
y1"»—•

I F’ea orie.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII-Nr. 4979 * Marți 24 mai 1966 * 4 pagini 25 bani

EVOLUȚII SPECTACULOASE LA „CLINCENI
1

Echipa noastră campioană 
masculină de volei, Rapid 
București, a plecat ieri seară 
peste hotare. Rapidiștii vor 
participa mîine și joi la un 
turneu în Franța, la Paris, 
împreună cu echipele Asnieres 
Sports, campioana Franței. 
P.U.C. și, probabil. formația 
poloneză Leggia Varșovia. In 
continuare, sîmbătă 28 și du
minică 29 mai, Rapid va juca 
în Belgia, la Liege, intr-un 
turneu la care urmează a lua 
parte echipele naționale ale 
Belgiei și Olandei și Leggia 
Varșovia. Campioarț Româ
niei (antrenor I. Ponova) s-a 
deplasat cu următorul lot de 

Drăgan, 
Udiștea- 
Mincev, 
Ardelea,

I
I
I
I
I

Concursul amical de parașu
tism dintre sportivii români si 
cei iugoslavi a început ieri, pe 
aerodromul Clincent La ora 9 
și treizeci de minute avionul 
a decolat cu primul lot de pa- 
rașutiști și c»nd a atins înălți
mea de 2 000 m s-a dat startul 
in prima probă : salt individual 
de la altitudinea de 2 000 m cu 
deschiderea intirziată a parașu
tei pină la 25-30 secnnde și e- 
xeoitarea a trei grupe de fi
guri.

Arbitrii au consemnat in foi
le de concurs zboruri specta
culoase. de înalt nivel tehnic. 
De ia luneta „rezervată pre
sei" am putut urmări și noi 
aceste frumoase evoluții exe
cutate de sportivii celor două 
tăn. Pe parcursul unei căderi 
libere variind intre 1200—1400 
m (deci, cu parașuta închisă) 
concurentii — după ce prin
deau... viteză — se plasau pe 
direcția uriașei săgeți arbe a- 
flate pe sol. Abia acum ince- 
Dea evoluția propriu zisă : 
viraj la stingă (cu „oprire" 
exact pe linia săgeții albe), 
viraj la dreapta (cu oprire a- 
semănătoare), salt inapoi (iu-

ping) și „cădere" pe verticala 
liniei de care vorbeam. Și toa
te acestea (cu repetarea lor) 
in nai puțin de 30 secunde

Saltul de la 2 000 m are însă 
trei grupe de evoluții (de difi
cultate progresive). In prima 
„manșă", pe care am încercat 
s-o descriem. cel mai bun 
punctaj l-a obtinut Elena Băcă- 
oanu. — 240 puncte. Ea a fost 
urmată, în ordine, de Ion Ne- 
groiu (234 p), Gheorghe Iancu 
(233 p J. Angeia Năstase (232 p). 
51',.an Dimie i 1 uo o—_ avi a 230 
p). Sfarian Măriei (Iugoslavia 
— 229 p5.colo Bosniei (Iugo
slavia — 227 p}. Ion Roșu (226 
p). Hisabeta Popescu-Călin 
:225 p). Ionel lordănescu (2^* 
p), Dragoslav Dragovîci (Iugo
slavia — 214 p), Nicolae Veiicu 
(207 p> si Branko Kovacevici 
(Iugoslavia — 168 p). Ehsabeta 
Micicuiescu a ratat această pri
mă evoluție și a fost penalizată 
cu 0 puncte.

VA SILE TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

In curind această imagine vo deveni obișnuiîă pe litoral

Cum îi va primi litoralul 
pe iubitorii sportului?

Soorele □ iecepvi so dogorească pe blorai. 
drept, sînt deccamdctâ putini. Cei r«: multi— 
valizele.

CUM îl VA FRtM! LITORALUL PE IUBITORII 
lata tenta ratdvkn pe care l-om făcut recent.

Ocspețîi, ce-i 
îsî pregătesc

SPORTULUI ?

O

M. ILIESCI 
ai Sfatului 
Constanta.

PROGRAM COMPETiTIONAL 
IN F.ECARE SÂPTÂMÎNĂ

jucători : Nicplau, 
Plocon, Grjgorovici, 
nu, Pavel, Chezan, 
Ferariu, Costinescu, 
Gavriliță.

I 
I
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I
Cluj

finalele1* de haltere
I

De vineri și pînă duminică.^ 
vor avea toc la Cluj finalele 
campionatelor republicane de 
haltere pentru seniori. La în
treceri participă aproape 100 
de^malțerofili din 11 regiuni 
ale țării, printre care nume
roși maeștri- ai sportului, cam
pioni și recordmani ai țării.

I
I
I

Concurs internațional I
înainte de decolare...- Foto: St Ciotloș

exec

ar al 
ne-a

;V dl 
țoale

■ral își petrec conce- 
xlihnă aa de an multi 
>i snortului. Unii sint 
i dacă au la dispoziție 

de volei, handbal.

N-am numărat competițiile 
sportive cuprinse în acest pro
gram elaborat de Clubul spor
tiv orășenesc Constanța, sub 
îndrumarea Consiliului regio
nal UCFS Dobrogea, dar aces
tea sint de ordinul zecilor. în 
iiecare săp'ămină sint prevă
zute in stațiuni competiții spor
tive, unele demonstrative, iar 
altele cu participarea celor 
veniți ia odihnă.

„PERLA MĂRII NEGRE* 
O PERLĂ SI PENTRU 

SPORTIVI

de talere !

RAID-ANCHETA

stațiunile 
dotate cu 

prac

de către 
venit i Io

spus: .conuietul 
siaiului popular a 
măsurile pentru ca 
ia deschiderea se
zonului te renurile 
sportive să iie 
gata de... start, 
cum s-ar spune. 
Administrațiile din 
litoralului vor fi .
tot materialul necesar 
ticării sportului in cele mai 
hune condifiuni 
oamenii muncii
odihnă. In ajutorul celor care 
îndrăgesc sportul vor yeni ca
dre de specialitate: in fiecare 
stațiune vor ii repartizați pro
fesori de educație fizică. In 
același timp,' vom lua măsuri 
pentru realizarea instalațiilor 
necesare desfășurării meciuri
lor in nocturnă".

Iată Si constatările făcute de 
noi la .fața locului*:

baschet, tenis sau fotbal, pen
tru a face, sport cîleva ore, 
alții însă nu sînt în elementul 
lor, ca să spunem așa, dacă nu 
asistă și. la un meci oficial din 
sportul preferat. Și pentru 
aceștia au existat preocupări 
din partea organelor TJCFS, 
pentru ca in_ perioada sezonu
lui .de litoral*, să se asigure 
un program comoeutional 
bogat. -

Mamaia a devenit cunoscută 
pinâ în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii ca perlă a 
Marii Negre.

în raidul nostru am făcut și 
aici un popas. Terenul de bas
chet cu instalație 
tume", cele trei 
tenis și unul de 
fața complexului

pentru ,noc- 
terenuri 
baschet
Modern,

COSTIN

de
din
ca

CHIHIAC
CORNEL POPA-coresp.

(Continuare in pa", a 2-a)

Spartachiada de vară
în plină desfășurare

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, pe poligonul Tunari va 
avea' loc un interesant con
curs internațional de talere 
aruncate din șanț (300 buc.). 
La întreceri vor participa 
sportivi din R.D. Germană, 
Ungaria și România.

Trăgătorii s-au înapoiat I
de la Lisabona

Ieri după-amiază s-au întors ■ 
de la Lisabona trăgătorii ro- I 
mâni care au cîștigat cea de ■ 
a X-a ediție a „Cupei țărilor 
latine". In fotografie, L. Giuș- I 
că, ciștigătorul probei de pis- f 
toi liber.

ÎNSEMNĂRI

„Careu“ pentru campioni...
Tjf rimele aplauze le-au ci stigoi, spre ciusteu 
* lor și a profesorilor, . .matenaatidemi. 
Serban Gaviîlă — medalie de argint; Nbolac 
Da neț — medalie de bronz la „Olimpiadă

„Careut6' râmi ne în așteptare. Pentru prima 
oară, în fata corpului didactic și a sutelor de 
elevi ai liceului . buzoian „B. P. Hașdeu^ ra 
fi anunțată o victorie sportivă: hancTTaîî-tîT au 
cucerit titlul de campioni ai țării î Ce frumos 
strălucește CUPA în soarele dimineții* Direc
torul școlii vorbește cu căldură și eiidentă 
mindrie. Reface, succint, drumul început poate 
acum patru ani cînd echipa ocupa... ultimul 
loc la o competiție organizată in sala Flureascn. 
Dar, nu așa se nasc — de multe ori — marile 
ambiții ? Mă gin dese . ce-o fi si m lit atunci 
profesorul C. Căpătînă. omul pentru care hand
balul înseamnă, de multă vreme, o mare și 
statornică pasiune ?

Acum stă lingă mine, calm (cineva îmi spune: 
să-I fi văzul Ia Piatra Neamț, la finale...) și-i 
prirește pe campioni . Cu băieții aceștia („buni, 
cuminți, silitori...*') a cîștigat CUPA aceasta 
strălucitoare la care,, de fapt, se gindise încă 
de-atunci de cînd eu locul 9 ! E drept, n-a 
fost ușor dar - îmi mărturisește — bucuria 
victoriei, clipa aceea cînd maratonul a luat 
sfirșit, n are corespondent caloric.

★
Continuăm „careu 1“ in cancelarie. Directorul 

C. Ghiculeseu, directorul adjunct Adrian lo- 
nescu care răspunde de școala sportivă de 
elevi, profesorul C. Căpătînă și reporterul.

Directorul C. GHfCULESCU : Anul trecut 
au cîștigat. fetete;- acum băieții. Se dezvoltă 
tradiția sportivă a liceului nostru și aceasta 
ne bucură, cu atît mai mult cu cît handba- 
liștii — ca și ceilalți sportivi ai școlii — 
sînt buni, unii foarte buni, la învățătură.

REPORTERUL: Dacă vreți să deschidem o
clipă catalogul...

Directorul adj ane: ADRl.4^ IO\ E-SCL :
\prwierea are caractrr generai, dar pentru câ 
sini necesare și exemple, ia Li citoa: Doru 
Nestorescu — toarte bun. Florin Andrr» ~eu — 
premiant pe clasă. Adrian Tirlă — anul trecut 
premiant pe clasă, in prezent pe. podium, 
Gh. V ăduva. Noroc Gheorghiu. Nicolae Moș- 

’“’reami. Mîhaî Cnrc2* — eaTificstire hune.
REPORTERI' 1.: Și acum, despre handbal... 
Prof. C. CÂPÂȚÎXA: Echipa a terminat 

neînvinsă scris» celor zece meciuri (un singur 
joc egal • 3—3 cu >SE București, în turneul 
final). Am avut rtulte emoții (cu bucure stenii, 

care ne-au condus cu 3—0, cu ploiestenii — 
meci de t radi de si cu „miza* mare, cu bra
șovenii. care au venit cu patru jucători de 
peste 1.9D m *) Băieții 30 fost în<ă excepțio
nali...

★
Cele zece ore de luptă spartiiă s-au încheiatr 

S-ar cuveni, poete, odihnă.
După amiază e antrenament 1 li reîntilnesc 

pe • băieții aplaudați dimineața, la „careu9. 
Acum, pe dreptunghiul terenului de handbal 

la primul joc de. pregătire pentru finalele 
școlare — vor să dovedească „tribunelor" că 
merită să fie campioni. Cinci dintre ei sînt 
selecționați in Lotul republican: Gheorghiu. 
Văduva, Moșteanu, Ruscn, Dumitrescu. Ei și 
ceilalți elevi ai profesorului C. Căpătînă și-au 
propus să nu se oprească aici. Urmează, cum 
spuneam, finatele campionatelor republicane 
școlare programate la Petroșeni și finalele con
cursului școlilor sportive de elevi. Și mai e 
ceva : în iunie -vor juca cu juniorii... Suediei.

Emil Rusen s-a înălțat peste apărători. Șut- 
gol! Emil a marcat al patrulea punct. în sti
lul lui Mozer. Poate că intr-a zi...

DAN GÎRLEȘTEANU

^partarhiada de vară este in 
plină desfășurare. In majoritatea 
asociațiilor sportive sînt organi
zate concursuri, iar participant» 
luptă pentru nniictate.

în asociația «-porlivă C.P.B de 
pildă în’TCrerik «e bucură de 
mult intere*. Astfel la volei 
participă 8 echipe, din care 4 
de fete. I_a popi» r -înt înscriși 
peste 2W de •‘oertivj. iar la tenis 
de masă 12^1. Fotbalul are cei 
mai numeroși adepți; 14 echipe 
își dispută șansele, iar susțină
torii nu-*i precupețesc aplauzele. 
Pre»e<jiaie«€ aseciaiâeâ sportive, 
tov. fon Chiru, împreună cu 
membrii consiliului asociației con
trolează și îndrumă buna desfă
șurare a întrecerilor.

Asociația sportivă Autobuzul 
organizează întrereri la popice. 
\olei. tenis de masă, haltere, 
fotbal ș.a. Numărul parti«iț>an- 
ților a trecut piuă acum de 600.

La ^Dîmbovița"*, consiliul a-

sociațîei. în frunte cu președin
tele, tov. Gheorghe Ilie. caută să 
respecte întocmai graficul între
cerilor. avînd în vedere numărul 
mare de concnrenți la diferitele 
discipline sportive

★

Si în alte asociații sportive în
trecerile Spartach iadei de vară 
s'nt bine organizate, numărul par- 
ticipanților fiind în continuă 
creștere. Nu același lucru îi pu
tem spune însă despre asociația 
sportivă Automatica (președinte 
tov. Cernețchi), unde — pîna în 
prezent — nu s-a făcut nimic... 
Consiliul asociației și-a propus 
să înceapă organizarea concursu
rilor la data de 1 iunie ’ 9 Consi
derăm că este mult prea tîrziu 
și că ar trebui făcut ceva pentru 
ea întrecerile să înceapă mai re
pede

(Continuare in pag. a 2-a)Itinerarul ediției jubiliare a „Cursei Păcii"
Comitetul de organizare a 

„Cursei Păcii* a fixat itinera
rul ediției jubiliare — -A 
XX-a” — care se va desfășura 
în 1567.

Cursa va începe Ia 12 mai 
din Varșovia, va trece prin 
Berlin și se va încheia la 
Praga în ziua de 27 mai. Ea 
va măsura 2500 km și va fi 
împărțită în 16 etape (cu două 
zile de odihnă). Etapa I a în
trecerii va avea Ioc la Varșo
via (circuit), cea de a H-a 
(13.V.) va avea Ioc intre Kutno 
și Poznan, a IH-a (14. V) Poz
nan — Bydgoszcz, a IV-a (15. 
V.) Bydgoszez — Slupsk, a 
V-a (1«.V.J Slupsk — Koszalin 
(contratimp, individual) si in 
aceeași zi ștapa a VI-a Koszalin

— Szczecin (cu plecarea ill 
bloc), la Szczecin va fi zi de 
odihnă pe 17. V, a Vil a etapă 
(18A7) Szczecin — Berlin a 
vm-a (13-V) Berlin — Leip
zig, a IX-a (20.V) Leipzig — 
Halle (contratimp individual) 
și în aceeași zi a X-a etapă 
Halle — Gera (cu plecarea în. 
bloc), a Xl-a (21.V) Gera — 
Kling ental, la 22. V va fi zi 
de odihnă in orașul Klingen- 
tal, a XU-a etapă (23.V) Kiin- 
gental — Karlovy-Vari, a 
xm-a (24.V) Karlovy-Vari — 
Pilzno, a XlV-a (25.V) PHzno 
—Ceske Budejovice, a XV-a 
(26.V) Ceske Budejovice—Pra
ga și ultima etapă, a XVI-» 
(27.V) circuit în Fraga.
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Amănunte de la meciurile de duminică

Campionii larii, de la stingă la 
dreapta, rindul de sus: Francisc 
Dicai, Ștefan Tudosi, maestrul spor
tului Valeriu Gheorghe, antrenorul 
emerit prof. Constantin Herold, maes
trul sportului Armând Novacek. 
maestrul sportului Dragoș Nosievici, 
Toma Bulat; rindul de jos: Mihai 
Dirnancea, Mihai Popa, Gheorghe 
Barau, maestrul sportului Emil Nicu- 

lescu, Alin Savu
Foto : A. Neagu

Clasamentele finale
ale campionatelor republicane

POPICE

Sportivii români în fața 
unor importante întreceri 

internaționale->

Azi. mîine și poimîinc jucătoarele și 
jucătorii fruntași de popice vor îulîlni 
la Tg. Mureș și Cluj selecționatele di- i 
vizionare ale Fi. D. Germane. Iată pro- ' 
gramul : marți (dimineața) la Tg. Mu- ‘ 
reș : selecționata divizionară A—selecțio
nata divizionară a R.D.G. (feminin) ; 
după-amiază : selecționata divizionară
A — selecționata divizionară a R.D.G. 
(masculin) ; miercuri la Cluj: selecțio

nata divizionară B—selecționata divizio
nară a R.D.G. (feminin); joi: selec
ționata divizionară B—selecționata di
vizionară a R.D.G. (masculin). între- 

• cerile au loc pe arenele Voința Tg. Mu
reș și respectiv Clujeana.

Colectivul de antrenori s-a oprit — 
în urma unor concursuri de verificare 
și a recentelor finale ale campionatelor 
republicane pe echipe — asupra a 14 
jucătoare și tot atîția jucători. Astfel, 
cele patru selecționate divizionaie vor 
fi alcătuite din următoarele loturi: fe- 
minin „A'* — Ținea Balaban, Elena Lu- 
pcscu, Crista Szocs, Elena Trandafir. 
Cornelia Moldoveanu, Margareta Szema- 
ny, Ecaterina Damo II; •— Elena
Predeanu, Florica Negutoia, Maria Stan
ca, Maria Rus1, Livia Reștemeanu, Va
leria Dumitrescu. lise Schmidt; mascu- 
lin „Ai( — P. Purje, G. Vînătoru, T. 
Szemany, I. Micdroiu, 6. Rădulescu, 
Dumitru C. Dumitru, L. Martina;
— Ivan Victor, I. Băeș, N. Blănaru, V. 
Măntoiu, A. Șucatu, D. Kridor și I. 
Szep.

u După cum se poate vedea, din se- 
lec ționatele noastre fac parte popicari 
cunoscuți. Alături de ei vor evolua însă 
și o serie de tineri dornici de afirmare. 
De altfel, confruntările cu sportivii ger
mani constituie o ultimă verificare in
ternațională a jucătoarelor și jucători
lor români vizați pentru apropiatele 
„mondiale" de la București. Adăugind 
și faptul că printre oaspeții noștri se 
află Ursula Rippin, campioană euro- | 
peană, Ilans Brautingham, Gerhardt 
Groch și alți popicari de certă valoare, 
avem toate motivele să sperăm că între
cerile de la Tg. Mureș și Cluj vor fi 
aprig disputate și de bună factură teh
nică.

A XVII-a ediție a campionatului 
republican masculin de baschet s-a 
încheiat simbătă cu victoria echipei 
Steaua Gare a cucerit titlul pentru a 
IX-a oară. Steaua a mai câștigat cam
pionatul în edițiile din : 1956, 1957— 
1958, Î958—1959, 1959—1960, 1960— 
1961, 1961—1962, 1962—1963, 1963— 
1964. în ceilalți ani, titlurile au re
venit formațiilor: Dinamo București

Echipele Farul Constanța și Aurul 
Brad au retrogradat, locul lor fiind 
luat de formațiile promovate din se
ria a Il-a: Academia Militară Bucu

5. Rapid Buc. 27 13 14 2083—1954 40
6. Univer. Tim. 27 10 17 1733—1867 37
7. Dinamo Oradea 22 10 12 1399—1438 32
8. Știința I.M.F, 

Tg. Mureș 22 9 13 1576—1609 31
9. Steagul r. Br. 22 9 13 1453—1545 31

10. Știința Galați 22 9 13 1555—1666 31
11. Farul Constanța 22 9 13 1300—1453 31
12. Aurul Brad 22 1 21 1236—1743 23

Pentru a vă furniza cîteva amă
nunte de* la meciurile jucate dumi
nică în cadrul ultimei etape a cam
pionatelor de categoria A în seria 
a II-a, dăm cuvîntul corespondenților 
noștri.

Electroputere Craiova — Știința Tg. 
Mureș (nr) 3—0. Joc dinamic, frumos 
și echilibrat, datorită apărării dîrze 
din linia a doua cu care oaspeții au 
răspuns atacurilor craiovene. (V. 
POPOVICI-coresp.).

C.S.M.S. Iași — înainte Timișoara 
(m) 3—0. Ieșenii au cîștigat printr-un 
joc variat și foarte bine orientat în 
ofensivă, dintre ei remareîndu-se 
Moșescu și Pruniș. De la înainte, 
care în genere a jucat fără convin
gere, s-a evidențiat Weiss. (D. DIA- 
CONESCU-coresp. reg.).

Progresul București — Alumina 
Oradea (m) 1—3. Nivel tehnic scăzut. 
Victorie meritată a oaspeților, supe
riori din toate punctele de vedere 
gazdelor. Factorul determinant al suc
cesului obținui de Alumina l-a consti
tuit forma deosebită a lui Starinschi, 
pe care Moruț și Kohn l-au secon
dat remarcabil. De la învinși, singur 
Stamate a jucat bine. Foarte bun ar
bitrajul prestat de cuplul D. Nicolau— 
H. Popovîci. (V, ȚIRLI-coresp.).

I.C.F. București — Viitorul Bacău

(m) 3—1. Voleibaliștii din Bacău, care > 
porneau favoriți, au trebuit totuși să 
cedeze în fața unei echipe hotărîte 
să nu piardă și care a reușit aceasta 
printr-un joc precis. Cei mai buni 
de la I.C.F.: Chiriță șl Stejereanu.
Iar de la Viitorul — Ciuhureanu. Co
rect — arbitrajul : 'Em. Costoiu — 
V. Chisling.

I.C.F. București — Țesătura P.
Neamț (1) 3—2. Studentele au termi
nat învingătoare o partidă frumoasă, 
care a durat două ere șl în care cu- 
vîntul decisiv I-a avut, în finalul în
trecerii, superioritatea icefistelor în 
ceea ce privește pregătirea fizică. 
Jucătoare evidențiate: Goia de la 
I.C.F. și Bjolla de la învinse. Meciul 
a fost condus bine de perechea de 
arbitri N. Beciu — FI. Anghelescu. 
(D. DUMITRESCU-coresp.).

Sănătatea Arad — Progresul Bucu
rești (f) 1—3. Partidă de valoare teh
nică inferioară. Sănătatea a prezentat 
o formație descompletată, în jocul 
căreia s-a simțit lipsa trăgătoarei 
principale Terezia Viruzab. ( GH. NI- 
COLĂIȚĂ -coresp.).

Progresul Tîrgoviște — Voiuța M- 
Ciuc (f) 3—0. Gazdele, cu mai multă 
experiență decît tinerele din echipa 
oaspe și cu un atac plin de siguranță, 
au învins clar. (M. AVANU-coresp.jt".

in 1953, 1954, 1955, 1957, 1964—1965;
Metalul „23 August" București în 
1950 (prima ediție) și 1952; locomo
tiva P.T.T. București în 1951.

Clasamentul ediției 1965—1966 a 
campionatului este următorul (sînt 
incluse si rezultatele din turneul fi

rești (antrenor maestrul emerit al 
sportului Andrei Folbert) și I.C.F. 
(antrenor maestrul emerit al sportu
lui Mihai Nedeî).

Iată și clasamentul turneului linal:

Au fost desemnați campionii Capitalei
dată cu disputarea probei 
calibru mare, a luat sfîrșit

nal) !
1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Unlver. Cluj
4. Politehnica Buc.

27 24 3 2169—1738 51
27 24 3 2138—1749 51
27 15 12 2006—1825 42
27 14 13 1887—1892 41

1. STEAUA
2. Politehnica Buc.

3. Dinamo Buc.
4. Universitatea Cluj
5. Rapid București
6. Universitatea Hm.

5 4 1 365—338 9
5 4 1 374—356 9
5 4 1 372—342 9
5 2 3 338—346 7
5 1 4 382—397 6
5 0 5 323—375 5

ATLETISM

Pași promițători la Tg. Secuiesc
Remarcam cu cîteva săptămini în 

urmă că la tradiționalul concurs de 
primăvară al juniorilor, atletele de 
la Tractorul din Tg. Secuiesc au rea
lizat cîteva rezultate bune, printre 
care și clasarea echipei lor pe locul 
doi în întrecerea junioarelor de cat. I. 
Am aflat cu acest prilej că de pre
gătirea tinerelor atlete din Tg. Secu
iesc se ocupă instructorul voluntar 
A. KALIT, care iace acest lucru cu 
competență și pasiune. Iată ce ne-a 
spus el:

„Lucrez, de obicei, cu vreo 30 de 
tineri atleți, elevi la liceul din Tg. 
Secuiesc. Fac antrenamente zilnice, 
de la o oră la trei ore, în funcție de 
posibilitățile copiilor. în grupa mea 
se află surorile Ecaterina și Anemarie 
Vitalios (tatăl lor a fost atlet cu 
cîteva decenii în urmă), foarte tînăra 
semifondistă Iudit Szacacs și alții.

Szacacs a debutat anul trecut în 
competiții și a lăsat o bună impresie., 
Pentru 1966 stabilisem un rezultat de’

2:17,0 pe 800 m dar Iudit mi-a dat... 
peste cap toată planificarea. în cam
pionatul pe echipe a alergat 2:12,6. 
Acest salt valoric îmi arăta nebă
nuitele resurse pe care Ie are această 
tînără de 17 ani. Sînt convins că va 
ajunge o semifondistă de mîna întîi.

La fel am „greșit” și cu Ecaterina 
Vitalios. în planul ei de perspectivă 
înscriseseră rezultatul de 25,0 sec pe 
200 m abia pentru anul 1967 și iată 
că ea l-a realizat la concursul de 
primăvară al seniorilor.

Aceste două „greșeli" îmi dovedesc 
că n-am ajun? încă să cunosc per
fect posibilitățile atleților mei, dar 
mă voi strădui s-o fac cît mai bine...*.

După cum se desfășoară lucrurile 
nu este exclus ca, în scurtă vreme, 
să se vorbească despre Tg. Secuiesc 
ca și despre Cîmpulung Muscel, 
adică despre un oraș în care atletis
mul se scrie cu A mare !

ROMEO VILARA

Ieri, o 
de pistol 
ediția 1966 a campionatului Capi
talei la tir, o competiție care a atras 
în întreceri un număr mare de tră
gători. Faptul că organizatorii au 
invitat și din alte orașe o serie de 
fruntași ai acestui sport a făcut ca 
la unele probe, îndeosebi la fete, dis
puta să fie mai interesantă. Rezul
tatele obținute sînt, în general, mul
țumitoare ținînd seamă de faptul că 
au lipsit de la start numeroși trăgă
tori care în aceste zile au concurat 
peste hotare.

Concursurile sportivilor de catego
ria a II-a și a III-a au ridicat în 
schimb cîteva semne de întrebare 
privind rezultatele sub așteptări la 
o serie de probe și efectivele reduse la 
unele arme, ca de pildă la pistoale.

Dintre acei care s-au evidențiat 
în mod deosebit amintim pe Edda 
Baia (nou record la armă standard 
3x20 focuri), Tereza Quintus și N. Ro
taru.

Iată ultimele rezultate: Pistol 
ber: 1. V. Manciu (Dinamo) 544 
2. G. Maghiar (Dinamo) 539 p, 
M. Grosaru (Bacău) 537 p, 4. Tr. 
Bodnărescu (Steaua) 536 p, 5. Al. 
Claus (Steaua) 535 p. Armă standard 
3x20 focuri seniori: 1. N. Rotaru
(Steaua) 563 p, 2. V. Enea (Steaua) 
559 p, 3. Gh. Sicorschi (Dinamo) 
558 p, 4. A. Dumitrescu (Olimpia) 
554 p, 5. T. Ciulu (Steaua) 549 p. 
Armă standard 60 focuri culcat se-

li-
P.
3.

niori : 1. R. Weinerich (Arhitectura) 
586 p, 2. M. Cristea (Brașov) 584 p, 
3. M. Pavel (Dinamo) 582 p, 4. I. Or- 
hei (Metalul) 580 p, ^5. 
trescu 579 p.
1. G. Maghiar 
AL Claus 
(Olimpia) 
560 p, 5. 
558 p.

Dintre sportivii de categoria a II-a 
și a IlI-a pe primele locuri s-au cla
sat printre alții: N. Vlad (Olimpia) 
la armă liberă calibru redus 40 focuri 
culcat (386 p), 40 focuri poz. ge
nunchi (369 p), pistol viteză (549 p)', 
M. Marin (Metalul) 40 focuri poz. 
în picioare (832 
pia) 3x40 focuri 
(Dinamo) pistol 
Lucaci (Brașov) 
focuri (539 p), 
pistol sport (567 p), Mariana Muller 
la armă standard 3x20 (530 p) și 60 
focuri culcat (571 p).

în ultimele două zile de concurs 
primii clasați la probele de pușcă au 
participat la o a doua manșă la care 
s-au înregistrat cîteva rezultate bune, 
ca de exemplu Edda Baia și Tereza 
Quintus cite 587 p la armă standard 
60 focuri culcat, N. Rotaru 1141 p și 
T. Ciulu 1140 p, Ia armă liberă 3x40 
focuri.

. A. Dumi-
Pistoi calibru mare: 
583 p (292-4-291), 2. 
p, 3. N. Flamaropol 
p, 4. Tr. Bodnărescu 

I. Constantinescu (Steaua)

579
575

,-4

Evoluții spectaculoase 
ia „Clinceni"

Elena Băcăoanu (473 p), Ion Negrolu 
(466 p) și Gheorghe Iancu (465 p).

întrecerile sînt programate să con
tinue marți cu probele de 1 000 m.

(Urmare din pag. 1)

Iată rezultatele înregistrate în cel 

de al doilea salt din proba cu evo-

Cum îi va primi litoralul 
pe iubitorii sportului?

p), D. Nițu (Olim- 
(1081 p), T. Mihai 
liber (518 p), Șt.

armă standard 3x20
D. Ionescu (Steaua)

(t r.)

DE LA I. E. B. S.
Pentiu jocul de fotbal SELECȚIO

NATA DIVIZIONARĂ — VALEN
CIENNES (FRANȚA) de miercuri, 
ora 19,30, de pe stadionul Republicii, 
biletele se găsesc de vînzare la ca
sele speciale din str. Ion Vidu, Pro
nosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, sta
dioanele Republicii, Dinamo, Giulești, 
patinoarul „23 August", parcul halelor 
Obor și la agențiile Loto-Pronosport 
din calea Griviței nr. 121, calea Du- 
dești nr. 83, bd. 1848 nr. 39, str. Go- 
troceni nr. 8 și piața Progresului (șos. 
Giurgiului).

Iuții î Marian Măriei (235 p). Elena 

Băcăoanu (233 p), Gheorghe Iancu 
(232 p), Ion Negroiu (232 p), Elisa- 
beta Popescu-Gălin (230 p), Branko 
Kovacevicî (228 p), Ionel Iordănescu 
(226 p), Nicolae Bosniei (223 p), Dra- 
goslav Dragovici (221 p), Milan Di- 
mici (221 p), Elisabeta Minculescu 
(220 p), Nicolae Velicu (217 p), Ion 
Roșu (193 p), Angela Năstase (0 p).

După cele două grupe de evoluții, 
în clasamentul general individual 
conduc reprezentanții țării noastre t

(Urmare dirt pag. 1) 

și cele de volei de lingă hotelul 
București pot primi de pe acum pe 
cei mai pretențioși oaspeți.

ÎN CELE DOUA EFORII - 
DOUĂ ASPECTE

Pe terenul de fotbal din Eforie- 
Sud un grup de copii alergau gălă
gioși de la o poartă la alta, cu toate 
că nu aveau nici o minge. Le făcea 
plăcere să se rostogolească pe o 
iarbă deasă/ Tot în „Sud" se lucra 
intens la amenajarea unui teren de 
handbal și două de volei ce vor sta 
la dispoziția oaspeților litoralului.

în Eforie-Nord însă am găsit (din

păcate)... rămîneri în urmă. Terenul 
de baschet din fața I.S.P.G. are o 
cărare adîncită pe diagonală, iar co
șurile au plasele putrezite. în „Nord* 
există și un teren de fotbal. El mal 
poate fi recunoscut doar datorită ce
lor două porți așezate într-un cîmp 
din marginea stațiunii. Altceva, ni
mic! Nici cele două terenuri de volei 
existente nu-s primitoare, ele pier- 
zîndu-se printre buruieni.

LA TECHIRGHIOL SE LUCREAZĂ 
INTENS

Amatorilor de sport care vor pre
fera Techirghiolul li se pregătește un 
frumos complex sportiv. Deocamdată 
el se află în lucru. în timpul vizitei 
noastre mai mulți muncitori lucrau 
de zor la terenul de fotbal. Aici se 
vor mai amenaja un teren de hand
bal, unul de volei și un portic de 
gimnastică. Gardul împrejmuitor din 
plăci de beton a și fost realizat.

★
Cu cîteva excepții, la întrebarea 

noastră, se poate deci răspunde că 
litoralul s-a pregătit. Este timp (nu 
prea mult) pentru ca și acolo unde 
încă nu s-a făcut totul pentru iubi
torii sportului, să se asigure condiții 
cît mai bune.

Spartachiada de vară 
în plină desfășurare

(Urmare din pag. 1)

In satele din raionul Piatra Neamț, 
au loc întreceri disputate. Asociațiile 
sportive Victoria Bîrgăului, Victoria 
Tarcău, Bistrița Viișoara, Recolta 
Girov, Viitorul Serbesti, Lumina Măr
gineni și multe altele, au organizat 
în mod festiv deschiderea sezonului 
sportiv de vară. Întrecerile se desfă
șoară în fiecare duminică.

Pînă acum s-au disputat concursuri 
de volei, handbal, tenis de masă, atle
tism, fotbal. La fotbal a cîștigat echipa 
Biruința Negrești, la volei Recolta Cirov 
s-a dovedit cea mai bună.

Participarea tinerilor din raionul nos
tru a fost destul de numeroasă peste 
3 900 fete și băieți.

C. NEMȚEANU — coresp.



F

otul se pregătește
>ă cum se știe, miercuri 1 

Ia Ludwigshafen, reprezenta- 
noastră de fotbal va susține 
il său meci internațional de 
acesta întîlnind reprezentativa 
Germane, fostă eampioană a 

una dintre cele mai puter- 
echipe din Europa, calificată 
rnetil final al campionatului 
ial din Anglia.
vederea acestei partide dee

ds importante, fotbaliștii 
și-au început de ieri pre- 

e. Așa cum ne-a spus duminică 
torul Ilie Oană, lotul a fost 
leat în bună măsură. Iată-1 ; 
IONESCU, CONSTANTINES-

CU — portari ț POPA. SATJIÂ- 
REANU. PAHONTU. HÂLMĂGEANU, 
DAN COE, NUNV,TILLER III, MO
CANII — fundași; GHERGHEU, 
JAMAISCHI, D. POPESCU — mij
locași; PÎRGĂLAB, DRIDEA L BA
DEA, MATEIANU, S. AVRAM — 
înaintași.

In cadrul programului de pre
gătire pentru partida cu R. F. Ger
mană, selecționata noastră divizio
nară va întîlni miercuri, pe stadi
onul Republicii, m începere de La 
ora 19,45 formația franceză VALEN
CIENNES, clasată pe locul al trei
lea în campionatul Franței. Echipa 
oaspe este așteptată să stse=sti 
marți su avionuL

C S.M.S. — £erm pe loeul III

Ieri, 2-0 cu Dinamo Pitești

ȘTIRI
EZULTAT DIN CATEGORIA C

disputat la Rădăuți partida 
il Rădăuți — Minobrad Vatra 
, din cadrul categoriei G, se- 
t. Metalul a cîștigat cu 2—O

U.T-A. PLEACĂ AZI tN FRANȚA

In cursul dhnLr.etii de azi, echlcz 
de fotbal U. T. Arad, perform era d- , 
timei etape, pleacă ari în Frec ta, nn- ! 
de, la invitația F-SG/F, va între
prinde un turneu de trei jocari ta re
giunea pariziană. Partidele vor ea 
loc la 26, 29 și 30 mai.

IASI.

XXI I-a 
plus de

ietmuniea
b.-vmz" »i

car 
ak

în lui 
îi 
ai 

pe Romill, Buper- 
Popescn. numim de 
iri ai acestei meri-

u-an rvcsrî sî rea ir ere *- 
Ia aee»*!l patttdl, poate 

te™ faptal ei ac ■oeat. de 
■ -peri ,cal". Lls’nd doar 

Rade ți Po» tu atac (nl- 
foorte pmstl). ti și-au 

țlexare șacsele de > stri- 
• cărltarilor din fața Ini 
-a. Azzi-t’nd fi faptul că 

ipolui ni agile tri- 
la «etajul 
nimic de

și cectrals ai gazde-

»3nui im

fcasîxrtinrși
izmare mijerirzta ti
«Jse sfre emu stilase
ttti*. xade «re-ti bo avei
SȚeran rsdhu
>»r fc?<Krds-I =eî ea gabarit, explicăm
Berisrm'i atacslsi piteșteaa ta primele

45 de siaate. DupJ pauzl, la 1—0 
pese™ (Lr M-S. (primul gol a fost în-

■ ’ ■ • ■ ’ : . — ■ - — prin-

întrecere pasionanta în categoria B!
inci etape înaintea sfîrșitului actualei ediții a 
natului categoriei B. tensiunea întrecerii în 
»uă serii a atins faza acută... în seria I. 
iul București, liderul „cu un picior în A“ 
îteva etape, se vede, după două jocuri slabe, 

a cucerit un singur punct, tatonat ameaia- 
loar două puncte îl separă) de echipa ste- 

bucureșteni a cărei regularitate o face -a 
U&apabil să producă destule insomnii sim- 
,ilor formației din str. dr. Stai co viei.
ria a Il-a, lupta este și mai încinsă, patru 
— Minerul B. Mare, jiul Petrila, Vagonul 

1 A.S.A. Țg. Mureș — vizînd ca șanse locul I. 
tima turnantă**, cei doi soliști. Minerul B. 
i Jiul, luptă cot la cot dar orice -dacaj" al 
ite fi speculat decisiv de unul din cei dei 
ori. Emoții... simetrice la periferia celor 
lasamente, unde nimic nn este încă sigur, 
tiva „scadenței** insuflînd resurse nebănuite 
iților la categoria C. Sub aspect emoțienal 
cardiograma sprintului ultimelor cinei etape 
ige, sîțriem siguri, maxime.

Mai c» seamă că aici Jiul »» face cine știe ce 
isprăvi ia jocurile ia deplasare.

Două victorii la limită, obținute tot pe teren 
propria de două _preteadeate“ (VagoBul Arad— 
QSAL Reșița 2—1. A5A. Tg. Mureș—AS. Cugir
I— 9) indică. îair-ua fel, valoarea echipelor oaspe 
dar și cronica iaefieacitate a echipelor din seria a
II- a. care în această etapă au marcat goluri „cu 
porția".

Ia concluzie, să ne păstrăm răbdarea și speran
țele pentru sprintul final I

MARIUS POPESCU

SERIA I
IL GALAȚI—PROGRESUL BRĂILA 1-1
marcat: Stoian (min. 51) pentru Progresul, Radu Matei (mia. 64) 

Otelul.
arbitrat: Andrei Rădulescu (București) — bine.
IO BACĂU—PROGRESUL BUCUREȘTI 1—4 (4-4)
marcat: Peteanu (Progresul) în min. 74, autogol, 
arbitrat: N. Stavru (Constanța) — mulțumitor.
,ĂUL P. NEAMȚ- POIANA CÎMPINA 2—4 (4-4). 
narcat: Meder (min. 81 și 85).
trbitraț: G. Sotir (București) — bine.
IQȘIORI—FLACĂRA MORENI 1-2 (4-9)
marcat: Iofciulescu (min. 77) și Lalu (min. 79) pentru Flacăra, 

i (min. 86) pentru C.F.R.
irbitrat: Gh. Olteanu (București).

RM. VÎLCEA—METALURGISTUL BUCUREȘTI 3-3 (9-2 
marcat: Băcanu (min. 9), Roman (min. 41), Tudor (min. 59) pentru 
gistul, respectiv Udroaica (min. 56), Păciulete (min. 63) și 

irbitrat: I. Ritter (Timișoara) — foarte bine.
O VICTORIA BUC.—METALUL TIRGOVIȘTE 4-1 (2-11 
marcat: Daniel Ene (min. 42 și 90), Gheorghiu (min. 44 și Ștefan 

>) pentru Dinamo Victoria, Diaconu (min. 18) pentru Metalul, 
irbitrat: Sever Mureșan (Turda) — inegaL
A BUCUREȘTI—C.F.R. PAȘCANI 3-1 (2-6)
marcat: Păiș (min. 5), Halagian (min. 18), Lucescu (min. 51) pentru 
respectiv Sălceanu (min. 80).
irbitrat: Petre Badea (Brașov) — satisfăcător.

CLASAMENT

-esul Buc. 
a Buc. 
■urgistul Buc. 
no Bacău 
ra Moreni
Rm. Vîlcea 

lăut P. N. 
no Vlc. Buc. 
•esul Brăila 
ia Cîmpina 
1 Galați 
. Pașcani 
ui Tirgoviște 
r Roșiori

21 10 7 4 38—22 27
21 10 5 6 32—16 25
21 9 5 7 41—32 23
21 8 7 6 26—20 23
21 11 1 9 33—30 23
21 8 6 7 29—26 22
21 9 3 9 35—26 21
21 8 4 9 31—33 20
21 9 2 10 26—41 20
21 7 5 9 24—26 19
21 7 5 9 22—27 19
21 8 3 10 28—34 19
21 7 3 11 20—41 17
21 6 4 11 22—33 16

i VIITOARE : Flacăra Moreni — 
a. Vîlcea, Progresul București — 
talați, Metalul Tirgoviște — ști- 
rurești, C F.R. Pașcani — Ceah- 
Neamț. Metalurgistul București 

. Roșiori, Progresul Brăila — Di- 
ictoria București, Poiana Clmpi- 
inamo Bacău. '

(anticipație 
oricare din 
la Craiova.

JIUL PETRJL-Ă—CF.R.

Relatările despre jocurile din categoria B 
ne-au fost transmise de corespondenții noștri 
I. Iaac*. T. Siriopol, Gh. Arseaie. C. Nemțeau». 
T. Negulescm D. Roșiass. L Zamora. S. Băloi. 
Tr. Silaghi, Gh. Nic»lăiță. I. Păuș. D. Selomei, 
L Pieiraru. L. Doiciu și L Brățas.

SERIA A II-A
ARAD g—l (2—

Au marcat: Libardi (min. 17). Crăciun (min. 89). Ivănescn (min. 63). 
A arbitrat : L. Victor (Galați) — satisfăcător.

RECOLTA CĂREI—MINERUL BALA MARE 1—1 (9—9)

A» marcat: Pctz (min. 60) pentru Recolta, Soo (min. 86) pentru Minerul 
A arbitrat : A. Benin (București) — cu scăpări.

VAGONUL ARAD—C-S.M. REȘIȚA 2—1 (1—9)

An marcat: SchweEinzrr (min. 2), Izghireanu (min. 49) pentru Vagonul, 
Kafka (min. 50) pentru GS.M.

A arbitrat: M. Biolan (Tr. Severin) — corect
A.S.A. TG. MVREȘ—A.S. CUGIR 1—1 (0-4)

A marcat ; Balaban (min. 76).
A arbitrat: Al Pirvu (București) — satisfăcător.

C_S.M. SIBIU—GAZ METAN MEDIAȘ 8—9 (1—9)

As marcat: Gh. Gheorgbe (min. 24), Comșa (min. 62 și 85). 
A arbitrat : R. Buzdun (București) — bine.

INDUSTRIA SIRMF.I C. TURZII—MINERUL LUPENI 1—4 (4—4)

A marcat : Radulescu (min. 55).
A arbitrat : V. Pop (Iași) — satisfăcător.

CLUJEANA—ARIEȘUL TURDA 2—8 (9—9)

Au marcat: Stanciu (min. 48) și Ene (min. 75).
A arbitrat: Gh. Popovid (București) — corect

Minutul meciului Dinamo Victoria Metalul Tirgoviște.
Daniel Ene a înscris al patrulea gol ai dinamoviștilor

CLASAMENT

1. Minerul B. Mare 21 12 6 3 40—15 30
L Jiul Petrila a 13 4 4 36—19 30
3. Vagonul Arad 21 12 4 5 38—24 23
4. A.S.A. Tg, Mureș 21 11 5 5 28—13 27
5. A.S. Cugir 21 9 4 8 2»—25 22
6. C^AL Reșița 21 10 2 9 27—36 22
7. Ind. slrmei C. T. 21 8 4 9 30—28 20
8. C.S.M. Sibiu 21 8 3 10 26—28 19
9. Gaz m. Mediaș 21 8 2 11 23—27 18

10. Clujeana 21 5 7 9 25—36 17
11. Minerul Luperd 21 7 2 12 18—19 16
12. Recolta Cărei 21 6 4 11 21—32 16
13. Arieșul Turda 21 6 3 12 17—29 15
14. C.FJL Arad 21 4 6 11 15—42 14

ETAPA VIITOARE : Gaz metan Me-
diaș— Minerul Baia Mare, Arieșul Turda 
— Jiul Petrila, Recolta Cărei — A.S.A. 
Tg. Mureș, Vagonul Arad — Industria 
sîrmei Cimpia Turzii, C.S.M. Reșița — 
C.F.R. Arad, Minerul Lupeni — Clu
jeana, A.S. Cugir — C.S.M. Sibiu,

tr-un șut senzațional), oaspeții au ieșit 
la atac dar apSrarea ieșeană — ajutată 
substanțial de arbitru — nu s-s lăsat 
perforată. Dimpotrivă, cei care au în
scris au fost tot ieșenii. Irtcze, în min. 
io, profitînd de lipsa de... considera
ție a apărării dinamoviste, a plecat sin- 
.ț : spre poartă și a marcat pe lingă 
Xicj’escn, nedecis la această fază. Cinci 
m tute mai tirziu s-a produs o fază care 
eternă să fie consemnată. O minge șu
tată de Dobrin se îndrepta implacabil 
'(țț Naghi. aflat in poziție de a înscri» 
(la marginea de 6 m). Negăsind
s'tă «o utie, fundașul Vomicu a In
ce-;:’. s-o prindă cu miinile, dar o-a 
re.,;: decit s-o devieze, llenț in cared, 
r' toată lumea. In afara arbi-
titnji Gh. Dulea care a făcut semn să

CLASAMENTUL <
1. Petrolul
2. Rapid
L C.S.M.S.
4. știința Craiova
5. Dinamo Pitești
S. Dinamc București
7. Universitatea Cluj
9.

10.
11.
12.
13.
14.

U.T.A.
Steaua
Steagul roșu 
Farul
Politehnica Tlm. 
Crișul
Siderurgistul

CATEGORIEI A
22 15 5
22 14 2
22 10 5
22 t 7
22 9 4
22 7 7

i 22 6 9
22 6 8
21 5 9
22 8 3
22 8 3
22 8 3
22 5 8
21 5 5

2 «—15 35
6 40—21 30
t 88—28 25
7 20—25 23
9 38—35 22
3 29—27 21
7 24—31
8 26—34
7 26—19

21
20
19
19
19
19
ÎS
15

se continue 
evenimentele

A cond us 
București.

G.S.M.S.:

jocul!
principale ale partidei, 
incalificabil Gh. Dulea

Cam acestea sînt

Ccnstantinescu 7 — V. Po- 
pescu 8, Pop 7, Vomicu 7, Deleana 
R — Stefănescu 8 (min. 70 — Lupu- 
lesm 6), Romilă 8 — Matei 9, Stoices- 
cu 9, Cuperman 7, Incze 6.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu 7 — I 
/. Popescu 8, Barbu 8, I. Steliun 7, I 
David 7 — Olicanu 5, Țircovnicu 8 — 
0. Radu 7, tfaghi 7, Dobrin 7 Pop 4 ' 
(min. 46 — Zimmer 7).VALENTIN PĂUNESGU j

-------------------------------------------

PRONOSPORT
în urma disputării meciului G.S.M.S.* 

Iași — Dinam» Pitești, sare a avut 
loc ieri, luni 23 mal a.e., 
complete ale concursului 
nr. 21, sînt următoarele :

rezultatele 
Pronosport

L
II.

III.
IV.

V. 
VL

VII. 
vin.

IX
X

XI. 
XIL 

XIII.

roșuPetrolul — Steagul 
Rapid — Univ. Cluj 
Dinamo Buc. — U.T.A. 
Știința Craiova

Oradea
Farul — Steaua 
G.S.M.S. Iași —
Pitești

Siderurgistul — 
Dinamo Bacău — Progr. Bus. 1" 
Recolta Cărei — Minerul B.M. X 
Florentina — Eazio " 11
Juventus — Sampdoxia 1‘
Milan — Catania 1
Naoolî — Internazîonala 1

— Crișul

Dinamo
Polit Tim,

LOTO

Tragerea autoturismelor din 21 
1966.

Faza I (biletele de 10 și 20 lei»
Er tragerea I: 69, 54, 15; a Il-ai 

81, 2, 47 î a III-a: 1, 51, 14; a IV-a 5 
72, 89, 62; a V-a: 3, 63, 15.
Faza a n-a (biletele de 8 și 20 lei)

Extragerea a VI-a: 24, 31, 39 ,• 
a Vil-a: 33, 5, 9; a VIII-a : 55, 70, 
80; a IX-a: 61, 54, 40.

Faza a III-a (bilete de 4 leii
Extragerea a X-a: 80, 19, 44; a 

Xl-a: 16, 77, 26.
Faza a IV-a (biletele de 2 și 20 lei) 

Extragerea a XH-a : 30, 2, 49. 
Fond de premii; 2 352 648 iei.

PRONOEXPRES

mal

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 20 din 18 mai 1966.

Categoria I 2 variante a 46 321 lei; 
Categoria a Il-a : 14 variante a 7 163 
lei; Categoria a III-a : 75 variante a 
1441 lei; Categoria a IV-a; 511 va
riante a 271 lei; Categoria a Va: 
1 601 variante a 86 lei; Categoria a 
VI: 7 414 variante a 26 lei.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosporl.



Trimisul nostru special In „Cursa Păcii", H. Naum, transmite:0 etapă in care principalul adversar a fost râtul
SCHWERIN, 23 (prin telefon). — 

Prezenti la startul etapei de azi 
Rostok — Schwerin cicliștii au avut 
o primă surpriză : kilometrajul a [ost 
mărit de la 160 la 180, apoi pe traseu 
au făcut cunoștință cu cea de a doua: 
un vînt năpraznic (a atins uneori 60 
km.oră), care a bătut din fată sau 
din lateral. Acest neprevăzut obsta
col a făcut o serioasă triere în plu
ton lăsînd n prima linie doar 35 de 
rutieri, marea lor majoritate din e- 
chipeie care-și dispută primele locuri 
în clasament. Situația s-a cristalizat 
încă de la începutul cursei (pînă la 
km 30) cînd cicliștii s-au grupat —■ 
după posibilități — în două mari 
plutoane (cel de al doilea a cuprins 
28 de rutieri). Intre aceste două gru
puri s-a dat de-a lungul celor 150 
km o luptă aprigă. A cîștigat, cum 
era și firesc, plutonul fruntaș la o 
diferență severă de peste 6 min. Ci
cliștii noștri au cedat chiar din primii 
km. Gh. Suciu a rămas la km 10 să 
ruleze cu unul dintre ultimele gru
puri din cursă iar Ziegler, Ardeleanu, 
Ciumeti și Ciocan s-au plasat in plu
tonul al doilea. De altfel Ardeleanu, 
Ciumeti și Ziegler au trebuit să facă 
față și în această zi unor defecțiuni 
cauzate îndeosebi de pietrișul de pe 
șosea. C. Grigore n-a mai luat star
tul, fiind oprit de antrenor, deoarece 
se resimțea după eforturile depuse 
în cei aproape 2 Q00 km parcurși de

Emil Rusu și echipa Dinamo 
au cîștigat ediția jubiliară 
a circuitului regiunii Ploiești 

la Praqa pînă la Rostok. Și să nu ui 
tăm că are doar 19 ani!

In finalul etapei, pe străzile orașu
lui Schwerin, plutoanele s-au frag
mentat din nou, motiv pentru care 
unii cicliști vor apărea în clasa
ment cu diferențe de timp față de 
grupul din care au făcut parte

Bernard Guyot, un excelent ci
clist, și-a apărat cu o forță uimitoare 
tricoul galben pe care ii poartă, pe 
merit, și după etapa a XllI-a. Multă 
omogenitate a dovedit echipa UJUS.S., 
lidera clasamentului pe echipe, care 
a avut 5 oameni în grupul fruntaș.

La sprintul de pe stadion, a atacat 
primul Desvages. El a cedat contra
atacului efectuat de cuplul Smolîk— 
Petrov. Dar acesta din urmă, avînd 
resurse mai mari, l-a depășit și pe 
Smolîk și a cîștigat.

CLASAMENT: 1. Petrov (UJLSS.) 
4h 58:03. 2. Smolîk (R.S C... 3. Des
vages. (Fr.), 4. Nassen (Belgiat. 5. 
Butzke (R.D.G.) 6. Guerra (It.), tp'i

CLASAMENTE GENERALE : Indi
vidual — 1. Guyot (Franța) 50h 
35:00, 2. Dohliakov (U.R.S.S.) la 1:04, 
3. Megyerdi (Ung.) la 2:08, 4. Kudra 
(Pol.), la 2:39, 5. Van Neste (Belg.) 
la 2:49, 6. Peschel (R.D.G.) la 3:40, 
7. Petrov (U.R.S.S.) la 4:43, 8. Guerra 
la 5:06 ...29. Ardeleanu la 16:22, ...44. 
Ziegler la 29:41, ...52. Ciumeti la
42:01, ...58. Ciocan la lh 03:12, ...64. 
Suciu la lh 36:11. In cursă mai sînt 89 
de alergătorL ECHIPE: 1.- U.R.S.S.- 
151h 53:21, 2. Polonia la 2:46, 3. R.DI 
Germană la 6:57, 4. Franța la 12:13, 
5. R. S. Cehoslovacă ia 12:39, 6 Bel
gia la 15:53, ...12. România la lh 
07:31. In clasament sînt 17 echipe.

Marți se desfășoară etapa a XlV-a, 
cea mai lungă din această cursă : 
Schwerin — Potsdam (248 km).

„Cupa capitalelor 

balcanice"
la motccros

Duminică, la Belgrad, s-a desfășu
rat prima etapă a competiției inter
naționale de motocros dotată cu 
„Cupa capitalelor balcanice". Tra
seul foarte îngust și scurt, precum 
și- căldura excesivă și praful abun

recent numai 
adresa acestei

de Dănescu și Pop o frumoasă Com
portare a avut tînărul Ștefan Chițu, 
care a învins o serie de motocrp- 
siști punoscuți în arena internațio
nală, CLASAMENTE : individual —
1. M. Miladinovici (Sofia I), 2. M. 
Dănescu (București I), 3. T. Ghigov 
(Sofia I), 4. N. Stambulov (Sofia I), 
5. M. Pop (București I), 6. Șt. Chițu 
(București H). ECHIPE —- 1. Sofia I,
2. București I, 3. București II, 4. 
Belgrad I, 5. Sofia II, 6. Belgrad II.

0 echipă cu o frumoasă reputații
U. S. Valenciennes

Singur faptul că Franța s-a calificat 
în turneul final al campionatului mon
dial, într-o grupă din care a făcut 
parte și Iugoslavia, reprezintă o fru
moasă carte de vizită pentru fotbalul 
din această țară. E normal deci să 
așteptăm cu interes meciul pe care 
fotbaliștii noștri îl vor susține mîine 
cu o formație de valoare din Franța: 
U. S. Valenciennes.

Echipa franceză care ne vizitează 
se bucură de un bun renume prin 
jocul spectaculos pe care-I practică. 
Revista ..FRANCE FOOTBALL" a avut 

cuvinte de laudă la 
echipe: „Valencien-
prin puterea de luptă 
schemele tactice -sim- 

eficace pe care a 
ipr.me antrenorul Ro-

După 35 de etape, Valenciennes se 
află pe locul al treilea in clasamentul 
primei categorii la egalitate cu Bor
deaux, care ocupă locul al doilea. 
Valenciennes nu a pierdut decît 5 
partide, performanță care o recoman
dă drept o echipă solidă, bine pusă 

; la puncL
Doi fotbaliști de certă valoare in

ternațională fac parte din 11-le oaspe
ților. înaintașul Sauvage, unul din 
golgeterii echipei, și excelentul mij
locaș Bonnel, om de bază în repre
zentativa Franței. Despre, Bonnel 
(27 ani, 1,71 m, 68 kg, de 18 ori se
lecționat în echipa Franței — pe 
care-1 vedeți și in fotografie), „France 
Football" scrie că „impetuosul jucă
tor are o tehnică remarcabilă, este

un adevărat motcr al echipei și 
o mare clarviziune de joc'?--^

Iată, de altfel, echipa obișnuită, 
care o aliniază Valenciennes : N 
GIERA — MAYET, PIUMI, PI 
VELLI, MATZKY — KOCIK, BONb 
— MAKOWSKY, GUINOT, S/ 
VAGE, GUILLON.

Din lot mai fac parte: Clem 
(portar), Preseau, Cordier, Val 
(jucători de cîmp).

Parti.npanții la cea de a X-a ediție a 
circuitului regiunii Ploiești au avut de 
parcurs, în ultimele două etape, un tra
seu variat și dificil. în plus, cicliștii au
înfruntat, în ambele zile, un adversar 
pe cît de nedorit pe atît de neînduple
cat : ploaia. Cu toate acestea întrecerile 
au fost aprig disputate, pe primul plan 
al cursei situîndu-se alergătorii de la 
Dinamo, Steaua și Lokomotiv Sofia. Din
tre aceștia s-a impus tînărul rutier Emil 
Rusu (Dinamo), performerul etapei a 
IlI-a, care a reușit să preia tricoul gal
ben și să nu-1 mai Cedeze, cîștigmd ast
fel ediția jubiliară a circuitului regiunii 
Ploiești.

Etapa a IlI-a a fost împărțită în două 
semietape. Sîmbătă dimineața a avut 
loc pe șoseaua Ploiești — Văleni cursa 
de contratimp indiviâ”al, pe distanța de 
28 km. Emil Rusu, care a pornit a! 
43-Iea în cursă, a rulat într-un ritm sus
ținut și egal, realizînd o medie orară de 
40,727 km. Cum a trecut Bușii linia de 
sosire a început, o ploaie cu furtună 
care i-a dezavantajat evident pe G. Moi- 
ceanu, I Stoica, St. Suciu ș.a. Vremea 
nu a ținut cu cicliștii nici în semietapa 
a doua, cu plecare în bloc, desfășurată 
după-amiază pe ruta Ploiești — Bușteni 
(75 km) Astfel, de la Băicoi s-a pornit 
iarăși o ploaie torențială. Totuși, urcu
șul de la Posada i-a... încălzit pe ci
cliști, plutonul fragmentîndu-se. Acesta 
se regrupează însă după eoborîre. La 
intrărea în Sinaia evadează M. Rîndașu 
(Steaua I) și Emil Rusu (Dinamo). Ei se 
distanțează serios, iar la sprintul final 
învinge dinamoviștul, care cîștigă, de
tașat e'apa a in-a.

Ultima etapă, a avut loc duminică 
între Bușteni — Predeal — Cioplea 
Predea’ și Ploiești (166 km). Ea a f 
animată pe porțiunea de urcuș de 
Cioplea, dar — în continuare — acțiu
nile unor alergători au fost stopate de... 
barierele de la Podul Vadului și Cîmpi- 
nița. • La intrarea în Ploiești se 
desprind bulgarul Traikov și C. Popes
cu. învingător la demaraj Traikov, mar
cat cu 2h50:53.

CLASAMENTELE generale : Indivi
dual — 1. E. Rusu (Dinamo) 13hO9:48, 2. 
L. Zanoni (Dinamo) 13hll:28, 3. G. Moi- 
ceanu (Dinamo) I3hllî29, 4. N. Traikov 
(Lokomotiv Sofia) Uhll:42, 5. M. Rîndașu 
(Steaua I) 131111:57, echipe — 1. Dinam» 
39h33:25, 2. Steaua I 39h35:18, 3. Lokomo
tiv Sofia 39h39:15. în clasamente figu
rează 50 de alergători și 11 echipe.

TR. IOANIȚESCU

Un vast program de construcții olimpice
Deși capitala 'Mexicului este dotată cu 

un mare număr de baze sportive mo
derne, printre măsurile luate de Comi
tetul de organizare a celei de a XIX-o. 
ediții <T Jocurilor Olimpice în vederea 
unei cît mai bune desfășurări a între
cerilor se află la loc de frunte pro
gramul unor noi construcții. Acest 
program a fost expus în amănunțime 
de fostul președinte al Mexicului și pre
ședinte al Comitetului de Organizare a 
J.O., Adolfo Lopez Mateos. la re
centa sesiune a Comitetului Interna
țional Olimpic desfășurată la Roma. 
Principalele construcții care se vor 
realiza în vederea viitoarei Olimpiade 
vor fi : Satul olimpic, Palatul sportu_ 
rilor, piscina oL.npică, velodromul, 
două săli pentru box și volei, Casa 
presei și un etaj în plus la stadio
nul olimpic din Orașul universitar.

Satul olimpic se va întinde pe o 
suprafață de peste 40 de hectare. El va 
fi situat în partea de sud a capitalei, 
la 15 km de centru, în imediata apro
piere a Orașului universitar, în zona 
denumită Pedregal de San Angel. La 
alegerea acestui amplasament s-au avut

distanțele ce 
sportivi ■ pînă

vor .trebui 
la diferite

în vedere 
parcurse de 
baze de desfășurare a întrecerilor, ca
litățile terenului (lavă vulcanică) pre
cum și frumusețea peisajului (se văd 
vîrfurile veșnic acoperite ' ~~
padă ale 
și Ixtaccîhuatl).

veșnic acoperite cu ză- 
vulcanilor Popocatepetl 

De la Satul olim

Scrisoare din Mexic

stadionul
va

olimpic 
dura 5

pic pînă la 
drumul cu autobuzul 
minute. Cu toate că există căi rapide 
de comunicație cu toate celelalte baze, 
s-a hotărît prelungirea și completarea 
..inelului periferic", șosea de centură 
a orașului care, trecînd pe lîngă Sa
tul olimpic, îl leagă direct cu sta
dionul olimpic, lacul Xochimilico (locul 
competițiilor de canotaj), 
stadionul municipal, ~ 
și poligonul de tir.

velodromul, 
Palatul sporturilor 
Pînă la cel mai

Aspect al bazinului olimpic din orașul universitar

îndepărtat punct, poligonul, transpor
tul concurenților nu va dura decît 25 de 
minute.

800 de case cu 1—2 etaje și două-trei 
camere fiecare, clădiri administrative, 
cluburi, o sală de teatru și cinema cu 
800 de locuri. un serviciu medical, săli 
de mese, bucătării, magazine, terenuri 
de antrenament pentru atletism, săli de 
antrenament pentru haltere, scrimă, 
box, lupte, precum și un sistem pro
priu de transport interior — iată prin
cipalele dotări ale viitorului Sat 
olimpic.

La sesiunea C.I.O. de la Roma, Adolfo 
Lopez Mateos a anunțat că Satul 
olimpic va putea fi ocupat de delega
țiile străine cu 15 zile înaintea deschid 
derii Jocurilor, întregul cost al între
ținerii participanților în răstimpul pînă 
la inaugurarea competiției fiind supor
tat de Comitetul de organizare.

Palatul sporturilor va fi construit în 
partea de nord a orașului, aproape 
de centru și va avea o capacitate de 
20 000 de locuri. Acolo se vor desfășura 
întrecerile de box, baschet și volei. Cu 
amenajările ce li se aduc, capacitatea 
tribunelor stadionului olimpic va 
spori de la 65 000 la 100 000 de locuri pen
tru spectatori. Velodromul va avea tri-

bune acoperite pentru B 000 de spectat 
Tot în incinta velodromului se 

amenaja terenul pentru turneul 
hochei pe iarbă. Bazinul pentru^^ 
cursurile de înot, polo și sărituri 
la trambulină va avea și el t " 
acoperite care vor putea găzdui 
de spectatori.

Pentru ziariștii veniți din toate 
țurile lumii se va construi Casa i 
sei, cu o capacitate de 1 200 de loc 
înzestrată cu cele mai moderne in 
lății pentru transmiterea rezultați 
și comentariilor.

A fost stabilit și traseul flăcării ol 
pice. Punctul terminus al drumului 
care-l va străbate flacăra în Eur 
va fi Puerto de Palos (Spania) de u 
și-a început în 1492 Cristo for Coin 
călătoria ce avea să-l ducă la descc 
rirea Americiu Tar primul' <&opas 
făcliei olimpice în drum spre Ame1. 
va fi insula Salvador unde, la 12 oct< 
brie 1492, genovezul a întîlnit per 
prima oară pămîntul american. De 
fel, data de 12 octombrie, sărbăto 
gm de an în întreaga Americă. a 
aleasă și ca zi de inaugurare a c 
de a XIX„a Olimpiade. De la Salva 
flacăra va străbate două trasee : cel 
nord — Canada, S.U.A., Mexic și 
de sud — Venezuela, coasta atlan 
a Americii de Sud, coasta pacif 
America Centrală. Mexic.

irib

dr. GABRIEL CHEREBEȚIl
Mexico, mai 1966.

De pe terenurile de fotbai
ECHIPA U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE LA BRUXELLES

Duminică, reprezentativa U.R.S.S. a 
jucat la Bruxelles cu echipa Belgiei. 
Fotbaliștii sovietici au cîștigat par-

ULTIMA ETAPĂ DIN

tida cu 1—0 (1—0) prin golul mar 
în min. 11 de Serebrianikov.

CAMPIONATUL ITALIEI

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI
„STĂTU QUO“ ÎN MECIUL 

PETROSIAN — SPASSKI

Ieri, în cea de a 18~u partidăieri, in cea de a ld_a partida 
meciului Petrosian — Spasski, arbitrii 
au consemnat obișnuita remiză, de 
data aceasta la mutarea 33-a. Scor : 
^¥2—8V2 în favoarea lui Petrosian.

ROMA. — Terminînd învingătoare în 
meciul de baraj susținut cu poloneza 
Elisabeta Cymerman, sportiva maghiară 
Ildiko Rejto a cîștigat proba de floretă 
în competiția internațională, ce se des
fășoară la Como.

MOSCOVA. -— Valerii Skvorțov a ob
ținut 2.19 în proba de săritură în înăl-

țime (cea mai bună performanță euro
peană a sezonului), iar la suliță femei 
Valentina Popoa a aruncat 56,51 m (cel 
mai bun rezultat mondial din acest se
zon). Alte rezultate: 100 m -— Lebe
dev 10,4 ; suliță — Lusis 83,66; 800 m 
femei — Vera Muhanova 2:07,6; lun
gime femei — Tatiana Talîșeva — 
6,27 m.

LOS ANGELES. La Standford 
(S.U.A.) Tom Jones a cîștigat probele 
de 100 și 220 yarzi cu 9,5 și respectiv 
21,0. Alte rezultate: 440 y ■— Bob 
Frey 46,4 ; 880 y — Dennis Carr 1:47,8 
(cea mai bună performanță americană a 
anului) greutate — Neil Steinliauer

49,43 m ; disc — Garry Carlsen 56,30 
m. La San Jose, cursa de 100 m a fost 
cîștigată de Tom Smith în 10,1.

CIUDAD DE MEXICO. — Selecțio
nata feminină de volei a Bulgariei și-a 
început turneul în Mexic jucînd la Mon
terrey (Mexic) cu reprezentativa Mexi
cului. Voleibalistele bulgare au termi
nat învingătoare cu scorul de 3-—2 
(15—3 ,3—15, 8—15, 15—8, 15—2).

PR AGA. — Australienii au cîștigat 
ultimele probe ale turneului de tenis 
din capitala Cehoslovaciei: dublu fe
mei — Malville, Kranzke; dublu băr
bați — Bowrey, Davidson; dublu mixt 
— Davidson, Melville.

-'Meciurile desfășurate duminică în 
cadrul ultimei etape a campionatului 
italian au fost de fapt, pentru ma
joritatea echipelor, doar o simplă 
formalitate. Primele clasăte precum și 
formațiile retrogradate au fost stabi
lite cu o săptămînă în urmă. Inter- 
nazionale învinsă la Napoli cu 3—1 
a rămas 
Bologna

Lanerossi și-a păstrat locul al doi 
cu 46 p, fiind urmată de Napoli 
45 p. Ambele formații retrograd 
au fost învinse : Varese de că 
Roma cu 2—0, iar Catania de Mi 
cu 5—1. Alte rezultate : Juventus 
Sampdoria 2—0, Cagliari — Fog«
1— 0, Brescia — Spăl 2—2, Atalai 
— Torino 0—0, Fiorentina — La'
2— 0.

pe locul întîi cu 50 p, iar
deși îritrecută cu 3—1 de

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC
etape înainte de terminareaCu trei 

campionatului cehoslovac, lupta pen
tru primul loc este din ce în ce mai 
animată. Dukla Praqa (în care acti- ale etapei : Sparta Hradec Kr-ilove 
vează cunoscutul Masopust) 
nință primele locuri... Dukla a în
vins duminică cu 2—0 pe liderul cam 
pionatului, Slavia Praga, iar formația 
clasată pe locul al doilea, Sparta Ostrava

J=ERENCVAROS A ÎNTRECUT NET PE UJPESTI DOZSA

Praqa, a pierdut la Jednota cu 1- 
Primele clasate ■ Slavia 30 p, Spa 
29 p, Dukla 28 p. Celelalte rezult.

ame-, Lokomotiv Kosice 2—.0, Tatran Pi 
sov — Sparta Brno 1—1, V.S.S. K

Sparta Trnava 0—0, Bai 
— Unio Teplice 2—I.

sice

în etapa a Xl-a a campionatului 
Ungariei, s-au desfășurat două „der- 
biuri- budapestane : Ferencvaros a 
dispus de Ujpesti Dozsa cu 5—2, iar 
Vasas a întrecut pe M.T.K. cu 3—2. 
Honved a fost învinsă la Diosgyor cu 
2—0, în timp ce o altă echipă din

capitală, Csepel a terminat la eg< 
tate (1—1) cu Dorog. Alte rezulta* 
Pecs — Ozd 2—0, Dunaujvâros 
Tatabanya 0—0, Gyor — Salgoiarj 
3—1. în clasament conduce Vasas 
19 p, urmată de Ferencvaros și Hc 
ved cu cîte 17 p.
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