colț, o lovitură plasată, cu capul, a lui 
Ologu £ji plină dominare teritorială a 
constănțenilor, atacul Rapidului reușește 
o combinație-surpriză și Ionescu înscrie 
— în min. 65 — golul care înlătură 
jitee dubiu asupra rezultatului.

în final, Farul „cade" și echipa Ra
pid — liniștită în privința celor două 
puncte — oferă publicului cîteva faze 
frumoase care nu ne pot face să uităm 
platitudinea acestui meci, din care ne-a 
nemulțumit nu numai nivelul scăzut ci 
și comportarea unor jucători sub aspect 
disciplinar. Dintre aceștia îl notăm în 
primul rînd pe Șoangher, care trebue 
neapărat temperat. El joacă nesportiv, 
lovește intenționat. De asemenea, ne 
întrebăm cînd va înceta C. Dan să mai 
vocifereze, să se considere „suprema 
;'".toritate“ pe teren ?

Arbitrul, C. Nițescu-Sibiu a condus 
foarte bine un meci greu.

Intllnire amicală la Roșiori:

C. F. R. - Akademik Svistov 
(Bulgaria) 3-0 (0-0)

ROȘIORI 24 (prin telefon). 4 000 de 
spectatori au aplaudat ieri la Roșiori 
jocul frumos prestat de echipa locală și 
victoria obținută în fața formației bul- 
jftre Akademik Svistov din categoria B. 
In prima parte, partida a fost egală, 
pentru oa în repriza secundă feroviarii 
să domine autoritar obținînd o meritată 
victorie. Au înscris : Marin (min. 55) și 
Nițu (min. 60 și 84).

T. NEGULESCU - coresp.

tn prima repriză Înaintarea echipei Farul a ratat 
o mare situație de gol. în fotografie momentul 

amintit mai sus
Foto : T. Roibu

FARUL : Fiică 4 (din min. 46 Man
tia 5) — Costin 7, Stanca 6, Tîlvescu 
5, Dumbravă 5 — Zamfir 6, Fleșa 5 
(din min. 83 Bukossi) — Ologu 6, 
Șoangher 6, Tufan 5, Mănescu 4.

RAPID: Andrei 7 ■— Lupescu 6, 
Motroc 6, Dan 6, Greavu 8 — Dinu 8, 
Georgescu 7 (din min. 46 Mihai 5) — 
Năsturescu 8, Dumitriu 7, Ionescu 7, 
Codreanu 7.

RADU URZICEANU

*
CLASAMENTUL

1. Petrolul Ploiești 2 2 0 0 7—1 4
2. Rapid 2 2 0 0 4—0 4
3—4. U.T. Arad 2 2 0 0 4—2 4
3—4. ȘL Timișoara 2 2 0 0 5—3 4
5. Steagul roșu 2 1 0 1 4—2 2
6—7. C-S.M.S- 2 1 0 I 2—2 2
6—7 Dinamo Buc. 2 1 0 1 5—5 2
8—9. Șt Cluj 2 0 2 0 2—2 2
8—9. Crișul 2 0 2 0 3—3 2
10. Steaua 2 0 1 1 3—4 1
11. Știința Craiova 2 0 1 1 1—3 1
12. Farul 2 0 0 2 0—3 0
IX Siderurgistul 2 0 0 2 2—6 0
14. Dinamo Pitești 2 0 0 2 1—7 0

Prima etapă în categoria B
SERIA I

Dinam*. Bacău — Știința Galați (1—0). 
Dinamo a practicat un joc slab, a tras 
puține șuturi periculoase la poartă. Uni
cul gol a fost înscris în min. 24 de către 
Matei De menționat că Știința a jucat 
din min. 68 în 10 oameni, Stănculescu 
fiind eliminat de către arbitru pentru 
atitudine nesportivă. (I. tancu și N. Pa
puc — coresp.).

Ceahlăul P. Neamț — Metalul Bucu
rești (3—C). 4 000 de spectatori au aplau
dat jocul bun și victoria clară a forma
ției locale. Au marcat : Pătrașcu (min. 
75) și Mangalagiu (82 și 88). A arbitrat 
bine C. Alexandrescu — Iași, (C. Nem
țeam — coresp.).

Metalul Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești (0—0). Progresul a dominat în prima 
repriză cînd a atacat periculos dar n-a 
putut trece de apărarea gazdelor. După 
pauză, Inițiativa trece de partea tîrgoviș- 
tenilor care joacă cu mult elan, dar nu 
pot fructifica nici una din ocaziile de 
gol. A arbitrat corect G. Pop — Brașov. 
(M. Avanu — coresp.).

Poiana Cîmpina — C.F.B. Roșiori (0—0). 
Meci anost în care s-au „evidențlat“ doar 
ratările exasperante ale gazdelor. (C. 
Virjoghie — coresp.).

C.F.R. Pașcani — Constructorul Brăila 
(1—1). Meciul s-a desfășurat la Iași. Jocul 
n-a corespuns din punct de vedere teh
nic. De semnalat minusuri și în privința 
sportivității. îndeosebi brăilenii au dat 
dovadă de acest lucru, arbitrul Gh. Ol- 
teanu (București) fiind nevoit să elimine 
de pe teren, în min. 83, pe Meder (Con
structorul). Au înscris Meder (min. 42) 
și respectiv Voiea (min. 50). (D. Diaco- 
neseu și I. Diac — coresp.).

DINAMO VICTORIA — UNIREA RM. 
VILCEA (2—0). Jocul s-a desfășurat a- 
proape tot timpul într-un singur sens : 
bucureștenil au asaltat poarta oaspeților. 
De ce dlnamoviștll, care au dominat atît 
de copios, au învins numii eu 2—0 (1—0)? 
Pentru că ei au înghesuit jocul pe cen
tru șl au combinat pînă cînd au... pier
dut mingea. Și îneă ceva ; Constantin, 
Ene. Nuțu ș.a. au ratat ocazii cit... roata 
cerului.

LOTUL REPREZENTATIV-STEAUA
In cadrul pregătirilor pentru meciul 

cu Cehoslovacia de la 19 septembrie, 
fotbaliștii lotului reprezentantiv român 
susțin astăzi un joc amical în compania 
formației belgrădene Steaua roșie. Fot
baliștii iugoslavi au sosit ieri la Bucu
rești și au efectuat un ușor antrena
ment de acomodare pe gazonul stadio-

Din însemnările cronicarilor...
Cine luptă... cîștiga

Cînd scriem aceste rînduri nu cu
noaștem rezultatele de la ultimul 
concurs «Pronosport*. Credem însă 
că ajung degetele unei singure mîini 
pentru a-i număra pe aceia care, cu 
gîndul la o surpriză (și la un pre
miul), au indicat pronosticul „2" la 
meciul Dinamo București — Știința 
Timișoara.

Este adevărat: dinamoviștii au avut 
de multe ori emoții în jocurile cu 
Știința Timișoara. Este suficient să ne 
referim, în acest sens, fa ultimele 
două întilniri dintre aceste echipe, 
disputate anul trecut în cadrul cam
pionatului și Cupei: meci nul în cam
pionat și victorie dinamovistă, după 
prelungiri, în cupă. De aci însă și 
pînă la acest .3—2* de duminică, de 
la București, este totuși o mare dis
tanță. Să nu uităm cine joacă la Știin
ța în momentul de față — mulți din
tre fotbaliștii timișoreni sînt debu- 
tanți în categoria A — și cine joacă 
la Dinamo București...

Cum a fost posibil acest rezultat? 
Intîi să facem o precizare: victoria 
studenților este mai clară decît o a- 
rată scorul I Citind scurta noastră 
cronică din numărul trecut ați putut 
vedea, de altfel, că Dinamo a marcat 
al doilea gol cu trei minute înainte 
de fluierul final, cînd meciul era 
«jucat*. De altfel, un ,3—2* nu este 
tot una, de pildă, cu acele rezultate 
de ,1—0* care poartă pecetea întîm- 
plării, a norocului uneori.

Știința A LUPTAT pentru victorie. 
Și aceasta este o primă condiție pen
tru a cîștiga un meci. Dinamo n-a fă
cut acest lucru. A contat că va în-

Cum s-au înscris cele două goluri : la 
un atac pe partea stingă, Nuțu trage și 
se vedea că mingea va trece pe lingă 
poartă, însă fundașul Prăzaru o atinge 
sehimbîndu-1 direcția în plasă. în min. 
84, Ene înscrie al doilea punct la capă
tul unei faze spectaculoase. (Tr. I.).

sat aceeași impresie frumoasă ca în jocu
rile din campionatul trecut. Apărarea a 
fost destul de slabă, iar înaintașii au ju
cat la înlîmplare, Indicațiile antrenorului 
nefiind respectate.

Golurile au fost însorise de către Va- 
silescu (min. 28) și Lucescu (min. 53).

Deși jocul nu i-e creat greutăți, totuși 
arbitrul Z. Chifor (Brașov) a condus cu 
greșeli. (C. D.).

SERIA A II-A

ARIEȘUL TURDA — RECOLTA CAR» 
(5—1). Arleșul și-a făcut reintrarea în „B“ 
surclasind formația din Cărei. Au mar
cat : Băluțiu (min. 7, 27, 78), Pirvu (5 
și 12) și respectiv Pt’f.z (58), A arbitrat 
Corect Al, Tolh — Oradea. (P. Lazăr și 
I. I’ataki — coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — FLACARA 
MOBENI (2—0). Mal buni in jocul de 
ansamblu și mai deciși in acțiunile la 
poartă, studenții au obținut victoria pe 
merit, deși primul gol a fost înscris 
dintr-un ofsaid clar (doi înaintași, Păi? 
și Cîornoavă, se aflau „afară din joc", 
după Cum Se poate vedea și din foto
grafia de mai sus). Oaspeții n-au mei la

nului 23 August. Antrenorii Toplak și 
Mitici ne-au declarat că vor opune fot
baliștilor romîni o garnitură cu cei 
mai în formă jucători.

Ilie Oană și Ștefan Covaci, antre
norii lotului nostru, n-au făcut modifi
cări în rîndul celor convocați pentru a- 
eeastă partidă, așa că vor alcătui for- 

vinqe datorită... renumelui jucătorilor 
ei. In felul acesta, nu Dinamo a im
primat ritmul de joc, ci Știința. Iar ti
mișorenii au jucat așa cum le conve
nea lor și mai ales abilului lor coor
donator, Lereter, excelent creator de 
situații, cînd are timp să le con
ceapă. Și dinamoviștii i-au lăsat timp. 
Au jucat lent, n-au forțat ritmul a- 
proape nici un moment.

O remarcă (pe care de fapt ar tre
bui s-o facă antrenorii echipei bucu- 
reștene): în două meciuri apărarea 
dinamovistă a primit CINCI GOLURI. 
Și apărarea a fost, ani de-a rîndul, 
punctul forte al echipei campioane...

JACK BERARIU

După meciul de la Arad

Așa cum sctiam in cronica de luni, 
formația ieșană a Început foarte bine 
jocul și timp de 30 de minute — pe
rioadă în care a Înscris și golul — 
a supus echipa arădană la o dominare 
insistentă. O dală cu egalarea insă, 
survenită in min. 30, verva ieșenilor 
s-a redus simțitor, stingîndu-se com
plet pe măsură ce trecea timpul. Din 
momentul egalării, în jocul majori
tății componenților formației ieșene 
s-a simțit... resemnarea. ,E bun și un 
meci nu) in deplasare' păreau a glndi 
el, judecind după maniera de joa, 
distructivă în apărare, iar la înaintare 
fără intenția de a mai .deranja' por
tarul, șuturile la poartă fiind extrem 
de rare și executate fără nici o con
vingere.

O asemenea orientare — de fapt o 
gravă greșeală tactică — nu putea 
să-i ducă pe ieșeni decît la o înfrîn-

ROȘIE BELGRAD
mația din următorii jucători : Ionescu, 
Haidu • portari, Popa, Nunweiller III, 
C. Dan, Hălmăgeanu, Solomon, Greavu- 
fundași, Ghergheli, D. Popescu, N. 
Georgescu - mijlocași, Pircălab, Ivansuc, 
Badea, Sasu, Nunweiller VI, Sorin A- 
vram - înaintași.

gere sigură, care în cele din urmă s-a 
și produs și care, după aspectul des- 
iășurării în continuare a jocului, pu
tea să ia chiar proporții.

MARIUS POPESCU

„Suflu“ doar pentru 45

de minute...

începutul vijelios al craiovenilor 
lăsa tuturor impresia că aceștia vor 
cîștiga. 45 de minute gazdele au jucat 
bine. Au acționat în mare viteză, au 
alergat mult și cu folos (în special 
C. Popescu) și au șutat la p> arfă. 
N-au marcat mai multe goluri — din 
acțiune n-au marcat deloc — fiindcă 
precizia șuturilor a lăsat de dorit, 
Onea și Plugaru ralînd ocazii clare. 
De două ori balonul a zguduit bara, 
iar Gaboraș — tînărul portar care se 
afirmă — a apărat excelent.

Iată însă că după pauză s-a petre
cut un lapt neprevăzut. Cam din min. 
50 craiovenii au căzut complet. Au... 
dispărut din joc mijlocașii și echipa 
s-a «rupt* în două, iar extremele 
greșeau minge după minge. Chiar șl 
apărătorii au devenit nesiguri. In a- 
ceastă situație, Știința Cluj, venită la 
Craiova pentru un meci nul. a teșit 
la joc, a renunțat la așezarea 4—3—3 
și l-a introdus în teren De Tarcu, cu 
sarcini ofensive. Și în această perioa
dă a egalat. Să fie vorba la Știința 
Craiova de o greșită dozare a efor
tului, sau de o slabă pregătire fizică? 
Se pare că a doua alternativă este 
mai plauzibilă, fiindcă tot așa s-a în- 
tîmplat și în meciul cu Rapid In a- 
ceastă direcție antrenorii au cuvîn- 
tul...

C. ALEXE

A. S. CUGIR — VAGONUL ARAD 
(3—1). Golurile Cugirului aparțin Iul 
Fluleraș (min. 15 șl 18) șj Gh. Ion (20). 
Pentru arădeni a înscris Macovei (79). 
Bacoș I de la Cugir a ratat în. min. 83 
un 11 m. A arbitrat bine O. Comșia — 
Craiova. (M. Vrinceanu — coresp.).

JIUL PETRILÂ — C.S.M. SIBIU (3—8). 
Jucînd pe teren „neutru", la Lupeni (sta
dionul din Petroșeni se află în repara
ție), Jiul a obținut victoria la scor. Au 
înscris : Casandra (min. 10 și 42) și Ll- 
bardi (38). (I. Ciortea — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — A.S.A. TG. MUREȘ 
(1—0). Gazdele au obținut o victorie me
ritată Unicul gol al partidei a fost în
scris de Varga cu capul în min. 58. 
(I. Plăvițiu — coresp.).

CLUJEANA — INDUSTRIA SIRMEI 
ClMPIA TURZII (2—2). Joc de nivel teh
nic mediocru în care echipele și-au îm
părțit in mod egal perioadele de domi
nare, golurile și... punctele. Realizatori : 
Soos (min. 2 din 11 m), Stanciu (12) pen
tru gazde, respectiv Rădulescu (50 și 59). 
(V. cacoveanu — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — MINERUL 
LUPENI (1—0). Joc frumos prestat, în
deosebi, de echipa locală. Golul a fost 
înscris în urma unei acțiuni colective 
de către Barna (min. 31). A arbitrat 
bine Al. Alexandru — Rm. Vîleea. 
(Z. Rișnoveanu — coresp.).

C.F.R. ARAD — MINERUL BAIA 
MARE (0—0). „Firma” echipei din Baia 
Mare, fostă divizionară A, a atras un 
public numeros care a ținut să asiste la 
evoluția ei în compania proaspetei pro
movate în categoria B, C.F.R. Arad.

Înainte de meci se acordau toate șan
sele echipei bâimărene, care se prezenta 
la joc cu rutina întilnirilor din prima 
categorie, alinilnd o formație din care 
nu lipseau Sasu, Soo, Colcerlu, Staicu 
etc.

Rezultatul de egalitate nedreptățește, 
ăață de situația de pe teren, echipa lo
cală, șl avantajează pe băimărenl. Se- 
lecționabilul Sasu, care a alergat ca în
totdeauna mult, n-a reușit să străpungă 
modesta apărare edversă, fapt care a 
produs mirare în rîndurile spectatorilor 
(M. P ).



Campionatele europene de tir, 
din nou în Capitala României

Fruntașii tirului și-au dat întâlnire în 
acest an la București pentru a se întrece 
în campionatele europene—ediția 1965 
Precum se știe, desfășurarea acestei im
portante competiții a fost hotărîtă în 
1952 la Congresul U.I.T. de la Helsinki, 
cu prilejul Jocurilor Olimpice. Cinstea 
de a organiza ediția inaugurală a reve
nit țării noastre. In 1955, România a 
găzduit pe poligonul Tunari, marea în
trecere a tirului european. De atunci, 
mai multe țări din Europa în care tirul 
se află la loc de cinste, ca de pildă, 
Suedia, Norvegia, Elveția, Italia, Un
garia, Iugoslavia și altele au fost gazde 
ale edițiilor următoare ale competiției. 
Și iată că din nou, după zece ani, forul 
internațional al tirului a încredințat 
țării noastre organizarea acestei compe
tiții.

Poligonul Tunari este gata să-și pri
mească oaspeții, din cele 25 de țări, 
care și-au anunțat pînă în prezent par
ticiparea. Mulți dintre trăgătorii care 
cu ani în urmă au concurat pe frumosul 
poligon din pădurea Băneasa îl vor re
cunoaște foarte greu acum. Poligonul 
propriu-zis și-a schimbat înfățișarea. Au 
apărut noi standuri de tragere la pistol 
viteză, la talere și la skeet. Trăgătorii 
de la cea mai răspîndită probă — armă 
liberă calibru redus — vor face cunoș
tință cu un elegant poligon construit 
după ultimele cerințe ale tehnicii. Aici 
pot să concureze simultan 90 de trăgă
tori. Participanții vor mai găsi pe poli
gon și alte noutăți.

Federația noastră de specialitate lu
crează de zor pentru punerea la punct 
a tuturor problemelor organizatorice și 
tehnice (numerotarea și marcarea țin
telor. instruirea arbitrilor, amenajarea 
locurilor de odihnă pentru oficiali și 
trăgători etc.). După cum ne-a spus

tov. Nicolae Lupu, secretarul general al 
F. R. Tir, trăgătorii vor găsi totul pus 
la punct. încă de pe acum se revizuiesc 
toate instalațiile, astfel ca primii oaspeți, 
(trăgătorii englezi), care și-au anunțat 
sosirea pentru 13 septembrie, să se aco
modeze cu poligonul.

Ca și la celelalte ediții, înainte de 
începerea întrecerilor oficiale (19 sep
tembrie) concurenții vor participa la 
cucerirea insignei de „Maestru trăgă
tor".

Considerăm interesant ca acum în a- 
junul „europenelor" să prezentăm citi
torilor noștri cele mai bune zece rezul
tate oficiale ale lumii, obținute la cam
pionatele mondiale, olimpice și euro
pene in ultimi zece ani :

PROBA DE ARMĂ LIBERA CALIBRU 
REDUS 60 FOCURI CULCAT:

1. Hammerl (Ungaria) 597 p 
1964 ;

2. Wigger (S.U.A.) 597 p
1964 ;

3. Pool (S.U.A.) 596 p Tokio

Tokio

Tokio

3. Pool (S.U.A.) 596 p Tokio 1964 ;
4. Holup (Ungaria) 595 p Milano 

1959 ;
5. Bortz (R. F.

Oslo 1963 ;
6. Boa (Canada)
7. N. ROTARU 

Tokio 1964 ;
8. Zelenkova (U.R.S.S.) 594 p Milano 

1959 ;
9. Veres (Ungaria) 594 p Buda

pesta 1961 ;
10 Wenk (R. F. Germană) 594 p 

Cairo 1962.
(Recordul României la această probă 

este deținut de Nicolae Rotaru cu 
598 p).

Germană) 595 p-

595 p. Tokio 1964; 
(România) 595 p

Verificări înaintea turneului 
internațional de box de la București

Cu prilejul reuniunii din parcul spor
tiv Progresul a fost verificat gradul de 
pregătire a unor pugiliști din lotul de 
tineret, boxeri care vor evolua la Bucu
rești în turneul „speranțelor”.

Deși reuniunea nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic și spectacular superior (bo
xerii din lot au întâia® adversari de o 
valoare mai modestă), scopul propus a 
fost atins. C. Gruiescu, O. Gorea, C. 
Stanef, N. Giju și I. Hodoșam boxeri 
care nu evoluaseră de mai multă vreme 
într-o reuniune publică, s-au „rodat 
cu ocazia acestor meciuri.

Ce putem spune despre comportarea 
lor ?... Gruiescu și Gorea au arătat o 
formă bună. Primul s-a mișcat cu ușu
rință în ring, a lovit frumos și cu 
adresă, depășindu-1 categoric pe Șt. An
tonescu (Din.). Gorea a boxat frumos, 
curat, s-a descurcat bine în compania 
unui adversar incomod (C. Dincă-Nlet.) 
pe care l-a depășit evident. Giju, deși 
în bună dispoziție de luptă, și în pro
gres la capitolul ofensivă, a arătat 
semne de oboseală în ultima repriză,

cînd de altfel, a primit lovituri evita
bile de la adversarul său, L. Duță 
(Din.).

C. Stanef ne-a dezamăgit prin lipsa 
de orientare tactică și de stăpînire de 
sine. Deși nu mai boxase de foarte 
multă vreme, și deci avea nevoie de o 
verificare pe timp de trei reprize, Sta
nef n-a ținut cont de indicațiile antre
norului și încă din primele secupde, s-a 
năpustit asupra adversarului, făcînd to
tul pentru a-1 scoate din luptă, I-a reu
șit aceasta. încă din prima repriză (ad
versarul său, V. Stancu-Met., are foarte 
puține meciuri la activ) dar, verifica
rea... (? I)

1. Hodo.șan, ultimul selecționat care 
a boxat sîmbătă seara, a cîștigat tot 
înainte de limită. El l-a învins prin 
abandon, în repriza secundă pe AT. 
Nicolae (Semănătoarea). Deși victoria 
sa a fost categorică, felul în care el s-a 
descurcat, în fața unui adversar de. o 
valoare modestă, nu ne-a mulțumit. El 
a boxat crispat, cu insuficientă orien
tare tactică. Lipsa de meciuri este pnn- 

_ cipala cauză.

De la trimisul nostru special,

D. STĂNCULESCU:

Campionatul european
de baschet al junioarelor

telefon). In pito- 
bulgară Kiusten-

KJUSTENDJL, 24 (prin 
reasca stațiune turistică _  ............
dil s-au încheiat marți seara jocurile 
grupei a III-a a Campionatului Euro
pean de baschet rezervat junioarelor. 
Pe primele două locuri s-au clasat for
mațiile U.R.S.S. și Iugoslaviei, care vor 
participa alături de cele ale Cehoslovaciei, 
Poloniei, Bulgariei șj Ungariei (calificate 
din celelalte două grupe) la turneul 
final pentru locurile I—VI. Junioarele
noastre vor concura la Sofia pentru locu
rile VII—XII, în compania echipelor ita
liei. R. D. Germane, Franței, R.F. Ger
mane ș-i Bulgariei B.

Deci, încă un insucces al acestui sport, 
mai îngrijorător însă decît altele prin 
faptul că a fost înregistrat de ceea ce 
credeam că reprezintă viitorul baschetu
lui feminin. în comparație cu echipele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei (alcătuite din ele
mente înalte, bine pregătite tehnic șl 
tactic), jucătoarele noastre au arătat că 
sîntem departe de baschetul modern. în 
meciurile disputate (chiar și în cel cîș
tigat în fața modestei formații a R.F 
Germane) s-a văzut că au calități fi
zice slab dezvoltate, că bagajul proce
deelor tehnice e sărac, iar bruma de cu
noștințe tactice se pierde la intrarea pe 
teren.

Deoarece aceste rindurj țin loc de 
cronică, nu-mj rămîne decît sâ adaug 
rezultatele tehnice : grupa I — Cehoslo
vacia—Italia 81—25. Bulgaria B—Polonia
59— 42 ; grupa a Il-a — Bulgaria A — 
R.D. Germană 52—3$. Ungaria—Franța
60— 54 ; grupa a III-a U.R.S.S.—Iugo
slavia 72—49. România—R. F. Germană 
45—25, Iugoslavia —R.F. Germană 82—14 
(!), U.R.S.S.—România 60—26.

Turneele finale încep joi la Sofia.

In încheiere, o mențiune pentru ju
niorii I. Rădulescu (Progr.) și T. Nico
lae (Semănat.) care au realizat o par
tidă foarte reușită.

Meciul s-a terminat la egalitate.
Celelalte rezultate: Gh. Bădila (SPC) 

b.p. I. Daud (Rapid), St. Dumitrescu 
(Semănat.) b.p. V. Grecu (Constr.), Șt. 
Constantin (Semănăt.) b.p. N. Gheorghe 
11 (S.P.C.), M. Stan (S.P.C.) b.p. FI. 
lancu (Rapid), A. Mărcuși (Progr.) 
b. k.o. II M. Aileni (Semănat.).

Arbitrajele au fost corespunzătoare, 
organizarea de asemenea.

M- TRANCÂ

întrecerile universiadei continuă 
în mijlocul unui marc interes

Prin telefon de la trimisul
Continui relatarea asupra pasio

nantelor întreceri ale Universiadei 
din punctul în oare am întrerupt con
vorbirea telefonică duminică, la ora 
închiderii ediției și cînd două întâl
niri ale sportivilor noștri nu se ter
minaseră- Cum se știe, întîlnirea se
mifinală dintre echipele masculine 
de floretă ale României și U.R.S.S. se 
întrerupsese la 5—5. La reluarea ei, 
reprezentativa noastră a obținut o 
foarte prețioasă victorie, cu 9—7, ca
lificîndu-se astfel pentru finala con
cursului, în care trebuia să întîlneas- 
că echipa Franței. Deoarece meciul 
România — U.R.S.S. a luat sfîrșit 
noaptea tirziu, finala nu a mai putut 
avea loc în continuare, ea fiind pro
gramată, pentru luni. în întîlnirea 
decisivă cu Franța, am condus ini
țial cu 2-0 datorită victoriilor reușite 
de Drîmbă la Berolatti și de Hauc
kler la E. Rodochanachi, apoi fran-

nostru special la
grupa D împreună cu Bul-joacă în _ ,

garia, R.F.G. și Turcia, de aceasta din 
urmă dispunînd, în primul meci din 
semifinale, cu 3-—0. La volei feminin, 
reprezentativa României are asigurată 
participarea la turneul final, cu toate 
că luni a pierdut cu 0—3 (6, 9, 3), 
jocul cu echipa U.R.S.S.

Proba de floretă fete individual 
s-a încheiat luni cu victoria sporti
vei franceze Gapais, urmată de Cy- 
mermann (Polonia) și Schmidt (RJ7. 
Germană). Reprezentantele noastre 
au fost eliminate în serii (Iencic și 
Szabo) și în recalificări (Drîmbă cu 
4—2, 4—0 de maghiara Gulacsi).

în competiția de polo, am întâlnit 
echipa Cehoslovaciei, de care am 
dispus cu 10—3 (3—1, 2—1, 1—1, 
4—0) prin punctele înscrise de Szabo 
(3), Mărculescu (2), Mihăilescu (2), 
Kroner, Grințescu și Firoiu.

Două victorii românești la baschet.

I

Fază din partida de volei dintre reprezentativele României și Poloniei. 
Elisabeta Goloșie (în stingă) execută un bloca)

Foto : R Vilara

cezii au egalat și au luat conducerea 
cu 5—2. Mureșan și Hauckler reduc 
scorul Ia 5—4 prin victoriile realizate 
în dauna francezilor P. Rodochanachi 
și, respectiv, Revenu, în continuare 
adversarii noștri fac 6—4 și situația 
devine 6—5 prin succesul obținut de 
Drîmbă asupra lui P- Rodochanachi, 
iar ultimele două asalturi le revin 
floretiștilor francezi, întîlnirea finală 
tncheindu-se astfel în favoarea lor cu 
8—5. Echipa noastră a cîștigat așa
dar medalia de argint. De posibilita
tea cuceririi celei de aur ne-a privat 
arbitrajul prestat de Meski (U.R.S.S-) 
în asalturile pe care el le-a condus.

Partida masculină de volei de du
minică Romînia — Japonia s-a termi
nat, la capătul a peste trei ore de 
luptă excepțională, cu victoria sporti
vilor niponi, care în setul decisiv 
s-au impus printr-o apărare fără gre
șeală, învingînd cu 15—9 și deci cu 
scorul general de 3—2. La volei mas
culin, întrecerea a ajuns în faza 
semifinalelor, care se dispută în ca
drul a patru grupe. Echipa noastră

Hume sonore in lotul înotătorilor 
americani care vine la București

Ieri au fost desemnați cei 6 înotă
tori americani care vor participa, în- 
cepînd de miine, la campionatele 
republicane de natație: Roy Saari, 
Mike Wall, Dick Roth, Gerry Diley, 
Tom Tretheway și Carl Robie. 
preună cu aceștia 
sosească în cursul 
săritorul american 
turi de antrenorul

îm- 
sînt așteptați să 
zilei de astăzi și 
Rick Gilbert ală- 

Dave Beaver.

Echipa masculină a întrecut-o pe cea 
a R.F.G. cu 61—53 (26—29), greu,
după cum se vede, iar explicația nu-i 
alta decît jocul extrem de slab pe 
care l-au practicat baschetbaliștii 
noștri. In schimb, o foarte bună com
portare au avut-o baschetbalistele, 
care au întrecut cu 63—49 (31—18) 
reprezentativa Bulgariei.

In întrecerile de natație, reprezen
tanta noastră Cristtha Bala ban a luat 
startul în proba de 400 m liber, unde 
a cucerit medalia de bronz. Clasament: 
1. Zeier (lug.) 5:08,9, 2. Wetteling (O- 
landa) 5:08,9, 3. Cr. Balaban (România) 
5:13,8, 4. Burrows (Anglia) 5:19,8, Alte 
rezultate: 100 m fluture (f): 1. M. Eger- 
vary (-Ung.) 1:11,6, 2. Egorova (U.R.S.S.) 
1:11,9, 3. Erdely (Ung.) 1:12,2; 200 m 
bras (m) 1. Tsurumi (Japonia) 2:33,7 
— rec. mond. universitar, 2. Lenkey 
(Ung.) 2:34,7, 3. Andersson (S.U.A.) 
2:35,0, 4. Tretheway (S.U.A.) 2:30,4, 5. 
Roos (R.F.G.) 2:36,8, 6. V. Costa (Ro
mânia) 2:39,0; 4x200 m liber (m): 1. 
S.U.A. 8:10,9, 2. U.R.S.S. 8:14,4, 3. 
Japonia 8:19,1; 4x100 m liber (f) : 1. 
Ungaria 4:21,8 — r.m. univ., 2. Anglia 
4:27,9, 3. U.R.S.S. 4:31,1; 4x100 m mixt 
(m): 1. S.U.A. 4:03,9 — r.m. univ., 2. 
U.R.S.S. 4:05,0, 3. Ungaria 4:06,4; 
1500 m liber (m): 1. M. Wall (S.U.A.) 
17:09.9 — run. univ., 2. Beliz-Gojman 
(U.R.S.S.) 17:17,8, 3. M. Burton (S.U.A.) 
17:25,1, 4. Fushishima (Japonia) 17:39,2; 
200 m bras (I): l.S. Babanina (U.R.S.S.) 
2:52,4 — r.m. univ., 2. Schmidt (Ceho
slovacia) 2:56,4, 3. Egervary (Ung.)
2:57,3; sărituri platformă (m): 1. R. 
Gilbert (S.U.A.) 458,53 p, 2. Bernhard 
(S.U.A.) 451,54 p,... 10. Ganea (Ro
mânia) 244,43 p. 11. Decuseară (Ro
mânia) 243,83 p.

Budapesta, ROMEO VILARA
O dispută pasionantă a oferit și proba 

de floretă (echipe) din cadrul întrece
rilor de scrimă. In serii, formația Ro
mâniei a întrecut R. F. Germană cu 
11—5, Anglia ou 13—3 și a făcut meci 
egal (8—8) cu Ungaria, după ce fusese 
condusă cu 5—0, 7—2 și 8—5. Alte re
zultate din această serie: R.F.G.—An
glia 15—1, Ungaria—Anglia 14—2 și 
Ungaria—R.F.G. 8—5. In cealaltă serie: 
Franța—Italia 11—5, U.R.S.S.—Polonia 
13—3, Franța-Polonia 10—0 și U.R.S.S.- 
Italia 9—o. In semifinale, româncele 
au tras bine, întrecând Franța 
cu 9—4, în timp ce Ungaria învingea 
reprezentantiva U.R.S.S. cu 9—5. In 
întîlnirea finală însă, reprezentantele 
noastre s-au comportat mai slab fiind 
depășite de formația maghiară cu 9—7. 
Vadasz 3, Tamasdi 2, Szalontay 2, și 
Gulasy 2 au „punctat" pentru învingă
toare, în timp ce victoriile noastre au 
fost obținute de Iencic 3, Ene 2, Szabo 
1, Drîmbă 1.

Iată și ultimele rezultate din seritte 
preliminare la polo: Bulgaria—Olanda 
4—4, U.R.S.S.—R.F. Germană 2—0, 
Ungaria—Austria 9—1, Bulg-aâf—Aus
tria 8—3, Ungaria—Japonia 7—2, 
U.R.S.S.—Anglia 6—0.

La tenis, luni, campionul nostru Țiriac 
a avut un meci greu, cu maghiarul 
Szoeke, pe care l-a învins cu 6—8, 7—5,
6— 1. Mărmureanu i-a cedat lui Ecklebe 
(RFG) cu 4—6, 3—6, iar Kazdim 
(U.R.S.S.) a întrecut-o pe Dibar cu
7— 5, 2—6, 6—3. Sportivii noștri au 
susținut primele întreceri de marți la 
tenis. Și le-au încheiat cu victorii. 
Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—1, pe ceho
slovacul Kodes, calificîndu-se astfel în 
semifinală, unde va lupta cu Fox 
(S.U.A.). In cealaltă semifinală se vor 
întîlni Lejus (U.R.S.S.) și Watanabe 
(Japonia). La dublu mixt, Țiriac—Dibar 
au întrecut cu 6—4, 6—3 perechea so
vietică Lihaciov—Sazanova, urmînd a 
întîlni în semifinală cuplul italian Ma- 
jolli-Riedl.

ALTE REZULTATE: BASCHET 
(M): Ungaria - Olanda 68—56, Cub»' 
Austria 76—71, Cehoslovacia - Itai». 
90—75, Turcia - Tunisia 76—46, Polo
nia - Japonia 74—61, U.R.S.S. - Bulga
ria 82—57, Franța - Belgia 88—76, 
Bulgaria - Tunisia 93—30, Japonia - 
Austria 89—66, Ungaria - Belgia. 87-65, 
Franța - Izrael 74—51, U.R.S.S.-Liban 
101—57; BASCHET (F) : U.R.S.S.- 
Ungaria 73—43; GIMNASTICĂ (M) 
— rezultate finale: 1. Nakajima (Ja
ponia) 58,80 p, 2. Cerar (Iugoslavia) 
58,55 p, 3. Sakamoto (Japonia) 57,85 p, 
pe echipe: 1. Japonia 174,35 p, 2. 
U.R.S.S. 170,45 p, 3. Iugoslavia 168,05 
p; VOLEI (M) : U.R.S.S.—Cehoslovacia 
3—1, Italia—Belgia 3—0, Polonia—O- 
ianda 3—1, Iugoslavia—Tunisia 3—0, 
Ungaria—Japonia 3—0, Mongolia—Li
ban 3—0, Bulgaria—R. F. Germană 
3—0, U.R.S.S.—Belgia 3—0, Olanda— 
Tunisia 3—1, Japonia—Lilț’h .3—6, 
Turcia—R. F. Germană 3—1; vOLEI 
(F) : Japonia—Mongolia 3—0, Bulga
ria—Iugoslavia 3—2, Japonia—Polonia 
3—2, Cehoslovacia—Ungaria 3—1.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: basch». 
feminin: Cehoslovacia — România 
50—36 (22—19); tenis dublu mascuFn 
Țiriac Mărmureanu — I. Watanabe, 
K. Watanabe (Japonia) 7—5, 0—1, 
(întrerupt din cauza ploii, continuă 
miercuri)

Recordurile continuă
... LA ATLETISM...

Competiția internațională de atle
tism .Cupa Europei" — desfășurată 
la sfîrșitul săptămînii trecute în mai 
multe orașe de pe continent — a 
prilejuit participanților o serie de 
performante remarcabile.

Astfel, în semifinala de la Oslo a 
întrecerii masculine, alergătorul bel
gian Gaston Roelants a atacat cu suc
ces recordul european al cursei de 
10 000 m pe care a încheiat-o în 
28:10,6. Un al doilea record continen
tal a fost stabilit de aruncătorul so
vietic Klim, care a obținut 71,82 la 
ciocan. Alte rezultate de valoare slnt 
cei 84,48 m la suliță ai maghiarului 
Kulcsar (nou record al țării) precum 
și performanța lui Michel Jazy, care 
a cîștigat cursa de 5 000 m plat în 
14:02,6 învingînd în ordine pe Allon- 
sius (Belgia) 14:03,2 și Bolotnikov 
(U.R.S.S.) 14:03,6. Au obținut califi-

rarea în această grupă reprezentati
vele U.R.S.S. și Franței, care totali
zează 94 și respectiv 92 de puncte. 
Pe locurile următoare : R. P. Ungară 
72 p, Finlanda 74 p, Norvegia 51 p 
și Belgia 41 p.

în cealaltă semifinală masculină, 
de la Roma, primele două locuri au 
revenit reprezentativelor R. F. Ger
mane cu 96 p și R. P. Polone cu 85 p.

Au ratat calificarea echipele R. S. 
Cehoslovace 81 p, Italiei 67 p, Elve
ției și R. P. Bulgaria cu cite 45 p. în 
semifinala feminină de la Fontaine
bleau (Franța) s-au calificat echipele 
R. P. Ungare cu 50 p și Olandei 47 p. 
Echipa Angliei a fost eliminată, 
sîndu-se pe locul 3 cu 46 p.

Șl LA NATAȚIE

cla-

In cadrul concursului international 
de natal ie de la Blackpool (Anglia), 
Înotătorii americani au stabilit patru

noi recorduri mondiale. Tinăra Mary 
Helen Olcesse, in virstă de 14 ani. a 
parcurs 
trecind 
nut de 
Verona 
lumii a 
de 220 y fluture cu 
2:31,9. Vechiul record aparținea ja
ponezei Takanashi cu 2:32,2. Patty 
Caretto a înotat 1650 y liber in 
18:51,1 ameliorînd cu peste 20 se
cunde vechiul record mondial deți
nut de compatrioata sa Wainwright. 
In fine, echipa masculină de ștafetă 
a SU.A. a realizat în proba de 
4x110 y liber timpul de 3:41.7 — 
nou record mondial.

Un record mondial la 200 m fluture 
femei a fost realizat de înotătoarea 
olandeză Ada Kok, în cursul meciu
lui feminin de natație Olanda— Ca
nada, desfășurat la Leyden. Ada Kok 
a înotat distanța în 2:25,8.

440 yarzi mixt în 5:25,1. In- . 
vechiul record al lumii deți- 
compatrioata sa Donna de 
cu 5:30,0. Un nou record al 
stabilit și Sue Pitt in proba 

rezultatul de
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Imat in clasament de Fox (Anglia

4 TIS puncte și Bako (Ungaria)
4 732 puncte. Pe echipe primul

• In meci eliminatoriu pentru 
campionatul mondial de fotbal, echi
pa chile a Învins, la Santiago, cu 
3—1 (1—1) selecționata Ecuadorului, 
într-o altă grupă a zonei sud-ameri- 
cane, Bolivia a dispus cu 2—1 --d 
Paraguay.

• După B etape, in Turul ciclist 
internațional al R.D. Germane con
duce Axel Peschel (R.D.G.), urmat la 
peste 2 minute de coechipierul său 
Ekst< in.

• Echipa sf-aniolă de fotbal Real 
Madrid a suferit prima înfringere în 
turneul pe care-1 Întreprinde în Ame
rica de Sud, cedînd cu 2—3 (2—2) In 
fața unei selecționate din Peru.

• Campionatul ciclist de fond ol 
Franței, disputat pe distanța de 253,500 
km a fost cîștigat de Henri Anglade 
in 6h52'33“, urmat la 1 minut de 
Poulidor și nnqueta.

• Campionul mondial neoficial de 
box la categoria grea Cassius Clay 
a anunțat Intr-o conferință de presă 
că își va pune titlul în joc în fața 
lui Fltyd Patersson. Clay a specifi
cat că meciul urmează să aibă loc 
în cel mai tirziu 90 de zile de la sem
narea contractelor.

• Concursul internațional de pen* 
tation modern de la Miinchen a fost 
cîștigat de sportivul maghiar Torok 
care a totalizat 4 922 puncte, fiind ur
mat In clasament de Fox (Anglia) cu“ . _ ■ --, C£J 
_ ,---------- Pe echipe primul Joc
a revenit echipei Ungariei. x
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