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dorință și obligație |
Cu aproape doi ani tn 

urmă, după meciul de fot
bal România — Portugalia, 
disputat la București ți cîț- 
tigat de noi eu scorul de 
2—0, intr-un comentariu ra
diofonic afirmam că a fost 
un joc „al amorului propriu", 
un meci lipsit de miză pen
tru portughezi, dar de presti
giu — spuneam eu toții — 
pentru noi. La fel a fost — 
dacă-mi aduc bine aminte — 
și acel 3—1 cu Spania și tot 
cam așa va fi, probabil, și 
intilnirea de la 25 iunie cu 
Italia. Poate vom ciștiga me
ciul — la fel cum am termi
nat învingători cu Spania 
și Portugalia — adăugind, 
astfel, in palmaresul repre
zentativei, în dreptul celui 
de-al 201-lea meci, o victo
rie asupra unui „11“ renu
mit.

Si pe urmă ? ...
S-a tot vorbit in ultimul 

timp despre lipsurile în fot
bal, despre o redresare, des
pre o cotitură — atit de ne
cesară — în acest sport. 
Eu cred că germenul re
dresării ar putea fi sădit 
o dată cu pregătirea acestui 
meci internațional. Cind fac 
u semenea afirmație nu mă

in record
Sîmbătă și duminică, orașul 

Tîrgu Mureș a găzduit fina
lele campionatelor republicane 
de atletism ale liceelor. In an
samblu, concursul a corespuns 
așteptărilor, oferindu-ne nume
roase satisfacții, printre care la 
loc de cinste se află nivelul re
zultatelor, buna organizare și, 
mai ales, atmosfera sărbăto
rească și entuziastă care a 
domnit pe stadion.

Conform așteptărilor, clasa
mentul pe regiuni consfințește 
superioritatea elevilor bucu- 
reșteni, atît în probele mascu
line. cît și în cele feminine. 
Se mai cuvin menționate, încă 
înaintea comentariilor amănun
țite ce vor apare, rezultatele 
înregistrate de luliana Crișan 
și Tamas Szabo în probele de 
60 mg junioare mici (8,9 sec 
— nou record) și, respectiv, 
80 m plat juniori mici (9,0 
sec — record egalat), ca și 
faptul că în cursa-record cîș- 
tigată de luliana Crișan pri
mele patru clasate au înregis
trat rezultate superioare ve
rb iul ui record

G. RUSSU—ȘIRIANU
★

Rezultate tohnice: 110 mg 
jun iori mari: 1. I mre BIR O 
(Tg. Mureș, născut în anul 
1950) 14.9 ; 2. Gheorghe Cor
nea (Brașov, 49) 14,9 ; 3.
Gheorghe I.ascu (Cluj, 50) 
15,0; ciocan juniori mari: 
Ioan IARU (oraș București,
50) 53.50 ; suliță juniori mici: 
Petre KOLF (Banat, 51) 
63,00 ; lungime junioare mici: 
Elena MÎRZA (oraș Buc., 51) 
5,44; prăjină juniori mici: 1. 
Comeliu BROTEA (Oraș Buc.,
51) 3,40; 2. Ștefan Berek
(Crișana, 51) 3,40; S0 mg 
junioare mari: 1. Sanda AN- 
GELESCU (Oraș Buc., 48) 
11,4 ; 2. Maria Popa (Mureș 
A.M., 49) 11,4 ; Edith Schall 
(Brașov, 49) 11,5 ; 100 m ju
niori mari: Gheorghe DUL
GHERII (Oltenia, 50) 11,0
(în serii 10,9) ; 80 m juniori 
mici: 1. Tamas SZABO (Ma
ramureș, 51) 9,0 (record re
publican egalat) ; 2. Laurențiu 
Niculescu (Ploiești, 51) 9,1 ;

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE BASCHET PESTE HOTARE
,• Formația feminină de baschet Rapid București a 

plecat în Italia pentru a participa, între 22—25 iunie, 
la un turneu internațional găzduit de localitatea Caserta 
(lingă Neapole). La întreceri mai iau parte echipele 
Dinamo Moscova, Slavia Praga și Standa Milano. Edi
țiile precedente ale competiției de la Caseta au fost 
cîștigate de Polonia Varșovia (1963 și 1964), Slavia Praga 
(1965) și Sparta Praga (1966).

,• Dinamo București a părăsit Capitala, plecînd la Sofia 
unde va lua parte, de astăzi pină sîmbătă, la tradiționala 
competiție internațională „Dinaracviada".

gindesc la rezultatul meciu- I 
Iui, ei la cu totul altceva și I 
anume : Ia mentalitatea cu 
care trebuie abordată par- I 
tida. I

Ani de zile, înaintea unui _ 
joc internațional de mai | 
mare sau mai mică impor- I 
tanță al echipei reprezenta- . 
tive sau al unor formații de I 
club, antrenorii, conducătorii ■ 
tehnici (sau mai puțin teh- ■ 
nici) au cerut jucătorilor, in I 
primul rînd, „victoria". 1

Am asistat adeseori la di- ■ 
verse ședințe tehnice dinain- I 
tea jocurilor, în care indica
țiile tactice erau înecate in | 
discursuri formale, despre | 
necesitatea victoriei, care, 
pasă-mi-te, „ne trebuie ea I 
aerul”.

Rezultatul unei asemenea 
maniere de a mobiliza, de a I 
lucra nu poate fi altul decit | 
a-i inhiba pe jucători. Am 
văzut fotbaliști intrind pe I 
teren timorați, eu gîndul la I 
rezultat, cu teama de a nu 
pierde. I-am observat cu to- I 
ții din tribune, cu cit trac 
evoluau în primele minute |

ION GHIȚULESCU 
(Continuare în pag. a 3-a) I

La campionatele republicane școlare de atletism

duhorit și unul egalat

Aspect din cursa de 500 m a junioarelor mici. In fruntea 
plutonului — Marilena Zidu (oraș București)

Foto : D. Ionel 
suliță juniori mari: Stelian 
GIUBELAN (Oltenia, 49) 
63,32 ; ciocan juniori mici: 
Gabriel GHELMEGEANU (o- 
raș Buc., 51) 54,18; înălțime 
juniori mici: Csaba DOZSA 
(Mureș, A. M., 51) 1,84 ;
greutate junioare mici: Car
men IONESCU (oraș Buc.,) 
13,41 ; 800 m juniori mari:
1. Dumitru T1T (Argeș, 49) 
1:56,4 ; 2. Constantin Petrișor 
(Iași, 49) 1:56,5; 3. Mircea 
Ionescu (Bacău, 49) 1:57,7; 
800 m junioare mari: Iudith 
SZAKACS (Brașov, 49) 
2:16,0; 90 mg juniori mici: 
Gheorghe CINCÂ (oraș Buc., 
51) 12,7 (vlnt ajutător 4,5 
m/sec) ; lungime juniori mari: 
I. Milo LING (oraș Buc., 
50) 6,90 ; 2. Mihai Pantor 
(oraș Buc., 50) 6,87 ; greu
tate junioare mari: Ceorgeta 
MORĂRESCU (Bacău, 50) 
12,03; prăjină juniori mari: 
Gheorghe GLIGOR (oraș Buc,. 
48) 3,90 (H. C. Francisc Sza
bo, C.S.O. Tg. Mureș — 3,80); 
60 mg junioare mici : 1. Iu- 
liana CRIȘAN (Cluj, 51) 8,9 
(record republican); 2. Marta 
Szatmari (Mureș A.M., 53) 
9,0 ; 3. Ecaterina Mazilu (O- 
raș Buc., 51) 9,1 ; 4. Elena 
Mîrza 9,2 ; 100 m junioare

(Continuare în pag. a*2-a)
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iHunedoeia-Deva
proletari din toate țările, uniți-va '

ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Astă-seară, primul „gong“ al finalelor de box
V. ANTONIU-M. DUMITRESCU, MECIUL - VEDETĂ

Vremea capricioasă din 
ultimele zile i-a determinat 
pe organizatorii turneului 
final al campionatelor re
publicane de box să aco
pere ringul, astfel că me
ciurile pentru stabilirea noi
lor campioni ai țarii să se 
poată disputa în orice con
diții atmosferice. Cei 20 
de boxeri care vor intra 
astă-seară, de la ora 19, 
în focul întrecerilor, aș
teaptă acum prima bătaie 
de gong. Iată programul 

NOI RECORDURI REPUBLICANE LA PARAȘUTISM
în cadrul unor tentative de record, 

organizate pe aerodromul Clinceni de 
către Federația română de aviație, pa- 
rașutiștii aeroclubului central „Aurel 
Vlaicu* au stabilit trei noi recorduri 
republicane la următoarele probe:

Salt în grup de cinci (Mircea Cio- 
banu, Ion Roșu, Ion Negroiu, Gheor- 
ghe Iancu, Nicolae Velicu) de la înăl
țimea de 1 000 m, cu deschiderea întîr- 
ziată a parașutei și aterizare la punct 
fix: 2,72 m (media celor cinci salturi) 
nou record republican. Vechiul record î 
8,43 m.

Salt în grup de șapte (Angela Năs- 
tase, Victoria Zet, Elena Băcăoanu,

Elena Savastre, Ecaterina Diaconu, Ma
ria Iordănescu, Elisabeta Minculescu) 
de la înălțimea de 1 000 m, cu deschi
derea întîrziată a parașutei și ateri
zare la punct fix : 4,64 m (media celor 
șapte salturi) record stabilit.

Salt în grup de cinci (Gheorghe 
Iancu: 0,86 m / Ion Roșu: 1,26 m ; 
Ionel Iordănescu: 4,03 m; Nicolae
Velicu : 4,71 m; Mircea Ciobanu:
7,82 m) de la înălțimea de 600 m, cu 
deschiderea imediată a parașutei și ate
rizare la punct fix: 3,73 m (media 
celor cinci salturi) nou record repu
blican. Vechiul record : 4,21 m.

Lacul llerUStruu găzduiește in permanență pasionante întreceri nautice, lată un aspect 
din concursul de caiac dotat cu „Cupa Universității" Foto: V. Bageac

galei i cocoș: N. Gîju 
(Steaua) — P. Nedelcea (Di
namo Buc.); pană : C. Sta- 
nef (Dinamo) — A. Simion 
(Steaua); semiușoară : C. 
Negoescu (Steaua) — M. 
Goanță (Dinamo Craiova) ; 
ușoară: V. Antoniu (Dina
mo Buc.) — M. Dumitrescu 
(Dinamo Buc.); semimijlo- 
cie : C. Ghiță (Dinamo Buc.) 
— V. Dobre (Steaua); Gh. 
Vlad (Dinamo Buc.) — A. 
Majai (CSM Cluj) j mijlo
cie ușoară: I. Covaci (Di
namo Buc.) — E. Constan- 
tinescu (Dinamo Craiova); 
mijlocie : Gh. Chivăr (Stea
ua) — C. Cojocaru (Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej); semigrea: I. Monea 
(Dinamo Buc.) — M. Con- 
stantinescu (Dinamo Buc.) ; 
grea: V. Mariuțan (Dinamo 
Buc.) — Al. Prohor (ASA 
Bacău).

Simpla lecturare a pro
gramului primei reuniuni 
iasă să se întrevadă cît de 
pasionante vor fi disputele 
primilor 20 de finaliști. 
„Duelurile' dintre Stanef și 
Simion, Antoniu—Dumitres
cu, Dobre—Ghiță, Vlad— 
Majai, Covaci—Constanti- 
nescu vor pune față în 
față, pe de o parte, boxeri 
cu multă forță de lovire, 
iar pe de altă parte, pugi- 
liști cu apreciabile cunoș
tințe tehnice.

Discutînd cu cîțiva dintre 
„actorii' care vor urca scă
rile ringului, pe stadionul 
Republicii, am reținut hotă-

R. CĂLĂRAȘANU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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De sus: Simion și Stanef, Antoniu și Ghiță, Chivăr și Monea
Văzuți de Neagu Rădulescu

„Cupa Micul Rapidist" — 

la a lll-a ediție

Centrul de fotbal pentru ju
niori și copii al clubului Ra
pid București organizează 
jocuri de selecție pentru copii. 
Ei Se pot prezenta în echipe 
pe blocuri, străzi, cartiere etc. 
alcătuite pe ani de naștere. 
Jocurile de calificare se vor 
disputa începînd de miercuri 
21 Iunie, zilnic, între orele 
8—11 și 16—20, după următorul 
program :

Copiii născuți în 1953, 
miercuri 21 și joi 22 iunie ; 
copiii născuți în 1954, vineri 23 
și sîmbătă 24 iunie ; copiii năs
cuți în 1955, luni 26 și marți 
27 iunie ; copiii născuți în 
1956—1957, miercuri 28, joi 29 
și vineri 30 iunie.

Copiii sînt rugați să se pre
zinte cu echipament de sport.

Finala „Cupei Micul Rapi
dist0 se va desfășura pe sta
dionul Giulești, la 9 iulie. Se 
vor înmîna premii pe echipe 
și premii individuale.

Meci internațional

in Capitală

Miercuri 21 iunie, pe terenul 
II de la stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 17,30, va 
avea lor partida amicală din
tre echipele de fotbal ale Șco
lii sportive nr. 2 din Capitală 
și Școlii sportive din Tîrnovo 
(Bulgaria). în deschidere (ora 
16) va avea loc finala campio
natului școlar al Bucureștiu- 
lui la grupa licee: Liceul nr. 
27 — Liceul nr. 5.



0-11 PTE IN CATEGORIA B._
nor sportivi ca VLA- 
DESCU — cat. 57 
kg (Progresul) care 
i-a învins la puncte 
pe Văcăroiu (C.S.O. 
Pitești) și Văcăreanu 
(Tractorul Rădăuți), 
CIOMIRTAN — cat. 
70 kg (Progresul) 
egal cu Bolocan 
(C.S.O. Pitești) și 
b. tuș Aizic (Trac
torul Rădăuți).STAN

Sandu (Progresul bucurești) inițiază o rostogolire 
cu cheie simplă in meciul cu Frujină (C.S.O. 

Pitești), pe care îl m încinge prin tuș 
Foto : B. Va sile

Duminică dimineața, sala Giulești 
din Capitală a găzduit întrecerile 
„triunghiularului" de „greco-romane" 
dintre echijele Progresul București—■ 
G.S.O. Pitești—Tractorul Rădăuți, în 
cadrul etapei a doua a campionatu
lui categoriei B. Partidele au fost 
dîrz disputate datorită valorii apro
piate a formațiilor participante.

Deși a aliniat pe saltea doar 7 
luptători (G. Berceanu a absentat ne
motivat) Progresul București a înre
gistrat două merituoase victorii — 
cu același scor: 17—15 -— asupra 
echipelor C.S.O. Pitești și Tractorul 
Rădăuți. De-a lungul intîlnirilor am 
remarcat frumoasele evoluții ale u-

— . cat. 78 kg 
(C.S.O. Pitești) — 
b.p. Dancă (Pro
gresul) și b. tuș 
Ghetău (Tractorul 
Rădăuți), CAUCIUC
— cat. +97 kg 
(Tractorul Rădăuți)
— b. tuș Sandu 
(Progresul) și b. 
tuș Frujină (C.S.O. 
Pitești).

De asemenea, o 
surpriză plăcută 

ne-au oferit tinerii 
luptători din Ră
dăuți, care au fost 
adversari incomozi 
atît pentru Progre
sul cit și pentru 
G.S.O. Pitești în 
fața cărora au ce
dat Ia limită 15—17 
și respectiv 14—13. 

rezultate înregistrate: 
Filip (Progres ni) b.p.

lată alte 
cat. 52 kg: 
Diacouescu (CJS.O. Pitești) șib. tu? 
Rusu (Tractorul Rădăuți) ; Diaco- 
nescu b. tuș Rush ; cat. b3 kg : Ghe- 
țu (C.SO. Pitești) b.p. Ionescu (Pro
gresul) și b.p. Fluturț (Tractorul 
Rădăuți), Ionescu b.p. Fluture; cat. 
87 kg: Teodoroiu (Progresul) b.p. 
JVlerciu (C.S.O. Pitești) și b.p. Ze- 
grea (Tractorul Rădăuți), Macin 
b.p. Zegrea.

★
ci leva din relatările 
noștri:

In continuare,
corespondenților

ODORIIEI. întâlnirile de „libere*

au fost dominate de sportivii local
nici. S-au remarcat: I. Balint, E. 
Lazslo (Lemnarul Odorhei), Craici 
(Tiema Orșova). Rezultate: Lemna
rul Odorhei—Tiema Orșova 27,5— 
4,5 ; Lemnarul Odorhei—Chimistul 
Baia Mare 20—8, Chimistul Baia 
Mare—Tiema Orșova 17—15. (T.
Oancea ).

CLUJ. Superiori sub toate aspec
tele luptătorii de „greeo-romane* clu
jeni au înregistrat victorii conforta
bile, dintre care 10 prin tuș. S-au 
evidențiat Truță și Baloș (C.S.M. 
Cluj), Tolea (Constructorul Hune
doara) și Pantici (A.S.A. Oradea). 
Rezultate: C.S.M. Cluj—A.S.A. Ora
dea 19—9 ; CS.M. Cluj—Constructo
rul Hunedoara 19—9; A.S.A. Oradea— 
Constructorul Hunedoara 18—14. (P. 
Rad vani).

MARGHITA. Peste 400 de specta
tori au aplaudat victoria eehipei Me
talul Marghita în întîlnirile de lupte 
greeo-romane pe care îe-a susținut 
în compania formațiilor I.G.O. Baia 
Mare și Vagonul Arad. S-au remar
cat : Bodiș, Raț și Moca (Marghita), 
Florian (I.G.O. Baia Mare) și Boaru 
(Vagonul Arad). Metalul Marghita— 
Vagonul Arad 23—9, Metalul Mar
ghita—I.G.O. Baia Mare 18,5—13,5, 
Vagonul Arad — I.G.O. Baia Mare 
17—15. (A. Pașcalău).

ARAD. Dovedind o bună pregătire 
luptătorii de „libere* de la Unio 
Satu Mare au cîștigât detașat „tri
unghiularul* de Ia Arad. Unio Satu 
Mare—Vagonul Arad 20—12, Unio 
Satu Mare—Mureșul Deva 31—1, 
Vagonul Arad—Mureșul Deva 22—10. 
(Șt. Iacob)

REȘIȚA. întrecerile de „libere* 
au fost dominate de sportivii de la 
Rapid București care i-au. învins pe 
luptătorii de la C.S.M. Reșița cu 
17,5—14,5 și pe cei de la Metalul 
Tîrgoviște cu 17—15. C.S.M. Reșița 
a repurtat victoria în întîlnirea cu 
Metalul Tîrgoviște cu 20—8. La 
„greco-romane* C.S.M. Reșița a în
vins cu 16,5—15,5 pe Carpați Sinaia 
și cu 25,5—4,5 pe Muscelul Cîmpu- 
iung. Carpați Sinaia a întrecut ia li
mită cu 15—13 pe Muscelul Cîmpu- 
lung. (I. Plăvi(iu)

Rezultate remarcabile
la Reșița și București

• ANCA 
1:20,7 LA

ANDREI 1:10,4 LA 100 M SPATE • ANCA GROZA (11 ANI) 
100 M DELFIN • VA OBȚINE V. COSTA Șl CEA DE-A 

TREIA VICTORIE CONSECUTIVA LA BRATISLAVA?

Reșița au continuat între- 
fazei orășenești a campio- 

■ republicane. Cea mai va- 
concursu-

UN RECORD DOBORIT Șl INUL EGALAT
(Urmare din pag. 1) 

mari: Rodica ȚARALUNGA (Bacău, 
50) 12,4; suliță junioare mari: 1. 
Sera fina MORICZ (Banat, 42,24); ~ 
Georgeta Bule (Crișana, 51) ; 
Angela "
200 m juniori mari: 
BLAGA (Oraș Buc., 49) 22,7; 
Gh. Dulgheru 22,8 ; 3. Adrian Ioani 
(Cluj, 49) 22,9; disc juniori mari: 
Vlad HODOȘ (Oraș Buc., 50) 50,08; 
greutate juniori mici: Dan MOȘOIU 
(Banat, 51) 15,03; înălțime junioara 
mari: Cornelia POPESCU (Oraș 
Buc., 50) 1,63 (la „internaționale* 
1,64) ; 500 m junioare mici: A-
driana STANCU (Brașov, 52) 1:20,6; 
1000 m juniori miei: 1. Tiberiu
SZEKELY (Cluj, 51) 2:40,2; 2. Au
rel Placinschi (Iași, 51) 2:40,3 ; 3. 
Nicolae Vasilovici (Argeș, 51) 
2:40,4 ; 3 000 m juniori mari: Mir-

2. 
, 3.

Zirbo (Cluj, 50) 39,28;
I. Constantin

2.

cea IONESCU 8:54,6; 4x100 m (f) 
Oraș BUCUREȘTI 49,4; 4x400 si 
(m) 3:30,2; 60 m junioare mici; 1. 
Anca CIOBANU (Argeș, 52) 7,8 ; 
Magda Pretorian (Oraș Buc., 52) 7,8; 
tripluvalt juniori mari: 1. Victor
PURECEL (București. 49) 14.71 ; 
2. Florin Șișu (Oltenia) 14.09; 
disc junioare mari: Argentina MEN1S 
(Oltenia, 48) 46,38; lungime juni
oare mari: Maria POPA (Mureș 
A. M-, 49) 5,79; înălțime juniori
mari: Dorin DAMIAN (Cluj, 49) 
1,90; 200 m junioare mari: 1. Eea- 
terina VITALYOS (Brașov, 48) 25,8; 
2. Rodica Țarălungă 25,9; 300 m 
juniori nici: Sorin PASULA (Banat, 
51) 36,7 ; 400 m juniori mari: Du
mitra T1T 50,7; lungime juniori 
mici: Dan TIHĂRĂU (Oraș Buc., 
51) 6,66 ; înălfime junioare mici: 1.
Elvira CREȚU (Oraș Bue., 53) 1,49;

2. Zoia Moldovan (Mureș A.M., 52) 
1,46; juniori mici: Gheorgbe 
SUMA (Brașov, 51) 54,00; 1 500 m 
juniori mari: 1. Mireea IONESCU 
4:05.6 ; 2. Cornel Nișu (Banat, 49) 
4:06,7 ; greutate juniori mari: Cris
tale MUREA (Oraș Buc., 49) 14,41; 
4x 100 m juniori mari: Oraș BUCU
REȘTI 44.0. Clasamentul pe regiuni: 
1. ORAȘ BUCUREȘTI 233 p. (149 
b+84 f) ; 2. Brașov 109 (59 + 50) ;
3. Cluj 102 (59 + 43) ; 4. Banat 74
(544-20) ; 5. Mureș A. M. 58 (34 
+ 24); 6. Bacău 55 (234-32); 7. 
Oltenia 54 (474-7) ; 8. Ploiești 44 
(28 + 16); 9. Crișana 35 (24 + 11); 
10. Iași 33 (234-10) ; 11—12.
Argeș (18 + 13) și București 31 
(25+6); 13 Hunedoara 17 (144-3); 
14 Maramureș 15 (15 + 0!); 15. Con
stanța II (3-)-8) ; 16 Suceava 4
(4 + 0); 17. Galați 3 (3+0!).

La 1 
cerile i 
natelor 
loroasă performantă a 
lui a fost înregistrată de ANCA 
ANDREI, care a parcurs distanța 
de 100 m spate (bazin de 25 m) 
în 1:10,4 — nou rec. de junioare 
în bazin acoperit. Cu alte noi 
recorduri și-au încheiat evoluțiile 
și 
200 m 
(2:28,8 la 200 m spate)- și 
Sporea — 10 ani (40,3 la 
spate și 1:26,0 la 100 m

Alte rezultate ; E. Aimer 
la 400 m liber, E. Strempel 
la 100 m bras ; V. Ceia 36,3 Ia 
50 m liber. (A. Rudeanu-coresp.).

• în Capitală, tinerii înotă
tori au fost angrenați în întrece
rile a două interesante competiții 
dotate cu .Cupa Steaua" ți .Gupa 
Dinaroo“. Reuniunea de sîmbătă 
de Ia „Tineretului" s-a soldat cu 
două noi recorduri de juniori 
mici, P. Teodorescu 1:13,8 la 
100 m bras și D. Gheorghe 
2:15,8 la 200 m liber și un pro
mițător record de copii categ. B 
(Teodor Nicolae 5:39,1 la 400 m 
liber). Dintre celelalte perfor
manțe mai pot fi subliniate cele 
realizate de VI. Belea 2:29,6 la 
200 m delfin (r.p.), T. Nuțeanu 
1 ;19,4 la 100 m spate, Angela 
Anton 1:21,8 la 100 m delfin, 
ca și victoria Georgetei Cerbeanu 
(1:13,6 — record 
egalat) asupra 
(același timp) în 
delfin.

Duminică, în 
zinul olimpic din parcul 
„recolta" a fost mai bogată: 
Nicolae (II ani) 1:19,7 la 100 m 
delfin. Anca Groza (11 ani) 1:20,7 
la 100 m delfin (cu 5,1 sec. su
perior vechiului record !), T. Nu
țeanu (12 ani) 1:18,7 Ia 100 m 
spate. Anca Mihăescu (12 ani) 
3:11,0 la 200 m bras și echipa 
de ștafetă 4x200 m liber a Școlii 
Sportive nr. 2 (E. Popescu, C.
Cehanzuc, E. Schuller, V. Petcu) 
10:46,0.

Alte rezultate, dintre care cele

Dorina Mezinca (2:48,2 la 
mixt), Mireea Hohoiu 

Ioana
50 m 

spate). 
4:57,7 
1:18,6

de junioare mici 
Agnetei ~ 
cursa de

gong“ al

I

schimb,

r>QTo

Alergătorii de la Steaua au dominat etapa a II-a 
viteză pe arcuit 

haly (Motorul Arad), care păs
trează poziția de lider în clasa
mentul general, urmat de Oprea 
și Cucu. La clasa 125 cmc, lupta 
pentru primul loc s-a dat între 
ȘT. CHIȚU (Steaua) și Iosif Papp 
(IRA Satu Mare), clasați în a- 
ceastă ordine, după ce fiecare a 
condus plutonul cîte 5 ture. C. 
Pescaru (St. r. Brașov), deși a 
ocupat locul 3 în etapă, a trecut 
pe prima poziție în clasamentul 
general urinat de f. Popa (Me
talul) și SC Chitu. După ce a 
cîștigât cursa motocicletelor de 
175 cmc. FL Ștefan a fost desca
lificat deoarece a folosit un mo
tor cu capacitate mărită peste li
mita admisă, astfel că pe primele 
trei locuri s-au clasat I. LĂZÂ- 
RESCU (Energia Cîmpina), N. 
Ciolpan (Rapid Pitești) și C. Pes
caru. în clasamentul general con
duce N. Ciolpan urmat de Pescaru 
și Lăzărescu. întrecerea de Ia clasa 
250 cmc a fost dominată cu au
toritate de AL. IONESCU CRIS
TEA (Steaua), care și-a consoli
dat poziția de lider în clasamen
tul general al probei. Pentru lo
cul 2 s-au luptat de la egal Ia 
egal, P. Paxino (Steaua), D. T&r- 
bach (Progresul Timișoara) și L. 
Ștefanovici (Steaua) clasați în a- 
ceastă ordine. Pe linia compor-

a campionatului de
întrecerile etapei a II-a a cam

pionatului republican de viteză 
pe circuit, care au avut loc du
minică Ia Tg. Mureș, au fost 
dominate de alergătorii de Ia 
Steaua, învingători în 5 din cele 
7 probe disputate. Ei au „con
trolat" cu autoritate cursele de- 
pășindu-și net adversarii. Victo
riile cele mai concludente au fost 
obținute de Vasile Szabo — Ia 
clasele 350 și 500 cmc, cuplul M. 
Dănescu — E, Keresteș Ia ataș 
și AI. Ionescu Cristea Ia clasa 
250 cmc. Aceștia au făcut o ade
vărată demonstrație, îndeosebi 
prin abilitatea dovedită în viraje 
și la depășiri. O caracteristică 
generală a întrecerilor au consti
tuit-o dîrzenia, curajul și buna 
pregătire fizică de care au dat 
dovadă majoritatea concurenților. 
Astfel, unii sportivi, printre care 
L Pirvu, I. Pascotă, L. Borbely, 
E. Stefanovici și R. Stoll, au reu
șit să se impună (deși au avut 
mașini mai slabe) datorită unei 
deosebite puteri de luptă.

Cîteva amănunte despre desfă
șurarea întrecerilor. La clasa Car
pați ION CUCU (Metalul) a tran
șat în favoaiea sa lupta cu cam
pionul probei, Al. Oprea (Metrom 
Brașov), pe care l-a învins deta
șat Pe locul 3 s-a clasat I. Mi-

tării foarte bune din acest sezon, 
V. SZABO (Steaua) a produs sur
priza etapei învingîndu-i la clasa 
350 cmc pe colegii săi de club 
Al. Ionescu Cristea și P. Paxino, 
care porneau favoriți. Pe primul 
loc în clasamentul general a tre
cut Al. Ionescu Cristea, urmat de 
Szabo și Paxino. Si la clasa 500 
cmc., tot V. SZABO a dominat și 
a învins detașat. în urma sa, 
duelul W. Hirschvogel (St. r. Bra
șov) — Gh. Voicuîescu (Steaua) 
s-a decis în favoarea primului, 
în clasamentul general conduce

Șterner
100 m

la ba- 
Dinamo 

T.

recorduri 
înotători : 

Camelia 
bras ; A. 

E. Manolescu

mai multe constituie noi 
personale ale tinerilor 
Liliana Burlacii 1:26,5, 
Vîjeu 1:80,2 la 100 m 
Spinea 1:15,5 și E. 
1:17,0 la 100 m spate; Carmen 
Cehanzuc 
1:15,4, 
100 
1:30,9 
1:13,4, 
liber ; 
1:04,9 
1:22,2

• La Timișoara, cele mai bu»?e 
rezultate din ultimul concurs : C. 
Rolic (14 ani) 1:11,4 Ia 100 m 
delfin; A. Deak 1:01,1 și F. Ro
lic 1:02,5 la 100 m liber (P. Arcan 
— coresp. principal).

• în acest an, tara noastră va 
fi reprezentată la întrecerile „Ma
relui premiu al orașului Brati
slava**, de către Vasile Costa (în
vingător la ultimele două ediții)» 
Petre Teodorescu și Agneta Șter- 
ner. Concursul se desfășoară as
tăzi și mîine în piscina olimpică 
din Bratislava și e&te foarte pro
babil ca la startul probelor s”’ 
fie prezent și celălalt grup de 
înotători români (A. Șoptereanu, 
H. Schicr și VL Moraru) care 
a concurat sîmbătă și duminică la 
Berlin.

Anca Groza
Radu 1:16,2, la
Anca Mihăescu

1 =13,9,
Lucia 

m liber ;
100 m bras ; T. Nicolae 
Nuțeanu 1:15,4 la 100 m 
Spinea 1:04,2, V. Pleșca 

100 m liber ; E. Hempel 
100 m bras.

la
T.
A. 
la
la

rgunikui
Concursul republican

al copiilor
24—25 iunie se va des- 
Mureș finala coneursu-

In zilele de 
fășura la Tg.
Iul republican al copiilor (13—14 ani). 
Biroul F.R.A. a hotărît să invite la 
întreceri pe toți cîștigătorii etapei 
regionale Ia probele de triatlon șl 
ștafetă. Cluburile șl asociațiile spor
tive pot înscrie din bugetul propriu 
și alți concurenți cu condiția să fi 
îndeplinit următoarele standarduri : 
tete : triatlon I (60 m, lungime, greu
tate) — 220 p, triatlon II (60 m, 
înălțime, greutate) — 210 p : băieți : 
triatlon I și II — 190 p. Clasamen
tele se vor întocmi pe baza tabelei 
de punctaj pentru copil.

Astă-seară, primul

(Urmare din pag. 1)
rîrea cu care actualii campioni 
vor lupta pentru a-și păstra titlu
rile, ca și ambiția celor care vor

Szabo urmat de Voicuîescu și 
Hirsclivogel. în proba atașelor, 
cuplul DÂNESCU — KERESTEȘ 
(Steaua) a învins detașat, conso- 
Iidîndu-și prin această victorie 
primul Ioc în clasamentul gene
ral. Echipajul Enescu — Dițescu 
(Metalul) a fost singurul care s-a 
apropiat de valoarea învingători
lor dar, cu toate eforturile depu
se, n-a reușit să obțină decît lo
cul 2. Pe locul 3 în etapă s-au 
clasat Lidold și Steyer (Voința 
Timișoara).

ION DUMITRESCU

finalelor

V utile Szabo — Steaua (4) atacă decis in viraj pe X. rtiru fAv 
Foto: 1. Loviți

să-și înscrie pentru prima dată 
numele, pe lista campionilor. 
Iată, de altfel, cîteva declarații 
grăitoare:

V. Antoniu: Voi boxa în pri
mul meci cu un coleg de club — 
Mihai Dumitrescu. Dar fiind .în 
joc titlul de campion, la care țin. 
loarle mult, Dumitrescu îmi apare 
un adversar ca oricare altul, pe 
care vreau să-l înving.

M. Dumitrescu: Antoniu are 
dreptate. Știți proverbul: frate, 
frate, dar... Dacă așa au hotărît 
sorții, și eu trebuie să lupt din 
toate puterile. El poate fi învins 
și, de aceea, promit că voi face 
tot posibilul pentru a-mi păstra 
titlul de campion, cîștigât anul 
trecut.

C. Stanei: Anul acesta, prin 
absența craioveanului Buzuliuc, 
șansele mele au crescut conside
rabil. Deși în categoria mea sînt 
boxeri redutabili — Crudu, Si- 
mion, Iliescu — totuși cred că, 
de data aceasta, nu-mi va scăpa 
titlul de campion.

Pentru FINALA CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN DE BOX din 
20 , 21, 22 și 24 iunie de la stadio
nul Republicii s-a editat un inte
resant program din al cărui cu
prins menționăm :

— Lista boxerilor calificați pen
tru turneul final

— Din regulament... și alte ma
teriale atractive

— Cel mal bun să clștige !
— Benvenuti despre N. Gîju
— Campionii României din 1948 

și pînă în 1966
— De la John L. Sullivan la 

Cassius Clay (lista tuturor cam
pionilor mondiali la categoria 
grea, începînd din anul 1889).

Programul se găsește de vînza- 
re la agențiile de bilete și ia sta
dion.



Cîștigînd seriile

Victoria Roman, Portul Constanța, Metalul
categoriei C,

Hunedoara
S-au disputat „optimile" 
campionatului juniorilor

Așa cum s-a anunțat, duminică 
s-au disputat în țară optimile de 
finală ale campionatului republican 
de juniori. Cu acest prilej s-au în
registrat următoarele rezultate:

BACAU: Progresul Brăila — 
C.S.M.S. Iași 2—1 (1—1)

BUCUREȘTI : Rapid București 
— Șc. sp. nr. 2 București 1—1 (0—0)

SLOBOZIA : Dinamo București— 
Farul Constanța 1—0 (0—0)

CRAIOVA: Dinamo Victoria
Buc. — Metalul Bocșa Română 
3-2 (1—0)

ARAD : C.F.R. Timișoara — Cri- 
șul Oradea 1—1 (0—0)

COPȘA MICA : Universitatea 
Cluj — Tractorul Brașov 3—1 (1—0)

FAGARAȘ : C.F.R. Cluj — Fla
căra Videle 3—0 (3—0)

SIBIU : Steaua București — A.S. 
Cugir 1—1 (1—1)

După cum se vede (cu o excep
ție : C.F.R. Cluj) au „căzut" și ulti
mele campioane regionale de ju
niori care se... strecuraseră pînă 
în această fază a competiției. Mai 
trebuie remarcat, de asemenea, fap
tul că trei partide s-au terminat 
la egalitate. Urmează ca F.R. Fot
bal să calculeze echipele mai tine
re pentru că'acestea urmează să ia 
parte la sferturile de finală. Con
form regulamentului, sferturile se 
vor disputa sistem turneu, numai 
tur, la Sighișoara și Sibiu, echipele 
fiind împărțite in două serii. La 
Sighișoara vor juca formațiile cîști- 
gătoare în meciurile de la Bacău, 
Slobozia, Craiova și Copșa Mică, 
iar la Sibiu învingătoarele în parti
dele susținute la București, Sibiu, 
Arad și Făgăraș.

Sferturile de finală vor începe 
la 25 iunie.

LA ZI
NE VIZITEAZĂ DUKLA FRAGA

La sfîrșitul acestei luni va sosi 
în țara noastră echipa de fotbal 
Dukla Plaga. Fotbaliștii ceho
slovaci, în rîndurile cărora activea
ză renumitul internațional Maso- 
pust, vor evolua la 1 și 5 iulie. Pri
mul joc se va desfășura la Con
stanța, iar cel de-al doilea la Bucu
rești
MIINE, MECI INTERNAȚIONAL 

LA CONSTANȚA

Formația vest-germană S.C.Karls- 
ruhe, care a întîlnit duminică pe 
stadionul „23 August" din Capitală 
selecționata noastră divizionară, 
își Va încheia mîine turneul între
prins în România. S.C. Karlsruhe 
va întîlni, la Constanța, echipa lo
cală Farul, clasată pe locul IV in 
campionatul categoriei A.

Raportul dintre dorință și obligație
(Urmare din pag. 1)

ale partidelor. Și aceasta, repet, 
pentru eă în ședințe sau discuții 
neorganizate, li se cerea jucăto
rilor, în primul rînd, rezultat, re
zultat, rezultat.,. Or, se știe, re
zultatul în sport nu se obține prin 
ședințe așa-zise mobilizatoare, ci 
prin muncă, prin acumulări înde
lungate la antrenamente, prin ta
lent, prin dîrzenie.

Campionatul Capitalei 
nu s-a încheiat...

Sîmbătă, pe stadionul Constructo
rul din șoseaua Olteniței, s-au dis
putat jocurile finale din cadrul 
campionatului Capitalei, cele care 
stabilesc ordinea primelor patru echi
pe. După 180 minute de joc, nu se 
cunosc decît ocupantele locurilor 
III și IV și aceasta întrucît Au
tobuzul a învins pe Dinamo Obor 
cu 2—1. în meciul principal, T.U.G.— 
Voința, scorul a rămas egal 4—4, 
returul urmînd să aibă loc la 24 
iunie, pe terenul Voința, cu în
cepere de la ora 17,30.

SERIA EST

PETROLUL MOINEȘTI — ME
TALUL MIZIL (1—1). — Echipa 
locală și-a decepționat suporterii. De 
altfel, trebuie spus că forma bună 
a portarului Comănescu le-a salvat 
pe gazde de Ia înfrîngere. Au înscris: 
Nițu (min. 36) pentru Petrolul și Pa- 
nait (min. 44) pentru Metalul. In min. 
48 jucătorul Ion Vasile (Petrolul) a 
fost eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului. A arbitrat, cu 
scăpări, St. Lazăr — București. (C. 
Panaite — coresp.). i

METALUL BUZĂU—FORESTA
FĂLTICENI (5—1). — In vervă 
Înaintașii echipei din Buzău au reu
șit să introducă balonul în poarta 
adversă de 5 ori, prin Tănase (min. 
7 și 61), Cojocaru (min. 18), Ru- 
sen (min. 53) și Ionescu (min. 82). 
Pentru Foresta a marcat Dițău (min. 
71). A arbitrat foarte bine R. Stîn- 
can-București. (Dumitru Marin — 
coresp.).

TEXTILA BUHUȘ1 — GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (1—0). Rezultatul 
nu reflectă situația de pe teren. 
Gazdele au jucat neașteptat de slab, 
iar oaspeții foarte bine. Deși a do
minat, Gloria C.F.R. nu a putut 
egala (după golul înscris de Nemeș 
în min. 13) din cauza numeroase
lor ratări ale înaintașilor, dar și a 
formei excelente dovedite de portarul 
Textilei, Ciubotaru. (Ion Vier a <— 
coresp.).

GLORIA B1RLAD—FL. ROȘIE 
TECUCI (2—2). — Joc frumos.
In prima repriză gazdele au avut a 
superioritate evidentă, pe care și-au 
concretizat-o în min. 24 prin Caras 
și în min. 44 prin Iancu. După 
pauză oaspeții insistă și reușesc să 
egaleze (îa primele 4 minute de la 
reînceperea jocului) prin Buruiană 
(min. 47) și Bujor (min. 49). (E- 
liade Solomon — coresp.).

UNIREA FOCȘANI—VICTORIA 
ROMAN (2—0). — O victorie mun
cită, meritată. Gazdele au dominat 
majoritatea timpului, iar oaspeții au 
căutat să echilibreze oarecum jocul, 
contraatacîud periculos. A înscris Po
pescu (min. 14 și 88). (A. Sirbu — 
coresp.).

ANCORA GALAȚI—MINOBRAD 
V. DORNEI (2—0). — înaintarea 
gălățeană a combinat frumos și des
tul de eficace reușind să marcheze 
de două ori prin Vasilache (min. 16) 
și Leca (min. 73). Scorul putea fi 
și mai mare însă portarul oaspeților, 
Bodaicu, a apărat foarte bine. (St. 
Constantinescu — coresp. principal).

CLASAMENT
1. VICTORIA

ROMAN 26 15 3 8 45—30 33
2. Gloria Bîrlad 26 13 4 9 34—26 30
3. Metalui Buzău 26 14 2 10 44—43 30
4. Ancora Galați 26 13 3 10 43—28 29
5. Unirea

Focșani 26 11 5 10 41—25 27
6. Foresta

Fălticeni 26 11 5 10 44—45 27
7. Metalul

Rădăuți 26 12 3 11 38—48 27
8. Minobrad

V. Dornei 26 12 2 12 29—32 26

Ani amintit toate acestea pentru 
că și acum, in preajma meciului cu 
Italia, au apărut voci, sau mai pre
cis condeie care afirmă sforăitor că 
„marea obligație a echipei este să 
infirme rezultatul de la Ziirich, sâ 
aibă capacitatea să învingă o echi
pă puternică cum este aceea a 
Italiei".

Mai intii, socot că in condițiile 
de fapt — pe care de altfel le-am 
amintit la începutul acestui comen
tariu — ciad meciul cu Italia nu 
mai are miza de acum o lună de 
zile, o victorie „platonică" nu poa
te infirma rezultatul de la Zurich. 
Sîntem, bănuiesc, cu toții de acord, 
că un succes in jocul cu Italia nu 
ne-ar putea conduce la concluzia 
că fotbalul nostru s-a și redresat.

Da, dorim ca echipa noastră să 
obțină victoria (sîntem convinși că 
și fotbaliștii noștri vor acest lucru), 
fiindcă fără o asemenea dorință în
săși noțiunea de întrecere sportivă 
n-ar mai avea sens. Jucătorilor, 
însă, trebuie să le cerem să se dă
ruiască jocului, echipei, să-și pună 
în valoare toate resursele fizice, tot 
talentul lor pentru a se prezenta pe 
teren cit mai demn. Pentru că nu
mai așa vor putea progresa, numai 
astfel vom avea certitudinea dez
voltării fotbalului nostru.

și Olimpia Oradea, au promovat în „B“
9. Textila Buhuși 26 12 1 13 32—41 25

10. Rapid Mizil 26 10 4 12 27—27 24
11. Petrolul

Moinești 26 10 3 13 49—44 23
12. Gloria C.F.R.

Galați 26 8 7 11 29—36 23
13. FI. roșie Tecuci 26 9 5 12 33—43 23
14. Locomotiva

Iași 26 5 7 14 24—44 17

SERIA SUD

RAPID G. F. BUCUREȘTI—DU- 
NAREA GIURGIU (0—0). — Sco
rul reflectă, în general, raportul do 
forțe de pe teren, echipele avînd pe
rioade egale de dominare. S-a ratat 
mult. Cea mai mare posibilitate de a 
înscrie au ratat-o bucureștenîi, în 
min. 70, cînd Bogdan a executat 
slab o lovitură de la 11 m dînd po
sibilitate portarului giurgiuvean Pe- 
nescu, să o apere. A arbitrat corect 
St. Mărgineanu—Cîmpina. (Nicolao 
Tokacek — coresp.).

PROCRESUL CORABIA — POR
TUL CONSTANȚA (3—1). — Lo
calnicii au reușit cel mai bun meci 
din campionat și, astfel, au învins 
pe lider. Înaintarea oaspeților a fost 
periculoasă doar țe contraatac. Pen
tru Progresul au marcat Catană (min. 
19) și Marin (min. 45 și 65). Oas
peții au redus din handicap in min.
68. (C. Filip — coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA—FLACARA
ROȘIE BUC. (1—1). — Partida s-a 
desfășurat pe o căldură excesivă. S-a 
jucat Ia un nivel tehnic scăzut, nici 
una dintre echipe nemeritînd victoria. 
Au înscris: Călin (min. 15) pentru 
I.M.U.M. și Lalu (min. 39) pentru 
Flacăra roșie. (Radu Avram — co
resp.).

C.F.R. ROȘIORI—ELECTRICA
FIFNI (0—0). — Meciul s-a dis
putat la Caracal, terenul din Roșiori 
fiind suspendat. Electrica a luptat 
cu multă dîrzenie pentru a obține 

W cel puțin un punct, și a evitat astfel 
retrogradarea. (A. Ochea — coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA—OL
TUL SE. GHEORGHE (3—2). — 
Constănțenii au dominat categorie 
dar au și ratat foarte mult. Oasfeții 
au folosit o apărare aglomerată și 
au contraatacat periculos. Au mar
cat : Seitan (min. 14), Alexe (min.
69, din 11 m) și Giovani (min. 90) 
pentru Electrica, respectiv Csosz 
(min. 29, 85). (E. Petre — coresp.).

S.N. OLTENIȚA—METALUL T1R- 
GOV1ȘTE (2—0). — Meci specta
culos, cu faze interesante. Metalul a 
pierdut fără drept de apel. Au mar* 
cat: Enculescu (min. 8) și Hagi- 
vreta (min. 58). (M. Voicu — co
resp.).

CLASAMENT

1. PORTUL
CONSTANTA 26 16 5 5 44—17 37

2. I.M.U. 
Medgidia 26 13 8 5 45—18 34

3. Metalul 
Tîrgoviște 26 15 3 8 42—18 33

4. Electrica 
Constanța 26 13 4 9 39—34 30

5. Dunărea 
Giurgiu 25 13 2 10 38—26 28

6. Oltul
Sf. Gheorghe 26 12 3 11 42—37 27

7. Stuful Tulcea 26 10 6 10 38—39 26
8. S.N. Oltenița 26 11 3 12 30—35 25
9. Flacăra roșie 

București 25 10 4 11 45—44 24
10. Rapid C.F.

București 26 7 8 11 27—34 22
11. Progresul 

Corabia 26 10 2 14 28—50 22
12. Electrica Fieni 26 8 4 14 29—35 20
13. Muscelul 

Cîmpulung 26 6 7 13 19—39 19
14. C.F.R. Roșiori 26 5 5 16 14—54 15

Restanța Dunărea Giurgiu — Fla
căra roșie București se va disputa la 
25 iunie.

1. METALUL
HUNEDOARA 26 16 4 6 57—20 36

2. Tractorul 
Brașov 26 14 4 8 51—31 32

3. Eiectroputere 
Craiova 26 14 4 8 52—34 32

4. Chimia 
Făgăraș 26 15 2 9 53—41 32

5. Minerul Anina 26 14 2 10 46—34 30
6. Mureșul Deva 26 12 5 9 45—34 29
7. Victoria Tg. Jiu 26 10 6 10 38—40 26
8. A.S.A. Sibiu 26 7 9 10 37—41 23
9. Victoria Călan 26 9 5 12 22—35 23

10. C.FJR.
Caransebeș 26 9 4 13 19—49 22

U. Metalul 
Tr. Severin 26 8 6 12 35—65 22

12. Progresul 
Strehaia 26 7 6 13 35—43 20

13. Autorapid 
Craiova 26 9 1 16 39—48 19

14. Aurul Zlatna 26 8 2 16 33—47 18

1. OLIMPIA
ORADEA 26 16 5 5 44—19 37

2. Medicina Cluj 25 13 7 5 38—20 33
3. Recolta Cărei 26 12 5 9 41—27 29
4. Sătmăreana 26 11 4 11 30—29 26
5. Soda

Ocna Mureș 26 10 6 10 32—35 26
6. Minerul 

Baia Sprie 25 11 3 11 40—39 25
7. Minerul Bihor 26 11 3 12 37—36 25
8. Metalul Aiud 26 9 7 10 39—42 25
9. Chimica 

Tîrnăveni 26 11 3 12 34—39 25
10. Steaua roșie 

Salonta 26 9 7 10 34—46 25
11. Metalul 

Copșa Mică 26 11 2 13 36—33 24
12. Faianța 

Sighișoara 26 11 2 13 38—44 24
13. Arieșul Turda 26 10 2 14 31—33 22
14. Voința Reghin 26 6 4 16 23—55 18

Comisia de competiții a F.R.F. va 
hotărî în cursul zilei de azi „soarta" 
meciului Medicina Cluj — Minerul 
Baia Sprle, care nu s-a disputat la 
11 iunie, data inițială a programării.

la 25 iunie, al doilea concurs excepțional Pronoexpres!
La 25 iunie 1967, LOTO-PRO- 

NOSPORT organizează un nou 
concurs excepțional PRONOEX- 
PRES cu atribuire de autoturisme 
în număr NELIMITAT. Pentru va
riantele cu 6 din 9 se atribuie au
toturisme : .Renault 16*, .Skoda 
1000 M.B.“, „Fiat 850' și „Tra
bant 601”. în continuare pentru 
variantele cu 4 și 5 din 9 se 
atribuie prin tragere la sorți 10 
autoturisme: 2 „Renault 16*,
.Fiat 850' și .Trabant 601*.

Se mai atribuie premii de va
loare variabilă și fixă în bani.

Se extrag 90 de numere: 10 
extrageri a cite 9 numere din 49.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri.

CÎȘTIGĂTORU EXCURSIILOR 
DE LA TRAGEREA AUTOTURIS
MELOR LOTO DIN 6 IUNIE 1967, 
17 ZILE ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA 
CU VIZITAREA COASTEI DAL-

SERIA VEST

MUREȘUL DEVA—METALUL TR. 
SEVERIN (4—1). — Localnicii au 
încheiat campionatul reușind cel mai 
frumos joc din retur. înaintașii Mu
reșului au fructificat patru ocazii 
prin Scumpea (min. 24 și 51), Cserg» 
(min. 26 și 67). Pentru oaspeți a 
înscris Budănescu (min. 69). (Ioan 
Simion, coresp.).

VICTORIA CALAN—ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (0—0). — în- 
tîlnirea s-a desfășurat Ia Hunedoara 
deoarece terenul din Călan este în 
reparație. Jocul a fost echilibrat, dar 
de un slab nivel tehnic. (Voicu Albu, 
coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA—MINE
RUL ANINA (3—1). — Meci mo- 
deșt din punct de vedere tehnic, am
bele formații jucînd dezorganizat. Au 
marcat: Vasilescn I (min. 25), Preo- 
țescu (min. 74) și Vasilescu II (min. 
76) pentru Autorapid, respectiv Tis- 
mănaru (min. 85). (0. Marica, co
resp.).

CHIMIA FAGARAȘ—G.F.R. CA
RANSEBEȘ (6—0). — Superioară în 
toate compartimentele. Chimia a ob
ținut o meritată victorie la scor. Au 
marcat: Dumitrescu (min. 16), Feur- 
dean (min. 20), Filip (min. 34, 50 
și 62), Boanță I (min. 53). (B.
Stoiciu și Tr. Lancea, coresp.).

A. S. A. SIBIU—PROGRESUL 
STREHAIA (0—0). — Partidă de 
slabă factură tehnică, în care oaspe
ții au luptat foarte mult pentru ob
ținerea acestui punct care ii menține 
In categoria C. A.S.A. a jucat la 
întîmplare, fapt care a nemulțumit 
publicul. (I. Ionescu, coresp. prin
cipal).

VICTORIA TG. JIU—METALUL 
HUNEDOARA (2—0). — Meciul a 
fost dinamic, spectaculos, cu multe 
faze de poartă, iu care echipa lo
cală, în deosebită vervă de joc, a 
reușit o frumoasă victorie asupra li
derului seriei. Au marcat: Mateescu 
(min. 26) și Bambuleac (min. 47). 
(Manole Bâloi, coresp.).

AURUL ZLATNA—TRACTORUL 
BRAȘOV (0—1). — Oaspeții au ju
cat mai organizat și au marcat golul 
care le-a adus victoria în min. 33 
prin Trăsnea. în repriza secundă oas
peții se apără cu îndîrjire și reușesc 
să mențină rezultatul. Arbitrul V. 
Stepănescu — Timișoara, a condus 
slab, o parte din public manifestîn- 
du-se nesportiv față de el. (N. Bă- 
ișan, coresp.).

CLASAMENT

MAȚIEI: 1. Ionescu Florea din 
București; 2. Minca Enache din 
Roșiori de Vede ; 3. Stamate
Costache din Galați,- 4. Pienescu 
Victor din Craiova; 5. Văleanu 
Elena din Timișoara; 6. Suzie 
Dimitrie din Burdujeni-Suceava ,- 
7. Coman Alexandru din Vișeul 
de sus-Maramureș,- 8. Soney Io
sif din com. Tonești-Făget, reg. 
Banat; 9. Ioniță Tudor din Bucu
rești ; 10. Huniady Iosif din Cluj i
11. Borș N. Grigore din Ploieștii,
12. Guțu Viorel din Giurgiu ■, 13.
Păun Nicolae din București; 14. 
Statache Nicolae din Constanța; 
15. Pătru Florea din Ploiești; 16. 
Marin Petre din București,- 17.
Albu Vasile din Călărași,- 18. 
Nicolaescn Anastase din Ploiești ,- 
19. Cristea Petre din Oravița, reg. 
Banat; 20. Manciu Petre din
București. (Urmare în numărul 
următor).

SERIA NORD

ARIEȘUL TURDA—OLIMPIA O- 
RADEA (0—1). — Arieșul a domi
nat în majoritatea timpului, dar în 
mod dezorganizat, fără prea mari 
șanse de a fructifica ocaziile avute. 
Olimpia s-a apărat cu dîrzenie, con* 
traatacînd rar, însă foarte periculos, 
într-o asemenea situație, Sacaci III 
a înscris unicul gol (niin. 23). A- 
celași jucător a fost eliminat, în min. 
47, pentru lovirea adversarului. (/. 
Pataki — coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ—MINE
RUL BIHOR (5—0). — Jucînd cu 
o ambiție deosebită, metalurgiștii 
și-au depășit net adversarii, mareînd 
de 5 ori, prin Blejan (min. 29 și 44), 
Ignat (min. 16, 60) și Mureșan 
(min. 46). (M. Faliciu — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — SÂT- 
MÂREANA (3—0). — Meci frumos, 
cu multe faze spectaculoase, mai 
ales în prima repriză. Au înscris: 
Cîmpeanu (min. 20), Lorincz (min. 
77) și Podaru (min. 83). (Gh. Tău- 
tan — coresp.).

RECOLTA CĂREI—FAIANȚA SI- 
GHIȘOARA (1—0). — întrecerea a 
fost de slabă factură tehnică. Gaz
dele au dominat copios, dar fără 
eficiență. Singurul lor gol a fost 
realizat de Hauler (min. 58). (T. 
Silaghi — coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA—VO
INȚA REGHIN (3—2). — Victoria 
a fost decisă în prima repriză, cînd 
am asistat la o netă superioritate a 
gazdelor, concretizată — de altfel —- 
de 3 ori, prin Bojani (niin. 7) Bagy 
(min. 9) și Koncz (min. 14). Pen
tru Voința — care a preluat inițiati
va în repriza secundă — au înscris 
Buta (min. 75 din 11 m) și Constan
tinescu (min. 76). (G. Cotrâu — co
resp.).

MINERUL BAIA SPRIE—ME
TALUL AIUD (1—4). — Localnicii 
au jucat foarte slab. Oaspeții, îa 
schimb, și-au apărat șansele cu multă 
voință, au construit acțiuni ofensive 
din primul minut de joc, reușind — 
de altfel — să și cîștige la scor. Au 
înscris Pal (min. 5, din 11 m. și 
min. 39), Tiuliu (min. 36) și Cră
ciun (min. 69) pentru Metalul, res
pectiv Bretan (min. 3), (Al. Do- 
miuță — coresp.).

CHIMICA TÎRNA VENI—MEDI
CINA CLUJ (0—0). — Cu toate 
că terenul a fost desfundat de ploaie, 
jucătorii ambelor echipe au evoluat 
la un nivel tehnic bun. (1. Ducan, 
coresp).

CLASAMENT

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 24

din 14 iunie 1967

EXTRAGEREA I :
Categoria a H-a : 1 variantă a 

39 381 iei și 3,5 variante a 14 381 lei ; 
a IH-a : 56,5 a 1 233 lei; a IV-a :
289.5 a 309 lei; a V-a : 1 060,5 a 84 lei; 
a Vl-a : 4 830 a 25 lei.

REPORT CATEGORIA I î
57 388 LEI

EXTRAGEREA A H-A :
Categoria a Il-a : 1 variantă a 

36 970 lei șl 2,5 variante a 11 970 lei ; 
a ni-a ; 24.5 a 1841 lei; a IV-a :
135.5 a 428 lei; a V-a : 707 a 82 lei ; 
a VT-a : 2 679 a 30 lei.

REPORT CATEGORIA I :
13 674 LEI

Plata premiilor la concursul Pro- 
noexpres nr. 24 din 14 iunie 1967 se 
va face în Capitală începînd de vi
neri 23 iunie 1967. iar în țară aproxi
mativ din ziua de luni 26 iunie 1967 
și se face timp de 45 zile’.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-ProHosporL



ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI
NATAȚIE: Proba de 200 m (f) 

din cadrul concursului de la Hunting
beach (California), a revenit lui 
Caii;y Ferguson cu 2:31,3 (cea mai 
hunii performanță americană a sezo
nului). Patty Caretto a cîștigat 
400 m liber în 4:51,1.

TENIS: La Guayaquil (Ecuador), 
în „Cupa Davis“ : Ecuador—S.U.A.
2— l după două zile. Oliviera (E) 
l-a învins cu 4—6, 6—4. 6—2. 6—4 
pe Asht* (S.U.A.) ; Cliff Richey 
(S.U.A.)—Guzman (E) 6—2, 2—6,
8- 6. 6—4 : Oliviera. Guzman (E) — 
Graebner, Riessen (S.U.A.) 0—6,
9— 7, 6—3, 4—6. 8—6.

® Turneul „Queen’s Club*4 din 
Londra, care precede întrecerile de 
la Wimbledon, a debutat cu o mate 
surpriză: M. Santana a fost învins 
de «ud-africanul Ray Moore cu 6—4, 
6- -2. Alte rezultate: Emerson — 
Smith 6—4, 6—4; Mukerjea — Rnf- 
fels 7—5, 4—6, 9—7; Addison — 
Kodes 6—8, 6—2. 9—7.

® Finala turneului de la Becken
ham (Anglia): Davidson—Fletcher
3— 6. 6—2. 6—3. La feminin : Ann
Jones — Virginia Wade 6—3. 1—6,
6-3.

FOTBAL : în cadrul „Cupei Ame- 
ricîi de sud**. la Rio de Janeiro: 
Cru/ciro (Brazilia)—Penarol (Uru
guay) 1 — 0 (0—0).

® în turneul internațional de la 
Ciudad de Mexico echipa spaniolă 
Deportivo a întrecut cu 2—0 (2—0), 
echipa engleză Sheffield Wednesday.

• Turneul european de fotbal pen
tru echipele de amatori a luat sfîrșit 
la Palma de Majorca cu victoria e- 
chipei Austriei care a dispus în fi
nală cu 2—1 (2—1) de echipa Sco
ției.

VOLEI : La Phenian echipa mascu
lină de volei a Ungariei a jucat cu 
o selecționată a R-.P.D. Coreene. 
Gazdele au obținut victoria cu 3—2.

Corespondențe speciale pentru SPORTUL POPULAR

Completări pe lista marilor 
performanțe atletice

concurs. Viorica Gabor, a fost eliminată în 
seriile probei de 800 m (2:09,4), cîștigată de 
cunoscuta alergătoare franceză Maryvonne 
Dupureur în 2:06,2. KATALIN RUSZKAI

ewror

Pentru iubitorii de sport din Ungaria, eve
nimentul central al săptămînii care s-a în
cheiat a avut ca scenă imensul oval al ,Nep- 
stadion'-ului. Aci, fruntașii atletismului ungar 
s-au întrecut alături de campioni și re
cordmani de renume din Europa și din alte 
continente. Așteptările au fost pe deplin con
firmate, printre rezultatele înscrise pe foile de 
concurs figurînd o serie de performante deo
sebit de valoroase.

In fruntea acestora se situează, desigur, ex
cepționala cursă de 100 metri a sprinterului 
Enrique Figuerola, atletul cubanez adăugin- 
du-și acum numele pe lista celor mai rapizi 
alergători din lume pe clasica distantă — 10 
secunde 1 A fost și cea mai rapidă cursă atle
tică urmărită pînă acum la Budapesta. Ei i 
s-a adăugat imediat și o alta, demonstrind 
din plin calitățile alergătorilor de viteză din 
Cuba. Pentru Montez, coechipierul lui Figue
rola, la capătul a 200 metri (cu turnantă) 
acele cronometrului s-au oprit la 20,7 sec. 
La sectoarele de aruncări, să notăm rezul
tatul atletului vest-german Bayer care a arun
cat ciocanul la 67,84 m, întrecîndu-1 pe record
manul nostru mondial Zsivotski.

Nici gazdele nu s-au lăsat însă mai prejos. 
O performantă remarcabilă aparține săritoru
lui de triplu Kalocsai. El a aterizat 
la 16,73 m de prag, stabilind un nou 
record ungar șl totodată cel mai bun 
rezultat mondial din acest sezon. Al doilea 
î) clasamentul probei a fost recordmanul 
mondial, polonezul Joszef Schmidt, cu o per
formanță de 16,68 m. Concurentul român Va- 
sile Dumitrescu s-a clasat pe locul șase: 
15,99 m. în proba de 10 000 m plat, contînd 
pentru selecția în vederea meciului Europa—• 
America de la Montreal, victoria a revenit 
ungurului Kiss, care a realizat timpul de 
28:46,8.

Printre finalistele probei feminine de 400 m 
s-a numărat și românca Doina Bădescu. Ea 
a făcut o cursă bună, clasîndu-se pe locul doi 
— 56,6 — în urma alergătoarei ungare 
Munkacsi, cronometrată în 55,9. In schimb, 
cealaltă atletă din România participantă la

CASSIUS CLAY
IN FAȚA TRIBUNALULUI...

în pofida recursului înaintat de avocații săi. 
Cassius Clay, fostul campion mondial detronat 
de W.B.A., s-a prezentat ieri (n.r. rezultatul 
nu ne-a parvenit pînă la închiderea ediției) în 
fata tribunalului federal din Houston (Texas). 
Refuzînd să se supună ordinului de încorpo
rare în armata S.U.A., nefiind de acord cu 
războiul pe care Statele Unite îl duc în 
Vietnam, pugilistul de culoare s-a văzut, pe 
rind, privat de centura de campion al lumii 
la toate categoriile și apoi dat în judecată 
pentru neprezentare la serviciul militar. El 
este pasibil de o pedeapsă care poate merge 
pină Ia 5 ani închisoare și o amendă de 
10 000 de dolari.

Ce șanse are Cassius Clay de a cîștiga pro
cesul ? Greu de răspuns. Un fapt rămîne 
necontestat: acela că el este departe de a-și 
fi pierdut curajul. Acum cîteva zile, Clay a 
înaintat către W.B.A. o cerere prin care soli
cită să fie repus în drepturile de campion 
mondial. Cererea a fost respinsă, însă. Mai 
mult chiar, forul suprem al boxului profesio
nist și-a pus în aplicare intenfia de a disputa 
o competiție eliminatorie înlre 8 pugiliști 
care vor lupta pentru ocuparea postului ră
mas vacant. Fapt care frizează ridicolul, unul 
dintre acești noi competitori la titlul mondial, 
Jimmy Ellis, este chiar sparing-partenerul lui 
Clay...

în același timp, popularitatea pugilistului 
pus la index de oficialitatea americană pare 
să fi rămas'intactă. Revista „Ring Magazine" 
continuă să-l considere campion al lumii. 
Clay a susținut zilele trecute. Ia Detroit, un 
meci demonstrativ de trei reprize cu greul 
Lewis, în fața unui public numeros, benefi
ciile realizate fiind vărsate unui fond de aju
torare a copiilor săraci. Numele său continuă 
să apară în coloanele presei și să fie discutat 
în cercurile largi ale opiniei publice.

Pentru moment, deci, să așteptăm verdictul 
de Ia Houston. PETER WHITE

Botev Plovdiv— 
pentru prima oară campioană
Cu meciul Spartak Sofia — Botev Burgas, 

disputat luni după amiază, campionatul de 
fotbal al Bulgariei s-a încheiat. Pentru prima 
oară, titlul a, fost cucerit de echipa 
„alb-negrilor", Botev Plovdiv. Iubitorilor de 
fotbal din România le poate părea surprin
zător succesul lui Botev. De altfel, și aici, la 
Solia, această performantă era puțin scontată, 
mai ales că la sfîrșitul turului pe primul loc 
se alia Lokomotiv Sofia și că în retur în 
lupta pentru titlu au fost angajate și alte 
valoroase echipe sofiote: Slavia, Levski, 
Spartak și Ț.S.K.A. Cerveno Zname. Dar, an
trenorul Vasil Spasov, cunoscut international 
bulgar, a știut să-și conducă astfel elevii, le-a 
indicat cea mai bună tactică în meciurile 
cheie, încît astăzi bucuria victoriei este de 
partea fotbaliștilor de la Botev Plovdiv. Dintre 
atuurile echipei campioane voi aminti că ea 
își bazează jocul pe o apărare solidă, greu 
de trecut, și pe un atac în care activează 
două extreme foarte rapide, Popov și Der- 
menjiev, componenti ai echipei naționale. Un 
rol decisiv în cîștigarea titlului de campioană 
l-a avut buna comportare din retur, cînd fot
baliștii din Plovdiv au acumulat puncte pre
țioase alît acasă cît și în deplasare. De alt
fel. cu patru etape înainte de sfîrșit Botev 
acumulase în retur mai multe puncte în jocu
rile din deplasare decit în cele susținute pe 
teren propriu. Una din cele mai importante 
partide, decisivă în stabilirea victoriei finale, 
a lost cea cu Ț.S.K.A., de la Solia, cînd jucă
torii din Plovdiv au obfinut victoria cu sco
rul de 3—1. în general, specialiștii apreciază 
Ia noua campioană omogenitatea ei, maturita
tea de care dă dovadă in intîlnirile decisive 
Slavia a lost și ea... aproape de titlu, iar 
ocuparea locului III de către Levski. este 
considerată ca o performantă meritorie, dacă 
avem în vedere că aproape tot campionatul 
nu l-a putut folosi pe cel mai bun fotbalist 
bulgar la ora actuală, Asparuhov. Iată pri
mele trei clasate :
BOTEV PLOVDIV 30 13 12 5 39—24 33
SLAVIA 30 13 11 6 33—27 37
LEVSKI 30 13 10 7 46—32 36

TOMA HRISTOV
sa

E. Polihroniade 
cîșligătoare la Piolrkow
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — A luat 

sfîrșit turneul internațional feminin 
de șah, de la Piotrkow. Pe primul 
loc, neînvinsă s-a clasat Elisabeta Po
lihroniade (România) cu G'/t p. din 9 
posibile.

Voleibaliștii români 
învingători In U. R. S. S.

Echipa masculină secundă de volei 
a țării noastre șia început turneul 
în Uniunea Sovietică, înțîlnind la Bel
gorod selecționata R.S.F.S. Ruse. Vic
toria a revenit voleibaliștilor români 
cu scorul de 3—2 (7—15, 15—5, 
9—15, 15—8, 16—14).

Concursuri,
JAZY L-A ÎNVINS PE CLARKE! 

într o probă de 2 mile ce a avut Ioc 
duminică Ia Melun, francezul Jazy 
l-a învins pe Ron Clarke, realizînd 
8:50,0 față de 8:50,4 cu cît a fost 
cronom e tra t australianul.

TREI VICTORII PENTRU KIRS- 
ZENSTEIN. în concursul internațio
nal de la Frechen (R.F.G.) sprintera 
poloneză Irena Kirszenstein a termi
nat învingătoare la 100 m (11,4 s), 
200 m (23,6 s) și la săritura în lun
gime : 6,28 m. Alte rezultate: 110 
mg—Duriez (Franța) 13,9 s ; 100 m
— Maniak (Polonia) 10,4 s ; 200 m
— Nerlieh (R.F.G.) 21,0 s; 400 m
— Campbell (Anglia) 47,1 s ; 800

competiții
m — Adams (R.F.G.) 1:51,6; înăl
țime — SpicTvogel (R.F.G.) 2,05 m.

CONCURS INTERNAȚIONAL LA 
BERGAMO. Peste 100 de atleți au 
participat la Tradiționala întrecere de 
la Bergamo. Berruti (Italia) a cîști- 
gat 100 m în 10,7 s. Alte rezultate: 
prăjină — Tomasek (Ceh.) 4.60 m ; 
400 mg—Sharwood (Anglia) 52,1 s: 
lungime (f) : Parkin (Anglia) 6.33 
m: 800 m (f) — Taylor (Anglia) 
2:07.3.

• Cîteva rezultate înregistrate la 
Cottbus (R.D.G.) : 100 ni : Javorski 
(Polonia) 10,4; 3000 m: Haase
(R.D.G.) 8:08.8; ciocan: Klim
(U.R.S.S.) 66,26 m ; prăjină : Wies
ner (R.D.G.) 4,70 m.

Turneul internationalJ

r de rugbi de la
Marianske Lazne

La. Marianske Lazne are loc un 
turneu internațional de rugbi la care 
participă formațiile Rapid București, 
Spartak Praga, campioana Cehoslova
ciei, și Staid Ileningsdorf, campioana 
R. D. Germane.

în primul meci din cadrul turneu
lui Rapid București a jucat cil 
Spartak Praga, de care a dispus cu 
scorul de 6—3 (3—0). Riigbiștiî 
bucurCșteni au deschis scorul prin 
Titel Marinescu, autorul unei lo-

Notații la :

CEA MAI RAPIDĂ CURSĂ 
DIN ISTORIA ATLETISMULUI

Recent, pe stadionul din 
Modesto (California), acele 
cronometrelor au înregistrat 
rea mai rapidă cursă din 
Istoria atletismului. Doi at- 
letl americani, Jim Hines si 
Willie Turner, și-au înscris 
numele pe lista de onoare a 
sprinterilor care au parcurs 
distanța de 100 m în 10,0 se
cunde. Dar, nu nurrfal pen
tru aceste performanțe cursa 
de 100 m de Ia Modesto este 
considerată drept cea mai ra
pidă din istoria atletismului. 
Iată și rezultatele următorilor 
clasați : 3. Greene (S.U.A.)
10,1 : 4. Jerome (Canada) 10,1; 
5. Bright (S.U.A.) 10.1 ; 6.
Campbell (Anglia) 10,2 ! Deci, 
într-o singură întrecere, doi 
atleți au fost cronometrați cu 
10.0. alți 3 cu 10,1 și al șa
selea cu 10,2 !

Revista americană ^Sport 
Illustrated0 descrie în felul 
următor această memorabilă 
cursă : „Nimeni nu credea 
că în ziua aceea răcoroasă, 
pe pista stadionului Modesto 
cei fi atleți vor obține aseme
nea rezultate fantastice. Ploua
se înainte de a se da startul 
s5 pista se înmuiase puțin... 
Viteza vîntului din spate mă
sura sub 2 metri pe secundă... 

pocnetul pistolului, cei 6 
atleți au luat un start per
fect. Canadianul Jerome, o- 
mul cu cel mai bun start, 
conduce pînă Ia 50 de metri. 
Aici, el este ajuns de Greene 
care pînă la 75 m conduce un 
pluton compact. Pe ultimii 23 

de metri. Turner și Hines a- 
par ca doi bolizi și se in
stalează în frunte. Numai ima
ginea de pe fotografie poate 
constata învingătorul”.

A cîștigat atletul de culoa
re Jim Hines, în vîrstă de 20 
de ani, student al Universită
ții din Texas. Hines este tipul 
sprinterului solid, care alear
gă în forță. De altfel, pro
porția dintre greutatea și înăl
țimea sa este edificatoare : 
81 kg la o înălțime de 1,78 m.

Willie Turner este un alt fe
nomen al sprintului. Spre 
deosebire de Hines. Turner 
(care la 14 octombrie a.c. va 
împlini 19 ani) este tipul ideal 
al alergătorului pe distante 
scurte : 77 kg și 1,81 m. Des
pre studentul Universității din 
Oregon se spune că va deveni 
primul atlet din lume care va 
coborî sub mult rîvnita limi
tă a 10.0 sec. pe 100 m ! (De 
remarcat că în concursul a- 
mintit 3 cronometre au mă
surat timpul de 10,0 și unul 
a indicat 9.9 sec.).

Așadar, cursa de 100 m de 
Ia Modesto a adăugat două 
nume noi pe lista atleților 
cronometrați de-a lungul ani
lor cu 10,0 sec. listă pe care 
sîmbătă „s-a înscris" șj Enri
que Figuerola (Cuba).

21. V. 1960 (Ztirlch) — A. Ha
rry (R.F.G.)

15.VII.1960 (Saskatoon) — h. 
Jerome (Canada)

15. VIII.1964 (Caracas) — H. 
Esteves (Venezuela)

O fotografie care va intra in istoria atletismului: sosirea în celebra cursă de 100 m 
de la Modesto

15.X.1964 (Tokio) — B. Hayes 
(S.U.A.)

24.X.1965 (Ciunkin) — Cen 
Cia-ciuan (R. P. Chineză)

28.V.1967 (Modesto) — J. Hi
nes și W. Turner (S.U.A.)

17.VI.1967 (Budapesta) — E. 
Figuerola (Cuba).

Iată și evoluția recordurilor 
mondiale începînd din anul 
1921.

10,4 C. .Paddock — 1921

10,3 P. Williams — 1930
10.2 J. Owens — 1936
10,1 W. Williams — 1956
10,0 A. Harry — 1960 (la /le- 

care din aceste recorduri e- 
xistâ numeroși corecordmani).

vituri de picior căzută, și apoi și-an 
sporit avantajul printr-o încercare 
realizată de Stanciu, Sportivii de Ia 
Spartak au redus din handicap prin 
Schmoll (lovitură de pedeapsă).

Astăzi, Rapid va juca cu Stahl 
Ileningsdorf pentru locul I în clasa
mentul turneului (Stahl are și ea o 
victorie la Spartak Praga, cu 3—0).

Șapte noi recorduri 
mondiale la haltere!
SOFIA, 19 (Agerpres). — în 

cursul meciului triunghiular de hal
tere Bulgaria — U.R.S.S.—Turcia 
care s-a desfășurat Ia Sofia au fost 
realizate șapte noi recorduri mon
diale. Patru dintre acestea au fost 
stabilite la cat. grea și aparțin 
lui Leonid Jabotinski. El a obținut 
la triallon rezultatul de 590 kg 
(2004-172,54-217,5), cu 10 kg pes
te recordul mondial aparținînd lui 
Juri Vlasov, Jabotinski a făcut o 
tentativă de record în afară de con
curs, realizînd alte trei recorduri 
mondiale: 201,5 la „împins", 174 
la „smuls** și 218,5 la „aruncat*,»* 
Două noi recorduri mondiale a rea-f 
lizat la cat. semigrea Ian Talts 
(U.R.S.S.): 497,5 kg Ia triatlon și 
193 kg la „aruncat". A. Vahonin 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou record 
mondial la stilul aruncat, cu 144 
kg-
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