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ÎNCEPE „cupa carpați- la baschet
A l -a edific a „Cupei Carpațiu, competiție organizată 

anual de Școala sportivă din Brașov, cu sprijinul corni- " 
siei regionale de specialitate, pentru elevii sub J5 ani, 
își începe desfășurarea prin disputarea etapei pe zone. 
Băieții vor juca în zilele de 2, 3 și 4 iunie în orașele 
Pitești, Constanța, Tg. Mureș și Oradea, iar fetele îa ' 
zilele de 9, 10 și 11 iunie la Giurgiu, Sibiu, Bacău și p 
Cluj. Pentru finale, programate între 15—18 iunie, la 
Brașov, se vor califica cite zece echipe: primele ’ două 
din fiecare zonă, campioanele orașului București și cam- l 
piuanele orașului Brașov,
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ecran1

de echi-

astfel me. 
ediției <

luni după a- 
nostru, Vasile
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asigurindu-și 
bronz ale
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lui Gîju cu 
a fost extrem
foarte spectaculos. Pen-

ora 21,30; CI.
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Gîju, Chivăr și Monea s-au
SNAGOVULUI... lin semifinalele „europenelor“ de box
ÎNTRECERI DE VALOARE 
ÎN „CUPA TINERETULUI"
Pe malul Snagovului, ur

mărind cele șase „serii'’ 
12 finale, am nolat 
dată cu 
flectarea 
susținute 
tire.

Cîteva 
în primul 
ta 100% a sportivilor frun
tași, ceea ce a asigurat de 
la început CALITATEA 
competiției. Apoi, evoluția 
celor mai multi concurenți 
la nivelul cerut de actuala 
etapă de pregătire și de a- 
propiata inaugurare a sezo
nului internațional. Aproape 
fără excepție, cursele au 
fost deosebit de disputate, 
cu finaluri în care ordinea 
sosirilor a fost decisă une
ori de foarte puține zecimi 
de secundă I Din acest punct 
de vedere, un plus de spec
taculozitate au cîștigat pro
bele de caiac simplu 500 și 
1000 m, caiac 4 — 500 m fete 

și canoe simplu — 500 și 
1000 m. „Timpii" înregis
trați exprimă, de asemenea, 
progresele și valoarea ridi
cată a multor echipaje.

Nu putem, desigur, co
menta toate evoluțiile caia- 
ciștilor și canoiștilor noștri 
fruntași. Vom sublinia doar 
cîteva aspecte relevate de 
desfășurare a probelor. Ast
fel, întrecerile masculine de 
caiac ne-au arătat forma ex
celentă a lui Vernescu și 
Sciotnic, pregătirea mult îm
bunătățită a lui Coșniță, Ctt- 
ciuc, Reva, Artimov, D. I- 
vanov, N. Terenfe și Ca- 
lenic, ca și .pașii*  remar
cabili realizați în ultima 
vreme de Conțolenco. Iacob, 
Poenaru ș.a. Din desfășura
rea probelor feminine am 
reținui evoluțiile raiaciste- 
lor Valentina Serghei și De- 
metra Angelescu, la sim
plu. Cornelia Sideri — Va
lentina Serghei și Elena Li- 
palit — Victoria Cichi, la 
dublu.

Cele patru întreceri ale 
canoiștilor — foarte dispu
tate — au reliefat reveni
rea în formă a
Covaliov 
constanta 
Serghei, Maxim 
nov (la dublu), 
echilibrul valoric în 
ba 
rian lonescu, Igor Lipalit, 
A. ‘
I. Macarenco formează plu
tonul fruntaș.

DAN GĂRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

și 
am notat o 

rezultatele re- 
complexă a unei 
munci de pregă-

sumare aprecieri: 
rînd, prezen-

echioajului 
Calabiciov, 
Suhov — 
— Simio- 
precum și 

pro- 
de simplu unde Ma-

lui

Igorov, Gh. Sidorov,

B Ai(i patru pugillști români (claca, 
ii covaci) lupta pentru calitl cârc •’ Ia

în reuniunea de 
miază campionul
Antoniu, l-a întîlnit, în cadrul ca
tegoriei ușoare, pe ungurul Kajdi, 
fost campion continental în 1963. 
De-a lungul celor nouă minute de 
luptă, Antoniu a atacat cu insis
tență, urmărind să-și plaseze una 
din puternicele sale lovituri. Kajdi 
a acceptat această tactică, dar s-a 
deplasat continuu, a blocat sau a 
evitat loviturile adversarului, con- 
traatacînd cu serii foarte rapide 
la cap și ia corp. Victoria i-a fost 
acordată, pe merit, pugilistului 
maghiar.

In celelalte meciuri ale galei au 
fost consemnate următoarele re
zultate 
b. p.
(Bulg.) b.

: cocoș: Rascher 
Glencross (Scoț.), 

p. Yearwood 
ușoară: Kulej (Pol.) b. 
(Ceh.); mijlocie : Hejduk 
Kuran (Turc.), Kiseliov 
b. p. Ball (T. Gal.); 
Pinto (Ital.) b. p. 
(Aus.); Gerber (R.E.G.) b. 
(Ang.).

Un frumos succes au 
în gala de luni seară 
noștri NICOLAE GIJU, 
GHE CHIVĂR și ION 
care au obținut calificarea

p.

(R.F.G.)
Savov 

(Ang.); 
Kucera

(Ceh.) b p. 
(U.R.S.S.) 

semigrea : 
Baumgartner 

p. Sandy

repurtat 
pugiliștii 
GHEOR-
MONEA 

in

semifinale, 
daliile de 
XVIIa a

Meciul
Galanska 
librat și
tru Un plus de claritate în acțiuni, 
decizia de învingător la puncte i-a 
fost acordată campionului nostru, 
Chivăr, în schimb, a avut serios 
de furcă cu vest-germanul Hornik 
care, în repriza secundă, l-a și 
trimis la podea. în ultimele trei 
minute ale partidei Chivăr a re- 
făcut handicapul și a înclinat de 
partea sa balanța victoriei. în sfîr- 
șit, Monea l-a dominat copios pe 
cehoslovacul Kapin pe care l-a în
trecut net.

în cadrul sferturilor 
marți vor evolua, între 
liștii noștri: Hodoșan
(Italia), Ciucă cu Cibinski (R.D.G.), 
Stanef cu Mihailov (Bulgaria) și 
Covaci cu Todorevici (Iugoslavia).

de finala, 
alții, pugi- 
cu Scano

Ci 
K 
o
X

în campionatul de viteză

Sportivii de la Steaua 
învingători în 4 probe

Simpozionul de la București, pe tema:
DOCUMENTAREA Șl INFORMAREA SPORTIVĂ IMIItNAIIONAlĂ

- Interviu cu tov. NICU AL£XE, doctor in știinfe pedagogice -
Azi și mîine. Capitole țării noastre va fi gazda colocviului internațional al Bi

roului de documentare și informare din ca drul Consiliului internațional de educație 
fizică al UNESCO. .

în dorința de c informa pe cititorii noștri despre structura și scopul acestui orga
nism internațional, ne-am adresat tovarășului NICU ALEXE — doctor în științe 
pedagogice - șeful sectorului documentare din Consiliul General al UCFS și totodată 
președinte al Comisiei de terminologie a Biroului de documentare și informare.
— Ce reprezintă și care este 

rolul Biroului de documenta
re șt informare (B.D.I.) de pe 
lingă Consiliul internațional 
de educație fizică și sport 
(UNESCO) ?

— Biroul de documentare și 
informare s-a constituit în 
]960, dintr-o necesitate practi
că, avînd ca scop ușurarea și 
stimularea organizării șt asi
gurării schimbului de infor
mații în domeniu] educației fi

zice și sportului. Pe glob apar 
astăzi sute de reviste și mii 
de volume cu conținut meto- 
dico-științific în acest dome
niu. implicațiile științifice ale 
acestei activități a determinat 
crearea unej literaturi cu un 
astfel de profil.

Literatura despre sport nu

VICTORII ROMANEȘTI 
LA ROLAND GARROS

!n campionatele internaționale de tenis de la Roland 
Garros dublul Țiriac, Năstase a cîștigat cu 6—3, 6—4, 6—3 
în țața cuplului Barnes (Brazilia). Âlvarez (Columbia). La 
dublu mixt: Mărmureanu (România). Palmeova (U.R.S.S.)— 
Hombergen, Loyes (Belgia) 6—3, 6—3. Și citeva rezultate 
surpriză din turneu] de simplu masculin : Okker—Mulligan 
6—4, 7—5, 6—2 ; Pilier—Newcombe (Australia) 6—4, 6—3, 
6—2 ; Darrnon—Hewitt 6—2, 6—3 6—0.

ASTAZI, DINAMO-CRIȘUL ORADEA LA POLO
Astăzi dupăamiază, ince- 

pind de la ora 17, va avea loc 
în Capitală uitilnhea de polo

diri (re formațiile Dinamo și 
Crișul Oradea. Meciul este 
programat la bazinul Dinamo.

mai poate fi redusă la nive
lul reportajului sau transmite
rii rezultatului final al unei 
competiții. Ea concretizează 
căutările și eforturile labora
toarelor și oamenilor de știin
ță care s-au apropiat tot mai 
mult de activitatea sportivă, de 
educația fizică. Fluxul mare 
de informații în această pri
vință trebuie să parvină cît 
mai urgent posibil pe masa de 
studiu a specialistului. De a- 
ceea, centrele mari de docu
mentare din Europa și-au u- 
nit eforturile, determined a- 
pariția acestui fer. între aces-, 
tea se numără și tara noastră.

— Care este structura Ei-, 
r ou Iui de documentare și in
formare ?

— în cadrul Biroului acti
vează șase comisii : de biblio
grafie, de clasificare, de ter
minologie, de tehnică audio-vi- 
zuală. de formare a documen
tariștilor și, în sfîrșit, comisia 
documentelor de cercetare 
științifică.

— Care sînt realizările prac
tice ale acestui organism ?

— în primul rînd, Biroul a 
editat mai multe lucrări și 
periodice cu conținut biblio
grafic. Pe lîngă „Revue analy- 
tique d’education physique et 

sportive" (cu sediul la Lidge),
centrele de documentare din 
Praga, Bratislava, Varșovia. 
Viena, Budapesta, Sofia, Graz, 
Mtinster. Havana etc., editea
ză, de asemenea, reviste pe
riodice cu fișe bibliografice. 
In plus, flecare comisie, după 
orientarea titulaturii pe care 
v-am expqjs-o, are sfera ei de

PI

it

<

activitate. De pildă : comisia 
de terminologie urmărește să 
stabilească o unitate de înțe-

Interviu consemnat de
C. RADUȚ

(Continuare lu pag. a 2-a)

Orașul Tr. Severin a fost, 
duminică, gazda primei etape 
a campionatului republican de 
molociclism — viteză pe cir
cuit. Majoritatea curselor au 
fost de un înalt nivel tehnic 
și spectacular. Sportivii an 
demonstrat o pregătire cores
punzătoare unei întreceri de o 
asemenea amploare și numai 
cele cîteva defecțiuni mecanice 
intervenite în special la mo
tocicletele mai vechi i-au silit 
pe unii să abandoneze. Astfel, 
M. Termcntu (Poiana), Șt. 
Iancovici (Metalul), Al Oprea 
(Metrom Brașov), D. Turbach. 
Gr. Bcreni (Progresul Timi
șoara)), I lonescu, W. Hirs- 
chvogel (St. r. Brașov), deși 
ar fi avut un cuvînt de spus 
la clasele respective, au fost 
nevoiți să-și întrerupă cursele 
înainte de vreme.

Iată acum cîtcva secvențe 
ale probelor. întrecerea moto-

retelor „Carpați“ a fost do
minată, în urma abandonului 
campionului Oprea, de I. MI- 
IIALY (Motorul Arad), care 
a cîștigat detașat. La 125 cmc 
T. POPA (Metalul) a învins 
după o luptă strînsă pe G. 
Pescarii (St. r. Brașov) îa» 
P. Pascotă (Prog. Tim.) pe 
O. Nuță (Loc. PL), clasîndu- 
se în această ordine pe pri
mele 4 locuri. Alergarea de ia 
775 cmc a revenit detașat lui 
FL. ȘTEFAN (Loc. PI.). In 
urma lui s-au clasat N. Ciolpan 
(Rapid Pitești), C. Pescaru 
și M. JTetzler (CSM Reși(a). 
La clasa 250 cmc am asistat 
la o luptă de toată frumuse
țea între AL. IONESGU 
(Steaua)—învingătorul cursei 
și P. Paxino (Steaua) clă

ION DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 2-a-

Cei mai buni copii ai secțiilor de 
natație din Capitală au fost prezenți 
la startul unui interesant concurs. Cu 
acest prilej am putut nota o serie de 
performante bune — ținînd seama de 
actualul stadiu al pregătirilor — printre 
care și 7 nci recorduri republicane. 
Mențiuni deosebite pentru „croncme- 
"trele" înregistrate de Anca Groza, Anca 
Mihăescu, Teodor Nuțeanu, Liviu Cop- 
cealău de la Dinamo (antrenori Magda 
Negrea și Cr. Viăduță), Gh. Lupu și 
A. Timpii de la Clubul 
(antrenor Gh. Dimeca), 
Zvolenschi de la Școala 
(antrenor I. Enăceanu).

Rezultate tehnice — COPII A : 100 m del
fin (f) : A. Anton 1:26,6, S. Nuțeanu 1:27,7 ; 
100 m delfin (bl : 1.. Copcealău 1:12,7 : 200 m 
spate (f) : C. Cehanzuc 3:01.5 ; 200 tn spate 
(b) : E. Manolescu 2:50,3 : 100 m bras (f) : 
L. Burlacu 1:26,3 : 100 m bras (b) : E. Hem
pel 1:23.7. E. Manolescu 1:24.2 ; 100 m liber 
(I) : C. Cehanzuc 5:40,6. E. Radu 5:57,1 ; 400 m 
Uber (bl : A. Spinea 5:11,4, Al. Preda 5:12,3, 
L. Copcealău 5:12.9 : 200 m mixt (fl : C. Ce- 

Ihanzuc 2:59,5 : 200 m mixt (b) : Al. Preda 
«1:44.0.

sportiv școlar 
A. Pop și Z. 
sportivă nr. 2

COPII B — 100 m spate (f) : M. Măzgă- 
reanu 1:31,0 : 100 m spate (b) : T. NUȚEANU 
1:19,8 — nou rec. republican, Gh. Lupu 
1:21,3 ; 100 m bras (f) : A. Mihăescu 1:30,7. M. 
Popescu 1:31,9 ; 100 m bras (b) : A. Tîmpu 
1:27,4, G. Popovici 1:30,0 : 50 m liber (b) : 
Ad. Covaci 32.5. T. Nuțeanu 33,1 ; 50 m liber 
(f) : A. Groza 33,1. Ad. Pupăzan 35,5 ; 200 m 
spate (b) : GH. LUPU 2:53,6 — nou rec. re
publican : 100 m delfin (f) : A. GROZA
1:25,8 — nou rec. republican ; 100 m delfin
(b) : T. Nicolae 1:22.3 : 5o m bras (f) : A. 
Mihăescu 41,8 : 100 m liber (f) : A. Groza 
1:14,2 : 100 m liber (b) : T. Nicolae 1:14.1, 
Gh. Lupu 1:14,5 ; 50 m bras (b) : A. TÎMPU 
38,2 — nou rec. republican, V. Boboc 40,1 ’ 
200 m mixt (b) : T. Nicolae 3:00,3 : 50 m del
fin (f) : A. GROZA 36,5 — nou rec. republi
can ; 203 m mixt (f) : A. MIHĂESCU 3:01,4 
— nou rec. republican, A. Groza 3:02.9 ; 50 m 
spate (b) : Gh. Lupu 36,0. T. Nuțeanu 36,0 ; 
50 m delfin (b) : T. Nicolae 35,7.

COPII C — 50 m liber (f) : A. Pop 36,1, E. 
Cristescu 37.7. E. Tvescu 37,7 : 50 m liber (b) e 
Z. Zvolenschi 38,6, T. Furtunescu 39,2 ; 50 m 
bras (f) : A. Pcp 46,0, A. Hidos 47.3 ; 50 m 
bras 03) : Z. Zvolenschi 46,8r E. Buhocf 46,9 î 
50 m spate (b) : Z. Zvolenschi 42,5, A. Hor- 
vat 44.3 ; 50 m delfin (b) : Z. Zvolenschi 43.0 ț 
50 m spate (f) : A. POP 41,1 — nou rec. re
publican. I. Ratușni 41,7 : 59 m delfin (f) : A. 
Pop 40.6. El. Ivescu 41,4.

.. '■ ->■ .



Notații cu „plus“ 
la actul final al campionatului
masculin

Revedem însemnările din timpul 
recentului turneu final al cam
pionatului republican masculin, 
cronicile, precum și notațiile ră
mase în filele blocnotesului. Ne 
oprim asupra problemelor neapro
fundate, amintindu-ne că îndeo
sebi asupra unora se cuvine a 
reveni cu precizări.

e BUNĂ, MEDIOCRĂ SAU 
REA? Ce calificativ — privind 
prin prisma „finalei", dar și în- 
tr-o apreciere de ansamblu —- 
1 se poate acorda actualei stări 
valorice a voleiului nostru mas
culin ? Incontestabil, un califica
tiv cel puțin bun. El este îndri
tuit, în primul rînd, tocmai de 
ceea ce e în măsură să șoche
ze, poate, pe unii, și anume, de 
faptul că prestigioasa echipă a 
Rapidului (antrenor — I. Ponova), 
neclintită campioană din 11958, 
finalista „ClC.E.", acum a termi
nat întrecerea republicană abia 
pe tocul 4, cu 47 de puncte, la 
6 distantă de noua deținătoare 
a titlului, Steaua (antrenor — T. 
Tunase) — 53 și cu 2 inferioară 
secundei și celei de-a treia cla
sate, Politehnica Galați (antre
nor — Fl. Balaiș) și campioana 
europeană Dinamo București (an
trenor — S. Mihăllescu) — 49, pe 
care le-a departajat selaverajul. 
în ierarhia aceasta, pe lîngă .re
gretul firesc că marchează de
căderea (temporară, sperăm) a 
unei mari echipe ca Rapid, sînt 
însă cuprinse și cîteva solide 
temeiuri de satisfacție, semne 
elocvente nu ale unui declin, -ci, 
dimootrivă, ale unui cert progres 
calitativ. Pentru că detronarea 
Rapidului (generatoare și de im
presii false) nu putea produce 
unanimă îngrijorare decît dacă 
pierderea poziției fruntașe și neo- 
cuparea de către feroviari măcar 
a locului 2 sau 3 ar fi fost de
terminate numai de insuficientele 

■lor. Dar n-a fost nicidecum așa. 
Titlul de campioană, „argintul" 
Si „bronzul" n,au fost cucerite de 
echipe care au profitat de stag
narea valorică a Rapidului, de 
niște : formații mai slabe decît a 
giuleștenilor; le-au cucerit trei 
echipe mai bune, aflate în evi
dent proces ascendent față de 
actualele cerințe pe plan mon
dial și cu perspective promiță
toare. Ca și, de altfel, jocul des
fășurat în general și de forma
țiile clasate ,pe „5" §i Viito
rul Bacău (antrenor — V. Ghe- 
aade) și Tractorul Brașov (antre
nor — V. Stânei), ca și prezența 
totodată a numeroase elemente de 
■viitor sigur în celelalte echipe 
■care au participat la lupta de 
anul acesta din cadrul catego
riei A și de care ne^am ocupat 
da timpul potrivit.

• STEAUA ÎȘI MERITĂ 
TITLUL CIȘTIGAT, mai cu sea
mă pentru că (revenind la exi
gențele întrecerii mondiale) în 
pregătirea sa a aplicat strict ceea 
ce constituie de mulți ani ma
rele adevăr al voleiului. $i anu
me, că victoria este asigurată

Steaua: trăgători cu un aport substantial in defensivă, dar și 
apărători, specializați ea atare, avind o importantă contribuție ia 
încheierea cu succes a acțiunilor ofensive. Iată-1 pe Cristiani, princi
palul coordonator- ridicător al Stelei, iritrecind blocajul advers, prin- 
tr-unul din numeroasele atacuri finalizate de el de-a lungul meciului 
ciștigat cu 3—1 de echipa sa, în dauna Rapidului.

Foto : A. Neagu

în ultimă instanță de atac și de 
precizia ,în defensivă, acestea 
hotăBÎHd promptitudinea și sigu
ranța ulterioară a jocului. Așa
dar, accent pe perfecționarea 
apărării, pornind de la una din 
ideile și regulile fundamentale 
ale voleiului' Ne referim la ro
tație, care-i impune logic an
trenorului ca, o dată cu creș
terea posibilităților ofensive ale 
ridicătorilor specializați în defen
sivă, să se îngrijească în mod 
deosebit de dezvoltarea la maxi
mum a resurselor de apărare și 
în linia a doua (nu numai la 
blocaj) ale trăgătorilor. Steaua a 
realizat aceasta, tofățișîndu-se pe 
drept cuvînt ca o echipă, incit 
adesea, urmărindu-i jocul, cineva 
.nedocumentat cu greu i-ar fi 
deosebit, după problemele rezol
vate, cu egală eficacitate, ân apă
rare și în atac, pe trăgători 
(Bartha, Rotaru, Poroșnicu, Grețu, 
Bmda, Mânu, Pădurețu) de ridi
cătorii ^Cristiani, Rauch și Sta- 
mate. Mulțumită acestui atribut, 
considerăm că Steaua a putut 
să-și domine adversarele. în spe
cial prin insistenta varietate șl 
accelerație a acțiunilor a reușit 
să cucerească titlul de cam-
pioană.

• SE POATE UE ALTFEL, 
AFIRMA, cu minim risc de a 
greși, că ierarhia finală a pri
melor șase echipe corespunde în 
bună parte clasamentului pe care 
l-am face luînd drept criteriu 
exclusiv raportul dintre capaci
tatea defensivă (în special la 
preluările din linia de fund și 
la -dublaj) dovedită de trăgătorii 
fiecărei formații și capacitatea 
acestora pe posturile specializării 
lor .în ofensivă. Clasamentul este 
echitabil, privit după sus-amin- 
titele considerente de echilibru 
între „compartimente", indepen
dent de anumite condiții impro

prii de desfășurare a .turneului 
final, de unele .lacune ale siste
mului competițional. asupra că
rora rămîne să revenim cînd vou> 
analiza notațiile cu „minus".

DAR, PÎNĂ ATUNCI, SĂ 
LE ÎNCHEIEM RE CELE POZITI
VE DE AZI prin sublinierea fru
moasei '"'comportări avute de-a 
lungul turului, returului și „fi
nalei" a echipei Politehnica Ga
lați, care a contribuit și ea sub
stanțial la reușita actului ultim 
al confruntării republicane. Cu 
un merit suplimentar : acela al 
aportului la curmarea... monoto
niei care dăinuia de ani și ani 
în principala noastră competiție 
internă (mereu : 1. Rapid, 2. Di
namo), studantii gălăteni alcă
tuind prima echipă provincială 
care termină pe tocul 2 în cai»- 
.pionatul masculin de .volei I Si 
nu oricum, ci printr-un joc co
respunzător pretențiilor emise pe 
scară mondială, ceea ce e cu 
atît mai lăudabil și mai îmbucu
rător, constituind unul din sem
nele clare ale evoluției, ale creș
terii ariei valorice a voleiului 
românesc.

CONSTANTIN FAUR

Simpozionul de la
(Urmare din pag. 1)

legere și interpretare a noțiunilor cu 
care se’ operează în teoria și practica 
educației fizice și a sportului.

— ‘Care .este aportul țârii noastre în 
B.D.i. ?

— Tov. prof. dr. docent Adrian Io- 
nescu este reprezentantul României în 
comisia de bibliografie, iar :eu în 

.Prezidiul Consiliului B.D.I. Specialiștii 
noștri au adus contribuții prețioase 
la lărgirea relațiilor internaționale în 
acest domeniu, la unele precizări -și 
modificări alo statutului acestui for, 
precum și la relațiile reciproce dintre 
noi și diferite consilii și organe .in
ternaționale.

întreceri dirze 

in finalele 

t&Kursului repMcen 

de primăvară 

al juniorilor 

la „Hbare"
LUGOJ, 28 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Ne aflăm de cîteva zile 
la Lugoj, convingîndu-ne că acest 
sport are aici nenumărați prieteni. 
Spunem aceasta gîndindu-ne la inte
resul cu care publicul lugojean a tir-, 
mărit întrecerile celor peste 140 de 
tineri luptători, care au avut loc în 
sala Textila din localitate.

Actuala ediție a fost însă sub ni
velul concursului de anul trecut, con- 
curentii fiind preocupați de-a lungul 
întîlnirilor mai mult de executarea 
unor acțiuni specifice luptelor greco- 
romane. Ei au dovedit o insuficientă 
pregătire din punct de vedere tehnic, 
neinițiind intrări la gambe și la 
coapse. Am remarcat totuși compor
tările lăudabile ale unor tineri talen
tat! cum sini : <V. Mihăilă și I- VLă- 
descu (Brașov), FI. Neicev și I. Ia
tagan (Tirgoviște), T. Paneă și P. Aa- 
dronache (București), âE,. -Panait (Ga
lați). M. Pinzaru (Suceava), S. Kasler 
(Deva), I. Szasz (Cluj), FI. Moț (Pe- 
trila).

De remarcat locul bun pe care l-au 
ocupat, de această .dată, reprezen
tanții orașului București, care au fă
cut un frumos salt de pe locul 35 
(1966) pe locul 1 în clasamentul regiu
nilor. Surprinzătoare a fost. în schimb 
evoluția sportivilor dobrogeni, oare — 
la această ediție — nu au avut nici 
un cîștigător.

Iată primii clasați : cat. 48 kg : ,1.
I. Vlădescu (Tractorul JBvO, 2. Gh« 
Peter (A.S.M.T. Lugoj). 3. V. Gheor- 
..ghe (Met. Buc.) ; cat. 52 kg : 1. C. <lo- 
nescu (St. r. :Bv,), 2. Gh. Paraschiv 
(St. r. Ev.), 3. L. Călinescu (Steaua) ; 
cat. 56 kg : 1. C. Moldovan (Tract. 
Bv.), 2. Fl. Moț (Jiul Petrila), 3. M. 
Apostol (Petrolul Ploiești) ; cat. -60. kg ‘
1. M. Stan (Steaua). 2. șt. Kasler (Mu
reșul Deva), 3. Gr. BâlcesCu (Met. 
Tîrgoviște) : cat. «5 -kg : 1. Fl. Neic.ev 
(Met. Tîrgoviște), 2. V. Marghidan 
(Viitorul Buc.), 3. N. Motorga (Constr. 
Hunedoara) ; cat. 70 kg : .1. T. Paneă 
(Dinamo Buc,), 2. V. Mihăilă (St. r. 
Bv.), 3. L. Gybrgy (Mureșul Tg. 'Mu
reș) ; cat. "35 kg : 1. I. Dumitru ( Viito
rul Buc.), :2. A. Keresteș (Eiee.tro.pro- 
eizia Săcele), 3. V. Ciolan (St. r. Bv.) ; 
cat. 81 kg : 1. C. Receanu (St. r. Bv.),
2. F. Andronaehe (Progresul Buc.), 3. 
M. Rădui (Comerțul Tg. Mureș) : cat. 
87 kg : 1. I. Szasz (C.S.M. Cluj). 2. R. 
Fînzaru (Constr. Suceava), 3. ?N. Bă
nică (Steaua) ; cat. 4-87 kg : 1. T. Ba- 
ner (Vagonul Arad), 2. -M. Cenan 
(C.S.M. Cluj), 3. E. Panait (Oțelul Ga
lați). Clasament pe regiuni : 1. Oraș 
București 44 p, 2. reg. Brașov ,34 p,
3. reg. Banat 22 p. Clasament pe clu- 
'buri și asociații -sportive ; 1. steagul 
roșu Brașov 3-r p, 2. Mureșul Tg. Mu
reș 16 p, 3. .Metalul .Tîrgoviște 15.5 p,
4. Steaua 14 p, 5. AiS.M.T. Lugoj 13 
p, 6—7. C.S.’M. Cluj și Viitorul Bucu
rești 11 p.

GHEORGHE CIQRANU

Prezența specialiștilor noștri în acest 
organism a avut ca efect : crearea 
unei comisii naționale de bibliografie 
în țara noastră, condusă de prof. dr. 
docent Ad. ion eseu, și a uneia de 
terminologie, al cărei președinte este 
prof. univ. Leon Teodorescu. Ambele 
comisii s-au constituit pe lingă Con
siliul științific al UCFS.

Prin efortul specialiștilor care acti
vează voluntar în aceste comisii s-a 
reușit să se editeze întreaga noastră 
bibliografie națională a luerăriJ.Gr de 
specialitate din i960 pînă în 1966 (7 
volume), care au .fost traduse în di
ferite limbi străine pentru a intra în 
.Circuitul internațional. Comisia de 
terminologie a luat în studiu marea 
familie a „noțiunilor de antrenament* 6.

Pc apele
Suavului

(Urmare din pag. 1)
REZULTATE TEHNICE. K 1—500 m: 

1. A. Vernefcu (Dinamo) 1:56,1 ; 2.
V. Nicoară (Steaua) 1:59,1 ; 3. T. 
Poenaru (Dinamo) .2:01,2 ; C 1—500 m : 
1. M. Ionescu (Dinamo) 2:12,0 : 2. A. 
Igorov (Steaua) 2:12,7 ; 3. Gh. Sidorov i 
(Dinamo) 2:13,4 ; K 1—500 m (f) : 1. I 
V. Serghei (Steaua) 2:13,8 ; 2. D. An- î 
ghelescu (Steaua) 2:15,7 ; 3. A. Mo- 
reanu (Dinamo) 2:17,7 ; K 2—1000 m : ' 
1. Dinamo (Vernescu — Sciotnic) 
3:38,9 ; 2. Combinata Dinamo—Steaua 
(D. Ivanov — N. Terente) 3:40fl>; 3. Stea
ua (C. Coșniță — A. Conțolenco) 3:41,6; 
C 2—500 m : 1. Dinamo (S. Covaliov — . 
V. Calabiciov) 2:03,0 ; 2. Steaua (I. Su
hov — P Serghei) 2:05.5 ; *3.  Dinamo 
(P. Maxim — A. Simionov) 2:06,7 ; i 
K 2—500 m (f) ! 1. Steaua (C. Sideri — 
V. Serghei) 2:06,8 ; 2. Steaua (E. Lipa- 1 
lit — V. Cichi) 2:08,9 ; 3. Steaua (D. ( 
Angheleseu — S. Conțolenco) 2:10,3 ; j 
K 1—1000 m : 1. C. Coșniță (Steaua) i 
4:07,2 ; 2. St. Pocora (Steaua) 4:07,9 ; j 
3. I. Iacob (Dinamo) 4:08,3; C 1—1000 m: ■ 
1. igor Lipalit (Dinamo) -4:50,1 ; 2. M. 
Ioriescu (Dinamo) 4:50,4 ; 3. A. Igo
rov (Steaua) ,4:52,9 ; JS .4—500 m (f) : { 
1. .Combinata Dinamo—Steaua (Geor- i 
;gete Niculeseu — Tatiana Caoenco —j 
Dumitrița H^iharov — D.umitrița Ar- 
.timov) .2:01,4 ; ,2. Combinata Dinamo— i 
Stoaua (Serghei — Sideri — Sipoș — 
Dumitru) 12:02,2 ; ,3. Steaua (Angiielets- ! 
eu — Conțolenco — .Ar.vai — ;Ditco.v) ’ 
„•2:03,2 ; K 2—500 m : 1. Steaua (Cuciuc <
— Reva) 1:48.9 ; 2. Combinata Dinamo. |
— Steaua (Conțolenco — Poenaru) : 
1:50,2 ; 3. Dinamo (Miliein — Iacob) , 
1:52^9 ; C 2—1000 m : 1. Dinamo (Cova- I 
liov — Calabieio.v) s4ît2,9 ; -2. Steaua ț 
(Suhov •— Serghei) -4a5ă8 ; 3. Dinamo 
(Maxim — Simiono-v) 4:16.1 ; K 4—1000 
m : 1. Combinata Dinarno — Steaua 
(Artirnov — D. Ivanov — N. Terente
— Galenic) 3:21*4  ; 2. Combinata Dina
mo — Steaua (Nicoară — TurGaș
H. Ivanov — A. Sciotnic) '3f25,4 ; 3.
Combinata ’Dinamo—Steaua (Vorobiov;
— Cu.ciuc —<Reva-—iI. Terente) 3:264•

Duminică dimineața s-au disputat 
întrecerile de juniori din cadrul „Cu
pei Tineretului* 1. REZULTATE TEHNI
CE. 'K 2—5690 m (juniori mari) Lot 
republican (Schmul — Graciov) 18:25,5 
C 1—500 m (juniori mici) Carpov 
(Dinamo) 2:32,2 ; K 1—500 m (juniori 
mici) Fetreșcu .{Clubul sportiv -școlar) 
2:13,7 ; K 2—500 m (juniori mici) Stea
ua (Carpov — Mihai) -2:05,A0 ; K 4—500 
m (juniori mici) 'Dinamo (Tudor — 
Pantazie — T«ttose — Tănase) 1:52-,.0 ; 
K 1—500 zin (junioare miei) V. Cojan 
(Clubul sportiv școlar) 2:41,7 ; K 2—500 

rm (junioare miei) -Steaua (Timofte — 
Saveneo) 2:26.6 ; K 4—500 m (junioare 
mici) Școala sportivă nr. 2 (Zintz — 
Teodorescu — Beeea — Tvan) 2:09,2 ; 
K 1—500 m (junioare mari) ?M. Lovin 
(Dinamo) 2:233 ; K 2—500 m (junioare 
mari) Steaua (Tulea — .Evdcchimov) 
2:10,3 ; C 1—1400 m (juniori mari) D. 
Crăciun (Dinamo). i5:05;2 ; _'C 2—1000 m 
(juniori mari) Ancora Galați (V. Năs- 
tase — P. Năstase) 4:29,1 ; K 1—500 m 
(juniori mari) R. Ruj.an (Dinamo) 
2:03,9 ; K 2—500 m (juniori mari) : Lot 
republican (Botez — Stoica) .1:53:4 ; 
K 4—1000 m (juniori mari) Steaua 
(Timoftei — Aftene — ivanov — Popa) 
3:36,8.

București
JEinalitatea acestei acțiuni va fi re
dactarea unei lucrări eu caracter en
ciclopedic.

— Ce alte manifestații vor fi or
ganizate cu această ocazie ?

— Un simpozion, care va avea loc 
în ziua de 31 mai, în sala de confe
rințe a Consiliului General UCFS cu 
tema : Importanța documentării și in
formării științifice pentru teoria și 
practica educației fizice și a sportu
lui. Vor prezenta lucrări specialiști 
din Belgia, Polonia, Italia, R. F. a 
Germaniei și România. De asemenea, 
în cadrul lucrărilor comisiei de 
terminologie vor fi prezentate toate 
definițiile studiate în prima fază.

1 Q)ima- rUUGBl-i (MM

t&acdu) < _ _____  __ ______ ...
finaliste. Feliciliri tîndrului antraner .Eugen

CLASAM ENTUh îFBSAL

MANGALIA, 29 (prin telefon, de la trimisul nostru). — 
-tZ3 meciuri in preliminarii -și 20 în (itrneul final au fost 
necesare pentru desemnarea învingătoarei in prima ediție a 
jCupei României" la oină! A ciștigat formația Combinatului 
’poligrafic din București (antrenor, Al. Rafallescu), neînvinsă 
in preliminarii. Echipa bucureșteană gi realizat, de asemenea, 
cele mai multe victorii in turneul final (Z), pierjând o sin
gură partidă, la Biruința Gherăgșli^ ^ 13—16 (surpriza 
competiției ).

tLocul 2sgț fost oeujtat de edup». Biruința Gheruești (reg.
I care, după C.P.B., « fost'cea mai omogenă dintre 

t Comit.

î
1

(

I

■

ți. CiP.B. s £ ><* 1 151: 65 22
Biruința Gheraeșil 1 2 83: H6 19
A viatul Fiasin O- » 3 108 : 84 18
/Torpedo Zămești 1 6 6UI26 11

IS, 8 « 0 7 63:115 10
•InvCoatînMire t Lâpușul Lăpt^: iZ»•ln,continutiTe.i A. Lăpușul Trg. IzSpițj; Victoria ‘Antlrie- ? 

•w; &.'.Recolta Apelilui de Suș; ff,..Recolta liăct^ii; 10. ' 
Agronomul Cluj; dl. Recolte Lipnifa; .12. Pacea 3'itefli; dd. 
‘Hana Mint.

T. STAMA ;
—' ■ «■III.! , 1

In etapa de dnminieă
Meci egal în Capitală

i

■1

i'

Duminică s-au disputat doar două meciuri în cate
goria A. La București, Gloria a terminat la egalitate cu . 
Politehnica Iași: 9-—9 (3—3). Prima repriză le-a apar- , 
tinut în cea mai mare parte oaspeților, dar după i 
pauză gazdele au dominat net și au preluat avantajul. ' 
Cu toate acestea, ieșenii an beneficiat finalmente de 
un „nul" nesperat, datorită în parte și unei lovituri 
de pedeapsă acordate cu ușurință de arbitrul P. Nicu- 
lescu — București. Punatele s-au înscris prin o lavi- 
tuxă de pedeapsă, o lovitură de picior căzută și o 
.încercare pentru Gloria, respectiv prin trei lovituri 
de pedeapsă .pentru Politehnica .Iași. (I. loniță — 
coresp,).

După cum ne transmite corespondentul .nostru, 
E. Petre, La Constanta formația locală Farul a dispus 
de .Rapid București cu 112—3 (.3—3). Cu mai multă 
insistentă pe înaintare și siguranță ,în jocul „la mină", 
constărttenii puteau însă realiza un sc.ar luai mare. 
Punctele au lost înscrise de sCelea (2 lovituri de pe
deapsă), Marin /Pompiiiu «și Beianu (cite o încercare) 
pentru Farul și de Naca {lovitură de pedeapsă) pentru 
Rapid. Slab, arbitrajul lui I. Nicoiescu — București.

In campionatul de viteză
J (Urituire din pag. 1J

i sat al doilea. Ambii eoncurenți pilotând mctoctelete .Yamaha, 
au imprimat etiraei o viteză uluitoare. Pe locurile următoare

f s-au clasat L. Stefanoidci (Steaua) și I. Pitscatd (Prog. Tim.). ’ 
Și la 350 cmc lupta pentru primiți loc s-a dat între aceiași 
Al. Ionescu și 1'. tPaaintț, dar de data aeeasta a învins 
l'AXINQ. IPe locurile 8—*6  «-au -clasat, -in -ordine, El. Ștefan, 
V. Szabo (Steaua), E. lluszar (Steaua) și Fl. Bejan (CSM 
Reșița). O smențiune, pentru combativitate, «lui iPirvu (Vo
ința Tg. Jiu). Alergarea de la clasa 500 cmc a dat loc Ia o 
enrsfl excepțională prin dramatismul hipici-și niai ales al fina- 

•lultii. ’Veteranii iGh. Voiculescu (Steaua) ,și E. Szdbo s-au' 
duelat cu o vigoare de-a dreptul impresionantă, ainintindu- ' 
ne-ile vechea lor rivalitate sportivă. Deși a condus mai mult 
de jumătate din cursă. Vaieulcscu a tost învins— magis- 

■ trăl — de către SZABO ,jla .mustață". E. Eeneslaș (Steaua), 
E. lluszar, Iosif I’app (LILA. Satu Mare) și Fl. Bejan au 
ocupat în ordine locurile următoare. In cursa atașelor M. 
DÂNESCU—4E. KEHE-STEȘ ({fiteauo) au eîșljgat detașat în 

. fața metalurgișlilor P. Enescu—N. lhlescu, singurii care 
a ș-att apropiat, ca valoare, de .învingători.
J ___ _______________________ _________________

luer%25c4%2583riJ.Gr


AMĂNUNTE DIN CAMPIONATUL CATEGORIEI B i
SERIA I

POLITEHNICA BUCUREȘTI— 
PROGRESUL BRAILA 4—1 (2—0). 
Jocul a fost, în general, la dis
creția bucureștenilor, care au do
minat majoritatea timpului. înain
tașii Politehnicei au combinat fru
mos, construind multe faze pericu
loase la poarta brăilenilor și au 
concretizat de patru ori, dar au 
și ratat cel puțin tot atîtea o- 
cazii. Progresul a evoluat timid, 
încercind doar prin Pareșcura, S.to- 
ian sau Banu să străpungă apă
rarea Politehnicei. Golurile au 
fost marcate de Păiș (min. 19 și 
35), Lucescu (min. 63), Vasilescu 
(min. 82) pentru gazde, respectiv 
Pareșcura (min. 86). In min. 83, 
Lucescu a ratat un penalti. Arbi
trul N. Mogoroașe — Craiova a 
condus bine următoarele forma
ții :

POLITEHNICA : Manta (min. 
68 Rămureanu), — Anton, Grecea, 
Cicu, Rădulescu — .Halagian (min. 
46 Pigulea), Angele seu — Lucescu, 
Vasilescu, Păiș, Ciornoavă.

PROGRESUL : Rădoi (min. 83 
State) — Dragu, Gheorghifă, Zgar- 
dan, Tudor — Ionescu, Cazan — 
Niță (min. 46 Banu), Buterez, Pa
reșcura, Stoian.

V. V.

datorită golului înscris de Bon- 
taș în min. 16. Ei puteau mări 
scorul, prin Matei, dar a- 
cesta — singur cu portarul 
— a ratat de la 8 m (min. 36). Oas
peții au avut și ei o mare ocazie 
de a înscrie, pe care a ratat-o însă 
Voiriea în min. 55, cînd, de la 4 
m, a trimis mingea, cu capul, în 
bară. Jocul a fost, în general, de 
slab nivel 
resp.).

exaspe- 
cu mul- 
portarul

24) 
să
45
au Dină cînd

tehnic. (E. Stroie — co-

RM. VÎLCEA — C.F.R. 
1—1 (1—1). S-a practi-

OLTUL
PAȘCANI
cat un fotbal cu multe greșeli teh
nice, nespectaculos, și aceasta din

a păcătuit prin exces de dribling 
și artificii inutile in careul Vago
nului, dind dovadă Și de data a- 
ceasta de o ineficacitate 
rantă. Oaspeții s-au apărat 
tă fermitate (excelent —
lor Ghergheli) și au periclitat 
poarta adversă prin contraatacuri. 
Jucătorii arădani au început me
ciul cu multă hotărîre și, de altfel, 
au reușit să deschidă scorul in 
min. 9 prin Dvorjak, care a șutat 
de la 25 m, balonul fiind deviat 
de vintul puternic in poartă. Tot 
ei își măresc avantajul min. 29, 
prin Macavei. In disperare de cau
ză gazdele reacționează puternic

Pinzaru (min. 5), Sasu (min. 
și Miculaș (min. 41). Trebuie 
menționăm însă că in ultimele 
de minute înaintașii Minerului 
ratat inadmisibil de mult (au tras
de 19 ori peste poartă, din poziții 
foarte bune). Golul Unirii a fost 
realizat de Duca (min. 38). A con
dus foarte bine O. Comșa — Cra
iova. (T. Tohătan — coresp. prin
cipal).

vor ii tolerate
asemenea aDatcri?

DINAMO BACĂU — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 6—2 (3—1). Și de 
această dată tradiția unor jocuri 
viu disputate intre cele două for
mații nu a fost dezmințită. Cn 
toate că duminică victoria a reve
nit băcăuanilor la un scor con
cludent, ea nu a fost obținută fără 
emoții. Dacă în repriza întîi di- 
namoviștii s-au impus printr-un 
joc presărat cu multe faze de 
gol, dintre care trei au și fost 
fructificate (Rugiubei — min. 6, 
Panait — min. 18, din 11 m, și min. 
24), în schimb, după înscrierea 
celui de al doilea gol al oaspeți
lor (Negustoru — min. 49) întrece
rea a devenit echilibrată, perspec
tiva egalării menținîndu-se multă 
vreme. Spre sfirșit, Dinamo revine 
cu mai multă forță in atac și mai 
înscrig *BCă de trei ori, prin Co- 
mănescu (min. 70), Cernat (min. 
71) și Rugiubei (min. 88). Primul 
punct al Ceahlăului a fost realizat 
tot de Negustoru (min. 44). A con
dus cu scăpări Gh. Retezan — 
București. (Iile Iancu — coresp. 
principal).

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
CHIMIA SUCEAVA 1—0 (0—0). 
Cei care meritau cel puțin un 
punct au fost oaspeții care, de-a 
lungul întregii partide, au jucat 
mai organizat Și au contraatacat 
foarte periculos, îndeosebi prin 
Teodosiu. Gălățenii, cu excepția... 
ultimelor cinci minute, au practi
cat un fotbal necorespunzător, eu 
numeroase pase la adversar, atacuri 
lipsite de orizont, șuturi imprecise. 
De aceea, victoria obținută prin 
golul înscris de Cojocaru în... cea
sul al 11-Iea cmln. 89) ni se pare 
nemeritată. O notă slabă o acor
dăm și portarului Petcu (Chimia), 
care a ținut mult mingea. A arbi
trat satisfăcător Emil Martin — 
București. (T. Siriopol — coresp.).

FLACARA MORENI — DINA
MO VICTORIA BUC. 2—2 (2-2). 
Puțin a lipsit ca la Moreni să se 
înregistreze o surpriză. Deși au 
dominat mult in prima repriză, 
gazdele au fost conduse de două 
ori, în urma unor greșeli elemen
tare de apărare. Au înscris : lof- 
ciulescu (min. 18) și Baieu (min. 
43) pentru Flacăra, Florea (mm. 
3) și Jercan (min. 24) pentru Di
namo Victoria. A condus mulțumi
tor N. Negoiță — Constanța (Gh. 
Ilinca — coresp.).

METROM BRAȘOV — OȚELUL 
GALAȚI 7—1 (3—0). Victorie ab
solut meritată, chiar și la acest 
scor. In .lupta pentru evitarea zo
nei periculoase, brașovenii au a- 
bordat jocul cu multă hotărîre și, 
în ciuda rezistenței opuse uneori 
de gălățeni, au reușit să străpun
gă poarta acestora de șapte ori, 
prin Sima (min. 27, 66, 34), Laza- 
rovici (min. 21, 50, 67.) și Ardeleanu 
(min. 17). Unicul gol al Oțelului a 
fost realizai de Ionică (min. 85). 
A arbitrat satisfăcător G. Dulea 
— București. (Eugen Bogdan — 
coresp).

POIANA CIMPINA — META
LURGISTUL BUCUREȘTI 1-0 
(1—0). Cimpinenii au cîșiigat

C.F.R.
SIBIU 2—0 
tcau ciștiga 
dar ratările 
a sibienilor

(Fază din meciulPortarul Rădoi (Progresul) va 
Politehnica București — Progresul

a ambe- 
cj orice

cauza dorinței evidente 
lor formații de a obține 
preț victoria. Oltul a dominat ca
tegoric. dar nu a reușit să fructi
fice decit o singură dată, prin Mi- 
hăilescu (min. 8). Oaspeții s-au 
apărat, deseori, supranumeric. Ei 
au obținut egalarsa pri.i Brîndu- 
șescu (min. 32).
Ion Țifrea — Hunedoara 
dișor — coresp.).

A arbitrat slab
(Ion Pre-

Poiana Cimpina, Politehnica Suc. — 
Metalurgistul Buc., Dinamo Victoria 
Buc. — Oltul Rnx. Vilcca, Ceahlăul P. 
Neamț — Siderurgistul Galați, Progre
sul Srăila — .Flacăra Moreni, Chimia 
Suceava — Metrom Brașov.

CLASAMENT

1. Dinamo Bacău 23 13 6 4 41—16 32
2. Siderurgistul Gl. 23 13 6 4 35—17 32
3. Chimia Suceava 23 10 6 7 21—17 26
4. Polii. Buc. 23 11 3 9 35—30 25
5. Flacăra Moreni 23 11 2 10 23—30 24
6. Din. Viei. Buc. 23 7 9 7 29—24 23
7. Poiana Cimpina 23 10 2 11 26—24 23
8. CFR Pașcani 23 8 6 9 31—35 22
9. CeahLăul P. N. 23 8 6 9 31—37 22

10. Oltul Rm. V. 23 8 6 9 22—36 22
11. Metrom Brașov 23 6 8 9 29—25 20
12. Metalurg. Buc. 23 8 4 11 28—30 20
13. Progr. Brăila 23 6 6 11 23—32 18
1.4. Oțelul Galați 23 4 6 13 12—33 14

ETAPA VIITOARE : Oțelul Galați
•— C.F.R. Pașcani, Dinamo Bacău —

SERIA A II-A

A.S.A. TG. MUREȘ — VAGO
NUL, ARAD 2—2 (1—2). Liderul 
seriei a suferit un al doilea semi- 
eșec pe teren propriu, (primul in 
meciul cu Minerul Baia Mare), 
pierzind încă un punct prețios, 
de data aceasta in favoarea Vago
nului. Astfel, lupta pentru ocupa
rea pnmului loc in seria a doua 
a devenit Și mai pasionantă. Cu 
toate că au presat aproape in per
manență (raport de cornere 22—0 
in favoarea A.S.A. !!), gazdele nu 
au reușit să fructifice decit două 
ocazii, si aceasta după ce au fost 
conduse cu 2—0. Atacui mureșean

retine balonul. 
Brăila).

Foto : St. Ciotloș
și marchează 
(cu capul, la 
in min. 43. 
A.S.A.. atacă 
ușește decit < 
prin Ciutac. 
tor Petre Sotir 
Albu — coresp.).

i prin Dumitriu III 
i o lovitură de colt) 

In repriza secundă 
dezlănțuit dar nu re- 
egalarea, in min. 74, 
A arbitrat satisfăcă- 

Mediaș (C.

MINERUL BAIA MARE — U- 
NIREA DEJ 3—1 (3—î). Fotbaliștii 
de la Unirea au pus deseori in 
dificultate 
seamă in 
ma parte 
fost mai 
poartă și,
gurat golurile necesare victoriei :

echipa locală, mai cu 
repriza a doua. In pri- 
a jocului băimărenii au 
preciși) in șuturile la 
in consecință, și-au asi-

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 2—0 (0—0). Partidă de 
factură tehnică mediocră. Gazdele 
au jucat confuz și nu și-au creat 
suficiente faze la poarta 
Echipa din Lupeni nu a 
nici în acest meci că este 
rată de retrogradare, însă 
oaspeților (Hlopețchi) a 
partidă foarte bună. A
Nestorovici (min. 57 și 89). A ar
bitrat 
(Iancu

adversă, 
dovedit 
îngrijo- 
portarul 
făcut o 
marcat:

bine N. Petriceanu — Buc. 
Plăvițu — coresp. princi-

CUGIR — CRIȘUL ORA
DEA 2—0 (2—0). Victorie meritată, 
în urma inițiativei aproape perma
nente pe care au avut-o fotbaliștii 
de la Cugir in prima repriză. Au 
înscris : Smadea (min. 35) și Al. 
Lazăr (min. 44). Orădenii au dat 
o replică slabă. A arbitrat foarte 
bine Ilie Drăghici — Buc. (M. Vîl- 
ceanu — coresp,).

IND. SIRMEI C. TURZII — 
C LUJEANA 1—0 (1—0). Un joc mo
dest ca nivel tehnic, de uzură, în 
care s-a consumat multă energie, 
dar fără rezultat. Gazdele au fost 
mai periculoase la poartă, insă 
au ratat ocazii clare prin Simonfi. 
Pirvu, Mureșan. Clujenii au fost 
mai buni doar în jocul de cimp. 
A înscris Mureșan (min. 13). 
A condus mulțumitor C. Dragu — 
Ploiești (P. Țonea — coresp.).

C.F.R. ARAD — GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—0 (0—0). Oaspeții au 
reușit să țină albă, mult timp, 
tabela de marcaj, dar numeroasele 
acțiuni ofensive ale feroviarilor au 
făcut ca, pînă la urmă balanța să 
incline, categoric, de partea lor. 
Au încris : Vlad 
(min. 74 — din 
(min. 77). Bun 
de N. Cursaru 
Nicolăită.

(min. 57), Horgea 
11 m) și Beșcuca 
arbitrajul prestat 
— Ploiești. (Gh.

coresp.).

TIMIȘOARA — C.S.M. 
(2—0). Feroviarii pu
ia un scor mai sever, 
lor și apărarea bună 

au limitat scorul. Me-
ciul a fost de un bun nivel tehnic. 
Au marcat: Panici (min. 15) si 
Bungău (min. 40). (I. Jura — co
resp.).

CLASAMENT

1. ASA Tg. Mureș 23 14 6 3 38—12 34
2. Min. B.M. 23 1-5 3 5 36—20 33
3. CFR Timișoara 23 12 4 7 39—27 28
4. CSM Reșița 23 13 2 8 42—31 28
5. Vag. Arad 23 12 3 8 51—22 27
6. A.S. Cugir 23 11 4 8 39—33 26
7. Ind. sîrmei C.T. 23 8 5 10 27—31 21
8. Crișul 23 9 2 12 35—28 20
9. Clujeana 23 7 6 10 23—32 20

10. Gaz m. Med. 23 7 5 11 26—39 19
11. CSM Sibiu 23 8 2 13 30—37 18
12. CFR Arad 23 7 4 12 24—33 18
13. Min. Lupeni 23 6 5 12 22—46 17
14. Unirea Dej 23 4 5 14 23—64 13

Vagonul Arad 
Crișul Oradea

ETAPA VIITOARE :
— Minerul Baia Mare,
— A.S.A. Tg. Mureș, Minerul Lupeni
— Ind. sîrmei C. Turzii, C.F.R. Timi
șoara — Unirea Dej, Gaz metan Me
diaș — A.S. Cugir, C.S.M. Sibiu — 
C.F.R. Arad, Clujeana — C.S.M. Re
șița.

LOTO ® PRONOSPORT •
MECIURI DECISIVE IN PROGRAMUL 

CONCURSULUI PRONOSPORT DE DUMINICĂ

Iată programul concursului PRONOSPORT nr. 22 : 
I: Universitatea Cluj — C.S.M.S. Iași; II: Steagul 
roșu Brașov — Progresul București; III: U.T. Arad 
— Dinamo Pitești ; IV : Chimia Suceava — Metrom 
Brașov ; V : Jiul — Dinamo București; VI: Rapid — 
Politehnica Timișoara; VII: Steaua — Petrolul; 
VIII: Vagonul Arad — Minerul Baia Mare,- IX: 
Crișul 
Lupeni 
metan 
C.F.R. 
Moreni.

Oradea — A.S.A. Tg. Mureș; X : Minerul 
— Industria sîrmei Cîmpia Turzii; XI: Gaz 

Mediaș — A.S. Cugir; XII : Oțelul Galați — 
Pașcani; XIII : Progresul Brăila — Flacăra

IN ATENȚIA PARTICIP ANȚ1LOR LA PRONOSPORT

Se atrage atenția part.icipanților la concursul 
Pronosport nr. 22, etapa din 4 iunie 1967 că meciul 
IV. Universitatea Craiova — Farul se înlocuiește 
cu meciul Chimia Suceava — Metrom Brașov, fă- 
cîndu-se și cuvenitele rectificări pe afișele și flutu- 
rașii de concurs.
• La 6 iunie LOTO-PRONOSPORT organizează 

o nouă tragere a autoturismelor LOTO după for
mula tehnică a celei din 18 aprilie la care s-au 
atribuit 32 de autoturisme.

Tragerea autoturismelor LOTO din 6 iunie atri-

Cu toată scuza indisponi
bilităților ivite în formație 
(au lipsit doi titulari ai ata
cului — Martinovici și V. lo- 
nescu), Jiul a jucat foarte slab 
în meciul cu Universitatea 

Cluj. Și tactic și tehnic. In 
toate liniile s-a acționat Ia în- 
tîmplare. Fantezia și clarviziu
nea lui Peronescu și Libardi 
au „dispărut", dominarea a de
venit haotică. In această 'si
tuație, unii jucători — vă- 
zîndu-se și conduși cu 1—0 — 
și-au pierdut controlul, au dat 
frîu liber nervilor. Doi oameni, 
însă, au depășit orice aștep
tare. STOCKER l-a lovit pe 
Anca, iar MIHAI pe Mustețea. 
Atitudinile au fost dezapro
bate de public. Dar, nu-i su
ficient. Credem că antrenorii 
și conducerea echipei Jiul vor 
lua măsuri severe față de 
acești „sportivi", care în loc 
să joace fotbal, lucru pentru 
care au fost introduși în for
mație, au găsit cu cale să se 
răzbune pe adversari. Aceste 
atitudini ne surprind și mai 
mult, deoarece Jiul ne obiș
nuise cu o comportare spor
tivă.

Pînă cînd vor fi tolerate 
asemenea ieșiri pe terenurile 
■de fotbal ?

CONSTANTIN ALEXE

1. M. U. Medgidia - Selecționata 
Cuba 3-0 (2-0)

Reprezentativa Cubei și-a con
tinuat turneul pe care-1 între
prinde în țara noastră, jucînd 
duminică la Medgidia. Echipa lo
cală I.M.U. a obținut o victorie 
frumoasă prin golurile înscrise de 
Bașchir (min.20). Călin (min.33) 
și Anghel (min. 48).

E. Avram — coresp.
★

După partidele susținute Ia 
Constanța și Medgidia, selecționata 
Cubei își continuă turneul in țara 
noastră jucînd miercuri, la Tirgo- 
viște, cu formația locală Metalul. 
Partida Va începe la ora 17,30.

De la LE. B. S
® începînd de marți 6 iunie, la 

ȘTRANDUL TINERETULUI se or
ganizează CURSURI DE ÎNOT 
pentru COPII între 5 și 14 ani.

înscrierile pentru seria 6—24 iu
nie se primesc la ștrand între orele 
10—13 și 16—19.

Informații la
• BAZINUL 

REASCA va fi
publicului incepind de marți 6 iu
nie. Apă încălzită, plajă, materiale 
de plajă și de distracție, bufet bine 
asortat.

Informații la telefon 11.64.06.

telefonul 17.39.25. 
ACOPERIT FLO- 
pus la dispoziția

PRONOEXPRES • LOTO
buie autoturisme în NUMĂR NELIMITAT • „FIAT 
1800", „RENAULT 
601".

De asemenea, se
40 excursii în

COASTEI DALMAȚIEI, premii în numerar de va
loare variabilă și premii fixe în

Se extrag 80 de numere.
Cu 40 lei puteți participa la 

trageri.
Luni 5 iunie a.c. este ultima 

biletelor.

16". „FIAT 850" și „TRABAMT

mai atribuie :
R.S.F. Iugoslavia cu vizitarea

bani.

toate cele 20 ex-

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 21 
DIN 24 MAI 1967

EXTRAGEREA I — Calegaria a H-a : 1 variants a 
88.7*0  lei; și 7,5 a 7.760 lei; a Jll-a: 45,5 a 1.561 lei; a IV-a: 
30*  a 205 lei ; a V-a : 791 a 115 lei ; a Vi-a : 4 #51 a 25 lei.

EXTRAGEREA A H-A : — Categoria I : 0,5 variante a 
38.681 lei; a H-a : 7 a 5.977 iei ; a IH-a : M a 1.098 lei; 
a TV-a : 1995 a 890 lei ; a V-a : 738,5 a 78 lei ; a VJ-a : 
3A48.5 a 83 lei.

REPORT EXTRAGEREA I, categoria I : 35.894 Iei.
Plata premiilor la concursul Pronoexpres nr. 20 din 

24 mai 1967 se face in Capitală incepind de vineri 2 iunie 
1967, iar in tară aproximativ de luni 5 iunie 1967 și se face 
timp de 45 zile de la data concursului.

Rubiică r.edactaLu de Adm iritat ral ia de stat Loto- 
Pronosport.
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e cîteva săptămîni, 
intensă activitate com- 
peti(ională la Snagov 
și pe Herăstrău. Con
cluziile — în general 
optimiste — vor fi în 
curind întregite de 
comentariile pe mar

ginea numeroaselor și importantelor 
evoluții ale sportivilor noștri la re
gatele internaționale care, peste 
tot, se vor desfășura sub semnul 
pregătirilor pentru „europenele" de 
seniori și juniori.

Dintr-o convorbire cu tov. JEAN

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ANGLIA : Campionatul Angliei 

— un adevărat „maraton" fotba
listic (42 etape) — a luat sfîrșit 
cu victoria cunoscutei formații 
Manchester United (antrenor: 
Matt Busby). Pe locul al doilea 
s-a clasat Nottingham Forest, 
pentru prima oară pe un aseme
nea loc fruntaș. Tottenham, care 
viza titlul, se află pe locul 3, a- 
vind, în schimb, satisfacția de a 
fi cucerit mult rivnita „Cupă a 
Angliei". Iată primele clasate:

AGENDA SAPTAMINII

31 MAI : finala „Cupei cu
pelor" : Bayern Munchen — 
Glasgow Rangers (la Nurnberg.)

1 IUNIE : in campionatul eu
ropean : Suedia — Portugalia 
(la Stockholm) ; Spania — Tur
cia (la Bilbao) ; meciuri deci
sive în campionatul italian.

4 IUNIE: în campionatul 
european : Danemarca — R. D. 
Germană (la Copenhaga).

1. Manchester United
42 24 12 6 84:45 60

2. Nottingham
42 23 10 9 64:41 56

3. Tottenham
42 24 8 10 71:48 56

Divizia secundă a fost cîștigată
de formația Coventry (antrenor: 
Jim Hill), urmată de Wolverhamp
ton Wanderers.

ZAMFIR, secretarul general al fe
derației noastre de caiac-canoe, am 
reținut cîteva informații în legă
tură cu acest bogat calendar .corn- 
petițional și, bineînțeles, cu pri
vire la participarea sportivilor ro
mâni.

Trebuie amintită, în primul 
rînd tradiționala regată de la 
Stockholm (10—11 VI). Sint pro
gramate, în continuare, importante
le regate de Ia Praga (17—18 VI). 
Rubring Thaling, în apropierea o- 
rașului austriac Linz (24—25 VI), 
Bydgoszcz (24—25 VI), Tampere 
(1—2 VII). Griinau (1—2 VII), Sna
gov (14—16 VII). Mai sînt, de a- 
semenea, prevăzute participări în 
competițiile internaționale de la 
Hanovra și Copenhaga, la întrece
rea speranțelor olimpice din Bul
garia și la regatele de la Tata și 
Kolarov.

La aceste competiții se con
tează pe o participare deosebit 
de valoroasă și, firesc, pe rea
lizarea unor rezultate foarte 
bune. Explicația este, în cazul tu
turor echipelor, aceeași dorință de 
a se prezenta bine pregătite la cam
pionatele europene de seniori 
(25—27 VIII) și juniori (29-30 VII). 
Vom căuta și noi să folosim din 
plin întîlnirile cu cei mai buni caia- 
ciști și canoiști europeni. O altă 
caracteristică a calendarului in
ternațional este varietatea progra
mului de concurs. Astfel, la Stock
holm se vor disputa probe de fond 
pentru băieți și fete (și, poate, în
treceri de viteză, dar numai Pe dis
tanța de 500 m), la regata Rubring 
Thaling din Austria sini programa
te numai probe de viteză rezer

Recent, la Jălsingborg, echipa Suediei a lost învinsă cu 1—0 de selecționata R. D. Germane. 
Iată un atac la poarta suedeză: portarul Pettersson refine balonul din piciorul lui NOldner, autorul 
golului.

Foto! Presseus Bild — Stockholm

Din prima ligă au retrogradat 
Dynamo Berlin și Wismut Gera.

R. F. a GERMANIEI : Simbătă 
va lua sfirșit și campionatul R. F. 
a Germaniei. In etapa a 33-a, Mun
chen 1860 și Eintracht Frankfurt, 
ambele pretendente la titlu, au 
terminat Ia egalitate (3—3), în 
timp ce actualul lider, Eintracht 
Braunschweig, a învins cu 4—0 pe 
F. C. Nurnberg și are toate șanse

vate caiaciștilor, la Tampere vor 
avea loc și probe de juniori ș.a. 
Această varietate a programului 
diferitelor. regate ne dă prilejul 
să verificăm pregătirea tuturor 
sportivilor noștri fruntași — băieți 
si fete, seniori si juniori.

Ocupîndu-se de pregătirile pen
tru „europene", federația de resort 
se gîndește de pe acum la Jocurile 
Olimpice din Mexic ! Trebuie să 
privim în viitor. Ne vom întîlni în 
acest an, la competițiile pe care 
le-am amintit, cu marea majoritate 
a celor care vor concura și pen
tru medaliile olimpice. Este foarte 
important pentru noi să le cunoaș
tem, încă din acest an, progresele 
și posibilitățile de îmbunătățire — 
în continuare — a rezultatelor. 
Căutăm noi soluții, trebuie să expe
rimentăm și să verificăm o serie de 
echipaje tinere nou constituite atît 
la caiac cît și la canoe, să apre
ciem cit n.ai exact stadiul actual 
de pregătire pentru a ști cum și 
unde să acționăm în vederea obți
nerii unor rezultate corespunzătoa
re prestigiului cucerit pe plan mon
dial de aceste două ramuri ale 
sporturilor nautice din țara noastră. 
După cum se vede, nu putem vorbi 
de „europene” fără să vorbim și 
despre întrecerile olimpice de caiac- 
canoe.

Ne propunem să urmărim îndea
proape pregătirile intense pe care 
fruntașii caiacului și canoei din 
țara noastră le desfășoară sub în
drumarea antrenorului coordonator 
RADU HUȚAN, ca și evoluțiile lor 
la marile regate internaționale ale 
sezonului.

le să cucerească titlul. Primele 
clasate înaintea ultimei etape : 1. 
Eintracht Braunschweig 41 p (go
laveraj 45:26), 2. Eintracht Frank
furt 39 p (65:47), 3. Miinehen 1860 
39 p (58:46). In R.F.G-, la egalitate 
de puncte decide golaverajul, prin 
împărțire.

FRANȚAPenultima etapă (a 
37-a) : Sedan—Lyon 0—0, Nentes— 
Marseille 3—3, Monaco—Rouen

Au luat sfirșit 
de scrimă

SOFIA (prin telefon). — Cu 
probele de floretă băieți și fete 
— echipe — au luat sfirșit între
cerile din cadrul campionatelor 
internaționale de scrimă ale 
Bulgariei. Formațiile reprezenta-

UNIRII 
IINISMANI ROMÂNI 

ÎNVINGĂTORI LÂ SOFIA
SOFIA. 29 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — Dumi
nică a luat sfîrșit în capitala 
R. P. Bulgaria concursul inter
national de tenis pentru echipe 
de tineret (pînă la 20 ani), dotat 
cu trofeu] oferit de revista „Nașa 
Rodina* *.  Un frumos succes l-au 
obtinut tinerii sportivi români, 
care au terminat pe primul loc 
al clasamentului. Iată rezultatele 
obținute de echipa României t 
5—0 cu Bulgaria 11. 5—0 cu

0—0, Sfade de Paris—Toulouse 
0—0, St. Etienne—Reims 3—0, 
Lille—Nîmes 0—0, Rennes—Stras
bourg 4—3, Lens—Bordeaux 3—2, 
Valenciennes—Nice 0—1. Clasa
ment : 1. St. Etienne 52 p, 2. Nan
tes 49 p, 3. Bordeaux 43 p.
• Echipa F. C. Santos și-a în

ceput turneul în Africa. In primul 
joc, brazilienii au dispus de selec
ționata orașului Dakar cu 4—1.

Iugoslavia. 8—0 cu Cuba, 3—2 
cu Bulgaria I.

în ultimul meci, cu prima for
mație a gazdelor, echipa română 
a luat conducerea prin Florica 
Butoi care a întrecut-e pe Dje- 
vlzova cu 6—3, 6—3. Scorul a 
fost egalat apoi de B. Pampulov 
(6—4. 6—4 cu Muresan), dar ro
mânii au luat din nou avans prin 
I. Sântei, învingător cu 9—7, 7—5 
în fata lui Velev. Al patrulea joc 
al întîlnirii a fost și cel decisiv t 
cuplul Butoi, Mureșan a între
cut cu 6—2, 16—14 perechea
Djevizova. Pampulov după o luptă 
strînsă. Gazdele au redus din 
scor în ultimul meci, în care Ve
lev, Pampulov au dispus de Sân
tei, Mureșan cu 8—6, 7—5.

TOMA HRISTOV

„internaționalele44 
ale Bulgariei

five ale țării noastre au ocupat 
locurile 2 Ia fete și 4 Ia băieți.

..4“-ul feminin a întrecut echi
pele Poloniei cu 9—7, Bulgariei 
cu 9—0, R.D.G. cu 9—2, Ungariei 
cu 8—8 (s-a cîștigat la patru tu- 

- șe), dar a pierdut Ia un scor foar
te sever partida .cu U.R.S.S. 
9-1 (!)•

„Ouartelul" masculin a între
cut doar formațiile R.D G. cu 

9—5 și Bulgariei cu 9—1. A pier
dut în fața echipei U.R.S.S. Ia 
2 tușe, scor : 8—8, Ungariei cu 
5—9. Poloniei cu 3—9. Clasa
ment floretă fete echipe: 1.
U.R.S.S., 2. România. 3. Ungaria, 
4. Polonia. 5. R.D.G., 6 Bulga
ria. Clasament floretă băieți e- 
chipe: 1. U.R.S.S.. 2. Polonia, 
3. Ungaria. 4. România. 5. R.D.G. 
6. Bulgaria.

„Dinamoviada" 
de atletism

Valeriu Jurcă a cîștigat 
proba de 400 mg

BERLIN 29 (Agerpres). — Pro
ba de 400 m garduri din cadrul 
„Dinamoviadei*  de atletism de 
la Potsdam a fost cîștigată de 
sportivul român Valeriu Jurcă, 
cu timpul de 52,0 sec. Atleta 
sovietică lașinskaia a obținut vic
toria la aruncarea suliței, cu 
56.08 m. Mihaela Peneș (Româ
nia) s-a clasat pe locul doi, cu 
rezultatul de 53.28 m.

Alte rezultate: MASCULIN: 
200 m — Ivanov (U.RS.S.) 21,0; 
1 500 m — Seidler (R.D.G.) 3:48,4; 
prăjină — Tomașek (Cehoslova
cia) 4,70 m ; FEMININ : 80 mg — 
Styranka (Polonia) 10.8; 800 m 
— Krivoșcenkova (U.R.S.S ) 2:06.4; 
înălțime — Kostenko (U.R.S.S.) 
1,69 m.

© ȘTIRI
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MONTEVIDEO. în mai multe orașe 
din Uruguay șj .Argentina se desfă
șoară întrecerile preliminare ale ce
lei de a V-a ediții a campionatului 
mondial de baschet (masculin), iată 
rezultatele înregistrate : Brazilia — 
Paraguay 85—41; S.U.A. — Italia 67— 
56 ; Argentina — Japonia 69—63 ; Iu
goslavia — Mexic 86—73 ; U.R.S.S. — 
Peru 86—46 : Iugoslavia — Italia 71—62;
S.U.A. — Mexic 75—«5 ; U.R.S.S. — 
Japonia 95—56 ; Argentina — Peru 73— 
65 : Polonia — Porto Rico 76—64.

NEW YORK. în ziua a doua a con
cursului atletic de la Modesto (Cali
fornia). R. Boston a realizat cea mai 
bunfl performanță mondială a anu
lui la săritura în lungime : 8,29 m. 
La aruncarea discului L. Danek (Ce
hoslovacia) a obținui 63,81 m, între- 
cîndu-J pe Babka (S.U.A.) — 63.12 m. 
Alte rezultate : 220 y — T. Smith 20,3 ; 
120 yg —Davenport 13,5; înălțime — 
Burrel 2,13 m : greutate — Steinhauer 
19,64 m ; triplu — Walker 16,48 m ; 
prăjină — Seagren 5,20 m

ROMA. După 9 etape, în „Turul ci
clist ai Italiei" conduce spaniolul Pe
rez Frances, urmat la 3 sec. de Moser 
(Italia), Merckx (Belgia) și Motta (Ita
lia) sp află la 1:10 de lider, iar Gi- 
mondi (Italia) la 1:13.

CIUDAD DE MEXICO. După două 
zile ale meciului de tenis Mexic — 
S.U.A. din cadrul zonei americane a 
„Cupei Davis”, oaspeții conduc cu
2— 1. Iată rezultatele partidelor : Osu
na — Richey 3—2 ; Ashe — Lara 3—0; 
Graebner, Riessen — Osuna, Loyo
3— 0.

UNGARIA; Două meciuri im
portante : Ferencvaros — M.T.K- 
2—0 și Vasas—Ujpesti Dozsa 1—0. 
Ferencvaros (care n-a pierdut de- 
cit un punct in actualul campio
nat) conduce în clasament cu 23 
p, urmată de Vasas cu 19 p, Uj
pesti Dozsa cu 17 p, Gyor cu 17 p, 
etc.

R. D. GERMANA : Titlul a fost 
cîștigat surprinzător, la o diferen
ță categorică, de echipa F. C. 
Karl Marx-Stadt. Iată situația pri
melor clasate :

3. F. C. Karl Marx-Stadt
26 14 9 3 39:23 37

2 F C. Lokomotive Leipzig
26 14 2 10 39:32 30

Campionatele Europei de talere se încheie azi
BRNO, 29 (prin telefon). Luni a fost cea de a treia zî a campionatelor 

europene de talere. După L50 de talere, 1» proba pe echipe, conduce Suedia 
cu 581 t., urmată de Franța 574 t.. Italia 571 t.. R F. a Germaniei 570 t.. 
România și Belgia — cu cite 567 t., fiecare, apoi, U.R.S.S. 558 t., Liban 556 t. 
Sportivii noștri au înregistrat următoarele cifre: Popovici și Dumitrescu — cile 
48 t., Florescu 47 t., Enache 46 t. La individual, clasamentul are următoarea 
înfățișare (după 150 t.,): 1. Casciano (Italia) 150 t. !, 2 Carega (Franța) 
148 t, 3. Gehmann (R.F. a Germaniei) 147 t... Florescu 144 t... Popovici 
143 t... Enache 140 t.., Dumitrescu 140 t. Interesant de reținui că, la indi
vidual, concursul fiind deschis, participă 27 de trăgători italieni. 21 din R.F. 
a Germaniei, 15 francezi, 10 suedezi și 10 taleriști sovietici. De menționat 
că italianul Casciano. caTe se află în frunte cu maximum de ■punctaj (150 de 
talere doborîte), nu face parte din reprezentativa țării sale. întrecerile se în
cheie martt

Turnee internaționale de șah
După șase runde, în turneul international feminin de șab de Ia 

Kiev cenduce maestra româncă Alexandra Nicolau cu pateu puncte 
șl e partidă întreruptă. In runda a șasea. Alexandra Nicolau a în
vins-® pe șahista iugoslavă divkovici. In partida întreruptă cu An
dreeva (U.R.S.S.), Alexandra Nicolau are avantaj decisiv.

în runda a 6-a a turneului international masculin de șab care 
se desfășoară la Moscova campionul român Florin Gheorghiu a în- 
tîlnit pe marele maestru maghiar Bilek, cu care a terminat egal. 
Tal, cu albele, a pierdut la Kereș, iar partidele Stein—Spasski, Gipslis- 
Bobotov, Pachman—Gligorici, Gheller—Filip. Petrosian—Smîslov, Uhl- 
mann—Portisch și Bronstein —Najdorf s-au terminat remiză.

în fruntea clasamentului a trecut Portisch cu 4 p. Gheorghiu are 
87î p-
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