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Asaltul pentru cucerirea titlurilor de campioni

la box începe astă-seară

întreceri deosebit de atractive
în prima semiiinală

de sus,

câmp

de la stingă: Ciută, sia. nifrâsl deGîju, Crudu, Seauef și Ai 
Chivăr, Olteunu «i

Marti dimineață au eontinuat 
lucrările Congresului Sindicatelor 
din Republica Socialistă România.

La începutul ședinței. Ion Co- 
toț, secretar al C.C.S. a prezen
tat Raportul cu prixire la proiec
tul Statutului Uniunii Generale a 

: Sindicatelor din România.
Au eontinuat apoi discuțiile la 

rapoartele prezentate. Au luat cu- 
vintui: Gheorghe Oprea, preșe
dintele consiliului local al sindi- 
ratelor din Timișoara, Matei Birk, 
nsaistru eonstmetc-r, președintele 
com actului sindicatului grupului 
de șantiere nr. 509 din Cluj, 
Teedcr Prăsea. președintele eon- 

regional al sindicatelor- 
Ekxxrreșâ. Ho Trong Giang, mem- 
Era al secretariatului Federației 
sindicatelor din Vietnam. Zo Sin 
Hubl vicețceșe&Bte al Comitetu- 
laâ Centra’ al Stsdicatelor Unite 
eîs Coreea. Mihai Peterman, pre- 
«ediatele coaitetului sindicatului 
de la Combinatul duraicn-meta- 
lurgic .Gheorghe Gbeorghiu-Dej' 
din Baia Mare. Eugen Bazil 
Caca, membru al Biroului execu
tiv al Consiliului regional al sin
dicatelor din Iași, Leon Mau-

vais, secretar al Confederației 
Generale a Muncii din Franța, 
Alexander Manolov, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Bulgaria, Dumitru Pe
trescu, președintele Comitetului 
de stat pentru protecția muncii, 
ion Tîrniceru. președintele Con
siliului regional al sindicatelor- 
Succava, Francisc Wagner, preșe
dintele Comitetului sindicatului de 
la S.M.T.-Peciul Nou, raionul 
Timișoara, Stan Potorac, preșe
dintele Comitetului sindicatului 
Șantierului naval din Galați, Dinh- 
Ba-Thi, membru al Comitetului 
Executiv al Uniunii sindicatelor 
pentru eliberarea Vietnamului de 
sud, Arta Florescu, artistă a po
porului, Anghelache Moșescu, me- 
canic de locomotivă la Depoul 
C.F.R.-Ploiești, Victor Berea, 
președintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din comerțul de stat 
și cooperația de consum, Beckl 
.'andor, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară, Idriz Dhrami, secretar al 
Consiliului Central al Uniuni
lor profesionale din Albania, Ho- 
zelka Bedrijih, secretar al Con-

siliului Central al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, Heinz Neu* 
krantz. membru în prezidiu și se
cretar al Federației Sindicatele» 
Libere Germane, Ion Popescu, se
cretar al Comitetului Central (1 
Uniunii Tineretului Comunist, 16- 
sif Gorbe, președintele Comitetu
lui Sindicatului de la uzinele „U« 
nio“ din Satu Mare, Dorjih Sanî- 
buu, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Mon
golă și Ion Pas, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România.

După amiază, lucrările Congre
sului s-au desfășurat în trei co
misii, pe probleme: activitatea 
sindicatelor în producție; activi* 
tatea cultural-educativă de mas8 J 
controlul obștesc exercitat de sin
dicate asupra înfăptuirii măsuri
lor privind condițiile de muncă și 
de trai, legislația muncii. Ip 
timpul dezbaterilor, numeroși de
legați au făcut propuneri valo
roase pentru îmbunătățirea mun
cii sindicatelor din țara noastră.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

Ca să... asiste ia returul finalei fie volei a „C. C.E.H

CUPA A VENIT ACASĂ!

Intîlnirile celor 41 de finaliști 
ntru oîștigarea titlurilor de 

republicani încep, așa- 
r, astă-seară, de la ora 19, pe 
gul instalat în „potcoava" sta- 

lui Republicii. Iubitorii 
xului au luat, desigur, la cu- 
ștință care este programul pri- 
i reuniuni. De cîteva zile, Ia 

sele de bilete „fac coadă" un 
re număr de amatori ai sportu- 

cu mănuși. Cererea mare de 
etc este îndreptățită. Reuniu- 

de astă-seară cuprinde, prin- 
altele, trei partide de mare 

ie: Ion Dinu—Iosif Mihalic, 
nstantin Slanef—Constantin Bu- 
liuc și Ermil Constantinescu— 
n Covaci.
„Capul de afiș" îl deține dis- 
ta dintre vechii rivali, Dinu și 
halic. Cercetînd însă cu aten- 

programul galei inaugurale a

turneului final, vom vedea ei 
și alte meciuri promit spectacole 
interesante. Printre altele, „pre
liminarul" dintre campionul ăe 
anul trecut, Ion Pițn (Mediaș) ți 
fostul campion, Constantin Vco- 
lescu, precum și „duelurile* 16- 
colae Puiu—Dumitra F.igălie, 
Constantin Crudu—Ovidiu Gonea, 
Petre Vanea—Andrei Farcaș, 
Gheorghe Chivăr—Gheorghe Co- 
jocaru etc.

Iată programul celorlalte p 
tide : muscă: Carol Pop (Dina 
Craiova)—Ion Nica (Din. Buc.), 
Constantin Ciucă (Steaua)— 

Constantin Gruiescu (Steaua); 
ușoară: Mihai Dumitrescu (Di
namo București)—Tudose Voicu 
(Steaua); mijlocie ușoară: Marin 
Angliei (Metalul) — Horst Stumpf 
(Steaua); semigrea: Vasile Pe- 
rianu (Prog. Brăila)—Ion Monea

Iwfjii11 rijc ii ct’îic' sc si 
deeate ee arbitrii Cervc« 
(t.R.S.S.). Fecorovriea 
P. Epureaoe. M. Voie 
Mifeelfi, O. Orban. M.
I Ștefan, V. Popesem. V. Ditau 
lescu, B. Robert, V. Șchiopa, V 
Cazaca șt M. Morse.

Iată-oe in ajunul celei de-a 
dcua „ridicări de cortină" din 
pasionanta finală masculină 
românească a „Cupei campio
nilor europeni'. Miine. la ora 
17,30, tot în Pavilionul Ex
poziției Economiei Naționale, 
Dinamo și Rapid se vor 
afla din nou față în față. 
Rapidiștii luptă pentru a se 
revanșa și obțin o a treia 
partidă, dinamoviștii — pentru 
a nu le-o îngădui și a dovedi 
că__ s-a-ntors roata. Pe unii 
ca și pe ceilalți ii vor încuraja 

ți mai mare 
ur, cele două 

și ele in 
ii am- 

ficia

ja-eni, angajare șt 
aprinsă ic trecere. Jucăto 
belor echipe vor bem 
insă joi, in mod egal, de pre*

zența stimulativă a unui sus
ținător în plus. Unul de o 
strictă imparțialitate. Cu exac
titate spus : o susținătoare.

Ați înțeles : e vorba de mult- 
rîvnitul premiu, noua „Cupă a 
campionilor europeni**, care 
la meciul de mîine nu va mai 
lipsi. Căci Cupa de argint, 
care-i va fi atribuită echipei 
învingătoare din finală a ve
nit... acasă I în frumoasa noas
tră Capitală, ea se va simți, 
desigur, la fel de bine ca și 
predecesoarea sa pusă în joc 
in 1960 și rămasă pentru tot
deauna la București, în vitrină 
la Rapid, pentru că a ciștigat-o 
de trei ori. Va fi vitrina cu 
trofee a dinamovîștilor prima 
gazdă a noii cupe ? Poate da.

împreună cu trofeul principal

au „descins" marți din a vio-: 
nul venit de la Bruxelles me
daliile de aur și de argint, ofe
rite, ca și Cupa, de Comisia 
Europeană a Federației Inter
naționale de Volei și care vor

Turneul final la baschet masculin

0 surpriză de proporții: Politehnica-Steaua 73-70!

ACTUALITĂȚI
Rapid-Petrolul și Steaua—Dinamo București 

in sferturile de finală ale „Cupei României** la fotbal
Ieri după-amiază la sediul F. R. Fotbal a avut Ioc tra

gerea la sorți a sferturilor de finală ale „Cupei României". 
Sortii au decis două jocuri de mare atracție : RAPID - 
PETROLUL si STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI. Celelalte 
meciuri sînt U.Ț.A. - GRISUL și STEAGUL ROȘU - FARUL.

Ca și optimile de finală, aceste partide vor avea ioc 
3e terenuri neutre. în caz de egalitate și după prelungiri 
meciul va fi rejucat, pe același teren sau pe altul, în 
decurs de opt zile Dacă egalitatea persistă și după reju- 
care, se va califica echipa cea mai tînără.

REAMINTIM CA SFERTURILE DE FINALA VOR AVEA 
C.LOC MIERCURI 22 IUNIE A.

Trăgători români peste hotare
Zilele acestea o serie de 

trăgători români evoluează în 
mari concursuri internaționale 
peste hotare. Ieri au părăsit 
Capitala două grupuri de 
sportivi care au plecat la Li
sabona, unde se desfășoară cea 
de a X-a ediție a „Cupei ță
rilor latine" (20—21 mai) și res
pectiv in Cehoslovacia la Brno, 
la „Cupa națiunilor" la talere.

Pregătirile lotului de rugbi
- Au început pregătirile lotu
lui republican de rugbi în ve
derea meciului ■
—- România, < 
loc la 29 jhai, 
cadrul „ .
Primul joc de antrenament al 
lotului va avea loc astăzi,

i Cehoslovacia 
care va avea 

, la Praga, în 
. „Cupei Națiunilor".

la

ora 17,30 pe terenul Progresul, 
în compania formației gazdă. 

Echipa de rugbi Rapid București 
evoluează in R, 0. Germană 
și Cehoslovacia

Luni a părăsit Capitala 
echipa de rugbi Rapid Bucu
rești, care întreprinde un tur
neu peste hotare. Ea va sus
ține trei meciuri în R. D. Ger
mană — 19 mai, la Potsdam 
cu Selecționata de juniori a 
R. D. Germane, 21 mai la 
Grimma, eu Lokomotive Lei
pzig (organizatoarea turneu
lui) și 24 mai la Wurzen, cu 
Selecționata feroviară a R. D. 
Germanie — 
Cehoslovacia 
Brno cu 
Spartak.

și un meci 
în 27 

formația

în 
mai la 

locală

O fază spectaculoasă din partida Rapid—Universitatea Gluj. 
Rurig a evitat „capacul"

încă două
lui Predulea și va marca nestingherit 
puncte pentru clujeni

Foto •. Șt. Ciotloș

Turneul final al celor mai 
formații 
din țară a început aseară în 
Floreasca din Capitală sub 
mai bune auspicii.

In prima seară am asistat 
partide frumoase, de bun 
tehnic, din care surprizele
lipsit. Campioana țării. Dinamo 
București a avut inițiativa pe tot

bune 
masculine de baschet 

sala 
cele

la 3 
nivel 
n-an

parcursul celor 40 de minute ale 
întîlnirii cu Universitatea Timișoa
ra, dar în marea majoritate a 
timpului tabela de marcaj nu le-a 
fost favorabilă cu o diferență mai 
mare de 3—5 puncte. Jucătorii de 
pe malul Begăi au căutat să con
tracareze superioritatea tehnică a 
bucureștenilor printr-un plus de 
elan. Campionii, însă, care au fo-

aproape întreg lotul, an fost 
leciși în fazele ofensive, au 
•ral mai bine sub panou, Im- 
An.c» >n nlrifnele 5 minute.

(37—31) pen-
se în nitu 

Scor final: 69—59 
tru Dinamo.

Ca Demian (35 
deosebită vervă, 
jeni an obținut o 
victorie In fața 
lui cvintet I 
ml repriză

de puncte) ta 
studenții clu- 
sarprinzătoare 

experimentatu- 
roviar. După o pri- 
relativ echilibrată, 
a atacat furtunos, 

depășind eatesorie tm adversar 
care a acționat lent ți total ne
inspirat. Bine conduși de pe mar
gine de dr. M. Bugncriu, jucă
torii clujeni ao reușit de cele mai 
multe ori să valorifice din plin 
calitățile pivotului lor, care a do
minat de departe această partidă. 
Scor final' Universitatea—Rapid 
75—61 (38—34).

Cel mai surprinzător rezultat 
s-a înregistrat. Insă, ta ultimul 
meci. Actionînd eu o deosebită 
dezinvoltură, jucătorii Politehnicei 
București (in special lecheli și 
Diaconescu) au reușit frumoasa 
performanță să conducă In ma
joritatea timpului și să întreacă 
în final pe Steaua cu 73—.70 
(38—37). învingătorii au fost mai 
rapizi, au recuperat mai bine sub 
panou, cîștigînd pe merit Bas- 
chetbaliștii de la Steaua, ta 
schimb, au jucat din nou cris
pați, ratînd foarte mult

Turneul continuă astăzi de la 
ora 17 cu următoarele jocuri: 
Universitatea Timișoara—Steaua, 
Rapid—Politehnica și Dinamo— 
Universitatea Clu j.

Iat-o! Noua și frumoasa „Cupă 
a campionilor europeni" e de ar
gint și, împreună cu soclul său 
de marmură neagră, cîntărește..< 

43 de kilograme.
Foto: A. Neagu

decernate tuturor jucătorilorfi F ; - "
din echipele finaliste. Cupa șî 
medaliile vor fi înmînate de 
o personalitate rareori absenta 
de la marile 
balistice, dl.
unul dintre 
animatori pe 
ai acestui sport, secretarul sus* 
numitului for suprem al vo
leiului continental, cu sediul în 
capitala Belgiei.

evenimente volei*
Olivier Brayr, 

cei mai devotați 
plan internațional

G. FAUR

UNDE MERGEM!
STADIONUL REPUBLICII: 

începînd de la ora 19 se 
va desfășura gala inaugu
rală a turneului final la 
box.

SALA FLOREASCA (ora
17): turneul final la bas
chet masculin.

PAUL 10 VAN



BW5SE3 ÎNSEMNĂRI DUPĂ CONCURSUL eazwa V. Costa—1:10,8 la 100 m bras
DE PRIMĂVARĂ AL SENIORILOR

f Te între rezultatele în- 
tegistrate de atleții noș
tri fruntași la concursul 
republican, de primăva
ră, cîteva se înscriu în
tre cele mai bune per
formanțe europene și 
mondiale din acest se
zon. în numărul nostru 
'de ieri arătam că Io- 
landa Balaș (1,83' m) și 
Alexandrina Stoenescu 
(1,71 m) ocupă locul I și, 
respectiv, IV în ierar
hia mondială. Cu 29:13,6 
pe 10 000 m Nicolae 
Mustață este, la ora ac
tuală, al III-Iea alergător 
'din lume, după austra
lianul Ron Clarke 
(28:41,0) și Jiirgen Haas 
(RDG) 29:11,2. Cu 6,28 
m, Viorica Viscopolea- 
nu este clasificată pe 
locul IV între cele mai 
bune săritoare mondiale 
(Tatiana Scelkanova — 
U.R.S.S. 6,58, L. Malkom- 
son — N. Zeelandă 6,44,
Mary Rand —Anglia 6,40), 
iar tînăra Elena Vintilă

f

tile p.cnlru un progres și mai sub
stantial.

In întrecerile finalelor campionatu
lui universitar din orașul Timișoara, 
Vasile Costa a realizat o performanță 
foarte bună, parcurgînd distanța de 100 
m bras (bazin de 33 m) în 1:10,8.

Rezultatul lui Costa este inferior cu 
numai 0,1 sec recordului de sală (ba
zin de 25 in) care aparține lui Șopte- 
reanu.

P. ARCAN-coresp. reg.

Ecareri/î'- Xoanrscs s 
și maltale •
și 573—4W

<i£^ trei yrooe și a realizai 
: 12 JJ—100 »*, 21,5—200 ■>

UJLS-S.

ocupă locul 10 cu 6,10 m. 
Ana Sălăgean este a V-a 
aruncătoare de greutate 
'din lume (T. Press — 
UJt.S.S. 18,01, T. Cijova
— U.R.S.S. 17,16, I. Press
16,11, I. Bognar — Ungaria 16 V s 
și Șerban Ciochină ia triplu (Walker
— S.U.A 16,41, Lazarenko — U.R S-S. 
16,24, Aliabev — UXS& 16,1$, Oga«
— Nigeria 16,06). In siirșit, Lia Ma- 
noliu, cu 51,92 m ocupă locul \TI in 
ierarhia mondială, iar Adrian Sa- 
mungi cu 7,60 m la lungime este și 
el al Vil-lea săritor european.

Printre fruntași se mai înscriu, cu 
rezultatele din acest sezon, Ghecr- 
ghe Zamiirescu la 100 m (1<M) și 
200 m (21,1), Mihaela Peneș (5X72 n> 
și Marilena Ciu rea (50,43) la suliță 
etc.

• Pentru începutul promită: 
acestui sezon se cuvin desigur 
atleților noștri, dar nu trebuă

Ic

uităm nici pe „oamenii din n>-: 
pe antrenorii a căror ■macă este de 
necontestat. Este vorba de 
Dumitrescu, Mircea Bahica, Ifihai 
Tintorescu, ton Solar. Ion Vintilă. 
Claudia Simionescu, Gheorgbe Bir o

Clasamentele la zi 
in seria a Il-a

FEMININ

5. I.C.F. Buc. 13 12 1 T: 1 S
S. Țesătura P. Ne=__ț 13 9 4 22
8. SănaLarsa Arac 13 T f 20
4, Progresul Buc. 13 I € 2K24 23
5. Știnta Tg. 13 7 4 29^7 29
6. Voința 5L duc 13 7 « 29

Prog. 13 3 19 13^3 16
8. CJS.M. d - 13 • 13 9:39 7

MASCtTLTN

C.S.M.S., la scorul de 3—2.

1. Viitorul Bacău 17 12 5 49 ±22 29
2. AIu__ ina O .-.o ea 17 11 6 37 A 2S
3. înainte 17 19 7 4t~^5
4. C.S.M.S. Ia$f 17 19 7 3ăzSo 27
5. Progresul București 17 9 8 35 zS5?
6. Eîeetroputere Cr. 17 9 8 34 A2 26
7. I.C.F. București 17 8 9 31:33 25
8. Știinta Petroșeni 1T 6 11 39^3 23
9. Ind. sîrmei C. Turzil 17 6 11 25:41 23

40. Știința Tg. Mureș 17 4 13 14:42 21

Meciul de la C. Târzii. Ind. c—- _
C.S.M.S. Iași s-a încheiat cai victoria

■u
R. Viian

AtiU Kalit :or vo
ie
și pe

■ezi*..

a evistente.

Din acest motiv, r< arc* s-a

• De la întreceri au lipsit cîțiva 
atleti de frunte (Ioana Petrescu, Ma
in Diaconescu, Z. Vamoș, V. Cara- 
Dihai, E. Ducu) care sint accidentali. 
Prezența lor în concurs ar fi adus 
desigur un plus de valoare compe
tiției. Le dorim însănătoșire cît mai 
grabnică l

• O frumoasă impresie a lăsat 
aruncătorul de greutate dinamovist 
Domenico Menis (antrenor Ion Ben
ga) prin gabaritul său „gen Mat
tson' : 1,94 m înălțime și 120 kg. 
Ei și-a îmbunătățit recordul personal 
cu aproape 1 metru (16,38 m) dar 
are, fără îndoială, toate posibilită-

I.C.F. la fete si Politehnica la băieți, 
campioane universitare ale Capitalei
Respeetînd frumoasa tradiție a jo

curilor studențești, finalele pe Ca
pitală ale campionatului universitar 
die baschet au oferit spectacole a- 
trăgătoare, apreciate de public. La 
fete, de pildă, echipele I.C.F. și U- 
niversitatea au realizat un meci de 
mare luptă, încheiat cu victoria la 
limită, după multe emoții, a icefis- 
telor. Studentele de la Universitatea 
au condus' majoritatea timpului, dar 
eliminarea pentru 5 greșeli perso
nale a unor jucătoare de bază (Elena 
Cristu în min. 27 și Doina Cosma în 
min, 32) a dus Ia scăderea potenția
lului echipei și, în același timp, 
a permis formației I.C.F. să refacă 
handicapul, iar în ultimele m'inute 
să preia conducerea și să cîștige: 
43—42 (16—20). Au înscris':Gheor- 
ghe 12, Nagy 2, Nedelcu 5, Goaga 3. 
Liirmcz 17, Lupeanu 4 pentru I.C.F.,

Dumitrescu 13, Cristu 9, Cosma 4, 
Ahmed 5, Ioneseu 7, Cruceru 2 și 
Krauss 2 pentru Universitatea.

La băieți, partida dintre Politeh
nica și Universitatea a fost echili
brată doar în prima repriză, după 
care baschetbaliștii de la Politeh
nica s-au detașat prin intercepții și 
contraatacuri, cucerind victoria la 
un scor concludent : 87-63 (37-30). 
Au înscris : Predulea 8, Iecheli 12, 
Molin 8, Diaconescu 19, Czell 14, 
Haneș 20, Cautiș 2, Simplăceanu 4 
pentru învingători, Ivan 18, Filip 
8, Teodoru 5, Purcâreanu 10, Cîm- 
peanu 19, Pop 3 pentru învinși.

Prin victoriile înregistrate, I.C.F. 
(la fete) și Politehnica (la băieți) 
s-au calificat pentru finalele pe țară 
ale campionatelor universitare pro
gramate în luna iulie la Cluj (d. st.)

• Au fost în concurs și o serie 
de atleti care n-au realizat rezul
tatele așteptate: B. Albrecht (400 
mg), Maria Iliuță (80 mg), Ec. Poto- 
roacă (lunqime), G. Stoiean (lungime), 
P. Ciobunu (100 m)i, C. Corbu (triplu), 
C. Porumb (înălțime), R. Rusu (1500 
m). Fiind vorba de componeaji ai 
loturilor republicane, unii dintre ei 
cu perspective de a participa chiar la 
„europene", se pune întrebarea ce 
au de aînd să facă ?

• Pentru că veni vorba de cam
pionatele europene, să arătăm că, 
pînă la ora actuală, tara noastră are 
dreptul să înscrie, pe baza standar- 
durilor IAAF, cîte doi concurenți de 
probă numai la: înălțime (Balaș, 
Stoenescu), lungime (Viscopoleanu, 
Vintilă), disc (Manoliu, Cataramă) și 
suliță (Peneș, Ciurea). Reamintim că 
la Budapesta o țară poate înscrie cîte 
3 atleti la fiecare probă, cu condi
ția îndeplinirii standardurilor.

• Deși cu caracter individual, to
tuși la recentul concurs de primă
vară au fost întocmite și clasamente 
pe echipe. Acestea se prezintă ast
fel : BĂRBAȚI: 1- Dinamo 116 p, |
2. Steaua 94 p, X ICF 45 p. 4. Ra
pid 35 p, 5. Metalul 24 p, 6. Metalul 
Hunedoara 19 P. 7. Banatul Timișoara !
17 p, 8—9. Steagul roșu Brașov si ! 
Telefoane 14 p, 10—11. Farul C-ta l 
și Dinamo Brașov lip etc.; FEMEI: ; 
1. Steaua 45.5 p. 2. Metalul 29 p, ț
3. Dinamo 26 p, 4. ICF 21 p, 5. Vii ta- | 
nil 16 p, 6. Muscelul C-lung 11 p, 
7. Progresul 10 p, 8. Universitatea 
Cluj 9 p, 9. Dinamo Brașov 8 p,
IX Tractorul Tg. Secuiesc 7 p etc.; ; 
GENERAL: 1. Dinamo 142 p, X Steaua 
1393 p. X ICF 66 p, 4. Metalul 53 p,
X Rapid 40 p, 6. Progresul 20 p, | 

Metalul Hunedoara și Dinam o Bra
șov 19 p, 9. Universitatea Cluj 18,5 p, I 
10—11. Viitorul st Banatul Timișoara ;
18 n. 12. Muscelul C-lung 14,5 p, 
13—14. Telefoane șî Steagul roșu . 
Brașov 14 p etc.

ROMEO VILARA )

CAMC-CĂNOE LA
ITur-e ce la Ttmișoa. o. Arad, Ga— 

!a;i, București și in alte centre de 
sporturi nautice au avut loc con
cursurile de selecție ale juniorilor, 
cei mai valoroși caiaciști și canoiști 
s-au întilnit diiminică pe pista Sna- 

Este pentru prima data cînd 
se organizează o asemenea largă se
lecție a tinerilor sportivi pentru 
lotul reprezentativ de juniori șî

HAHOBAL

Ș.S.E. Buzău campioană la juniori, 
Start Tg. Mureș la junioare

P. NEAMȚ 15 (prin telefon). — As- 
î tăzi a luat sfîrșit turneul final al cam

pionatului republican de juniori. 
Titlul a revenit echipei S.S.E. Buzău 
(antrenor : prof. C. Căpățînă), care 
a încheiat neînvinsă cele trei partide, 

, totalizînd 5 p. Pe locurile următoare 
! s-au clasat : 2. S.S.E. Tg. Mureș (3 p.) ;

3. S.S.E. nr. 2 București (3 p.) ; 4. 
S.S.E. Petroșeni (1 p.). Iată rezulta
tele de sîmbătă și duminică : S.S.E. 
Buzău — S.S.E. Tg. Mureș 10—5 
(5—1) și S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. 
Petroșeni 21—7 (11—5) ; S.S.E. Bu
zău — S.S.E. Petroșeni 17—12 (9—7) 
și S.S.E. Tg. Mureș — S3JE. nr. 2 
București 17—14 (9—9). (C. MUN- 
TEANU, coresp.).

BUZĂU 15 (prin telefon). între
cerile finale ale campionatului repu
blican de junioare au dat cîștig de 
cauză echipei Start Tg. Mureș care 
— la egalitate de puncte (5) cu S.S.E. 
nr. 2 București — a obținut totuși 

I titlul la... vîrstă (fiind mai tînără). Pe 
locul 3 : S.S.E. Sibiu 2 p, și pe locul 
4 S.S.E. Arad 0 p. Iată rezultatele 
de sîmbătă și duminică : S.S.E. nr. 2 
București — Start Tg. Mureș 9—9 
(5—6), și S.S.E. Sibiu — S.S.E. Arad 
14—7 (8—2) ; Start Tg. Mureș —
S.S.E. Arad 8—3 (4—0) și S.S.E. nr. 2 
București — S.S.E. Sibiu 9—6 (6—5). 
Jocurile au fost de un bun nivel teh
nic. (D-TRU MARIN, coresp.).

RADIOCLUBUL CENTRAL

comunică ținerea sesiunii de exa
mene de radioamatori în zilele 
de 23 și 24 mai la sediul radio- 

clubului
Informații la telefon 37.05.13

T. Nicolae (10 ani) — nou record
la 100 m

Ultimul concurs de înot pentru 
copii desfășurat în Capitală a fost 
dominat de performanța lui Theodor 
Nicolae (10 ani), care și-a îmbună
tățit propriul record republican de 
sală la 100 m liber, realizînd timpul 
de 1:18,8 (v. rec. 1:20,2). Iată alte 
rezultate :

BĂIEȚI — 100 m liber : 1. P. GHIN- 
DARU (S.S.E. 2) 1:16,3, 2. Th. Nicolae 
(Din.) 1:18,8 — nou rec. copii categ. 
C; 66 m liber : 1. M. ALEXANDRES- 
CU (Steaua) 49,2, 2. C. Voronca
(C.S.S.) 50,1, 3. G. Popovici (Din.) 
51,4; 100 m bras: 1. V. DINU (S.S.E. 
2) 1:31,3, 2. E. Manolescu (S.S.E. 2) 
1:32,1, 3. M. Alexandrescu 1:32,6;
66 m bras ; 1. S. SOPTEREANU (S.S.E. 
1) 63,6, 2. Al. Petrescu (S.S.E. 2) 64,7, 
3. L. Țăndăreanu (S.S.E. 2) 65,4; 100 
m spate: 1. E. MANOLESCU 1:25,5, 
2. M. Baciu (Din.) 1:27,4, 3. L. Cop- 
cealău (Din.) 1:27,4; 66 m spate: t. 
C. GLAMBASU (Pal. Pionierilor) 57,5,. 
2. A Mateescu (S.S.E. 1) 59,9; 100 m 
fluture: 1. L. COPCEALAU 1:25,8; 
2. Th. Nicolae 1:32,2; 66 m fluture :

liber: 1:18,8
1. P. GHINDARU 57,9, 2. M. Alexan
drescu 61,7 ,- 133 m mixt: 1. E. MA
NOLESCU 1:58,1, 2. L. Copcealău
2:01,3, 3. M. Baciu 2:02,4.

FETE — 66 m fluture ; 1. C. CE- 
HANZUC (S.S.E. 2) 60,7, 2. M. Măz- 
găreanu (S.S.E. 2) 61,5, 3. A. Pop 
(S.S.E. 2) 62,1; 100 m fiuture: 1. G. 
PIEPTÂNARU (Rapid) 1:34,2, 2. b. 
Radu (Din.) 1:38,2; 100 m spate: 1. 
C. CEHANZUC 1:32,5, 2. L. Radu
1:32,9, 3. A. Mihăescu (Din.) 1:33,5; 
66 m spate: 1. S. NUȚEANU (Din.) 
60,0, 2. M. Pintilie (S.S.E. 1) 61,4; 
100 m bras: 1. L. BURLACU (Din.) 
1:32,2, 2. A. Mihăescu 1:33,1, 3. M. 
Popescu (Din.) 1:33,4; 100 m liber: 
1. C. CEHANZUC 1:17,2, 2. S. Nu- 
țeanu 1:19,5, 3. C. Pieptănaru 1:21,0; 
66 m liber: 1. M. MĂZGĂREANU 
52,8, 2. A. Cristescu (S.S.E. 2) 53,0, 
3. A. Pap 55,5; 133 m mixt: 1. S. 
NUȚEANU 2:01,5, 2. C. Cehanz>m
2:05,0, 3.. C. Pieptănaru 2:05,0; 66 m 
bras: 1. U. ROTH (S.S.E. 2) 63,1, 2. 
G. Bălănescu (S.S.E. 1) 63,8.

Crișul Oradea la a doua victorie 
consecutivă la polo

Feroviarii bucureșteni au debutat vic
torioși în noul campionat republican 
de palo. întîlnind duminică dimineața 
formația I. C. Arad, jucătorii de la 
Rapid, au dominat în permanență, cîș- 
tigînd cu scorul de 6—1 (1—0, 1—0» 1—0, 
3—1). Oaspeții au avut o comportare mo
destă. urmărind doar limitarea scoru
lui. Punctele învingătorilor au fost rea
lizate de Donciu 3, Rusu 2 și Miu, în 
timp ce pentru arădeni a înscris Kmcs.

La Tg. Mureș, echipa locală, Mttreșu.1, 
a cedat în fața Crtșului din Oradea. Cu 
excepția reprizei a m-a, gazdele au

aeționat dezorganizat, Reconstituind un 
pericol pentru poarta adversă. Oaspeții, 
superiori din toate punctele de vedere, 
au învins cu 3—1 (0—Q, 2—0, 0—1, 1—8). 
(L Păuș-coresp. reg.).

Industria lînii Timișoara a pierdut un 
punct pe teren propriu, făcînd ieri un 
meci nul cu Politehnica Cluj. Meciul a 
fost viu disputat și s-a încheiat cu un 
rezultat echitabil : 4—4 (1—1, 1—2. 1—1. 
1—Au marcat : Cinteanu 2, Reiter, 
Kelemen pentru gazde și Aron 2, Sprtn- 
gel 2, pentru oaspeți. (P. Ar can-coresp. 
reg.).

START... ^SPERANȚELE»
măsura s-a dovedit deosebit de bine
venită. Astfel s-a ajuns să se în
registreze o participare numeroasă 
— 28 băieți și 16 fete la caiac, 24 de 
concurenti Ia canoe — și o apre
ciere obiectivă a valorii „candida- 
ților" la un Ioc în echipa de juniori.

Foarte disputată, finala de caiac 
simplu fete s-a încheiat cu victoria 
Doinei Pențea din Timișoara, care 
a dovedit reale aptitudini și posibi
lități de progres. Rezultate : Doina 
Pențea (SSE Timișoara) 2:34,0 ; 2. 
Dana Ciolacu (Steaua) 2:34,6; 3. A- 
lexandra Tiereanu (SSE Timișoara) 
2: 35, 0. întrecerea băieților — 1 000 
m — a confirmat buna pregătire a 
tînărului caiacist Eugen Botez din 
Arad. O plăcută surpriză — evoluția 
timișoreanului Nicolae Smul. Rezul
tate: 1. Eugen Botez (Arad) 4:17,2; 2. 
Nicolae Smul (SSE Timișoara) 4 :21, 
2 ; 3. Marin Stoica (CSS București) 
4:21,7: 4. L. Coroni (SSE Timișoa
ra) 4 :23,2. Canoiștii au lăsat aceeași 
frumoasă impresie, în cele două pro
be înregistrîndu-se „finaluri“ aplau
date pentru dîrzenia concuren- 
ților. Rezultate : CI — 1000 m :

1. M. Samson (Dinamo) 4:56,0; 2. 
P. Preoteșescu (C.S.S. București) 
5:05,0 ; 3. Ovidiu Rusu (Arad) 
5:10,0 ; C 2 — 1 000 m : 1. A.
Dumitru — I. Policov (CSS Bucu
rești) 4:25,5 ; 2. C. Nicolau—I. Ghi- 
țulescu (Steaua) 4:32,6 ; 3. Năstase 
— Buhoci (Galați) 4 : 39,0.

„Concursul a arătat că în clu
burile cu secții de caiae-canoe exis
tă mai multă preocupare pen
tru selecționarea și pregătirea 
juniorilor, ne-a declarat, la sfîr- 
șitul competiției, antrenorul fe
deral Cornel Bîrsănescu. Ne bucu
ră, în special, puternica revenire a 
sportivilor din regiunea Banat. Pe 
cei mai buni dintre concurenții de 
duminică îi vom revedea, cît de cu- 
rîtîd, în competiții de amploare".

Pînă atunci, tinerele speranțe își 
vor continua pregătirile în cadrul 
cluburilor, în vederea întîlnirii in
ternaționale programată la începu
tul lunii iulie în R.P. Ungară unde 
vor avea posibilitatea să-și verifice, 
forțele și să cîștige o prețioasă ex
periență.

D. GÎRLEȘTEANU

Vizionați la cinemato
graful PATRIA

NOAPTEA
IGUANEK

o producție a studiou
rilor din S.U.A.

Regia: John Huston
Adaptare: Anthony Veil- 

ler, John Huston, 
după Tennessee Wil
liams

Imaginea: Gabriel Fi- 
gueros

Muzica: Benjamin Fran
kel

Cu : Richard Burton, De
borah Kerr, Ava Gard
ner, S. Lyon, Cyril De- 
levanti. Premiul pentru 
cea mai bună interpre
tare feminină lui Ava 
Gardner la San Sebas

tian 1964



Categoria C în cifre și comentarii
SERIA EST

CHIMIA SUCEAVA — PETRO- 
L MOINEȘTI (5—1). După o re- 
ză de slab nivel tehnic, spectatorii 
avut prilejul să aplaude o serie 
acțiuni ofensive frumoase și deo- 

aît de periculoase realizate de Io
nici. De remarcat că Petrolul Moi- 
ști, deși venea cu recomandarea 
•ului I în clasament, nu a reușit 
facă față atacurilor susținute ale 

limiei care a înscris de cinci ori 
m Găinaru (min. 24 și min. 50. din 

m), Asiminoaie (min. 49), Tudor 
in. 63 și 83). Ultimul a fost și cel 
ti bun de pe teren. Prin această 
jtorie Chimia Suceava a trecut în 
mtea clasamentului. A arbitrat co
rt N. Petricear.u din București. (R. 
jnteann-coresp.).
TEXTILA BUHUȘI — VICTORIA 
IMAN (3—1). Meciul a fost foarte 
sputat, însă în limitele sportivită- 

Gazdele au meritat victoria dato. 
ă numeroaselor faze de gol pe care 
au creat în apropierea porții ad- 
rse. Au marcat: Tănase (min. 42 
■f-fmin. 53), Raik (min. 90) pentru 
stila, respectiv Popescu. In min.

Giosanu (Textila) a ratat un 11 
A arbitrat foarte bine L Hrisa- 
dîn București. (I. Vj'eru-coresp.j.

FRUCTEXPORT FOCSANI — MT- 
DBRAD YmDORNEI (3—1). Gazdele 

dominat mai mult, dar oaspeții au 
ptraatacat periculos. Victoria edn- 
B Fructexport se datorează îndeo. 
pi acțiunilor ofensive insistente din 
tma repriză. Au marcat: Periat 
lin. 30), Negustoru (m.n. 37, din 

m) și Csentei (min. 67), respectiv 
fugaru (min. 81). Bun arbitrajul 
1 Cornel Popa din București. (-4. 
kente-coresp.).
METALUL RĂDĂUȚI — CHIMIA 
JtAȘUL GH. GHEORGHTU-DEJ (3-0). 
I victorie clară și meritată, ca ur- 
Ire a jocului precis și a numeroa- 
lor șuturi pe poarta adversă tri
ke de Dendea, Chețan și Chirilă. 
fețile au fost realizate de Lavric 
En. 17), Dendea (min. 53) și Oprea 
fn. 55). A arbitrat corect Mihai 
pa din Brăila. (I. Ignal-coresp.).
UNIREA NEGREȘTI — RAPID Mi
ll (0—0). Meci viu disputat în care 
epeții au reușit să facă față presia- 
I jucătorilor de Ia Unirea. Aceș- 
I din urmă au ratat foarte mult 
I Pău/ej-coresp.).
FLAMURA ifoșiE TECUCI — ME- 
[LOSPORT GALAȚI (4—0). Jucind 
Ihotărîre în prima repriză, tecuce- 
I și-au întrecut net adversarii prin

[Rezultate din campionatul 
republican de juniori

țiința Craiova — Electroputere Craio- 
1—0 (0—0), Crișul Oradea — Olimpia 
Ldea 3—0 (1—0), A. S. A. Tg. Mureș 
Soda Ocna Mureș 3—0 (2—0), Fruet- 
[ort Focșani — Dinamo Bacău 2—2 
1), Oltul Sf. Gheorghe — Metalul 
Lșa Mică 2—1 (1—0), Jiul Petrii a — 
Osia Călan, Y—0 (3—0), Minerul Lu
ll — Victoria Tg. Jiu 2—0 (1—0), Oțe- 
iGalați — Petrolul Moinești 3—2 (2—1), 
[erurgistul Galați — Chimia Orașul 
I Gheorghiu-Dej 5—1 (1—0), Metalo- 
Irt Galați — Textila Buhuși 1—0 
10), Progresul Corabia — Știința Bucu- 
ți 0—1 (0—0). Petrolul Ploiești — Di
no București 1—1 (0—0), Chimia Su- 
|va — C.F.R. Pașcani 0—5 (0—2), Mi- 
lul Anina — C.F.R. Caransebeș 4—1 
10), Farul Constanța — Portul Con- 
lița 2—1 (1—1), Sătmăreana — Steaua 
le Salonta 1—0 (0—0), Gaz metan Me
ii — Tractorul Brașov 3—2 (1—2), 
iM.S. Iași — Minobrad Vatra Dornei 
I (2—0), Steagul roșu Brașov — 
I.M. Sibiu 1—1, Metrom' Brașov — 
Imentul Brașov 3—0.

Lupul moralist...
liZeZe trecute, am primit la redacție 
Iris oare-jalbă cu puncte și subpuncte, 
|o/-«ri și suspine... Autorul: echipa 
I fotbal Turbina Doicești, din cam- 
lialu/ raional Tîrgoviște. Pîrîtul: e- 
|>a Bradul Moroeni. Pricina: meciul 
[re cele două formații, disputat la 
peni, meci în care gazdele — chi
fle — s-au întrecut în durități. To- 
I jalbei: de natură să impresioneze 
I statuile.
pa-ne pe urmele scrisorii, la locul... 
pi.
IA fost un meci ,.tare“ dar nu prea,

— spun arbitrii, observatorul con
fine raional UCFS și spectatorii. 
[Pe lingă alte meciuri..." 
țjunși la raion, nu mică ne-a fost 
krea a fiind că. două duminici mai 
Kw, fotbaliștii de la Turbina au apli- 
ladversarilor lor—Minerul Șotînga, — 

golurile marcate de Lehăduș (min. 3), 
Aghiorghiței (min. 18) și Bujor (min. 
35 și 80). A arbitrat bine D. Sîrbu 
din București. (V. Doruș-coresp.).

CLASAMENT

1. Chimia Suceava 20 9 6 5 27—23 24
2. Flamura r. Tecuci 20 9 o 6 34—23 23
3. Petrolul Momești 20 8 7 5 23—18 23
4. Locomotiva Iași 20 10 3 7 28—24 23
5. Textila Buhuși 20 10 2 8 36—24 22
6. Fructexp-ort Foc. 20 10 1 9 30—28 21
7. Foresta Fălticeni 20 9 3 8 25—25 21
8. Minobrad V. Dor. 20 9 3 8 29—30 21
9. Metalul Rădăuți 20 8 4 8 23—24 20

10. Rapid Mizil 20 8 4 8 24—26 20
11. Metalosport GaL 20 6 5 9 14—22 17
12. Vict. Roman 20 8 0 12 39—36 16
13. Chimia Orașul Gh,

Gheorghiu-Dej 2C 7 2 11 17—29 16
14. Unirea Negrești 20 4 5 11 10-24 13

Etapa viitoare : Foresta Fă'dceni
Chimia Suceava. Fruetexpc-rr Focșani — 
Flamura roșie Tecuci. Unirea Negrești 
— Locomotiva Iași. Metalul Rădăuți — 
Minobrad V. Dom ei. Perrsiul Moinești — 
Metalosport Galați. Rapid Miză! — Vic
toria Roman, Chimia Orașul Gh. Gae- 
orgtiu-Dej — Buhuși.

SERIA SUD
TEHNOMETAL BUC.—IJ4.U. MED

GIDIA (0—Oj. RezaĂ&ml corespax^a 
portă j&cfzdsâ gjzosî, lipsii .da vlagă

Caer recr.s. la bdon, în cursă spre poartă, urmărit îndeaproape de un apărător 
oar-rs. f/ozâ -in csecud Tehnometal București—I.M.U, Medgidia 0—0).

Foto: N. Tokacek

pcBcricat de ambele echipe. Trebuie sâ 
t.oCuși că pancttd cbținai de 

oe.s~^ti esSe steri^ut^ ei fiind aceia care 
au inJghgC'Zt stas rxa2.*e c-rrfuhî ofe«- 
sire. Nz putem eridezria deci: pe Marin 
de la I^M.U. si laza Cristea ce la 
Tehnometal. A coadas bine (o partidă 
ușoară) N. Cursaru din Ploiești.
(P. CiQrrxiu-ccresp.).

PORTUL CONSTANȚA—DUNĂRE A 
GIL RGIL (2—1). Deși au dominat co
pios, constânțem au ăștîgat doar la 
limită din cauza impreciziei în șuturi 
a înaintărilor. Oaspeții au constituit o 
surpriză plăcută mai ales prin felul 
cum au început partida. De altfel ei 
au și deschis scorul în min. 5 prin 
Mustață.. Gazdele au marcat prin Sîn- 
timbreanu (min. 30) și Manea (min. 
32). A condus bine brigada gălățeană 
de arbitri, cu Ovidiu Turcitu la centru, 
Ștefănescu și Lupu la tușă. (Cornel 
Popa-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—MARINA MAN
GALIA (0—0). Avînd o înaintare dez
organizată, Chimia nu a putut obține 
victoria. Rezultatul de egalitate re
flectă raportul de forțe de pe teren. 
Oaspeții au dat dovadă de multă voință 
în acțiuni și au dominat în prima re
priză. După pauză localnicii preiau ini
țiativa, dar apărarea Marinei este la 
post. Chimia a ratat un 11 m. în min. 
72 prin Bălcăceanu. A arbitrat corect 
M. Iorgulescu — Pitești. (Tr. Lancia- 
coresp.).

S.N.OLTENIȚA—OLTUL SF. GHEOR
GILE (2—0). Joc frumos și rezultat 

un „tratament* care a eclipsat tot ceea ce 
ei reclamaseră în meciul de la Moroeni. 
Adversarii au fost faultați din primele 
minute de joc, meciul s-a încheiat — 
fortuit — în minutul 30 (!), fiind o- 
prit de arbitrul jocului pentru atitudi
nea nedisciplinată a gazdelor, care nu 
s-au sfiit să aplice o „corecție* însăși 
brigăzii de arbitri.

încheiem aceste rînduri, edificatoare 
pentru cazul în speță, amintind că „lu
pul moralist* a primit o replică cu 
adevărat... moralizatoare de la Consi
liul raional UCFS Tîrgoviște: meciul cu 
Minerul Șotînga omologat cu 3—0 pen
tru oaspeți, suspendare de teren, de ju
cători...

Sperăm că fotbaliștii de la Turbina 
vor învăța ceva din această ...MORALĂ.

. M. POPESCU 

normal, ținînd cont de faptul că gaz
dele au atacat mai insistent, in timp 
ce jucătorii oaspeți n-au. tras nici un 
șut la poartă, deși în cimp au jucat 
bine. Au marcat: Ciobi (min. 10) și Sta- 
maniche. (N. Voicu - coresp.).

ELECTRICA FIENI—ELECTRICA 
CONSTANȚA (1—2). Constăntenii s-au 
prezentat bine, au atacat mai mult ri 
au reușit să obțină victoria în urma go
lurilor realizate de Suliman în min. 59 
și 55. Pentru formația din Fieni a în
scris Dumitrescu în min. 85, din 11 m. 
(I. Plăieșn - coresp.).

RUL MENTUL BRAȘOV—TRACTO
RUL BRAȘOV (0—5). Meci la discreția 
Tractorului. Au înscris: Bolim (min. 7 
ri 60), Ferencz (min. 27), Ciripoi (esel 
68) și l ălar (min. 75). (T. Mainu- 
coresp.).

METROM BRAȘOV-FLACĂRA RO
ȘIE BL C. (2—Jj. Liderii asi Gbrizat 
destui de grea udcriA. in special ăia 
CKizâ ci cb jacai aproape 30 ce aâ- 
MMJe ia 10 oGzztzri, ia ama efora mirii 
fpcUTB veriferâri repetase) « jucat*- 
rzîzi Friaca. La aceasta se auzi ciczri 
fi rainfi th» adrersandai dapi des- 
chiderea scarulai ut bmjk. 7 de către

CLASAMENT

1. Metrom Brașov 20 12 5 3 31—15 29
2. Tractorul Brașov 20 9 6 5 36—21 24
3. Teimometal Buc. 2A 8 7 5 31—22 23
4. Chimia Făgăraș 20 10 2 8 34—35 22
5. I.M.U. Medgidia 20 8 5 7 23—24 21
6. Portul Constanța ■ 7 7 6 29—26 21
7. Marina Mangalia ia 7 6 7 25—27 20
8. Electrica Constanța 20 7 5 8 28—25 19
9. Dunărea Giurgiu 20 6 7 7 17—19 19

10. S.N. Oltenița 2fl 5 9 6 14—24 19
11. Flacăra roșie Buc. 20 7 4 9 22—29 18
12. Electrica Fieni 20 6 5 9 25—27 17
13. Oltul Sf. Gheorghe 20 5 7 8 15—24 17
14. Rulmentul Brașov 20 4 3 13 24—41 11

Etapa viitoare: I.M.U. Medgidia —
Metrom Brașov, Electrica Fieni — Teh- 
nometal Buc.,- Oltul Sf. Gheorghe — 
Portul Constanța, Electrica Constanța — 
Rulmentul Brașov, Dunărea Giurgiu — 
Marina Mangalia, Flacăra roșie Buc. — 
S.N. Oltenița, Tractorul Brașov — Chi
mia Făgăraș.

SERIA VEST
MINERUL ANINA—C.F.R. TIMI- 

ȘOARA (2—2). Meci frumos, viu dis
putat cu multe faze spectaculoase la 
ambele- porți. La acestea adăugăm de
plina sportivitate de care au dat dovadă 
toți cei 22 de fotbaliști. Au înscris: 
Mate (min. 21 și 67) pentru Minerul, 
respectiv Fodor (min. 63) și Valis (min. 
76) pentru G.F.R. A condus bine Aurel

10 autoturisme și peste 37 mii premii
la concursul special Pronoexpres din 11 mai 1966

PREMII ÎN BANI
Categoria I 8 variante a 28.070 lei:
Categoria a Il-a 47 variante a 5.176 

Ieij
Categoria a IlI-a 446 variante a 587 

lei;
Categoria a IV-a 1.638 variante a 

205 lei
Categoria a V-a 7.613 variante a 

44 lei î
Categoria a Vl-a 22.734 variante a 

20 Iei
PREMII ÎN OBIECTE

Categoria a Il-a 10 autoturisme (1 
,Fiat 1300*, 1 .Moskvici 403*, 2 
„Fiat 850*, 2 .Wartburg Standard*, 
4 .Fiat 600”).

Categoria a IlI-a 25 variante cu 
premii în obiecte a 2.000 lei.

Categoria a IV-a 133 variante a 500 
lei.

Pop din Oradea. (Gh. Crăciunel-coresp.)
METALUL TR. SEVERIN—METALUL 

HUNEDOARA (3—1). — Gazdele au 
dominat ușor in prima repriză și co
pios în cea de a doua. Victorie muncită 
și meritată. Au marcat Dragnea (min. 
1), Ghinea (min. 24) și Zaharia (min. 
79) pentru Metalul Tr. Severin, respec
tiv Homechî (min. 7). De semnalat că 
în min. 87 Păuncscu (Metalul Hune
doara) a fost eliminat pentru proteste 
repetate la deciziile ari-iir-Iin Traian 
Vîiceanu din Arad. Acesta din unul a 
condus cu competență și autorizate. 
(Gh. Mana fa- cc<esjp. L

VICTORIA CALAN—MIXERUL DEVA 
(0—2). In prima repriză gazdele au a- 
vm xmmer^ase ocazii de a iasexie. pe 
care, insă le-an raiat. In partea a doua 
a nBeeiuxuj donunaica X istoriei se mes* 
lîse. totuși oaspeții. dcTesriud znzi si
guri în atac, resșese să sarehere de 
două orî prin Delias (aiin. 71) și Or.ea 
(erin. 84). A aiiăirat corect Szece din 
Tr. Mureș. (A. Tuzc-cocesp.).

MFSCELl L CÎMPULUXG—C.F.R. 
CARANSEBEȘ (5—1). Formația mus- 
ceieană a făcut cd mai frumos meci 
din cam t ronat. înaintarea echipei gazdă a 
fost în mare vervă (Dutan a coordonat 
hire atacul) iar mijlocașii și-au făcut 
din plin datoria. Au înscris pentru în- 
vîngători Delca (min. 6, 38. 65 și 72) 
și Naghi (min. 45). Pentru C.F.R. a 
marcat Mihuță (min. 20). Bun arbitra
je; prestat de D. Isăcescu din București. 
(!’. Popescu - coresp.).

PROGRESUL CORABIA —PROGRE
SUL STRE1IAIA (9—5). Scor de... 
rugbi. ca urmare a unui joc deschis și 
a unor înaintări foarte active. Au în
scris Murat (min. 9). Modolici (min. 
33), Pîrvu (min. 64), Gigulea (min. 
70), Marin (min. 82) pentru Strehaia 
și Agape (min. 13, 46, 60), Bulică 
(min. 19, 46, 51. 54, 78) și Agiu (min. 
73). (C. Filip - coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA— 
ELECTROPUTERE CRAIOVA (1—2).

Localnicii se află la a patra înfrîngere 
consecutivă, ei fiind depășiți și de a- 
ceastă dată ca urmare a jocului lor 
confuz și a superiorității adversarilor. 
Au înscris Lovin (min. 25) și Resciuc 
(min. 57) pentru învingători, respectiv 
Tîrzîu (min. 30). (A. Arnăutu-coresp.).

Si—a (Metrom). A urmai e solar ea ta 
mîn. 70 prin Caco-nec ri golul victoriei 
iu trio. 88, datorită lui Bălă ian. 
(P. Dumitrescu - coresp.^.

CLASAMENT

L C.F.R. Timișoara 20 14 4 2 56—19 32
2. Victoria Tg. Jiu 23 10 6 4 37—14 26
X Electroputere Cr. 20 10 3 7 41—21 23
4. Metalul Hunedoara 2 • ia 2 8 39—23 22
5. Minerul Deva 2» 1® 2 8 39—23 22
6. Progresul Strehaia ■ 9 3 8 25—43 21
7. A ring. 20 7 6 7 19—13 20
8. Mus. Cîmpulxmg 20 8 3 9 25-23 19
9. C.FJL Caransebeș 29 8 3 9 23—29 19

10. Metalul Tr. Sev. 26 8 2 10 25—38 13
11. Progresul Corabia 20 6 5 9 18—33 17
12. Electromotor Tim. 20 6 4 10 34—35 16
13. Victoria Călan 20 6 4 ?1 19—29 16
14. Minerul Cimpulung 2Q 2 5 13 8—46 9

Etapa viitoare: Progresul Sireî-aia — 
Victoria. Călan, Electroputere Craiova — 
C.F.R. Timișoara,- Electrometer Timi
șoara — Muscelul Cimpuluug.
Cimpulung — Metalul Tr. Severir.. Pro
gresul Corabia — C.F.R. Caransebeș, 
Metalul Hunedoara — Mnerul Anina, 
Minerul Deva — Victoria ig. Jiu.

SERIA NORD
AS. AlVD—VMREA DEJ (3 1). 

începutul partidei a aparținut gazdelor, 
însă oaspeții, la un contraatac, în
scriu prin Mardare (minutul 27). 
Egal area se produce la înrălmâ- 
șală: Linche^tein șulează în Dră-
goi și balonul intră în poartă (min. 44). 
La reluare, localnicii insistă în atac ri 
reușesc să marcheze de două ori prin. 
Tiutin (min. 58 ri 83). (Ilie Făgădara 
S* A. Cri șan. coresp. ).

SĂTMĂREANA—METALUL COPȘA 
MICA (1—0). Sătmărenii au jucat mai 
bine, au atacat mai mult (raport de 
cornete 13—1) însă linia lor de înain:art!

Categoria a V-a 172 variante a 
200 lei.

Categoria a \T-a 732 variante a 100 
lei.

Categoria a Vil-a 1.449 variante a 
50 let

Categoria a VTH-a 2.901 variante a 
25 lei.'

Tragerea la sorți pentru tipurile de 
autoturisme ce vor reveni celor 10 
cîștigători de la categoria a n-a va 
avea loc miercuri 18 mai 1966, după 
tragerea Pronoexpres care va avea 
loc la clubul Adesgo din Calea $er- 
ban Vodă, la orele 18.30.

PLATA PREMIILOR LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEXPRES 

DIN 11 MAI 1966

— în Capitală, premiile obișnuite 
în bani se vor plăti începind de joi 

a irosit multe ocazii. Singurul gol A 
fost înscris de Vadasz in min. 13. 
(A. Verba, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE—FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (3—0). Ln meci frumos. 
In pnma repriză apărarea sighișoreni- 
lor a respins totul. In repriza secundă, 
mizerii au atacat mai liotărît și au în
scris de trei ori: Trifu (min. 46), Inez, 
(min. 4~) ți Breban (min. 51). De re
marcai că Bregma a ratat un 11 m î» 
min. 75. (Alex. Domută, coresp.).

SODA OCNA 3IUREȘ—PROGRESUL 
REGHIN (3—0). In prima repriză jo
cul a fost slab, cu multe faze confuze. 
După pauză, s-a jucat mai bine. Soda 
a d minat și a înscris prin Bodar II 
(min. 66) și Ilișu (min. 80 și S3). 
(Ea3 Tîrnăveann. coresp.).

MINERUL BIHOR—FORESTIERA 
SȚGHUTUL MARMAȚIEI (5-2). Par
tida a fost de un bun nivel tehnic, bo- 
gntâ în faze spectaculoase, în urma c î- 
rora s-au înscris goluri frumoase. Au 
marcat: Dragei (min. 25). Andraș 
(min. 52 și 53), Ketreș (min. 59) și 
Petschoicschi II (min. 89 din 11 m), 
respectiv, Iosif Pop (min. 7 și 86). 
(M. Domitian, coresp.).

CHIMICA TIRNĂVENI—G LORIA 
BISTRIȚA (5—1). Joc de bun nivel 
tehnic, în care localnicii au obținut a 
victorie comodă. Golurile au fost rea
lizate de Naghi (min. 3), Pop (min. 
22), G. Lazăr (min. 75), Ion Rusa 
(min. 80), Vrusa (min. 88), respectiv, 
Pădureanu (min. 68). (Ion Ducan. co
resp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA—OLIM
PIA ORADEA (1—1). In repriza l au 
dominat oaspeții și au deschis scorul 
prin Molnar (min. 41). In repriza se
cundă inițiativa aparține gazdelor, care 
egalează prin Satmari (min. 62 din 11 
m). (Gli. Cotrău, coresp.).

CLASAMENT

1. Steaua r. Salonta 20 9 6 5 31—28 24
2. Minerul Bihor 20 9 4 7 40—32 22
3. Chimica Tir., 20 8 6 6 21—16 22
4. Unirea Dej 20 9 4 7 30—30 22
5. Minerul Baia Sprie 20 7 7 6 29—26 21
6. Progresul Reghin 20 9 3 8 31—32 21
7. Metalul Copșa Mică 20 9 2 9 32—22 20
8. Soda Ocna Mureș 20 7 6 7 29—25 20
9. Sătmăreana 20 8 4 8 29—28 20

10. Gloria Bistrița 20 8 3 9 29—29 19
11. Faianța Sighișoara 20 8 3 9 23—33 19
12. Olimpia Oradea 20 6 6 8 29—29 18
13. A.S. Aiud 20 4 10 6 23—28 18
14. Forestiera Sighet.

Marmaț. 20 7 0 13 25—43 14
Etapa viitoare : Soda Ocna Mureș — 

Steaua roșie Salonta, Unirea Dej — O- 
limpia Oradea,- Metalul Copșa Mică — 
A^. Aiud. Faianța Sighișoara — Gloria 
Bistrița, Progresul Reghin — Minerul 
Baia Sprie, Minerul Bihor — Sătmă- 
reana. Forestiera Sighetul Marmației — 
Chimica Tirnăveni.

Semifinalele
competiției școlare

LICEE ȘI ȘCOLI PROFESIONALI
Duminică după-amiază, pe terenul Me

dicina din Capitală, s-au disputat semi- 
fînalHe competiției școlare de fotbal. 
In primul meei al cuplajului. Liceul 
nr. 3$ a învins cu 1—0 (0—C) Liceul nr. 
34 Ia capătul unui joc extrem, de dis
putat. a înscris Diculesc u.

Meciul vedetă a opus echipele Școala 
profesionala ^23 August® și Liceul nr. 6, 
După de minute de joc victoria a 
revenit cu S—1 (2—§) fotbaliștilor de la 
Școala profesională -23 August" care 
au prestat un fotbal de bună calitate, 
ca multe șuturi la poarta. Au marcat : 
Rădoi (2>. Lazăr, Negru. Decu. Viciu, 
respectiv Plesnîcute. Arbitrajele au fost 
asigurate de Constantin Trifu și Nico- 
lae Câpităneseu.

Finala. Liceul nr. 38 (antrenor prof. 
Petre Stoișor) — Școala profesională 
-23 August- (antrenor prof. Felix Pas
cal). va avea loc duminică 22 mai.

D. VIȘAN-coresp.

19 mai a.c. la casieriile Loto-Prono- 
sport din cadrul fiecărui raion.

— în provincie, premiile obișnuite 
în bani se vor plăti prir. Casele raio
nale CE.C., dnpă 2—4 zile de la în
ceperea plăților în Capitală, timp ne
cesar pentru circuitul poștal si ban
car al documentelor.

— Premiile suplimentare în bani de 
la tragerea suplimentară cu obiecte 
se vor expedia prin mandat poștal 
începind cu data de 23 mai a.c.

— Pentru participantii cîștigători 
din mediul rural, spitale, sanatorii si 
unități militare, premiile atît cele 
obișnuite în bani cit și cele suplimen
tare în bani se vor expedia prin man
dat poștal începînd cu data de 23 
mai a.c.

Rubiică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport



CICLISM

Circuitul regiunii Ploiești —
Ea ediția jubiliară

Circuitul regiunii Ploiești, care a in- 
(trat în tradiția activității competiționale 
cicliste din țara noastră, a ajuns la a 

!10-a ediție. De data aceasta el va avea 
un caracter internațional, deoarece ală
turi de rutierii noștri vor lua startul 
*i 7 alergători din R.P. Bulgaria.

La actuala ediție, care va începe joi 
' dnpă-amiază, și-au anunțat participa
rea cicliști eunoscuți ca 6. Moîceanu, 
11. Zanoni, Gh. Neagoe, 6. Gonțea, 

1 de la cluburile bucureștene Dinamo ți 
Steaua, de la Olimpia și Voința pre
cum și alergători de la Dezrobirea Bra
șov, Petrolul și Voința Ploiești. La start

vor fi prezenți și numeroși tineri dornici 
de afirmare. Iată programul competiței:

Joi 19 mai: Ploiești-Pucioasa-Ploiești 
(140 km); vineri 20 mai: Ploiești- 
Buzău-Ploiești (140 km); limbată 21 
mai: (dimineața) Ploiești-Văleni (30 
km contra timp individual); după- 
amiază; Ploiești-Bușteni (75 km eu ple
care în bloc); duminică 22 mai: Buș
teni - Predeal-Cioplea - Predeal-Ploiești 
(130 km).

Trimisul nostru special In „Cursa Păcii", H. Naum, transmite: Gheorghe Langa a cîștigal ■

Aseară, au sosit luptătorii 
de la campionatele

europene

Mare surpriză la tenis! Echipa 
Spaniei, finalistă în ediția de anul 
trecut în „Cupa Davis", a fost elimi
nată din actuala ediție de Brazilia 
cu 3-2. In ultimul meci, Mandarino a 
dispus de Gisbert cu 7-5, 3-6, 9-11, 
8-6, 8-6. Santana s-a accidentat și a 
anunțat că nu va mai participa 
concursul de la Roland Garros.

la

ETAPA A VIII-A NU A ADUS 
NICI 0 MODIFICARE ÎN CLASAMENTE

VARȘOVIA 17 (prin telefon). — 
Căldură sufocantă și un traseu dur. 
Iată, în general, caracteristicile etapei 
a VlII-a a .Cursei Păcii" desfășurată 

la Varșovia în care rutierii 
avut de parcurs patru ture

■ n^umind 10S km. Încheiată 
o medie orară generală de 
43 fan. etapa nu a 1

azi 
au

„Premiul Expoziției
lldin Novisad'

Pe aeroportul Băneasa au sosit aseară 
sportivii români participant la campio
natele europene de lupte greco-romane. 
Numeroși luptători din cluburile bucu- 
zeștene, antrenori, rude și prieteni i-au 
Intîmpinat cu flori pe reprezentanții noș
tri eare au avut o frumoasă comportare 
la marea competiție. N. Marlinescu, 
câștigător al medaliei dc aur, I. Baciu 
ți S. Popescu, clasați pe locul III, 
au fost îmbrățișați cu căldură.

Ă FOST FIXAT PROGRAMUL „CUPEI EUROPEI" LA ATLETISM

Petrosian—Spasski 8-7
Partida a 15-a pentru titlul 

dial de șah 
Spasski s-a 1 
tarea a 56-a. 
voarea lui Pe!

este &

cu
_ _ trală de peste 

i produs modificări 
în clasamente. Cicliștii români — deși 
au suferit defecțiuni în momentele 
cheie ale cursei — au reușit, totuși, 
să se mențină la nivelul primului 
pluton și să încheie cursa cu timpul 
învingătorului etapei, francezul Des
vages.

Startul s-a dat la ora 16 (17 ora 
României) de pe stadionul ,A X-a 
aniversare*. în primul tur, sprintul 
cu premii de pe stadion a fost cîștigat 
de Desvages urmat de Lebedev și 
VexcL în turul doi, chiar în apro
pierea stadionului unde se efectua o 
tentativă de evadare, a spart Arde
leanu. El a fost nevoit să forțeze 
de-a lungul a 6 fan pentru a putea 
prinde plutonul care se agita. învin
gătorul sprintului doi. englezul Nie. 
în turul trei au reușit să se desprindă

. —------------------- «

Echipele României (masculin și feminin) participă direct in semifinale
Bale (22 si 23 iulie) In R. F. Germană 
(grupa B): Anglia, Ungaria, Iugosla
via, Bulgaria, R.F. Germană și câștigă
toarea grupei preliminare de Ia Atena; 
la Stockholm (grapa G): U.R.S.S., R.D. 
Germană, Suedia, Finlanda, Norvegia și 
etțtîgltoarea grupei preliminare de la 
Dublin. Feminin — semifinale (la 11 
iulie) în Italia: R.D. Germană, Unga
ria, Olanda, Bulgaria, Italia, Belgia, 
Austria; în R.F. Gerranăt Polonia, 
Cehoslovacia, leg os la via. Franța, Lich
tenstein, Albania, R.F. Germană.

Pentru întrecerile finale, care
avea loc la Moseeva In zilele de 16 
ți 17 septembrie (pentru bărbați) și 15 
septembrie (pentru femei) se vor cali
fica primele două clasate In fiecare 
semifinală.

Primul meci de atletism dintre selec
ționatele Europei și Americii se va dis
puta In zilele de 9 ți 10 august 1967 
la Montreal (Canada). Echipa Europei 
va cuprinde 44 de atleți și 24 de atlete. 
Ea va fi definitivată la 10 iulie de către 
o comisie formală din Takaci (Iugo
slavia), Sir (Ungaria), Korobkov 
(U.R.S.S.), Bobin (Franța) ți Fanv 
Blanker*-Koen (Olanda).

ROMA 17 (Agerpres). — La Neapole 
•-au desfășurat — recent — lucrările 
Comitetului european de «tletism. Au 
fost luate în discuție o serie de pro
bleme organizatorice referitoare la prin
cipalele competiții atletice internaționale 
din anii 1966 și 1967. Comitetul a au
diat raportul delegatului Federației ma
ghiare de atletism cu privire la orga-

Știri, rezultate
i FRAGA, lată ordinea capilor 

serie pe tabloul campionatelor 
temaționale de tenis ale Gehoșl< 
ciei, la simplu masculin : 
(Australia), Țiriac (România), Ja- 
vorsky (Cehosl.), Mac Manus (S.U.A.), 
Kodes (Cehoslovacia), Davidson (Aus
tralia), Bowrey (Aust.), Safarik (Cehosl.) 
Primele rezultate ale românilor : 
Mărmureanu — Teynar (Cehosl.) 
6—2, 6—4, 6—0 ; Safarik — Bosch 
6—8. 4—6, 6—3, 6—3, 6—2 ; Stra- 
chova (Cehosl.) — Iudit Dibar 6—2, 
J—6, 6—3.

ROMA. Azi se dă startul în tradi
ționala competiție ciclistă internațio
nală „Turul Italiei*. Cursa măsoară 
3 976 km și cuprinde 22 de etape. La 
actuala ediție se așteaptă cu viu in
teres duelul Jacques Anquetil-Felice 
Gimondi, considerați la ora actuală 
cei mai buni cicliști din lume. Turul 
ia startul la Monte Carlo și se va 
încheia la Triest.

MOSCOVA. în cadrul unui concurs 
ide atletism desfășurat la Leselidze 
(R. S. S. Gruzină) a fost stabilit un 
nou record al U.R.S.S. la săritura cu 
prăjina : Ghenadi Bliznețov 5,02 m 
(v r Bliznețov 5,00 m). Tot cu acest 
prilej, Vera Popkova a alergat 100 m 
în 11,5 iar Ludmila Komleva a ob
ținut 1,74 m la înălțime.

BUDAPESTA. în sferturile de fi
nală ale „Cupei Davis" (zona euro
peană) echipa de tenis a Angliei a 
întrecut cu 3—2 selecționata Unga
riei, după un meci dramatic. în ulti
mul joc de simplu, Taylor l-a în- 
yins cu 16—18, 6—3, 6—1, 6—4 pe 

■ maghiarul Gulyas, după întrerupere. 
• Alte rezultate ale competiției : Franța 
i — Canada 5—0, Cehoslovacia — 
Israel 5—0, Olanda — Republica
Sud-Africană 0—3, Polonia — R.A.U. 
4—1, Elveția — R. F. Germană 1—4.

PRAGA. Rezultate ale concursului 
atletic desfășurat la Praga: bărbați, 

> prăjină — Tomasek 4,70 m ; înălți
me —•' .Vesely 2,03 m ; femei, disc — 
Nemcova 52,86 m ; înălțime — Fait- 
nova 1,71 m.

VIENA. în cadrul unui concurs in
ternațional de atletism, desfășurat la 
Linz (Austria), recordmanul mondial 
la aruncarea discului Ludvik Danek 
(Cehoslovacia) a realizat performan
ța de 60,23 m.

• de 
in

ova* 
Roche

t 
î

nizarea Campionatelor europene ce se 
vor desfășura la Budapesta Intre 30 
august și 4 septembrie. S-a stabilit ea 
ediția din acest ac a campionatelor eu
ropene rezervate juniorilor si aii loe 
la Lvov (U.R.S.S.) între 23 ți 25 oc
tombrie. Cea de a doua ediție a cri
teriului european pe teren acoperit va 
avea loe tn zilele de 11 și 12* martie 
1967 la Praga.

Comitetul a aleituit grupele preli
minarii ți programul „Cupei Europei" 
interțări din 1967. La masculin, echipa 
României va participa direct tn semi
finale, tn grupa A, alături de selec
ționatele Poloniei, Franței, Cehoslova
ciei, Italiei și învingătoarea grupei 
preliminare de la Copenhaga. Echipa fe
minină a României va participa alături 
de U.R.S.S., Anglia, Suedia, Norvegia 
și Danemarca, tn grupa semifinală de la 
Oslo.

Iată componența celorlalte grupe: 
masculin — preliminarii (24 și 25 iu
nie) la Copenhaga: Olanda, Austria, 
Turcia, Luxemburg, Danemarca; la A- 
tena — Elveția, Spania, Portugalia, 
Grecia. Albania; la Dublin — Belgia, 
Islanda, Lichtenstein, Irlanda; semifi-

din grupul masiv Appier (R.D.G.) cîș- 
tigătorul sprintului cu premii, Leduc 
(Fr.), Guyot (Fr.), Petrov (U.R.S.S.), 
Dolejel (R.S.G.), Hoffman (R.D.G.), 
Butzke (R.D.G.) și Olizarenko 
(U.R.S.S.). Ei au fost ajunși în turul 
patru. A încercat apoi Desvages. L*a 
talonat Ardeleanu, dar — păcat! — 
din nou a fost obligat să oprească 
pentru a înlocui un baieu. Ceva mai 
încolo și Grigore a avut o defecțiune. 
Amiodoi au reușit, însă, să prindă 
plutonul înainte de intrarea pe stadion. 
Aici cunoscutul ciclist francez Desva
ges s-a impus la sprint ocupînd pri
mul loc. Clasament: 1. Desvages 
2h 31:00, 2. Smolik (R.S.C.), 3. Bobe- 
kov (Bulg.), 4. Zielinski (Pol.), 5. Nie 
(Ang.;, 6. Benfatto (It) și încă 71 de 
alergători în același timp cu învingă
torul etapei. în acest pluton se aflau 
și toți cei șase cicliști români.

După etapa a VIII-a continuă să 
conducă în clasamentul general indi
vidual Guyot (Fr.) urmat la 1:04,0 
de Dohliakov și la 2:30.0 de Megyerdy 
(Ung.). Cicliștii noștri ocupă urmă
toarele locuri : Ardeleanu 30, Zie
gler 55, Ciocan 59, Suciu 61, 
Ciumeti 66 și Grigore 80. în clasa
mentul general pe echipe pe primul 
loc se află U.R.S.S. urmată la 3:55,0 
de Polonia și la 6:35,0 de R.D.G. 
Echipa țării noastre se află pe locul 
13 la 41:49,0. Miercuri (n.r. azi) are 
loc etapa a IX-a Kutno — Poznan 
176 fan.

NOVISAD, 17 (prin telefon). — 
Marti, în ultima zi a concursului hi
pic internațional s-au disputat trei 
probe. In „Premiul Expoziției din 
Novisad" (înălțime 1,50 m, barema 
A, în două manșe, viteza maximă 
400 m pe minut) au luat startul 19 
concurenți. Dintre aceștia, trei au 
reușit să termine ambele manșe fără 
penalizări. Juriul a stabilit următo
rul clasament i 1. GHEORGHE 
EANGA (România) cu Gînd ; 2—3. 
Gh. Langa cu Simplon și Cimerman 
(Croația) cu Elan,- 4. Oscar Recer 
(România) cu Bîrsan 4 p. Proba de 
ștafetă juniori (barema C) a fost cîș- 
tigată de echipa Vojvodina. Pe locu
rile următoare s-au clasat două e- 
chipe formate din călăreți romârii^j 
Gh. Moiseanu cu Stoc, M. Aluneanu 
cu Floricel și, respectiv, Gabriela 
Ionescu cu Arcaș, Ion Popa cu Gelu. 
Ultima probă — „Ea revedere* 
(înălțime 1,30 m, barema A ^crono
metru) a fost rezervată călăreților 
care în probele disputate pînă în ul
tima zî nu s-au clasat pe locurile 
1-3. Iată clasamentul probei i î. 
Gvajec (Croația) cu Vestalca 0 p, 
56 sec; 2. Crnek cu Vilenjak 0 p, 
60 sec,- 3. Isic (Serbia) cu Caplia Op, 
62, 1 sec,- 4. Gh. Moiseanu cu Hi
malaia 0 p, 64 sec.

Concurs bilateral de parașutism 
România—Iugoslavia

▼or

re

ta sfârșitul acestei săptămâni aero
dromul Clineeni va găzdui întâlnirea 
dintre parașutiștii români și cei iugo
slavi. Concursul se anunță foarte dis
putat și de un înalt nivel tehnic. Ce ne 
face să întrevedem valoarea lui ridi
cată? Loturile eelor două țări se pre
gătesc pentru apropiatele campionate 
mondiale de la Leipzig.

Iată probele în care vor evolua spor
tivii (ordinea va fi stabilită de... con
dițiile atmosferice): a) salt individual 
cu deschiderea intîrâată a parașutei in
tre 0—10 secunde și aterizare la punct 
fix; b) salt individual acrobatic de la 
altitudinea de 2 000 m cu deschiderea 
intirtiată a parașutei de la 25—30 sec. 
ți executarea a trei grupe de figuri 
in timpul zborului; c) salt de precizie

In grup de la 1 000 m cu deschiderea 
parașutei intre 0—10 sec. In probele 
de 1 000 m punctajul se va face luîn- 
du-se în considerație cele mai bune trei 
salturi din patru efectuate. Ea proba 
de evoluții se vor lua tn considerație 
cele mai reușite două salturi din trei. 
Așadar, clasamentul va fi întocmit în 
lumina modificărilor aduse"" actualului 
regulament al campionatelor mondiale.

Azi și mîine parașutiștii noștri parti
cipă la „Cupa Semănătoarea". întrecerea 
reunește la start pe cei mai buni spor
tivi ai Aeroclubului „Aurel Vlaicu". 
Va fi o repetiție generală, un prilej 
de verificare și de selecție înaintea a- 
cestui important concurs bilateral.

V. T.

LA A DOUA „săptămână pre- 
olimpică" ce va avea lcc în oc
tombrie la Ciudad de Mexico 
și-au anunțat participarea pînă 
acum 20 de țări. Programul 
prevede concursuri de natație, 
gimnastică, box, atletism, ci
clism, scrimă, canoe< baschet 
și volei.

PENTRU AMERICANI nume
le Davis a devenit sinonim cu 
„campion de atletism”. Iată lis
ta citorva din cei mai celebri 
purtători ai acestui nume, toți 
recordmani mondiali, cam
pioni olimpici sau- naționali : 
Hal Davis — 10,2 pe 100 m și 
20,4 pe 200 m ; Otis Davis — 
44,9 pe 400 m ; Glenn Davis —* 
49,2 pe 200 m.g. ; Walter Da
vis — 2,12 m la înălțime ; Jack 
Davis — 13,4 pe 110 m.g. ; 
Dave Davis — 19,20 m la gre
utate.

CICLISTUL FRANCEZ Jac
ques Anquetil a declarat că 
1967 va fi ultimul an al acti
vității sale competiționale. 
Anquetil se va retrage după 
cei la s fir și tul sezonului vii
tor, va face o tentativă de 
doborfre a recordului mon
dial al erei. Tentativa va fi 
întreprinsă în Mexic deoa
rece antrenorul său conside
ră că altitudinea poate favo
riza obținerea unei bune per
formanțe.

UN NUMĂR RECORD de 
?52 de ©oncurențS reprezen
tând 26 de țări s-au înscris 
pînă în prezent la campiona
tele europene de natație ce 
se vor desfășura Ia Utrecht 
între 20 șî 27 august. Progra
mul va cuprinde opt probe 
feminine și zece masculine,

precum $i concursuri de să
rituri. La turneu] de polo vor 
participa echipe reprezenta
tive din ÎS țări.

ÎN FRANȚA, la un concurs 
de canotaj disputat recent, 
s-a remarcat in mod deosebit 
un echipaj de 8-rl, nu arit 
prin ocuparea unul loc frun
taș în clasament, cit prin 
componența sa originală : opt 
frați la visle, iar sera acestora 
e strocul ambarcațiunii^.

UN CEASORNICAR din 
Karlsruhe, care a fost in 
urmă eu patru decenii un 
bun sprinter, a rămas șî azi 
un devotat admirator al atle
tismului. Numai că Stahl (a- 
cesta este numele său) admi
ră mai mult aruncătorii de- 
eit pe... sprinteri. în urmă 
eu 30 de ani el a oferit un 
ceas primului aruncător de 
disc care a trecut granița 
eelor 50 m. Acum. Karl Stahl 
a promis că va oferi un ceas

Mamă și fiică la antrenament... Medaliata cu argint la 
ultimele campionate mondiale de patinaj artistic, Gaby Sei
fert (R.D. Germană), își face cu conștiinciozitate pregătirea 
de vară sub directa supraveghere a mamei sale, Jutta Sei
fert ,care îi este și antrencare.

de aur primului aruncător de 
ciocan din R.F. Germană care 
va depăși limita celor 70 m.

CUNOSCUTUL canotor so
vietic Viaceslav Ivanov,- cam
pion olimpic, mondial și eu
ropean, a condus un curs de 
specialitate în Brazilia. , Iva
nov a declarat că brazilienii 
sînt foarte interesați de popu
larizarea canotajului și că în 
scurt timp ei se vor afirma 
și pe plan internațional.

CAMPIOANA olimpică Ka
rin Balzer (R.D.G.) a pășit... 
cu stîngul în actualul sezon 
internațional atletic. La pri
mul concurs al anului, ea a 
clacat în proba de 100 m și 
se pare că va fi mult timp 
indisponibilă.

UN PROPRIETAR de restau
rant din Dortmund și-a mani
festat într-un mod cu totul 
original bucuria după victo
ria echipei sale favorite, Bo
russia Dortmund. în finala 
„Cupei cupelor". Trotuarul 
din fața restaurantului a fost 
vopsit cu culorile clubului 
(galben-negru), iar toți vizita
torii au fost scutiți în acea 
seară de plata consumației..

CAPITALA fotbalului englez 
s-a mutat la Liverpool 1 In
tr-adevăr, după ce F. C. Li
verpool s-a clasat pe primul 
loc în campionatul țării, cea
laltă echipă din marele oraș 
portuar — Everton — cuce

rește trofeul cu cea mai veche 
tradiție în fotbal, j,Cupa An- 
gliei-‘. A fost una din cele 
mai dramatice finale din is
toria competiției, Everton 
reușind să remonteze un han
dicap de două goluri, în spe
cial prin contribuția excepțio
nală a tînărului înaintaș Mike 
Trebilcock (19 ani), care de 
două ori a înscris în poarta 
lui Sheffield Wednesday : 3— 
2. Momentul solemn al înmî- 
nării prețiosului trofeu a 
fost punctat și de cîteva as
pecte tipice pentru sportivii 
insulari. Iată (în fotografie) 
pe căpitanul echipei Everton,- 
mijlocașul stînga Brian Har
ris, purtînd cupa în chip de... 
pălărie.
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