
Campionatele Internationale de tir
Au sosit primii oaspeți

Incepînd de joi 
minică 
Capitală 
fntîlnire 
fruntași

și pînă du- 
Tunari din 

nou locul de 
trăgători

poligonul 
va fi din 
a multor 

din țară și de peste 
hotare. Aici se va desfășura 
ediția anului 1966 a campiona
telor internaționale de tir. La 
întreceri participă trăgători din 
opt țări, și anume : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția, Grecia, 
Iugoslavia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

Dat fiind faptul că ne aflăm 
în anul „mondialelor” întreceri
le de la București se anunță 
deosebit de interesante. De alt
fel, mulți dintre participanții 
la această ediție a „internaționa
lelor' noastre sînt trăgători de

înaltă clasă, care vor lua parte 
și la C.M. de la Wiesbaden 
(14—24 iulie). Răsfoind lista 
particîpanților am întîlnit nu
mele unor sportivi care, nu o 
dată au urcat pe podiumul me- 
daliaților Ia marile competiții 
internaționale: cehoslovacii
Kudrna, Navratil, sovieticii Ciu- 
ian, Stolîpio, Kira Boiko, Ta
mara Komarisova, iugoslavul 
Loncar și alții.

Sîntem siguri că și această 
ediție a „internaționalelor” va 
fi o întrecere de un înalt nivel.

Cu ocazia campionatelor inter
naționale se va disputa și con
cursul triunghiular între trăgă
torii români, iugoslavi și bul-

gari. La această întrecere se va 
întocmi și un clasament pe 
echipe.

în cadrul campionatelor in
ternaționale se vor disputa ur
mătoarele probe : armă standard 
3x20 focuri și 60 f. culcat, armă 
liberă calibru redus 3x40 f. pis
toale — viteză, liber și calibru 
mare.

Primii oaspeți au și sosit în 
Capitală. Este vorba de delega
ția elvețiană care cuprinde patru 
trăgătoare : Trudy Anlicker. 
Anny Steyncr, Emy Muller și 
Madeleine Wischer. Aseară tîr- 
ziu an sosit în Capitală și tră
gătorii cehoslovaci. Azi urmează 
să vină toate celelalte delegații.
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HALTERA
nu e numai a halterofililor!

ACMITATJ

^Completări io cronica îinaiclor 
campionatelor de mare îond

la caiac-canoc
J$»- o dată, în timpul desfă

șurării finalelor de la Snagov 
am auzit pe unii spectatori,

STEFAN POCORA, 
campion la caiac simplu

a abandonurilor, foarte frecvente 
la edițiile trecute.

Finalele n-au fost, în general, 
marcate de surprize. Ce ne
spune faptul că la un._ „Pro* S 
nosport* al campionatelor ar f 
fi fost, desigur, mulți cîștigă- 
tori ? în primul rînd, că avem 
o „garnitură” extrem de puter
nică, un lot de caiaciști și ca- 
noiști care confirmă, în conti
nuare, valoarea lor ridicată. 
Unii dintre ei au cîștigat auto
ritar, alții la diferențe mai mi
ci, dar rareori victoria lor a 
fost pusă sub semnul incertitu
dinii. Este cazul, în special, la 
caiac dublu unde echipajul Ver- 
nescu-Sciotnic a cîștigat cu un 
avans de 2:17,2,1a caiac simplu, 
probă în care Ștefan Pocora 
și-a dominat autoritar adversa
rii întrecindu-1 pe al doilea cla
sat cu peste 4 mim în celelalte 
probe, lupta pentru primele lo
curi a fost însă mai echilibrată

După 110 kilometri

p.

Sînt âțivo cni de dnd hal
ve a încetat să mai fie apa- 
:,‘jl exclusiv ol halterofililor, 
i firnd folosită ocum în pre-

poete ti corcetxr! un 
ment modem, in inf fe
re remuro ce sport 

lolanda Balaș a subliniat in 
repetate rin duri că luend cu 
ingreuiere pe care l-a execu
tat pentru dezvoltarea forței, a 
ajutat-o ia mod direct la cb-

PUNCTE DE VEDERE

și

MAXIM ONOV.
campioni la canoe dublu

Foto i P. Romoșan

și acest lucru arată că .schim
bul de mîine” se apropie tot 
mai mult de valoarea frunta
șilor Cîteva finale s-au în
cheiat cu rezultate care ne-au 
arătat că întrecerea pentru per- 

cop- 
caiac

ținerea excelentelor sale per
formanțe, halterei datorîn- 
du-i-se cițiva dintre cei 191 
centimetri ai recordului ei 
mondial la înălțime.

Alături de „plută”, haltera 
face parte din pregătirea de 
fiecare zi a tinerei 
înotătoare

tehnicieni și sportivi exprimîn- 
du-și părerea că puține între
ceri pot fi comparate — prin 
gradul lor ridicat de dificul
tate — cu probele de mare fond 
la caiac și canoe. Este adevărat, 
însă, asemenea „examene” sî'.iț 
absolut necesare unei pregătiri 
complexe și ne bucură faptul 
că, în primul rînd, sportivii s-au 
convins pe deplin de acest lu
cru. Tocmai de aceea conside
răm că printre principalele con
cluzii pe marginea ediției din 
acest an a campionatelor repu
blicane se înscriu : — partici- 

l~paiea largă a sportivilor, indi
ferent de specializare (fond sau 
viteză) ; — faptul că la în
treceri au luat parte, cu 2—3 
excepții, toți membrii loturilor 
republicane ; — absența totală

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

HILDE TĂTARU, 
campioană la caiac simplu

formanțe superioare va... 
tinua : caiac 4, canoe 2, 
simplu și dublu fete etc

Ediția din acest an a 
pionatelor republicane a prile
juit consacrarea unor sportivi 
cum sînt D. Ivanov. P. Maxim. 
A. Suaionov — cîștigători, afir
marea altora : P. Sergbei. I. Sn- 
hov. G. Balint. Gh. Sidorov. 
C. Manea, D. Anghelescn etc, 
clasați pe locuri fruntașe, care 
au dovedit reale posibiliiâți de 
progres.

cam-

noastre 
Cristina Balaban, 

după cum este nelipsită 
antrenamentul caiaciștilor 
renume mondial Vemescu, 
coară, Ivanov, ca să nu 
vorbim de luptători și boxeri. 
Io care forța trebuie să fie o 
calitate dominantă.

Faptul că fos’rf Naghi și-a îm
bunătățit serios rezultatele la 
aruncarea discului se datpreș- 
te. în mare măsură, și celor 
9—10 tone ridicate la o singu
ră șea'ință de lucru.

Asemenea exemple pot fi 
date cu zecile sau chiar cu 
sutele, căci folosirea halterei 
în pregătire a devenit astăzi 
un fenomen general pentru 
majoritatea sportivilor noștri, 
care s-cu convins de marea-i 
utilitate.

Tocmai de aceea apare

din 
de

Ni- 
mai

foarie curios faptul că mai 
există unii antrenori core, sub 
un pretext sou altul, se eschi
vează să folosească haltera 
pentru dezvoltarea forței ele
vilor lor. Intre aceștia, chiar 
antrenorii de lupte de la Stea- 
gțul roșu Brașov (I. Mureșanu 
F V. Bulcrca), secție care or 
pu‘ec obține rezultate cu mult 
moi bu~e, antrenorii de box 
crcp-.e*. D-tru Gobotaru și 
Gn. Dudulea.nu, antrenorii de 
scrimă Szantci și Gazdovici de 
.a CSO Crișul Orcdea, ma;o- 

r:‘atea celor de la 
Mureșul Tg. Mureș 
și Unio Satu Mare 
etc.

Mai sînt și unii 
antrenori care, mo- 
tivind că nu sînt 
„specialiști' In lu

crul cu halterele își trimit elevii 
să-și dezvolte forța cu alți an
trenori. Dintr-un punct de ve
dere este bine, căci elevii lor 
foc efectiv lucrul cu halterele. 
Din altul însă_ Procedînd în 
felul acesta, antrenorii respec
tivi nu vor ajunge să se spe
cializeze niciodată. Și apoi, ci
ne poate ști mai bine decît ei 
ce anume le lipsește elevilor 
lor și ce doresc să realizeze 
prin lucrul cu îngreuiere ?

Și într-un caz și în celălalt 
este verba de una și aceeași 
atitudine greșită, care va tre
bui să formeze - neint.rziat — 
obiectul unor serioase discuții 
la nivelul conducerii cluburilor 
respective și ale colegiilor cen
trale de antrenori.

Oare acești antrenori n-au 
învățat nimic din experiența 
muncii celorlalți calegi ai lor, 
din exemplul pe care-l oferă 
atîția și atîția sportivi fruntași 
de la noi și din alte țări ?

Sîntem curioși să le aflăm 
părerea !_

ROMEO VILARA

In slujba voleiului...
Se numește Mircea Dumitrescu. Și este unul dintre numeroșii 

profesori de educație fizică cu specializarea rolei care muncesc eu 
pasiune pentru dezvoltarea acestui sport. Astăzi. Mircea Dumitrescu 
e profesor la Ploiești. Nu aci a obținui el însă cele dinții succese, 
ci în Buzău, unde, cu citita ani în urmă, a activat la Ș.S.E. Acolo, 
el a alcătuit și antrenat o bună echipă de băieți. Ea s-a clasat pe 
locul II la Alba lulia in ediția din 1962 a campionatului de ju
niori al țării, iar apoi — salt firesc, generat de o muncă temeinică 
și entuziastă — a devenit campioană republicană de juniori 
finala din 1963, de la Brașov.

I Vasile Costa—1 î 10,7 
la 100 ni bras

Intr-un concurs desfășurat Ia Ti
mișoara, Vasile Coste a înotat 
100 m bras In 1:10,7 — cea mal 
bună performanță românească in 
bazin de 33 m. Rezultatul Iul 
Costa este egal recordului de sală 
înregistrat de Șoptereanu în ba- 
xin de 25 m. (G. Suhanek-coresp).

IFIoretiștii români participă 
ia „Cupa Giovanini"

In illele de 4 și 5 iunie va •- 
vea loc la Bologna, tradiționalul 
concurs masculin de floretă do
tat cu iCupa Giovanini*.

La acest concurs au fost invi
tați o serie de scrimeri cunoseuți 
din întreaga Europă printre care 
și floretiștii noștri Tănare Mure
șanu, Ionel Drimbă, Iuliu Falb, 
Mihai Țiu și Ștefan Haukler. De
legația va fi însoțită de antreno
rul Vasile Chelaru.

I Dinamo șl Steaua 
din nou Învingătoare 
In campionatul de polo

Ieri B-au desfășurat la bazinul 
Dinamo două restanțe din cam
pionatul republican. Dinamo a 
întrecut pe Rapid București cu 
5—1 (2—0, 0—1, 1—0, 2—01 după un 
meci în care feroviarii au opus 
o frumoasă rezistență campioni
lor. Au marcat : Măr cules cu, No
vac, Mihăilescu, Zahan și Popa 
pentru învingători și Chirvăsuță 
pentru învinși. In cealaltă parti
dă : Steaua—Voința Cluj 9—1 (3— 
0 (1—0, 2—0. 3—1).

I SE MAI PRIMESC ÎNSCRIERI 
PENTRU CENTRUL DE ÎNOT 

DE LA TINERETULUI"
După cum am mai anunțat. la 

1 iunie își începe activitatea cen
trul de învățare a înotului de la 
ștrandul Tineretului. înscrierile 
pentru primul ciclu se mai pri
mesc azi și mîine între orele 10— 
13 și 16—19 la casele de la ștran
dul Tineretului (telefon 17.39.25). 
La curs pot lua parte numai co
pii între 5 și 14 ani.

La scurt interval după ce șa
hiștii noștri fruntași s_au între
cut în cadrul semifinalelor cam
pionatului republican pe echipe, 
ei își vor da din nou întîlnire 
în fața tablelor cu 64 de pă
trate. Se dispută întrecerile se
mifinale din cadrul campionatu
lui individual masculin.

Programată mai devreme de- 
cît în ceilalți ani, din cauza 
prezenței în această toamnă pe 
calendarul internațional a Olim
piadei de la Havana, competiția 
care trebuie să desemneze pe 
primul șahist al țării prezintă 
la actuala ediție o notă inedită. 

^Totodată, notăm prezența în se
mifinalele bucureștene a 
jucători care își fac cu 
prilej reintrarea, cum 
maeștrii internaționali O. 
ianrsi u ți D Drimer.

Sînt, în total, patru grupe se-

unor 
acest 

sînt
Tro-

mifinale. Două dintre acestea 
își programează întrecerile la 
București, iar celelalte două la 
Brașov și Oradea. In prima se
mifinală bucureșteană se re
marcă prezența lui Pavlov, Tro- 
ianescu, Voiculescu, Nacu, Ga- 
vrilă I, Bondoc ; iar în cea de 
a doua — Drimer, Stanciu, Bo
tez, Reicher, Georgescu, Sei- 
meanu. La Brașov joacă, printre 
alții, Mititelu, Nacht, Pușcașu, 
Neamțu, Buza; la Oradea — 
Soos, Szabo, Radulescu, Guns- 
berger, Suta.

Se califică primii patru cla
sați, care vor juca în finală 
alături de participanții de drept: 
Fl. Gheorghiu — campionul ță
rii — V. Ciocîltca și C. ~ 
(clasați pe primele trei 
la ultima ediție).

întrecerile încep în 
amiaza zilei de joi.

Partos
locuri

după-

In Ploiești, la I.iceul nr. 2 fi 
la Ș.S.E., Mircea Dumitrescu lu
crează din 1963. Flacăra pasiunii 
sale a continuat și continuă să 
ardă intens, scoțînd la lumină 
din rindurile elevilor de la cla
sele mai mici, trecuți permanent 
prin sita deasă a unei exigente 
selecții, pe cei mai talentati, pe 
cei mai dota ti pentru volei. Din 
sumedenia de școlari puși la în
cercare în septembrie 1963, ochiul 
exersat al profesorului a reținut 
aproximativ 60. Dintre aceștia, 
după multe și atente examinări, 
a oprit vreo 20, hotărît să-i șle
fuiască și să-i poată oferi cîndva, 
ca elemente de bază, crescute cu 
grijă, echipelor divizionare și 
chiar celor reprezentative. Roa
dele devotamentului, sîrguinței și 
muncii metodice n-au fost desi
gur imediate. Dar nici n-au în- 
lirziat prea mult. : in 1965. la 
l oplița, echipa de volei ț.S.E.

Ploiești a cucerii locul I in con
cursul republican al școlilor spor
tive de elevi. Iar anul acesta, 
echipa Liceului nr. 2 Ploiești, 
formată în genere din același lot 
inițial, a cucerit titlul de cam
pioană școlară pe oraș, apoi pe 
regiune și, în fine, primul loc în 
turneul interregional de la Iași, 
cu un bilanț elocvent: neînvinsă 
în cele trei meciuri, fără a 
pierde un set și cu un punctave- 
raj de 135:50 (!), obținînd cali
ficarea pentru finala campionatu
lui republican școlar.

Ce va urma ? O întrecere deo
sebit de grea, tn care elevii plo- 
ieșteni vor avea de înfruntat ad
versari redutabili, unii mai „bă- 
trîni* și mai experimentați decît 
ei, în primul rînd pe cei din Ti
mișoara, care alcătuiesc „schele
tul* echipei naționale de tineret. 
Dar, mai știi ? Oricum, cine i-a 
văzul e cu neputință să nu fie

Iată lotul masculin de volei al S.S.E. De la stingă spre dreapta: 
Popic, Diaconescu, Nestor, Pava, proi. M. Dumitrescu, antre
norul echipelor Liceului nr. 2 și S.S.E. din Ploiești, Bobeică, 
Drăgan, Tilina. Curteanu (sus), M. Marin, Georgescu, Rotaru, 

Tănase, Dumitrescu. Stelescu, Popescu, Corbu (jos).

convins că titlul de campioni 
școlari sau de juniori ai tării tot 
va fi pină la urmă, măcar o dată, 
fi al celor din echipa Liceului 
nr. 2 Ploiești! Și, de asemenea, 
că nu-i departe ziua dnd „labo
ratorul ploieștean* ea fi tn mă
sură să furnizeze multe cadre de 
nădejde echipelor reprezentative 
de tineret 1

Perspectivă certă, tub toate 
aspectele, asigurată de eforturi 
judicioase, orientate riguros ști
ințific de către amteuor și așe-

zate solid pe fundamente educati
ve : situația bună și foarte bună 
la învățătură, comportarea ire
proșabilă in afara școlii și tere
nului de sport, disciplina severă 
și conștiinciozitatea în pregătire. 
Fiecare tn parte și toate la un 
loc sînt hotărîtoare pentru ră- 
mînerea în lot și, cu atit mai 
mult, pentru intrarea tn echipă.

CONSTANTIN FAUR

(Coniinuare in pag a 2-«)



ATI CTfSAf. HANDBAL

După

110 kilometri
(Urinare din pag. 1)

Dintre finaliștii reprezentînd dife
rite centre din țară nu putem face 
evidențieri speciale, remarcînd doar 
faptul că toți acești concurenți s-au 
prezentat mai bine ca în anii trecuți. 
în afara sportivilor de la Steaua ?i 
Dinamo, dintre ceilalți participanți 
doar două echipaje au reușit să se 
claseze pe locul VI : Mușat, Orog, 
Veranian, Neleaptcă (Olimpia) la ca
iac 4 și L. Maftei, L. Domocoș (Voin
ța) la caiac dublu fete.

Titlurile de campioni republicani 
au revenit, așadar, sportivilor de la 
STEAUA (4): K 1, K 2 (f), K1 (f), 
C 1 și DINAMO (3) : K 2, K 4.C2. în 
clasamentul pe cluburi, Dinamo ocupă 
primul loc cu 129 p.

întrecerile fondiștilor au însemnat 
o utilă verificare a gradului de rezis
tență a sportivilor (în primul rind a 
fruntașilor) în concordanță cu actuala 
etapă a planului de pregătire. Con
statările făcute în această privință sînt 
îmbucurătoare și ele arată că antre
norii au muncit cu aceeași seriozitate 
și pricepere cu care au pregătit in 
fiecare an pe sportivii fruntași. Valoa
rea acestei concluzii crește desigur, 
dacă ținem seama că peste puțin timp 
va avea loc regata de fond de la 
Stockholm și că în acest an sînt pro
gramate campionatele mondiale de la 
Grunau.

Dar. pentru că perspectiva își cere 
dreptul ce i se cuvine, trebuie să 
amintim că, în afara concluziilor po
zitive despre care vorbeam, s-a înre
gistrat Ia «finale* și o supărătoare 
diferență de valoare — cel puțin la 

aceasiS oră — Intre sportivii clasați pe pri
mele trei locuri și ceilalți. Este, credem, 
suficient să arătăm că la caiac simpla, 
caiac dublu, caiac 4. canoe 1 și canoe 2 
aceste diferențe au fost de 5 pînă la 9 
minute (!) intre primul și al 6-lea clasat 
In probele respective. Nu omitem faptul 
că unii dintre sportivi sînt începători, 
că valoarea fruntașilor este extrem de 
ridicată, dar considerăm necesar să 
atragem atenția că în unele locuri 
ritmul de apropiere față de cele mai 
bune performanțe trebuie accelerat și 
în această direcție sportivii au. îd pri
mul rînd, cuvîntul !

In sluj
(Urmare din pag. 1)

Prof. M. Dumitrescu lucrează, în mi
nimum trei antrenamente săptămânale 
(iar fiecare voleibalist și acasă, între 
altele cu haltere mici, după planuri in
dividuale de pregătire) cu 18 voleiba
liști, a căror medie de vîrstă este de 
15 ani, iar de înălțime 180,3 cm. Doi 
jucători născuți în 1948: STELESCU 
(înălțime 176 cm), ridicător, și Dumi
trescu (178) ; doi în 1949: Popic (188) 
și Hoffmann (184) ; unsprezece în 1950: 
BOBEICĂ (188), DRAGAN (182), 
POPESCU (176), CURTEANU (186), 
ridicători, FAVA (184), D1ACONESCU 
(188), Ti lina (134), ridicători, Ghera- 
sim (186), Rotaru (179), ridicători, 
Nestor (186), ridicător, și M. Marin 
(178), tot ridicător; doi în 1951: 
GEORGESCU (174) și CORBU (177), 
ambii ridicători; în fine, un jucător 
născut în 1953: Tănase (170).

Unul dintre principiile de bază ale 
procesului de instruire condus de prof. 
M. Dumitrescu este nespecializarea pe 
funcții. El a acordat și acordă o grijă 
deosebită formării la tinerii voleibaliști 
a unor „cupe** corect modelate din mîi- 
nile care așteaptă mingea pentru a o 
pasa, a unei bune digitații. Așa a ajuns 
el ca astăzi să nu mai aibă probleme 
la alcătuirea formației, în care, la nevoie, 
oricare dintre cei optsprezece poate juca 
tn mod corespunzător atît pe post de 
ridicător, cit și pe post de trăgător. E 
adevărat, pentru îndeplinirea la un 
înalt nivel a sarcinii de ridicător se 
cer lotuși calități deosebite. Cei mențio
nați de noi le au. Iar Stclescu, Geor- 
goscn și Curteanu — chiar din plin.

ce au toți:

Concursul liceelor cu program special 
de educație fizică

In ciuda ploii: Olga Damian 12,3 șl 25,5 sec: Virginia Bond 1.60 m!
La sfîrșitul săptămînii trecute sta

dionul „23 August* din Cîmpulung 
Muscel a găzduit întrecerile tradițio
nalului concurs de atletism al liceelor 
cu program special de educație fizică. 
In legătură cu această competiție am so
licitat părerea tov. prof. VLADIMIR 
SIM1ONESCU, inspector în Direcția ac
tivităților educative din Ministerul în
văț ămîntului.

„întrecerile au reunit la start peste 
250 de tineri atleți din 12 orașe. Din 
păcate, condițiile atmosferice au fost cu 
totul improprii pentru concurs: a fost 
foarte frig și a plouat continuu, ziua 
și noaptea. Din cauza ploii pista a de
venit un veritabil lac circular, „adine* 
de ci ti va centimetri. Și totuși, chiar în 
aceste conditiuni foarte grele, cei mai 
multi dintre concurenți nu s-au dai bă
tuți, ci strădaindu-se din răsputeri au 
realizat o serie de rezultate bune. E ri
de ni. pe un timp bun ți ne o pistă ca 
lumea aceste rezultate ar fi fost de o 
valoare ți mai ridicată. închipuiti-vâ, 
de pildă cit ar fi putut alerga brușo- 
eeanca Dl ga Damian dacă a$n. „inotînd* 
prin apă a realizai 123 pe 100 ir. și 
253 pe 280 au. «a craioreancu Firgi-

lung) 12,5; lungime: V. 
Dinu (C-lung) 5,47 ; înăl
țime : V. Bonei (Craiova) 
1,60 ; greutate: O. Jinga 
(C-lung) 11,15; disc: A. 
Menis (Craiova) 44,76 ; 
suliță: T. Bucura (C-lung) 
39,85; JUNIORI II: 80 
m: I. Biro (Tg. Mureș) 
9,7; 300 m : Al. Cover 
(Craiova) 39.4 ; 1000 m : 
Cover 2:45,8; 90 mg:
Biro 12,8; lungime: P. 
Buzilâ (C-lung) 5.99;
înălțime: D. Vi ga (Cluj) 
1,65 ; greutate : V. Stoices- 
cu (C-lung) 12,61; disc: 
L. Schibor (Craiova) 
41,52; suliță: V. Bogdan 
(CUj) 5210; JUNIOARE 
II : 60 m: M. Miloșoiu 
(Cluj) 8 1; ^X) m : N.
Popa 1:25,0; 60 mg : Mi-

9.6; lungime: Mi- 
loșoiu 4.99. milrune: C. 
Popescu (Buc.) 1.48; gre
utate : A. l arga (Brașav)

i

FIȘIER DE PERFORMANTE
11.79, C. Rită (Timișoara)
El. Rirzache (C.-lung) 2830; 
S. Moritz (Timișoara) 32,50.

7 l.t 8: disc : 
suliță :

L-a Cîmpulung, Vtrgîîrâ Bonei a 
realizat acum ai 4-lea rezultat din

m îoianda Balaș
m Erica Alexandrina Stoenescu 
m Rod:ca Voroneanu
m-Virginia Bonei
m Cornelia Toma
m Maria Enîcă GHIORGHE

Două goluri în plus —
un loc în prima serie!...
Așadar, a luat sdrșit și cea de a VlH-a 

ediție a campionatelor republicane de 
handbal. Lupta a fost deosebit de dîrză,- 
mai cu seamă în „sectoarele" retrogra
dării. Acest lucru rezultă și din aceea 
că multe echipe au încheiat sezonul cu 
același număr de puncte și pentru a fi 
departajate a fost nevoie să intre în 
funcție — pe rînd — numărul total de 
victorii și apoi golaverajul prin scădere.

Nu a fost cazul primului loc din cele 
patru serii, pentru că ocupantele lor au 
terminat campionatul la o apreciabilă 
diferență de puncte : Dinamo București 
(m), Universitatea Timișoara (f) și Voin
ța Sighișoara (f) cu cîte 4 puncte, C.S.M. 
Reșița eu 6 puncte. In rest, clasamen
tele au prezentat destule cazuri de de
partajare prin victorii sau golaveraj. Cel 
mai interesant este cel al echipelor fe
minine Progresul București și Știința 
Galați. Acestea au întrunit același nu
măr de puncte (25) și. s-au găsit la egali
tate și ca victorii (11). Pentru atribuirea 
locului al doilea, care dă dreptul la pro
movare (din seriile secunde primele două 
clasate trec în seriile I), s-a făcut apel 
la golaverajul prin scădere, care le-a 
dat cîstig de cauză bucureștenilor : 
157—126=31 goluri față de 133—104=29 go
luri ! Prilej pentru gălățence să reflec
teze la toate ocaziile ratate în acest se
zon...

Iată clasamentele finale :
MASCULIN

SERIA I

Virginia bonci j
Foto: K. Vilara ;

1. Dinamo Buc. 18 16 0 2 337—186 32
2. Steaua Buc. 18 14 0 4 316—217 28
X Universitatea Buc.

18 11 2 5 241—200 24'
4. Știința Galați 18 9 1 8 257—256 19
5. Dinamo Buzău 18 9 0 9 229—219 18
6. Raf. Teleajen 18 7 3 8 261—271 17
7. Dinamo Brașov 18 6 4 8 266—264 16
8. Politehnica Tim. 18 5 2 11 246—269 12
9. Tractorul Brașov 18 4 2 12 255—313 10

10. Voința Sighișoara 18 2 0 16 165—378 4

PERFORMERII CONCURSULUI OOIAT CU „CUPA I
cuvin țe- 
și, deo- 
au știut

«ic Bonei care a sărit 1,60 m la înăl
țime.

Pentru dirzenia arătată, se 
licitări tuturor competitorilor 
potrivă, profesorilor lor care 
să-și mobilizeze elevii*.

— Am dori să ne faceți cîteva no
minalizări de profesori.

— Soții Bâdescu din Cîmpulung, I. 
Wittman și I. ” ”
soții Rinderiu 
Brașov etc.

— Și acum
— Notati-la 

JUNIORI I: 
(C.-lung) 113; 200 m : U. Pace pa (Ti
mișoara) 22,6; 400 mi Pacepa 51,2; 
1500 m : C. Petrișor (Iași) 4:239 ; 
110 mg: Șl. Szatmari (Tg. Mureș) 14,6; 
lungime: I. Borcânescu (Cluj) 6.60; 
înălțime: Z. Kapp (Rm. Vîlcea) 1,75; 
prăjină: S. Marian (Buc.) 4,00; greu
tate: C. Mitrea (Buc.) 13,89; disc: A. 
Mircea (Galați) 46.08; suliță: L. Bo
boc (Craiova) 4733; ciocan: 1. Bah- 
nea (Iași) 5030; JUNIOARE 1: 100 
m: O. Damian (Brașov) 123; 200 m: 
Damian 253; 400 m : F. Negru (Ti
miș.) 61,11 80 mg : S. Nedelcu (C.-

Deheleanu din Timișoara, 
din Craiova, M. Ivan din

rezultatele...
pe categorii de vîrstă: 
100 m: G. Ștefănescu

vîntul puternic auPloaia deasă și 
stînjenit mult întrecerile primului concurs 
de copii — dotat cu „Cupa 1 Iunie* — 
desfășurat in aer liber la bazinul Tine
retului din Capitală. Majoritatea rezulta
telor au fost cu mult sub posibilitățile 
concurent ilor, singurele performanțe mai 
deosebite apart inînd talentatului Gh. 
Dumitru (13 ani), care a egalat re
cordul republican de copii la 400 m 
liber (5:13,6), și Georgetei Cerbeanu — 
cronometrată la 
(la 0,1 sec de 
Iată cîteva din

BĂIEȚI: — 
porici (Din.) 
(SSE 1) 41,0; 50 m fluture : 
cealâu (Din.) 38,0, 
42.2 ; 50 m bras : 
43,1, 2. G. Popovici 45,3, 3. A. Timpu 
(CSS) 45,5; 50 m spate: 1. M. Bacia 
(Din.) 42,1, 2. A. Mateescu (SSE 1) 
44,6, 3. A. Grigoriu (Din.) 44,7, 4. Ș. 
Șoptereanu (SSE 1) 45,2 : 100 m liber: 
1. Gh. Dumitru (CSȘ) 1:06.8, 2.L. Nico- 
lae (CSS) 1:13,7, 3. A. Spinea (Din.) 
1:13,7; 100 m bras: 1. A. Adam

100 m fluture în 1:21,2 
recordul tării Ia copii), 
rezultatele înregistrate : 
50 m liber:
38,5, 2. L.

1.

1. G. Po-
Șoptereanu
1. L. Cop— 

Popovici 
M. Alexandrescu

2. G.

ba voleiului...
• servicii de o corectitudine rar în- 

tîlnită la echipe de juniori, greșelile la 
acest. capitol fiind extrem de puține ;

® o permanentă preocupare de a ac
ționa cu varietate maximă în ofensivă, 
pasa peste cap fiind frecventă, iar a- 
tacurile din prima pasă sau din pasă 
scurtă, cu mingea lovită de trăgător la 
jumătatea zborului ei — nenumărate;

® agresivitate la blocaj și sincro
nizare a individualităților în cadrul blo
cajului colectiv;

® și, mai presus de toate, o remar
cabilă mișcare în teren. Pentru dezvol
tarea acesteia, în pregătirea elevilor săi 
prof. M. Dumitrescu a pus la loc de 
cinste sporturile complimentare. în pri
mul rînd gimnastica acrobatică, apoi 
handbalul, baschetul (pasa de baschet, 
cu mingi de volei, este intens utilizată 
la încălzire) și atletismul (sprinturi 
scurte, 40—50 m cu start din picioare, 
similar condițiilor de joc). Iar în ulti
ma vreme, experimental, dar deja cu 
evidente rezultate pozitive, și... boxul 
(două reprize a două minute, la mănuși, 
echivalînd în ceea ce privește energia 
consumată, cu un cros de 1000 m și 
slujind foarte bine deprinderii „pasu
lui adăugat* din mișcarea voleibalistu
lui ).

Tot la Liceul nr. 2 (unde sportul în 
genere și voleiul în special, se bucură 
de un climat propice de dezvoltare mul
țumită sprijinului larg acordat de direc
torul școlii, prof. Traian Comănici), 
Mircea Dumitrescu mai pregătește și o 
echipă de fete. Aceasta este campioană 
școlară regională și s~a clasat pe locul 
II la „interregionalele* de la Iași, 
după puternica formație a Liceului „Pe
tru Rareș“ P. Neamț.

Douăsprezece junioare, cu media de 
vîrstă 16 ani, iar de înălțime — 165 cm, 
cele mai promițătoare talente dintre ele 
fiind în ordine MARIA GHEORGHE 
(n. 1948, 169 cm), MARIANA UȚÂ
(1949, 161), Ponipilia Negulescu (1949, 
164), Cristina Mihăilescu (1949, 164), 
Eugenia Anastasescu (1949, 164) și E- 
milia Ioanei (1949, 157). Despre acestea, 
precum și despre celelalte, ar fi- deo
potrivă, multe de spus. Ca și referitor 
la experimentul de învățare timpurie a 
voleiului, început acum aproape doi ani 
cu eleve de clasa a IV-a și despre care 
îl invităm pe Mircea Dumitrescu să vor
bească el însuși, într-un alt articol, an
trenorilor și, mai cu seamă, multora 
dintre profesorii de educație fizică cu 
specializarea volei insuficient sau de 
loc valorificată.

1:28,5, 2.
1:30,9; 100 m 

A.

(Steaua) 
(Steaua) 
Copcealău 1:29,4, 2.
100 m spate: I. M. Movanu (SSE2) 1:18,5,
2. Gh. Dumitru 1:20.2 : 200 m bras : 
1. A. Adam 3:13,0; 200 m spate: 1. 
M. Movanu 2:50,5; 400 m liber: 1. 
Gh. Dumitru 5:13,6 — rec. egalat; 
200 m mixt : 1. A. Spinea 3:00,5, 2. S. 
Cosmescu (Steaua) 3:01,7.

FETE — 50 m liber: 1. C. Pieptă- 
naru (Rapid) 36,1, 2. S. Nuțeanu
(Din ) 36,7, 3. L. Radu (Din.) 37,8; 
50 m bras: 1. A. Mihăescu (Din.) 
43,8. 2. A. Ilidoș (Din.) 45,9; 50 m 
spate : 1. A. Mihăescu 43,5, 2. M. Pin- 
tilie (SSE 1) 44,8; 50 m fluture: 1. 
C. Pieptânaru 42.8, 2. A. Anton (Din.) 
45,7; 100 m. liber: ~ "
(Steaua) 1:20,0, 2. R. Gheorghe (Din.) 
1:20,3; 100 m bras: 1. G. loricei (SSE 
1) 1:34,7, 2. V. Faibiș (SSE 2) 1:34,7,
3. G. Dragnea (CSS) 1:35,2; 100 m
spate : 1. Z. Cartojan (Rapid) 1:30,0,

Pădureleanu (Viitorul), 1:30,8 ;
100 m fluture : 1. G. Cerbeanu (CSS) 
1:21,2 ; 200 m mixt: 1. M. Ilahanu (Vi
itorul) 3:16,4; 400 m liber: 1. G. Cer
beanu 6:24,0, 2. Netejoru 6:24,0, 3. I. 
Pădureleanu 6:25,0; 200 m bras: 1. 
A. Mihăescu 3:19,3, 2. G. Dragnea
3:19,7; 200 m spate: 1. G. ‘simion
(CSS) 3:11,7.

Cr. Mateescu 
fluture: 1. L. 
Spinea 1:35,3 ;

SERIA A II-A

1. C.S.M Reșița 18 13 0 5 282—235 2S,
2. C.S.M.S. Iași 18 10 0 8 262—225 204-37
3. Cauciucul Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 18 10 0 8 246—218 20-28
4. Metalul Copșa

Mică 18 9 2 7 279—298 20
5. Voința Sibiu 18 9 1 8 218—237 19
6. S.S.E. Petroșeni

18 9 0 9 204—229 18
7. Teh nome tal Tim.

18 8 1L 9 242—260 17
8. Știința Tg. Mureș

18 7 0 11 192—232 14—40
9. Timișul Lugoj 18 7 0 11 222—293 14—71

10. Rapid Buc. 18 6 0 12 262—272 12

FEMININ

SERIA I

2. 1.

1. R. Netejoru

TEATRUL

LA TEATRUL

miercuri 1 iunie, ora 20
joi 2 iunie, ora 20 
vineri 3 iunie, ora 20

1. Univ. Timișoara 18 14 2 2 158— 79 30_
2. Rapid Buc. 18 12 2 4 180—122 26
3. Mureșul Tg. Mureș

18 11 4 3 144— 90 26
4. Univ București. 18 9 5 4 124— 99 23
5. Tractorul Brașov 18 7 3 8 132—128 17
6. Lie. nr. 4 Tim. 18 7 3 8 124—147 17
7. Confecția Buc. 18 5 2 11 117—149 12
8. Rulmentul Brașov 18 4 3 11 134—172 11
9. C.S.M. Sibiu 18 4 1 13 89—140 9

10. Voința Odorhei 18 3 3 12 113—184 9

SERIA A II-A

1. Voința Sighișoara 18 14 1 3 181—123 29
2. Progresul Buc. 18 11 3 4 157—126 25
3. Știința Galați 18 11 3 4 133—104 25
4. Univ. Cluj 18 9 2 7 191—149 20
5. S.S.E. Petroșeni 18 8 1 9 111—138 17
6. Favorit Oradea 18 7 3 8 142—166 17
7. Constructorul Tim.

18 6 3 9 108—106 15
8. S.S.E. Buzău 18 6 2 10 117—130 14
9. Partizanul roșu Brașov.

18 6 1 11 158—177 13
10. Spartae C-ța 18 2 1 15 97—176 5

„C. I. N0TTARA“
PREZINTĂ

DE VARĂ HERĂSTRĂU
următoarele spectacole :

— COLOMBE
— SONET PENTRU O PĂPUȘĂ
— AU FOST ODATĂ... DOUÂ

ORFELINE

LA SALA PALATULUI
duminică 5 iunie, ora 9,30 — AU FOST ODATA... DOUA ORFELINE

MÎINE DUPĂ AMIAZĂ CITIjl REVISTA
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zi-amănunte din seriile Est si SudJ
SERIA EST

LOCOMOTIVA IAȘI—RAPID MIZIL 
î-0).
Jocul feroviarilor ieșeni a fost de bună 
ctură tehnică, ca acțiuni în viteză, 
irtate pe extreme și încheiate ca șuturi 
> poartă. Scorul n-a luat însă pro- 
irții datorită apărării aglomerate la 
re au recurs oaspeții. Rapid a jucat 
istrucționist și dur (Oprea, Parascbiv 

Ivan). Ambele goluri au fost mar- 
te de Comănescu (min. 26 și 66). Co- 
ct, arbitrajul prestat de G. Popa — 
icurești. (D. Diaconescu — coresp. 
g-)-
VICTORIA ROMAN — FRUCTEX- 
)RT FOCȘANI (2—0).
Formația locală a dominat majori- 

timpului și putea obține victoria 
dacă înaintarea nu ar fi ratat 

alte ocazii. Au marcat: Marinescu 
ain. 38) și Moravcec (min. 6.). A sr- 
trat bine R. Buzdun — București. (C. 
oșteanu — coresp.).

METALOSPORT GALAȚI—UNIREA 
SOREȘTI (4—0).
Meci la discreția gazdelor care au 
estat un joc bun. Au înscris : Ilara- 
nbie (min. 23 și 28), Arghir (min.

din lovitură de la 11 m), Moroianu 
lin. 48). Raport de cornere: 17—2 
ntru Metalosport. A arbitrat compe- 
it Zaharia Drăghici — Constanța. 
h. Ar seule — coresp.).

KARINA MANGALIA—TRACTORUL 
fȘOV (1-1).
Meci frumos, deschis, în care înain- 
•ea Marinei a atacat continuu, dar 
dicace. In schimb- oaspeții s-au apă- 
; organizat și au contraatacat pericu- 
5 deschizînd scorul în min. 50 prin 
dai. în min 70. gazdele obțin ega- 
ea prin Cont»rdo A arbitrat bine bri- 
da bucureșteană condusă de C. Sotir. 

Dumitrescu — coresp.).
PORTUL CONSTANTA—FLACĂRA 
)ȘIE BUCUREȘTI (3—3)
Deși au dominat categoric în repriza 
rundă, constănțenii n-ati putut cîștiga 
îlnirea datorită ratărilor copilărești 

lui Moroianu. Oaspeții s-au com- 
•tat bine. Au înscris : Peșcu (min. 2), 
teescu (min. 31), Dancîu (min. 46 
din 11 m), pentru gazde, Meta (min. 

I, Petrache (min. 23) și Marinescu 
in. 39) pentru oaspeți. A arbitrat 
e V. Jiga-Galați. (E. Petre — co- 
p.).
RULMENTUL BRAȘOV—Ș.N. OLTE- 
:A (2—2)
brașovenii, care nu mai pot evita re- 
țradarea, au folosit 7 juniori pe care 
sS-i rodeze pentru o evoluție cît mai 

tă în campionatul regional. Fotba- 
ii din Oltenița au fost la un pas de 
orie, ei conducînd cu 1—0 și 2—1 
ă în min. 88 cînd au fost egalați. Au 
;ris: Lupa (min. 35), Gabor (min.

AUDIATUR
ET

ALTERA

PARS1*...

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
CHIMIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ (2—1).

Cu toate că îb repriza a doua a 
plouat și terenul a devenit foarte greu, 
calitatea meciului nu a fost alterată. 
Cele trei goluri ale partidei au fost în
scrise de jucătorii de la Minobrad: Pal 
(min. 15) și Martin (min. 56) în poarta 
oaspeților, iar Manole (min. 6) în pro
pria sa poartă ! A arbitrat bine Gavril 
Fa rea ș — Satu Mare. (Pavel Spac — 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA—METALUL RÂ
DĂ IȚI (2—1).

Meci de mare luptă. Oaspeții au con
dus Ia pauză cu 1—0 prin golul înscris 
de Ghețea. Chimia a fost surprinsă de 
vigoarea cu care formația din Rădăuți 
a abordat partida și de-abia în ultima 
parte a meciului și-a revenit și a înscris 
cele două goluri (Nicola a — min. 79, 
Găinaru — min. 85) care au adus vic
toria. (C. Alexa și R. Munteanu — 
coresp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI—TEXTI
LA BUHUȘI (2—1).

L n joc de slabă factură tehnică în 
care Flamura roșie a dominat mai mult. 
Golurile au fost realizate de Bujor 
(min. 45) și Mihalcea (min. 89) pentru 
gazde, respectiv Cram (min. 66). A ar
bitrat slab AL Pîrvu-București. (C. 
Chiriță — coresp.).

8o) pentru Rulmentul, respectiv Efti- 
mescu (min. 8) și Cuca (min. 65). Bun, 
arbitrajul lui C. Cîmpeanu—Tg. Mureș. 
(C. Gruia — coresp. reg.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—OLTUL SF. 
G11EORGIIE (5—0)

Cu toate că terenul alunecos a îngreu
iat controlul balonului, jocul a plăcut 
datorită dîrzeniei cu care și-au disputat 
șansele cele două echipe angrenate, una 
în lupta pentru ocuparea unui loc cît 
mai bun în plutonul fruntașelor, cea
laltă în lupta pentru evitarea retrogra
dării. Au înscris : Ciupa (min. 37, 39 
și 46), Dumitrescu (min. 68), Cosma 
(min. 86). In min. 75. Boanță II a ratat 
o lovitură de la 11 m. A arbitrat bine 
Ion Dobrin-Craiova. (B. Stoiciu — co
resp.}.

METROM BRAȘOV — ELECTRICA 
FIENI (5—0)

Liderul a realizat o victorie destul de 
comodă ca urmare a jocului organizat 
prestat în repriza secundă, cînd a do
minat copios. Au înscris: Aescbt (min. 
46), Ardeleanu (min. 60). Petrescu 
(min. 62), Mileșan (min. 69 — din 
11 m), Frîncu (min 89). Foarte bun 
arbitrajul lui Ilie Drăghici — București 
(E. Bogdan — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — ELECTRICA 
CONSTANȚA 1—0 (0—0)

Vremea nefavorabilă a influențat ni
velul spectacular al partidei. Stăpînind

După meciul echipei de 
tineret la Eisenstadt, antre
norul Bazil Marian ridica 
— intr-un interviu acordat 
ziarului nostru — problema 
așa-zisului .caz Frățilă", a 
cărui evoluție în echipa de 
tineret este bună, deși 
Înaintașul dinamovist .tace 
tușă‘ ia clubul său. „Nu pe 
banca rezervelor — spunea 
el printre altele — va creș
te forma sportivă a lui 
Frățilă".

Ascultîndu-l, atunci, i-am 
dat dreptate antrenorului 
selecționatei noastre de ti
neret. Este bine știut, însă, 
din confruntarea de păreri 
n-are de cîștigat decît ade
vărul.

Zilele trecute ne-a oierit 
părerea — replică Ia spu
sele antrenorului Marian — 
Traian lonescu, antrenorul 
dinamovist. tntîlnindu-1 la 
silrșitul unui antrenament, 
după numai cinci pași tă
cuți împreună, discuția a

alunecat spre„. ați ghicit
— Frățilă.

,O perioadă destul de 
lungă, înaintașul nostru n-a 
mai apărut în echipa Dina
mo și acest lucru a intrigat 
pe multi. Trebuie să știți
— ne-a spus antrenorul 
lonescu — că Frățilă s-a 
scos SINGUR din formație. 
Cum ? Lucrînd insuficient 
la antrenamente, ducînd o 
viată destul de dezordonată, 
forma lui sportivă a cunos
cut un descrescendo sen
sibil. Cum alinierea în 
,11 “-le de bază este la Di
namo un adevărat concurs, 
Frățilă a fost întrecut net 
de alți coechipieri și a tre
cut pe banca rezervelor. 
Faptul că la echipa de ti
neret era „solist fără pro
bleme" i-a creat însă o re
zistentă față de antrenorii 
de la club, așa că, atît eu 
cît și colegul meu Angeio 
Niculescu n-am reușit să-I 
convingem că forma sa ac

tuală nu corespunde necesi
tăților echipei Dinamo și că 
trebuie să lucreze serios 
pentru a redeveni jucătorul 
nostru de bază de altădată. 
Aș adăuga — cu titlu de 
curiozitate, dacă vreți — 
că pe Frățilă eu l-am adus 
la Dinamo, de la Sirena, în 
1959. Asta înseamnă că pri
vesc evoluția lui ca jucător 
cu multă răspundere. Am 
încredere în talentul său, dar 
în momentul de față tre
buie ajutat. Supralicitîndu- 
i-se meritele din meciurile 
echipei de tineret, în care, 
la posibilitățile sale, ar putea 
da mult mai mult, Frățilă 
nu va cîștiga nimic. Dimpo
trivă. în stadiul în care se 
află, el trebuie să renunțe 
la fumurile de vedetă ne
dreptățită șl să muncească 
cu toată seriozitatea la an
trenamente, asta fiind sin
gura cale pentru a redeveni 
Frățilă de altădată".

Vă mărturisim, ascultînd

Categoria C Fotbaliștii români aa plecat 
ieri în R. F. Germană

FORESTA FĂLTICENI—PETROLUL 
MOINEȘTI 1—2 (0—2).

Oaspeții au obținut o victorie neaștep
tată dar pe deplin meritată în fața unei 
formații care s-a comportat sub orice 
critică din toate punctele de vedere. Au 
înscris : Jurza (min. 2) și Dumitrică 
(min. 18) pentru Petrolul, Pavel (min. 
47) din penalti pentru Foresta.

A arbitrat bine Nicolae Vizireanu— 
Cluj. (Negru Lazăr — coresp.).

CLASAMENT
1. Chimia Suceava 22 11 6 5 32—26 28
2. Locomotiva Iași 22 12 3 7 34—25 27
3. Petrolul Moinești 22 10 7 5 28—20 27
4. Flamura roșie Tecuci

22 10 5 7 37—26 25
5. Fructexport Focșani

22 11 1 10 32—31 23
5. Minobrad Vatra D. 22 10 3 9 31—33 23
7. Textila Buhuși 22 10 2 10 38—29 22
8. Metalul Rădăuți 22 9 4 9 26—26 22
9. Foresta Fălticeni 22 9 3 10 28—30 21

10. Rapid Mizil 22 8 5 9 25—29 21
11. Victoria Roman 22 9 1 12 33—31 19
12. Metalosport Galați 22 7 5 10 19—25 19
13. Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 22 8 2 12 21—32 18
14. Unirea Negrești 22 4 5 13 11—32 13

ETAPA VIITOARE : Locomotiva Iași 
—Petrolul Moinești, Fructexport Foc
șani—Rapid Mizil, Unirea Negrești— 
Victoria Roman, Flamura roșie Tecuci 
— Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Metalosport Galați—Foresta Fălticeni, 
Textila Buhuși—Metalul Rădăuți, Mi
nobrad Vatra Dornei—Chimia Suceava.

SERIA SUD

mai bine mijlocul terenului și fiind mai 
insistenți în fazele de finalizare, local
nicii au cîștigat printr-un gol marcat 
de Oțelea (min. 80), care a reluat în 
plasă o minge scăpată din brațe de por
tarul advers. In min. 72, Alexe (Elec
trica) a fost eliminat de pe teren pen
tru injurii la adresa arbitrului și joc 
periculos. A arbitrat slab G. Ghemin- 
gean Buc. (Radu Avram — coresp.).

CLASAMENT

1. Metrom Brașov 22 13 6 3 37—16 32
2. Tractorul Brașov 22 10 7 5 39—22 27
3. I.M.U Medgidia 22 9 6 7 30—25 24
4. Chimia Făgăraș 22 11 2 9 39—37 24
5. TehnometaJ Buc. 21 8 7 6 32—24 23
6. Portul G-ța 22 7 8 7 32—30 22
7. Electrica C-ța 22 8 5 9 30—27 21
8. Dunărea Giurgiu 21 7 7 7 18—19 21
9. Marina Mangalia 22 7 7 8 26—29 21

10. Flacăra roșie Buc. 22 8 5 9 28—33 21
11. S.N. Oltenița 22 5 10 7 17—29 20
12. Electrica Fieni 22 7 5 10 27—33 19
13. Oltul Sf. Gh. 22 6 7 9 16—29 19
14. Rulmentul Brașov 22 4 4 14 27—45 12

ETAPA VIITOARE: Electrica Con
stanța—Tehnometal București, Tracto
rul Brașov—Oltul Sf. Gheorghe, Elec
trica Fieni—Marina Mangalia, S. N. Ol
tenița—Metrom Brașov, Dunărea Giur
giu—I.M.U. Medgidia, Flacăra roșie 
București—Rulmentul Brașov, Chimia 
Făgăraș—Portul Constanța.

După cua se știe, miercuri, ia Lud
wigshafen, echipa țării noastre va 
susține un meci amical cu reprezenta
tiva vest-germană. care se pregătește 
in vederea turneului final al campio
natului mondial, din Anglia.

Slmbătă, fotbaliștii români au fă
cut un ultim antrenament pe stadio
nul Republicii în compania unei for
mații de categoria C.

MECIURI
FARUL CONSTANTA - RAPID 

BUCUREȘTI 3-0 *3—0)

CONSTANȚA (prin telefon). Echi
pele au jucat degajat, miza celor 
două puncte nemaifiind de data asta 
în joc. Constănțenii au reușit un joc 
bun, în care atacul a avut un puter
nic suport în linia defensivă, partici
pantă la acțiunile de finalizare. Bu- 
kosi și Manolache s-au remarcat prin 
agresivitate, iar Kallo prin pofta de 
joc. De altfel, ei au înscris și goluri
le : Bukosî (min. 30) din ofsaid, Kallo 
(min. 33) și Manolache (min. 41).

Rapid a jucat mai bine în repriza 
secundă, cînd antrenorul V. Stănes- 
cu a renunțat pe bună dreptate la 
aportul de loc consistent al unor titu
lari (Năsturescu, lonescu, Codreanu 
etc.), folosind jucători tineri dintre 
care s-au evidențiat Mitroi și Adrian 
Popescu.

Cîmpeanu salvează Încă o dată, blocînd curajos la picioarele lui Mateianu. 
(Fază din meciul Progresul București — Oțelul Galați)

Foto i St. Ciottoș

Nou la Pronosport!
CÎTE UN AUTOTURISM LA FIECARE 

CONCURS

Începînd cu concursul Pronosport 
nr. 23 (etapa din 5 iunie 1966), la 
fiecare concurs se va atribui un pre
miu excepțional în valoare de 75.000 
lei, incluzîndu-se în acesta valoarea 
unui autoturism. Diferența de la va
loarea autoturismului pînă la aceea 
a premiului excepțional de 75.000 lei, 
va fi achitată în numerar.

Pentru concursul din 5 iunie se 
atribuie un autoturism „Fiat 600".

Regulamentul concursului Prono

și această .parte', înclinăm 
să credem că dreptatea este 
a ei. Chiar dacă Frățilă dă 
un randament pozitiv în 
meciurile echipei de tineret 
nu înseamnă că forma sa 
generală este deosebită, reu
șitele lui în aceste meciuri 
puțind îi puse exclusiv pe 
seama talentului său. Cum 
in campionat nu poți rezis
ta prin cîteva .sclipiri', ia- 
tă-ne mai aproape de reala 
situație a lui Frățilă,

Neintenționind să închi
dem discuția, ne adresăm 
celui vizat: ce părere 
ai, Frățilă ?

M. POPESCU
P.S. Din cauza unor in

disponibilități, Frățilă a 
apărut în ultimele me
ciuri în formația aliniată 
de Dinamo. în patru 
partide — cu Dinamo 
Pitești, Steaua, Crișul și 
U.T.A. — a luat aceeași 
notă: 5!

Lotul nostru reprezentativ de fot
bal a plecat ieri dimineață, pe calea 
aerului, in R, F. Germană.

Iată jucătorii care au făcut depla
sarea: lonescu, Constantinescu, Popa, 
Hălmăgeanu, G. Dan, Mocanu, Săt- 
mareanu, Nunweiller III, Ghergheli, 
Dobrin, Popescu, Pîrcălab, Badea, 
Dndea, Sorin Avram, Cuperman, !an- 
cu Echipa este Însoțită de antrenorii 
ILIE O AN A și ȘTEFAN COVACL

AMICALE
A condus cu greșeli C. Negoiță — 

Constanța.
L. BRUCKNER — coresp.

FOLITEHNICA TIMISOARA - C.F.R. 
TIMIȘOARA 1-1 (0-0)

TIMIȘOARA (prin telefon). Desfă
șurat pe un teren desfundat și pe o 
ploaie care nu a contenit, meciul a 
constituit o verificare a pregătirii 
fizice a celor două echipe. Se poate 
spune că examenul a fost trecut cu 
succes de majoritatea jucătorilor.

în prima repriză ocazii mai clare 
au avut ceferiștii, dar Panlici și Fo- 
dor le-au ratat. în cea de-a doua 
parte a jocului, deși studenții au do
minat teritorial, mai aproape de vic
torie au fost tot adversarii lor.

Golurile au fost înscrise de Fodor 
(min. 65) pentru C.F.R. și Mihăilă 
(min. 89) pentru Politehnica.

A. ARNAUTU — coresp.

sport a fost modificat după cum ur
mează i „Din cota fondului de pre
mii va fi mai intîi scăzută contra
valoarea premiului exceptional 
(75.000 lei), iar suma rămasă, consi
derată 100% se va repartiza astfel: 
20% pentru categoria I, 25% pentru 
categoria a D-a, 25% pentru categoria 
a III-a și 30% pentru categoria a 
IV*.

PLATA PREMIILOR DE LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR DIN 21 MAI

Premiile in bani de categoria a 
V-a, indiferent de fază, se vor plăti 
după cum urmează: în Capitală în
cepînd de azi, orele 11, prin casie
riile Loto-Pronosport din cadrul fie
cărui raion, în provincie prin case
le raionale CEC, după 2—4 zile de 
la începerea plăților în Capitală, iar 
pentru câștigătorii din mediul rural, 
spitale, sanatorii și unități militare, 
premiile se vor expedia prin mandat 
poștal.

Tragerea la sorti a autoturismelor 
de la 21 mai a.c. va avea loc mîine 
seară la ora 18,30 in București în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 21 din 25 mai 196(5.

Categoria a H-a: 1 variantă a
35.670 lei și 8 variante a 10.670 lei; 
Categoria a III-a: 77 variante a
1.343 lei; Categoria a IV-a : 486 va
riante a 273 lei; Categoria a V-a ; 
1.756 variante a 75 Iei; Categoria a 
Vl-a: 8.100 variante a 22 lei.

Report la categoria 1: 63.647 lei. 
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variante de la categoria a Il-a, va 
fi tras Ia sorți miercuri 1 iunie 1966.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



IÂ BOUND GARROS
Ion Jiriac și Hie IVăstasi

& Rezultate de bun augur la băieți# Omogenitatea 
obiectiv de viitor

s-au calificat în sferturi!
gchipei feminine

au obținut cele 
in dubla intilnire cu selecționatele R. D.

Elena Trandafir și Cristu Vinatoru mai bune
Germane

rezultate

Campionate de fotbal 
în tarile europene

de finală la dublu

în unele țări 
natele naționale 
se apropie de faza finală, iar în al
tele, ca Suedia, Norvegia, U.R.S.S. 
și Ungaria ele abia au început.

• Noua campioană a R.F. Germa
ne este echipa Munchen 1860, care 
după ce a învins în deplasare pe 
Borussia Dortmund cu 3—0 în pen
ultima etapă și a scos-o din cursă, 
sîmbătă a terminat la egalitate 
(1—1) cu S.V. Hamburg. Iată rezul
tatele etapei de sîmbătă s Borussia 
Neunkirchen—S.C. Karlsruhe 1—0, 
Eintracht Braunschweig—Borussia 
Monchengladbach 1—1, Eintracht 
Frankfurt—Borussia Dortmund 4—1, 
Werder Bremen—Bayern Munchen
1— L 1 F.G Koln—1 F.C. Nurnberg
2— 1, S.V. Meiderich—Hannover 96 
2—2, V.f.B. Stuttgart—1 F.C. Kaisers-

europene, campio- 
s-au încheiat sau

Întîlnirile cu selecționatele de po
pice ale R. D. Germane, desfășurate 
la Tg. Mureș și Cluj, au constituit 
o ultimă verificare internațională a 
sportivilor noștri vizați pentru apro
piatele campionate mondiale de la 
București. Au răspuns cele 12 jucă
toare și tot atîți jucători, încercați în 
cele două duble întîlniri, speranțelor 
puse în ei de colectivul de antrenori 
și exigentelor numeroșilor spectatori? 
Răspunsul i la băieți 
fost satisfăcute total, 
corespuns parțial. Să 
cifrelor, care exprimă 
mai concis comportarea selecționabi- 
lilor.

La Tg. Mureș, unde au evoluat 
primele noastre selecționate, echipa 
masculină — eonfirmînd buna formă 
în care se află — a reușit să depă
șească s formație puternică din care 
au tăcut parte fostul campion mon
dial Eberhardt Luther, Gerard Grohs, 
Eberhardt Schultze șl alți popicari cu 
bune rezultate în arena mondială. 
Jucătorii noștri au acționat ca niște— 
ceasornice. Astfel, Petre Purje (984), 
acest 
nărui 
beriu 
(938) 
vedea — de 900 p.d., Ion Miceroiu 
a realizat 1000 p.d., Iar Gristu Vînă- 
loru a depășit granița celor 1000 p.d., 
doborînd din 200 bile mixte 1006 po
pice. Rezultatul final (5793 p.d.) con
stituie un nou record republican pe 
echipe, iar performanta lui Cristu 
Vinătoru întrece cu 12 p.d. recordul 
republican individual stabilit anul 
acesta, la Ljubliana, de către T. Sze
mani. Tot atit de îmbucurător este și 
faptul că jucătorii români au dove
dit o mare precizie în lansarea bilei 
(selecționata noastră a totalizat 7 
„bile goale*, P. Purje și C. Vînă- 
toru neratînd nici o lovitură), rezul
tatele lor fiind valoroase și sensibil 
apropiate. Aceasta denotă că s-au

așteptările au 
iar fetele au 
dăm cuvîntul 
în modul cel

pe drumul realizării 
a forma- 
desfâșoa- 
jocul de

adevărat 
Dumitru 
Szemani 

au trecut

motor al echipei, tî- 
G. Dumitru (932), Ti- 
(933) și G. Rădulescu 
— după cum se poate

făcut pași mari 
mult doritei omogenizări 
ți ei, întrucît întrecerile se 
ră pe echipe, «. i toate că 
popice e prin excelentă individual, 
pentru că pe pistă sportivul nu poa
te fi ajutat de coechipier. Frumoasa 
comportare de la Tg. Mureș ilustrea
ză posibilitățile sportivilor noștri, iar 
rezultatele înregistrate se cer reedi
tate, ceea ce îi obligă în continuare 
la o pregătire asiduă, conștiincioasă. 
Alături de cei șase jucători mențio
nați, se cuvine să-i notăm șl pe 
V. Măntoiu (941), A. Sucatu (968), 
Victor Ivan (928) și D. Kridor (901), 
care au făcut parte din selectienata 
divizionară B și au avut a bună com
portare.

Dar dacă la băieți antrenorul F. Pa- 
pescu are un cîmp larg de selecție, 
nu același lucru se poate spune șl 
la fete. Deși la Tg. Mureș, formația : 
Ținea Balaban (428), Elena Lupescu 
(391), Crista Szocs (416). Elena Tran
dafir (465), Margareta Szemani (443) 
și Cornelia Moldoveanu (409) a rea
lizat un nou record (2552 p.<L), Elena 
Lupescu nu a corespuns (ea nu a dat 
satisfacție nici în recentul turneu în
treprins în R.F.G. și R.D.G.), iar ulti
mul schimb. Cornelia Moldoveanu, a 
pierdut „zestrea* de 37 p.d. cu care 
a intrat pe pistă, datorită unui joc 
inegal de la o manșă la alta. De ase
menea, Ținea Balaban și Crista Szocs 
au ratat fiecare cite 6 aruncări, ceea 
ce le-a micșorat rezultatul cu cel 
puțin 20 p.d. în consecință, conside
răm că trebuie încercate, in conti
nuare, Maria Stanca (422 p.d.1, Florica 
N'eguîoiu (418 p.d.) și alte jucătoare 
care în cadrul selecționatei divizio
nare B s-au remarcat prin siguranță, 
în afară de aceasta, se impune selec
tionarea unui lot mai larg din care 
să se rețină 
toarele cele 
cursurile de

Baschetbalistii de la S.S.E. 2
9

au cîștigat turneul

(prin telefon). — In loca- 
it loc săptămtna trecută un 

al de baschet naș
ii care a luat parte și echipa 
sportive de elevi nr. 2 din Bucu- 

Gomportindu-se bine, tinerii
baschetbaliști au reușit să 

S.S.E.
S.S.E.—

HALLE 
Etate i «ti 
turneu inter 
rnKn.
Școlii 
iești.
noștri 
cîștige turoeuL Iată rezultatele: 
—Motor i"lTr: ilorf TI—51 ; —
Slavia Praga 84—40 și S.S.E.—Chemie 
Halle 67—-86. Id afara acestor partide, 
echipa noastră a mai susținut două 
meciuri In compania unor formații de 
seniori. AstfcL ea a întrecut cu scorul 
de 76—72 echipa Motor Ammersdorf 
și a pierdut la reprezentativa regiunii 
Halle, eu 58—€1.

proL ROMULUS SPIRESCU

A fost inaugurat 
din Ciudad

pentru „mondiale* jucă- 
mai constante în con- 
controL

TR. IOANIȚESCU

CI UD AD DE MEXICO 30 (Ager- 
pres). — Stadionul „Aztec" din Ciu
dad de Mexico, prima mare con
strucție realizată în vederea Jocu
rilor Olimpice din anul 1968 și a 
campionatului mondial de fotbal din 
1970, a fost inaugurat duminică, în 
prezența președintelui Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz. Au fost de față 
de asemenea președintele F.I.F.A., 
Stanley Rous, membri ai Comitetu
lui olimpic mexican. Cu acest prilej

lautern 4—1, Schalke 04-
4—0. Situația i
1. Munchen 1860
2. Borussia

Dortmund
3. Bayern

Munchen
• Campioana 

Zurich, care a totalizat 42 p. în ul
tima etapă, campionii au învins 
formația Basel cu 5—2.

• în campionatul Ungariei, după
12 etape conduce Vasas Budapesta 
cu 20 p. Rezultatele etapei de du
minică t Ujpest Dozsa—Dorog 6—1, 
Csepel—Pecs 1—1, Vasas—Ferenc- 
varos 4—4, Honved—M.T.K 3—0,
Dunaujvaros—Gyor 
jan—DiosgySr 2—0, 
0—0

• în campionatul 
mele locuri se află Admira cu 39 p. 
urmată de 
cu 33 p.

• „Cupa 
tă de Real 
a Întrecut eu 2—0 (2—0) pe Atletico 
Bilbao.

echipelor
34

34

34

19

19

11

9

7
Elveției

20

-Tasmania 
fruntașe :

4 --80:40 51

6 70:36

71:38

47

477
este F.C.

1—1, Salgotar- 
Tatabanya—Ozd

austriac pe pri-

Rapid cu 37 p și Vienna

Spaniei" a fost eîștiga- 
Saragossa care în finală

PARIS. în turneul internațional 
tenis de ia Roland Garros tenis m ai 
români Ion Tiriac și Hie Năstase s- 
calificat pentru sferturile de finală 
proba de dublu, întrecînd redutabil 
cuplu alcătuit din Bames (Brazilia), B 
driguez (Chile), cu scorul categoric 
6—4, 6—2, 6—1. în proba de isimplu ma 
culin au rămas în luptă opt jucător 
australienii Boy Emerson, Fred Stol 
Tony Roche și Ken Fletcher, Cliff Drj 
dale (Republica Sud-Africană), Istv 
Gulyas (Ungaria), Aleksandr Metrev 
(U.R.S.S.) și Francois Jauffret (Franț- 
Ultimul a avut o victorie relativ corn 
dă, în optimiile de finală, asupra iug 
slavului Spear pe care l-a învins 
6—3, 3—6, 6—4, 6—2. Metreveli a eonf 
mat bunele rezultate de la începui 
turneului, eliminîndu-1 și pe americar 
Dennis Ralston cu 8—6, 2—6, 6—1, 6—3

Ieri, în primul joc din ^sferturi» Drj 
dale l-a învins pe Stolle, unul din 1 
voriții probei de simplu, cu 1—6, 6- 
6—2, 11—9 !

MECIlIl PETROSIAN-SPASSKI
MOSCOVA. Tigran Petrosian 

avantaj în a 20-a partidă 
Spasski, întreruptă la mutarea ; 
Scorul meciului rămîne deocamdi 
9,5—9,5.

întrecerile atleților fruntași din U. R. S. S
MOSCOVA, 80 (Agerpres). — O 

serie de atleți fruntași din Uniunea 
Sovietică s-au întîlnit cu prilejul me
ciului dintre selecționatele orașelor 
Moscova și Leningrad. Cu acest pri
lej au fost stabilite o serie de perfor
manțe valoroase.

Pe primul plan se situează rezulta
tul obținut de tînărul săritor în înăl
țime Valeri Skvorțov, care a realizat 
2,21 m. Aceasta este a doua perfor
manță mondială a anului, după Ni 
Ci-cin (R. P. Chineză)

Irina ~
80 m
Tamara Press s-a clasat pe primul loc

la aruncarea greutății (17,95 m) și d 
(55,41 m).

Iată alte rezultate înregistrate în Ci 
două zile ale concursului : masculi 
100 m — Lebedev 10,6 ; 400 m 
Savciuk 47,0 ; 200 m — Savciuk 21, 
110 m.g. — Mihailov 14,1 ; temini 
800 m — Tamara Babințeva 2:05, 
lungime — Tatiana Scelkanova 6 
m ; înălțime — Taisia Cencik 1,73 i 
suliță — Valentina Popova 57,83

2,26 m.
Press a cîștigat proba de 

garduri în 10,8 iar sora sa Știri, rezultate

stadionul „Aztec" 
de Mexico

au avut loc demonstrații sportive și 
meciul de fotbal dintre echipa cam
pioană a Mexicului, America, și for
mația italiană Juventus Torino (scor 
final 2—2).

Stadionul „Aztec", înzestrat cu in
stalații moderne și un sistem de ac
ces care permite publicului să so
sească cu automobilul chiar la intra
rea în tribune, are o capacitate de 
105 000 locuri.

cu România
jucătorii pe care 

in mod deosebit, 
Haller, aliat acum 
său A. C. Bologna

din care va forma echipa R. F. Germane 
pentru meciul

Sîmbătă seara, după încheierea ul
timei etape din liga de fotbal a R. F. 
Germane, antrenorul federal Helmut 
Schon a fixat lotul restrins de ju
cători pentru meciul de miercuri eu 
reprezentativa României.

lată cum arată lotul celor 17: 
portari — Tilkowski (Borussia Dort
mund ), Bernard 
(Werder Bremen) 

(Eintracht Frank- Corespondei 
furt), Schnellinger 
(Milan), Patzke 
(Munchen I860); mijlocași — Szyma
niak (Tasmania), Weber (1 F.C. Koln), 
Sieloff (V. f. B. Stuttgart), Hbttges 
(Werder Bremen); înaintași — Gra
bowski (Eintracht Frankfurt), Briills 
(Brescia), Ulsass (Eintracht Braun
schweig), Seeler (S. V. Hamburg), 
Held (Borussia Dortmund), Overath, 
Hornig (ambii 1 F. G. Koln), Emme
rich (Borussia Dortmund).

Cîteva amănunte asupra te lor 
.absenți'. Atacantul Schulz și mijlo
cașul Lorenz sînt răniți. Beckenbauer, 
Maier (ambii de la Bayern Munchen) 
și Kraemer (S. V. Meidericher) stau 
frică la dispoziția cluburilor lor, eare

la 4 iunie fși dispută finala .Cupei 
R. F. Germane". O situație similară 
are și unul din 
Schon contează 
înaintașul central 
în Italia. Clubul
îi ia ia New York pentru disputarea 
turneului international și el nu va

fi in tară decit la sfirșitul 
nie. De notat că Haller a 
torul principal al victoriei 
pe care reprezentativa R. 
mane a obținui-o in meciul de la 
Dublin eu Irlanda.

De fapt, In această ultimă triere 
a jucătorilor vest-germani Înaintea 
meciului de Ia Ludwigshafen a fost 
un singur... eăzut la examen. Este 
vorba de mijlocașul dreapta Paul, d» 
la Borussia, care n-a dat deplină sa. 
tis fac [ie în etapa de sîmbătă.

După eum se vede, naționala pe 
eare Helmut SchSn o pregătește pen
tru G.M. la formă tot mai deiinită.
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Și desigur meciul de 
miercuri, cu reprezenta
tiva română, va fi o 
indicație prețioasă tn 
aceste ultime retușuri pe 
care antrenorul federal 
le face formației foste 
campioane mondiale. Iată 
de ce partida R. F. Ger
mană — România, de la 
Ludwigshaten, stîrnește 
un interes deosebit 
rlndurile iubitorilor 
fotbal de la noi.

Acest meci pune, 
altfel, interesante proble
me in domeniul tacticii 
pe care o va adopta 
echipa gazdă. De pildă, 
se pune întrebarea: cum 
va rezolva antrenorul 
Sehon acoperirea mijlocului terenu
lui, tn absenta lui Beckenbauer ? Nu 
este exclus ca în partidă să vedem 
un .trio' de mijlocași Szymaniak- 
Weber-Hăttges. Posibil, de asemenea, 
ca Briills să funcționeze ca înaintaș 
retras.

In ee sistem va juca echipa vest- 
germană ? Să-l cităm din nou pe 
Helmut Schon: ,Noi ne adaptăm 
totdeauna Jocul în funcție de adver-

Uwe Seeler (stingă), cunoscutul atacant central 
de la S. V. Hamburg intr-o atitudine caracteristică

sarul pe care-1 întîlnim. Mă stră
duiesc să fac o echipă care să fie 
aptă pentru orice tactică necesară 
în joc...* Și tot el precizează; .Re
zultatul nu mă Interesează în prin
cipal. Aș dori, în fata României, să 
încerc unele lucruri care să poată 
fi aplicate apoi în jocurile de cam
pionat mondial*.

KURT FUNK
ziarist sportiv

MOSCOVA. — Duminică, rep 
zentativa de fotbal a U.R.S.S. a s 
ținut un nou joc de verificare, în co 
pania echipei italiene Lanerossi 
cenza. Fotbaliștii sovietici au cîști 
cu 4—2 (2—1) prin golurile marc 
de Banișevski (2), Malafeev și Sa 
Viitorul meci al reprezentativei sot 
tice Va avea loc la 5 iunie, advers; 
fiindu-i reprezentativa Franței.

LONDRA. într-un concurs :nterr 
țional de atletism desfășurat la L< 
dra, campionul olimpic Lynn Dav 
(Anglia) a cîștigat proba de sărit» 
în lungime cu rezultatul de 7,70 
Cursa de 1500 m a revenit poloiie^i 
Baran în 3:43,7, iar cea de 800 m 
Boulter (Anglia) cu 1:47,9. Alte re; 
fate: 440 y — Warden (Anglia) 51 
3 mile — North (Anglia) 13:18,8 ; '. 
m — Genevay (Franța) 21,7.

PARIS. In cadrul turneului pe c 
îl întreprind în Franța, selecționat 
de baschet ale R.P. Chineze au su 
nut două noi întîlniri în compa 
sportivilor francezi. Echipa mascul 
a jucat la Mulhouse cu reprezenta 
Franței pe care a învins-o cu sco 
de 67—66, iar cea feminină a evol 
la Montceau-Les-Mines, unde a 
trecut selecționata Franței cu 72—6C

CIUDAD DE MEXICO. Ech 
feminină (tineret) de volei a E 
gariei și-a încheiat turneul 
Mexic jucînd Ia Ciudad de Mex 
cu selecționata Mexicului pe care 
întrecut-o cu 3—2 (15—3, 12—15, 1
16, 15—10, 15—11). Cu două zile î 
inte reprezentativa Mexicului a îm 
echipa Bulgariei cu 3—2 (15—13, 1
17, 15-12, 10-15, 15-1). Din < 
șase partide susținute în compania 
lecționatei mexicane, voleibalis' 
bulgare au cîștigat trei și au pier 
trei. Din rîndul reprezentativei 1: 
gariei s-au evidențiat în mod spei 
Zoia Antonova și Zvetana Berova.

VARȘOVIA, — în cadrul unui c 
curs de atletism desfășurat cu part 
parea unor sportivi fruntași din I 
Ionia, Piatkowski a cîștigat proba 
aruncarea discului cu rezultatul 
59.00 m.

SANTIAGO DE CHILE. - Se! 
ționata de fotbal a Mexicului a 
trecut, într-un meci amical, ech 
Chile cu scorul de 1—0 (1—0). Un 
gol a fost marcat în minutul 2 
Fragoso.

ROMA. In etapa de Ieri a tun 
ciclist al 
nometru 
italianul 
trecut în

Italiei — 46 km contra c 
— pe primul loc s-a cî=

Adorni cu 56:46,0 Cart 
fruntea clasamentului.
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