
PETRECERE FRUMOASA, COPII!
Astăzi, 1 iunie, tint progra

mate 7 821 de meciuri „cheie* 
în Capitală. De fapt, 7 821 și 
jumătate, dacă socotim și în- 
tîlnirea decisivă dintre Vlă- 
duț și Comei la mersul daa- 
daratelea îatr-un picior, cu o- 
colirea „jurialui1* aflat în căru
cior. Da n-o socotim. Nu e 
„oficială* 1 Deci, avancronica 
mea la această zi are să cu
prindă doar 7 821 de „meciuri*. 
Eu zic să-i dau drumul, că la 
ora asta e posibil să fi și înce
put întrecerile.

Sportivii de la Palatul pionie
rilor, bunăoară, și-au disputat 
încă de acum trei zile întâieta
tea în marea competiție orga
nizată în cinstea „Zilei copilu
lui". Duminică, sute de „cra
vate roșii* din toate raioanele 
Capitalei s-au întrecut pe fru
moasele lor terenuri de sport 
la atletism, volei, baschet, fot
bal, gimnastică și șah. Me
ciurile vor continua însă toa
tă... vacanta. In București, in 
taberele de la Cheia. Timișul 
de Sus, Cozia, Bușteni. Năvo
dari ș.a. Asta, ca să nu mai vor
besc de înotători (2 000) care, 
începînd din luna iunie, vor 
vîntura cît e vara de mare 
apele albastre ale bazinului de 
înot.

Și acum, să trec la avancro
nica propriu-zisă de azi. In 
„Poiana sportului" din parcul 
Herăstrău va avea loc marele 
concurs rezervat sportivilor ca
tegoriei „sub 7 ani* din raio
nul 30 Decembrie. După cum

Concursul atletic 

„Narodsa m!adej“

La sfârșitul săptămânii, în 
localitatea Slava Zagora din 
Bulgaria va avea loc a Xl-a 
ediție a concursului interna
țional de atletism organizat 
de ziarul „Narodna miadej“. 
La întreceri vor participa și 
următorii aîleți români; P. 
Astafei, V. Caramihaî, L. Ca- 
raiosifoșlu, Ad. Samungi, V. 
Suciri. Olimpia Cataramă, 
Mihaela Peneș, Elena Vin- 
tilă și V. Sălăgean.

„CEVA
De o parte și de alta a Râmnicului, 

din câmpia Sălcioarei și pînă sus, în 
ultimele sate întinse spre crestele mun
ților, duminica — mai ales — încep 
obișnuit, întrecerile sportive. Decor es
tival, „tribune41 pline și, de fiecare 
dată, oaspeți din comunele învecinate. E 
de ajuns să „prinzi41 chiar numai un 
ceas dlnîr-o asemenea „duminică cultu- 
ral-sportivă“ pentru a te convinge de 
răspândirea, popularitatea și eficiența 
acestor competiții sportive.

Dar, na e totul să asiguri continui
tate. Sînt necesare căutări, mereu -alte 
forme, alte mijloace care să împiedice 
monotonia.

— Trebuie mereu ceva nou, îmi spu
neau, zilele trecute, activiștii sportivi 
din Rm. Sărat pe care-î invitasem la o 
„masă rotundă44 pe această temă.

★
. .Și înainte cu un an doi se orga

nizau „duminici cultura l-spor ti ve“ la 
Fiicele. Dar, terenul era așa și așa. Și 
apoi, doar fotbal? Acum e altceva! La 
Vîje/de există o bază sportivă de toată

N O U...“ 
frumusețea: terenuri de fotbal, volei, 
handbal, amenajări pentru atletism.

La Știubei, „noul41 a însemnat anul a- 
cesta introducerea atletismului în pro
gramul „duminicilor cultural-sportive*1 
și astfel aproape că s-a dublat numă
rul participanților. La Sihlea, arena de

ÎNSEMNĂRI

popice — cu pistă de bitum — a de
venit punctul de atracție al întrecerilor 
de ia sfârșitul săptămânii și nu o dată 
oaspeții se-ntore spre casă la.», lumina 
lunei.

încă un teren, un nou sport, un nou 
joc distractiv — în programul „dumi
nicilor cultural-sportive'11 care au loe 
la Gheorghiasa. Zoit&, Ruda. Sihlea, 
sau la Rîmnicelu, unde se cultivă, cu o 
consecvență lăudabilă, frumusețea jo
cului de oină.

au decurs pregătirile, toată lu
mea se așteaptă la o luptă 
foarte, foarte strînsă. Eu i-am 
văzut la antrenament. Erau e- 
chipați de credeai că se pre
gătesc pentru cine știe ee cam
pionat mondial. Teniși sau 
bascheți în picioare, tricouri 
noi-nouțe cu ecusoane cusute 
în dreptul inimii, cozoroace de 
diferite culori prinse cu elas
tic în jurul capului, genun- 
chiere etc

Tot astăzi, 1 iunie, vor avea 
loc și tradiționalele concursuri 
de trotinete și triciclete în car
tierele Floreasca și Ferentari, 
în Balta Albă și Sergent Nițu 
Vasile — fotbal, handbal și 
întreceri pe patine cu rotile. 
Parcurile de joacă și distracție 
din Militari. Giulești și Sos. Ol
teniței vor găzdui cele mai— te
ribile dispute de cățărări și 
alergări.

în sfîrșit. cîteva cuvinte 
despre frumosul .banchet* pe 
care îl vor da, probabil, pă
rinții după aceste concursuri. E 
vorba sâ fie organizat în „Po
ienița copiilor* din Bulevardul 
Republicii: mesele și scaunele 
pe măsura consumatorilor, pră
jituri și înghețată de tot felul, 
vată de zahăr parfumată cu 
vanilie, benzi de magnetofon 
înregistrate cu cele mai fru
moase povești și basme.

Deci, succes în întreceri și 
petrecere frumoasă 1—

VASILE TOFAN

De astăzi, ștrandul Tineretului va redeveni o împărăjie 
a copiilor dornici să învețe tainele înotului

Foto St Ciotloș

venit, la „ Tineretului"!
Astăzi dimineață pășesc pe por

țile ștrandului Tineretului copiii 
participant! la ciclul inaugural al 
centrului de învățare a înotului 
organizat de federația de spe
cialitate. Desigur, un eveniment 
important dacă ținem seama că 
în decursul anilor la acest cen
tru au învățat să înoate mii și 
mii de copii, dintre care mulți 
au fost selecționați apoi în sec
țiile de performanță ale cluburi
lor bucureștene. Anul acesta, ac
tivitatea centrului va fi și mai 
mult canalizată spre calitate, ast
fel ca la sfârșitul fiecărui ciclu 
antrenorii duhurilor să poată 
selecționa copii bine dotați fizic

Noi recorduri de înot 
la Cluj

lntr-un concurs de înot 
desfășurat în bazinul acoperii 
(25 m) de la Cluj în cinstea 
„Zilei internaționale a copi
lului", sportivii din regiunea 
Cluj au stabilit două noi re
corduri republicane de sală. 
Astfel. Mibaeda Dobocan (Me
talul Turda) a înotat 5© m 
liber în 33,6 sec. — nou record 
de fetițe categ. B. iar Zita 
Erded (C.SJd. Cluj) a parcurs 
distanța de IM na spate în 
1:25.2 — nou record de fetițe 
categ. B (P. Rad vani—coresp).

La sfirșitul săptâmlnii

Concurs internațional 
de gimnastică

Sezonul competition*! la gim
nastică este în plină desfășnrare. 
A pro a pe că nu există sfîrșit de 
săplămînă fără un concurs de mai 
mică sau de mai mare amvloare-

Peste câteva zile, mai precis 
vineri, sâmbătă și duminică a- 
malorii acestei discipline sportive 
vor avea ocazia să asiste la o 
nonă competiție importantă. Este 
vorba de un concurs internațio
nal 13 care participă echipele re
prezentative ale cluburilor Dy
namo Berlin, Duzsa Budapesta.

șa cu o bază tehnică solidă. A- 
ceasta este de altfel și explica
ția faptului că durata unui ciclu 
a fost sporită la 21 de zile (nu
mai cel care începe azi va dura 
19 zile), că profesorii au parti
cipat (pentru prima dată) la un 
curs de instructaj încheiat cu un 
examen, că au existat preocupări 
pentru îmbunătățirea metodicii de 
predare.

La început de sezon, urăm par
ticipant ilor la centrul de învățare 
a înotului deplin succes, instruc
torilor spor în muncă., iar antre
norilor prilejul de a selecționa 
elemente cît mai talentate!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚLVA I
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Dinamo Moscova, Ruda Hvezda 
Presa, Spartak Soția, Gutardia 
Varșovia și Dinamo București. 
în afară de Dynamo Berlin și 
Dozs2 Budapesta care prezintă 
numai echipe mascuEne, celelalte 
cluburi vor concura și cu for
malii fesa ini ne. Printre compo- 
nenții formațiilor se află sportivi 
cunoscuți pe plan international ca 
Barbara Eustakieicicz, Jan Jan- 
kouiez (Gwardia Varșovia), La- 
jos Varga (Dozs3 Budapesta) și 
alții. Din echipa bucureșteană fae 
parte Elena Ceampelea. Rozalia 
Buizat-Filipes cu. Rodica Apă- 
leanu. Gh. Tohâneanu etc.

Programul concursului cuprin
de exerciții impuse, bber alese 
și întrecerea primilor 6 clasați 
pe aparate. Competiția se va des
fășura in sala Dinamo.

Ediția 1966 a Campionatelor internaționale 
de tir ale României

Mîine dimineață, la ora 8,30, 
cei peste 100 de trăgători, par
ticipant la Campionatele in
ternaționale de tir ale Româ
niei, se vor alinia pe platoul 
din fața pavilionului central 
de pe poligonul Tunari pen
tru solemnitatea de deschidere 
a competiției. La această edi
ție a „internaționalelor" par
ticipă sportivi din opt țări. 
Printre ei se găsesc o serie de 
trăgători cu renume, ceea ee 
constituie o garanție că în
trecerile se vor ridica la un 
înalt nivel tehnic.

Elvețienii și cehoslovacii, 
care au sosit primii în Bucu
rești, au avut ieri o zi de plim
bare. Lotul elvețian a făcut 
o excursie cu autobuzul pe 
Valea Prahovei, iar cel ceho
slovac a vizitat Capitala.

Noului îi urmează... noul. După ce 
și-an înfrumusețat terenurile de sport 
și au mărit capacitatea „tribunelor14, 
pentru a face să crească numărul pâr
tiei pa urilor la întreceri și al spectato
rilor, asociațiile sportive din comuna 
Ziduri (Recolta, Tractorul și Viitorul) 
au îmbogățit coasiderabil programul 
competițiilor. La ultima „duminică cul
tural-sportivă44, pe terenul din Ziduri 
a avut loc o aplaudată demonstrație de 
gimnastică realizată de un ansamblu de 
12© de sportivi, conduși de prof. D. 
Drago stai. Nu este oare important 
faptul că oaspeții din comunele Bală- 
ceariu, Boldu, Fiicele și Rm. Sărat au 
ținut să facă, la sfîrșit, un schimb de 
experiență cu activiștii sportivi din co
muna Ziduri ? Am aflat că organizatorii 
„duminicilor cultural-sportive11 din a- 
ceastă comună pregătesc acum o „sur
priză*1 : un concurs de„. pescuit sta
ționar. De ce nu, dacă astfel de între
ceri — și, desigur, multe altele — pot 
face mai interesante, mai atractive a- 
cesle frumoase competiții sportive?

DAN G1RLEȘTEANU

P.S. — Așteptăm „replica* asociați
ilor sportive din alte raioane, la să ve
dem 1

Miercuri 1 hinie 1966

Elena Ceampelea într-o „cumpănă" pe birnă

Miisse începe pe poligonul Tunari

Federația noastră a înscris 
pe listele de concurs un nu
măr mare de sportivi, printre 
care o serie de tineri care au 
obținut anul acesta perfor
manțe promițătoare. Dintre 
trăgătorii români care vor lua 
startul la „internaționale" a- 
mintim pe Atanasiu, Dumitriu, 
Tripșa, Roșea, Jeglinschi, Giuș- 
că, Bratu, Pieptea, Iuga, Pe-

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

JOI : pistol vitezâ 304-30 de 
focuri : armă liberă calibru 
redus 60 foeuri seniori ; armă 
standard 60 focuri culcat se
nioare si juniori.

VINERI : armă liberă calibru 
redus 30x40 focuri seniori ; pis
tol liber 60 focuri.

SlMBATA : armă standard 
3x20 focuri senioare și juni
ori.

DUMINICA : armă standard 
3x20 focuri seniori ; pistol ca
libru mare 36 focuri precizie 
+ 30 focuri viteză ; ora 13,45 
festivitatea de închidere.

Probele încep zilnic de Ia 
ora 0. >

trescu, Maghiar, Grosaru — 
la probele de pistol, Edda Baia, 
Margareta Enache, îudith Mos
ca, Elena Nistor, Rodica Hnat, 
Ana. Goreti, Ioana Soare, Ma
ria Ignat — la armă standard 
senioare, Șandor, Rotaru, Va- 
silescu, Caban, Olărescu, Fe
recata, Ciulu, Cristescu, Wei- 
nerich, Cogut — la armă li
beră și standard, Becea. Be- 
linschi, Csegezi, Magda Bor- 
cea, Emilia Popa, Mariana An
tonescu, Aritina Bițică — la 
probele de juniori din cadrul 
triunghiularului România — 
Iugoslavia — Bulgaria.

„Divizie" de atletism pentru școlarii 
din Călărași

Din inițiativa Secțiunii de în- 
vâțămînt a orașului Călărași și 
cu sprijinul organelor locale 
UCFS a fost organizată o in
teresantă competiție pentru șco
lari — „divizia* de atletism. La 
întreceri au iu at parte reprezen
tativele școlii generale de 8 ani,

* 4 pagini 25 bani

Gh. Vasilescu. unul dintre cei 
mai buni trăgători români la 

probele de pușcă
Foto: A. Neagu

Astă-seară vor avea loc șe
dința tehnică și tragerile la 
sorți- întrecerile de pistol vi
teză se vor desfășura pe două 
standuri, ale căror instalații 
au fost revizuite, iar probele 
de pușcă pe poligonul de 309 
metri.

care s-au întâlnit sistem tur-re» 
tur. Pînă în prezent, pe primele 
locuri In seriile respective se a- 
fiă echipele școlilor generale nr.tf 
șî nr. 3, Cele două echipe urmea
ză să «e întâlnească în prima de
cadă 3 lunii, pentru a desemna 
campioana pe oraș.
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CAMPIOANELE HANDBALULUI ROMÂNESC |

I Universitatea Timișoara—victoria tinereții

SZSSÎ3
Concursul internațional 

de sărituri 
de la Murmansk

Universitatea Timișoara a re
venit nu de mult în rîndul ce
lor mai bune formații feminine 
de club din țara noastră. După 
o destul de lungă perioadă de 
căutări, de încercări de a refa
ce - prestigiul handbalului timi
șorean, s-a ajuns în cele din ur
mă la adoptarea celei mai efi
ciente metode: creșterea și pro
movarea cu curaj a elementelor 
tinere.

Pentru aceasta sîntem tentați 
să numim această victorie a stu
dentelor timișorene în campio
nat, o victorie a tinereții. De 
3—4 ani antrenorul Victor Chița 
a remaniat mereu formația, îm- 
prospătînd Iotul cu elemente ti
nere. Faptul nu pare ieșit din 
comun, dar el capătă o altă 
semnificație în handbalul fe
minin, unde de foarte multă 
vreme ideea creșterii și promo
vării elementelor tinere nu își 
găsește prea mulți adepți. Și

iată că antrenorul Victor Chița 
dovedește în mod practic că 
se poate cîștiga și fără vedete, 
fără nume sonore.

Desigur că introducerea în pri
ma echipă a elementelor tinere 
nu a rezolvat (și nici nu putea 
să rezolve...) problema cîștigării 
titlului de campioană a țării. 
Abia după aceea a fost necesar 
să se muncească mai mult, mai 
conștiincios, mai dîrz. Perseve- 
rînd pe acest drum, antrenorul 
timișorean și elevele lui au cu
cerit în cele din urmă laurii pe 
care îi meritau.

Iată noile campioane: în picio
are, de la stînga la dreapta: 
I olanda Iiigo, Edeltraute Franz, 
Ana Nemeț, Angela Moșu, Ros- 
vita Neuhror, Eva Kaspari, an
trenorul V. Chița, jos: Tereza 
Secheli, Delia Stoica, Lucreția 
Anca, Florica Ciosescu, Carmen 
Dicu.

Dinamo București-o
Dinamoviștii bucureșteni au 

îmbrăcat anul acesta pentru a 
șaptea oară tricourile de cam
pioni. Succesul lor era așteptat, 
deoarece Dinamo București a do
minat și de această dată de la 
început și cu autoritate între
cerea celor mai bune echipe 
masculine. De fapt, an de an (cu 
o singură excepție, intercalată 
tocmai pentru a... întări regula 
victoriilor echipei bucureștene) 
dinamoviștii s-au detașat de res
tul formațiilor prin excelenta 
lor pregătire, prin valoarea teh
nică și tactică a jocului prestat 
și printr-o admirabilă putere de 
luptă.

Suita de victorii a handbaliștî- 
lor de la Dinamo are însă sem
nificații care trebuie să dea de 
gîndit antrenorilor de la celelal-

performeră deosebită
te echipe și tuturor jucătorilor 
noștri fruntași. Să cîștigi de 7 
ori titlul de campioni ai țării 
este o performanță care iese din 
comun și la baza căreia stau mii 
și mii de ore de antrenament 
Munca antrenorului emerit Oprea 
Vlase și a elevilor lui, conștiin
ciozitatea în pregătire nu putea 
să nu dea roade. Iar astăzi, cînd 
dinamoviștii așează în vitrina 
clubului lor a șaptea cupă de 
campioni, noi — și, desigur, toți 
iubitorii handbalului din țara 
noastră — îi felicităm călduros

lată-i fotografiați la cîteva 
clipe după ultimul joc din cam
pionat : de la stînga la dreapta 
(sus): Lieu, Redl, Eftimie, (mij
loc) Coman, Mureșan, Popescu, 
Nica, Ionescu, (jos) Ivănescu, Mo
ser, Costache I, Bogolea, Schu
man, Costache II.

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I 
J

Marți s-a încheiat concursul interna
țional de sărituri de la Murmansk, la 
care au fost prezenți cei mai buni spor
tivi din Cehoslovacia, Franța, Finlanda, 
R. D. Germană, R. F. Germană. Polo
nia, România și U.R.S.S. în proba de 
sărituri de la trambulină victoria a re
venit lui VI. Vasin (U.R.S.S.) cu 470,70 
p. El a fost urmat de M. Safonov 
(U.R.S.S.) cu 461,35 p, și H. D. I’op- 
lial (R.D.G.) cu 453,40 p. Sportivii 
noștri s-au clasat pe locurile următoare: 
10. I: Canea 392,55 p, 11. P. Decu- 
seară 337,10 p, 12. Gh. Ungureanu 383 
p, și 18. D. l’opoaie 339 p.

La concursul de la platformă (24 do 
sportivi), reprezentanții U.R.S.S., V. Fa- 
ribecean (447,05 p), Kurinski (438,75 
p), și M. Safonov (435,15 p) au ocupat 
primele trei locuri. Sportivii români 
(fără un antrenament special la această 
probă) s-au clasat astfel: 15. Ungu
reanu 338,70 p, 16. Ganea 337,90 p și 
Popoâie 336 p.

Dinamo București - lider
In campionatul de polo

Campioana țării la polo, Dinamo 
București, a obținut ieri cea de a treia 
victorie, consecutivă — 17—1 (4—0, 
2—0, 3—1, 8—0) cu Progresul Bucu
rești — trecînd în fruntea clasamentu
lui, care se prezintă astfel înaintea ce
lei de a V-a etape:

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Crișui Oradea
5. Ind. linii Timiș.
6. Progresul Buc.
7. Politehnica Cluj
8. I. C. Arad
9. Mureșul Tg. Mureș

10. Voința Cluj

3 3 0 0 34: 2 6 
3 3 0 0 30: 3 S 
4301 20:10 6 
4301 15:14 6
2 1 1 0 10: 7 S 
3102 4:31 2
3 0 1 2 8:15 1
2 0 0 2 3:11 0 
3008 7:17 0
3 0 0 3 2:23 0

Simpozion sportiv ia Suceava
„Tinerețe, curaj și măiestrie", 

aceasta a fost tema simpozionului 
sportiv care a avut loc recent la 
Suceava. Pe rînd, fostul campion 
olimpic de lupte Dumitru Pîrvu- 
lescu, antrenorul de box Gheor- 
ghe Fiat și maestrul emerit al 
sportului, baschetbalistul Andrei 
Folbert au vorbit despre activi
tatea lor sportivă, despre munca 
depusă pentru a ajunge la măies
trie, despre satisfacția victoriilor,

despre frumusețea sportului. 
Aproape 500 de tineri din asocia
țiile sportive sucevene, elevi și 
studenți, au urmărit cu un viu 
interes expunerile. în final, oaspe
ților le-au fost oferite buchete de 
flori.

Simpozionul a fost urmat de un 
film cu aspecte de la campiona
tul mondial de fotbal din Chile.

C. ALEXA — coresp.

De pe cuprinsul patriei
O NOUĂ ASOCIAȚIE SPORTIVA

în orașul Sibiu a luat ființă o nouă 
asociație sportivă — la Școala gene
rală de 8 ani nr. 15. Ea poartă nu
mele de asociația sportivă „8 Mai*. 
Pentru început, elevii își vor desfă- 
ștBa activitatea în cadrul secțiilor de 
handbal, volei, atletism și fotbal. Ca 
președinte al asociației a fost ales 
profesorul de educație fizică I. Stetz.

I. Boțocan-coresp.

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ 
LA SINAIA

Terenurile sportive și sala de spec
tacole a cazinoului din localitate au 
atras de curînd un număr însemnat 
ide spectatori. Ei au venit să asiste 
& întrecerile și spectacolele organi
zate în cadrul primei duminici cultu- 
îal-sportivc a anului. Cele mai dispu
tate probe au fost la baschet, volei 
ți handbal. S-au evidențiat în această 
acțiune formațiile Școlii sportive de 
£lcvi« Ja baschet și handbal și Progre- 
8J11 la volei. Artiștii amatori au oferit 
apoi un spectacol mult gustat de cei 
țrezenți.

I. Suditu-coresp.

AMENAJĂRI DE NOI TERENURI 
SPORTIVE

Prin munca voluntară a tinerilor 
din comuna Hoghilac, raionul Sighi
șoara, au fost amenajate frumoase te- 
BSSMtri de sport pe pare se poate juca

fotbal, handbal în 7 și volei. Tere
nurile au fost date recent în folosință 
și pe ele au evoluat și tinerii din co
munele învecinate.

I. Turjan-coresp.

RĂSPLATA MUNCII

Consiliul regional U.C.F.S. Brașov a 
premiat pe cei mai harnici activiști 
voluntari. Printre aceștia s-au aflat 
I. Mureșan, Ionescu Crum, Meta Po
pescu, Ion Piticaru, C. Zaharia, Gh. 
Roșu, I. Donca, care au dat sportivi 
de valoare ca V. Bularca, St. Tampa, 
E. Vogel, Hanelore Spiridon, Crista 
Tracher și alții.

V. Popovici-coresp.

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

In localitatea Slănic a avut loc 
ediția I a cupei .Mobila' la orien
tare turistică, organizată de asociația 
noastră. Concursul s-a desfășurat pe 
o distanță de 8800 m, cu o diferență 
de nivel de 500 m. în întrecerea echi
pelor feminine, la care au luat parte 
10 formații, pe primul loc s-a clasat 
echipa Petrolul Tîrgoviște, formată 
din Paula Petrescu și Virginia Stă- 
nescu. La băieți, concursul a fost 
cîștigat tot de reprezentanții Petrolu
lui din Tîrgoviște. Echipa a fost for
mată din Constantin Avramescu și 
Petre Oprea.

Constantin Stănciulescu 
președintele asociației sportive 

Mobila, Vălenii de Munte

issxssziii 0 aruncare de 59 de metri
In decurs de cîteva zile recordmana țării noastre, Mihaela 

Peneș, a luat parte la două concursuri internaționale, adău
gind două noi victorii palmaresului său.

In legătură cu întrecerile de la Miinster, din R.F.G., antre
norul Lixandru Pândele ne-a relatat următoarele : „Concursul 
a avut loc în condiții atmosferice grele, vintul puternic 
influențind negativ desfășurarea diferitelor probe. Mihaela 
s-a acomodat destul de greu obținind 51,86 m, 52,87 m și 
54,05 m. Calificîndu-se pentru finală am sfătuit-o să ,,intre“ 
cu mai multă forță in aruncare dar, din păcate, n-a mai avut 
nici o încercare valabilă. îmi pare foarte rău de ultima încer
care in care obținuse peste 59 de metri, dar vintul i-a deviat 
sulița afară din sector și aruncarea n-a mai fost măsurată

De la Miinster, Peneș a plecat cu trenul la Cracovia 
unde, tot în condiții atmosferice dificile, a realizat cu 55,56 m, 
cel mai bun rezultat al său din acest sezon. La ora actuală, 
bilanțul mondial al aruncătoarelor 
astfel:

57,83 Popova (U.R.S.S.),- 
56,29 Skalozuhova (U.R.S.S.) ; 
55,50 Koloska (R.F.G.),- 54,16 Graefe 
(Iugoslavia).

nereușită din cauza vintului!...

de suliță se prezintă

56,40
55,56

(R.D.G.); 54,06 Urbancici

Dubrogaeva (U.R.S.S.);
PENEȘ (ROMÂNIA) ,-

Concursul juniorilor
Ploaia de sîmbătă după-amiază, pre

cum și vîntul care a bătut în ambele 
zile de concurs, au incomodat vădit pe 
atleții juniori în lupta lor cu zecimile 
și centimetrii. în aceste condiții valoa
rea rezultatelor, de pe stadionul Tine
retului, a fost desigur cu mult dimi
nuată. JUNIORI : 100 m : B. Iliescu (D) 
11,1. ~ ~ ‘ .. ....................... ' ~
Iliescu 
400 m : 
șeanu 
(S.S.E. 
2:03,9 ;
Pascale 4:08,6 ; -............. .......... T_____
(D) 9:32,8 ; 110 mg : FI. Drăguleț (M) 
14,7, H. Cernescu (I.C.F.) 14,9 ------
H. Cernescu 60,9 "
tez (C.S.S.) 4:24,2 
lungime: T. Vișinescu (I.C.F.) .,
triplu : M. Aldea (S.S.E. 1) 13,21 ; pră
jină : Gh. Popescu (S.S.E. I) 3,30 ; greu
tate : S. Hodoș (I.C.F.) 14,90, P. Ciolac 
(R) 13.88 ; disc : S. Hodoș 47,42 ; suliță : 
D. Szilagyi (I.C.F.) 52,70 ; JUNIOARE I : 
100 m : G. Cîrstea (Steaua) 12,8, R. Ma
rinescu (D) 13,1 (în serii au obținut 12,7 
și. respectiv, 12,9) ; 200 m : M. Anghel 
(S.S.E. II) 28.2 ; 400 m : FI. Grigorescu 
(S.S.E. n) 60,6 ; 800 m: FI. Grigorescu 
2:26,2 ; lungime : Ad. Ciobotaru (D) 
4.84 ; greutate : El. Lefter (I.C.F.) 13,08 ; 
disc : p. Crăciun (I.C.F.) 36,95 ; suliță : 
G. Dicianu— JS.S.E. I) 29,97 ; JUNIORI 
II : 80 m : I. Poenaru (R) 9,4, N. Ma
rinescu (S.S.E. I) 9,5 ; 300 m : N. Ma
rinescu 38,0 ; 1 090 m : I. Chirilă (S.S.E. 
II) 2:49,8 ; 90 mg : M. Georgescu (S.S.E. 
I) 12,8 : 3 km marș : E. Dragu (P.T.T.) 
15:44.4, I. Colțea (P.T.T.) 15:44.4 ; înăl
țime : a. Niculescu (P) 1,83 ; prăjină: 
Gh. Trandafir (S.S.E. I) 3,00 ; greuta
te : vi. Hodoș (S.S.E. II) 13,12 ; disc : 
VI. Hodoș 56,20 ; suliță : C. Marin (R) 
46,58 ; ciocan : G. Ghelmegeanu (S.S.E. 
I) 43,20 ; JUNIOARE II : 60 m : M. Pre- 
torian (Viit) 8,3 ; 500 m : Z. Radu (Pal. 
Pion.) 1:23,9 ; 60 mg : M. Mihart (C) 
9,8 ; înălțime : D. Vîlcu (R) 1,40 ; lun
gime ; p. Niculescu (S.S.E. LQ 4,87 ;

D. Cristea (P) 11,3 ; 200 m : B.
23,2, M. Ionescu (C.S.S) 23,3 ;
A. Deac (Steaua) 51,2, D. Hidio- 

(S.S.E. II) 52,2, I. Golgojan
II) 52,3 ; 800 m : C. Pascale (M) 
1500 m: I. Dima (M) 4:06,6, C.

3 009 m : I. Dumițreseu

I.

400 mg :
1 500 m ob. : E. Bo- 
4x100 m : I.C.F. 45,1 ;

6,52 ;

bucureșteni
greutate; M. Micu (C) 11.89; 
disc : Al. Volintiru (C.S.S.) 
29,07 ; suliță ; G. Ștefănes- 
cu (Viit.) 23,19.

In afară de concurs : Va- 
sile Sălăgean (St. r. Br.) 
51,14 la cJisc, Ana Sălăgean 
(Dinamo Br.) 15,35 și Elena 
Elic (Met.) 13,99 — record 
personal — la greutate.

AD. IONESCU
Campioana olimpică Mihaela Peneș în plin elan

Foto: R. Vilara

Teatrul Barbu Delavrancea — Estrada
PREZINTĂ 

CONCERTUL SPECTACOL DE MUZICĂ UȘOARĂ

de EUGEN MIREA și SAȘA GEORGESCU
Muzica de : N. KIRCULESCU, AUREL GIROVEANU, MARCEL 

IONESCU, VASILE VASILACHE JR.
Conducerea muzicală : MARCEL IONESCU
Coregrafia : ADRIANA DUMITRESCU
Scenografia : ARH. IGOR SKAKUM si

TROFIM GEORGETA
DIRECȚIA DE SCENĂ : HARRY NEGRIN

Biletele se găsesc de vînzare la casa teatrului din șo
seaua Ștefan cel Mare nr. 34 și la difuzorii de bilete din în
treprinderi și instituții.
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Astăzi, la Ludwigshafen Categoria C

Reprezentativa de fotbal a României 
întâlnește selecționata R. F. Germane

Azi-amănunte din seriile Vest și Nord
SERIA VEST SERIA NORD

ANNHEIM, 31 (prin telefon). — Plecată luni dimi- 
ă din București, echipa de fotbal a României a so- 
upă cîteva ore la Frankfurt pe Main, unde după o 
tă escală și-a continuat drumul cu autobuzul pînă 
fannheim, localitate aflată pe malul Rinului și des- 
ită de Ludwigshafen de un pod.
'ara, la ora 19.45, lotul a efectuat un antrenament 
Sud-West Stadium". Ședința de pregătire a durat 
ximativ o oră. La sfîrșit, antrenorii Ilie Oană și 
n Covaci ne-au comunicat echipa care va începe 

1 cu reprezentativa R. F. Germane. Iat-o : M. Io- 
u — Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu — Gher- 
i, Dobrin — Pîrcălab, Dridea I, Badea, S. Avram, 
subliniat faptul că Mocanu și Dobrin sînt debutanți 
rima .reprezentativă a țării.
siți mai devreme la stadion, am putut asista și la o 
e din antrenamentul efectuat de reprezentativa R.F. 
nane. I-am putut urmări pe fotbaliștii de reputație 

Lă Schnellinger, Tilkowski, Szymaniak, (Jwe

Helmut Schon va alinia următorul „II* : Tilkowski — 
Lutz, Schnellinger, Szymaniak — Weber, Hottges — 
Grabowski, Ulsass, Uwe Seeler, Overath, Homig.

Sepp Herberger, acum antrenor onorific, prețios ajutor 
pentru Helmut Schon în munca de selecție, ne-a de
clarat următoarele: „Avem un lot de 40 de jucători pe 
care îi vom rula in această lună. Pentru Anglia echipa 
va fi alcătuită după criteriul formei și nu după cei al 
valorii jucătorilor". Spunînd acestea, Sepp Herberger 
ne-a lămurit de ce aripa Heid—Emmerich, de la Borus
sia Dortmund, a fost înlocuită pentru meciul de 
miercuri cu cuplul Overath—Hornig, de la F.C. Kdin.

Meciul este așteptat aici cu viu interes, mai ales 
că la Ludwigshafen nu s-a mai desfășurat de 9 ani o 
întâlnire internațională. Se crede că toate cele 60 000 
de locuri să fie ocupate înainte de primul fluier al ar
bitrului Frantz Mayer (Austria), 
ora 19.45 (ora României) și va fi 
noastre de radio (programul I).

primul fluier a!
Partida va începe la 
transmisă pe posturile

RADI LRZICEANU

intre

nsemnări...
• Sîmbătă după-amiază, pe Gin

ești. Vreme cîinoasă. Ploaie rece 
le noiembrie. Minutul 56 al
eclului Progresul — Oțelul Ga- 

«ți. Șoangher, cu poarta goala 
n față lovește fals balonul și-l 
rimlte ’ afară. Și vreme urîtă, și 
otbal fără goluri ! Scot notesul 
i marchez" ratarea. Deși feresc 

mîna fila carnetului, o pica- 
de apă îmi transformă nu- 
lui Șoangher într-o pată 

are are conturul continentului 
frican. Vecinul participă la ne- 
azul meu, oftînd. După o clipa, 

aud spunînd :
— cit sufăr și eu din cauza 

stora ! (Progresul n.r.). Dar vad 
ă dumneata ești mai bolnav ca
Ine. Le și scrii '....
Mă gîndesc că poate are drep
te...
• Două ore mai tîrzlu, la „Re- 

ublipii". Pe culoarul vestiarului
întîlnesc pe Dan Coe. „Sfîntul“ 

pldiștilor de pretutindeni face 
încălzire sui-generis pentru jo- 
1 de antrenament al lotului 
re va începe peste 15 minute șl 
ai ales pentru frigul de afară, 
întreb :

— In ce constă litigiul 
seu ?

— Nu există nici un 
igiu între mine și Puia 
seu n.r.).

— Atunci ?
— Este vorba 
va. In orice 
r nedreaptă .. 
sa mea de dragoste față de cu

rite clubului...
...Luni dimineața. întâlnire ne- 
evăzută cu antrenorul Victor 
ănculescu. _

Ce-i cu ----- 7
A avut o abatere de la re- 

_ mentul .........
reprobată de întreaga echipa 
am hotărît să nu joace în 

rtida cu Universitatea Cluj.
Și despre comentatul dife- 

nd cu lonescu ?
Nu există...

• Etapa de duminica viitoare 
ogramează în seria a Il-a a 
tegoriei B jocul C.S.M, Reșița

— Jiul Petrila. Dacă Jiul se 
scurcă" la Reșița, într-un fel

arta primului loc din serie e 
cată, decisiva (partida Jiul — 
nerul Baia Mare) disputîndu-se 
Petroșeni. Miniatural interviu 
ștefan Coidum, fost jucător al 
lui, actual antrenor al C.S.M. 
șița :

Ce zici de jocul cu Jiul ?
In „divizia" B, toate punctele 

acasă sînt... planificate.
Asta ca antrenor al C.S.M— 

l. Dar ca fost jucător al 
ilui ?

Din acest punct de vedere, 
rtida de duminică este una 
tre cele mai grele din carie- 
mea de antrenor.
Și atunci ?
Sper să cîștige... Reșița l

VALENTIN PĂUNESCU

cu

fel 
(I-

Io-

de 
Io-

alt- 
consi- 

acuzația privind
de cu totul 
caz, însă,

Dan ?
intern al clubului.

O partidă de mare atracție azi, la Giulești

MINERUL ANINA — VICTORIA 
CALAN (1—1). Minerii au dominat 
în majoritatea timpului, dar nu au 
putut obține victoria. De remarcat 
că in min. 23 Dumitrescu (Minerul) 
a ratat un penalti acordat pentru 
fault în careu. Cele două goluri au 
fost înscrise de I. Copăceanu (min. 
18) pentru gazde și Savancea (min. 
25; pentru Victoria, din lovitură li
beră de Ia 25 m. în tot timpul parti
dei a plouai. Jocul a fost condus 
bine de N. Mogoroașe — Craiova. 
(G- Crăciunel — coresp.)

MUSCELUL CIMPULUNG — ELEC- 
TROPLTERE CRAIOVA (1—9). Parti
da s-a desfășurat pe un teren 
desfundat. Muscelenii au obținut 
victoria prin golul înscris de 
Naghi (minutul 4) din lovitură liberă 
de Ia circa 18 m. în continuare, echi
pa gazdă ratează două mari ocazii 
în min. 10 și 46, iar oaspeții în min. 
83, cu poarta goală ! (V. Popescu — 
coresp.).

Rapid—Vorwârts Berlin
Meciul începe

. O partidă internațională în care 
evoluează VORWÂRTS BERLIN — 
campioana Republicii Democrate Ger
mane — și RAPID BUCUREȘTI — 
aproape că nu mai are nevoie de 
o prezentare specială. Vorwârts este o 
echipă solidă care în meciul de la 
Cluj, cu Universitatea, (unde a cîș* 
tigat cu 3—0) a făcut dovada valorii 
sale. De altfel, din echipă fac parte 
cîțiva reputați internaționali în frun
te cu Nachtigall, Krampe, portarul 
Zulkowski, Vogt. De cealaltă parte, 
Rapid, cu jocul său plin de fantezie 
si dantelării atît de gustate de public. 
Din confruntarea acestor două stiluri 
de joc atît de diferite va rezulta de
sigur un meci interesant

Referindu-se la acest meci, antre
norul rapidist Valentin Stănescu ne-a 
spus : „Vorwârts este o echipă valo
roasă care nu neglijează în meciurile

la ora 17,30
sale latura spectaculară a jocului. Noi 
vom căuta să oferim echipei germane 
o replică de aceeași ținută, urmărind 
să satisfacem exigențele publicului 
spectactor". în continuare V. Stănescu 
nc-a comunicat formația ce va fi 
aliniată de Rapid : Răducanu — Ște
fan, Motroc, Lupescu, Greavu — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu, 
lonescu, Codreanu (Kraus).

Ieri dimineață, Vorwârts Berlin a 
făcut un antrenament de acomodare 
pe stadionul Giulești. Cu acest prilej, 
antrenorii Lommich și Kassbohm au 
alcătuit formația pentru meciul de 
azi : Zulkowski — Kalinke, Unger 
Krampe — Miiller. Kiupel — Nachti- 
gall, Piepenburg, Vogt, Schultze, Gros- 
sheim.

Jocul va avea loc pe stadionul Giu
lești (cu 
și va fi 
Cursaru

începere de la ora 17,30) — 
condus de arbitrul Nicolae 

— Ploiești.

Din fotbalul școlar
echipe ale șco- 
de formații de

PITEȘTI. — 146 de 
Iilor generale și 63 
licee și școli profesionale — iată nu
mărul echipelor școlare de fotbal 
participante în orașul nostru la .Cupa 
orașelor reședință de regiuni". La 
reușita întrecerilor un aport deose
bit au adus comisia de organizare 
(prof. Ion Postelnicescu, Mihai Radu, 
Ion Toader) și comisia orășenească 
de fotbal. De asemenea, conducerile 
școlilor au acordat tot sprijinul des
fășurării competiției. Mare a fost sa
tisfacția finalistelor în grupa școlilor 
generale văzînd că întrecerea lor a 
fost urmărită de peste 15 000 de spec
tatori prezenți pe stadionul 1 Mai 
din localitate. Aceasta pentru că or
ganizatorii au programat finala în 
deschidere la partida de categoria A 
Dinamo Pitești — Rapid. După un 
joc viu disputat și mult aplaudat, în
tâlnirea a fost cîștigată de echipa 
Școlii generale nr. 17, care a învins 
cu 4—3 „ll“-le Școlii generale nr. 
2. De menționat că cele două fina
liste au avut ca antrenori două pro
fesoare : Georgeta Costea și Maria 
Florescu. In grupa .licee și școli pro
fesionale", cîștigătoare a fost Școala 
profesională UPAC: 1—0 cu forma
ția Liceului nr. 2.

de echipa Școlii generale nr. 10, pre
gătită de profesoara Tincuta Răcă- 
șan. Elevii acestei școli n-au cunos
cut înfrîngerea încheind cu succes 
etapa orașului Brașov. Evidențieri 
speciale, nu numai pentru joc 
și pentru notele la învățătură, 
cuvin elevilor Nicolae Adam, N. 
lian, O. Ciocodeică și V. Morar, 
remarcă peste care nu putem trece 
este aceea că primele patru echipe 
în clasamentul final (Școlile nr. 10, 
nr. 14, nr. 17 și nr. 15) sînt pregă
tite de profesoarele: Tincuța Răcă- 
șan, Olimpia Drăgănuș, Alexandrina 
Erețian și Ileana Demeter. Campionii 
orașului Brașov, echipa elevilor Școlii 
generale nr. 10 și-au început pregă
tirile în vederea etapei de zonă.

ci
se 
O-
O

C. GRUIA — coresp. reg.

Nou! Pentru prima

ILIE FEȚEANU — coresp.

BRAȘOV. — Campionatul școlilor 
generale din Brașov a fost dominat

Astăzi se pun în vînzare biletele 
pentru TRAGEREA PREMIILOR 
MARI LOTO din 14 iunie, a. c. la 
care pentru prima oară se atribuie 
în număr nelimitat premii de va
loare fixă de cite 80 000 lei, 60 000 
Iei, 40 000 lei și 20 000 lei.

In afara acestora se mai acordă

ZI DUPĂ-AMIAZA

a PARE
REVISTĂ SĂPTĂMÎNALĂ ÎN CULORI, 12 PAGINI, 2 LEI

.METALUL TR. SEVERIN — ELEC
TROMOTOR TIMIȘOARA (2—0). Vic
torie pe cît de muncită, pe atît de 
meritată, datorită dominării echipei 
metalurgiste. Partida a fost însă de 
un slab nivel tehnic, s-a jucat ner
vos, cele două puncte fiind deose
bit de necesare ambelor echipe în 
lupta pentru evitarea retrogradării. 
Au înscris: Murărașu (min. 9) auto
gol și Ghinea (min. 69). A arbitrat 
inegal Gh. Olteanu — București. 
(Gh. Manaiu — coresp.).

METALUL HUNEDOARA — PRO
GRESUL STREHAIA (5—0). Hunedo- 
renii au dominat tot timpul, obți- 
nînd o nouă victorie la scor. Au mar
cat : Steiner (min. 27), Homedi (min. 
43) și fundașul central Szekeiy de 
trei ori (min. 29, 57 și 89). A arbitrat 
bine Z. Chifor — Brașov. (Albu 
Voicu — coresp.).

VICTORIA TG. JIU — PROGRE
SUL CORABIA (3—2). Latura tehni
că și spectaculară a jocului a fost 
neglijată de ambele echipe care și-au 
disputat cele două puncte cu multă 
dîrzenie. Au marcat: Dașcu (min. 7), 
Achim (min. 12), Crăciunaș (min. 59) 
pentru Victoria, respectiv Neacșu 
(min. 8 și 55), ambele din lovituri 
libere de la 25 m. De remarcat că 
în min. 63 Pleian (Victoria) a ratat 
un penalti. (Manole Băloi — coresp.).

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 22 15 4 3 62—26 34
z. Victoria Tg Jiu 22 11 7 4 41—17 29
S. Metalul Hunedoara

22 12 2 8 48—20 26
4. Electroputer? Cv. 22 11 3 8 48—25 25
5. Minerul Deva 21 10 3 8 31—24 23
6. Progresul Strehaia

22 10 3 9 29—53 23
7. Metalul Tr. Sev. 22 10 2 10 30—38 22
8. Muscelul Cimpulun 3

22 9 3 10 27—30 21
9. Minerul Anina 22 7 7 8 19—23 21

18. C.F.R. ■Caransebeș 21 8 3 10 24—31 19
11. Progresul Corabia. 22 7 5 10 22—37 19
12. El ecxro motor Tirru 22 7 4 11 36—38 18
13. Victoria Călan 22 6 5 11 26—31 17
14. Minerul Cimpulung 22 2 5 15 8—52 9

ETAPA VIITOARE : Progresul 
Strehaia — Metalul Tr. Severin, 
C.F.R. Timișoara — CrJL Caran
sebeș, Victoria Călan — Muscelul 
Cimpulung, Victoria Tg. Jiu — Me
talul Hunedoara, Progresul Corabia — 
Electromotor Timișoara, Electrop Tere 
Craiova — Minerul Deva, Minerul 
Anina — nu joacă.

GLORIA BISTRIȚA — PROGRESUL 
REGHIN (1—1). Partidă deosebit de 
disputată, de un nivel tehnic des
tul de bun. în plină dominare a 
echipei locale, Moldovan (Progresul) 
deschide scorul în min. 25. De-abia 
în min. 61, Ciocan (Gloria) reușește 
să egaleze. A condus bine Adrian 
Macovei — Bacău. (D. Deac — co
resp.).

OLIMPIA ORADEA — METALUL 
COPȘA MICĂ (3—0). Punctele au 
fost înscrise de Pugna (min. 35), 
Sacaci I (min. 43) și Medveș (min. 
45). De sîmbătă seara a plouat în
continuu și terenul a fost plin de 
apă. Din această cauză echipa oaspe 
nu a mai reluat jocul după pauză. 
(V. Sere — coresp.).

A. S. AIUD — SĂTMĂREANA 
(3—0). Jocul s-a desfășurat pe un 
teren desfundat. în prima repriză 
echipa gazdă a șutat des la poartă, 
dar nu a reușit să înscrie decît în 
min. 44 prin Apahideanu, deoareco 
Sătmăreana s-a apărat cu 8 oameni. 
A. S. Aiud continuă să aibă inițiativa 
și în repriza secundă cînd mai în
scrie încă două goluri prin Crăciun 
(min. 60) și Finkelstein (min. 88) din 
11 m. A arbitrat bine L. Nicolae —- 
Petroșeni. (I. Făgădaru — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — MINE
RUL BIHOR (1—0). Disputa celor 
două echipe a avut loc sub o ploaie 
deasă și pe un teren desfundat. Cu 
toate acestea s-a luptat cu însuflețire 
pentru victorie. Ea a revenit forma
ției gazdă prin golul înscris în min. 
25 de Sulyok. A condus slab P. Bră- 
tănescu — Suceava. (AI. Domuță — 
coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — FA
IANȚA SIGHIȘOARA (2—0). Terenul 
greu a solicitat în mod deosebit 
ambele echip în prima repriză 
Steaua roșie are inițiativa și inscrie 
prin Baghi (min. 6) și Ungvari II 
(min. 36). Următoarele 45 de minute 
se desfășoară sub semnul echilibru
lui. A arbitrat bine T. Vasile — Bucu
rești. (Gh. Cotrău — coresp.).

Meciurile FORESTIERA SIGHETUL 
MARMAȚIEI — UNIREA DEJ și 
CHIMICA TÎRNĂVENI — SODA OC
NA MLREȘ nu s-au disputat deoarece 
formațiile gazdă nu au prezentat car
netele de legitimare !...

1. Steaua roșie Salonta

CLASAMENT

22 10 6 6 33—31 262. Progresul Reghin 22 10 4 8 40—36 24
3. Unirea Dej 21 10 4 7 31—30 24

4. Minerul Bihor 22 9 5 8 40—33 23
5. Minerul Baia Sprie

22 8 7 7 33—34 23
6. Metalul Copșa Mica

22 10 2 10 35—26 22
7. Soda Ocna Mureș 21 8 6 7 32—25 22
8. Chimica Tîrnăveni 21 8 6 7 21—17 22
9. Sătmăreana 22 8 5 9 29—31 21

10. Faianța Sighișoara
22 9 3 10 27—35 21

11. Olimpia Oradea 22 7 6 9 32—30 20
12. Gloria Bistrița 22 8 4 10 30—34 20
13. A.S. Aiud 22 5 10 7 27—31 20
14. Forestiera Sighetul 

Marmației 21 8 0 13 26—43 10

ETAPA VIITOARE : Metalul Copșa 
Mică — Chimica Tîrnăveni, Steaua 
roșie Salonta — Unirea Dej, Faianța 
Sighișoara — A. S. Aiud, Progresul 
Reghin — Forestiera Sighetul Marma- 
ției, Minerul Bihor — Gloria Bistrița, 
Olimpia Oradea — Minerul Baia 
Sprie, Sătmăreana — Soda Ocna 
Mureș.

oară tragerea premiilor mari la LOTO
100 concedii de odihnă la Vama 
(12 zile) și in continuare „Turul 
Bulgariei" cu autocarul (5 zile), în 
total (17 zile).

Se aplică aceeași formulă tehnică 
de la tragerile autoturismelor Loto 
de la 3 februarie și 24 aprilie 1966.

Cu numai 24 lei se poate parti
cipa la toate cele 12 extrageri Ia 
care se extrag 36 de numere.

Se fac 12 extrageri în loc de 4 ca 
la tragerile din anul 1965.

Se extrag in total 36 de numere 
în loc de 18 ca la tragerile ante
rioare din anul 1965.

S-au micșorat taxele de partici
pare de la 40 lei la 10 lei, de la 20 
lei la 8 lei și de la 8 lei la 4 lei 
față de anul 1965.

Cu numai 10 lei se pot cîștiga 
80 000 lei sau alte premii fixe în 
bani de valori mari.

Numărul premiilor cu 2 numere 
crește cu peste 50% față de numă

rul premiilor de la tragerile din 
anul 1965.

Cîștigătorii de premii cu 2 nu
mere de la categoria a V-a, vor 
beneficia în plus, prin tragere la 
sorți, de 100 premii constând din 
concedii de odihnă la Varna, în sta
țiunea „Nisipurile de aur" și în 
continuare „Turul Bulgariei1 cu au
tocarul (în total 17 zile).

Cumpărați biletele din vreme 
pentru a nu rămîne în afara acestei 
importante trageri.

• Tragerea Pronoexpres de azi 
miercuri 1 iunie 1966 va avea loc la 
București în bd. Mărășești nr. 2. 
Cu această ocazie se vor trage la 
sorți și autoturismele atribuite la 
categoria I la tragerea Loto pentru 
autoturisme din 21 mai 1966®

Rubrică redactata de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Mic documentar al C.M. de popice

De la prima la ultima ediție
A Vl-a ediție a campionatelor 

mondiale de popice va fi găzduilă
— după cum se știe — de Capitala 
țării noastre. întrecerile vor avea 
loc între 19—25 iunie pe arena cu 
șase piste, nou construită în incinta 
stadionului Voința din cartierul 
Floreasca. Pentru a oferi cititorilor 
un mic documentar a! acestei com
petiții, vom publica în rîndurile 
care urmează o serie de date pri
vind istoria C. M. precum și unele 
detalii referitoare la formula de 
desfășurare a jocurilor.

Campionatele mondiale de popice 
(pe piste de asfalt) au fost inau
gurate în anul 1953. Data și locul 
întrecerilor inaugurale: 21—24 iu
nie, la Belgrad. în program au fi
gurat probe pe echipe și individua
le. învingătorii: echipe — Austria 
(feminin), Iugoslavia (masculin); 
individual — Jelens Sincek (Iugo
slavia) Ia fete și A. Baierl (Austria) 
la băieți. Organizarea ediției urmă
toare a fost acordată de către Con
gresul F.I.P. forului de specialitate 
din R. F. Germană. Pe arena din 
Essen au fost desemnați, între 30 
a VIII-a și 5 a IX-a 1955. următorii 
cîștigători: echipe — R.D. Germană 
(feminin și masculin); individual
— Franka Erjavek (Iugoslavia) Ia 
fete și E. Luther (R D.G.) la băieți. 
Doi ani mai tîrziu cinstea de a or
ganiza campionatele mondiale a re
venit federației din Austria. La 
ediția a 111-a (9—14 august 1957) 
a participat și țara noastră cu o e- 
chipă masculină. Popicarii români 
și-au făcut un debut excelent: TON 
MICOROIU A DEVENIT CAM
PTON AL LUMII. Iată celelalte re
zultate înregistrate la Viena: echi
pe — Austria (feminin): Iugoslavia 
(masculin). (Formația țării noastre 
a ocupat locul VI); individual — 
Gertrude Schmidtka (Austria). în 
1959 campionatele au avut toc între 
22—27 septembrie pe arena cu 10 
piste din Bautzen (R D.G.). Câștigă
torii: echipe — R. D. Germană (fe
minin); Iugoslavia (masculin); in
dividual — Hilde Beljan (R.D.G.)

la fete și E. Luther (R.D.G.) îa 
băieți. Echipele noastre (de data 
aceasta am fost prezenți și cu for
mația feminină) s-au clasat pe locul 
IV la fete și VII la băieți. Penulti
ma ediție a marii competiții s-a des
fășurat la Bratislava între 24—29 
septembrie 1962. Pe tabloul de 
onoare al învingătorilor și-au în
scris numele: Iugoslavia (feminin) 
și Cehoslovacia (masculin), la e- 
chipe, și Sindlerova (Cehoslovaâa) 
și Iosif Szabo (Ungaria) la indivi
dual. Fetele noastre au avut o com
portare remarcabilă, ocupînd locul 
ÎI în clasamentul pe națiuni, iar 
echipa masculină s-a clasat pe lo
cul V.

în formula de desfășurare a în
trecerilor au intervenit de-a lun
gul campionatelor o serie de modi
ficări. Astfel, începînd de la ediția 
a IV-a, la probele individuale s-a 
tras tur-retur, prin adițiune de po
pice doborî te. în programul mon
dialelor de la București a fost in
trodusă proba de perechi. Tată, de 
altfel, programul exact al ediției 
pe care o va găzdui țara noastră) 
echipe — formate din cîte 6 jucă
tori și tot atîtea jucătoare, fiecare 
lansînd cîte 200 bile mixte și respec
tiv 100 bile mixte, formația cu ce! 
mai bun rezultat ocupînd primul 
loc: individual — 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte bărbați, spor
tivii situați în prima jumătate a 
clasamentului calificîndu-se în 
manșa a doua, Iar cei care vor to
taliza media cea mai mare vor In
tra în posesia invidiatelor titlurît 
perechi — fiecare sportiv lansează 
cîte 100 bile mixte (f) și 200 bile 
mixte (b), se adună rezultatele 
partenerilor și perechea eu cele 
mai multe p. d. va fi declarată cam
pioană mondială. Jocurile se desfă
șoară pe o arenă nouă, ce va fi ter
minată cu cîteva zile înaintea com
petiției și va fi sigilată pînă în ziua 
startului.

TR. IOANIȚESCU

DE PE PISTELE DE ATLETISM
• Cu ocazia unui concurs inter

national desfășurat la Erfurt (R.D. 
Germană) sportiva Anita Hentschel, 
în vîrstă de 24 de ani, a stabilit un 
nou record al R.D. Germane la arun
carea discului cu performanta de 
59,02 m, apropiindu-se Ia 68 cm de re
cordul mondial al atletei sovietice

rat la Berlin, tînărul alergător Jurgen 
Haase a parcurs distanta de 10.000 m 
în 28:12,0 — nou record al R.D. Ger
mane. Performanta lui Haase consti
tuie cel mai bun rezultat al anului 
pe această distanță.

Pregătirile pentru C.M. de fotbal continuă...
Duminică vor avea loc cîteva me

ciuri amicale internaționale, în cadrul 
cărora 5 echipe își vor verifica sta
diul de pregătire în vederea turneu
lui final al C.M. de fotbal.

La Moscova, reprezentativa U.R.S.S. 
primește replica echipei Franței. în 
lotul sovietic vor evolua numai acei 
jucători care au fost trecuți pe lista 
de 22 înaintată FJ.F.A.-ei. Dintre a- 
ceștia amintim pe Iașin (excelent în 
meciul cu Belgia Ia Bruxelles 1, Bani- 
kov, Voronin, Metreveli. Meshi, Pone- 
delnik, Serebrianikov, Kopaev. An

ii interesantă anchetă 
înaintea turneului 

de la Londra
Agenția de sport T.S.W. din R. F. 

Germană a organizat o anchetă cu «ca
ria apropiatului campionat mondial de 
fotbal : 26 de ziare din diferite țări au 
fost invitate să răspundă la următoarele 
întrebări: „Ce echipă va cîștiga cam
pionatul mondial ? Care va fi a doua 
finalistă ? Ce echipe își vor disputa 
locurile 3—4 ?*

Nouă ziare au prevăzut o a treia vic
torie a Braziliei, 12 au indicat victoria 
Angliei în finala cu Brazilia. Italia a 
obținut 3 voturi, R. F. Germană și 
U.R.S.S. cîte unui.

Acordînd un punct pentru locul 4, 
două pentru locul trei, trei pentru doi 
și patru puncte pentru locul Intîi, cla
samentul acestei anchete ar fi urmă
torul i 1. — Anglia 80 puncte ; 2. —
Brazilia 72 puncte; 3. — R. F. Ger
mană 26 puncte; 4. — UR.S.S. 24 
puncte; 5. — Italia 23 puncte; 6. — 
Argentina 15 puncte; î. — Ungaria 13 
puncte; 8—9. — Spania, Portugalia 3 
puncte; 10. — Uruguay 1 punct. Cele
lalte 6 finaliste: Franța, Mexic. Bul
garia, Chile, R.P.D. Coreeană și Elveția 
nu au obținut nici un punct.

Turneul feminin de
în localitatea balneară Piotrkow 

Trybunalski din Polonia a început un 
important turneu internațional femi
nin de șah. Printre cele 12 partici
pante se află și două reprezentante 
ale tării noastre: maestra interna
țională Elisabeta Polihronlade șl 
maestra sportului Rodica Reicher.

După disputarea primelor două 
runde, locul intîi în clasament se

Roy Emerson eliminat
trenonil echipei Franței, Henri Gue
rin, vrea să se reabiliteze în jocul 
de duminică, după înfrîngerea suferi
tă în partida cu Belgia (0—3 la Pa
ris), încercînd de data aceasta cîțiva 
jucători noii Daniel Eon (portar), 
Blanchet, Bourgoing (înaintași). Dar, 
dintre cei vechi nu vor lipsi Arte- 
lessa, Bonnel, Budzinski, Chorda, 
Herbin ș.a.

Reprezentativa Ungariei, dună me
ciul cîștigat săptămîna trecută la 
Torino cu Juventus (2—1), susține 
acum un meci la Budapesta cu repre
zentativa Elveției. în formația gaz
dă, evoluția lui Albert și Meszoli 
este incertă după accidentele suferi
te în meciul de campionat Ferenc- 
varos — Ujpesti Dozsa. Elvețienii se 
prezintă cu o carte de vizită frumoa
să — meciul nul (2—2) cu selecțio
nata U.R.S.S.

In fine, tot duminică, la Sao Paulo, 
echipa primă a Braziliei primește re
plica echipei Poloniei, aflată în tur
neu în America de Sud. Gamoiorul 
mondiali — nu prea mulțumiți de 
rezultatul obținut recent cu Chile 
(1—0, pe teren propriu, prin golul 
marcat de Gerson) — îl vor încerca 
din nou pe Amarildo (ca extremă 
stingă) și speră în revenirea în for
mă a lui Pele, care după „voiajul de 
nuntă* făcut în Europa, nu a intrat 
încă în ritmul și verva sa obișnuită 
de joc.

★
Meciuri amicale. La Qopenhaga î 

Danemarca — Turcia 0— 0; La Mos
cova ; Torpedo — Lanerossi 4—1 
(1—1).

la Roland Garros!
PARIS, 31 (Agerpres). — In < 

pionatele internaționale de tenis 
Franței surprizele continuă. Dup 
liminarea primului cap de serii 
probei de simplu, australianul 1 
Stolle, și celebrul său compat 
Roy Emerson, trece în rîndul sp< 
torilor. Emerson a fost învins 
francezul Franțois Jauffret în < 
seturi i 1-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4. 
odată, maghiarul I. Gulyas a re 
să-l elimine surprinzător pe cuno 
tul jucător australian Ken Flet 
cu 7-5, 6-2, 6-3. In ultimul sferl 
finală, Tony Roche (Australia) 
învins pe A. Metreveli (U.R.S.S.'
5- 7, 6-3, 6-1, 7-5. In semifinale se
tîlnesc : Drysdale—Roche și Guly 
Jauffret. (

In proba de dublu mixt, carp 
nul român Ion Tiriac face pere 
cu jucătoarea vest-germană Hi 
Sculze. Ei au învins pe Hab 
(S.U.A.)—Gisbert (Spania;
6- 1, 6-3.

PETROSIAN-SPASSKI 10,5-9
MOSCOVA. — A 20-a partid 

meciului Petrosian—Spasski n-a 
fost reluată, Spasski anuhțînri -art 
că a cedat fără joc. Scorul meci 
a devenit acum 10,5—9,5 în favo 
lui Tigran Petrosian, care mai 
nevoie de 1,5 p., din ultimele p 
partide, pentru a rămîne în pos 
titlului de campion mondial de

A luat sfîrșît concursul internațional
de scrimă de la Wroclaw

WROCLAW, (prin telefon). — Luni 
seara a luat sfîrșit concursul interna
țional de scrimă desfășurat în locali
tate. Ultima probă din cadrul concursu
lui — floretă fete, echipe. Cîștigătoare

șah de la Piotrkow
află în posesia Elisabetei Polihronia- 
de, care a învins pe Winter (R.D. 
Germană) și Kondraska (Polonia), a- 
cumulînd 2 puncte. Pe locu) doi se 
află Rodica Reicher și maghiara Eva 
Karakas, ambele cu cîte l'/2 puncte. 
Rodica Reicher a învins-o pe redu
tabila jucătoare poloneză Christina 
Radzikowska-Holuj și a remizat cu 
Eva Karakas.

— reprezentativa Ungariei (ReitS, 
kovîcs, Jnhasz. Marossy, Gulacs). 
clasat In ordine echipele UniutaM 
vietice (Samușenko, Zabelina, 
Rastvorova), Poloniei (Czimerman. 
banska. Balon. Ziembicka). Rom 
(Ene. Iencic, Stanca, Tasi), R. D 
mane și Bulgariei. Din echipa tării r 
tre a lipsit Ileana Drîmbă fiind bolr 

Floretistele noastre le-au întrecu 
cele ale R. D. Germane (10—6, 
victoriile realizate de Ene și Tasi ci 
Stanca și Iencic cite 2) și Biilg 
(13—3: Stanca 4, Ene, lencitA și 
cîte 3). Ele au pierdut partideh 
U.R.S.S. și Ungaria, cu același I 
5—11 și cu Polonia (6—10).

Luni noaptea serimerii români au 
răsit Wroclawul, cu trenul, îndreptînc 
spre patrie.

Tamara Press. Proba masculină de 
aruncarea greutății a fost cișligată 
de Kalanger (R.D.G.) cu 18,09 m, in 
timp ce cehoslovacul Skobla s-a cla
sat pe locul doi cu 17,85 m. Alte re
zultate s 5 000 m — Jurgen Mav 
(R.D.G.) 13:57,0; 200 m — Witner 
(Olanda) 21,0 ; 80 mg femei — Elisa- 
beta Bednarek (Polonia) și Karin Bal
zer (R.D.G.) 10,7; 800 m femei — 
Laman (Olanda) 2:06,7.

• în ultima zi a concursului inter 
national de Ia Modesto (California), 
Randy Matson (S.U.A.) a ciștigat pro
ba de aruncarea greutății cu rezul
tatul de 19,90 m Cursa de 2 mile a 
revenit americanului Tracy Smith cro
nometrat în 8:34,6, urmat de GastoG 
Roeîants (Belgia) — 8:47,6. Alte re
zultate : 440 y — Tommy Smith 
(S.U.A.) 45,7; triplu — Walker (S.U.A.) 
16,49 m

• La Liege (Belgia), cunoscutul 
sportiv tunisian Gamoudi s-a clasat 
pe primul loc în cursa de 3 000 m cu 
rezultatul de 8:05,2.

• în localitatea Erzerum (Turci 3 
s-a desfășurat întîlnirea triunghiulară 
de atletism dintre selecționatele Tur
ciei, Iranului și Suediei. Victoria a 
revenit atleților suedezi care au tota
lizat 167 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Turciei 
(108,5 puncte) și Iranului (76,5 punc
te). Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate i 110 mg — Gronberg Sue
dia) 14,5; 200 m — Althop (Suedia) 
21,4,- maraton — Akcay (Turcia) 
2h35:06; 100 m femei — Karin Wal- 
gren (Suedia) 12,0.

© Cu prilejul unui concurs inter
național desfășurat la Annecy, sprin
terul francez Bambuck a realizat în 
proba de 100 m plat timpul de 10,4. 
Italianul Ottoz a cîștigat proba de 
110 m garduri în 13,9. La Cherbourg, 
mărșăluitorul Delerue a parcurs 50 
km în 4h26;8 (nou record francez). 

, • în cadrul unui concurs desfășu-
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ECHIPA de fotbal Interna- 
zionale a stabilit recent un 
record italian : 75 de meciuri 
consecutive, fără să fie sanc
ționată cu nici o lovitură de 
la 11 metri.

★
TOT un record în materie 

de .,11 metri® este și cel al 
arbitrului columbian Rojas ca
re, în decursul unui singur 
med, a dictat 14 lovituri de 
pedeapsă. Se pare, însă, că 
in cazul Iui Eojas a fost vor
ba de exces de zel, întrucit, 
a doua zi, arbitrul a fost la 
rîndul său... sancționat dd 
federație.

★

formanță mondială a junioa
relor la săritura în înălțime : 
1,73 m.

★
PUȚINI știu poate că din 

doi în doi ani se organizea
ză campionate mondiale de 
hochei pe rotile. Recent, la 
campionatul mondial de la 
Sao Paulo (Brazilia) au parti
cipat 10 echipe reprezentative. 
Titlul de campioană a reve
nit formației Spaniei (neîn
vinsă), urmată de Portugalia 
și Argentina. După cum se 
vede, acest sport are „priză- 
în acele țări unde hocheiul pe 
gheață este aproape necunos
cut.

ATLETELE Gabriele Thiele 
(17 ani) și Rita Gildemeister 
(18 ani) din R. D. Germană 
au egalat cea mai bună per

FORMAȚIA de fotbal alăturată nu este o echipă oarecare. 
Ea este un 511* alcătuit din... 11 frați* iar antrenorul pe care 
O vedeți In stînga este tată] băieților. Echipa fraților Olbert 
din Olomouc (Cehoslovacia} Joacă în campionatul regional 
unde ocupă un loc fruntaș. Iată numele șl vîrstă fraților Ol
bert : de la stînga (în picioare) — Vladislav (35)* locef (31)* 
Otakar (34)* Tomas (30), lanus (25), Petos (24) ; jos — Otik (29), 
Lubos (23), Stanislav (32), Andrei (16) șl Bobous (26). Tatăl, 

Icsef Olbert are 63 de ani

SELECȚIONERUL englez Alf 
Ramsey, care pregătește lotul 
englez de fotbal pentru „mon
diale44. a trebuit să renunțe 
la serviciile jucătorului Brian 
Labone (fundaș central la E- 
verton) deoarece acesta — 
ne asigură ziarul „Sport Zu
rich- — n-a vrut în ruptul 
capului să-și amine căsătoria 
programată Ia 29 iunie, adică 
cu cîteva zile înainte de în
ceperea turneului final.

★

FOSTUL internațional en
glez, fotbalistul John Ayteo, 
șî-a încheiat cariera cu un 
palmares strălucit. De-a lun
gul celor 13 ani cît a jucat 
în echipa Bristol, el a susți
nut 645 meciuri de campionat 
mareînd nu mai puțin de 350 
de goluri. In meciul de adio, 
susținut cu formația ippswicn 
(în care Ayteo a înscris doua 
goluri), președintele clubului 
i-a oferit o cupă de argint.

★

EXCELENTUL baschetbalist 
american Bill Russel (32 de 
ani) se retrage din activitatea 
competițională și devine an
trenor al echipei profesioniste 
Boston Celtic în care a evo
luat mulți ani. Astfel, Bill 
Russel va fi primul antrenor 
de culoare al unei echipe de 
baschet fruntașe din S.U.A.

★
LA NEW YORK s-au întîlnit 

la o masă comună mai multe 
celebrități ale boxului mon
dial, care în urmă cu cîteva 
decenii s-au bucurat de un 
deosebit prestigiu în lumea

„greilor44. Este vorba de Jack 
Dempsey (70 ani). Gene Tun- 
ney (68 ani) și Georges Car
pentier (72 ani). în urmă cu 
40 de ani, Carpentier a pier
dut titlul mondial la grea în 
meciul cu Dempsey. Acum, 
în ciuda faptului că Dempsey 
eîntărește 105 kg, Carpentier 
i-a spus prietenește : „Azi, 
te-aș învinge cu siguranță. 
Motivul ? Sînt cu mult mai 
sprinten decît tine...”.

CUNOSCUTUL tenisman 
iugoslav Nicola Pilici (27 an» 
a pierdut într-un mod cu to
tul original finala turneului 
internațional desfășurată la 
Houston (Texas-S.U.A.). în fi
nala cu australianul Martin 
Mulligan, înaintea setului de
cisiv, Pilici a abandonat jo
cul pentru a nu pierde... a- 
vionui. scorul era de 2—2 
(3—6, 6—3, 4—6, 6—0) și Pilici 
conducea cu 5—4 în ultimul 
set î

★

DE CURÎND, cunoscutul in
ternațional al echipei de polo 
a Ungariei, Gydrgy Karpati, 
în vîrstă de 31 de ani, a fost 
sărbătorit pentru cea de a 
150-a selecționare în repre
zentativa țării. In cej 15 ani 
de activitate internațională, 
Karpati a participat la patru 
ediții ale J.O. și la trei cam
pionate europene. Jucînd în 
reprezentativa Ungariei, Kar
pati deține trei medalii olim
pice de aur și tot atîtea de 
campion al Europei. Acum, 
cunoscutul jucător ungur se 
pregătește pentru J.O. din 
Mexic și speră să atingă ci
fra record de 200 de selecțio
nări.

știți cine este acest 
tleman1* -postat în Place 
Concorde din Paris car 
tește ziarul „Sunday Tiv 
Nu este un turist englez 
portarul reprezentativei 
ței, Marcel Aubour. D< 
acum el se acomodeazt 
ambianta londoneză. In 
mul pe care echipa sc 
făcut în preliminarii spn 
neul final. Aubour și-a 
pletat garderoba în „sti 
glez“ După victoria Fi 
asupra Norvegiei la Oslo 
bour și-a cumpărat o 
englezească, iar după suG 
repurtat în fața echipe 
goslaviei și-a luat un r 
și cei mai fini pantofi 
glezești... Aclimatizarea 
gata /
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