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NAȚIONALE

Voleiul românesc îmbracă astăzi iar ținuta sa de 
gală. După-amiază, la Pavilionul Expoziției Economiei 
Naționale, cu începere de la ora 17,30, echipele mascu
line -fruntașe ale voleiului nostru, Rapid și Dinamo, vor 

rjitca returul meciului lor de sîmbătă din finala româ
nească a „Cupei campionilor europeni".

Tîrlici (Dinamo), dublat de Corbeanu și Ganciu. analizează 
un atac, trăgind pe lingă blocajul rapidist (Pavel+Grigoiovici)

Foto : A. Neagu

Dispute extrem de dirze in semifinalele de box
• c.

Aproape 6000 de iubitori ai 
boxului au înfruntat cu curaj, 
aseară, ploaia care a eăzut fără 
întrerupere. In asemenea cpndi- 
țiuni, prima semifinală a campio
natelor republicane a avut, fi
rește, de suferit. Mai cu seamă 
că și ringul (deși acoperit), de- 
venise un adevărat... patinoar.

în general, partidele au purtat 
amprenta meciurilor de campionat. 
Finaliștii au luptat cu ardoare 
pentru calificarea în finale, boxul 
.combativ" primind, de data a- 
ceasta, in dauna celui tehnic. Ca 
surpriză, am notat eliminarea di- 
namovistului bucureștean, C. Sta- 
nef, de către craioveanul Buzu- 
liuc. Antecedentele lăsau să se 
întrevadă succesul lui Stanef, dar 
victoria acordată craioveanului 
este perfect meritată. La catego
ria muscă, disputa dintre I. Nica 
(Dinamo Buc.) și G. Pop (Dina
mo Craiova) a fost presărată cu 
multe lovituri puternice. Craio- 
vcanul a deținut inițiativa cel 

'puțin două reprize, dar în fina
lul meciului Nica a executat cu 
adresă cîteva lovituri scurte la 
față și a obținut decizia. După 
părerea noastră Pop cîșțigase. 

“C. Ciucă n-a avut probleme cu 
colegul său de sală 0. Gruiescu 
și a cîștigat prin abandon în pri
ma repriză. Sigur pe el, C. Crudu 
a „jonglat" eu tînărul Gorea care 
a răspuns rareori atacurilor dina- 
movistului. Decizia, firește, a 
fost acordată boxerului bucureș
tean. Din nou • decizie foarte

Meciul-retur Dinamo-Rapid 
din finala de volei a „C.C.L“

Stanef eliminat! • Astă-seară, a doua semifinală
discutabilă. Ion Dinu (Farul 
G-ța) a dominat autoritar în pri
mele două reprize, reușind să-l 
„găsească* deseori descoperit pe 
Mihalic (Dinamo Buc.). In re
priza a 3-a, însă, Mihalic a ju
cat ultima carte și a punctat de 
cîteva ori, reușind să-i impresio
neze pe arbitrii noștri, dar nu și 
pe cei doi neutri care au punctat 
victoria lui Dinu cu 59—58.

La aceeași categoria (ușoară), 
Mihai Dumitrescu a reușit să-l 
depășească pe Tudose Voicu 
(Steaua), datorită mai ales bo
xului excelent practicat în ultima 

Plouă... Cate mat vesel, care mat supurat, dai nu pleacă tmneiul

încă o prezentare a rak-rii șî 
posibilităților finalistelor' Nu so
cotim că mai c necesară. Panica 
Rapid—Dinamo, devenită acum, 
fiindcă sîntem la retur. Dinamo— 
Rapid, se recomandă, azi ca în
totdeauna, de la sine, prin sim
pla alăturare pe același afiș a 
numelor celor două echipe. Cine 
va câștiga astăzi? Ne menîicem. 
cu o importantă subliniere insă, 
pronosticul dinaintea primei în- 
lîlniri: Dinamo, cu avantajai mo
ralului considerabil ridicat prin 
categorica victorie din tur. va 
învinge din nou și va cuceri deci 
diseară Cupa, dar numai dacă 
m juca și mai combaîir și mai 
atent decit simbătd în apărarea 
din linia a doua, la dublaje și la 
blocaj și cel pat in tot aiit de bine 
organizat si de variat ca atunci 
în atac. In caz contrar, voința, 
dorința fierbinte de revanșă a ce
feriștilor. „rețetele* tactice pre
parate minuțios intre timp de Ra
pid tor birui.

Cum va fî disputa de azi ? 
Sîntem deplin îndreptățiți să nă
dăjduim că va fi măcar la fel 
de calitativă tehnic și de fru
moasă precum a fost cea de sîm
bătă. Una dintre cele mai so
lide garanții în acest sens o 
constituie prezența aceluiași cu
plu de „cavaleri ai fluierului" 
care au . arbitrat ireproșabil jocul 
din turul finalei. Azi, cei doi 
renumiți apărători ai regulamen
tului își inversează însă rolurile: 
ca arbitru pincipal, atribuție pe 
care sîmbătă a îndeplinit-o L. 
Kettner (Cehoslovacia), acum 
„secund", va funcționa „adjunc
tul" său de atunci, nu mai pu
țin cunoscutul R. Trhulia (Iugo
slavia).

CONSTANTIN FAUR 

repriză. .Preliminarul* dintre 7. 
Pițu (Gaz metan Mediaș) și C. 
Niculescu (I.C.F.) a dat cîștig 
de cauză campionului, care în re
priza a treia l-a adus pe Nicu
lescu de două ori, în situația de 
K.D. In partida dintre I. Covaci 
(Dinamo Buc.) și E. Gonstanti- 
nescu (Dinamo Craiova) forța a 
învins tehnica. Bucureșteanul a 
cîștigat prin abandon în repriza 
a treia, ca urmare a unei „stingi" 
puternice în ficat. Meci palpitant 
între M. Anghel (Metalul) și R. 
Stumpf (Steaua). S-au schimbat 
numeroase lovituri, iar decizia a

La tribeaa Coagresalui indi
catelor. ale cărui lucrări au 
continuat miercuri în marea 
sală a Palatului Republicii, au 
urcat numeroși vorbitori. Dele
gați și iavitați din iutreaga 
țară, au dus mai departe dezba
terea asupra r2p«arteWr prezen
tate

lu cursul dimineții au luat 
cihbibI : Larisa Munteanu. se
cretar al CCÂ, Cornelia Sandu, 
membru în Birou! executiv al 
Consiliului regional al sindi- 
catefnr-Brațov Gbeorghe Neac- 
>a președintele Comitetului sin
dicatului de la hidrocentrala 
-Gbeorghe Gheorghin-Dej*—
Argeș. Mohamed Fechtali. se
cretar național al Uniunii națio
nale marocane a muncii. Ama
dou Traore. secretar adjunct al 
Comitetalm L «inșii aatioaale a 
sindicatelor di» poștă d:B Mali. 
Juau Carapos vicepreședinte al 
Centralei «nice a oamenilor 
anascii di» dile Aialrtsady 
K»jte. membra ia CnatiliaJ ge
neral al D aiaai: sindicale pan- 
africane. C»Ttanti» Danciu. 
președintele Crasitialai sindica
telor din centrul anivenitar- 
București. Ernal Mâncăi So
cialiste Ștefan Tripța. maistru 
oțelar de la Combinatul side- 
rnrgic-Hunedoara. Mari» Alde
rete, reprezentant al Congresu
lui permanent de luptă pentru 
imita tea oamenilor msneii din 
America Latină. un repre
zentant al sindicatelor din 
Brazilia Icksan, secretar natio
nal al Consiliului general al Fe
derației sindicatelor din Indo
nezia, Amin Aswadi, secretar 
general al sindicatelor funcțio
narilor din diferite industrii din 
Aden, Vasile Cazan, membru în 
Biroul executiv al Consiliului

Rapid joacă astăzi
la Tirana

TIRANA (prin telefon). La 
cererea gazdelor, meciul de 
fotbal din cadrul Turneului 
balcanic dintre Rapid Bucu
rești și 17 Nandori, care tre
buia să aibă loc ieri la Ti
rana, a fost amînat pentru 
astăzi. Jocul Începe la ora 15 
(ora locală).

aparținut boxerului de la Steaua, 
care a dovedit mal multă luci
ditate. I. Moneu a recepționai 
surprinzător de multe lovituri 
(unele incorecte), dar a cîștigat 
oartidg datorită insistenței în fi- 
naluK^reprizelor. Adversarul sin, 
V. Perianu, a luptat eu mult cu
raj. In ultima partidă, F. Tran
dafir (Steaua) a obținut decizia 
în meciul cu Gh. Preda (Farul).

ASTÂ-SEARA, DE LA ORA 19. 
SE VA DISPUTA CEA DE A 
DOUA SEM1FINLÂ.

R. CĂLĂRĂȘANU

regi»» il al tiadkzteiar di» Ma
ramureș. Ga vrii Scripcar», pre
ședintele Comitetului si»dicatu- 
1® de la Iaititrtii de proiectări 
metalurgice București. Vasile 

A ileu. președintele Uniunii az- 
tteaale a canperativelor agricole 
de producție. Elena Isac. preșe
dinta Comitetului sindicatului 
de la intrepriaderea „Țesătura- 
din Iași. Pandelis Varna vas. se
cretar al Federației pancipriote 
a mneii. Costas Lycocriș. mem
bra al Secretariatului mișcării 
sindicale democratice dl» Gre
cia. Ion Morarn. vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură ți Artă. Hmberto de 
los Santos Vierra, membru al 
Comitetului executiv al Sindi
catului național «sic al mun
citorilor portuari din Uruguay. 
Rider Abdel Kader, secretar al 
Uniunii generale a muncitori
lor algerieni. Gilberto Morales 
Gomez, membru al Comitetului 
executiv al Confederației sindi
cale a oamenilor muncii din Co
lumbia. Abdul Aziz Bahdadi, 
membru al Comitetului executiv 
al Federației sindicatelor din 
Siria, Constantin Ene. directo
rul serviciului medical balnear 
din Eforie, Sylla Lancine. se
cretar al Confederației națio
nale a muncitorilor din Guineea, 
Jose Puri ta. membru al Comite
tului executiv al mișcării pen
tru unitate și coordonare sin
dicală di» Argentina. Constan
tia Vidican, președintele Con
siliului regional al sindicatelor- 
Crișana, Iozsef Csbg. președin
tele Consiliului local al sindi
catelor din Odorhei, Boanerge 
Villalobos, secretar al Centra
lei unitare a oamenilor muncii 
din Venezuela, Anghel Alexe, 

Unde mergem?
VOLEI : Pavilionul Expoziției Economiei Na

ționale, de la ora 17,30 : meciul Rapid-Dinamo 
din cadrul finalei „Cupei campionilor europeni"

BOX: Stadionul Republicii, de ia ora 19: a 
doua gală a semifinalelor campionatelor repu
blicane individuale

BASCHET : Sala Floreasca, de la ora 17 î 
întreceri în codrul turneului final al campiona
tului republican masculin

Fază din meciul Stanei (stingă) — Buzuliuc
Fologtdfu de i V. Bageac

președintele Consiliului General 
al Uniunii de cultură fizică și 
sport. Petru Cristici, pensionar, 
Dinu Ungureanu. sondor-șef la 
schela de extracție-L rlați. regiu
nea Ploiești.

In ultima parte a ședinței de 
dimineață. Congresul a desem
nat comisia de pregătire a pro
punerilor de candidați în vede
rea alegerii Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din Romînia și a Co
misiei centrale de cenzori.

După-amiază au luat cuvîn- 
tul : Suzana Gidea. președinta 
Consiliului Național al Femei
lor. Paraschiv Benescu. preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor-Galați, Koiki Taki- 
zawa. președintele Consiliului 
sindicatelor lucrătorilor din in
stituțiile guvernamentale din 
Japonia, Mandengue Ntone, 
membru al Biroului național al 
funcționarilor din Camerun, 
Miakassissa Dieudonne, secre
tar al Colegiului Confederației 
sindicale congoleze, Constantin 
Tudor, președintele Uniunii sin
dicatelor din instituțiile de stat 
și sfaturi populare, Isabela Flo- 
rescu. președinta Comitetului 
sindicatului de la ICECHIM. A- 
wad Taba Abdel Kadei. secre
tar al Federației Sindicatelor 
din Republica Arabă Unită, Ra- 
kotobe Renii. secretar al Birou
lui național al Federației sindi
catelor muncitorilor din Mada
gascar, Muhamed Abdil Rasoul 
Sadul, membra al Comitetului 
executiv al Federației sindicale 
din Sudan, Pascal Luvualu, se
cretar general al Uniunii națio
nale a muncitorilor din Ango
la, Theo Grinevald, consilier

(Continuare în pag. a 4-a)
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Trei decenii 
de activitate

In aceste zile, secțiile radioclubu- 
riior din întreaga țară sărbătoresc 
30 de ani de la înființarea primei 
Asociații de radioamatori din Ro
mânia AARUS" („Asociația ama
torilor români dc unde scurte") și 
40 de ani de la realizarea întîii 
legături radio stabilită de radio
amatorul Lupaș din Craiova, eve
niment menționat în revista vremii, 
„Radio Român".

Animați de pasiune pentru teh
nica undelor și a electronicii, de 
ideea nobilă a prieteniei dintre 
ponoare radioamatorii români au 
obținut rezultate demne de laudă 
în decursul anilor. După Eliberare, 
dezvoltarea mișcării sportive sub 
conducerea partidului s-a făcut 
simțită din plin și în radioamato
rism.

Alături de cei ce practică nume
roase alte sporturi, radioamatorii 
și-au adus contribuția lor Ia cu
noașterea sportului românesc peste 
hotare. Pregătirea anuală a tine
rilor care își îndreaptă atenția spre 
sporturile tehnice nu a întîrziat sa
și arate roadele. Astăzi, funcțio
nează în, țară peste 170 stații de 
club, circa 900 stații personale de 
emisie-recepție, la care se adaugă 
2 000 de sportivi radioamatori re
cepție și constructori.

Instruiți la un nivel tehnico-spor- 
tiv tot mai ridicat, radioamatorii 
obțin succese de seamă. Performan
țele realizate (830 diplome cucerite 
numai în ultimele luni) dovedesc 
pasiunea tinerilor pentru acest 
sport, munca lor concentrată pen
tru stabilirea unei rarisime legături 
cu o stație îndepărtată.

Felicităm călduros pe toți radio
amatorii „YO” pentru frumoasele 
succese înregistrate, pentru contri
buția adusă la dezvoltarea radio
amatorismului în Republica Socia
listă România !

I. PAOLAZZO
secretar general al Comi
siei centrale a sportului 

radio

i LUPT£

Clasamentele
După întrecerile etapei a n-a a 

campionatelor republicane de lupte 
greco-romane și libere pe echipe, ca
tegoria A, în clasamente s-au orodus 
câteva modificări însemnate. în pri
mul rînd trebuie menționat faptul 
că Dinamo nu a reușit să .stei’ de- 
cît o singură etapă pe primul loc la 
libere”. Apoi, salturile făcute de 

',Unk> Satu Mare (de pe locul 12 pe 
fS), Progresul București f de pe 9 pe 
•âJ Ș-a.

„GRECO-BOMAXE"
I 1. Dinamo Buc.
i 2. Steaua Buc.
J 3. Steagul roșu Br.
! 4. Electroputere Cv.

5. Rapid Buc.
6. Metalul Buc.

4 4 9 8 1H —» 12
4 4 11 95,5—26,5 12
4 3 • 1 71 —58 19
4 3 • 1 57 —<3 lt
4 2 • 2 65.5—C23 «4 2 9 2 62,5—61,5 i

I
Sc reiau întrecerile 

pe echipe
La 21 mai încep, în patru centre 

din țară, întrecerile din cadrul semi
finalelor campionatului republican pe 
echipe mixte, ediția 1966. Participă 21 
de formații, calificate din grupele 
sferturilor de finală. Iată componența 
celor patru serii :

BUCUREȘTI — Universitatea Bucu
rești, Spartac București, Autorapid 
Craiova, Unirea S.P.R.B., C.F.R. 
Brașov.

ț'BAIA MARE — Electronica Bucu
rești, Chimia Tg. Mureș, C.S.M. Cluj, 
Chimistul Baia Mare, Vagonul Arad, 
Unirea Suceava.

GALATI — Constructorul București, 
Voința Focșani, I.C.A.S. Constanța, Pe
trolul Ploiești, Sănătatea Bacău.

TIMIȘOARA — Banca de Investiții 
București, Crișul Oradea, Medicina Ti
mișoara, Metalul Hunedoara, Electrica 
Pitești.

Primele două clasafe din fiecare 
grupă se califică pentru finala compe
tiției.

întrecerile echipelor ce figurează în 
grupa bucureșteană au loc în sala 
.Constructorul din str. 13 Decembrie 
■® 7, i» fiecare după-amiază începînd 
«te k jua 16,30,

La Brăila

Colaborare intre C.S.O. 
și Sfatul popular orășenesc 
pentru amenajarea 
de terenuri sportive

ATLETISM HANDBAL Etapă intermediari

De la start la sosire in campionatul masculin, seria
BRAȘOV. — Pe stadionul din Poiana 

a avut loc un concurs demonstrativ. La 
80 m juniori II .V. Pifs s realizat un 
nou record regional cu 9,2. Tot el a ob
ținut 11,5—100 m și 6,05—lungime. Ahe 
recorduri regionale au fost stabilite pe 
stadionul Tractorul. Tota 15:01,4 — 
3 km marș: _V. Pi ța 1871 p la triatlon 
(80 m—9.4: Iun*.—6.08; greutate — 
11,26).

SSE Brașov a organizat a I!-a ediție 
a -Cupei Carpati"* la care au participat 
echipele SSE din București, Constarea 
și Mediaș. Concursul a cuprins probe de 
triatlon. Clasamentul: Fete: Brașov 1286 
p, București I 1184 p, București II 1175 
p: Băieți: București I 1360 p, Brașov 
1168 p. București II 1155; General: 1. 
SSE 1 Buc. 2544 p, 2. SSE Brașov 2454 
p. 3. SSE II Buc. 2330 p, 4. SSE C-ța 
2148 p, 5. SSE Mediaș 2130 p. (C. 
GRLTA-coresp. regional).

PIATRA NEAMȚ. CSO Ceahlăul a or
ganizat etapa orășenească a campionate
lor republicane. Timp nefavorabil. JU
NIORI I: 800 m: C. Agușoaia 2:033; 
greutate: C. Munteanu 11,85; JUNIOARE 
I: lung.: C. Birlea 5,16; 400 m: A. Todi~ 
rel 64,7; JUNIOARE II: 60 m: S. Mosco
vici 9.2; 500 m: Moscovici 1:53,4.
(E. FÂRCÂȘANU-coresp.).

TR. MĂGURELE. Pe stadionul Chi
mia a avut loc etapa raionaiâ a campio

categoriei A
7. Oțelul Galați 4 ? 0 2 59 —61 S
8. A.SJMLT. Lugoj 4 2 • 2 56 —G0 35. L’nio Satu Mare 4 1 0 3 SJ, 5-83,5 6

lâ. C.F*E. Timișoara 4 e 1 3 51 —77 5ÎL Chimistul B. Mare 4 • 1 3 37 —89 5
12, C.S.M. Reșița 4 • • 4 46 —88 4

.LIBESE’
1, Steaua Bue. 4 4 1 1 IM —16 12
2. DirtAmn Buc. 4 4 • • 93^—39,5 U
3. Steagul roșu Br. 4 4 M 94.5—33,5 12
4. Oțelul Galați 4 3 • 1 71 —57 195. Progresul Buc. 4 2 • 2 61 —67 8
6. A.SJK.T. Lugol 4 2 • 2 57 —71 8
7. C.S.M. Cluj 4 2 9 2 48,5—79,5 8
8. Mureșul Tg. M. 4 1 9 3 66 —62 6
9. Prahova Ploiești 4 1 • 3 43 —67 819. Progresul Brăila 4 1 • 3 43 —73 6 i

11. Constr. Hunedoara 4 • 9 4 35 —S3 4;
12. Vagonul Arad 4 • • 4 21,5—98,5 4

întrecerile campionatului universi
tar de înot al Capitalei au fost do
minate de studenții de la Politehnica 
și I.C.F., care au obținut cele mal 
multe victorii. Iată rezultatele înre
gistrate :
" MASCULIN — 100 m liber: 1. A. Le- 
sai (ICF) 60,7, 2. C. Georgescu (Polit.)

CICLISM Evoluția Juniorilor noștri
In concursurile din R. P. Bulgaria

După cum am anunțai, o selecțio
nată a celor mai buni juniori s-a de- 

' plasat în R. P. Bulgaria pentru a 
j participa la o competiție cu probe de 
pistă și șosea. întrecerile s-au desfă- 

I șurat la Gabrovo și la ele au parti- 
i cipat, alături de sportivii noștri, ti- 
| neri rutieri din R. D. Germană, Sofia, 
i Burqas și orașul Gabrovo. Iată rezul- 
I talele :

Cursă de eliminare pe pista de 
atletism a stadionului din localitate :
1. H. Rihter (R.D.G.), 2. $t. Suciu 
(România), 3. G. Szomerlate (R.D.G.), 
4. Gh. Juravle (România), 5. M. Ul- 
bricht (R.D.G.), 6. Vasile Tudor ...11. 
Gh. Răceanu, ...16. Alex. Sofronle

Un concurs reușit
Duminica trecută s-a desfășurat, în 

organizarea comisiei de specialitate a o- 
rașului București, un concurs deschis 
tuturor posesorilor dc biciclete. In cea 
mai importantă cursă, eea a seniorilor, 
șî-au disputat întîietatea un mare nu
măr de alergători, printre care se aflau 
și o serie de rutieri fruntași. Iată rezul
tatele:

Seniori (]20 km pe șoseaua Bucu
rești—Ploiești, varianta Buftea) 1. Emil 
Rusu (Dinamo) 3h03:46; 2. I. Cosma 
(Dinamo) 31i04:42; 3. Fr. Gera (Steaua) 
același timp; 4 A. Piroșca (Dinamo) 

în ultimul timp, numărul celor dor
nici să practice sportul a crescut foarte 
mult în orașul Brăila, din care cauză 
terenurile existente erau supraaglome
rate. Pentru rezolvarea acestei situa
ții, Clubul sportiv orășenesc, în cola
borare cu Comitetul executiv al Sfatu
lui popular orășenesc, a desfășurat o 
vastă acțiune. Activiștii clubului îm
preună cu delegați ai sfatului popular 
au depistat locurile virane, apoi aces
tea au fost repartizate unor asociații 
sportive. Din cele 14 locuri virane, 
șase au și fost transformate în 
terenuri sportive simple, iar restul ur
mează a fi amenajate pînă la 1 iunie.

natelor de juniori. Au participat peste 
80 de tineri alieți. Organizare foarte 
bună, cu ajutorul profesorilor de educație 
fizică G. Ionesco. E. Anca și A. Cringașn 
etc. Eleva Gheorgkita Ristea (Liceul U- 
nirea) a realizat 9,4 pe 60 m iar Elena 
Bamia a aruncat discul la 28.28 m.
(D. GRUIA-coresp.).

MEDIAȘ. Concurs local. Fr. Schneider 
a ob îr.uî 53,97 m la ciocan (7.257 kg) 
iar Karin Serra ti as a aruncat sulița la 
32,42 sa. (P. POPESCU-coresp.).

Ileana Silai, a doua în fotogralia noastră, a cîștigat cursa de 800 m 
. 7a concursul de primăvară, realizînd cu 2:10,1 un record promițător.

Foto: R. Vilara

Rezultate modeste în campionatul 
universitar al Capitalei

(toți România). Au luat startul 24 de 
concurenți; urmărire echipe (8 ture 
de pistă) : 1. R.D.G., 2. România, 3. 
Gabrovo, 4. Burgas, 5. Sofia; cursă 
cu adițiune de puncte (60 de ture cu 
sprint Ia 3 ture) : 1. G. Szomerlate 
(R.D.G.), ...4. Vasile Tudor, ...9. Șt. 
Suciu, ...14. Alex Sofronie; circuit 
în centrul orașului (36 de ture fie
care a cite 1,600 km): 1. M. UIbricht,
2. H. Rihter, 3. Vasile Tudor, ...5. Șt. 
Suciu, 6. Gh. Juravle.

Clasamentul general după probele 
individuale: 1. M. UIbricht 52 p, 2—3. 
Vasile Tudor și H. Rihter 47 p, 4. Șt. 
Suciu 44 p.

3h05:15; 5. G. Moiceanu (Dinamo); 6. 
Gh. Neagoe (Steaua) același timp; 
juniori mari (50 km): 1. O. Negoescu 
(Steaua) lh55:14; 2. M. Coranu (S.S.E. 
Nr. 1); 3. G. Rădulescu (Voința) ace
lași timp; juniori mici (30 km): 1. FI. 
Negoescu (Steaua) 52:41; 2. P. Ivănescu 
(S.S.E. Nr. 1); 3. St. Laibner (G.P.B.) 
același timp; biciclete de semicurse (20 
km): C. Rățăiu (Dinamo) 38:07; bici
clete de turism (10 km): I. Stroia 
(S.S.E. Nr. 2) 22:36.

In total s-au Întrecut 170 de aler
gători.

în această acțiune asociațiile spor
tive și-au adus din plin contribuția. 
Membrii UCFS ai asociațiilor Lami
norul, Celuloza, P.A.L., Victoria, Uni
rea T.U.G., clubului Progresul au pres
tat sute de ore dc muncă patriotică. 
Mai putem cita asociația sportivă 
F. C. Brăila, care a amenajat un te
ren de volei și unul de handbal, pre
cum și asociația Celuloza care, în co
laborare cu asociația Victoria, a re- 
amenajat un teren de fotbal. Terenul 
are pistă de atletism, sectoare de 
aruncări și — alături —■ un teren 
de volei.

• întrecerea formațiilor masculine a 
programat la mijlocul acestei săptămîni 
o etapă intermediară, ale cărei partide 

i s-au disputat în zile diferite, în funcție 
de programul pe care l-au avut echipele 
respective. Cea mai mare parte a jocu
rilor vor avea loc însă astăzi, după ur- 

! mătorul program: BRAȘOV: Tractorul— 
Universitatea București; BACĂU: Di- 

i namo—Dinamo Brașov; SIGHIȘOARA: 
Voința—Rafinăria Teleajen. Dintre aceste 
meciuri se detașează în mod evident în
tâlnirea dintre formațiile dinamoviste, ca 
și partida de la Brașov, în care Tracto- 

|____________________________________

61,6; 100 m bras: 1. G. Malarciuc 
(Polit.) 1:16,0, 2. I. Condeescu (I. Arte) 
1:21,3; 100 m spate: 1. G. Trohani 
(Univ.) 1:10,0, 2, b, Berea (ICF) 
1:11,0; 100 m fluture: 1. Chevorkian 
(Polit.) 1:17,4; 4x100 m liber:
1. I,C,F. 4:33,0; 4x100 m mixt : 1. 
Politehnica 4:56,2.

FEMININ — 100 m liber: 1. Mi- 
haela Tărnăuceanu (ISE) 1:21,8, 2. 
Ana Pușchilă (Arhitect.) 1:21,9; 
100 m bras : 1. Maria Marin (Polit.) 
1:33,6, 2. Smaranda Lupuțiu (ICF) 
1:34,0; 100 m spate: 1. Anca Trohani 
(ICF) 1:20,4, 2. Henriete Tincoca 
(IMF) 1:23,7 ; 100 m fluture : 1. Ingrid 
Ungur (Polit.) 1:20,9; 4x100 m liber: 
1. Politehnica 6:25,1 ; 4x 100 m mixt: 
I.C.F. 6:27,0.

A apărut nr. 5 al revistei

SPORT și TEHNICĂ
cu un sumar bogat și variat, din care menționăm :

AVIAȚIE : 20 de ani de la înființarea aviației utilitare • Cu planorul 
în furtună • Aviația alpină • Pescărușii de pe Jiu • Avionul 
IAR-CV-11.

TURISM, ALPINISM: Circuitul Munților Apuseni • Camping • Alpi- 
niada republicană.

AUTO-MOTO : Regularitate și rezistență • Piticii șoselelor • Al 36-lea 
salon al automobilului de Ia Geneva • „Carta" sportului auto
mobilistic • Arta de a conduce.

COSMONAUTICĂ : întîlnire și cuplaj orbital • Cosmos 110 Ia semafor 
• Cronica astronautică.

RADIOAMATORISM: Scheme și notații în Tadiotehnică • Multi-Q . 
pe antenă de ferită • Emițător pentru începători • YO...DX 
pentru YO • „Oscar 4“ • Diplome pentru radioamatori.

Revista publică, de asemenea, numeroase reportaje, știri, noutăți, 
răspunsuri la scrisorile cititorilor. 32 pagini bogat ilustrate.

Totodată, la liceele nr. 3 și 4. 
școiiie profesionale Petrol-Chimie 
de construcții, la școlile general; 
1 și 12, elevii — în frunte cu pro! 
sorii Ioan Leu, Gh. Manea. A _ 
Dascălu, Ioan Boca, Aurel Casap» 
N. Vîlcea — și-au amenajat în cor 
le școlilor sau pe locuri înveciu; 
terenuri simple de sport.

Consiliul Clubului sportiv orășeni 
și-a întocmit un plan pentru între 
nerea terenurilor existente, astfel 
activitatea sportivă să se poată deși 
șura în bune condițiuni.

N. COSTIN, coresponds

rul își joacă „o carte" importantă în hr 
ta pentru evitarea retrogradării.

• In cadrul acestei etape, marți 
avut loc în Capitală jocul dintre eeh 
pele Dinamo București și Știința Gala) 
La capătul unei partide în care au fo 
net superiori — cu toate că au prezei 
tat o garnitură din care au lipsit cîțu 
titulari — dinamoviștii au cîștigat t 
scorul de 18—7 (10—4).

• Tot astăzi are loc și un joc d 
campionatul feminin seria I. Este vorl 
de întîlnirea dintre formațiile Trai ‘ 
rul Brașov și Universitatea Bucur^âj 
care se va disputa în cuplaj cu meci 
dintre echipele masculine la Brașov.

• A Lost alcătuit programul partiT 
lor ce vor avea loc. duminică în Cap 
tală. Astfel, pe stadionul Tineretului, ir 
cepînd de la ora 9,30 sînt programa' 
următoarele jocuri: Universitatea Buci 
rești—Politehnica Timișoara (ml). Un 
versitătea București—Universitatea Tini 
șoară (f I), Confecția București—Ru. 
meniul Brașov (fi); teren Progresu 
ora 16: Progresul—-Spartac Constan) 
(f II); stadion Giulești. ora 17: Rapid
ul ureșul Tg. Mureș (fi).

• Jocul dintre formațiile masculir 
Steaua șî Politehnica Timișoara va ave 
loc vineri, de ia ora 17, pe tereni 
Gliencea.

RUGB!

Meciul dc antrenameu 
al lotului

Ieri după-amiază, pe terenul Progri 
sul, lotul de rugbi al țării noastre 
susținut un meci de antrenament î 
compania formației-gazdă. Victor; 
le-a revenit, după cum era de aștepta 
selecționabililor cu scorul de 23— 
(12—6), la capătul unui joc destul e 
plăcut ca aspect și de ridicat nivi 
tehnic, în pofida ploii insistente. Mi 
ritul le revine în mare măsură și ru; 
biștilor de la Progresul, care s-au d< 
vedit buni parteneri de întrecere 
au prestat un joc bun.

în general, selecționabilii au man 
festat un grad ridicat de pregătii 
fizică și incisivitate în atac. Pe pla 
tactic, ei au respectat indicațiile ai 
trenorilor, prof. Alexandru Teofilovi 
și Viorel Moraru, jocul lor purtîm 
cu unele nesemnificative excepții, an 
prenta organizării acțiunilor. Au ev< 
luat (afară de M. Rusu și Wussel 
scutiți medical) toți selecționabili 
adică : Dinu, Stoica, Radulescu, If 
nescu, Iordăchescu, Ghimbășanu, Ți 
țuianu, Demian, Băltărețu, Zlătoiani 
Stănescu, Mateescu; Giugiuc, Marinei 
cu, Dragomirescu, Irimescu, Ciobăne 
Țibuleac, Dragomir și Dăiciulesci 
A arbitrat cu competență P. Niculesc 
București.

Ultimul meci de antrenament al lo 
tului are loc duminică dimineața.



Din joi în joi
desene de Al. Clenciu

Echipa de fotbal Viitorul din 
Poienarii Burchii (raionul Plo
iești) nu s-a prezentat la meciul 
cu Tinerețea Lipănești deoarece 
directoarea căminului cultural, to
varășa Georgeta Iacobescu, nu 
s-a deranjat să deschidă magazia 
căminului unde este păstrat echi
pamentul. (A. Vlăsceanu-coresp.).

Meciul Minerul Motru — C.I.L». 
Tg. Jiu din campionatul de vo
lei al regiunii Oltenia, n-a putut 
avea loc deoarece arbitrul dele
gat nu s-a prezentat la joc. (După 
o scrisoare primită de la I. 
Gr ecu).

— Te pomenești că e vorba de 
arbitrul care trebuia să conducă me
ciul nostru !

Echipa de handbal (juniori) Lu
ceafărul Tr. Severin nu este în
drumată corespunzător de profe
sorul de educație fizică Petre Ro- 
manescu. (Gh. Ioniță-coresp.).

Antrenorul — „Cobori în jos lu
ceafăr blind..

Echipa — Cum să nu cobori cu Un 
asemenea antrenor !

RADIOCLUBUL CENTRAL 

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

clubului
Informații la telefon 37.05.13

intre echipele de tineret ale României și Austriei
TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). Stadionul „1 Mai* va 

găzdui joi revanșa meciului internațional disputat la 25 
aprilie ta Eisenstadt între echipele de tineret ale Austriei și 
României. In vederea acestei partide, cea de a treia din 
palmares (2—2 la Verona, 1—0 pentru România la Eisen
stadt), s-au făcut intense pregătiri în ambele tabere.

Reprezentativa de tineret a Austriei a fost în mare parte 
remaniată, din vechea garnitură păstrîndn-se doar 5 jucători. 
Pentru întîlnirea de joi, fostul interna:Zonal Leopold Vogel, 
(a făcut parte din celebrul Wunderteam austriac) a apelat 
la serviciile unor jucători noi. din rin du! cărora se remarci 
cei trei internaționali A. IIa sil (Rapid), Hiesel (Vienna) și 
Kaltenbrunner (Admira). Oaspeții, sosiți marți seara ta 
Timișoara, au efectuat miercuri un antrenament de acomo
dare pe terenul de joc. Solieitat pentru un pronostic antre
norul L. Vogel ne-a declarat: w.4rem o formaiie mult mei 
puternică decît în medal precedent. Dorim să prestăm ba 
joc frumos care să satisfacă exigențele publicului r&raân*.

Iată formația pe care o vor alinia oaspeții • HOTSCHART- 
PLMM. BINDER. WAIIL, FROLICII - SCHILCHER, BA

SIL - WASTUSCIL HIESEL. KALTENBRUNNER. WFl- 
DÎNGER. Rezerve: Hâtrei fer, Kogler, Schmidt, Eigensfiiler. 
Fleischacker.

Selecționata de tineret a României a efectuat două antre
namente: primai, marți, cu accent pe pregătirea fizică și 
tehnică, a avut o dnrată de 90 de minute și o intensitate 
medie: cel de al doilea — miercuri, mai ușor, urmărind omo
genizarea tactică a echipei. In lot au fost introduși Sudu, 
Varga și Nuniceiller VI, jucători care au manifestat o formă 
bună în meciurile din campionat. Cei doi antrenori. Baril 
Marian și Angelo Niculescu. preconizează următoarea forma- 

PETESCU. BOC. D. N1COLAE. SAT- 
DORR IN - PANTEA. NAGHI, 

VI. Rezerve: Sudu. Irăncescu,

ian și Angelo 
NICFLESCU 

MÂREANU - JAMAISCDI. 
FRAȚ1LÂ. ffUNVElIXER 
Pescar». I'arra. Haîdu.

Partida va fi condasă de Karoli Shop-V.

SIMION STAN

discuții fotbalul
In fotbalul modem se pune de cîtva 

timp — cu o tot mai mare acuitate — 
problema jucătorului-creator, înzestrat 
cu o personalitate puternic conturată, 
semnatarul principal al victoriilor echi
pei sale.

In lucrarea rn pstro 
fandași”, am abordat și noi această 
problemă, «chitind în eîteva linii portre
tai unui asemenea tip de jucători: 
„el du pe teren acea senzație de forță 
si de încredere, care electrizează pe co
echipieri, seamănă panica în adversari 
fi ridică tribunele in picioare*.

Confirmarea ne-o oferă, în ultimii ani. 
numele celor ce și-au dobîndit un pres
tigiu universal: Pele, Eusebio. Iașin, 
Facchetti, Corso. Law. Bobby Charlton, 
Van Himst, Suarez, Mazzola, Uwe Seeler, 
Amarildo etc...

0 puternică tresărire de mîndrie au 
avut și pasionalii fotbalului nostru, cînd 
arbitrul italian .Antonio. Sbardella — 
care a condus meciul București—yBuda- 
pesta — a ținut să așeze în galeria 
marilor Jucători și doi români: Pîrcă- 
lab și Dan Coe — considerați drept 
„individualități de clasă europeană11.

Ca orice titlu decernat de o compe
tență necontestată, acest certificat este 
generator de multiple obligații și, în 
același timp, constituie un stimulent 
nu numai pentru cei doi jucători vizați, 
dar și pentru toți fotbaliștii noștri.

Articolul din „Sportul popular11 (25. 
111,1966) intitulat „Avem nevoie de ve
dete11 arăta care sînt trăsăturile carac
teristice ale jucătorului-creator. „Ce în
seamnă o mare vedetă? Jucătorul care 
într-un moment hotâritor poate înclina, 
singur, în favoarea echipei sale, balanța 
victoriei*...

Pentru aceasta, autorul articolului, 
Valentin Păunescu, cerea ca jucătorul

Ultimele zile la
Două zile au mai rămas pînă la 

tragerea autoturismelor LOTO de 
sîmbătă 21 mai a.c., Ia care se atri
buie în număr nelimitat autoturisme: 
„FIAT 1800", .FIAT 1300" plus 18.600 
lei, „WARTBURG LUX 312/1" plus 
42.500 lei, „RENAULT 10 MAJOR", 
„WARTBURG B. 312“ plus 13.300 lei, 
„FIAT 850" și „FIAT 600".

Deși unii participanți au cerut 
amînarea tragerii autoturismelor 
la LOTO, aceasta nu se va amina, 
avînd loc irevocabil sîmbătă 21 
mai la București.

Azi și mîine ultimele zile pen
tru cumpărarea biletelor.

Nu uitați I Agențiile LOTO-PRO- 
NOSPORT vă țin la dispoziție și bilete 
gata completate.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 20 din 18 mai 1966 au fost

Sistemul
și

■ menea

modern cere jucători-creatori
respectiv _«ă 
calități native, 
ti une prinlr-nn 
lum de muncă

Ca re ar fi condiții] 
optime afirmări a ace 
născute ?

Ne-o spâne 
lui Ion Mărgin 
rulai -Scîateia* 
nr. I al lumii,

^Vn fotbalist 
de toate, să se 
tului. El nu se poate 
la antrenamentele 
cutabil. obligatorii — ci e necesar să 
exerseze singur, de mai multe ori pe 
d. să repete tot felul de exerciții teh
nice, chiar și pe acelea pe care le cu
noaște bine. Căci reflexele nu se păs
trează prin amintiri3. (Ziarul 
din 25 martie 1965).

Concluzia ce-o putem trage 
jucătorii noștri nu poate fi

1. ei trebuie să-și însușească o teh
nică individuală „nec plus ultra", în 
care să nu se lase depășiți de nici un 
adversar;

2. să-i alăture, într-o strînsă core
lație, o mare luciditate tactică, menită 
a le servi drept eșafodaj solid pentru 
cele mai impresionante arabescuri ale 
fanteziei lor creatoare;

3. toate aceste atribute să fie puse, 
printr-o dăruire totală, exclusiv în ser
viciul echipei.

Dar. unui jucător cu personalitate îi 
incumbă și o altă obligație: aceea de a 
fi constant la cea mai ridicată valoare. 
deci de a nu avea fluctuații ale formei 
sportive, ce s-ar repercuta negativ asu
pra întregului potențial de luptă al 
formației sale.

finisate pini Ia perfec- 
urîaș și eonsecretH To

d. se poale 
ademenea constantă nu poate 
decît dacă ta munca intensă 

de pregătire, jucătorii noștri

Acu
dea ci o
dob•ndilă
con.unua

ca

firmă
necesai 

t însu n

intr-un intervin acordat 
‘inu. corespondentul zia- 

la Roma, de jucătorul 
Pele:

aderărat trebuie. înainte 
dedice cu pasiune spor- 

rezuma numai 
colective — indis- 
— ci 

de mai

„Șrînteia

și pentru 
decît:

De la I. E. B. S.
• Casele din str. Ion Vidu, Pro

nosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
CGA, stadioanele Dinamo și Ciulești, 
vînd și bilete pentru TURNEUL FI
NAL DE BASCHET, care se desfă
șoară zilnic, pînă sîmbătă inclusiv,- 

in sala Floreasca.

• Pentru FINALELE DE BOX de 
astăzi și sîmbătă de pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc ta casele 
speciale din str. Ion Vidu, parcul Ha
lelor Obor, stadioanele Republicii, 

Dinamo și Giulești.

cuplajul de fotbal DI- 
, și RAPID—UN1VER- 

din 22 mai de pe 
August*, biletele se 

la casele speciale 
din str. Ion Vidu, Pronosport calea 
Victoriei nr. 2, agenția CCA bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, stadioanele Republicii. 
Dinamo, Ciulești, patinoarul 
gust“, parcul Halelor Obor, 
și 1a agențiile Loto-Pronosport din bd. 
1848 nr. 39, ' - - - -
calea Dudești
nr. 8 și piața Progresul (șos. Giur
giului).

• Pentru < 
NAMO—U.TA. 
S1TATEA CLUJ 
stadionul „23 
găsesc de vînzare

,23 Au-
precum

calea Gnviței ar. 121, 
nr. 88, str. Cotroceni

tragerea LOTO pentru autoturisme
urnă următoarele nu-

16 41 36
13

33
rezervă : 39

loc

extrase din
mere :

48 26
Numere de
Fond de premii: 772,026 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 25 mai 1966 la Vaslui.
Premiile întregi și sferturi de Ia 

tragerea Loto din 13 mai 1966 :
Suplimentar 1: 6 a 13.837 lei și 3 

a 3.459 lei; suplimentar II : 2 a 18.681 
lei și 12 a 4.670 lei; categoria 1: 
7 a 11.675 Iei și 4 a 2.918 lei; cate
goria a II-a: 15 a 5.189 lei sl 12 a 
1.297 lei;...................................
3.277 lei și 
IV-a: 42 a 
categoria a 
a 135 lei ;
420 Iei și 165 a 105 lei; categoria a 
VH-a: 166 a 441 lei și 182 a 110 lei; 
categoria a VIII-a : 230 a 307 lei șl 
295 a 76 lei.

categoria a IlI-a: 23 a 
22 a 819 Iei ; categoria a 
1.682 lei și 54 a 420 lei; 
V-a : 133 a 540 lei și 159 
categoria a Vl-a: 181 a

Noi partide 
internaționale9

rj 
5* 
vor adăuga și un regim ordonat de viață, 
care să nu depășească anumite limite 
minime și maxime, recunoscute ca no
cive pentru fizicul și psihicul lor.

Aceste învățăminte confruntate și cu 
realitățile terenului, trebuie transmise 
tinerei noastre generații de fotbaliști, 
din nodurile cărora urmează să se re
cruteze cît mai multi „jucători crea
tori*, chemați să ridice marele pavoaz 
al fotbalului românesc pe cel mai înalt 
catarg al consacrării mondiale.

VIRGIL ECONOMU

POP/CE

Finalele campionatului republican 
pe echipe au oferit dispute intere
sante numeroșilor spectatori prezenți 
pe arenele din Pitești și Brașov. în 
același timp, turneele finale au pri
lejuit o serie de constatări, unele plă
cute, altele mai puțin plăcute.

„CULESE11 LA ÎNTRECERILE 
FEMININE DE LA PITEȘTI

CÎȘTIGĂTORn CELOR 10 AUTO
TURISME DE LA CONCURSUL 

SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 11 MAI 1966

în urma tragerii la sorți a autotu
rismelor de la categoria a II-a, con
curs special Pronoexpres din 11 mal 
a.c., au fost desemnați următorii cîș- 
tigători: 1 „Fiat 
din Timișoara, 
Banciu Romulus 
„Fiat 850" : Price
Argeș, Stroia Alexandru din Cugir- 
Orăștie; cite 1 „Wartburg-Standard"; 
Schipor loan AIuniș-Arad, Tudorașcu 
Gheorghe din Constanța; cite 1 „Flat 
600": Tărcăoanu C. Mihail, satul Lu- 
miniș-Piatra Neamț, Cherier Paras- 
chiva din Timișoara, Manthner Klara, 
București, Gorcescu Constantin, Bucu
rești.

1300", Brinzaru Ilie 
1 „Moskvici 403", 
din Reșița; cite 1 
I. Trifan, Slătioaia-

(Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport).

Azi. la Szczecin, în Polonia. C.S.M.S 
Iași va întîlr.i formația locală Pogon din 
prima categorie a campionatului polonez. 
Partida este organizată cu prilejul tre
cerii prin Szczecin a caravanei cicliste a 
„Cursei Păcii*.

Peste cîteva zile va pleca în Franța 
formația arădeană U.T.A. Răspunzând 
unei invitații făcute de 
U.T.A. va întreprinde, în 
24—30 mai, un turneu de 3 jocuri 
(adversarii nu au fost încă stabiliți).

In sfîrșit. ne va vizita în curînd for
mația F onvărts din R. D. Germană. 
Ea va evolua ta Cluj (26 mai, cu 
Unitzerst/afeaJ, Craiova (29 mai, cu 

) și București (1 iunie, cu Pro
gresul ). Tot ta 1 iunie, ta Constanta, 
Farul va 
ea nice* 
(Grecia).

Echipa 
două partide internaționale: la 1 iunie, 
la Ludwigshafen, 
tativa R. F. Germane, iar 
ta București, va evolua 
l ruguayului. In vederea —_
R.F. Germană, la 25 mai este progra
mat ta București un joc de antrenament 

eu forma- 
din prima

F.S.G.T., 
perioada

întîlni în cadrul ..Cupei Bal- 
formația Olimpiakos Pireu

reprezentativă va susține

va întîlni reprezen
ta 19 iunie, 
în compania 
meciului cu

mat ta București un joc de 
al selecționatei divizionare 
ția franceză 
divizie.

Valenciennes,

De la F. R Fotbal
16-imîIe campionatului re-Jocurile din ___ _ _ __ ________  __

publican de juniori, la care anul acesta 
vor lua parte, alături de echipele parti
cipante la campionat, și formațiile de 
juniori campioane de regiuni, so vor 
disputa în ziua de 5 iunie 1966.

în vederea acestor meciuri, comisiile 
regionale de fotbal vor lua măsuri de 
încheiere a campionatelor regionale de 
juniori, astfel ca în ziua de 30 mai 1966 
să poată comunica telegrafic la F.K. 
Fotbal echipa ce va participa la etapa 
din 5 iunie a.c. a campionatului republi
can de juniori.

• Cele mai multe jucătoare s-au 
acomodat destul de repede cu pistele 
și acest lucru se vede în faptul că 
echipele (mai puțin Laromet Bucu
rești; au avut comportări superioare 
în retur: Rapid 2357 p.d. în tur și 
2428 în retur ; Voința Tg. Mureș 2323 
și 2351 ; Hidromecanica Brașov 2242 
și 2360 ; Voința Ploiești 2216 și 2224 
p.d, (Laromet : 2304 și 2241).

• Prezența unor jucătoare tinere 
și talentate a atras atenția asupra ne
cesității unei preocupări și mai mari 
în direcția formării de noi cadre (și 
o asemenea preocupare am dori-o mai 
accentuată și la Rapid). Exemplul 
Voinței Tg. Mureș este elocvent A- 
ceastă echipă a ocupat locul doi cu o 
formație din care 4 jucătoare aveau 
sub 21 de ani ; Fekevy (15 ani) 386 
p.d., Puskas (18 ani) 370 p.d.. Chețan 
(19 ani) 413 p.d. și Damo II (21 de 
ani) 410 p.d. De asemenea, mențio
năm pe llioiu (Ploiești) și Sfetcu (La
romet), care — chiar dacă n-au ob
ținut rezultate prea bune (388 și res
pectiv 366 p.d.) — au dovedit totuși 
frumoase perspective.

• Jucătoarele din lotul reprezen
tativ au avut, în general, o compor
tare bună, ceea ce este îmbucurător 
în preajma ..mondialelor*. Să lăsăm 
să vorbească cifrele : Cornelia Moldo
veana 409 și 423 p.d. Elena Trandafir 
405 și 418, Use Schmidt 399 și 414. 
Elena Lupescu 393 și 400, Margareta 
Szemanvi 381 și 405. Elena Predeanu 
392 și 398, Ținea Balaban 385 și 396. 
Alături de ele trebuie citate și : FI. 
Lăpușan (Rapid) 401 și 423, V. Du
mitrescu (Ploiești) 354 și 436 (cel mai 
bun rezultat), L. Leșanu (Brașov) 409 
și 400. M. Chețan (Tg. Mureș) 413 și 
392 și Ecat. Damo II (Tg. Mureș) 
397 și 410. Unele jucătoare din lotul 
reprezentativ puteau obține însă re
zultate mai mari, dar au manifestat 
nesiguranță în găsirea „canalului" cel 
mai potrivit la „pline11 ; iar la „izo
late", deși luate în ansamblu cifrele 
par mai bune, totuși numărul „bile
lor goale" este încă prea mare. Iată 
eîteva exemple edificatoare : Elena

Predeanu 8, Cornelia Moldoveanu 7, 
Use Schmidt 6, Margareta Szeinanvi 
5 etc. Trebuie deci exersat mai mult 
în această privință.

CAM MULTE

P. GAȚU

„BILE GOALE11

Pe arena C.F.R. din Brașov, pe care 
s-au desfășurat / 
sportivii care au dispus de un bogat 
bagaj de procedee tehnice au reușit 
să controleze fiecare pistă și în con
secință să obțină rezultate meritorii. 
Din păcate însă, dintre cei 35 de po
picari care au evoluat (tur-retur). în 
cele trei zile de concurs doar Petre 
Purje (Flacăra Cîmpina — 909 și 855), 
C. Vînătoru (Petrolul Ploiești — 875, 
889,. P. Buhăescu (Unirea Roman — 
828. 869), Gh. Constantin (Construc
torul Buc. — 837, 865), iar în retur 
C. Rădulescu (Olimpia Reșița — 864) 
și I. Micoroiu (Olimpia Reșița — 856) 
au dovedit precizie în lansarea bilei. 
Adăugîndu-i pe această listă pe Alex. 
Maier (Olimpia Reșița — 847, 823), 
Dumitru C. Dumitru (Petrolul Ploiești
— 846), Ivan Victor (Petrolul Ploiești
— 840), A. Șucatu (Flacăra Cîmpina
— 837), Ilie Băieș (Olimpia Reșița — 
837), D. Deneș (Constructorul Buc. — 
833), N. Vasilat (Unirea Roman — 
825), V. Stancu (Petrolul Ploiești — 
823) și I. Popescu (Constructorul Buc.
— 822) se poate vedea clar că ma
joritatea finaliștilor n-au putut atinge 
cifra de 820 p.d., din cauza unor lip
suri de - - - — •
ficiență : imprecizia la „izolate", ceea 
ce a făcut să se rateze numeroase lo
vituri. Cîteva cifre grăitoare : M. Mar- 
covic (Unirea Roman) a tras din cele 
200 bile la „izolate" 38 în...
Rusu (Unirea Roman) 23, I. Drago- 
mirescu (Petrolul Ploiești) 25, M. Ma- 
nole (Constructorul Buc.) 21, L Bre- 
benari (Olimpia Reșița) 16 etc. Pre
tențioasele piste din Brașov au supus, 
bineînțeles unui riguros control și pe 
sportivii vizați pentru apropiatele 
„mondiale*. în afară de C. Vînătoru 
și P. Purje, ceilalți selecționabili și 
anume I. Micoroiu (783 în tur cu 10 
„bile goale"), C. Rădulescu (810 cu 
12 b.g.), Dumitru C. Dumitru (815 cu 6 
b.g.), N. Blănaru (810 cu 9 b.g.) și 
A. Șucatu (791 cu 4 b.g.) au corespuns 
numai pe... jumătate. Cifrele arată că 
și membrii lotului s-au dovedit ne
siguri în lansarea bilei. Deci, atenție 
la „izolate".

jocurile masculine,

ordin tehnic. Principala de-

gol, R.

pentru apropiatele

TR. IOANIȚESCU



Lucrările Congresului Sindicatelor
(Lirmare din pag. 1)

pentru relațiile cu muncitorii din ca
drul Biroului internațional al mun
cii. Ion Apostu, președintele Consi
liului sindicatelor din construcții, Cor
nelia Floroiu, directoarea liceului „Au
rel Vlaicu“-București, Emil Oniga, di
rectorul general al uzinelor de trac
toare din Brașov, Gheorghe Enescu, 
președintele Comitetului sindicatului 
de la G.A.S.-Pietroiu, raionul Fetești. 
Mircea I. Andrei, secretar al Consiliu
lui regional al sindicatelor-Banat.

Tot după-amiază, prezidiul a anun
țat că pe adresa Congresului sindica
telor, au sosit peste 300 de telegrame 
și scrisori prin care organizații sin
dicale, colective de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari din uzi
ne, fabrici, șantiere, unități socialiste 
din agricultură, organizații economice, 
organizații de masă și obștești, insti
tuții de învățămînt, cultură și artă, 
salută Congresul și urează deplin 
succes desfășurării lucrărilor sale. în 
telegramele și scrisorile trimise, oame
nii muncii arată cu mîndrie că și-au 
îndeplinit și depășit angajamentele 
luate în cinstea celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist Român 
și se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru aplicarea hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate Ia Congresul 
sindicatelor, în vederea traducerii în 
viață a Directivelor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului.

S-a anunțat de asemenea că pe 
adresa Congresului s-au primit tele
grame de salut din partea Sindicate
lor unite din Iran și Consiliului Fe
derației sindicatelor din electricitate 
din Grecia.

în continuare, au fost ascultate in
formări asupra lucrărilor celor trei co
misii pe probleme, care s-au întrunit 
in cursul după-amiezii precedente.

Informările au fost prezentate de 
Oliviu Rusu, din partea Comisiei pen
tru activitatea sindicatelor în produc
ție ; Nicolae Oniga, din partea Comi
siei pentru activitatea cultural-educa- 
tivă de masă ; Mihail Peterman, din 
partea Comisiei pentru controlul ob
ștesc exercitat de sindicate asupra în
făptuirii măsurilor privind condițiile 
de muncă și de trai, legislația muncii.

Congresul și-a însușit propunerile 
prezentate de comisii.

Prezidiul a anunțat apoi că, în ve
derea intervenției în dezbateri, s-au 
înscris 589 de delegați și invitați, din 
care 63 au luat cuvîntul în cadrul șe
dințelor plenare ale Congresului și 215 
în cadrul comisiilor. Numeroși dele
gați și invitați au făcut propuneri în 
scris, prezentate comisiilor pe proble
me și comisiei de redactare a proiec
telor de hotărîri și rezoluții, propuneri 
care se referă, în principal, la proiec
tul de statut și proiectul de rezolu
ție.

La propunerea prezidiului, Congre
sul a aprobat sistarea dezbaterilor, 
urmînd ca delegații și invitații care 
nu au luat cuvîntul să prezinte în 
scris Secretariatului Congresului pro
blemele pe care le au de ridicat.

în continuare, Congresul a votat 
hotărîri prin care aprobă :

— Raportul și activitatea Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

— Raportul Comisiei centrale de 
cenzori.

Comisia pentru redactarea proiecte
lor de hotărîri și rezoluții a informat 
Congresul asupra propunerilor primite 
cu privire la proiectul de Statut. După 
ce a aprobat introducerea în proiect 
a unor modificări, Congresul a votat 
în unanimitate Statutul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Prezidiul a anunțat că din momen
tul votării noului Statut, mișcarea sin
dicală din țara noastră va purta de
numirea de UNIUNEA GENERALĂ 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA.

întreaga asistență, entuziasmată, sa
lută acest moment prin urale puternice 
și aplauze prelungite.

Apoi, delegații au votat în unani
mitate Rezoluția Congresului Sindica
telor.

De la tribună s-a dat apoi citire 
Moțiunii de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. Ascultată cu multă 
atenție, aplaudată în repetate rînduri, 
moțiunea, care dă expresie sentimen
telor internaționaliste ale clasei mun
citoare din România față de lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, a fost 
adoptată prin votul unanim al dele- 
gaților, subliniat de ovațiile puternice 
ale tuturor celor prezenți în sală.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

în turneul final de baschet

Meciuri echilibrate și spectaculoase
vingători, respectiv D. Pușcașu 21,
V. Pușcașu 2, Ionescu 23, Ivanici 
8, Andrassi 2, Chirluță 4 și Rom- 
neanțu 2 pentru învinși. Au condus 
autoritar C. Armăsescu și Gh. Roșu.

O repriză de mare spectacol au 
oferit în prima jumătate a meciului 
echipele Politehnica București și 
Rapid. Conduși cu 22—11 în min. 7, 
studenții au început să se apere mai 
organizat, să recupereze și să por
nească contraatacuri alternate cu a- 
runcări precise de la semidistanță și 
distanță, reușind să ia conducerea în 
min. 14: 33-32. In continuare, am
bele echipe punctează cu 
precizie, dar, mai prompți, 
ții, interceptează deseori și 
o diferență de 5 puncte la
La reluare, meciul pierde din spec
taculozitate, dar nu și din interes. 
Scorul evoluează în favoarea Poli
tehnicii București, însă la o dife
rență mică, păstrată și la fluierul 
final: 89-82 (51-46). Au înscris Cos-

Seria meciurilor pasionante din tur
neul final al campionatului republi
can masculin de baschet a conti
nuat și ieri. In partida Steaua—Uni
versitatea Timișoara, de pildă, după 
un început de loc promițător (min. 
15: 37-14 în favoarea echipei
Steaua), perioadă în care timișorenii 
nu s-au „văzut" nici în atac, nici în 
apărare, scorul a început să se e- 
chilibreze. Profitînd de insuficienta 
concentrare în defensivă a jucăto
rilor de la Steaua, Universitatea s-a 
apropiat treptat, pentru ca în inin. 
37 tabela de scor să indice doar 6 
puncte în favoarea bucureștenilor i 
63—57. Intr-un final deosebit de in
teresant, de altfel în nota întregii 
reprize secunde, Steaua a cîștigat 
mal greu decît i-ar fi permis va
loarea individuală a jucătorilor : 
67—62 (39—23). Au înscris Nova- 
cek 9, Niculescu 6, Savu 21, Barau 
5, Gheorghe 12, Popa 4, Dimancea 
2, Nosievici 2, Tiidossi 6 pentru în-

multă 
sluden- 

obțin 
pauză.

tescu 7, Iechell 12, Filip 2, Purcă- 
reanu 8, Diaconescu 22, Dudescu 20, 
Ivan 6 și Czell 12 pentru studenți, 
Cr. Popescu 18, Dinescu 5, Tursu- 
gian 15, Vasilescu 2, Predulea 14, 
Haneș 4, Olteanu 4, Lungeanu 2 
și Popovici 18. Arbitrii I. Petruțiu 
și A. Berger au avut o misiune grea 
de care s-au achitat bine.

In ultima partidă a serii, Dinamo— 
Universitatea Cluj, bucureștenii 
s-au apărat organizat, anihilîndu-1 pe 
Demian, și, folosind cu predilecție 
pătrunderile, au condus în perma
nență cîștigînd cu 75—67 (35—-24). 
Au marcat i Albu 13, Spiridon 16, 
Kiss 9, Novac 8, Visner 12, Dragomi- 
rescu 15, Antonescu 2 pentru Di
namo ; Demian 19, Vizi 4, Balint 8, 
Ionescu 2, Moldovan 6, Ruhring 15> 
Bogdan 1, Geomoleanu ‘ ~ 
pentru Universitatea.

Au arbitrat bine V. 
Chiraleu.

Azi de la ora 171 
București — Universitatea 
șoara, Rapid — Dinamo, Steaua —< 
Universitatea Cluj.

6, Daianu 6

Kadar și G.

Politehnica
Timi-

D. STÂNCLLESCU

telefon).

MOSCOVA 18 (prin telefon). Con
cursul Internațional de tir din ca
pitala sovietică a continuat cu proba 
de armă standard 3x20 focuri seniori 
și senioare. La bărbați a cîștigat so
vieticul Gherasimenok cu 575 p. Re
prezentantul nostru Șt. Caban s-a 
clasat pe locul 10 cu 558 p. La fete 
locul I a revenit trăgătoarei sovieti
ce Doiko cu 574 p. Cele trei românce, 
I. Daroczi (553 p), Margareta Enache 
(549 p) și Ioana Soare (547 p) au ocu
pat locurile 5, 7 și 8. în celelalte 
probe s-au înregistrat următoarele 
rezultate t pistol viteză — Zapedski 
(Polonia) 594 p (295+299): pistol 
calibru mare — Udakin (U.R.S.S.) 
592 p ,- armă liberă calibru mare 
3x40 — Kuozo (U.R.S.S.) 1146 p. 
La aceste probe n-am avui concu- 
renți.

De pe terenurile de fotbal
REAL MADRID ELIMINATA DIN

.CUPA SPANIEI"/

In sferturile de finală ale „Cupei 
Spaniei", recenta eîștigătoare â _C.C.E.“. 
Real Madrid, a lost eliminată surprin
zător de Betis Sevilla, care în actualul 
campionat a retrogradat în categoria B. 
Intrueît în primele două jocuri, victo
riile au fost împărțite (în Spania me
ciurile de cupă se joacă tur-retur) du
minică s-a desfășurat al treilea meci 
Intre cele două formații. După timpul 
regulamentar de joc, scorul a Indicat 
egalitate : 3—3. Șl după prelungiri me
ciul a rămas nedecis : 4—4. Conform re
gulamentului, meciul s-a prelungit cu 
încă 30 de minute 1 în minutul 145, echi
pa Betis a obținut victoria, partida în- 
cheindu-se cu scorul de 5—4 în favoa
rea ei.
ECHIPA ETIOPIEI A CÎȘTIGAT 

.CUPA AFRICII DE EST-
Turneul de la Adis Abeba pentru 

„Cupa Africii de est*: a fost cîștigat 
de echipa Etiopiei. In finală, fotbaliștii 
etiopieni au terminat la egalitate (1—1) 
cu echipa Sudanului, dar au ocupat pri
mul loc avînd un golaveraj mai bun.
UN MEGI EUROPA — AMERICA 

DE SUD?
Confederația sud-americană de fotbal 

'& propus organizarea a două meciuri 
între selecționatele Europei și Americii 
d,e Sud. care ar urma să aibă loc după 
finala campionatului mondial. Primul 
joc urmează să aibă loc la Santiago de 
Chile, iar al doilea la Buenos Aires.

Revista poloneză „Sportowiec* a între
prins o anchetă pentru desemnarea 
unei eventuale selecționate europene de 
fotbal, anchetă la care au răspuns 42 
de antrenori și ziariști de specialitate 
din 16 țări. Iată cum arată selecționata 
europeană : lașin (U.R.S.S.) — îusuli 
(Iugoslavia), Germano (Portugalia). 
Schnellinger (R. F. Germană), Facchetti 
(Italia) — Voronin (U.R.S.S.). Suarez 
(Spania) — Amancto (Spania), Law 
(Scoția). Eusebio (__
ton (Anglia).

(U.R.S.S.).
„...u (Spania), 
(Portugalia), B. Charl-

★
clubului Intema-CONDUCEREA ______ _____

zionale a stabilit ca jucătorii Corso, 
Mazzola. Facchetti și Guarneri să fie 
puși la dispoziția selecționerului unic al 
echipei Italiei Ed. Fabbri în vederea 
turneului final al campionatului mon
dial din Anglia. Aripa dreaptă Jair ur
mează să părăsească în cîteva zile ora
șul Milano, fiind selecționat în lotul 
brazilian. De asemenea, jucătorul Ama. 
rildo care face parte din echipa Milan 
a plecat la Rlo.

MECIURI INTERNAȚIONALE

urmată de Valenciennes care are 41 
de D• In Elveția după ce a cîștigat _Cupa", 
F. C. Zurich se pregătește 
șl campionatul. După 24 
are 39 p și este urmată 
eu 32 u șl Servette cu 31

• Cîteva rezultate din
Iugoslaviei: Partizan Belgrad ----
duk Split 1—1, Vojvodina — Zelejnl- 
ciar 2—2, Zagreb — Steaua roșie 9—2, 
Radnicki Belgrad — Radnicki Niș 
2—4»

• In fruntea clasamentului campio
natului Bulgariei se află Levski cu 35 
p. urmată de T-S.K.A. Cerveno Zname 
cu 31 p și Spartak Sofia cu 39 p (24 
etape).

să cucerească 
de etape, ea 
de Lausanne 
P-campionatul 

Hal-

POZNAN, 18 (prin
A IX-a etapă a marcat apogeul ac
tualei ediții a „Cursei 
ce marți, pe dificilul
Varșovia, alergătorii au făcut risipă 
de energie, astăzi, de-a lungul a 
176 km (Varșovia — Poznan), am 
asistat la un adevărat recital de mă
iestrie ciclistă. Să parcurgi pe bici
cletă distanta dintre București și 
Brașov, de pildă, în 3 ore și 52 mi
nute, cti o medie orară de 45,5 km 
este fără îndoială o performanță 
sportivă excelentă I La această medie 
orară s-a ajuns datorită acțiunilor 
temerare întreprinse pe întreg par
cursul, acțiuni la care a participat 
și reprezentantul nostru Ion Arde
leanu.

Vorbind de cicliștii români, trebuie 
să consemnăm faptul că evoluția lor 
de astăzi a fost punctată de multe 
necazuri (mă refer la defecțiuni) dar 
și de oarecare neatenție în momen
tele importante ale cursei. La km 
20, Ciocan și Suciu au fost angrenați 
într-o busculadă și, din cauza ritmu
lui ridicat de alergare, au sosit la 
Poznan cu o întîrziere de aproape 
o jumătate de oră; Ciumeti a spart 
la km 132, iar Ziegler a fost nevoit

Păcii". După 
circuit de la

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

H. Naum, transmite:

în .Cupa Europei Centrale" : Trencin
— Steaua roșie Belgrad 2—2 și 1—0 ; 
Wiener Sportklub — Slavia Praga 5—1 ! 
La Moscova : U.R.S.S. (B) — Cehoslova
cia (B) 2—1 (1—1).

CIUDAD DE MEXICO. Selecțio
nata masculină de baschet a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul întreprins în 
Mexic jucînd la Ciudad de Mexico 
cu reprezentativa țării. Gazdele au 
obtinut victoria cu scorul de 65—62 
(27—43).

CAMPIONATE ÎN DIFERITE ȚAR]
• Echipa Nantes poate fi considerată de 

pe acum (după 35 de etape) campioana 
Franței. Ea totalizează 56 de p și este

COPENHAGA. Rezultate de Ia 
concursul internațional de atletism: 
200 m — Schneider (R.F.G.) 21,9; 
800 m — Glue (Danemarca) 1:51,0; 
3 000 m — Zimny (Polonia) 8:10,4; 
1500 m — Czernik (Polonia) 
m.

MOSCOVA. In finalele campiona
telor unionale de box, o surpriză a 
furnizat boxerul de categorie cocoș 
Bendalovschi, care l-a învins la 
puncte pe Gorbatov. Titlul la catego
ria muscă a fost cîștigat de Leșev, 
învingător la puncte în fața lui La
rionov. La categoriile semigrea și 
grea și-au păstrat centurile Kiselev 
și losimov.

2.05

Campionatele internaționale de tenis
ale Cehoslovaciei

CARDIFF. La Portcawl s-a 
putat meciul internațional de 
dintre echipele de amatori ale Țării 
Galilor și Franței. Pugiliștii francezi 
au terminat 
6-4.

dis- 
box

învingători cu scorul de

SOFIA, ta 
tradiționalei 

listice „Cupa 
vată echipelor masculine și-au con
firmat participarea 6 echipe: Paris, 
Varșovia, Praga, Budapesta, Sofia 
„A“ și Sofia „B“.

ediția din acest an a 
competiții baschetba- 
orașului Sofia“ rezer-

să schimbe bicicleta în apropierea 
stadionului, cînd plutonul II — în care 
se afla — se pregătea pentru sprinLu 
Ultimii doi n-au fost însă suficiență 
de atenti în momentul cînd s-a frag
mentat plutonul și astfel nu au putut 
sosi cu primul grup. Ardeleanu a 
muncit mult astăzi și răsplata o con
stituie saltul pe care l-a făcut în 
clasamentul general individual.

Cîștigătorui etapei este belgianul 
van Neste. El a evadat din grupul 
fruntaș (care număra 27 de rutieri și 
se constituise în urma a nu mal pu
țin de 11 acțiuni) cu 30 km înainte 
de Poznan și a reușit, printr-o tena
citate caracteristică ciclistului de 
mare performantă, să se mențină de
tașat pînă la sosire.

Clasamentul etapei: 1. van Neste, 
3h 52:14; 2. Magiera (Polonia) 3h 
53:03; 3. Kvapil (Cehoslovacia) 3h 
53:10.

A urmat, în același timp cu Kva
pil, un grup de 24 de cicliști prin
tre care se afla și Ion Ardeleanu. 
Ceilalți alergători români au ocupat 
următoarele locuri t 43 — Grigore 
3h 56:08; 53 — Ciumeti același timp; 
65 — Ziegler 3h 57:07; 76 — Ciocan 
4h 17:41 ; 79 — Suciu același timp.

CLASAMENTELE GENERALE : in» 
dividual — 1. Guyot (Franța) 32 h 
38:57, 2. Dohliakov (U.R.S.S.) la 1:04, 
3. Megyerdi (Ungaria) la 2:30, ...27
Ardeleanu Ia 9:54 (el se află la mai 
puțin de 2 minute de locul 12), ...48. 
Ziegler Ia 23:13, ...58. Ciumeti la
34:36, ...63. Ciocan la 47:33, 64. Su
ciu la 50:38, ...75 Grigore la lh23:48. 
In clasament figurează 99 de alergă
tori. Echipe:
2. Polonia la 3:46, 3. R.D.G. la 6:35, 
...13. România la 47:45. In 
sînt 17 echipe.

Joi se desfășoară etapa 
ruta Poznan — Szczecin (225 km).

1. U.R.S.S. 98h 05:34,

clasament

PRAGA 18 (prin 
pionul de tenis al 
emerit al sportului 
butat victorios în turul doi ______
pionatelor internaționale ale Cehoslova
ciei. El l-a învins cu 6—4, 6—3, 6—3 
pe Kure (Cehoslovacia), urmînd să 

întîlnească In turul următor pe austra
lianul Ruffels. Alt tenisman român, 
Petre Mărmureanu, s-a calificat în

telefon). -— Cain- 
României, maestrul 
Ion Țiriac, a de- 

-----  —i al cam-

primii 16, la simplu masculin, dispu- 
nînd cu 1—6, 8—6, 6—4. 6—3 de 
cehoslovacul Gutjka. In proba de du
blu, Țiriac face pereche cu americanul 
Mac Manus, învingînd în primul tur 
pe Breiha, Tejknar (Cehoslovacia) cu 
6—4, 6—2. La dublu femei, Iudith 
Dibar (România). Garamvelgy (Uuga- 
ria) au întrecut cu 6—0, 7—5 pe 
Rythetska, Slamova (Cehoslovacia).

BERLIN. 
șurată în 
(R.D. Germană) a fost cîștigată de 
Hoenicke (R.D. Germană) cronome
trat în 2 h 17:38. Berger a parcurs 
100 m plat în 10,4 iar May a aler
gat 800 m plat în 1:50.7.

Cursa de maraton desfă- 
localitatea Wernigerode

LONDRA. Campionul mondial ne
oficial de box Ia categoria grea, 
Cassius Clay, a anunțat că — după 
meciul pe care-1 va susține la 21 mai 
la Londra cu Henry Cooper — va evo
lua la Copenhaga, în compania unui 
adversar încă nedesemnat. „Acest 
lucru se va petrece — a spus Clay— 
numai în cazul că voi obține victo
ria in fata lui Cooper. Dacă voi fi 
învins mă voi retrage definitiv din 
box".

Congresul Federației
internaționale de scrimă
La Paris s-au desfășurat lucrările 

Congresului Federației Internaționale 
de scrimă, la care au participat dele
gați din 31 de țări. Printre altele s-a 
hotărit ca viitoarele campionate mon
diale (individual și pe echipe) să se 
desfășoare în 1967. între 5 și 17 iulie 
la Montreal (Canada). Campionatele' 

mondiale de tineret vor avea loo la 
Teheran între 25 și 27 martie.

Viitorul congres al FIS va avea loo 
în mai 1967, la Paris
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