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Pentru prima
C. C

dată în semifinalele 
E.la baschet!

SELECTIONATA CAPITA
LEI PARTICIPĂ LA „CUPA 
ORAȘULUI VARȘOVIA 

LA BASCHET

C1C.A. A JUCAT EXCELENT Șl A ÎNVINS
PE SPARTAK SOKOLOVO LA 0 DIFERENȚA 

DE 18 PUNCTE 65-47 (34-24)

un avans de

La începutul acestei partide, 
C.C.A. pleca în... cursă cu un 
dublu handicap. Baschetbaliștii 
praghezi aveau
10 puncte — un prim handicap 
— iar militarii mai trebuiau în a- 
ceastă confruntare decisivă să su
porte lipsa valorosului lor con
ducător de joc, Mihai Nedef. 
De altfel, după întîlnire, acesta 
ne declara: „Meciul 
n-am să-l uit vreodată, 
rușine față de băieți 
..deam să fiu alături
să pun și eu umărul acolo unde 
era mai greu. A fost o lecție 
pe care nu am s-o uit și care

acesta 
îmi era 
că nu 
de ei.

Fotbaliștii romîni 
au lăsat o 

imprest la Budapesta 
Selecționata Budapesta — 

C.C.A. 3-2 (0-1)

frumoasă

BUDAPESTA 5 (prin te
lefon). — Fotbaliștii romîni. 
care au evoluat în compania 
Selecționatei orașului Buda
pesta (de fapt reprezentative 
R. P. 
bună , 
20.000 de spectatori prezenți 
la întîlnirea desfășurată pe 
stadionul M T. K. Echipa 

.A-, întărită cu jucători 
de la alte cluburi, a jucat, o 
bună perioadă de timp de la 
egal la egal cu 
mafie maghiară, 
scorul cu care 
această partidă, 
în limitele tmei 
tivități, confirmă 
cest lucru : echipa romină a 
pierdut cu 3—2, după ce la 
pauză condusese cu 1—0! Dar 
nu rezultatul în sine contează, 
ci faptul că specialiștii pre
zenți la întîlnire au apreciat 
că fotbaliștii romîni au desfă
șurat un joc tehnic și specta
culos, cu o bună orientare M 
cîmp.

In prima 
au alternat 
la alta. Primii care 
însă, ocazia să înscrie au fost 
gazdele, dar au ratat prin 
Sandor și Albert. Scorul a 
fost deschis în min. 44 ; după 
o combinație Jenei — Sere-

Ungare) 
impresie

au lăsat o 
celor peste

puternica for- 
De altfel, 

a luat sfîrșit 
desfășurată 

perfecte spor- 
pe deplin a-

repriză atacurile 
de la o poartă 

au avut

(Continuare in pag. a 3-a)

mă 
lez 
teren, să fiu mai disciplinat".

Și totuși, așa cum au mai 
făcut de atîtea ori, campionii 
țării noastre și-au concentrat 
întreaga lor capacitate, și-au 
pus în valoare toată măiestria 
lor, au luptat cu o energie 
inepuizabilă, reușind o splen
didă victorie, în fața echipei cam
pioane a R. S, Cehoslovace. 
C.C.A. a învins pe Spartak 
Sokolovo cu 65—47 (34—24) și 
s-a calificat pentru semifina
lele Cupei Campionilor Euro
peni, performanță pe care o 
realizează pentru prima dată în 
istoria acestei însemnate com
petiții.

Baschetbaliștii militari au in
trat pe teren hotărîți să refacă 
handicapul de 10 puncte, chiar 
de la început. Nu le-a fost 
însă prea ușor. Jucătorii pra- 
ghezi le-au . opus o apărare în 
zonă foarte strinsă, care a îm
piedicat atit pătrunderile, cit 
și utilizarea pivotului. în a- 
ceastă situație, singurul mijloc 
care le 
au fost 
tanță și 
bine, în 
torii de 
pe ei înșiși, 
iestrie deosebită. Ca urmare a 
acestui fapt, ei au reușit să 
„șteargă cu buretele" avantajul 
oaspeților în minutul 9, cînd 
tabela indica scorul de 20—10. 
Lupta pentru calificare începea 
de abia din acest moment.

în minutele care au urmat 
scorul

va îndemna să-mi contro- 
mai mult comportarea pe

rămînea bucureștenilor 
aruncările de la dis- 
de la semidistanță. Ei 
această privință jucă- 

la C.C.A. s-au întrecut 
dovedind o mă-

a cunoscut oscilații in-

D. 
A.

(Continuare
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Selecționata masculină de bas
chet a Capitalei pleacă azi în 
K. P. Polonă pentru a participa a- 
lături de reprezentativele orașelor 
Atena, Budapesta și Varșovia la 
turneul întitulat „Cupa orașului 
Varșovia'*. La acest turneu, găz
duit de Varșovia, reprezentativa 
Bucureștiului va fi alcătuită din: 
A. Novucek, M. Nedef, E. Nicu- 
leseu, A. Popovici, îl. Demian, 
ăl. Albu, P. Eisner, Gr. Popescu, 
N. Viciu, D. Nosievici, II. Giur
giu.
PLECAREA GIMNASTILOR 

NOȘTRI LA KIEV
In cursul dimineții de 
plecat spre Kiev un lot

■ WJ 1 •
-• ./-Ai

aprilie. Delegația, din 
parte Sonia Iovan, 
Zimbreșteanu, Ma-. 

Frederic Orendi 
este

M. Ionescu 
F.R.G.

a 
gimnaști și gimnaste care 
vor reprezenta în concursul 
internațional din zilele de 8 
și 9
care fac 
Atanasia 
riana Uie, 
și Gheorghe Tohăneanu, 
condusă de 
vicepreședintele

4 SCHIORI ROMÎN! 
AU PLECAT ÎN AUSTRIA

tov.

Miercuri dimineață au ple
cat în Austria schiorii C. Tă- 

Gohn 
vor 
și 9 
con-

Puchberg. 
la Puch- 
în Italia 
la tradi- 
intitulate

băraș, Gh. Bălan, K. 
și Ilona Micloș, care 
participa în zilele de 8 
aprilie la un important 
curs în localitatea 
După concursul de 
berg, el vor pleca 
pentru a lua parte 
ționalele întreceri.
„Cele trei zile internaționale 
ale Etnei“ (14—16 aprilie).

r i

t e aeroportul 

a sosit în 
partid și 
S. Ceho- 
vizită de 

noastră

Miercuri la amiază 
Capitală delegația de 
guvernamentală a R. 
slovace care face o 
prietenie în țara 
ia invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului • de Stat ■ și 
guvernului R. P. Romînc.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii : Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, conducătorul delegației; 
Viliam Siroky, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. 
Cehoslovace; Otakar Simunek, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia,

Echipele R.P. Romînc pentru „Crosul Balcanic"
Duminică se va desfășura 

la Sofia, pe aleile Parcului 
Libertății cea de a Vl-a edi
ție a importantei competiții 
de atletism „Crosul Balcanic". 
La întreceri vor lua parte e- 
chipele reprezentative ale 
R.P. Albania, R.P. Bulgaria, 
Grecia, R.P.F. Iugoslavia, R.P. 
Romînă și Turcia.

In vederea acestor întreceri 
echipele R.P. Romine pleacă 
miine dimineață cu avionul. 
Vor face deplasarea : Constan
tin Grecescu, Andrei Barabaș, 
Ovidiu Lupu, Dumitru Birdău, 
Toma Voicu, Vasile Weiss și 
Florica Grecescu, Zamfira An
tonescu, Lucia Păuleț, Mari- 
lis Cuțui.

Astăzi, la ora 16.45, pe stadionul „23 August*4,1

un meci de fotbal așteptat cu viu interes

Petrolul Ploiești întîlnește
/ ’ : i

puternica echipă braziliană Gremio
• La sosirea fotbaliștilor brazilieni • Petfolul și-a încheiat pregătirile' •' Arbitrul 

întâlnirii: M. Cruțescu
Amatorii de fotbal iau astăzi din nou drumul stadionului 

„23 Augufet". De data aceasta pentru a asista la urj eveni
ment fotbalistic internațional, de mare atracție: evoluția unei 
echipe profesioniste braziliene, Gremio Porto Alegrense, în 
compania fostei noastre campioane. Petrolul din Ploiești, care 
se bucură de numeroase simpatii printre spectatorii bucureșteni.

o f £ ■feed?

«fy/utri fafca. o--

Ne simțim mulțumiți și minări că putem susține partide 
de fotbal in București ca reprezentanți ai fotbalului brazilian 
}i vom face totul pentru a confirma renumele fotbalului 
campionilor mondiali.

OSWALDOS ROLLA 
antrenor al lui Gremio

întîlnirea va începe la ora
16.45 șî va fi precedată Ja ora
14.45 de un meci de juniori, 
Știința — Dlnamo, din 
campionatului Capitalei, 
republicana.

★
mulți bucureșteni, 
jocului cu balonul 
fost prezenți marți

cadrul 
seria

Foarte 
amatori ai 
rotund, au 
seara, în jurul orei 20, în holul 
aerogării Băneasa, în dorința de 
a-i cunoaște cu un ceas mai de
vreme pe jucătorii de la Gre
mio 
sării 
pid.

O 
tățile 
„asalt". Cel 
întreținut cu dl. 
un bun cunoscător al fotbalu-

Porto Alegrense, adver- 
echipelor Petrolul și Ra-

dată îndeplinite formali- 
de vamă am trecut la... 

mai mult ne-atn 
Adio Novak,

insolitlui romînesc : „Am
peste tot, în Brazilia, echipa 
română de fotbal. Am 
deci, timp suficient să apreciez 
valoarea fotbalului romînesc și 
să leg prietenii trainice. Mă 
integrasem perfect in mica 
familie a fotbaliștilor dv. șl 
pot să spun căi atunci cind 
au ciștigat am luat parte sin
ceră la bucuria lor.

— La ce opinii ați ajuns, 
după evoluția fotbaliștilor 
noștri în Brazilia ?

— Jocul practicat de 
fost apreciat ca buna

tre specialiști: aceasta 
părerea mea, iar

avut,

romîni 
de că- 
este și 
sosirea

G NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

(jtopeni, la sosirea intri ți tor oaspeți 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Comi
siei de Stat a Planificării; Vla
dimir Koucky, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia; Va
clav David, membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, mi
nistrul Afacerilor Externe; Va
sil Bilak, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, ministru, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național Slovac; Alois Neu
man, președintele Partidului So
cialist din Cehoslovacia și mi
nistrul Justiției; Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești-

Aeroportul Otopeni, nude a 
av.ut loc primirea oficială, era 
pavoazat eu drapelele de stat 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Romînc, cu portretele tovarăși
lor Antonin Novotny și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Pe mari 
pancarte în limbile romînă și 
cehă erau scrise urările: 
„Bine ați venit, oaspeți dragii", 
„Trăiască prietenia romîno- 
celioslovacă !“, „Trăiască unita
tea și colaliorarca frățească a 
țărilor lagărului socialist!“.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de reprezentanți ai oa
menilor muncii . din întreprin
derile șl (instituțiile Capitalei, 
veniți șă salute sosirea în țara 
noastră a îuaițiior oaspeți.

In întîinpinarea oaspeților 
au venit tovarășii: Gheo-- 
ghe Gheorghiu-Dej, Glieorgtie 
Apostol, Emil Boanâraș, Pe
tre Bpri)ă, Nicolae Ceau- 
șescu, Gliivu Stoica,. Alexandru 
Drăgliiei, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Colin, l.eonte Răutu, Le 
oritiri Sălăjan, Ștefan Voitec, 

' ■ Avram,
'Cortielijt Mănescu, 
Afacerilor Externe, „ ,, ,, a(

Alexandru 'Biflădeaiiuj 
Buiiaciu, “ 
ministrul 
membri ai C.G. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și ai guver 
nulul, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești, oameni de știință, artă 
și culturii, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți' ai pre
sei romîne și străine.

Erau prezenți șefi al misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București: ambasadorii R.P-D. 
Coreene — Kim Beii Di-k ; R. P. 
Polone — Janusz Zambrowicz; 
R. D. Germane — Wilhelm 
Bick; R. P. Chineze — $iu 
Gien-guo; R. P. Ungare — 
Bela Nemety ; R.P;F. Iugosla
via — Arso Milatovic; R. P. 
Bulgaria — Ivan Kinov; Gre
ciei — Aleksandre Gimon Ar- 

Uuiuiiii Sovietice -r 
; R. P. Albania 

— Răpi Gjermeni; miniștrii: 
.Elveției — Pierre Francois 
Briiggec ; Italiei — Alberto Pa- 
veri Fontana ; Austriei — Franz 
Herbatschek ; Franței —- Pierre. 
Paul Bouffanais ; însărcinați cu 
afaceri ad-interim aii R. D. 
Vietnam — . Nguyen Minh 
Chuong,; Danemarcei — Karl- 
Frederik Hasle ; Argentinei - 
Enrique J. B. Cliaillon; Izrae- 
lului — Acriei Harel ; Indiei — 
A. R, Deo ; Indoneziei — Mar- 
zuki; Republicii Arabe Unite

— Hassan Ahmed I I l.aithv; 
Marii Britanii — Phili» Mc 
Kearney; Turciei — Ziibev r 
Aker; S.IJ.A. — George R. 
Kaplan. Erau de asemenea pre
zenți membrii Ambasadei R. S. 
Cehoslovace.

La .ora 11,30, avionul c.ic-.-n 
a călătorit delegația ater.'zerzi. 
pin c! coboară membrii delega
ției, 'în frunte cu tovarășul \n. 
ton in Novotny.

Oamenii muncii prezenți 
aeroport aplauda îndelung, flu
tură stegulețe și buchete 
flori.

Membrii delegației și condu
cătorii Partidului Muncito-ese 
Romîn, Consiliului de Sta- i 
Consiliului de Miniștri al R. 
Romîne, se îmbrățișează, îsi 
string prietenește miluite..

Compania de onoare, aliniată 
pe aeroport, prezintă one.'"!. 
Fanfara militară intonează : >- 
nurile de Stat ale R. S C.iio- 
slovace și R. P. Romînc,

Tovarășul Antonin Novotny, 
împreună cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, trec în. re
vistă ' compania de onoare.

Membrilor delegației Ic sînt 
prezentați apoi șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii guvernului și ce
lelalte persoane oficiale.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Rej adresează oaspeților o 
cttvîntare de salut. Apoi tova
rășul Antonin Novotny rostește 
o cuvîntare de răspuns.

Citvîntarile sînt subliniate de 
cei prezenți pe aeroport, prin 
aplauze îndelungi și tlrale. Se 
aud lozinci închinate priete
niei romîuo-cehoslovace, unită 
ții de monolit a lagărului 
cialist, păcii și prieteniei intra 
popoare.

Un grup de pionieri romîii 
precum și copii ai personalului 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București îi înconjoară pe 
oaspeți, îi îmbrățișează, le o- 
feră buchete de flori.

Memorii delegației cehoslovace 
și conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre iau loc in 
mașinile care se îndreaptă 
spre Capitală. Tn prima' mașină 
deschisă urcă tovarășii Antonin 
Novotny și Gheorghe Gl e:,r- 
gliiu-Dej, în altă mașină des
chisă tovarășii Viliam Siroky, 
Ion Gheorghe Manrer și Chivu 
Stoica.

Pe șoseaua de Ia aeroport pină 
în oraș zeci de mii de locuitori 
ai Capitalei au ieșit să întîm- 
pine pe înalții oaspeți. Miile de 
stegulețe șl buchete de flori cu 
care cetățenii Bucureștiului au 
venit în țntîmpinare, drapelele 
R. S. Cehoslovace și R. P. Ro
mîne arborate de-a lungul șo
selei dădeau arterei, străbătute 
de coloana de mașini un aspect 
sărbătoresc. Oaspeții și condu
cătorii partidului și statului 
nostru răspund saluturilor oa
menilor muncii bucureșteni.

Calda primire făcută de. popu
lația Capitalei solilor poporu-> 
lui cehoslovac a constituit o 
puternică manifestare a priete
niei frățești statornicite între 
cele două țări.

i5*

de

so-

(Agerpres)



R. S. S. UCRAINEANĂ
KIEV 5 (prin telefon). Marți sea

ra a avut loc în frumosul Palat al 
Sporturilor din Kiev întîlnirea inter
națională dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Romîne și R.S.S. 
Ucrainene. Peste 4500 de spectatori 
au vizionat această întrecere, care a 
fost cîștigată de puternica echipă a 
gazdelor cu scorul de 7—3.

lată, pe scurt, filmul meciurilor. 
Muha și-a luat revanșa asupra lui 
Dobrescu care, în general, a boxat 
sub posibilități. La cat. cocoș, Ben- 
dalovschi a fost superior lui Puiu, 
îndeosebi la capitolul tehnică. In plus, 
Puiu a primit și două avertismente 
pentru lovituri cu mănușa deschisă. 
C. Gheorghiu a fost aplaudat de 
spectatori pentru boxul spectaculos 
și eficace pe care l-a prestat. Deși a 
avut un adversar foarte tenace 
(Klimkin), Gheorghiu a știut să se 
descurce, cîștigînd toate reprizele. O 
victorie frumoasă și puțin așteptată 
a realizat-o debutantul G. Simonca 
în meciul cu Macichin.

După o primă repriză egală, în a 
doua, Mihalic s-a „aruncat" la atac 
fără să aprecieze bine distanța și a 
primit cîteva lovituri. în ultimul rund 
însă, directele și upercuturile trimise 
la stomac de Mihalic îl pun în 
vădită dificultate pe Dehtearov care 
ține deseori, fiind astfel avertizat 
de arbitrul Epureanu. Dehtearov a fost 
declarat cîștigător. La semimijlocie, 
Bobkov a obținut victoria în partida

Pregătiri pentru
« Handbaliștii de la C.C.A. s-au 

pregătit cu multă sîrguință în ultima 
vreme sub conducerea lui O. Nițescu 
(care îl înlocuiește momentan pe prof. 
Ioan Kunst plecat pentru un schimb

S.S.E. d n Ploiești învingătoare 
in turneul de la Timișoara

S-au încheiat întrecerile din ca
drul turneului școlilor sportive de 
elevi la handbal în 7. Din jocurile 
etapei a H-a și a lil a am notat 
două rezultate mai interesante: Bti- 
zău-Timișoara 11—9 și Ploiești — 
București 17—7. In seria 1, pe pri
mul loc s-a clasat echipa. din Bu
zău (3 victorii), în seria a Il-a cea din 
Ploiești (3 victorii), iar în seria a 
Iil-a echipa din Craiova (2 victorii 
și un joc egal). In seria a III-a, pe 
locul doi s-a clasat formația din 
Petroșani, care a totalizat tot două 
victorii și un meci nul, dar a avut 
un golaveraj mai slab. Iată acum 
rezultatele finale : Ploiești—Buzău
18—9 (10—3), Ploiești—Craiova 18— 
2 (10—I); Buzău—Craiova 10—7 
(6-4).

In urma acestor rezultate, iată 
cum arată clasamentul final:

I. S. S. E. PLOIEȘTI (antrenor, 
prof. C. Predescu) ; 2. S.S.E. Buzău 
(prof. C. Căpățînă) ; 3. S. S. F.
Craiova (prof. C. Ohimoiu) ; 4. S.S.E. 
Petroșani (prof. M, Pintea) ; 5—6. 
S S. E. București (prof. F. Spier) 
ți S. S. E. Timișoara (prof. M 
Oprea).

AL GROSS — coresp. regional

Concursuri...
• Concursul desfășurat la Reșița,

la care au participat elevii școlilor 
sportive din Reșița, Lugoj, Timișoa
ra, Arad și Craiova, a prilejuit în
treceri disputate. Victoria a revenit
S.S.E. din Reșița. In afară de concurs, 
Wiliam Keler a obținut 6,71 m la lun
gime și 13,56 m la triplu, iar tinărul 
Ștefan Hegeduș a aruncat greutatea 
de 6 kg la 15,51 m. ,

• Un nou concurs la Timișoara.
Iată cele mai bune rezultate: BĂR
BAȚI : 100 m : I. Mesaroș (CFR) 11,8; 
1.000 m: Gh. Cseman (CFR) 2:39,9; 
lungime : Ad. Lupaș (St.)• 6,70 ; I. Me
saroș 6,45 ; ciocan : E. Poltz (Prog.) 
45,06 ; FEMEI : înălțime : E. Vasi
CCSS) 1,39 ; greutate : V. Băndărău 
(CFR) 9,78 ; disc: W. Firlinger (St.) 
33,32 ; suliță : R. Bucea (CSS) 33,33. 
(B, MAKAY și I. IOANA, coresp.).

• In cadrul campionatelor univer
sitare de atletism se va desfășura 
duminică, in Capitală, faza inter fa
cultăți. Pe stadionul Tineretului, de 
Ia ora 8, vor avea loc întrecerile re-

-R. P. ROMINĂ 7-3
cu V. Bogoi care, în ultima repriză 
a primit un avertisment pentru îm
pingeri. Un meci dramatic au fur
nizat Romașko și Mircea Balaș. După 
un ușor avantaj obținut de Romașko 
în prima repriză, lupta se îndîrjește 
și, la sfîrșitul reprizei a doua, în 
urma unui schimb de lovituri, Ro
mașko e făcut groggy. In ultima
repriză abundă din nou loviturile
puternice. Juriul atribuie victoria 
boxerului sovietic. Munca și Nalivaev 
au furnizat, de asemenea, o întîl- 
nire pasionantă, în care decizia a
revenit lui Nalivaev. La sfîrșitul 
primei reprize exact în momentul
în care suna gongul, Monea a trimis 
o puternică directă de dreapta la 
bărbie care l-a zdruncinat serios pe 
Nalivaev. Apoi, boxerul nostru face 
greșeala de a se angaja într-un 
schimb de lovituri și recepționează 
un upercut de stingă la ficat. Deși 
nu cade, Monea este totuși numărat. 
In ultima repriză reprezentantul nos
tru atacă decis aducîndu-1 pe Nali
vaev de 3 ori în situația de groggy. 
Boxînd prudent, Negrea a reușit sa-1 
învingă pe Ivanov. In ultimul meci 
V. Mariuțan a fost învins de Deahi- 
lev într-o partidă echilibrată.

A doua întîtnlre dintre echipele
R.S.S. Ucrainene și R. P. Romîne 
va avea loc astă seară.

MARIN NICOLAE 
secretar general al F.R. Box

reluarea campionatelor republicane
de experiență în R.D.G.) și O. Tel
man. Lotul, participant la campiona
tul în 11, cuprinde pe G. Georgescu,
S. Itu (portari), O. Telman, O. Ni
țescu, V. Păunescu, S. Marcu, V. Do- 
briță, C. Țigănuș, I. Mesaroș, A. Bul- 
garu, D. Jochman, O. Nodea, C. Oțe
tea, A. Barabaș și I. Nicula. Acest 
lot a făcut în ultimul timp cite patru 
antrenamente pe săptămînă, iar astăzi 
va susține un joc de verificare la 
Ploiești cu formația locală Petrolul. 
Pentru campionatul în 7, se contează, 
printre alții, pe Gruia, Belcic, Cîrciu, 
Zână, Ctona, Olteanu ș.a.

• Returul campionatului feminin 
de handbal in 7 va începe pe data de 
7 mai.

• Campionatul leminin de handbal 
în 11 se desfășoară în acest an după 
o nouă formulă. Duminică 9 aprilie 
vor avea loc întrecerile etapei inter
regionale (se dispută un singur joc 
eliminatoriu) după următorul program: 
TR. MĂGURELE: Unirea—Progresul 
București ; PLOIEȘTI : C.F R.-Rapid 
București ; C1MPULUNG MOLDOVE
NESC : Voința—Mureșul Tg. Mureș ; 
VULCAN : Minerul—Știința Timișoa
ra. Cele patru echipe care se vor ca
lifica iși vor disputa turneul final în 
două faze : turul între 21—23 aprilie 
la Sighișoara și returul între 28—30 
aprilie la București.

• Și formațiile de handbal în 7 din 
Brașov au făcut pregătiri asidue în 
ultimul timp. Dinamo Brașov, care 
va folosi pe : Jurak, Tordk, Pali, Pa- 
han, Zamfir, Messe, Frantz, Cîrstea, 
Knopp, Misches și Prișcu a susținut 
recent două meciuri de verificare, în- 
trecînd pe Știința Craiova cu 28—19 
și pe Dinamo Tg. Mureș cu 27—16. 
Pentru campionatul de handbal in 11, 
Dinamo Brașov va folosi o formație

rezultate...
prezentativelor celor 8 facultăți de la 
Universitatea Parhon.

• In zilele de 23 și 24 aprilie, 
Stadionul Republicii va găzdui între
cerile tradiționalului concurs repu
blican de primăvară pentru juniori 
și junioare.

Această competiție oferă antrenori
lor și tehnicienilor noștri cel mai bun 
prilej de a verifica stadiul de pregă
tire al tinerilor atleți și de a desco
peri noi elemente care să completeze 
lotul republican de juniori. După cum 
se știe, anul acesta speranțele: atle
tismului nostru vor lua parte la o 
serie de intilniri internaționale din 
care cea mai importantă ește, fără 
discuție, prima ediție a Jocurilor Bal
canice pentru juniori care va avea 
loc la Cluj în luna august.

Selecționarea în loturile de juniori 
se va face pe baza rezultatelor 
ce vor fi realizate în acest concurs 
și în funcție de trecerea anumitor 
norme de control a calităților fizice 
(30 m, lungime și triplu fără elan, 
genuflexiuni cu haltere).

Note bune sclccționabililor!
Ne mai desparte puțin timp de 

prima competiție internațională a se
zonului : „Cupa Victoriei", anul a- 
cesta la cea de a III-a ediție. Este de 
aceea foarte nimerit să facem o scurtă 
analiză a felului în care se prezintă 
rugbiștii selecționabili, a stadiului lor 
de pregătire. In această privință ulti
mele etape ne-au prilejuit o serie de 
concluzii pozitive.

în Capitală, selecționabilii — eu 
mici excepții — au dat satisfacție. De 
la C.F.R. Grivița Roșie — Mircea 
Riisu, Val. Irimescu și G. Stănescu, 
de la Dinamo — Iordăchescu și Tu- 
țuianu, de la Știința — Leonte și 
Mircea Iliescu ni s-au părut a fi cei 
mai aproape de valoarea lor, cei mai 
bine pregătiți. îndeosebi Leonte a ma
nifestat o vervă excepțională, adu- 
cînd un substanțial aport la victoriile 
echipei sale. După părerea noastră, el 
a fost cel mai bun rugbist al etapei.

Constatări îmbucurătoare se po-t face 
și în ceea ce privește jocul sclecțicnăbi- 
lilor care au evoluat duminică în pro
vincie. La Cluj, spre exemplu, a ieșit 
în evidență comportarea constant bună 
a lui Radu Demian, revenirea în formă 
a lui Cordoș, lor adăugîndu-li se și 
Manolache la... a dona tinerețe. De 
la Progresul, Marinache și Ciiiriac au 
fost din nou inepuizabili. La Petro
șani, Teofilovici și Vasile Nistor, co
ordonatori inspirați ai echipei I.T.B. 
(primul pe înaintare, al doilea pe trei - 
sferturi) au dat multe emoții rugbiș-

de juniori și tineret. In ceea ce pri
vește echipa feminină Tractorul, prof. 
D. Popescu s-a oprit asupra următo
rului lot : Konicek, Tampa, Frantz, 
Melinte, Neaco, Brendorfer, Bugl, Pri- 
stea, Binder și Codrea. La sfîrșitul 
săptămînii, Tractorul va participa la 
un turneu, Ia Petroșani, alături de o 
serie de formații din Cluj, Craiova și 
din localitate. (C. GRUIA-coresp. reg.) 

— Șutul in bară din repriza a doua ! Mi-era că-mi 
cade poarta-n cap I Desen de N. CLAUDIU

Iilor care reprezintă Institutul de 
Mine, nesiguri de victorie pînă în ul
timele clipe ale întîlnirii. Insfîrșit, se
lecționabilii de la C.G.A., și mai ales 
Penciu, Preda și Căpușan ne-au do
vedit din nou frumoasele lor posibili
tăți.

T. STAMA

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
DUPĂ ETAPA A IV-A

1. C.C.A. 4 3 1 0 81: 3 11
2. C.F.R. Grivița Roșie 4 3 1 0 21: 6 11
3. Dinamo 4301 35:18 10
4. Știința București 4211 19:18 9
5. Știința Cluj 4 2 1 1 20: 9 9
6. C.S.M.S. Iași 4 12 1 21:15 8
7. Știința Petroșani 4202 14:21 8
8. Metalul 4112 26:23 7
9. I.T.B. 4112 11:18 7

10. Rapid 4103 25:36 6
11. Progresul 4022 9:23 6
12. Olimpia Brașov 4004 3:95 4

Campionatele republicane ale juniorilor
Anul acesta, juniorii și junioarele 

vor avea din nou campionatele lor re
publicane, care reprezintă un prilej 
foarte nimerit pentru tehnicieni de a 
vedea la lucru un contingent nou de 
tineri jucători care să aducă un suflu 
nou în rîndul echipelor noastre frun
tașe.

întrecerea debutează cu campiona
tele pe scară orășenească sau raio
nală, care vor trebui încheiate pînă la 
21 mai. Echipele campioane de raion 
sau oraș (care au luat parte la un 
campionat cu cel puțin trei echipe 
participante), se califică în etapa ur
mătoare, campionatul regional de ju
niori (8—11 iunie). Campionatul re
gional se va desfășura sistem tur
neu, echipele masculine și feminine 
cîștigătoare calificîndii-se pentru e- 
tapa interegională (12—16 iulie). A- 
cestora li se adaugă echipele de bă
ieți și fete clasate pe primul loc în 
campionatul de juniori al orașului 
București.

Bazele sportive din Călimănești sînt neîngri
jite, iar porțile terenului de fotbal din Căciu- 
lata aparținind asociației sportive Oltul, sînt 
gata să cadă (Nicolae D. Nicoloe-corespondent)

— Care a fost cel mai dramatic moment al me
ciului ?

Din cauza dezinteresului manifestat de con
siliul asociației sportive, la uzina Electropu- 
tere-Craiova elementul feminin nu este angre
nat în activitatea sportivă. (V. Săndulescu- 
corespondent).

— Pentru atragerea femeilor in sport am făcut lo
zinca asta

— Doar atit ?
— Cum ? Nu-i de ajuns ? Atunci mai facem... o lo

zincă. Desen de S. NOVAC

Mîine începe 
„Cupa F. R. C.“
Prima mare competiție ciclistă a 

sezonului pe care o găzduiește Capi
tala — „Cupa Federației Romîne de 
Ciclism" — se desfășoară mîine, sîm- 
bătă și duminică. Ea constituie un im
portant criteriu de selecție a repre
zentativei noastre pentru „Cursa Pă
cii". La această întrecere se alcătuia^ 
ște numai un singur clasament: indi
vidual. Cele trei etape ale competiției 
se desfășoară după următorul pro
gram : vineri la ora 14,30, etapa I, pe 
ruta București — Ploiești — București 
(130 km); sîmbătă la ora 15,30, etapa 
a Il-a, individual contra cronometru 
pe șoseaua București — Urziceni (în
tre bornele kilometrice 11,500 — 26,500 
și retur); duminică ora 10, etapa a 
III-a, București — Urziceni — Bucu
rești (100 km).

Federația a stabilit ca etapa inter
regională să se desfășoare sistem tur-’ 
neu, numai tur, în felul următor: e- 
chipele campioane ale regiunilor Ol
tenia, Hunedoara, Banat și Grișana, 
în regiunea Oltenia ; campioanele re
giunilor Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov, Cluj și Ploiești în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; campioa- 
nele regiunilor București, Argeș, Dobro
geni, Galați și ale orașului București, în 
regiunea Galați, iar formațiile cam
pioane ale regiunilor Bacău, Suceava, 
Maramureș și Iași, în regiunea Ba
cău. Echipele masculine și feminine 
cîștigătoare se califică pentru etapa 
finală care va avea loc între 27—30 
iulie, sistem turneu numai tur.

INFORMAȚII
• Azi are loc la Constanța partida 

masculină Farul — C.C.A», restanță din 
etapa a X-a.

• Partida feminină Sănătatea — Di
namo, disputată mani în Capitală, s-a 
încheiat eu victoria dinamovlstelor la 
scorul de 3-2 (14-16, 15-6, 14-16, 15-11^
15-7). Dinămo a folosit doar o singură 
Jucătoare din prima echipă : Doina Ivă- 
neseu.

Un antrenor nervos...
Un număr mare de ieșeni .„ ur

mărit cu interes jocul feminin Țe
sătura lași—Rapid București, încheiat 
cu victoria echipei oaspe cu scorul 
de 3—2. Dacă meciul a avut uneori 
faze spectaculoase și a plăcut prin 
evoluția scorului, în schimb, a im
presionat neplăcut atitudinea antre
norului echipei bucureștene, N. 
Meadu. Aproape tot meciul el a pro
testat la deciziile arbitrului Gh. 
loniță-Bacău, căutind să-l influen
țeze. Mai mult, în două rînduri a 
vrut să-și retragă echipa de pe teren.

Astfel, după ce rapidistele pierdu
seră primul set, in cel de al doilea, 
atunci cînd scorul arăta o diferență 
de două puncte în favoarea gazde
lor, antrenorul Meadu le-a incitat

rc o T A g=

pe jucătoarele sale să nu mai joace, 
spunîndu-le să iasă de pe teren. 
Aceeași situație s-a petrecut și în 
ultimul set cind antrenorul N. Meadu 
a hotărit din nou... sfîrșitul meciului.

De fiecare dată arbitrul a fost ne
voit să întrerupă partida pentru cite 
5 minute, pentru a da posibilitate 
echipei Rapid să reintre în joc. De 
aceea, în sală a- existat o stare de 
nervozitate nejustificată, ceea ce a 
dus la scăderea nivelului tehnic al 
partidei.

Cum mai poate constitui antrenorul 
N. Meadu un model de seriozitate 
— așa cum trebuie să fie un antre
nor — pentru jucătoarele sale ? Atitu
dinea sa este total reprobabilă și 
conducerea clubului Rapid București 
ar trebui să ia de urgență măsurile 
cuvenite.
P. CODREA — coresp. regional



t
)e la Biroul Comitetului de Organizare a U. C. F. S Petrolul Ploiefti intilnește

Biroul Comitetului de Organizare a U.C.F.S., analizînd jocul de cam- 
nat din 19 martie a.c. dintre U.T.A. și Dinamo București, desfășurat Ia 
ad și avînd în vedere înțelegerea intervenită ulterior între cele două 
ții de fotbal, botărăște modificarea deciziei Biroului F.R. Fotbal privind 
ucarea meciului și decide omologarea jocului -cu rezultatul de pe teren, 
că I—0 pentru U.T. Arad.

Însemnări
) fracțiune de secundă...

înseamnă, am văzut de atîtea ori 
irsul unei partide, de campionat sau 
ală. Cea mai mică întîrzicre duce 
itarca eelci mai mari ocazii de gol; 
ihimb o pasă sau o centrare la timp 
oatc solda eu un punct. Două exom- 
oncludcnte din meciul Rapid—C.C.A. 
reamintiți faza din care a marcat 
l ? I. lonescu a străpuns pe dreap- 
părarea echipei C.C.A.. pînă la ti
de corner, trecînd peste doi adver- 
și in momentul în care un alt fot- 

t militar se pregătea să-l atace, 
isat fură întirziere Iui Copil, care 
irea faza și care a reluat puternic 
dasă. Exact în aceeași situație s-a 
t, la rîndul lui. Copil în min. 45. 
ema dreaptă a Rapidului a trecut în 
ing de Mihăilescu II, dar a în- 
it o fracțiune de secundă, adică 
cît i-a trebuit lui Bone ca să inter- 
și să respingă mingea în corner, 

ilînd astfel o fază din care — în 
1 unei pase Ia timp a lui Copil — 
4 -ar ți putut beneficia de v situa- 
v țăbilă de gol.

Cine trebuia sancționat ?

meni un atacant advers, venit din spate, 
„bagă" capul la balon. Urmarea: cl este 
lovii în mod neintenționat. Așa i s-a în- 
tîmplat duminică lui Oaidă, în ultimul 
minut al meciului cu Dinamo. Arbitrul A. 
Rudulescu l-a sancționat pe... dinamovist, 
iar o parte din spectatori au protestat con
tra presupusului 
ra le-ar părea 
vizări F.I.F.A., 
nat era Oaidă, 
maniera periculoasă pentru 
expunîndu-se la lovire, cum 
tîmplat.

Am semnalat acest caz pentru că 
tîmplă destul de des la noi și, din 
unii arbitrii sancționează invers, întărind 
părerea greșită a unor spectatori și chiar 
a jucătorilor. Or, aceștia trebuie * îndru
mați corect, în spiritul regulamentului, care 
— printr-o astfel de prevedere — vrea 
să-i protejeze pe fotbaliști. Numai că 
ccștia trebuie învătați cum să atace 
asemenea situații.

fault. De fapt, deși nno- 
curios, conform unei pre- 
cel care trebuia sancțio- 
pentru că a atacat de o 

periculoasă pentru el
s-a

însuși, 
și în-

se în-
păcate,

a- 
în

Două echipe, două stiluri

putersaica e&ialpa brasilaasaa
( Urinare din pag. 1)

echipei Gremio 
dintre cele mai 
braziliene, este 
sens...

la București, una 
puternice formații 

> dovadă ino

că Gremio a dat 
multi 
pan-

eori, jucătorii noștri — in luptă pen- 
balo» — efectuează atacuri periculoase 
numai pentru adversari, ci și pentru 
îșiși. In mod frecvent, ei încearcă să 

balonul cu capul in aceeași clipă în 
un adversar — fără să lc bănuiască 

(ia — sc pregătește să degajeze min- 
eu piciorul. De pildă, un fundaș vrea 
întoarcă" o minge și în același mo-

•ogramul 16-i inilor
Cupei R. P. R.

a 19 aprilie se vor disputa 16-imilc 
ei R.P.R. la fotbal cu care prilej 
intra în competiție și echipele 

categorie A. Aseară a fost alcătuit 
'ramul acestei etape: CFR Electro- 
:re Craiova — C.C.A., C.S.M. Sibiu 
lin^ffio București, C.S. Oradea — 
A., Prahova Ploiești — Petrolul 
ești, Mureșul Tg. Mureș — Steagul 
i Brașov, Ind. Sîrmei C. Turzii — 
ița Cluj, Unio S. Mare — Dinamo 
ău, Arieșul Turda — Corvinul Hu- 
oara, C.S.M. Reșița - Minerul 
eni, Rulmentul Bîrlad — C.S.M.S.

Dunărea Giurgiu — Progresul 
urești, S.N.M. Constanța — Farul 
stanța, C.F.R. Timișoara — Știința 
ișoara, Metalul București —‘ Rapid 
urești, Penicilina Iași — Laminorul 
ian și Rapid Mizil — Voința Bucu- 
i.
onform regulamentului Cupei, a- 
e partide se vor disputa pe terenuri 
ire. Echipele sînt obligate să co
lice federației pînă la data de 12 
lie localitățile de disputare, sta- 
e de comun acord. In caz contrar, 
iele vor fi stabilite de federație, 
ipele din același oraș vor juca în 
.ui respectiv.

Miile de pasionați ieșeni ai fotbalului 
încercau sentimente diferite după meciul 
C.S.M.S. — U.T.A.: unul de satisfacție — 
asistaseră la o partidă de calitate, eum 
nn. mai . văzuseră dc multă vreme — și altul 
dc dezamăgire, produs dc golul neașteptat 
din min.L 88 care a... răpit ■ gazdelor un 
meritat '■'rezultat de egalitate. Cum apre
cierile eu privire la nivelul tehnic al me
ciului au fost unanim favorabile, să ne 
oprim puțin asupra acestui capitol.

Fiecare echipă a căutat să pună în va
loare .calitățile jucătorilor ei, lucru care 
le-a reușit în mare parte. Astfel, U.T.A. — 
beneficiind de tehnicieni mai buni și cu 
un dirijor valoros, Pctsehowski — a con
trolat mult balonul, pe care l-a cedat foar
te greu, iar majoritatea acțiunilor Je-a ter
minat cu șuturi la poartă. înaintașii sînt 
încă insuficient de preciși în trasul ta 
poartă. De asemenea, arădanii au pasai 
prea mult și din această cauză au încetinit 
uneori alura.

C.S.M.S.,. bazindu-și jocul pc o bună pre
gătire fizică, a folosit mereu deschiderile 
pe aripi, în adîacime ^și jrasele la întîlnire. 
Prin astfel de acțiuni, ieșenii au —J- 
sc«ri. în 
apărarea 
ales prin 
deficiență 
a' piittit _______  ,_ ,____ ________ ,
cauza slabului raitdamenl al liniei «le halfi.

Nu . putem încheia aceste scurte conside
rații fără să amintim încă odată despre 
sportivitatea celor două formații ți a pu
blicului. Înaintea începerii meciului, o de
legație de studenți a oferit maestrului eme
rit al sportului Iosif Pctsehowski -un bu
chet de flori și un album.. Dealtfel, con- 
«lueătorii, antrenorii și jucătorii arădeni au 
fost profund impresionați «Ic frumoasa pri
mire de care s-au bucurat la Iași, unde 
au avut tot limpul uu autobuz, la dispo
ziție și posibilitatea «le a vizită monumen
tele istorice ale -orașului.

— Am auzit 
naționalei Braziliei foarte 
jucători la campionatele 
americane. Care sînt ei ?

— Dintre cei 19 jucători, care au 
făcut deplasarea, 8 au jucat in Costa 
Rica. Ei sînt: Airton, Ortunho, Elton. 
Enio, Gessy, Milton și Vieira.

— Așadar, 7 titulari din echipa 
care evoluează astăzi și pe 
care ne-a comunicat-o antrenorul 
Osvaldo Rolla : Henrique — Alte- 
mir, Airton, Ortunho — Elton, 
Enio — Renato. Gessy, Cardoso, 
Milton, Vieira. Sînteți în măsură 
să ne dați un pronostic pentru 
jocul de astăzi ?

— îmi este foarte greu să fac acest 
lucru deoarece nu cunosc valoarea 
echipei Petrolul Ploiești.

— Sosirea dv. la București a 
fost precedată, după cite știm, 
de o serie de jocuri susținute 
Franța și Belgia.

— Da. In Franța am întîlnit 
combinată Nice-Cannes-Monaco, 
care am intrecut-o cu 3—2, p 
punctele înscrise de Gessy. Vieira și 
Cardoso. In Belgia, Gremio a evoluat 
la Brouge in compania echipelor An
gers (Franța) și Stuttgart (R.F.G.). 
S-a jucat pe un timp ploios și tere
nul desfundat ne-a împiedicat să ne 
desfășurăm jocul obișnuit. Cu Angers 
arh terminat nedecis (3—3).

Aici discuția noastră s-a oprit. A 
întrerupț-o clacsonul stăruitor al șo
ferului de la Tarom, care îl invita pe 
simpaticul nostru interlocutor să-și 
continuie drumul spre hotel, împreu
nă cu ceilalți membri ai delegației 
braziliene, care ocupaseră de mult

acest

sus în jos: MILTON, ORTUNHO 
și HENRIQUE.

Gremio. Antrenorul Ilie Oană a alcă
tuit următoarea formație probabilă 
care va fi opusă astăzi fotbaliștilor 
brazilieni : lonescu — Pali, Cepolschi, 
Florea — Tabarcea, Marin Marcel — 
Zaharia, Badea, Bontaș, A. Munteanu, 

Sfetcu, Dumbravă. 
Munteanu, George

Babone. Rezerve : 
Hie Stelian. D. 
Marin și Chiriță.

★
Ploiești — GremioMeciul Petrolul

va fi arbitrat de Mircea Cruțescu, 
ajutat la tușe de Gh. Geangu și Em. 
Martin.

ȘTIRI
• Duminică va avea loc un cuplaj 

pe stadionul „23 August":
Ora 14.45: Academia Militară-Știința 

Craiova (cat. B).
Ora 16.30 : C.C.A.-C.S.M.S. Iași (cat. 

A).
Biletele pentru acest cuplaj se pun 

în vînzare de mîine la casele obiș
nuite.

» Sîmbătă, „deschiderea" meciului 
Rapid-Gremio va fi furnizată de un 
joc de rugbi : C.C.A.-Rapid.

® Arbitrii meciului internațional 
Rapid-Gremio: N. Mihăilescu la cen
tru, A. Rădulescu și N. Crețu.

Nc-am 
Novak, 
da

,___ , ___ . i pus dc-
repriza secunda, .în dificultate 

adversă, dar au ratat mult, mai 
Voica (deși a muncit mult), Ca 
semnalăm faptul că C.S.M.S. nu 

controla mijlocul terenului, din

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
. 1 . ■

1. C.C.A. 16 1! 1 4 43:24 23
2. U.T.A. 16 10 2 4 32:20 22
3. Dinamo Buc. Hi 9 3 4 30:16 21
4. Petrolul 16 8 5 3 30:23 21
5. Dinamo Bacău 16 - 8 2 6 24:20 18
6. Steagul roșu 16 7 2 7 32:26 16
7. Rapid 16 4 8 4 17:16 11,
8. Știința Cluj ' 16 •7 2 7 27i27 Hi
9. Minerul 16 ti 1 9 23:34 13

10. Știința Tim. 16 4 4 8 24:31 12
11. Corvinul 16 4 4 -8 21:31 12
12. Progresul 16 4 4 8 24:38 12
13. C.S.M.S. 16 3 5 8 25:32 1 i
14. Fânul 16 4 •3 9 21:35 11

locurile spațiosului autobuz, 
despărțit cu regret de dl. A. 
nu mai înainte însă de a ne 
tîlnire pentru astăzi după-amlază 
stadionul 23 August"...

★
susținut 
Ploiești 

vederea

După jocul 
Farul. Petrolul 
pregătirile în

SELECȚIONATA BUDAPESTA
(Urmare di a pag. 1 )

In
ia

cu

Un nou concurs
cu participarea

duminică 
și-a continuat 

intilnirii cu
fruntașilor

C.C.A. 3-2 (0-1)
Abia terminată prima competiție dc 

tenis a anului în aer liber și iată că, 
cu începere de azi, iubitorii sportului 
alb vor avea ocazia să urmărească o 
nouă întrecere. Este vorba de un con
curs de verificare, la care vor lua 
parte campionul republican Ion Ti
riac, maestrul emerit al sportului Gh. 
Vizirii, Cristea, Bosch, Năstasc, Se- 
rester, G. Viziru și Bardan. Intîlni- 
rile vor avea loc pe terenurile clu-' 
bului Progresul din str. Dr. Staico- 
vici. Paralel se vor mai desfășura și 
partide de dublu.

Tot azi va începe, dar pc terenurile 
centrului de antrenament nr. 2 un 
concurs la care au fost invitați cei 
mai buni tenismani tineri: Mărmurca- 
nu, Burciii, Boaghe, G. Popoviei, Io-' 
nescu, Dron împreună cu Rakosi, 
Georgescu, Julieta Namian și Mina 
llina.

In ambele competiții jocurile încep 
la ora 15,30.

respins de pe linia porții; și prin 
Constantin, care a trimis o minge la 
întîlnire, dar Tătaru a întîrziat.

Toți jucătorii romîni merită să fie 
evidenția)! pentru dorința lor de o 
practica un fotbal cit mai bun, dar 
în mod special Greavu, Jenei, Bone, 
Seredai și Dridea. De la gazde cei 
mai buni au fost Sandor, 
Fenyvesi și Matrai.

Sel. BUDAPESTA : 
Matrai, Sipos, Sarosi 
(Bundzsak), Kotasz 
Gorocs (Kuharszki), 
Fenyvesi.

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
Motroc, Greavu — Jenei, Bone — 
Hașoti (Oaidă), Constantin, Dridea

dai — Dridea — Constantin, ulti
mul a introdus mingea in plasă. 
Primele minute ale reprizei secunde 
au aparținut fotbaliștilor romîni, 
care au ratat două ocazii: Dridea a 
tras din voie cu puțin peste bară, 
iar Hașoti printrun șut de la fi 
metri l-a obligat pe Grosics să acorde 
corner, 
preluat 
picior 
marcat 
min. 52, Voinescu a respins o min
ge, care a ajuns la Sandor, a- 
cesta a tras cu holtă peste portar 
și mingea a intrat în poartă pe Hn- ______ _ ____
gă Zavoda II, cafe a crezut că șutul Seredai,'Tătaru’ (Hașoti). 
nu-și va atinge ținta. In min. 52 a- 
celași Sandor a înscris cu capul 
printr-un plonjon, iar în min. 62, la 
un fault în careu comis de Greavu 
asupra lut Sandor, arbitrul a dictat 
lovitură de la 11 metri, transformată 
de Tichy. Peste 4 minute, la un cor
ner executat de Hașoti, Constantin 
a marcat spectaculos cu capul. Au 
urmat cîteva acțiuni ,în triunghi" 
aie atacanților maghiari, destrămate 
însă de apărătorii echipei routine. 
CC. A. a continuat să joace bine, 
acjionînd frumos în cîmp, dar ine
ficace în fața porții, ratînd încă două 
ocazii prin Seredai care a trecut și 
de Grosics, a șutat, dar Matrai a

auApoi, fotbaliști unguri 
inițiativa și surprinzînd pe 

greșit apărarea C.C.A. au
în 10 minute... 3 goluri, in

rOR FI DIN NOU SURPRIZE LA PRONOSPORT?
înregistrate in primele 

returului campionatului
urprizele 
>e ale
R. de fotbal, surprise care au fost 

i prezente și în programele con
urilor PRONOSPORT, au produs 
nimație deosebită în rîndurile par- 
janților. Datorită acestui fapt, 
miile oferite
fost destul de substanțiale. Iată, 

■ exemplu,
nosport nr. 14 din 2 aprilie la care 
iniul I s-a obținut cu 11 rezultate: 
variante cu 11 rezultate exacte a

Datorită acestui 
la aceste concursuri

premiile concursului

5.307 lei; 297,7 variante cu 
ate exacte a cite 404 lei, 
ante cu 9 rezultate exacte

10 re
276-1,9

a cite
ei.

£774/7! £>/// 674/WZ/£ /£>£/CV/t/CA//?SM A/r A3
/ JZ UF 7 7Z 2

/ C C - C SstfS'
—

//
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z
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br continua oare surprizele? 
verificare o putem face cu 

cursului de duminică 9 aprilie al 
ii program vi-1 prezentăm alături:

O pri-
ocazia

PRONOEXPRES Numere de rezervă : 36 12
La tragerea Pronoexpres din 5 a- Fond de premii : 575.210 lei.

prilie 1961 au fost extrase din urnă
următoarele nntnere : Rubrică redactată de I . S.

9 25 40 20 43 44 Pronosport.

Tichy,

. Gros ies —
— Solymosi
— Sandor. 

Albert, Tichy,

la e diferența de 18 puncte: 65 47 (34-24)
{Urmare dvi pag. 1)

min.13: 24-16,
34—24. începutul

teresante: în min.
16: 30-16, min. 20: 
reprizei a doua ne-a dat multe e- 
moții. Bucureștenii au avut o scurtă 
perioadă de scădere în care oaspeții 
s-au apropiat pînă la 4 puncte (min. 
22 : 30-34 și min. 24 : 32-36). Se pă
rea că toată truda lor de o repriză 
se va irosi. Dar nu a fost așa ! După 
acțiuni bine gîndite, în care toți com- 
ponenții echipei militare păreau niște 
elevi cu 
ferența a 
evident.
și Nagy, 
înscriu coș după coș, ajungînd ca 
în minutul 28 să „egaleze" (44—34), 
iar in minutul 32 să obțină o dife
rență de 18 puncte: 54—36, menți
nută pipă

Și astfel, 
Armatei a 
aplaudată 
spectatori, 
comportare

La cîtcva minute după meci ar
bitrul iugoslav Miodrag Ștefanovici 
ne spunea: „Victoria categorică a 
echipei C.C.A. se datorește in primul 
rind preciziei de-a drepții senzațio
nală in aruncările de la semidistanță 
și de la distanță". Și, . intr-adevăr, 
baschetbaliștii de la C.C.A. nC-au 
demonstrat încă o dată maturitatea 
și capacitatea tor dc a se adaptă 
diferitelor situații de joc. Fiind puși

lecția perfect învățată, di- 
început să crească în mod 

Niculescu, Fodor, Novacek 
bine conduși de Folbert,

la sfîrșitul meciului.
echipa Casei Centrale a 

realizat o mare victorie, 
cu căldură de numeroșii 
satisfăcuți de splendida 
a jucătorilor militari.

în situația de a nu putea ajunge 
sub coș, el au folosit cu succes 
„arma" în fața căreia cedează ori ce 
apărare în zonă, oricît de bine ar fi 
ea aplicată. Nu trebuie să omitem 
însă aportul apărării echipei noastre 
care, deși dezavantajată de media 
de înălțime, a luptat cu o dîrzenie 
exemplară, reușind să anihileze in 
mare măsură atacurile în forță ale 
baschetbaliștilor de la Spartak. Pra- 
ghezii au acționat simplu, mai mult 
pozițional și au contat în deosebi 
pe Tomașek și Baumruk — singurii, 
de altfel, mai periculoși 
apărare, considerăm că 
greșit folosind exclusiv 
zonă, mai ales după ce 
că au în față o echipă în 
de coș.

Arbitrii V. Bazarov (R.P. Bulgaria) 
și M. Ștefanovici (R.P.F. Iugoslavia) 
au condus corect următoarele for
mații: C.C.A. : Folbert 4, Fodor 15, 
Novacek 20, Niculescu 16, Nugy 10, 
Nedelea, Valeria; SPARTAK SOKO- 
I.OVO: Krazny 4, Rojko 
4, Baumruk 13, Lodr 4, 
Tomasek 12, Hukl.

Primii cinci jucători de 
și în special Emil Niculescu merită 
laude deosebite pentru modul în 
care au luptat pentru victorie, pen
tru felul în care au știut să repre
zinte ■ culorile clubului lor, răsplătind 
în. același timp incm-njările frenetice 
ale publicului spectator.

în atac. In 
oaspeții au 
apărarea în 
au văzut

„zi mare"

3, Prazak 
Rotter 2,

ia C.C.A.



In Republica Socialistă Cehoslovacă, prin grija Partidului Comunist, 
sportul, a luat un puternic avint, cuprinzind mase tot mai largi de oa
meni ai muncii. Cu deosebită grijă sint popularizate cele mai importante 
discipline sportive in rindurile tineretului de la orașe și sate. In fiecare 
an competițiile de mase fac să crească rindurile iubitorilor de sport din 
tara prietenă.

In fotografie, tinerii școlari din Praga fac un antrenament util 
înaintea lecției de tenis.

Turneul U. E, F. A. de juniori

ECHIPA R, P. ROMÎNE A ÎNVINS BELGIA CU 1-0 (0-0)
R.F.G., învingătoare cu 3-0, a cîștigat grupa B 

datorită golaverajului

Au început campionatele mondiale de tenis de masa
Reprezentativele R. P. Romine, victorioase in prima zi

Marți au luat sfirșit jocurile din ca
drul grupelor Turneului U.E.F.A. In 
semifinale, care au loc astăzi joacă 
Portugalia cu Spania și R.F.G. cu Po
lonia.

Echipa țârii noastre a jucat cu Bel
gia in localitatea Coimbra. Fără să a- 
tingă nivelul de joc din partidele an
terioare, juniorii noștri au dominat 
totuși majoritatea timpului și numai 
ineficacitatea liniei de atac a făcut ca 
scorul să fie doar 1—0. Golul a fost 
realizat de Adam in min. 52, printr-o 
lovitură cu capul la o centrare a lui 
Frățilă. Am avut în acest meci mai 
multe ocazii de a marca decît în par
tida cu R.F.G., dar toate au fost ratate 
de naintași. Lipsa lui Năftănăilă, bol
nav, s-a resimțit mult în comparti
mentul inaintării. In plus, belgienii —

Se anunța o participare bogată 
ia campionatele europene 

de canotaj academic
Lămpi ou a lele europene de canotaj aca

demic se vor desfășura anul acesta îu 
capitala R. S, Cehoslovace. La această 
imporiaiiiă campctipc sportivă și-au a- 
nunțat participarea U.R.S.S.,- R. D. Ger
mană, Danemarca. Belgia, Anglia, R. 1*. 
Ungară, R. P. Romuul, R. P. Polonă.! 
Iugoslavia, Italia, Elveția, Franța, Fii- i 
landa. Suedia și alte țări. întrecerile 
aiasciilînc vor avea loc între 24 și 27 
august, iar cele feminine între 17 și 20 
august. Se prevede ca la aceste cam pi o 
oale să participe aproximativ 500 de 
sportivi.

(Agcrpres)

& PRt$Ebi:v1 t&E ‘ Republicii Fin
landa Urko Kekkonen, este cunoscut în 
tara sa ca un mare iubitor al atletis
mului. Cu prilejul vizitei sale la Lenin
grad. el a dăruit acum 3 ani attețtlor 
dxn loca li la te o cupă de argint. De a- 
tun ci. în orașuț de pe Neva în fiecare 
an au loc la începutul sezonului Între
ceri de atletism dotate ou „Cupa Pre
ședintelui". lată cîteva rezultate înre
gistrate recent în cadrul acestui con
curs • aruncarea greutății, femei : Ta
mar* Press - 16,59 ni, Irina Press -
15,77 m : 80 m.g. : Irina Press — 10,7 
®ec. în proba de săritură cu prăjina 
Bozenfeld si Basov au realizat 4.40 m.

A STANDARDUR1LE fixate pentru 
campionatele europene de atletism au 
«tîmit numeroase discuții. Dr. Ober- 
weger. vicepreședinte a! Federației 
italiene de atletism, a declarat zilele 
trecute că socotește standardurile fixate 
ca excesiv de grele. El se referă mai 
■Ies la 6300 puncte la decatlon, la cele 
47,5 secunde la 400 metri și la timpul 
de 3:44,0 pe 1500 metri și altele. Ober- 
weger critică o asemenea orientare, 
care îndepărtează de la campionatele 
europene țările eu atletism mai puțin 
dezvoltat

® BUDAPESTA va organica în acest 
sezon numeroase manifestații sportive 
internaționale de amploare. Cităm : un 
concurs international tie ciclism pe pistă 
Ia 12 iulie, un miting internațional atle
tic la 6—9 iulie, intîmirca de box ^Buda
pesta—București ia 15 iulie, meciul de 
fotbal R. p. Ungară - U.R.S.S. etc.
• ȘTIREA că Italia va fi reprezentată 

la turneul de fotb.?’ de la New York de 
Lecco sau Udinese, formații din divi
zia A dar nu de prima valoare, a pro
dus nemulțumire ia New York, in spe
cial printre numeroșii italieni din acest 
oraș. (Se știe că în New York locuiesc 
aproape 2 milioane de Italieni t). Aceș
tia au cerut organizatorilor turneului 
să depună toate diligentele ca la acest 

care au făcut la Coimbra cel mai bun 
joc al lor din acest turneu — au comis 
multe faulturi, pentru a opri atacurile 
noastre, printre care și unul clar în 
careu; arbitrul portughez Rodriguez 
nu a acordat însă penaltiul. Echipa 
noastră a aliniat următoarea formație: 
Andrei — Anton, Hălmăgeanu, Măn- 
doiu — Pojoni, Pașcanu — Adam, Fră
țilă, Gane, Tome.ș, Selymesi II.

Juniorii noștri s-au clasat pe locul 
doi în grupa B, la egalitate de puncte 
cu R.F.G. (5), dar cu un golaveraj 
mai slab (4—1 față de 7—0). Meciul 
R.F.G. — Olanda a fost multă vreme 
echilibrat. Jucătorii germani au des
chis scorul abia în min. 60. Rezultat 
final : 3-0. Alte rezultate: Italia — 
Anglia 3—2 (1—2), Grecia — Polonia 
2—2 (1-2), Spania — Austria 6-1 (1—l).

★
Fostul internațional englez și antre

norul echipei de juniori a Angliei, 
Billy Wright, a declarat ziarului „Mun
do de-esportivo": „Pentru mine, Romi- 
nia, Portugalia și R.F.G. sint cele mai 
bune echipe ale turneului, iar dacă ar 
trebui să aleg aș indica Rominia și 
R.F.G.“.

T. VORNICII

HALTEROFILII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI LA CAIRO
lntr-un moci international de haltere 

desfășurat la Cairo echipa selecționată 
a U.R.S.S. a învins cu scorul de 7—0 
ec liipa RAIL Ceh; mai -bune performan
țe au fost realizate de Minaie» (cat. 
cocos) — 350 kg. Lopatin (cat. ușoară) 
-— 392,5 kg și l’lukfelder (cat. mijlo-

turneu ae mai» prestigiu să participe 
una din echipele de prima mărime din 
Italia

® COMITETUL Olimpic Japonez a 
definitivat planurile privitoare la con
strucțiile olimpice Satul olimpic va pu
tea găzdui -6500 de sportivi și 1599 de 
sportive. Va fi cel mai mare din. satele 
olimpioe construite pînă acum. Planul 
mai prevede amenajarea a 5 piste de 
antrenament pentru atleți, 52 de gropi 
pentru sărituri, cinci, terenuri de fot
bal. cinci de hochei pe Iarbă, 18 tere
nuri -de volei — toate in suprafața sa
tului olimpic.
• UN GRUP de 18 alpinlști mexicani 

a efectuat o „premieră- cu totul neobiș
nuită. Ei au escaladat vulcanul Popoca
tepetl. care se află la o altitudine de 
5.452 metri, in aceeași zi ei au coborit 
în craterul vulcanului. Bineînțeles, vul
canul este... stins l

s> ÎN CADRUL campionatelor de box 
ale Finlandei, recent desfășurate, s-a 
înregistrat o victorie foarte rapidă. Pu- 
gilistul O. Palvalin, a făcut k.o. pe p. 
Iskauius numai după 20 secunde de 
luptă. Campionatele naționale ale Fin
landei au fost o repetiție generală Îna
intea Campionatului țărilor nordice

© RICARIDO ZAMORA, faimosul por
tar spaniol care a uimit întreaga lume 
in perioada șa de glorie, continuă să 
apară si, astăzi pe terenurile de fotbal. 
Nu. firește, in calitate de portar. Ei 
este antrenorul echipei spaniole din 
prima categorie. Espanol Barcelona,

© ÎNTR-UN concurs pe teren acope
rit desfășurat la Kansas City (S.U.A.) 
a făcut senzație evoluția săritorului cu 
prăjina Georges Davis. un tinăr in 
vîrstă de 29 ani <1,90 m înălțime). El a 
realizat performanta de 4,6? m. ințre- 
cîndu-1 cu 10 cm pe J. Martin, unui 
din performerii anului trecut.

• LA CEREREA organelor sportiva 
japoneze, Federația de volei din R. S.

PEKIN 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Impunătorul Palat 
al Sporturilor din capitala R. P. 
Chineze a găzduit marți festivitatea 
oficială de deschidere a celei de a 
XXVI-.a ediții a Campionatelor mon
diale de tenis de masă. La deschi
derea marii competiții au asistat 
premierul Ciu En-lai, membri ai gu
vernului, membri ai corpului diplo
matic, invitați de peste hotare, zia
riști și mii de iubitori ai sportului 
cu paleta. In cadrul festivității, pre
ședintele comitetului de organizare 
a campionatelor, Jun Cao-tan a adre
sat un salut parlicipanților. Apoi, 
președintele F.I.T.M. Ivor Montagu, 
a declarat deschise întrecerile ac
tualei ediții a campionatelor, după 
care a urmat un frumos program ar
tistic.

întrecerile campionatelor mondiale 
au început de fapt miercuri. In a- 
ceasta zi au fost programate pri
mele întilniri ale turneelor pe echipe 
dotate cu tradiționalele Cupe Sway- 
tilling (bărbați) și Corbillon (femei), 
care vor dura pinii în ziua de 9 
aprilie cînd vor avea loc finalele. 
Urmează o zi de pauză (10 aprilie) 
și în continuare, între 11 — 14 aprilie 
inclusiv, se vor desfășura cele cinci 
probe clasice individuale (simplu 
masculin și feminin, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt). La puțin 
timp după începerea concursului in
dividual vor fi programate întîlnirile 
pentru turneele de consolare (sim
plu bărbați și simplu femei) și Cupa 
Jubiliară, deschisă veteranilor teni
sului de masă. Este bine de știut, 
totodată, că în grupele anunțate 
pentru turneele interechipe s-au pro
dus anumite modificări. Astfel. în 
Cupa Corbillon, Portugalia în grupa 
B și R.P.D. Coreeană în grupa C nu 
au prezentat echipe. De asemenea, 
în Cupa Swaythling, Portugalia și 
India în grupa A și R. P. Bulgaria 
în grupa B, nu s-au prezentat, ulti
mele două fiind înlocuite de Ecuador, 
respectiv Pakistan. Așa dar grupa 
A rămîne cu o echipă mai puțin.

Importante hotăriri ale F.I.B.A.
Comitetul Executiv și Comisia Fe

derației Internaționale de Box Ama
tor, întrunite recent la Londra in
tr-o ședință de lucru, au adoptat 
unele măsuri importante privind vii
toarea activitate a Federației. Luînd 
în discuțe propunerea Comitetului 

cic)— 425 kg. La categoria grea Med
vedev (li.lt.8.S.) a ridicat la cele trei 
stiluri 4.70 kg. l’e locul doi s-a clasat 
Muhained Ibrahim (It. A.II.) cu 447,5kg.

Halterofilii sovietici vor, susține o 
nouă uUiluire în orașul AssitU

(Agerpros1

Cehoslovacă a trimis pentru 2 tuni in 
Japonia" pe A. Kindra. antrenorul selec
ționatei feminine cehoslovace. Acesta 
se va ocupa acolo de pregătirea volei
balistelor japoneze.

© PREȘEDINTELE Confederației bra
ziliene a sporturilor, d-l Joao Have- 
lange, a dezmințit zvonurile potrivit 
cărora antrenorul Vicente Feola, ar ’ 
urma să preia — in locul lui A. Mo
reira — conducerea pregătirilor repre
zentativei braziliene do fotbal după ex
pirarea contractului pe care-1 are in 
prezent cu clubul argentinian Boca Ju
niors. „Moreira — a declarat Havelanga 
- este și va rămîne antrenorul selec
ționatei de fotbal a Braziliei*.

© LA INNSBRUCK au început deja 
lucrările de construire a stadionului 
olimpic pe care se vor desfășura între
cerile de hochei pe gheață, patinaj ar
tistic și patinaj viteză în timpul Jocu
rilor Olimpice de iarnă din anul 1964. 
Stadionul va fi acoperit și va avea o 
capacitate de 3.000 locuri. Dintre aces
tea însă, numai 3.200 locuri vor fi bănci, 
restul spectatorilor urmînd să stea în 
picioare.

© DUPĂ CE declarase că se retrage 
din activitatea competițională. refuzind 
să participe Ia campionatele interne, 
australianul Murray Rose, campion o- 
limpic la 400 m liber la J.O. de la Roma, 
a consimțit să ia totuși startul In Sta
tele Unite din partea Universității Caro
line! de sud. unde studiază în prezent, 
Pe 1.500 m liber el a realizat un rezul
tat foarte bun : 17:21,8 nou record al 
campionatelor studențești ale S.U.A., iar 
în proba de 220 y liber — 2:00,6 cea mai 
bună performanță înregistrată vreodată 
în S.U.A.

© IN ATACUL cunoscutei echipe bra
ziliene F. C. Santos, unde activează ce
lebrul Pele, și-a făcut recent apariția 
uii nou jucător : fratele mai mic al 
acestuia.

în prima zi de concurs, reprezen
tativele noastre au obținui cite o 
victorie. Formația feminină jucînd cu 
selecționata R. P. Polone a depașit-o 
net cu scorul de 3—0, pierzînd doar 
un set: Maria Alexandru — Szmidt 
2—1 (8, —20, 17), Geta Pitică — 
Noworyta 2—0 (16, 15), Maria A- 
lexandru, Geta Pitică ■— Szmidt, 
Noworyta 2—0 (13, 15). De remar
cat că inițiativa a aparținut în per
manentă sportivelor noastre. Amin
tim că R. P. Romînă se află în 
Cupa Corbillon în grupa A, alături 
cu R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. F. Germană, R. P. Mongolă, Pa
kistan și bineînțeles R. P. Polonă.

Echipa noastră masculină a debu
tat și ea victorios întrecînd categoric 
reprezentativa R. D. Vietnam cu sco
rul de 5—1 : Negulescu— Tran Vu-pai 
2—0 (17, 18), Covaci—Tran Nak-liui 
2—0 (IG.1G), Rethi—Kuan Sien 2—0 
(20, 13), Negulescu—Tran N'ak-htii
0—2 (—12, —18), Rethi—Tran Vu-pai 
2—0 (7, 15), Covaci—Kuan Sien
2—0 (18, 8). Afară de momentul slab 
a lui Negulescu, evoluția jucătorilor 
noștri poate fi considerată satisfăcă
toare. In plus, selecționata masculină 
romînă a mai cîștigat lin meci cu 
5—0, datorită neprezentării forma
ției Pakistanului.

In celelalte întîlniri s-au înregis
trat următoarele rezultate : „Cupa 
Corbillon", grupa A : R.P.U.—Pakis
tan 3—0 (w—o), R. D. G. — R. P.

Jurii Diacikov și Aim Rein 
au mari posibilități pentru decatlon

MOSCOVA. (Agerpi-es).
Intr-un articol publicat în revista 

„Atletism", antrenorul sovietic Dimitri 
Obbarius a arătat că Valcrii Brumei și 
lgor Ter Ovancsian ar putea devoti ex- 
celenți specialiști în proba tic decatlon.

Olimpic al Uniunii Sovietice cu pri
vire la organizarea Jocurilor euro
pene cu caracter regional, Comitetul 
Executiv, al F.I.B.A, a aprobat aceas
tă propunere și a hotărît să organi
zeze campionatele europene din anttl 
1963 în cadrul Jocurilor regionale.

Cu prilejul ședințelor mai sus 
amintite s-au dezbătut și probleme 
ale arbitrajelor la J. O. de ia Roma. 
Comitetul Executiv a remarcat fap
tul că arbitrajele la turneul de box 
din cadrul întrecerilor olimpice nu 
pot fi considerate satisfăcătoare. Cu 
toate acestea, nici unul dintre arbitri 
nu a fost sancționat pentru greșelile 
grave săvîrșite și rin a fost radiat 
din listele arbitrilor de categorie 
internațională.

A lost aprobată în unanimitate de
legația F.I.B.A. . care va participa la 
consfătuirea de la Atena a repre
zentanților federațiilor sportive in
ternaționale cu. C.I.O. Din delegație 
lac parte Russel, președintele F.I.B.A., 
precum și N. Nichiforov-Denisov, 
Vicepreședintele F.I.B.A.

A luat sfirșit turneul de baschet 

de la Muîhouse
I*ARIS (Agerpros).
A luat sfirșit turneitl preliminar al 

campionatului european feminin de bas
chet de la Mulhouse, In meciul decisiv 
echipa R. P. Ungare a întrecut cu sco
rul de 52—49 (22—22) echipa Italiei. 
In urma acestui succes echipa maghiară 
s-a clasat pe primul Ioc fără nici o în
frângere. Alături de echipa R. P. Un 
gare pentru campionatul european care 
va avea Ioc în anul 1962 în Franța ș-au 
mai calificat echipele Italiei, Franței și 
Belgiei.

In afara odor 4 echipe desemnate în 
turneul de la Mulhouse, la campionat 
vor mai participa echipele U.R.S.S . 
R. S. Cehoslovace, R. P. Bulgaria, R. P. 
Romine, Iugoslavia și R. P. Polone, ca
lificate de drept.

Mongolă 3—0, R. F. G.—Pakisfai 
3—0 (w—o) ; grupa B: Australia- 
Nepal 3—0, R. P. Chineză—R. P. B 
3—0; grupa G : U.R.S.S.—Stiedi: 
3—1, Anglia—Ghana 3—0, Japonia- 
R. D. Vietnam 3—0, R. D. Vietnam- 
Ghana 3—0, Japonia — N. Zeelandl 
3—0. „Gupa Swaythling", grupa A 
R. S. G.—Birmania 5—0, R. D. G.— 
Ecuador 5—0, R. S. G.—R. P. Mon 
golă 5—0, R. D. G.—Birmania 5—0 
R. P. Chineză—Ghana 5—0; grupi 
B : R. P. Ungară—Australia 5—1 
Singurul punct al Australiei a foni 
adus de McDonald, care a obținui 
o victorie surprinzătoare în dauna 
campionului european Zoltan Berczik 
Suedia—Australia 5—0, R. P. II.— 
Pakistan 5—0 (w—o), Nigeria—R. D 
Vietnam 5—3, R. P. Polonă—Dane 
marca 5—1 ; grupa C : R.P.F.I.—N 
Zeelandă 5—0, Japonia — Singapors 
5—0, U. R. S. S.—N. Zeelandă 5—0, 
Anglia — Cuba 5-r-0, Japonia—An
glia 5—1. Și in această întilnire s-i 
înregistrat o surpriză : renumitul ju
cător japonez Ogirtiura a fost între
cut cu 2—0 de Harrison.

Iată acum programul echipele* 
noastre din zilele de joi și vineri: 
joi: R.P.R—R.F.G. (f), R.P.R.—Pa
kistan (f), R.P.R. — Suedia (m), 
R. P. R.—Danemarca (m) ; vineri: 
R.P.R.-.RP. Mongolă (f).R- P- R-~ 
R. D G. (f), R.P.R.—Australia (m). 
R. P. R. — R.P.U. (m).

TH. RO1BU

Antrenoarea N. Petuhova. »

După părerea lui, printr-o pregătire mi 
nujioasS, Ovancsian ar realiza 9.513 
puncte, iar Brumei 8.219 puncte.

Referi nd u-se la cele spuse de Obba
rius, Natalia Petuhova, antrenoarea prin
cipală a federației dc atletism din
U.R.S.S., a declarat că deși această idee 
este tentantă, atletismul sovietic nu s< 
poate lipsi dc performerii săi în probe
le de lumgime și înălțime. Cel puțin pînă 
la Olimpiada de la Tokio. In Uniunea 
Sovietică, a adăugat N’. Petuhova, există 
mul|i sportivi dc valoare pentru proba 
de decatlon. In prezent recordmanul Eu
ropei, Vasili Kuznețov, s-a refăcut după 
accidentul suferit anul trecut și a în
ceput antrenamentele. Dacă e să vorbim 
despre viitor, a încheiat Petuhova, nu 
se poate să nil cităm numele lui Jurii 
Diacikov, fiul celebrei atlete Nina De-~. 
badze, și al lui A un Rein, amîndoi în 
vîrstă dc numai 20 ani. La primele lor 
coicursuri mai importante ei au obtimit 
performante foarte bune. Diacikov a rea
lizat 7.134 puncte, iar Rein, 6.919 puncte.

PE SCURT
• Cuntinuintiu-și ' turneul în 

U.R.SiS., selecționata de lupte libere 
a Iranului a evoluat la Tbilisi în 
compania echipei R.S.S. Gruzine. 
Luptătorii gruzini au obținut victoria 
cu scorul de 4*/2—3*/2 puncte.

• Turneul internațional de tenis de 
la Monte Carlo a fost'cîștigat de ita
lianul Nicola Pietrangeli. care a dis
pus în finală cu 6 -4, 1—6, 6—3, 
6—3 de Pierre Darmon (Franța). La 
feminin primul loc a revenit jucă
toarei Smith, învingătoare cu 6—4, 
6—l în partida cu Starkie (Anglia).

« La Berlin s-a disputat întîlnirea 
internaționala de hochei, pe gheață 
dintre, echipele Dinamo Berlin, cam
pioana R. D. Germane, și Legia Var
șovia. Hocheiștii germani au cîștigat 
cu 6—1.

• în apropiere de Murmansk s-au 
încheiat campionatele de schi ale 
U.R.S.S, (probele de fond). In cursa 
de 50 km titlul a revenit schiorului 
moscovit Ivan Utrobi, chre a realizat 
excelentul timp de 3h 06:04,0.

• Cîteva rezultate înregistrate în 
turneul internațional universitar de 
baschet de la Sofia : selecționata 
universitară Sofia — Ossu Paris 
83—49, Academik Sofia — Olimpia 
Ljubliana 80—67.

• Selecționata de polo pe apa a 
R. F. Germane și-a continuat tur
neul în U.R.S.S. întîlnind la Mos
cova echipa Burevestnik. Jucătorii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 6—3.

e Cicliștii polonezi se pregătesc 
intens în vederea „Cursei Păcii". Cu 
ptilejul unui concurs de verificare 
desfășurat pe circuit la Oliwa de-a 
lungul a 62 knț o forma deosebită 
a manifestat Gazda, clasat pe pri
mul loc. El a fost urmat de Ko- 
walșki. , ,
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