
— — - - — ț——-ț
ăiWiotecs |

heglohalt y
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, V ;

Anol XXIII

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

la volei
Astăzi, iubitorii de volei din 

Capitală se întîlnesc din nou 
în sala Floreasca, pentru a a- 
sista la cea de a doua confrun
tare a echipelor noastre mascu
line DINAMO și RAPID în 
finala „Cupei campionilor eu
ropeni**. Se știe, în prima în- 
tîlnire din etapa ultimă a edi
ției a VlII-a a „C.C.E.**, sîm- 
bătă, victoria a cucerit-o, cu 
3—0 (13, 9, 13), deținătoarea 
trofeului. Dinamo care, dacă 
învinge și azi, își păstrează 
„Cupa**. (Așa cum, după pă
rerea noastră, e normal și 
corespunde marii majorități a 
pronosticurilor, care au de
sigur în vedere că ambele e- 
chipe vor juca la valoarea lor 
reală și că raportul posibilită
ților le este favorabil actual
mente în mod cert dinamoviști- 
lor). In caz contrar, cîștigînd 
Rapid, care e de așteptat că va 
lupta dîrz să se revanșeze, o a 
treia Intîlnire, decisivă, va a- 
vea loc — conform regulamen
tului „Cupei** — mîine. A- 
ceastă ridicată miză îi garan
tează partidei de azi maximum 
de atractivitate și justifică 
previziunile că publicul va ad
mira un spectacol cel puțin 
atît de valoros cît a fost acela 
de sîtnbătă.

La succesul 
de vedere al
prevăzut că va contribui din 
nou și arbitrajul, pe care de

din acest punct 
reuniunii e de
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[ Sărbătorirea a 90 de ani 
de Ia cucerirea independenteiI
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Rapidului (Drâgan—C hexan).

Spectaculos final de fază în primul meci al finalei „C.C.E.*: bine servit de Cozonici. care-l 
dublează atent împreună cu Smerecinsclti, Derzei (Dinamo) străpunge o dată in plus blocajul 

. . _ , Foto: A. Neagu

data aceasta îl va asigura, în 
funcția de conducător princi
pal al brigăzii, P. Lange 
(R.D. Germană), iar ca secund 
L. Kettner ("Cehoslovacia), a- 
jutați de asistenții de linie 
bucureșteni I. Covaci, Ii. Po- 
povici, N. Utsulescu și Eug. 
Vintilescu și de scorerul Etn. 
Costoiu.

Meciul retur de azi al fina
lei „C.C.E.*, care începe Ia ora 
17 (și va fi transmis în între
gime pe micul ecran), are pro
gramată în deschidere, la ora 
15.30, o partidă de verificare 
a echipelor bucureștene de ju
niori de Ia Rapid și de Ia 
Viitorul. în compunerea cărora 
intră numeroase elemente de 
perspectivă.

Campionatele republicane de lupte pe echipe

Performerii etapei: Metalul și Dinamo

I

I
I
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INFORMAȚIE
Tovarășul Anghel Alexe, 

președintele Consiliului Ge
neral al UCFS și al Comi
tetului Olimpic Român, 
s-a întors în Capitală pe 
calea aerului, venind de la

Teheran, nnde a luat parte 
la ședința Comisiei Execu
tive a Comitetului Inter
național Olimpic cu repre
zentanții comitetelor olim
pice naționale.

Trimisul nostru special, MIRCEA TUDORAN, ne transmite:

In Turneul U.E.F.A.: 
liderul seriei C se decide astăzi

Duminică s-a desfășurat e- 
tapa a Il-a a campionatelor 
republicane de lupte pe echipe 
la „greco-romane“ și la „li
bere”. In general, partidele au 
fost interesante, majoritatea de 
bun nivel tehnic și s-au în
cheiat cu victoria favoritelor. 
Singura excepție, reuniunea de 
la Brașov unde Metalul Bucu
rești a cîstigăt ambele întîlniri,

LA BUCUREȘTI, DINAMO 
A C1ȘTIGAT CU CINCI OA
MENI !

Derbiul campionatului de 
„greco-romane” s-a desfășurat 
la București și a opus forma
țiile Dinamo, Rapid și C.F.R. 
Timișoara. Multipla campioană, 
Dinamo București, deși n-a 
prezentat sportivi decît la 5 ca
tegorii (FI. Ciorcilă, Gh. Po- 
povici și N. Martinescu n-au 
luptat fiind în pregătire pen
tru „europenele” care vor avea 
loc săptămina viitoare) a cîș- 
tigat la soor în ambele con
fruntări : 18—2 cu C.F.R. 

Timișoara și 15—5 cu Rapid 
București. O frumoasă victo
rie au obținut ceferiștii timi
șoreni în fața colegilor lor 
din București: G.F.R. Timi
șoara—Rapid 17—15. Timișo
renii, cu o formație tinlri, in 
care au evoluat și trei ju-

mori, au furnizat meciuri in
teresante prin Vîrtosu, Nistor, 
Bugariu și Uibaru. Cu excepția

(Continuare în pag. a 2-a)
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de stat a României
Adunarea solemnă

din Capitală
Intr-o 

blicii, a 
ganizată _ _ __ _____ ______
rea independenței de stat a României.

Pe fundalul sălii se afla Stema Republicii Socialiste 
România înconjurată de faldurile imense ale tricolorului 
românesc. De o parte și de alta a scenei erau înscrise cu 
litere mari datele : 1877—1967, încadrate de stemele ți 
drapelele partidului și statului nostru.

în aplauzele entuziaste ale participanților, în prezidiul 
adunării au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț. în prezidiu au luat loc, de 
asemenea, tovarășii Constantin Drăgan, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii naționale a co
operativelor agricole de producție, Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului Național al Femeilor, Petru 
Enacbe, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al ora
șului București, general-colonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate, general de armată Iacob Teclu, general
colonel Mihai Burcă, general-colonel în rezervă Ilie Cre- 
țulescu, general-colonel în rezervă Radu Niculescu Cociu, 
general-locotenent Ion Șerb, general-maior Traian Bur- 
duloiu, viceamiral Grigore Marteș, acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei, Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor, scriitorul Horia Lovinescu, Marin 
Ionescu, sudor la uzinele „23 August**, Ilarion Stan, lă
cătuș la uzinele .Laromet**, Lucreția Crăciun, filatoare la 
întreprinderea .Industria Bumbacului**, Eroul Muncii So
cialiste Nicolae Andrei, președintele C.A.P. din comuna 
Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia, regiunea București, 
Constantin Popa, președintele C.A.P. din comuna Dor Mă
runt, raionul Lebliu, regiunea București, și Gheorghe 
Ricin, președintele C.A.P. din comuna Drăgănești-Vlașca, 
regiunea București.

în prezidiu an luat loc, de asemenea, Leonid Feodo- 
rovici Iliciov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., conducătorul delegației guvernamentale a Uniunii

(Continuare în pag. a 4-a)

atmosferă sărbătorească, în sala Palatului Repu-< 
avut loc luni după-amiază adunarea solemnă or- 
cu prilejul sărbătoririi a 90 de ani de la cuceri-

ANKARA, 8 (prin telefon). Turneul U.E.F.A. trezește 
aici un uriaș interes. Ca dovadă, numărul mare de 
spectatori — 30 000 — de la cuplajul inaugural de la 
Ankara, ca de altlel peste tot unde sint programate 
întilnirile din cele patru grupe.

Echipele din grupa C, din care face parte și repre
zentativa de juniori a României, sint de forte aproxi
mativ egale, fapt care se poate deduce și din rezul
tatele înregistrate după cele două zile de competiție, 
încercînd o scurtă apreciere despre fiecare formație 
se poște spune că reprezentativa României practică 
jocul cel mai organizat, cea a UJl.S.S. se distinge 
printr-o mare viteză, a R. D. Germane prin forță și 
tenacitate, iar a Suediei prin tehnică. De altfel, evo
luția Suediei a constituit o surpriză pentru toți cei 
care au urmărit-o pînă în prezent.

Delegatul U.E.F.A. la grupa de la Ankara, Alfonso 
Lacerda, secretar general al Federației portugheze de 
fotbal, ne-a declarat că e foarte mulțumit de felul în 
care este organizat turneul, ca și de valoarea unora 
dintre echipele participante în diferitele serii. După me
ciul susținut de Jucătorii noștri în compania celor din 
R. D. Germană, A. Lacerda a tinut să fie prezent și la 
Konya, localitate aflată la 254 km de Ankara, pentru 
a-i vedea din nou la lucru pe tinerii fotbaliști români. 
Si în acest al doilea joa echipa noastră a avut, în 
general, o bună evoluție, controlînd jocul în perma
nență, creîndu-și numeroase ocazii de gol la poarta 
adversă. Numai că ineficacitatea exasperantă a liniei 
de atac la care s-a adăugat și marea greșeală de apă-

HRISTACHE NAM. trimisul wstrn special la „CURSA PACH-. transmite:

(Continuare în pag. a 4-a)

Echipa României a
• INTERES DEOSEBIT PENTRU CEA 

DOI DEBUTANTI
DE-A

InVARȘOVIA, 8. Sint de cîteva ore 
capitala Poloniei. Chiar din drumul făcut 
de la aeroport pînă în centrul orașului 
mi-am putut da seama de amploarea de
osebită cu care va fi sărbătorit cel de al 
XX-lea start în .Cursa Păcii'. Pe fațadele 
blocurilor se află mari pancarte care ves
tesc acest eveniment iar în vitrinele ma
gazinelor îți atrag privirea afișele multi
colore înfătișînd un ciclist în plin efort 

ta hotelul .Warszawa", unde se află 
sediul comisiei de organizare și unde sint 
cazați cicliștii, am aflat că sint așteptate 
să sosească personalități marcante ale Fe
derației internaționale de ciclism amator 
și ale Uniunii cicliste Internationale, pre
cum și cîștigători ai edițiilor anterioare ale 
.Cursei Păcii". Tot aici, la hotelul „Wars
zawa", l-am găsit și pe cicliștii români, 
sosiți de la Berlin în cursul dimineții. 
Antrenorul Nicolae Voicu ml-a făcut cu
noscută echipa care va reprezenta tara 
noastră în această mare competiție inter
națională :

sosit la Varșovia
XX-A EDIȚIE • IN ECHIPA NOASTRA

GABRIEL MOICEANU — căpitanul echi
pei — 32 de ani 172 cm înălțime, 72 kg, 
pentru a noua oară la .Cursa Păcii* ,•

ION COSMA — 30 de ani, 180 cm, 84 
kg, pentru • patra oară la startul acestei 
curse*

ȘTEFAN SUCIU — 20 de ani, 168 cm, 
74 kg, debutant în .Cursa Păcii" ;

CONSTANTIN GRIGORE — 20 de ani, 
176 cm, 66 kg, pentru a doua oară parti
cipant la .Cursa Păcii".

GHEORGHE SUCIU — 22 de ani, 177 
cm, 72 kg, pentru a doua oară la .Cursa 
Păcii" *

GHEORGHE MOLDOVEANU — 23 de 
ani, 178 cm, 74 kg, debutant în .Cursa 
Păcii".

Așadar, e echipă cu doi debutant! și 
care cuprinde 4 rutieri tineri. Să sperăm 
că vigoarea lor va fi completată cu expe
riența celor doi cicliști — G. Moiceanu și 
I. Cosma — care au la activ un mare 
număr de curse internaționale.

Zi de zi, terenurile de 
tenis din parcul sportiv 
Dinamo cunosc o animație 
deosebită, lată-i pe cîțiva 
micuți membri ai secției de 
tenis a „Tînărului Dinamo- 
vist* (antrenor: prof. A. 
Segărceanu) exersînd cu 
sîrg loviturile de bază.

Foto: V. Bageac

la 19,20 și 21 mai in București

in „
Ca urmare a victoriei tenis- 

manilor spanioli în fața echi- 
pei R.A.U. s-a stabilit ca în 
zilele de 19, 20 și 21 mai să 
aibă loc la București întîlni- 
rea dintre reprezentativele Ro
mâniei și Spaniei contînd pen
tru cel de al doilea tur al 
„Cupei Davis' — zona euro
peană.



VOLE! 3CAIMĂ După un veritabil turneu al surprizelor

PUNCT FINAL LA „B“
Duminică s-au desfășurat ulti

mele meciuri din cadrul întrecerii 
de la categoria B în grupele mas
culine ale celor două serii. Aceste 
jocuri s-au încheiat cu următoa
rele rezultatei Progresul București 
-- înainte Timișoara 3—2 (3, —9, 
—8, 9, 4), Semănătoarea București 
— A.S.A. Sibiu 3—0 (5, 7, 8), Pro
gresul I.R.A. Suceava — Ind. sir- 
mei C. Turzii 3—1, I.C. Arad — Fa
rul Constanța 1—3 (8, —2, —4, —11), 
în seria I Și I.C.F. București — 
Pedagogic Tg. Mureș 3—0 (4, 2, 1) 
în seria a Il-a. In urma acestor re
zultate, clasamentele de la finele 
returului arată astfel s

3. Politehnica Iași
4. Universitatea Tim.
5. Construcții Buc.
6. Știința Petroșeni
7. Universitatea Cv.
8. Universitatea Buc.
9. Pedagogic Tg. M.

10. Medicina Buc.

18 11 7 37:33 29
18 10 8 35:30 28
18 10 8 34:34 28
18 9 9 40:30 27
18 7 11 29:39 25
18 7 11 24:41 25
18 4 14 20:46 22
18 2 16 14:50 20

iul ui final

ANTON PONGRAȚ (Medicina 
a devenit campion a! țării

MASCULIN

Seria I
18
18
18
18
18
18
18
18

1. Farul Constanța
2. Electroputere Cv
3. înainte Tim.
4. Progresul IRA Sv.
5. Ind. sîrmei C. T.
s. A.S.A. Sibiu
7. Progresul Buc.
8. I.C. Arad
8. Semănătoarea Buc. 13

M. C.S.M. Cluj 18
*■ ASTFEL. DIN CATEGORIA B. UR
MEAZĂ SĂ RETROGRADEZE C.S.M. 
CLUJ.

11 7 43:27
9 9 37:37
9 9 32:38
8 18 29:39
7 11 33:41
7 11 25:44
5 13 30 :44
5 13 28:46

26
25
25
23
23

Seri» a II*

1. I.C.F. București
2. Politehnica Cluj

ÎS 17 1 53: 9 35
18 13 5 45:19 31

Programul 
al campionatului 

republican masculin
Se apropie ziua începerii tur

neului final al campionatului 
republican masculin, care se va 
desfășura între 16 și 20 mai in 
sala Floreasca din Capitală. 
Programul pe etape al întrecerii 
este următorul : MARȚI 16 MAI
— Viitorul Bacău 
București, 
Tractorul 
Galați — 
MIERCURI 
Tractorul, 
Rapid — Steaua; JOI 18 MAI
— Steaua — Viitorul, Tracto
rul — Rapid, Politehnica — Di
namo; VINERI 19 MAI — 
Tractorul — Politehnica, Ra
pid — Viitorul, Steaua — Di
namo ; SÎMBATA 20 MAI — 
Viitorul — Tractorul, Politeh
nica — Steaua, Dinamo—Rapid.

Steaua
Brașov, 
Rapid 
17 MAI
Viitorul—Politehnica,

— Dinamo 
București — 

Politehnica 
București ; 

— Dinamo —

Fără nici o discuție, proba de spadă 
a fost cea mai spectaculoasă din 
cadrul actualei ediții a campionatelor 
republicane individuale de scrimă pen

TIKIS DE MASĂ Pe primele locuri - Progresul și C.S.M. Cluj

Tg. Mureș) 
la spadă

Olivieros și 5—3 la Istrate.
Pongraț,

cu Ruiz, <

eforturi mai 
e un lucru 

toți fruntașii 
masă cu ex-

întrecerile de tenis de naasâ 
contînd pentru prima parte a 
campionatului republican pe 
echipe — desfășurate timp de 
trei zile în sala Dinamo din 
Capitală — s-au încheiat cu vic
toriile — așteptate — ale Pro
gresului București (fete) și C.S.M. 
I Cluj (băieți). Găzduit de o 
sală corespunzătoare, concursul 
a constituit un adevărat mara
ton — din cauza sistemului de 
disputare — turneu — și a noii 
formule de joc a campionatului: 
ia băieți, formațiile au fost alcă
tuite din cîte paitru jucători 
plus un dublu, iar la fete, echi
pele au cuprins cîte trei jucătoa
re. Așadar, competiția a solici
tat concurenților 
mari, ceea ce nu 
rău. Au luat parte 
tenisului nostru de
cepția lui Negulescu și Reti — 
ocupați cu examene. Dintre evo
luțiile jucătorilor cunoscuți la 
care am asistat, am reținut doar 
pe aceea a Măriei Alexandru — 
participantă și în turneul mas
culin. Dacă și la C.M. de la 
Stockholm Maria Alexandru ar 
fi jucat de maniera în care a 
făcut-o — de pildă — în partida 
ou Sentivani, ea ar fi figurat — 
cu siguranță — printre prota
goniste. Așa însă...

In rest, merită sublinieri ti
nerii elevi ai antrenorilor Pa
neth, Zamfir, Simionescu și Bă
lan. Cum s-ar spune, mulți che
mați, puțini aleși. într-adevăr, 
din cei aproape 80 de jucători 
și jucătoare care au luat star
tul, numai la vreo 15 se între
zăresc unele calități și perspec
tive pentru sportul de perfor
manță. Cîți vor rămîne însă și 
dintre aceștia rămîne de văzut. 
Deci, accentul trebuie să cadă 
pe pregătirea elementelor tinere 
a căror lipsă se resimte acut.

Rezultate mai importante : 
echipe bărbați: C.S.M. I Cluj ■

CU CJS.M. II Cluj 9—2, AS.A.
9—1, Constructorul
9—0, Voința Arad cu C.T.S. Iași
9—1, Bere Grivița București
9—1, AS.A 9—0, Politehnica
București cu Bere Grivița 9—5, 
C.T.S. 9—3. Voința București cu 
Progresul București 9—8, Poli
tehnica 9—7, Constructorul cu 
C.S.M. II 9—4, Voința Bucu
rești 9—7 (!), Progresul—C.S.M. 
II 9—6, A.S.A. — C.T.S. 9—3, 
Progresul — Bere Grivița 9—2 ; 
echipe femei : Dinamo Craiova 
cu C.S.M. Cluj 5—1, Spartac 
București 5—2, Progresul Bucu
rești — C.F.R. Brașov 
(Crișan a fost învinsă cu 
M. Corodi), Progresul — Voința 
Arad 5—2 (Crișan 
2—0, Alexandru — 
Babiciuc —‘ Mihalca 0—2, 
lexandru — Crejec 2—O, 
șan — Mihalca 1—2, Babiciuc 
— Lesai 2—0, Alexandru —

RUGB!

București

5—4
2—1 de

— Crejec 
Lesai 2—0,

A- 
Cri-

LUPTE

C.F.R. cu Bere
5—2, Dinamo Craio- 
Spartac București cu 

Iași 5—4,

Mihalca 2—0), 
Gri vi ța 
va 5—2, 
C.T.S.
5—4, Voința Arad — Bere Gri- 
vița 5—2, C.T.S. — C.S.M. 5—1.

Clasament, echipe băieți : 
1. C.S.M. I Cluj 18 p., 2. Voința 
Arad 17 p., 3. Voința București 
15 p. (victorie directă asupra 
Progresului), 4. Progresul Bucu
rești 15 p., 5. Politehnica Bucu
rești 14 p. (victorie directă a- 
supra Constructorului), 6. Cons
tructorul București 14 p., 7.
A.S.A. București 12 p., 8. C.S.M. 
II Cluj 11 p., 9. ■ Bere Grivița 
București 10 p., 10. C.T.S. Iași 9 p; 
echipe femei: 1. Progresul Bucu
rești 14 p., 2. Voința Arad 13 p , 
3. C.F.R. Brașov 12 p., 4. Dina
mo Craiova 11 p., 5. Spartac 
București 10 p., 6. Bere Grivița 
9 p., 7. C.T.S. Iași 8 p„ 8. C.S.M. 
Cluj 7 p.

Bere Gri vița

Campionul țării la spadă. Anton Pongraț (in stingă), în asaltul din prelimi" 
nariile finalei cu Sergiu Ciocodeică (Progresul) Foto: V. Bageac

tru seniori. Cea mai spectaculoasă și 
totodată cea mai bogată în surprize. 
Dovadă: în finala probei nu s-au ca 
li ficat trei dintre cei mai îndreptă 
țiti aspiranți la titlu, Ștefan Moldan- 
schi, campionul țării de anul trecut. 
Ion Sepeșiu, revelația ultimelor com
petiții interne și internaționale, și 
Nicolae Marinescu, unul dintre cei 
mai experimentați specialiști la spadă. 
Așa se înlîmplă cînd tragi cu prea 
puțină convingere (Sepeșiu) sau cînd 
adversarii direcți îți sînt superiori ca 
pregătire fizică (Moldanschi. Mari
nescu).

Finala probei a adus în fața plan
șei patru concurenti români (Pongraț, 
Cristof, N: Istrate și Al. Mironov) 
și alături de ei doi sportivi din Cuba 
(Ruiz și Olivieros) care au participat 
în calitate de invitați. Cel mai bineiu calitate de invitați. Cel 
s-a comportat Pongraf, victorios cu 
5—2 la Mironov, 5—4 la Cristof.

.5—3 la
In ultimul asalt, Pongraț, devenit 
campion, a tras cu Ruiz, cedînd la 
limită, 4—5. Cum și Pongraț și Ruiz 
totalizaseră în turneul final cîte 4 
victorii, ei s-au întîlnit, în afara con
cursului firește, într-un asalt de ba
raj. De data aceasta a învins Pon- 
graț, tot cu 5—4, după o luptă 
spectaculoasă.

Așadar, Anton Pongraț (Medicina 
Tg. Mureș) a confirmat frumosul său 
succes internațional, din martie, de 
la Teheran, unde a cîștigat titlul de 
campion mondial de tineret, deve
nind acum și campion al României 
la seniori. O victorie deplin meri
tată, rod al unei pregătiri foarte 
conștiincioase desfășurată sub îndru
marea prof. Andrei Cacuci din Tg. 
Mureș. După Pongraț au urmat : 
Gh. Cristof (Steaua) cu 2 v; N. 
Istrate (Steaua) cu 2 v., AL Miro
nov (Electroputere Craiova) cu I v.,
N, Marinescu (Steaua) și T. Chifor 
(CI. sp. șc. Buc.j. A arbitrat foarte 
bine N. Pufnei-Iași.

Tot luni s-a desfășurat și întrecerea 
sabrerilor. După o dispută foarte 
strînsă și în general de bună calitate, 
în finala probei au intrat, inițial, 
H. Bădescu și D. Mustață (ambii de 
la Steaua), L. Rohoni (Scena Brașov) 
și I. Budahaziu (Universitatea Buc.). 
După recalificări s-au mai calificat în 
turneul final: Octavian Vintilă și 
Constantin Nicolae.

Turneul final a dat cîștig de cauză 
lui Iosif Budahaziu (Universitatea), 
cel mai tînăr dintre pretendenții la 
titlu (19 ani). Noțil campion a „re
coltat" în finală 4 v. L-au urmat
O. Vintilă (Steaua) cu 3 v. (1& t.p.)t 
H. Bădescu (Steaua) cu 3 v. (20 t 
p.), D. Mustață (Steaua) cu 2 v. 
(20 t.p.)> L. Rohoni (Scena Bv) 
cu 2 V. (22 t.p.) și c. Nicolae 
(Steaua) cu 1 v.

TIBERIU STAMA

M OTO

învingătoare
Duminică au avut Ioc in țară trei 

din cele 6 meciuri ale etapei a VIII-a 
a campionatului republican de rugbi, 
toate încheiate cu victoria formațiilor 
gazdă. Iată relatările corespondenților 
noștri.
• LA CONSTANTA, Farul a făcut 

un joc slab cu Știinfa Petroșeai de 
care a dispus, totuși, cu 6—0 
(3—-0). Au înscris Cristea și Giuglea 
-— ambii din lovituri de picior că
zute.

E. PETRE
■ . , . i

• LA CLȚJJ, Agronomia a obținut 
o victorie meritată în fața forma
ției Precizia Săcele Cu scorul de!2—6 
(9—6). De remarcat faptul că toate 
punctele clujenilor au fost realizate 
de același jucător, Balint, din- lovi
turi de pedeapsă (min. 20, 24, 40 și 
68). Pentru rugbiștii din Săcele au 
înscris Marin (min. 27 — o încer-

Performerii etapei: Metalul
(Urmare din pag. I)

lui Bu ganu, care a avut un adversar 
dificil în T. Ignat, ceilalți timișo
reni au cîștigat la tuș. Am reținut, 
în mod deosebit, meciul 
în care tînărul rapidist V. Dolinski 
(17 ani și 105 kg) a 
timp de aproape două 
ze experimentatului Uibaru. 
Rapid au cîștigat clar M. 
G. Marmara și A. Constantin

Dinamo a fost net superior

„greilor*

rezistat 
repri- 
De Ia 
Baciu.

Dinamo a fost net superior în am
bele întilniri. In fața timișorenilor 
luptătorii dinamoviști n-au pierdut 
nici un meci. M. Andrei, C. Turturea 
au avut adversari incomozi și au fost 
nevoiți să se întrebuințeze din plin. 
Ceilalți trei, E. Ilupcă, I. Burcea și 
S. Oltcanu, au învins la tuș. Nici 
rapidiștii n-au reușit să smulgă vreo 
victorie de la dinamoviști, singur 
Baciu obținînd un meci egal.

Iată eîteva rezultate: C.F.R. Ti- 
mitșoara-Rapid: C. Vîrtosu (Tim.)

b. tuș min. 4 H. Dumitrescu (Rap.). 
G. Nistor (Tim.) b. tuș min. 8 V. 
Tudose (Rap.), M. Baciu (Rap.) b.p. 
C. Pora (Tim.), G. Marmara (Rap.) 
b. descalificare min. 7 P. Cîrtog 
(Tim.), T. Bugariu (Tim.) b.p. T. 
Ignat (Rap.). Dinamo—C.F.R. Ti
mișoara .* M ‘ *
Vîrtosu, 
Nistor, E 
min. 7
b. tuș min. 2 Al. Constantin (Tim.). 
Dinamo—Rapid: C. Turturea b.p. 
V. Tudose_(Kap.), E. Hupcă (Din.) 
egal cu M. Baciu, I. Burcea b.p. 
Al. Constantin (Rap.), S.' Olteanu 
(Din-) b. descalificare G. Marmara. 
0 liotă proastă pentru Marmara, care 
a avut o atitudine nesportivă la deci
ziile arbitrului.

C

C.

. Andrei (Din.) 
Turturea (Din.) 
Hupcă (Din.) 

Pora, I. Surcea

b.p. 
b.p. 
b.

T. RABȘAN
• CLUJ. In localitate s-au desfă

șurat două reuniuni, una la - „greco- 
roniane" și alta la „libere". Victoria,

A

carc) și Partenie (min. 33 — lovitură 
de pedeapsă). A condus excelent 
N. Galicou'sAî-București.

V. CACOVEANU

• LA BIRLAD Rulmentul a făcut 
în compania Politehnicii Iași un joc 
foarte mult apreciat de spectatori, cu 
acțiuni „la mină",, cu valorificarea 
maximă a liniilor de treisferturi. Mai 
deciși, rugbiștii; din localitate și-au 
apropiat pe merit victoria prin punc
tele realizate de Manea (min. 8), 
Căldăraru (min. 12) și Bogos 
(min. 25)—- toți autorii cîte unei în
cercări, respectiv Rosemberg (min. 
2) care a transformat o lovitură de 
pedeapsă. A condus cu scăpări (dar 
fără a influența rezultatul) CI. Iloro- 
irits-București.

ELIADE SOLOMON

Peste 10 000 de spectatori au a- 
sistat duminică dimineața la prima 
etapă a campionatului republican de 
motocros, organizată în orașul Cîmpu- 
lung-Muscel. La start s-au prezentat 
29 de alergători de Ia cluburile și a- 
sociațiile sportive Steaua. Metalul 
București, Locomotiva Ploiești, Poiana 
Cîmpina, Steagul roșu Brașov și Vo
ința Sibiu.

Traseul ales pentru acest debut 
în noua ediție a campionatului a fost 
relativ ușor; doar pe unele porțiuni 
el s-a dovedit mai dificil din caiiza 
ploii abundente care a căzut săptă- 
mîna trecută. Cu toate acestea, com
petiția a plăcut — în general ;— 
prin nivelul ridicat al disputei spor
tive și, mai ales, printr-o serie de 
schimbări de situații intervenite pe 
parcurs. La clasa 250 cmc, tînărul 
alergător Petre Paxino, aflat într-o 
formă sportivă excelentă, a împărțit o 
bună bucată de timp șefia plutonu
lui cu colegul său de club, campio
nul de anul trecut, Mihai Dănescu. 
Cei doi motocicliști au cîștigat 
care cîte o manșă, dar la urmă 
toria a revenit lui Paxino.

întrecerile clasei 500 cmc au 
dențiat buna pregătire a lui Eugen 
Keresteș de Ia Steaua, care a cîști
gat prima manșă într-o luptă strînsă 
cu metalurgistul Ervm Seiler. In cea

de a doua manșă însă, el a fost în
trecut de O. I’uiu, E. Seiler. Șt. Flo
rian și Al. Ionescu, care au trecut 
în această ordine linia de sosire.

Competiția pentru-tineret (300 cmc) 
a fost destul de săracă in partici
pare și modestă din punct de ve
dere spectacular. Linele mențiuni pot 
fi făcute totuși pentru Petre Lucaci, 
Eduard Iltiszan și Aurel Crican.

CLASAMENT : 250 cmc . 1. P.
PAXINO (Steaua) 8 p; 2. M. Dă
nescu (Steaua) 6 p; 3. Cr. Dovids 
(Metalul) 4 p; 4. O. Ștefani (Steagul 
roșu) 3 p; 5. Șt. Cbițu (Steaua) 2 
p; 6. C. Coman (Poiana) 1 p. 
500 cmc: 1. E. SEILER (Metalul) 
8 p; 2. O. Puiu (Steagul roșu) 6 
p; 3. E. Keresteș (Steaua) 4 p: 4. 
FI. Ștefan (Locomotiva) 3 p; 5. 1. 
Sasz (Steagul roșu) 2 p; 6. AL Io
nescu .(Steaua) 1 p. 300 cmc: 1. P. 
LUCACI (Steagul roșu) 8 p; 2. E. 
tluszar (Steaua) 6 p; 3. A. Crican 
(Poiana) 4 p.

fic- 
vic-

evi-

D. LAZAR

A apărut nr. 4 al raistci

99'SPORT ȘI TEHNICA"

și
în ambele întilniri, a revenit luptă
torilor clujeni. Rezultate: „greco- 
romane" — A.S.A. Cluj—Electropu- 
tere Craiova 13—II (C. Bușoiu de 
la Craiova n-a luptat fiind 
A.S.A. Cluj—Oțriul Galați 
Oțelul Galați—Electroputere 
18.5—9,5. S-au evidențiat, 
deosebit Butnarii și Sandu 
și Dumitru (Oțelul). „Libere1 
C.S.M. Cluj—Victoria Buzău 
C.S.M. " ‘ “

în lot);
17—11, 
Craiova 

in mod 
(A.S.A.)

__
24—8, 

Cluj—Dinamo București,
17—15. Dinamo Buc.—Victoria Bu
zău 20—8. (M. RADU-coresp.).

• BRAȘOV. Sala Armatei a găz- 
„greco-romane" 

bun nivel tehnic 
victoria meritată 
București. Con-

iluit ' reuniunea de 
care a fost de un 
și s-a încheiat cji 
a formației Metalul 
semnăm' atitudinea nesportivă a an
trenorului bucureștean, 1. Gheorghe, 
care a comentat* ironic deciziile ar
bitrilor. Rezultate: Metalul—Steagul 
roșu .Brașov 15-13, Metalul—A.S-.M.T.

Lugoj 25,5-—2,5, Steagul roșu— 
A.S.M.T. Lugoj 23—9. (C. GRUIA- 
coresp. principal).
• TG. MUREȘ. Steaua București a 

dominat întrecerea, cîștigînd ambele 
partide de „libere" la scor: 22—10 
cu Mureșul Tg. Mureș și 26,5—5,5 
cu Petrolul Ploiești. Mureșenii, han
dicapați de accidentarea a doi oameni 
de bază ai echipei, F. Gvarmati și 
C. Hathazi, au cedat ploioștenilor cu 
scorul de II—17. (C. ALBU-coresp.).

• GALAȚI. Partidele de „libere" 
dintre Steagul roșu Brașov—Con
structorul Hunedoara (24,5—7,5), 

Otelul Galați—Constructorul (26—6) 
și Steagul roșu—Otelul (22—10) au 
fost dc un bun nivel tehnic, victoria 
revenind pe merit brașovenilor. (V. 
ȘTEFANESCU - coresp.).

• SATE MARE. Formația gazdă, 
Unio, n-a reușit sa învingă la „gre- 
co-romane" decit echipa din Man
galia. pierzînd la o diferență de nu
mai 3 puncte în fața echipei Steaua. 
Unio Satu Mare—Steaua București 
12,5—15.5, Unio—Marina Mangalia 
22—Ț0, Steaua—Marina 19.5—8,5

De menționat „că organizarea a lă
sat de dorit. (A. VERBA-eoresp.).

cu un sumar bogat ți variat 
cuprinzind probleme de avia
ție, automobilism, motociclism, 
turism-alpinism, radioamato
rism, astronautics etc 

Menționăm din cuprins :
— Itinerar turistic auto-mu- 

to : Prin „Țara de sus*4.
— Vreți să vă confecționați 

un cort ?
— Succese

ușoare.
— Avioane

88.
— Gama automobilelor RE

NAULT.
— Pe teme de circulație: 

Vederea, tutunul și altele...
— Programul așilor volanu

lui (carnet competițional ex
tern).

— Ancheta noastră : Aero- 
modcle și aeromodeliști

— Telecomanda televizorului 
— Emițător portabil
— Magazin, Varietăți, Fotn- 

reportaje, Noutăți tehnice. 
Scrisori de la cititori etc

ale avioanelor



CATEGORIA B • in seria I—Dinamo Bacău a preluat 
conducerea ® In seria a li-a —A. S. A. Noulăti
Tg. Mureș păstrează avantajul

r
i

SERIA I

PROGRESUL BRĂILA—DINAMO 
BACĂU 0—1

BRĂILA (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Dinamoviștii au 
obținut două puncte extrem de pre
țioase. Dar această victorie se dato
rează în mare măsură portarului 
Ghiță, care a intervenit excepțional 
în trei faze, cînd golul „plutea în 
aer". Progresul a avut superioritatea 
teritorială in majoritatea timpului și 
numeroase ocazii de a marca: în min. 
17 —■ Zgardan și Pareșcura, min. 32
— Banu. min. 33 și 36 — Pa
reșcura, min. 57 — Boboc, min. 75 
:— Zgardan, min. 79 — Nițu. Au 
reușit, însă, să înscrie dinamoviștii. 
In min, 72, Dembrovschi — profitînd 
de o greșeală a fundașului Buterez— 
a centrat, mingea s-a strecurat prin
tre picioarele apărătorilor brăileni și 
a ajuns la Comănescu, care a tri- 
mis-o in plasă.

Arbitrul Gh. Popovicî a condus 
autoritar. PROGRESUL BRĂILA: 
Rădoi — Tudor, Bădin. Gheorghiță. 
Buterez —- Cazan, Boboc — Banu, 
Zgardan, Pareșcuia, Stoian (Nițu). 
DINAMO BACĂU : Ghiță — Kiss. 
Pjțnait, Vătafu, Bașcacov — Nedelcu, 
Cernat r Rednic, Dembrovscbi. 
Marinescu, Comănescu.

, D. CONSTANTINESCU

P.S. La sfîrșitul jocului, vrind să 
stăm de vorbă cu antrenorii celor 
două echipe, accesul la cabinele ju
cătorilor ne-a fost interzis de către 
reprezentanții organelor locale. în
trucât sîntem informați că nu este 
prima dată cînd sc întîmplă o aseme
nea situație, am dori să aflăm de 
la cei în cauză cît va mai dura 
«cest tratament impus lucrătorilor den 
presa sportivă

D. C.
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 1—1 (1—0). Rezultatul de 
egalitate a mulțumit ambele e- 
chipe. Deși jocul nu s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior, to
tuși el a plăcut datorită numeroa
selor faze create la ambele porți. 
în prima repriză studenții au 
acționat mai periculos la poartă, 
dar cei care au înscris au fost 
dinamoviștii. După ce Pigulea 
(Politehnica) a ratat o ocazie de 
a deschide scorul, în minutul 30 
Popa (Dinamo) a marcat golul 
echipei sale, printr-un șut do la 
30 m.

După pauză, studenții au o pe
rioadă de dominare, insă Cior 
noăvă (min. 48, 55, 60), Păiș (min. 
54) au ratat din poziții favorabile. 
Egalarea s-a produs in min. 67, 
cînd Pâiș a șutat, din careu, pu
ternic in poartă. Pînă la sfîrșitul 
meciului s-a mai putut nota o 
ocazie ratată de Jercan (Dinamo 
Victoria), în min. 75. Arbitrul M 
Rotaru (Iași) a condus — in 
general — bine. (p.v.ț.

METALURGISTUL BUCUREȘTI
— FLACĂRA MORENI 0—0. Ca 
nivel tehnic, jocul nu a mulțumit 
în schimb am asistat la o partidă 
dîrză în care sportivitatea a fost 
prezentă. Deși au dominat 
mai mult, metalurgiștii nu au 
reușit să străpungă apărarea 
bine organizată a oaspeților, a- 
cestia din urmă hotărîți de a 
„ciupi" un punct. în plus, bucu- 
reștenii au șutat mult in afara 
spațiului porții.

Oaspeții au făcut un joc de 
apărare și au ieșit uneori la a- 
tac. Cu toate acestea, in rarei* 
lor acțiuni ofensive nu a lipsi', 
decît puțin ca morenarii să con
cretizeze. A arbitrat corect Gri- 
gore Bîrsan — Galati. (Nicolae 
Tokacek, coresp.L

POIANA C1MPINA — CHIMIA 
SUCEAVA 2—0 (0—0). Peste
3 000 de iubitori ai fotbalului au 
asistat la această partidă, având 
satisfacția unui reușit spectacol 
fotbalistic, la care și-au dat con
cursul ambele formații. Dacă tn 
prima repriză cîmpinenii au ratat 
cîteva bune ocazii prin Matei 
Bontaș și Silaghi, în partea a 
doua a jocului ei au acționat mai 
decis și au înjghebat o serie de 
atacuri periculoase soldate cu 
două goluri: în min. 58 — Si
laghi și în min. 60 — Matei. Re
marcăm contribuția înaintașului 
Moraru (cel mai bun de pe te
ren) în coordonarea ofensivei 
gazdelor, contribuția lui la cele 
două puncte fiind apreciabilă. La 
reușita meciului, un merit deose
bit are șt brigada de arbitri con
dusă de Petre Sotir----Mediaș.
S-au mai remarcat, dintre jucă
tori, Matei, Silaghi și Postolache 
de la Poiana, respectiv Gheghe 
și Mărculescu. (C. Vîrjoghie. co
resp.).

METROM BRAȘOV — OLTUL 
RM. VlLCEA 1—0 (0—0). Partida 
a fost de factură slabă, cu peri
oade egale de dominare, cîști- 
gată totuși pe merit de brașo
veni, care au demonstrat un plus 
de voință. Unicul gol a fost mar
cat de Sima (min. 52). A arbitrat 
foarte bine C. Petrea — București. 
(I. Hîrșu și E. Bogdan, coresp.).

OȚELUL QALAȚI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 0—2 (0—1). Me
ciul s-a desfășurat la Focșani, 
deoarece terenul din Galați este 
suspendat. Jocul n-a fost spec
taculos, la nereușita lui adueîn- 
du-și... contribuția, în mai mare 
măsură, fotbaliștii gălățeni, care 
s-au prezentat slab pregătiți. Tre
buie să arătăm, de asemenea, că 
in urma ploii terenul a fost des-

23 Pavlovici înscrie cu 
singurul gol al partidei, 
luare, aspectul jocului se 
bă în mod surprinzător, 
șenii slăbesc ritmul și 
medieșenilor să le străpungă 
de cîteva ori apărarea. Nici 
schimbarea lui Siko (min. 53) 
cu Dumitriu III nu a înviorat 
atacul gazdelor, care — ca și 
celelalte compartimente ale e- 
chipei — a dat semne de ner
vozitate. A arbitrat bine o bri
gadă bucureșteană, în frunte cu 
Mircea Sadoveanu. (Andrei Sabo- 
corespi.

IND. SÎRMEI C. TVRZII — 
C.S.M. REȘIȚA 4—1 (1—0). După 
o repriză de tatonare, în a doua 
parte a meciului gazdele au 
reușit sâ domine net. Pentru a

capul 
La re- 
schirn- 
rrture- 
permit

I nul dintre atacurile studenților la poarta formației Dinamo Eicloria (fază 
din meciul Dinamo Victoria—Politehnica București). . Foto: V. Bagcac 

face față ofensivei jucătorilor 
de la Industria sîrmei, oaspeții 
s-au apărat supraaglomerat. Au 
marcat : Mureșan (min. 8 și 60), 
Sardi (min. 62) și Pîrvu (min. 
89), pentru învingători, respec
tiv Arnoțchi (min. 83). A arbi
trat bine C. Manusariade 
București, (P. Țonea, coresp.). 

VAGONUL ARAD — A.
CUGIR 4—1 (2—0). Meci desfă
șurat în viteză, presărat cu 
multe faze frumoase, oferite de 
ambele formații. Succesul fot
baliștilor de la Vagonul este me
ritat, ei având în cea mai mare 
parte a timpului inițiativa. Au 
înscris : Sweilinger (min. 2 și 
36), Dombrovski (min. 64) și 
Macavei (min. 78) pentru Va
gonul; Kiss (min. 77) pentru 
A.S. Cugir. Arbitrajul, prestai 
de Al. Toth — Oradea, a fost 
autoritar, dar nu suficient de 
atent. (G. NicOlăiță, coresp.) 

MINERUL B. MARE — C.F.R 
ARAD lr~9 (1—0). tn ciuda di

fundat. Au înscris : Meder (min. 
43) și Nequstoru (min. 63). A ar
bitrat bine I. Drăghici — Bucu
rești. (Al. Sirbu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — SIDERUR- 
G1STUL GALAȚI 2—2 (1—1). în
trecerea celor două echipe a fost 
întreruptă in min. 75, din cauza 
unei ploi torențiale, de durată, 
care a făcut terenul impractica
bil. Jocul a fost aprig disputat. 
Feroviarii au dominat mai mult, 
dar au și ratat în aceeași mă
sură. Au marcat : Atanasiu (min. 
6 și 49) pentru C.F.R., Neagu 
(min. 25) și Stătescu (min. 59 — 
din 11 m) pentru Siderurgistul. 
Arbitrul V. Dumitrescu — Bucu
rești a decis ca meciul să conti
nue luni la ora 16.

în ultimele 15 minute disputate 
luni după amiază, feroviarii au 
dominat, insă tabela de marcaj a 
rămas neschimbată. (C. ~ 
resp.).

Enea, co-

CLASAMENT
1. Dinamo Bacău 20 11 6 3 33 12 28• Siderurgistul 20 11 6 3 32-16 28
X Chimia Suceava 20 8 6 6 17-16 22
4. Politeb. Buc. 20 9 3 8 37-26 21
5. Fia c Ara Moreni 20 10 1 9 20-26 21
6- Poiana Cimpina 20 9 2 9 25-19 20
7. Din. Vicx Buc. >0 6 8 6 26-21 20
X Metal. Buc. 20 8 4 8 27-23 20
>. C.F.R. Pașcani 20 7 5 8 27-29 19

IX CeahUul P. N. n 7 5 8 25-29 19
11. Oltul Rm. Vilcea 2» 6 5 9 17-34 17
12. Metrom Brașov 20 4 8 8 18-22 16
IX Frog. Brâila 20 5 5 18 17t27 15
IX Oțelul Galați 30 4 6 19 19-21 14

ETAPA VIITOARE t Dinamo Bacău
— Metrom Brașov, Siderurgistul — 
Poiana Cimpinc. CeahlĂul p. Neamț
— Metalurgistul Buc., Progresul Brăi
la — C-FJt Pașcani, Chimia Suceava
— Dinamo Victoria Buc., Oltul Km. 
vilcea — Flacăra Mo re ni, Politehnica 
Buc. — Oțelul Galați.

SERIA A Ii-a
UNIREA DEJ — MINERUL LU- 

FENI 2—1 (0—0). Joc de mare 
luptă. Localnicii au avut majo
ritatea timpului inițiativa, însă 
au ratat 
vorabOe. 
periculoși 
meciului, 
2—0 au ieșit la atac. De sem
nalat atitudinea nesportivă a 
unora dintre jucătorii oaspeți, 
care an comentat deciziile arbi
trului. Au înscris .- Ban fi ( mm. 
54 fi 63) pentru Unirea, 
tiv Precup (min. 73). A 
bine Gh. Ștefănescu — 
(A. Contrat coresp.).

A S A. TG MUREȘ — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—Of 1—0). In 
ciuda victoriei localnicilor, cei 
aproape 12 000 de spectatori au 
plecat dezamăgiți de jocul slab 
practicat de gazde. In această 
partidă mureșenilor le-a lipsit, 
în mare măsură, puterea de lup
tă și era gata-gata ca oaspeții 
să se întoarcă 
prețios. Dacă 
(Gaz 
ocazie 
tuație 
priză

numeroase ocazii fa- 
Oaspeții au fost mai 

doar spre sfîrșitul 
cînd fiind conduși cu

respec- 
rondtir 
Vișeix.

acasă cu un punct 
in mm. 56 Matei 
fructifica marea 
avută, această si- 

Prima re-

metan) 
de gol 
era realizată.
a aparfinut localnicilor, 

care au controlat bine balonul 
și au construit o serie de atacuri 
puternice, însă masiva apărare 
a oaspeților a fost la post. După 
cîteva ratări ale A.S.A., în min.

S.

ferenței de 
ment, jocul 
oaspeții prezentîndu-se 
Trebuie spus că jucătorii fero
viari s-au apărat uneori în 7—8 
jucători, formînd un adevărat 
zid in fața atacanților băimă- 
reni. Minerul a reușit totuși 
să străpungă această apărare 
fermă, în min. 36, cînd Drăgan 
a șutat puternic de la 16 m în 
colțul drept al porții adverse. 
Mai subliniem faptul că oas
peții ar fi putut realiza un re
zultat de egalitate dacă Beșcuca 
n-ar ii ratat o mare ocazie de 
a înscrie. Remarcăm, de ase
menea, și contribuția excepțio
nală a portarului Demșoreanu 
(C.F.R.), care a salvat multe si
tuații grele. A arbitrat
I. Cîmpeanu — Cluj. (T. To- 
hătan. coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — CLUJEANA 
2—0 (2—0). După o partidă spec
taculoasă, de bună factură teh
nică, sibieniî — în revenire de 
formă — au obținut o victorie 
meritată. Localnicii au atacat 
mai mult, iar oaspeții s-au re
zumat, în principal, la apărare. 
Au marcat: Comșa (min. 19) 
și Gh. Gheorghe (min. 31). A 
condus bine I. Țifrea — Hune
doara. (I. Boțocan, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — CRI
ȘUL ORADEA 2—0 (0—0). O 
partidă interesantă, de un ni
vel tehnic satisfăcător. Timișo
renii au fost ineficace in prima 
repriză, dar în cea de-a doua 
(și mai ales după înlocuirea lui 
Popescu cu Lang) ei au con
struit acțiuni ofensive puternice 
și au înscris de două ori prin 
Lang (min. 55) și Bungău 
75). Crișul s-a apărat cu 
rîre (mai ales în prima 
ză) și a contraatacat fee-i 
cam rar) prin Tomeș și 
Mulțumitor, arbitrajul prestat de 
S. Mureșan — C. 
(I. Jura, coresp.).

CLASAMENT
20 14 3 
20 14 2

4
2
1
4
4
1
5
2
4
5
3
4

ETAPA VIITOARE : A. S. Cugir — 
—- C.S.M. Sibiu, Ind. sîrmei C. Turzii
— Vagonul Arad, A.S.A. Tg. Mureș
— Minerul Baia Mare, C.S.M. Reșița
— Unirea Dej, Gaz metan Mediaș ’ — 
C.F.R. Timișoara, Clujeana — Crișul 
Oradea, C.F.R. Arad — Minerul Lu- 
peni.

exceptional Pronoexpres
LOTO-PRONO-La 20 mai 1967,

SPORI' organizează pentru prima dată 
concursul excepțional Pronoexpres Ia 
care se atribuie in număr nelimitat 
autoturisme: „Renault 16“, „Renault 
10 Major" cu scaune rabatabile, „Re
nault Dauphine" și „Trabant 601“ 
pentru variantele cîștigătoare cu 6 
din 9 și 10 autoturisme prin tragere 
la sorți: 2 „Fiat 850“, 2 „Renault 
Dauphine" și 6 „Trabant 601“ pentru 
variantele cîștigătoare cu 5 din 9 
și cu 4 din 9.

Se mai atribuie 50 de excursii în 
R.D. Germană prin tragere la sorți, 
premii in bani în valoare variabilă 
pentru variantele cîștigătoare cu 5 din 
9 și premii tn bani de valoare fixă 
pentru variantele ciștigătoare cu 4 
din 9.

Se efectuează 10 extrageri de cite 
9 numr-re din 49 fiecare tn 4 faze, 
in total se extrag 90 numere.

Cu 30 lei puteți participa la toate 
cric 10 extrageri = 90 numere.

Vineri 19 mai. ultima zi de vinzare 
a biletelor.

Simbălâ 20 mai 1967, va avea 
loc tragerea.

Plata premiilor la concursul Prono
sport nr. 17 din 30 aprilie 1967.

locuri din clasa- 
a fost echilibrat, 

bine.

1. A.S.A. Tg. M.
Z. Minerul B. Mare
3. --------
4.
5.
6.
7. . ... _______
3. Crișul Oradea
9. Clujeana

10. C.S.M. Sibiu
11. Minerul Lttpeni
12. Gaz m. Mediaș
13. C.F.R. Arad
14. Unirea Dej

C.F.R. Tim.
C.S.M. Reșița 
Vagonul Arad
A.S. Cugir 
Ind. S. C. Turzii

20 11 
20 11 
20 11
20 0
20 7
20
20
20
20
20
20
20

8 
6
7
6
5
5
4

bine

1 Iii Pronosport i 
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ț

I

I
I
I
I
I

(min. 
hotă- 

repri- 
drept 
Cun.

Turzii.

3 36-10
4
5
7
8
7
9

11
9

11
10
10
12
12

31
30
26
24
23

33- 18
37-24
34- 26
47-19
33- 29 22
25-28 18
34- 26 17
20- 29 17
27-33
22-40
21- 35
17-33
20-56

16
16
15
13
12

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

din 20 mai 1967
9 mai 1967. 
de vineri 12

mai 
zile

In Capitală, de marți
In (ară,^aproximativ

1967 și se va face timp de 45 
de la data concursului.

UN 
LA

PREMIU DE 100 934 LEI 
CONCURSUL PRONOEXPRES 
NR. ÎS DIN 3 MAI 1967

lei, a
V-a:

I
I
I
I
I
I
I
I

Zilele trecute am făcut, o vizită 
la centrala Administrației de stat 
Loto-Pronosport, pentru a afla no
utățile care au fost pregătite fide
lilor participau fi la concursuri.

In centrul activității A. S. Loto- 
Pronosport stă preocuparea de a o- 
feri concursuri cit mai atractive și, 
deci, premii cît mai multe. Astfel, 
in trimestrul I al anului 1967 au 
fost atribuite parlicipanților la 
Pronosport și Pronoexpres peste 
400 000 de premii în bani și o- 
biecte. Să amintim pe cițiva dintre 
cîștigătorii unor premii mari: 
I. Alexandru — Oradea — 150 000 
lei, P. Oprea — Panciu 111 302 
lei, D. Trif — Sibiu, S. Starinschi 
— comuna Limanu, reg. Dobrogea, 
N. M atica și I. Livadaru din Bucu
rești cite 94 803 lei, la Prono
expres. La Pronosport, 1. Cadin —- 
Săcele, A. Ignat — Cisnădie, M. 
Radu —- Craiova ș.a. au obținut 
premii de cite 75 000 lei.

Din cele 153 autoturisme atribu
ite in primul trimestru, 32 au 
fost cîștigate de participau ții la 
Pronosport și Pronoexpres. Li a- 
fară de cîștiguri în bani și o- 
biecte, în „Anul turistic inter
național^ participanților la sis
temele Loto-Pronosport li se atri
buie ca premii numeroase excursii 
peste hotare prin O.N.T. Să le 
enumerăm pe cele mai interesante 
Nopțile albe -— la Leningrad, Ni
sipurile de aur —■ la Varna, Turul 
capitalelor, vizite în R.D. Germană 
și pe coasta Dalmației.

Alte noutăți ? Pentru a 
participarea la Pronoexpres, 
pînd cu concursul din 26 
lie a.c. s-au introdus bilete 
ite în locul buletinelor, iar la 20 
mai a.c. se organizează primul 
concurs excepțional Pronoexpres cu 
premii in autoturisme în număr ne
limitat.

în dorința de a stimula ridi
carea măiestriei sportivilor noștri, 
LOTO-PRONOSPORT va acorda 
și în acest an premii la sfîrșitul 
activității competiționale la fotbal 
(campionat, cupă, juniori ș.a.) 
precum și la competițiile cicliste 
„Cupa UCECOM* și „Turul 
României11, organizate de Federația 
română de ciclism în colaborare 
cu A. S. Loto-Pronosport.

Zilele acestea Federația Română 
de fotbal va definitiva progra
mul competiției „Cupa de varăut 
pe care o organizează in colaborare 
cu comisiile regionale de fotbal 
și Loto-Pronosport. întrecerea are 
printre altele și scopul de a asi
gura programe atractive in sezonul 
de vară. Echipele cîștigăloara vor 
primi, de asemenea, premii din 
partea Loto-l'ronosport.

I
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ușura 
, înce- 

apri- 
gratu-
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CONSTRUCȚII SPORTIVE 
DIN FONDURILE LOTO- 

PRONOSPORT
I

Premiile de' Ia concursul Pro
noexpres din 3 mai sint urmă
toarele :

Extragerea I: cat 1: 1 varian
tă a 100 934 let a II-a : 2x23 829 
lei, a Hl-a: 35,5x1 445
IV-a: 223,5x295 lei a
837,5x78 lei și a Vl-a: 140x22 
lei.

Extragerea a II-a : cat a IH-a: 
24 variante a 1 374 lei, a IV-a: 
115x368 lei. a V-a: 545,5x77 leL 
a Vl-a: 2110.5x27 lei.

Report: 75 856 lei la cat I și 
30 630 lei Ia cat a II-a (Ia extra
gerea a II-a). Premiul de
100 934 lei a fost obținut de Po- | 
povici Ion din Timișoara.

Rubrică redactată de Administrația I 
de stat Loto - Pronosport. .

I
I
I

ION VALERIU

LA 20 MAI 
PRIMUL CONCURS 
EXCEPTIONAL

Beneficiile realizate la con
cursurile Pronosport și Prono
expres se alocă pentru dezvol
tarea bazei materiale a miș
cării sportive. Și cum benefi
ciile sînt de la an la an în 
creștere, noi și noi construcții 
sportive se ridică din aceste 
fonduri. „Harta" sportivă a 

patriei a fost îmbogățită cu 
stadioanele din Pitești. Iași. 
GalațL Constanta, bazinele 
de înot de la Oradea, 
Baia Mare, Tg. Mureș, A- 
rad. Reșița, complexul spor
tiv ,,Dinamo", sala de la com
plexul „23 August" din Capi
tală. Au mai fost construite 
săli de antrenament la Timi
șoara, Galați, Hunedoara ș.a.

*Pe măsură ce încasările de la 
sistemele Pronosport și Prono- 
expres cresc, se măresc și fon
durile pentru aceste construcții 
sportive. Loto-Pronosport de
pune eforturi apreciabile în 
această privință. O dovadă 
este faptul că pe trimestrul V 
1967 planul la aceste sisteme a 
fost îndeplinit într-un procent de 
118,6 la sută. Realizările pu
teau fi însă și mai mari dacă 
cluburile și asociațiile sportive 
ar fi acordat mai mult spri
jin popularizării concursurilor 
și dezvoltării rețelei de vîn- 
zare. De altfel, în această pri
vință și sfaturile populare au 
un cuvînt de spus, deoarece, 
în unele orașe, se manifestă 
tendința de a se da sediilor 
agențiilor Loto-Pronosport o 
altă destinație, ceea ce contra
vine hotărîrilor în vigoare 
intereselor mișcării sportive.
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Sărbătorirea a 90 de ani 
de la cucerirea independenței 

de stat a României

Adunarea solemnă din Capitală
(Urmare din pag. 1)

Sovietice, și Ninko Stefanov, pre
ședintele Comitetului pentru con
trolul de stat, conducătorul de
legației guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulgaria, care se 
află în țara noastră cu acest pri
lej.

în sală se aflau membri șl 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R., se
cretarii C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.K., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori activi 
și în rezervă, un mare număr de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei, nume
roși țărani cooperatori din regiu
nea București, șefi ai cultelor, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Cosma.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvântul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma

nent al C.C. al P.C.R., președin

Turneelor internaționale de șah de la București-
Turneul de la București a în

cheiat o țtapă importantă în ac
tivitatea internațională a șahiștilor 
noștri. Aruncînd o privire înapoi, 
constatăm că bilanțul cu care ju
cătorii români se prezentau la 
startul acestei competiții era ne
satisfăcător. După cum se știe, 
Florin Gheorghiu a ratat califi
carea în turneul zonal din Iugo
slavia, Victor Ciocîltea s-a com
portat mediocru la acela din 
R. D. Germană, ca și Teodor Ghi- 
tescu la tradiționalul festival șa- 
hist de la Beverwijk, unde a ju
cat pentru prima oară în grupa 
marilor maeștri.

Așteptam, deci, o reabilitare 
care — de altfel — s-a produs, 
dar numai parțial. Conform pre
viziunilor, Florin Gheorghiu a 
cîștigat concursul (fiind primul 
jucător român care reușește să 
învingă în istoria turneelor de la 
București), Bela Șoos și Carol 
Partoș au avut comportări meri
torii. acumuiînd punctajul cores
punzător notei de maestru inter
național.

Și totuși, succesul a fost — 
cum spuneam — parțial ! Dar nu 
din vina jucătorilor, ci din cauza 
valorii reduse a competiției, par
ticiparea de peste hotare fiind și 
de data aceasta slabă. într-adc- 

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer a fost subliniată 
în repetate rinduri de aplauze, 
urale și ovații.

în continuare au luat cuvîntul 
Leonid Feodorovici Iliciov, condu
cătorul delegației guvernamentale 
sovietice, și Ninko Stefanov, con
ducătorul delegației guvernamen
tale bulgare.

în încheierea adunării solemne, 
ansamblurile de cîntece și dansuri 
ale armatei, „Ciocîrlia", „Perinița“, 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, fruntași ai scenelor 
bucureștene au prezentat un bogat 
program artistic, în cadrul căruia 
au fost evocate cu deosebită mă
iestrie lupta de veacuri a poporu
lui nostru pentru libertate socială, 
independență națională, pagini în
scrise cu literă de foc în istoria 
patriei — crearea Partidului Co
munist Român, imagini din viața 
de azi a României Socialiste.

Programul artistic s-a bucurat 
de un deosebit succes, realizatorii 
săi au fost răsplătiți cu repetate 
aplauze.

La sfîrșitul spectacolului, artiș
tilor le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și de 
stat.

Adunarea solemnă și spectacolul 
au fost transmise de posturile 
noastre de televiziune.

(Agerpres)

I
I

o participare corespunzătoare
cepția lui Vasiukov și Pfleger, 
șahiști în plină ascensiune, consa- 
crați pe plan internațional, ceilalți 
invitați erau jucători mai puțin 
reprezentativi. Fichtl și Czerniak 
au venit la București în speranța 
că vor reuși să confirme titlul de 
maestru internațional, care urmea
ză să le expire în curînd ; Haag 
se ocupă mai puțin, în ultima vre
me, de jocul practic, dedicîndu-se 
studiului teoriei și activității de 
antrenor ; în sfîrșit, Hennings nu 
face —- deocamdată — parte din 
primul eșalon al maeștrilor din 
R. D. Germană. In asemenea con
diții, pălește — din păcate — 
strălucirea succesului (altminteri 
pe deplin meritat) repurtat de în
vingător.

Există cauze obiective și subiec
tive care concură la crearea aces
tei situații. Marii maeștri de re
nume au în general un program 
de competiții foarte încărcat și. 
deseori, leagă participarea lor la 
un turneu de anume condiții. 
Unele federații naționale nu res
pectă convențiile încheiate, modi
fică în ultimul moment numele 
participantului desemnat inițial, 
doresc să trimită șahiști neconsa-

Din anul 1965, numele cunoscutului atlet cehoslovac Ludvik Danek figu
rează pe lista recordmanilor mondiali, el detinind și azi supremația in a- 
runcarea discului cu performanta de 65,22 m. Iată-l pe Danek (stingă) 

in compania antrenorului său, Jan )7rabel
Foto: CTK

ÎN TURNEUL U.E.F.A
■ LIDERUL SERIEI C
’ (Urmare din pag. 1)

| rare, comisă în min. 10, a făcut 
ca rezultatul să fie favorabil e- 

Ichipei care treisferturi din joc 
s-a apărat cu disperare.

Cîteva cuvinte și despre starea 
I timpului. De la sosirea noastră 
’ la Ankara plouă aproape zilnic, 

iar duminică, la înapoierea de la 
I Konya, am asistat la un fenomen 

meteorologic rar întîlnit: la a- 
Iproximativ 30 de km de Ankara 

s-a abătut o ploaie cu grindină 
mare cît oul de găină, astfel în- 

I cît în cîteva minute solul oferea 
1 un peisaj... ca la Polul Nord.

crați, pentru a-i verifica și a le 
da posibilitatea să obțină o cla
sificare internațională. Dar în acest 
fel scade coeficientul concursului 
îndemîndu-i și pe alți jucători 
să renunțe.

Toate acestea însă nu scutesc 
de critică Federația română de 
șah (secretar general, Fr. Hart
man) care nu a depus suficiente 
eforturi pentru a asigura turneului 
de la București o participare pu
ternică de peste hotare. Invitațiile 
nu s-au făcut totdeauna nominal, 
nu s-a respectat uneori principiul 
reciprocității în privința valorii ju
cătorilor pe care noi i-am trimis la 
turneele internaționale cu a celor 
care participă la concursurile si
milare organizate de F.R.Ș.

Ne exprimăm convingerea că 
pe viitor se vor lua toate măsu
rile pentru a se asigura turneelor 
de la București un coeficient cît 
mai ridicat, prin participarea unor 
jucători din elita mondială a șa
hului. Pentru că, ar fi păcat să 
se destrame o frumoasă tradiție 
statornicită în jurul acestei com
petiții.

VALERIU CHIOSE

SE DECIDE ASTĂZI
După două zile de întreceri 

clasamentele celor patru serii se 
prezintă astfel:

SERIA A

1. Bulgaria 2 2 0 0 5—1 4
2. Turcia 2 1 0 1 4—1 2
3. Polonia 2 1 0 1 2—2 2
4. Belgia 2 0 0 2 0—7 0

SERIA B

1. Ungaria 2 2 0 0 5—0 4
2. R.F. a Germaniei 2 1 0 1 2—2 2
3. Franța 2 5 0 1 1—2 2
4. Austria 2 0 0 2 1—5 0

SERIA C

1. U.R.S.S. 2 1 1 0 2—1 3
2. Suedia 2 1 0 1 2—2 2
3. România 2 1 0 1 1—1 2
4. R.D. Germană 2 0 1 1 0—1 1

SERIA D

1. Anglia 2 2 0 0 3—1 4
2. Iugoslavia 2 2 0 0 2—0 4
3. Spania 2 0 0 2 1—3 0
4. Italia 2 0 0 2 1—2 0

★

După cum se poate observa 
lupta pentru calificarea în turul 
următor nu s-a încheiat. Chiar 
și în seria noastră (C), tinerii 
fotbaliști români mai păstrează 
șanse în cazul în care obțin vic
toria asupra echipei U.R.S.S. (me
ciul se dispută azi la Ankara pe 
stadionul 19 Mai), iar suedezii 
pierd măcar un punct în partida 
cu R. D. Germană.

DI. Olivier Bruyr, delegatul F.I.V.B. 
la finala „C.C.E.“ Dinamo—Rapid, 

a sosit ieri la București
Trofeul disputat în finala mascu

lină a „C.C.E.“ la volei, Dinamo — 
Rapid, a cărei „manșă" secundă are 
loc astăzi în sala Floreasca, precum 
și premiile individuale le vor fi în- 
mînate căpitanului echipei învingă
toare și tuturor jucătorilor finaliști 
de către d. OLIVIER BRUYR (Bel
gia), delegatul F.I.V.B., secretarul 
general al Comisiei zonale europene 
a Federației Internaționale. D. Oli
vier Bruyr a sosit la București în 
după-amiaza zilei de ieri.

FOTBAL PE GLOB
• Echipa Anderlecht a ciștîgat 

pentru a 13-a oară (a patra oară 
consecutiv) campionatul Belgiei. în 
etapa a 30-a, Anderlecht a învins 
cu scorul de 2—0 formația Tilleur.
• în campionatul R.D. Germane^ 

conduce cu autoritate echipa F.C. 
Karl Marx Stadt, care în prezent 
are un avans de 8 puncte față de 
cea de-a doua clasată — Lokomotiv 
Leipzig.
• Campionatul portughez s-a în

cheiat cu victoria echipei Benfica 
Lisabona, care a recucerit titlul 
pierdut anul trecut în favoarea 
echipei Sporting.
• După 23 de etape, în campio

natul iugoslav conduce Sarajevo 
cu 33 puncte, urmată de Partizan 
și Dynamo Zagreb cu cîte 30 puncte.
• In urma victoriei repurtate cu 

6—1 asupra echipei West Ham Uni
ted, echipa Manchester United și-a 
asigurat primul loc în campionatul 
Angliei. Echipa Manchester United 
va reprezenta Anglia la viitoarea 
ediție a „C.C.E.".

Selecționata»

cluburilor bucureștene — 
Cuba 6-4 la box

Ieri, în sala Floreasca, a avut 
loc întîlnirea internațională a- 
micală de box dintre o selecțio
nată a cluburilor bucureștene și 
reprezentativa Cubei. Pugiliștii 
bucureșteni au învins cu scorul 
de 6—4.

REZULTATELE TEHNICE: 
Ciucă b.p. Cese ; Gîju b.p. Espi
noza ; Riveri b.p. Iliescu ; Regue- 
feris b. k.o. 1 Murg ; Betancourt 
b. ab. 1 Antoniu ; Majai b.p. Mo
lina — decizie eronată ; Covaci 
b.p. Martinez ; Delis b.p. Oltea- 
nu ; Monea cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului ; Mariuțan b.p. 
Cabrera.

ȘTIRI • REZULTATE
ROMA. La Genova, într-un meci 

internațional de rugbi, contind pen
tru „Cupa Națiunilor”, selecționata 
Italiei a învins cu scorul de 6—3 
(3—0) reprezentativa Portugaliei.

VIENA. Turul ciclist al Austriei 
de Sud s-a încheiat cu victoria ru
tierului austriac Rolf Eberl, urmat 
de Josef Schejbal (Cehoslovacia).

NEW YORK. Proba de simplu 
bărbați din cadrul turneului inter
național de tenis de la Atlanta 
(Georgia) a fost cîștigată de jucâ-. 
torul american Riessen, care în fi
nală l-a învins cu 7—5, 6—2, 6—4 pe 
compatriotul său Cliff Richey. La 
dublu bărbați victoria a revenit cu
plului Riessen - Richey învingător 
cu 4—6, 6—4, 11—9 în fața perechii 
Arthur Ashe (SUA) - Charles Passa- 
rell (Porto Rico).

MUNCHEN. Competiția ciclistă 
„Turul regiunii KOln” a fost domi
nată de sportivii belgieni, care au 
ocupat primele patru locuri în cla
samentul general. Pe primul loc s-a 
clasat Noel Fore, care a acoperit 
207 km în 5h 5:40,0. Campionul mon
dial, Rudi Altig, a ocupat locul 24.

TOKIO. învingînd cu 5—0 selec
ționata Filipinelor, echipa de tenis 
a Japoniei s-a calificat în turul 
următor al „Cupei Davis” (zona 
asiatică).

văr, de prin 1953, cînd am avut 
drept oaspeți primele mărimi ale 
șahului mondial, pe tabelele tur
neelor de la București figurează 
puține nume sonore, nivelul între
cerii fiind modest. Și, bineînțeles, 
rezultatele nu pot fi apreciate de- 
cît ca atare.

Anul acesta, spre pildă, cu ex-

Turneul de tenis 
de la Roma

Pe terenurile de Ia Foro Italîco 
din Roma au început campionatele in
ternaționale de tenis ale Italiei. Par
ticipă sportivi din 20 de țări. Ro
mânia este reprezentată de jucătorii 
Ion Țiriac și Iile Năstase, precum 
și de tînăra jucătoare Iudith Dibar. 
lată favonții probei de simplu 
bărbați, în ordinea tabloului: Roche, 
Newcombe, Gulyas, Drysdale, Pie- 
trangeli, Mulligan, Fletcher, Metre- 
veli.

LUCRĂRILE C. I. O. DE LA TEHERAN
între 29 aprilie și 3 mai 1967 au 

avut loc la Teheran cea de a doua 
reuniune a reprezentanților Comitete
lor naționale olimpice (C.N.O.) și 
ședința comună a Comisiei executive 
a C.I.O. cu reprezentanții acestor 
comitete.

La cea de a doua reuniune a re
prezentanților - C.N.O. s-a discutat 
în principal problema constituirii unei 
asociații a Comitetelor naționale o- 
limpice, organizarea Jocurilor euro
pene, organizarea anuală a „Zilei o- 
limpîce** în fiecare țară, precum și 
alte probleme.

La ședința comună a Comisiei 
executive a C.I.O. cu reprezentanții 
Comitetelor naționale olimpice s-au 
prezentat informări privind stadiul 
pregătirilor pentru Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico și de la 
Grenoble, propuneri privind unele mo
dificări ale regulilor C.I.O., s-a 

cerut menținerea excluderii din ca
drul C.I.O. a Comitetului olimpic al 

Republicii Sud Africane și s-au pre
zentat unele propuneri pentru îmbu
nătățirea colaborării dintre C.I.O. și 
C.N.O.

La aceste reuniuni au participat 
reprezentanți ai Comitetelor naționale 
olimpice din 70 de țări. Comitetul 
olimpic român a fost reprezentat la 
reuniunile sus-amintite de tov. Anghel 
Alexe, președintele C.O.R., și de tov. 
A. Șiperco, membru al C.O.R. și al 
GI.O.

In prezent, Ia Teheran se desfă
șoară lucrările celei de a 65-a sesi
uni a Comitetului Internațional Olim
pic.

Participanții la sesiune au fost sa
lutați de șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamer, care 
a subliniat că „adevărata semnifi
cație a spiritului sportiv este întru
chipată in idealurile Jocurilor Olim
pice*.

Una dintre principalele probleme 
discutate de Comitetul Internațional 

Olimpic a fost aceea a relațiilor din
tre C.I.O. și Comitetele naționale 
olimpice. Secretarul general al C.I.O., 
J. W. Westerhoff, a anunțat că în 
urma dorinței majorității celor 123 
de Comitete olimpice naționale se 
va crea un subcomitet al C.I.O. pen
tru a permite o legătură mai strînsă 
cu Comitetele naționale din diferite 
regiuni ale lumii. Membrii acestui 
subcomitet sînt: Jose de Clark Flores 
(Mexic), Syed Al Wagid Aii (Pakis
tan), Ryotaro Azuma (Japonia), 
Lewis Luxton (Australia), Frantisek 
Kroutil (Cehoslovacia), Giulio Onești 
(Italia), Emile Bind (Danemarca), 
Sir Ademola (Nigeria).

Pe de altă parte, C.I.O. a reco
mandat crearea unei comisii consul
tative cuprinzînd reprezentanți ai 
Comitetelor naționale olimpice, care 
să nu fie, de preferință, membri ai 
C.I.O. Această comisie va fi, de 
asemenea, compusă din opt membri: 
doi din partea Jocurilor pan-ameri- 

cane. doi reprezentînd Comitetul 
Jocurilor asiatice, doi membri ai 
Comitetului superior de sporturi al 
Africii și doi reprezentanți ai Eu
ropei.

A fost luată din nou în discuție 
situația Comitetului olimpic al Re
publicii Sud Africane și s-a hotărit 
ca o comisie de anchetă să se depla
seze în această țară pentru a consta
ta în ce măsură au fost aplicate 
dispozițiile C.I.O. în ceea ce pri
vește eliminarea discriminării rasiale 
în sport. Raportul acestei comisii va 
fi prezentat în februarie 1968 la Gre- 
noblc, astfel că este exclus ca re
prezentanții Republicii Sud Africane 
să poată participa la ultima „Săptl- 
mînă preolimpică" de la Ciudad de 
Mexico. Adunarea a recunoscut Co
mitetul olimpic al Insulelor Virgine, 
precum și federațiile sportive de schi 
nautic și softball, deși aceste spor
turi nu sînt incluse în programul 
olimpic.
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