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Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a obținut un rezultat excelent 
la Belgrad: 1-1 cu reprezentativa Iugoslaviei

BELGRAD II (prin telefon). Pe sta- 
ionul Armatei populare din Belgrad, 
pprezentativa de fotbal a Iugoslaviei, 
pre se pregătește pentru turneul final 
I campionatului mondial din Chile, a 
litilnit astăzi intr-un meci de verifi- 
lare formația Petrolul Ploiești. Irrtilni- 
pa a luat sfîrșit cu rezultatul de 1 — 1 

1 — 1), prin golurile înscrise de Dri- 
ea I în minutul 3 și Sekularaț, în 
pin. 37. La meci au asistat aproxima- 
iv 20.000 spectatori.

Echipa romînă, prin jocul practicat, 
lăsat o excelentă impresie in capitala 

Iugoslaviei, fiind 
artidei precum și 
p afara golului 
ptbaliștii romîni 
Kiazii clare de a 
nsă ratate. In plus, în prima repriză 
n șut puternic al lui Anton Munteanu 

ie la 25 m a nimerit în bară.
Caracteristica meciului a fost ritmul 

nalt in care el s-a disputat din min. 
pină in min. 90, aceasta in ciuda 

trenului alunecos care a solicitat tu- 
uror jucătorilor eforturi suplimentare, 
fotbaliștii romini au practicat un joc 
kganizat in apărare, de unde, prin 
ase precise, au inițiat acțiuni pericu- 
pase la poarta adversă. La multe ase 
nenea acțiuni apărarea echipei iugo 
lave a fost pusă la grea incercare.

Lotul 
meci de _ 
un număr mare de 
care Sekularaț, Jerkovici, Soskici, An- 
kovici și alți fotbaliști de valoare) a 
manifestat o bună pregătire fizică și

iugoslav (fiind vorba de un 
pregătire antrenorii au folosit 

jucători printre

tehnică, elemente care au permis jucă
torilor gazdă să mențină un ritm 
rapid de a lungul întregului meci. In 
unele momente insă, echipa iugoslavă

(Continuare în pag. o 3-a)
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PRIMUL CONCURS ȘCOLAR DE TENIS

Fruntașă. în producție, fruntașă în sport?
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aplaudată în cursul 
la sfirșitul meciului, 

inscris de Dridea, 
au avut alte două 
marca, care au fost

Pentru numeroși elevi din Tg. Mureș 
(reprezentanți ai clubului sportiv șco
lar „Harghita") și din București (com. 
ponenți ai ech:pei S.S.E. nr. 2), trei 
zile din vacanța de primăvară 
rezervate unui adevărat examen 
la tenis.

Intîia jumătate a întrecerii
— la sfirșitul lui iulie, la Tg. 
este deosebit de bogată în constatări 
Mai în fii, pasiunea elevilor pentru tenis. 
O confirmă cei aproape 150 de tineri care 
se inițiază în această disciplină spor ti id 
în cadrul Școlii sportive de elevi nr, 2.

■ Uți 50 lucrează la Tg. Mureș. Apoi pri 
cepe rea cu care muncesc profesorii și 
antrenorii (Eva Stăncescu, Gheorgh* 
Cobzuc, Ti beri u O vid). De aici și

j luarea ridicată a majorității jucătorilor

au fost 
sportiv:

(returul 
Mureș)

(notați: unii, ca Adrian Țarău, Toma 
Ovici, Andreia Hasnaș, Liliana Cobza» 
mai poartă încă cravata de pionieri .), 
bogatul lor bagaj de cunoștințe. Și ar 
mai fi de adăugat ceva: interesul pe 
care conduceri'e celor două unități șco 
lore îl acordă dezvoltării tenisului t» 
rindul elevilor, concretizat prin procura
rea de material sportiv, prin amenaja
rea sau asigurarea de terenuri

La rindul ei, federația de specialitate 
a cărei orientare sănătoasă către an
grenarea în tenis a unei mase tot mai 
largi de elevi este cunoscută, a înțeles 
să sprijine din plin această inițiativă. 
-Ve spunea secretarul general ai feds 
rației, maestru! emerit al sportului. GR. 
l'IZIRU: „Vom saluta totdeauna initia
tive de acest fel și vom acorda ajuto» 

școlare de tenis pentru de»- 
și consolidarea lor“.
ne privește ne-am bucura dacă

■

I

Pe utemista Ștefania Ciacu de la Uzinele textile „7 Noiembrie* 
din București o îndrăgesc toate muncitoarele din întreprindere pentru 
hărnicia și priceperea ei la locul de rndncă. De aproa\pe trei ani tinăra 
Ștefonia Ciacu lucrează ca filatoare. In fiecare lună ea înregistrează de
pășiri de plan, care o situează printre fruntașele

In același timp ea e și o bună sportivă : 
a echipei de volei a intre prinderii. In prezent 
locul doi în campionatul orășdnesc al Capitalei.

Ș te fam ia Ciacu este o trnără muncitoare 
traducă in viață lozinca „Primii în producție, primii în sport".

secției in care lucrează, 
este jucătoare de bază 
echipa de volei ocupă

care se străduiește să

Foto: T. Roibu

secțiilor 
voitarea

< ROȘI L .,S4 INTIMPINAW 1 /.• ^ani.
zalș cit mai des.

T. BRADEȚEANU
REZULTATE TEHNICE: Echipe: C.S.S.

Harghita—S.S.E. nr. 2 10-7; individual
(finala) fete, cat. 11—12 ani: Liliana 

efemeră, pentru că, la prac-C C')bzuc (S.S.E. 2)—Alexandra Neguiescu 
a doua zi de la uzine avea / S 6_3, 6 2’ 13—14 »ni s Andreiaa aoua zi ae m uzine avea / Hasnaș (S.S.E. 2)—Una Precup (C.S.S.

Tg. M.) 6-1, 0-6, 6-2; 15—16 ani : Gabi 
Voinescu (S.S.E. 2)—Doina Ioanid (S.S.E.
2) 6-3, 6-2; 17—18 ani: Clara Adoriany 
)(C.S.S. Tg. M.)—Agneta Tanco (C.S.S.
Tg. M.) 1-6, 6-4, 9-7; băieți, 11—12 ani : 
a - .. _ _ _—;r.c.z. .)

Profesorul! 6'5’ 6’1; 13—14 ani : T- Ovlcl (C.S.S. Tg. 
v: Budolu (S.S.K 2) 6-0, 6-0; 15—16

Gri vița Roșie... a „tras" tare în finală!

cu

de
ri 
la

I După-amiază de aprilie in „Parcul 
Copilului", devenit... stațiune de odih- 

și sport la poalele „crestelor" de 
leton si sticlă de pe magistrala Gri- 
WeL Soare timid, aer limpede, trans
parent. mireasmă de iarbă crudă.-. 
Kiua de primăvară — fără rebut — dă 
veșmînt sărbătoresc întrecerii finale 
► asociație. Se vor cunoaște campio
nii de cros ai uzinelor și ai școlii 
'profesionale de ucenici, din cei aproa
pe 1100 care au pornit la drum 
louă săptămîni în urmă.

La „Plecare-Sosire" pilcuri 
spectatori improvizați: rugbiști 
'otbaliști feroviari, handbaliste de
’ilatura Dacia, care au odihnit pentru 
riteva clipe baloanele, și... preșcolari, 
ibișnuiții cetăților de nisip sau ai 
icrincioburilor din parc.

Startul juniorilor deschide cuplajul 
itletic. Reprezentanții celor aproape 
100 de ucenici, forjori și cazangii, fie- 
•ari și timplari, mentori, ajustori, lă
cătuși etc. ascultă cu atenție ultimele 
ămuriri despre traseu, apoi pornesc 
lăvalnic să înconjoare de două ori sta- 
iionul. Dorința de victorie este mare, 
iar, firește, nu toți pot ieși pe pri
mul loc. După citeva sute de metri 
l-a desprins un mic pluton de patru 
ilergători: montorul Stelian Nicules- 
:u din a IlI-a B, forjorul George Oda- 
mi (a IlI-a C), cazangiul Paul Arhire 
I C) și montorul Constantin Ionescu 
a IlI-a B). Toți au aceeași virstă. 
l>ar forțele diferă. Costică nu poa- 
e ține trena impusă de colegul 
tău de clasă și rămine in urmă. Des-

părțire 
tica de 
să reintre in același „pluton". Frun
tașii se distanțează. Lupta e strinsă,\ 
piept la piept. Ordinea sosirii nu poa
te fi schimbată insă și Stelu trece pri-. u_:
mul linia albă. Cursa a fost disputată,\A-_ Tarău (S.S.E. 2)—C. Iancu (S.S.E. 2) 
spectaculoasă tinerească. Profesorul g Ovici (C.s.s. JTg.
de educație fizica, Petru Cimponeru, J ani : A. Balogh (C.S.S. Tg. M.)—A. Fo- 
poate fi mulțumit, munca sa a datC dor (C.s.s. Tg. M.) 8-6, 8-6; 17—18 ani: 
roade. La inminarea diplomelor, Pre-g E°2)St6-4in6-4 <S S E 2)~V. Bunea
ședințele comisiei orășenești de atle-ț ' ' ' ’ '
tism, Ion Paraschivescu, „iscodește" pe 
tinerii care s-au evidențiat: — Ai 
mai făcut atletism ? — Nu doar,
fotbal. — Ai vrea să faci ? Uite, 
e soare, frumos. Putem ieși trei zile 
pe săptămină. — Aș vrea, tovarășe,' 
cu plăcere. — Atunci, unde te gă
sesc ? — La cazangerie, la maistrul...

Apoi trec la rind seniorii. Mai pu~i 
tini la număr, dar mai experimentați.l^^ țu'buchete d'e'ftori’ta'mlfad’ 
Lupta ramine la fel de dinamica- Re-A 
prezentanții fiecărui atelier nu se 
lasă mai prejos in fața exemplului! 
„mînjilor". învinge „Cazangeria", de
tașat, prin Constantin Florea, care' 
reeditează astfel succesul său de anul 
trecut. Pe locurile imediat următoare:! 
lăcătușul Aristide Popescu și timpla- 
rul Anton Marin. Au sosit in același 
timp. („Păcat că n-a funcționat... ce-, 
lula fotoelectricăl"). Oricum, rivalita
tea aceasta mai are timp să fie tran
șată. Și încă foarte curind. De pildă, 
la etapa inter-cluburi sau chiar la 
finalele pe Capitală. De ce nu ?

Cana de. Nord, marți la prînz...
Spre peronul de la linia 2, acolo unde 

a fost anunțată sosirea acceleratului 
dinspre Episcopia Bihorului, se în-

numeroși iubitori ai sportului.
Iată, trenul trage la peron. Din el 

coboară ve.seli, în aplauzele celor pre- 
zenți, jucătorii echipei de volei Ra
pid București, împreună cu... credmcio- 
.șii lor suporteri, cei care i-au însoțit 

Ipe feroviari la Budapesta, ca ?i anul 
trecut la Praga și la neuitata finală 

I de la Moscova.
Strîngeri de 

)tări... Campionii 
se cuvine. Cui 

*un scurt interviu ? Se apropie de noi 
unul din suporterii Rapidului. Să-l luăm 

'în primire...

mină, felicitări, săru- 
sînt întîmpinațî așa cum 
să ne adresăm pentrn

Sîmbălă și duminică, la „Floreisca“

31 de echipe studențești în întrecere
La sfirșitul acestei săptămîni, cei mai 

buni gimnaști studențî din țară — fi- 
naliștii actualei ediții a campionatului 
republican universitar — se vot întîlni 
în Capitală. Ultimul act 
competiții îl va găzdui 
locul de desfășurare a 
interne și internaționale

La bîmă și inele, la 
la bară fixă și sărituri,

al acestei mari 
sala Florcasca, 
atîtor întreceri 
de gimnastică, 

paralele și sol, 
își vor disputa

— Numele dv. ?
— Justin Ionescu.
— Funcția ?
— Contabil șef 

nală C.F.R.
— Vă rugăm să 

plăcut mai mult la 
pid în acest turneu.

— Puterea de luptă. Despre 
tirea lor nu-mi era teamă pentrn 
au antrenori buni și știam că la me
ciurile grele feroviarii știu să-și mobi
lizeze forțele. M-a uimit însă dîrzenia 
lor de luptă, în special în meciul 
Dozsa.

— Veți merge și la Moscova, la 
nala cu Ț.S.KA. ?

— Așa nădăjduiesc. Băieții 
voie și de ajutorul nostru !

la Direcția

ne spuneți 
jucătorii <le

regi o-

ce v-a 
la Ra-

pregă-
că

cu

fi.

N. MAR DAN

Juniori^ și-au început întrecerea ! Dorin/a dg victorie este nespus de nurv^ .

- te 'i(F. W' r W. ' i ât

mtîietatea formații studențești din cen
trele universitare Iași, Craiova, Tg. 
Mureș, Galați, Timișoara, București, 
Cluj, Brașov... în total vor fi prezenta 
la finală un număr de 31 de echipe — 
cel mai mare număr pe care l-a întrunit 
pînă acum tradiționala întrecere.

Programul este rezervat gimnaștilor 
și gimnastelor de categoria a 11T-a (exer
ciții impuse), categoria a Il-a, I și 
maeștri (exerciții impuse și liber alese). 
Un plus de spectaculozitate în această 
finală îl va oferi prezența în program 
a două demonstrații : cea a unor com- 
ponenți ai lotului republican și a an
samblului de gimnastică artistică al 
I.C.F.

Organizatorii — U.A.S.R. și M.I.G, 
— au pregătit din timp condițiile ne
cesare pentru ca aceste campionate să 
însemne un nou și frumos succes al 
mișcării noastre sportive.

întrecere

din R. P. Romînă și R.P. Polonă
• Ieri după-masă, în sala centruluf 

de antrenament de la stadionul 23 
August a avut loc o nouă selecție în. 
vederea apropiatei întîlniri cu repre
zentativa de tineret a R.P. Polone. 
Printre cei care au participat la con
curs se numără campionii republicani 
Ștefan Tampa și Nicolae Pavel, foștii 
campioni republicani Gavrilă Dohi# 
Haralambie Mavridis și Vladimir 
Hrehoreț.

Antrenorul *>n Crîsnic nu s-a ho-^ 
tărît 
care 
naia, 
neză

încă asupra formației definitive 
va întîlni sîmbătă seara la Si- 
formația de lupte libere polo- 
(tineret).

dimineața a părăsit Ca
de sportivi romîni care 
la concursul internațio- 
libere de la Sofia. Prin- 
au făcut deplasarea se

• Miercuri
pitala un lot
va participa
nai dg lupte 
tre cei care
numără și campionul balcanic Alexan
dru Geantă, maestrul sportului Carol 
Hathazi, și campionii republicani Ioa 

j Popescu ji loș Vacile,



w GIMNASTICA

Crosul vâslașilor66
Sezonul de sporturi nautice pe 1962 a fost inaugurat

< întrecerea băieților în cadrul Cam
pionatelor internaționale de gimnasti
că ale R.P.R. s-a bucurat de succes. 
Cu toate că nu au participat „nume 
sonore", nivelul înalt al acestei com
petiții a fost incontestabil. Acesta s-a 
datorat, în primul rînd, evoluției fru
moase a gimnaștilor sovietici, a re
prezentantului nostru Frederic Orendi, 
a concurenților maghiari și ceho
slovaci. Principala caracteristică a 
campionatelor a fost prezența în în
trecere a unui număr mare de gim- 
naști tineri, de perspectivă. Dintre ei, 
primul loc l-a ocupat reprezentantul 
Ll.R.S.S. — Valeri Kerdemelidi. Ex
cepțional de bine pregătit la toate a- 
paratele, cu calități fizice dezvoltate, 
el a reușit să cucerească victoria nu 
numai la individual compus, ci și la 
majoritatea aparatelor. Dar și celă
lalt gimnast sovietic. Iuri Stoida, a 
reprezentat cu cinste 
sovietică î“ ------ *'

'; înalta școală 
în gimnastică. Tocmai din 

această cauză, victoria lui Frederic 
Orendi asupra lui Stoida este atît de 
valoroasă. La aceasta se mai adaugă 
titlul cucerit la bară de către O- 
rendi. Cu toate că nu a fost in cea 
mai benă formă (nu de mult a fost 
accidentat), el a dat dovadă de o dîr- 
zenie și o voință lăudabile. Exerci
țiile lui valoroase, executate cu pre
cizie și siguranță, au fost mult apre
ciate. O performanță deosebită a lui 
Orendi o constituie faptul că la 5 a- 
parate a intrat printre prim" 6. 
Singura — și vechea — lui meteahnă 
a rămas și de data aceasta solul.

In schimb, cel de al doilea repre
zentant al țării noastre. Gh. Tohă- 
neanu. ne-a dezamăgit. Cu toate că 
a avut la dispoziție cele mai bune 
condiții de pregătire, el nu a arătat 
nici un progres. S-ar putea spune: 
dimpotrivă... li ticnesc prerea de 
luptă și voința, atit de necesare in

concurs. Chiar și la sol — aparatul 
lui preferat — a făcut greșeli copilă
rești, a lucrat cu ezitări, cu nesigu
ranță. Cu aceasta, am și terminat cu 
aprecierea comportării gimnaștilor 
noștri. Au fost numai doi... Cel de al 
treilea, care trebuia să participe la 
„internaționale", Gh. Stanciu, s-a ac
cidentat. Alți gimnaști care ar fi 
putut să facă față unui concurs de a- 
semenea amploare, deocamdată nu a- 
vem I

Campionatele internaționale au con
stituit deci o nouă dovadă că gim
nastica noastră masculină nu prea 
s-a urnit din loc. Orendi rămîne me
reu singur la capitolul laudelor I 
Sportivii maghiari (în special Lajos 
Varga și Jozsef A\achalik) și cei ce
hoslovaci (in frunte cu Premysl Kr- 
bec) s-au comportat mult peste ni
velul la care i-am văzut ultima oară. 
Aceasta trebuie să le dea mult de 
giridit sportivilor și antrenorilor noș
tri, să-i îndemne la o muncă mult 
mai susținută.

Cu toate că, după cum am amintit, 
majoritatea concurenților au fost ti
neri, nivelul tehnic al „internaționa
lelor" nu a fost mai prejos față de 
anul trecut Exercițiile. în general, nu 
au cuprins elemente noi și deoseb te 
țin afară de săritura la ca! prin răs
turnare înainte a lui Valeri Kerde
melidi). dar s-au distins prin combi
nații valoroase și pline de fantezie, 
în spectal ce’e ale primilor clasați ia 
bară, inele și sol. O dovadă a înal
tului nivel tehnic la care s-au prezen
tat unii concurenți sint. de exemplu, 
cele trei salttri duble pe care le-am 
văzut la bară și care pină nu de mult 
au fost socoti» o raritate.

După Camprona'.ele internat-coaie 
se impun următoarele învățăm nte 
pentru gimnastica noastră masculină: 
muncă, multă muncă in domeniul rî-

dicării gimnaștilor tineri la nivelul 
cerințelor internaționale actuale, iar în 
ceea ce privește pregătirea, accent 
mare pe dezvoltarea calităților fizice, 
pe o pregătire omogenă la țoale a- 
paratele, pe însușirea unui număr 
mare de elemente grele și combinarea 
lor valoroasă, conform liniei gimnas
ticii moderne.

Antrenorii, asociațiile, cluburile, 
școlile sportive — au cuvîntul 1

1LDICO RUȘSU Ș1R1ANU

Sezonul de sporturi nautice pe anul 
1962 a fost inaugurat duminică cu 
tradiționalul concurs „Crosul vislași- 
lor“, desfășurat pe malul lacului He
răstrău. întrecerea s-a disputat pe 
patru distanțe : seniori 4000 m, se
nioare 2000 m, juniori 2500 m> junioa
re 600 m. La startul acestor probe 
s-au aliniat peste 150 de sportivi din 
mai multe cluburi și asociații bucu- 
reștene. Un fapt pozitiv este acela că 
la întreceri au participat aproape 80 
juniori, iar în proba rezervată senio
rilor au concurat peste 70 de sportivi. 
O participare mai slabă a caracteri
zat probele feminine: 12 junioare și 
3 senioare.

Dintre concurenți cei mai bine 
gătiți s-au dovedit a fi următorii, 
au și ocupat de altfel primele I 
seniori: Atila Feher (Steaua), Gh. 
ba (Steaua), I. Rădulescu (Voin 
juniori: E. Petrache (Știința), R. 
năsescu (Știința), M- Gheorghiu ( 
talul) ; junioare : Georgeta Ciob 
(Voința), Elena Nicolae (Voința), M 
Munteanu (Metalul). Pe echipe, 
bele au fost cîștigate de Steaua 
niori) — 41 p, Știința (juniori) — 
Voința (junioare) — 9 p.

STAVRU TEODORO
maestru al sportului

La sfirșitul săptăminii

Duminică—concurs studențesc de natație la Fioreasca

In cadrul l'nirersiadei pe Capitali, a 
vom revedea in Cursa de 100 m tras 
pe mae'lro spartului Sanda lurdun. 

campi'Mnă mondiali uuisersituru.
I

Eoto: Aurelian Axe®te

i
Steaua—Rapid 4-3
Puțin a lipsit, ntarfi seara, ca m 

„Cupa Dinamo**  la pole să se producă 
o marc surpriză : Rapid să învingă pe 
Steaua ! Partida a fost dinamic», eu 
multe șuturi pe poartă Păcat că ju
cătorii celor două echipe au abuzat de 
faulturi. De altfel, in ultima repriză 
Culineac (Steaua) și Țăranu (Rapid) 
au fost eliminafi definitiv. Considerăm 
Insă că jucătorul feroviar a fost eli
minat eu prea multă ușurință de către 
arbitrul E. Beniamin, cu mult depășit 
de joc. De altfel. Steaua a înscris două 
goluri in urma unor grave erori de ar
bitraj —- eînd Rapid conducea cu 2—T. 
Au înscris Toth (2), Alexandrescu.

- Cnlineac pentru Steaua și Popa '(2). 
Paraschiveseu penlry Rapid, f.4. Ă.).

Bazinul acoperit de la Fioreasca va 
găzdui — duminică diatineala de la 
ora 10 — un nou concurs de na ta te- 
Este vorba de faza pe Capitali a Uni
versiadei. Se vor desfășura rroîe fe
minine și masculine, pe 100 m, la 
toate procedeele tehnice, și ștafete de 
4X100 ■ liter (băieți) și 4X100 • 
mixt (fele). Vor 
înotă lori Sanda 
minsebi, IagriJ 
Popeșcn. Ml rinea 
A. Grințescw,

l<u sta rial tunotolii 
Ier dan. Dnailra Ca- 

Vâchtev-Uagar, Al. 
Retaru. Lia Neddea.

Mirata Olani ți alții.

„Cupa Bucegi
Simbătă și duminică, pirtiile Buce- 

gilor găzduiesc un nou concurs de pri
măvară, organizat de comisia de ochi 
a regiunii Ploiești. „Cupa Bucegi" cu
prinde probele de slalom special (sim
bătă) și coborire (duminică), la care 
vor lua startul cei mai buni seniori 
și juniori ai țării. „Cupa Bucegi" face 
parte din seria concursurilor menite 
să preljngească activitatea competi- 
țională a schiorilor fruntași.

Cupa campionilor europe

Simbătâ. incepe turneul-semifin 
de la Tourcoing 

Dinamo pleacă azi în Franța
Voleibalistele de la Dinamo Bucu

rești și-au încheiat pregătirile in ve
derea semifinalei „C.C.E." de la Tour
coing (Franța). La Tourcoing, cam-

noastre se vor întîlni 
Burevestnik Odesa, Parti 

și Tourcoing Sports. Turn

Competiția speranțelor
săptăminii trecute s-au 
organizarea comisiei de 
orașului București, in- 

,Cupei regiu-

La sfirș-.tul 
desfășurat, in 
specialitate a 
trecerile primei faze a 
mior-. competiție rezervată juniorilor 
și tinerilor rutieri Și-au di&putat in-

Un nou concurs
de verificare

Simbătă și duminică se va desfă
șura — in organizarea federației de 
specialitate — un nou concurs de ve
rificare pentru cicliștii noștri fruntași, 
întrecerile se vor desfășura pe șoselele 
București-L rziceni (s-mbătă) și Bucu
rești — Alexandria (duminică).

La Tg. Mureș

începe hipta
găzduiește, ince-Orașul Tg. Mureș 

pind de astăzi, o importantă compe
tiție internă a boxului nostru. Este 
vorba, după cum am mai anunțat*  ds 
finalele campionatului republican al 
juniorilor, care «i in acest an 6-a 
bucurat de interes din partea celor 
mai tineri boxeri dtn țară.

Au mai rămas in întrecere 48 de 
pugiliști. Cei mai buni din țară.

Federația de specialitate acordă o 
deosebită atenție acestor finale de 
campionat. Iată motivul pentru care 
s-a hotărit ca întrecerile să fie con
duse de arbitri cu o bogată experien
ță: P. Epureanu (delegat general. 
București). P- Tonitza (Craiova), L 
Boamfă (Brașov). O. Orban (Tg. Mu
reș) și L. Vlad (Cluj).

• Sîmbătă seara a avut loc la Cim- 
pina intilnirea amicală dintre echi
pele Energia și Voința Bocurești. 
Bucureștenii au ciștigat cu scorul de 
12-6 Iată citeva rezultate tehnice : 
Cherasim (V) b. p. Novotni (E); A-

liuță (V) b. ab. II Teleocscu (E); Bâ- 
loiu (V) egal cu M. Vjșoiu (E); C. 
Ghiță (V) b. p. V. Birsan (E); Zăi- 
nescu (E) b. dese. rep. a III-a Voicu 
(V).

liietatea, timp de două zile, speran
țele ciclismului nostru din regiunile 
Cluj. Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Ploiești, Galați și orașul Bucu
rești.

Prima fază a fost împărțită în 
două etape, ața cum de altfel se vor 
desfășura și următoarele faze ale a- 
cestei competiții. Sîmbătă după-amia- 
ză, concurenții s-au întrecut de-a lun
gul a 30 km pe șoseaua București- 
Alexandria. Iată ordinea sosirii : 
Atila 
rumb 
4. A.
6. M. 
cu primul clasat. A 
torii s-au intilnit la 
șeaua București — 
au luat startul in etapa a doua. Sprin
tul final și l-au disputat 32 de con
curenți. învingător: N. Ciumete mar
cat cu 1 h 26:36,0 (50 km), urmat în 
ordine de S. Mihălțeanu, C. Porumb, 
A. Radar, Z- Gusbert (Brașov), Liviu 
Pop (Mureș-A.M.) etc. cu același timp.

Clasamentele generale după prima 
fază : 1. București 6 h 42:36,0 (17 p); 
2. Ploiești 6 h 42:36,0 (56 p); 3. Cluj 
6 h 43:09,0 (56 p) ; 4. Galați 
(90 p); 5. Brașov 6h43:36,0 
Mureș-Autonomă Maghiară 
(130 p.).

Faza a doua a „Cupei
va avea loc la 5-6 mai in organiza
rea comisiei regionale Ploiești,

pioanele 
echipele
Belgrad 
se va desfășura după următorul
gram: sîmbătă 14 aprilie: Dinam 
Burevestnik și Partizan — Tourcoi 
duminică 15 aprilie: Dinamo — Pa 
zan și Burevestnik — Tourcoing; 1 
16 aprilie: ~’ 
Burevestnik

Dinamo 
cursul ailei 
Ciștigătoarea turneului se vă caii 
pentru finala „Cupei campionilor 
ropeni". Cealaltă finalistă este 
Sofia, ciștigătoarea primei grupe 
mifinale, disputată la Sofia.

Dinamo — Tourcoing 
— Partizan.
părăsește Capitala 
de azi pe calea acru

Restantă in campionatul femi

•r*

INAUGURAREA ACTiViTAȚII COMPETIfiONALE
A venit și rindul pentatloniștilor să-și 

inaugureze sezonul compctițional ofi- 
. cial pe anul 1962 : duminică șe va da 

startul in primul concurs al sezonului, 
_ „Cupa 1 Mai". Și-au anunțat partiei- 
_ pa rea următoarele echipe: Steaua, Ști

ința București. Dinamo Oradea, C.S.O. 
Craiova și A.S.A. Brașov. Printre con- 

. curenți, remarcăm prezența unor spor- 
; tivi cunoscuți, care in numeroase rin- 

duri au reprezentat culorile patriei 
noastre în întîlniri internaționale ca 
D. Țintea, Gh. Tomiuc (Steaua), pre
cum și a iți sportivi — N. Marinescu

(Steaua), C. Țintea (Știința), T. Mun
teanu (Dinamo Oradea) etc.

Prima probă a concursului de 
pentatlon modern dotat cu „Cupa 1 
Mai" — călăria — se desfășoară du
minică dimineața la GAS. Roșia-Tu- 
nari. Luni va avea loc proba de scri
mă (sala de la stadionul Republicii), 
marți — proba de tir (poligonul Tu
nari), miercuri — înotul (la bazinul 
Fioreasca), iar joi — ultima probă a 
concursului — crosul (in comuna Că- 
lugăreni). Concomitent cu competiția 
de pentatlon modern se va desfășura 
și o întrecere de cvadriatlon și triatlon

1.
Radar (Cluj) 47:36,0; 2. C. Po- 
(Buc.); 3. S. Mihălțeanu (Buc.); 
Rusu (Pi.); 5.

Ciumete (Buc.)
C- Ciocan (PI.); 

I toți același timp 
doua zi, alergă- 
km 9 de pe șo- 

Ploiești, de unde

6 h 43:17.0 
(94 P); 6.
6 h43:36,0

regiunilor’

3-2
CRAIOVA 11 (prin telefon). D 

aproape două ore de joc in care i 
țiativa a alternat, voleibalistele de 
C.S.O. Craiova au reușit să intre 
C-S.M. Sibiu cu 3-2 (4-15, 15-5, 12 
15-9, 15-13) intr-un meci 
prima etapă a returului.

De remarcat că în 
C.S.M. Sibiu a condus cu 
Crivăț și Elena Coveanu (C.S.O. Cr 
va) și-au adus o contribuție inse 
la victoria echipei lor:

restant,

ultimul
13-10. M

V. SANDULESC
cores

• Azi, la Ciulești, de la ora 18 
pid — Sănătatea, meci din etap 
Xll-a a campionatului feminin.

î I OtJvfASĂ Ț]

M O T P Un campionat europea 
•l-U*  care nu și-a meritat titli

Ber- deZilele trecute ș-au terminat in 
linul occidental așa-zteele campionate 
europene de tenis de masă, la care cei 
mai buni sportivi, cei din țările lagă
rului socialist, nu au luat, parte. Prin 
urmare, federația de specialitate din 
R.F.G. căreia i-a nevenit organizarea 
acestei competiții, a persistat — cu 
sprijinul binevoitor al celorlalți repre
zentanți ai țărilor capitaliste 
mitetul Uniunii 
gerea Berlinului 
de desfășurare a 
cu toate că, așa cum este arhicunos- ța, 11., R.P.F I.,. 12. R.P.B. 
cut, Berlinul occidental nu face parte 
din R.F.G., nu se află pe teritoriul a- 
eestui stat ci, dimpotrivă, se găsește 
pe teritoriul R. D. Germane, stat li
ber și independent.

Bineînțeles, competiția amintită a 
desemnat și cîștigători : 
mei : 
bați : R P.F.I.-Suedia 5-1, simplu le- 
mei : Simon-Rowe 3-0, simplu bărbați: 
Alser-Arndt 3-0, dublu femei : Rowe, 
Shanon-Simon, Harst 3-1, dublu băr
bați : Markovic II, Teran-Becko, Cor- 
pa 3-0, dublu mixt : Hanst, Alser-Si- 
mon, Scholer 3-0.

Cane este valoarea acestor „cam
pioni" și finaliști ? Unii ca Amdț, 
Harst, Teran, Beoko aproape nu con-

masă interna- 
elasați în lerar- 

după sportivii din 
P. Romînă și R. S 

pentru o deplină 
spuse, vom publica 
urmează clasamen-

partea apuseană a Berlinului cu 
mele clasamente europene ne scut 
de orice comentarii. Numai acțiu 
provocatoare ale cercurilor dirigui 
re bonniste au făcut ca o compe 
atit de importantă să fie transfo
tă intr-o parodie de campionat c 
in asemenea situație nu poate fi

Europene — 
vestgerman 

întrecerilor.

din Co
in ale
ea lpc 

Aceasta.

echipe fe-
R.F.G.-Anglia 3-1, echipe băr-

tează in tenisul 
țional, iar ceilalți sint 
hia continentală 
R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă. Dar 
ilustrare a celor 
in rindurile care 
tele alcătuite la sfirșiiul lunii trecute 
ce Comitetul Uniunii Europene de numit in nici un caz, european, 
tenis de masă :, altfel, diferitele concursuri viitoare

Echipe femei: 1. R P.U., 2. R.P-R., Europa vor arăta evident — dacă.
3. R.Ș.C., 4. Anglia, 5. R.F.G., 6. U.R.S.S., e neyoie — superioritatea sport i\ 

din țările socialiste și la tenis 
masă.

In orice caz a sosit momentul 
Uniunea Europeană , să procedeze 
mai mult discernămint în organize 
celorlalte ediții, ale campionatelor < 
tjnentale, asigurind condiții bune 
un climat prielnic desfășurării in 
cerilor. Cei mai 
nu cei favorizați 
stanțe, ca urmare 
nu fac decit să 
internaționale și să vicieze rezulta 
sportive. Poate că în această ch'îs 
ne ar trebui să intervină și F.I.l 
Aceasta ar contribui desigur la a 
rea unui spirit de largă colaborar. 
înțelegere, atit de necesar și in t 
vitatea sportivă internațională-

7. R.D.G., 8 R.P.P., 9. Suedia. 10. Fran-

Echipe bărbați : 1 R.P.U., 2- Suedia, 
3. R.P.F.I., 4. R.S.C., 5.-9. Anglia,
R.D.G., R.F.G., R.P.R., V.R.S.S., 10. 
R.P.P., 11. Austda; 12. Danemarca.

Simplu femei: 1. Foldi, 2. Alexan
dru, 3. Simon, 4. Lukacs, 5. Rowe, 6. 
Kerekeș, 7- Pitică, 8. Svarcova, 9. 
Paisiarv, 10 Runz.

Simplu bărbafi : 1. Berczik, 2. Al- 
4. Markovic II, 5. Mi- 
7. Larsson, 8. Averin, 
Negulescu, 11. Stanek- 
de înțeles că în- 
asemenea clasamente

buni să învingă 
de anumite circi 
a unor acțiuni < 
învenineze reia

ser, 3. Peterfi,
ko, 6. Rozsas,
9. Scholer, 10.

Este lesne 
tocmirea urior
reprezintă o lucrare deosebit de im
portantă, Căreia i se acordă maximum 
de atenție. Simpla comparație a ciști- 
gătorilor și finălișlilor concursului din CONSTANTIN COMARN1SCH



Ecouri după etapa
Dintre partidele de duminică, din ca

drul categoriei A, aceea de la Brașov 
a exercitat o atracție specială. Și pe 
bună dreptate; St. roșu — Rapid era 
meciul zilei. Iată păreri despre această 
interesantă întîlnire :

Zaharia DRÂGHICI, arbitrul meciului: 
în prima repriză a fost prea pu|in fot
bal, spre deosebire de a doua repriză, 
«are a fost una din cele mai frumoase 
din cîte jocuri am condus în acest se
zon. St. roșu a jucat foarte bine după 
pauză. Subliniez comportarea discipli- 

a tuturor jucătorilor. în ce 
repetarea loviturii de la 11 

decizie deoaaece 
lui Szigeti să 
pentru că portarul

natâ 
vește 
am luat această 
i-am făcut semn 
execute lovitura, 
Todor se mișca în poartă.

Ton MIHÂILESCU. antrenorul echipei 
Rapid: In prima repriză echipa noastră 
a construit ac|iuni mai dare. După 
pauză, meciul a fost echilibrat. în jocul 
formației noastre am remarcat deficiențe 
în apărare, unde Motroc s-a comportat 
mult sub posibilitățile Iui. Corect ar
bitrajul.

MAI SINT

I
O VERIFICARE UTILĂ

kitre 
cele-

unul l-a terminat la
7 goluri și primind

R.F.G. ne-a fost par- 
Turneul U.E.F.A. :

De astăzi încep să sosească echi
pele participante la a XV-a ediție a 
Turneului Internațional de Juniori. 
Primii oaspeți : tinerii fotbaliști din 
reprezentativa Turciei, care sint aș
teptați să vină, de la Sofia, în cursul 
zilei de astăzi. Apoi, treptat, 
15 și 19 aprilie vor sosi toate 
l-alte delegații străine.

f'uiulnn iu înscrie cel

—. - . .1— 
fS»'4 v •

de al 3-lea gol. Fază din jocul St. roșu — Rapid Buc. 
Foto: Gh. Corcodel

STATISTICI
CLASAMENTUL RETURULUI

de echipe

1. St. roșu (5) 4 3 0 1 10:4 62. Știința Tim. (4) 4 2 1 1 5:2 53. Dinamo Buc. (3) 4 2 1 1 12:5 54. Dinamo Pitești (12) 4 2 1 1 9:4 55. Progresul (1) 4 2 1 1 9:7 56. Rapid (7) 4 2 1 1 4:4 57. Metalul (9) 4 2 1 1 4 :4 5s. știința Cluj (11) 4 2 • 2 4.*1 49. Steaua («) 4 1 1 2 3:9 310. U.T.A. (14) 4 1 1 2 8:9 311. Jiul (10) 4 1 1 2 5:8 312. Minerul (6) 4 1 1 2 3:7 313. Petrolul (2) 4 1 0 3 7:7 214. Dinamo Bacău (13) 4 0 2 2 4:9 2

xfn paranteze, locul ocupat C
In toamnă după același număr de etape.

GOLGETERII CAMPIONATULUI

14 goluri : Constantin (Steaua), 
dea I (Petrolul).

12 goluri : Marcu (St. Cluj).
11 goluri : Voinea (Progr
9 goluri : Ene (Din. Buc.). Sasu (VTA), 

Năflănăilă (St. roșu). Gram (Din. Băcâur
8 goluri : Eftimie (Din. Buc.).
7 goluri : Cazacu (Metalul). Seredai 

(St. roșu). Pinătab (Din Buc.). Ozon, 
Balint (Rapid), Manolache (Știința Tim.).

Dri-

Cu mult interes a 
meciul cu Dinamo Bacău al echipei Pro
gresul. De data aceasta, formația bucu- 
reșteană a jucat sub nivelul compor
tării din partida cu Steaua. Și aceasta 
la un interval dc numai o săptămînă !... 
In legătură cu acest joc nc-a vorbit 
antrenorul fetleral Traian TOMESCU: 
Dinamo Bacău a știut să 
jocul cu două vîrfuri de 
greșului și. in același timp. 
mai>evră tactică veușilă. să 
prin Vătlfu pe Smă rin desen I, coordo
natorul echipei. în felul acesta, băcăua
nii nu și-au lăsat adversarii si-și faci 
jocul, iar Procr^onl n-a mai țtiut cuui 
să reacționeze.

Iată și părerea despre Dinamo Bacău, 
a unui oaspe, ,4hmet CAREHEM — 
conducătorul echipei sovietice Rai rai 
.Uma Ala, care a asistat la cuplajul de 
la ,23 Augusț* : Bună echipă, cu o 
tehnică avansată, o tactică adecvată, 
care ft>e lupte cu hotărire. Mi-au 
plăcut jucătorii Cram. Radulescu și 
l^aăr. Meciul nostru cu Diuam> Bacău 
va fi grm.

0 dec.'a rație despre meciul Din amu 
București — D.T.A. ne a făcut antre-

fost așteptat si

contracareze 
atac al Pro- 

printr-a 
anihileze

0 nouă partidă de verificare a lotului de juniori U.E.F.A
In continuarea pregătirilor pentru 

Turneul U.E.F.A., lotul nostru de ju
niori a susținut marți după-amiază, pe 
stadionul Republicii, o nouă partidă de 
verificare. De data aceasta, juniorii au 
avut ca parteneri pe Olimpia — din 
campionatul categoriei B — și pe 
T.U.G. — din campionatul orășenesc. 
Cu prima formație, lotul a jucat dată 
fceprize a cite 40 de minute (scor 2—1 
.pentru lot), iar cu ai doilea partener, 
o repriză a 40 de minute (scor 
pentru juniori). Autorii golurilor: 
gely (2), Bîtlan (2), Dimitriu, 
nea și Hajdu.

In cele două reprize, cind au 
ca partener pe Olimpia, juni> rii au do
vedit multă ["utere de luptă. juci.iJ 
în același ritm tot timpul. Uneori insă, 
acțiunile nu au avut aceeași cursivita
te și- finalizare.

In repriza a treia, ritmul jocului a 
rămas același, iar combinațiile "înain
tării au fost mult mai reușite. De ase
menea, a crescut frecvența șuturilor ia

5-0 
Ger- 
Voi-

avut

---------------------------------------------------

Cu privire la legitimat ile 
care dau dreptul la I beră intrare

t

ti
de 

la

la manifestat ile sportive
Consiliud General al UCFS 

duce la cunoștința posesorilor 
legstitnații pentru liberă filtrare
manifestațiile sportive, următoa
rele :

1. — Legitimațiile eliberate de 
către Consiliul General al UCFS 
se vor depune pentru preschim
bare la Secretariatul Consiliului 
General UCFS, numai pină limba
tă Orele 14.

2. - 
depune

— ie 
mafiile

In aceeași perioadă se vor 
•pentru * preschimbare : ' 
federația respectivă legiti- 
eliberate de Consiliul Gc- 

neral UCFS care poartă ștampila
unei ramuri de sport;

— la consiliile regionale ale 
UCFS și oraș București legitima
țiile eliberate de acestea.

3. — Incepind -cu data de 14 
aprilie 1962, legitimațiile pentru 
libera intrare la manifestațiile 
sportive, de toate categoriile, care 
nu sint preschimbate iși pierd va
labilitatea.

poartă și, în consecință, s-au marcat 
mai multe goluri.

In meciul cu Olimpia a fost folosită 
următoarea formație: Suciu — Pal, 
Petescu. Ivăncescu — Jamaischi, Neșu 
— Sorin Avram, .Matei, Vcinea (Di
mitriu), Gergely. Hajdu.

In repriza a treia au jucat: Adama- 
che — Pal. RăceJescu. Ivăncescu — Pe
tescu. Popescu — Sorin Avram, Bît
lan, Voinea, Dimitriu, Hajdu. (v.p.). 1

nond federal C. BRAUN: Joe de cali
tate bună in repriza a doua. Dinamo a 
manifestat • revenire ea acest prilej. 
Buetuețtenii an jucat prin acțiuni simple 
pe poartă fi au Înscris goluri in pe
rioade dc dominare a formației arădene. 
Aceasta are meritul de a nu fi 
lupta aici atunci când scorul era 
ți dacă main tații ar fi avut mai 
precizie in țut ar fi înscris mai 
foluri

Prezența fotbaliștilor turci la Bucu
rești cu 8 zile înainte de începerea 
Turneului este determinată de partida 
de verificare pe care o vor susține 
sîmbătă în compania reprezentativei 
R. P. Romîne. Meciul este cît se 
poate de util pentru ambele echipe, 
care — cum se știe — fac parte din 
grupe diferite în Turneu.

Tntîlnirea se va disputa de la ora 
16,30 pe stadionul Republicii, pe care 

de altfel — țoale 
noastre în cadrul

vor avea loc 
jocurile echipei 
grupei A.

• Portugalia va deplasa un lot în care 
baza o asigură echipa campioană și 
deținătoare a Cupei Campionilor Euro
peni, Benfica. Acest club dă lotului nu 
mai puțin de 8 juniori. Alți trei juniori 
sînt selecționați din clubul Belenenses, 
iar doi de la Sporting Club Portugal. 
Cel mai tînăr jucător este Marques 
Guerreiro, născut în 1945. Portugalia 
este actuala deținătoare a Cupei ; ca a 
ciștigat ediția de anul trecut, organizată 
în Portugalia.
• Cel mai des selecționat în echipa

Belgiei este Henri Depireux, din Liege. 
Acest junior a jucat de patru ori în 
echipa națională. In general, juniorii 
belgieni sînt destul de înalți (înălțimea 
medie este de 1,73 m) și au o greutate 
medie de 71 kg. De reținut că echipa 
noastră s-a mai întîlnit cu Belgia de. 
patru ori în cadrul Turneului, a cîști- 
gat trei jocuri, iar ----- ’ ’ - ------ - ‘ ’
egalitate, marcînd 
unul singur.
• O singură dată 

tener de grupă în 
anul trecut in Portugalia. Meciul direct 
s-a Încheiat la egalitate (0—0), dar avind 
un golaveraj mai bun, R.F.G. a ocupat 
primul loc și s-a calificat pentru semi
finale. Din iotul de anul trecut mai fi
gurează anul acesta 7 jucători : Libuda, 
Kahn, Wirth, Waberski, Maier, Wild și 
Ove rath.

d

cedat 
0-4. 
mul dl 
■ uite

CITE CEVA 
NOȘTRI

DESPRE VIITORII 
ADVERSARI

OBSERVATORI SUEDEZI 
LA TURNEU

In cadrul grupei A (București), echipa 
noastră reprezentativă va primi replica 
a trei adversari redutabili. Este vorba 
cum se știe, de Portugalia, Belgia și 
R-F G.

Ia jocurile Turneului vor asista și doi 
observatori ai Federației suedeze de fot
bal. De fapt, acești observatori sint 
delegații forului de specialitate de la 
Stockholm la sesiunea comitetului exe
cutiv V.E.F.A., fixată ta Sofia. Cei doi 
observatori au ca scop documentarea 
in vederea eventualei participări a Sue
diei la Turneu.

Echipa dc fotbal Petrolul Ploiești 
obținut un rezultat excelent la belgrad;

1-1 cu reprezentativa Iugoslaviei

ITALIENII AU SELECȚIONAT.

fost

(linșare dla pag. 1)

a
care au avut perioade mai nuri d« 
dominare.

Cele două goluri au fost marcate 
astfel: in min. 3. după o combinație 
Anton .Munteanu — Dridea II — Dri
dea I. central atacant al echipei ro- 

1—0 pentru Pe- 
lugoslasă ega- 
Sekularaț, care 
a apărării echi

Echipa Petrolul a aliniat următoa
rea formație: lonescu — Pahonțu.
Fronea. Marin Marcel — D. .Munteanu. 
Tabarcea — Zaharia. Badea. Dridea I, 
Anton Munteanu. Dridea 11.

Partida a lost bine condusă de ar
bitrul Skorici.

...cei 16 juniori care vor veni in țara 
noastră. Ei sint : Andrea Agnoletto, Ro- 
bertor Boninsegna, Nicola Bovari, Gian
franco Debernardo, Ugo Ferante, Nata- 
lino Fossati, Daniele Gazzoni, Fernando 
Hangiii, Angelo Pereni, Gianbattista 
Pienti, Pellegrino Piscitelli, Piero Pisto
les], Giancarlo Savoia, Giancarlo Trom- 
bini, Gino Viaie și Gianfranco Zigoni.

Cei mal tineri : Bovari, Debernardo și 
Ferante, toți născuți în 1945.

OLANDA

mine deschide scorul: 
trolul. Reprezentativa 
lează in min. 37 prin 
a profitat de o ezitare 
pei Petrolul.

Federația iugoslavă 
chipei Petrolul felicitări pentru jocul 
practicat, exprimîndu-și satisfacția de 
a fi ales formația romină drept „spa
ring partener*. După terminarea par
tidei, delegația romină a fost imitată 
să urmărească Ia televizor transmisia 
meciului de fotbal dintre reprezentati
vele R. F. Germane ți Uruguavului 
disputat la Hamburg ți încheiat cu 
scorul de 3—0 in favoarea fotbaliștilor 
vest-germanc

De peste hotare

a transmis e-

• Intr-un meci internațional de fot
bal disputat în orașul Esch sur Alzette, 
echipa secundă a U.R.S.S. a întrecut 
cu categoricul scor de 7—0 selecțio
nata Luxemburgului.

• Echipa austriacă de fotbal Wiener 
Spor*. Klub a susținut două meciuri in 
R. S. Cehoslovacă. Fotbaliștii aus
trieci au pierdut cu 2—1 meciul cu 
Spar.ak Pisen și au ciștigat cu 4—3 
la Dinamo Karlovy Vary.
£■-MX**MX DE LA I.E. B. S.

ȘI-A ANUNȚAT LOTUL
I 

olandeză și-a definitivat 
la Turneu. El 
juniori: W.
J. Th ie (Ex- 

(Leeuwarden),

Federația 
totul care va participa 
cuprinde pe următorii 
Doesburg (Sparta), A. 
celsior), G. Ter Horst
K. Luttje (Be Quick). H. Warnas 
(Feyenoord), C. W. Ruiter 
M. Van Der Meer 
Severijnse (Ajax), 
len (N.A.C.), H. 
(Willem II), A. A. 
luna 54), P. 
J. G J. E.
T. Langerak (Sparta), C. A. V. D. 
Vall (Feyenoord) și W. Kras (Volen- 
dam). Antrenor: M. A. Schwartz.

(Ajax), 
A. G. B.
Vermeu-

Vriens
C. J.
A. A.
Dormans (For- 
(Roda Sport),

(N.A.C.),
F.
L.
J.

Giesen
Klumpkens (P.S.V.),

1X2X1X21 PRONOEXPRES
Programul concursului nr 15 și pro

nosticurile indicate de Programul 
„Loto-Pronosport* șint următoarele :

1.
rești

2.
3.
4.
5.

U'ianK Bucu-

— Progresul 1, 2 
rcțu — Știința Tfrni-

Bacăti — Dinamo Pitești

Moreni — C.S.M.S. Iași

Știința Cluj
1. 2.

U.T.A. — Petrolul 1, x 
Rapid — Jiul 1, x
Steaua — Metalul 1 
Minerul 
Steagul

șoara 1
7. Dinamo

■*, 2.
8. Flacăra

2, L
9. C.S.M. Sibiu —: C.S.O. Craiova 1
10. C.S.M. Reșița — Tractorul Bra

șov 1
H.'C.S.O. Timișoara — C.S.O. Baia- 

Mare I.
12 ArieȘiil Turda — Industria Sir- 

mei C. Turzii 1,2.

Menționăm că la corfe ursul "anterior 
„Programul Loto-Pronosport" a indi
cat pe un. buletin combinat, cu indi
cele 0-8-4, .2 variante eu 11 rezultate, 
14 variante cu 10 rezultate și 42 va
riante cu 9 rezultate exacte.

500*. una mașină de cusut „Ileana*. 4 
aparate foto .Zodii* C I și „Smena*. 
6 .ARAGAZURI cu butelii, 9 ceasornice 
de mină „Tetlus*. .Sputnik*. .Vo'na* 
și „RiAiIa*. 15 ceasornice deșteptă ".oare 
„Ruhla*. 3 aparate de radio .Stern* 
cu tranzistori. 1 aspirator de praf .Ceai- 
ca*, 10 garnituri de apă (cană și 6 pa
hare din sticlă coiorată). una mașină 
de spălat

Toți ciștigătorii premiilor suplimen
tare în obiecte, primesc în mod gra
tuit cartea „FOTBALUL NOSTRU*.

Rețineți, CONCURSUL SUPLIMEN
TAR PRONOSPORT „UEFA* se în
chide Ia 19 aprilie 1962. Depuneți din 
timp buletinele dv.

i
PRONOEXPRES

La tragerea specială Prenoexpres 
nr. 15 din II aprilie 1962, au fost ex
trase din urnă următoarele numere:

Prima extragere:
10 38 23 43 8 4

doua
22

extragere;
25 34

de rezervă:

45 , .37

Se aduce la cunoștință că, Ince- 
pir.d de azi. joi 12 aprilie, ora ÎS, 
se pun in vinzare, la casele de bi
lete obișnuite. bUete pentru urmă
toarele meciuri de fotbal :

— R.P.R. — Turcia (juniori) care 
va avea loc sîmbătâ 14 aprilie pe 
stadionul Republicii ;

— Cuplajul de fotbal contind pen
tru campionatul cat. A. Steaua—Me
talul Tirgoviște șl Rapid—Jiul care 
va avea loc duminică ÎS aprilie pe 
stadionul .23 August*.

ȘTIRI
• Ieri in Turneul balcanic; Olim- 

piakos Pireu — Galatasaray Istanbul 
I—0 (1—0).

• Ședința colegiului de arbitri oraș 
București are loc azi la ora 18, în 
sala I.C.F. din str. Maior Ene.

Incepmd din 17 aprilie 1962. ia cinematograful „PATRIA" o nouă 
producție in culori a Studioului Cinematografic București

COMEDIA
4
1

„FOST-RESTANT”

Scenariul: Octavian Sava; Regia : Gheorghe Vitainidis ; Imaginea : Nicolae 
Girardi, Aurel Kostrakievici; Muzica: H. Mălineanu.

In rolurile principale: furie Darie, Florentina Mosora, Gr. Vasiliii- 
Birlic, Ion Dicliiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Maican, Coc.a Andronescu, 
Alexandru Giugaru, Vasile Tomazian, Vasilica Tastaman.

46
12 35

38• Reamintim participantilor că îa 
CONCURSUL SUPLIMENTAR PRO
NOSPORT „UEFA" se atribuie din fond 
special;cîș.tigurî. în obiecte . în valoare 
de 100.000 lei după cum urmează: un 
AUTOTURISM „Moskvici", un SCU
TER „Mapet", 2 FRIGIDERE „Frarn"
și „Sarațov", un televizor, 2 aparate Rubrică redactată de Loto;Prono- 
de radio „ENESCU" și „București sport

Numere de rezervă :
A

13
Numere
Fond 1.059.382 lei.
Tragerea următoare va avea__ =___________  _ Ioc 

miercuri 18 aprilie 1962, la Botoșani.



Competiții internaționale
ale sportivilor romini in luna mai

ATLETISM : concursul internațional 
organizat de ziarul „Narodna Mladej"— 
Solia, 26—27 mai.

BASCHET : întrecerile Dinamoviadei 
vor avea loc în U.R.S.S. între 16—23

BOX : ediția a IlI-a a „Cupei ora
șelor balcanice"—Sofia, 23—27.

CICLISM : participare la „Cursa 
Păcii" (Berlin, Praga, Varșovia), 2—18; 
concurs dotat cu „Cupa l’Humanite" — I 
Paris, 25—27.

GIMNASTICA: întilnirea dintre c- 
chipele reprezentative feminine ale R.P. 
Routine și R.D. Germane-București, 6; 
meciul masculin Berlin — București, la 
Berlin, 19—21 ; întilnirea echipelor fe
minine de tineret aie R.P.R. și Iugosla
viei—Reșița, 20.

LUPTE : întrecerile balcaniadei (cla
sice și libere) — Atena. 23—28.

MOTO : „Motocrosul Prieteniei “ va 
avea loc în două faze : una la Brașov, 
25 mai și a doua la Cîmpina. 3 iunie.

RUGBI : cea de a IV-a ediție a „Cu
pei Păcii" — Varșovia, 22—27.

ȘAH : participare la turneul feminin 
de ia Suhumi, 7—28.

SCRIMA : concurs internațional (mas
culin și feminin), — București, 24—27; 
întilnirea dintre echipele R.P. Romine 
și R.P. Polone—București, 28—29.

TENIS DE CIMP : meci pentru 
„Cupa Davis" (R.P. Romină—Israel) 

i

— București, 4—6; participarea la un 
concurs in U.R.S.S., 5—14.

TIR: participarea echipei de talere 
la un concurs în Franța (8—14) ; con
curs internațional—București, 23—27.

POLO PE APA: turneu internațio
nal la Leipzig, 19—20; participare la 
turneul de la Zagreb, 29 mai — 1 iu
nie. I

Se cunosc primii lideri
Primele runde ale turneului inter

național de la București ilustrează e- 
chilibrul sensibil de forțe dintre par- 
tidpanții la actuala ediție a întrecerii. 
Și cu toate că în majoritatea întilni- 
rilor se joacă la atac și cu mari com
plicații, rezultatul 
gistrat pină acum 
miză. De notat că 
dsă s-a înregistrat

cel mai des inre- 
a fost cel de re
prima partidă de- 
abia după incheie-

TerJsmanii polonezi sînt oaspeții noștri

Stockholm — 
Baia Mare 10-6

Marți după-amiază au sosit în Capi
tală lenismanii polonezi Wieslaw Ga- 
siorek. Josef Orlikowski și Piotr Jam- 
roz. Oaspeții se vor antrena cîteva 
zile in compania jucătorilor noștri, ur- 
mînd ca la sfîrșitul săptămînii viitoa
re să se desfășoare întilnirea amicajă 
R. P. Romină — R. P. Polonă. ~

Ieri, pe terenurile Progresul, sporti
vii polonezi au tăcut primele schimburi 
de mingi. Cu acest prilej am avut po
sibilitatea să stăm de vorbă cu căpi-

I
Concursul de gimnastică

de la Kiev
KIEV, (Agerpres). — In orașul 

Kiev a avut ioc un mare concurs in
ternațional de gimnastică la care 
luat parte sportivi din 5 țări: R. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, R. 
Germană, Iugoslavia și U.R.S.S.

Cunoscutul gimnast sovietic Boris 
Șahlin, campion olimpic, a cucerit 
primul loc la individual compus cu 
115.9 puncte. Pe locul doi s-a clasat 
Lian Iun-tian 
puncte, iar pe
tiev (U.R.S.S.) - 112,55 puncte.

au 
S. 
D.

tanul echipei, Otton Chailier, care 
ne-a spus următoarele:

„Sîntem foarte bucuroși că am putut 
veni în frumoasa dumneavoastră Ca
pitală și să ne reintîlnim cu prietenii 
noștri, tenismanii romini. Sînt convins 
că vom reuși să facem o pregătire co
mună utilă, ținind seama că intre 4—6 
mai, atît reprezentativa romină cît și 
cea poloneză debutează în ediția din 
acest an a „Cupei Davis'*.  Ne pare rău 
că nu am putui să-l aducem și pe Ma- 
rriewski, dar el s-a rănit cu o zi îna
intea plecării spre București. Consider 
că întrecerea noastră amicală va con
stitui un folositor schimb de experien
ță și va oferi publicului un spectacol 
plăcut. Aștept cu interes partida Ți- 
riac-Gasiorek".

Gimnastele noastre 
evoluează in Suedia

rea rundei a Il-a, 
recunoscut învins 
rupta cu Honfi. Apoi și 
i-a urmat exemplul, cedînd la Kozma, 
de asemenea fără ca Pe tablă să se sportivi, activiști sportivi, antrenori,’ 
fi făcut vreo mutare- In celelalte în
trerupte ale rundei I adversarii și-au 
împărțit punctul (Mititelu-Holmov, 
Șianovski-Gheorghiu și Popov-Rado- 
vici).

Marți după-amiază; în runda a 
| IlI-a, era cît pe aci să asistăm la o 
mare surpriză a turneului. Mircea 
Pavlov, cu albele, a jucat foarte ener
gic împotriva lui Holmov, a cîștigat g U.R.s^s. 
un pion, creîndu-și o poziție amenin
țătoare. Dar ceasul de control, veșni- 

I cui inamic al talentatului nostru jucă
tor, l-a împiedicat și de data aceasta. 
Consumind prea mult timp de gîndire, 
Pavlov a fost nevoit să facă fulgeră
tor ultimele mutări, a greșit, permi- 
țind marelui maestru să 
și să câștige. Baumbach 
un atac irezistibil asupra
Drozd, incheindu-1 cu un 
sacrificiu de damă. La
18-a Kozma și Drimer au
cond asupra remizei. Celelalte partide § vingătorii vor primi medalii

X irinniitnminatn i»

cînd 
fără

Georgescu s-a 
joc în între- 
Thorgbergssen

BAIA MARE li (prin telefon). Cei 
peste 1000 de spectatori care au asis
tat la întilnirea dintre reprezentativele 
orașelor Stockholm și Baia Mare nu au 
fost satisfăcuți în întregime de călită-' 
tea meciurilor disputate. Pe de o parte 
luptătorii suedezi au fost extrem de 
prudenți și au folosit o gardă închisă, 
iar pe de altă parte arbitrajele (mai ales 
cele prestate de arbitrii oaspeți) n-au 
fost corespunzătoare. Din reprezenta
tiva locală cel mai mult a plăcut Ar- 
cadie Maior care a dat o replică cura
joasă talentatului luptător suedez Rune 
Jansson. Luptătorul romîn a fost la un 
pas de victorie dacă ar fi reușit să fi
nalizeze ultimul procedeu executat. Cea 
mai frumoasă iniilnire a avut loc intre 
Grigore Bălan și Jan Wassbjer. Jin 
reprezentativa suedeză a impresionat 
în mod deosebit „greul**  Ragnar Sven
sson, care nu a pierdut nici o întîlnire, 
din cele cinci susținute în țară. Rezul
tate tehnice: 52 kg — Gh. Szabad meci 
nul cu Stig Karlsson; 57 kg — M. 
Cristea meci nul cu Edvin Vesterby; 
63 kg — G. Bălan meci nul cu J. 
Wassb jer; 70 kg — M. Bolocan îneci 
nul cu Allan Sundstrom ; 78 kg — I. 
Moca este învins la pct. de Bertil Nys- 
trom ; 87 kg — Gh. Gaidoș meci nul 
cu Stig Persson; 97 kg — Arcadie 
Maior meci nul cu Rune Jartsson ; grea 
— Ragnar Svensson înv. la tuș pe 
Tiberiu Vigh.

V. SĂSĂRANU, coresp. region; 1.

(R. P. Chineză) 113,3 
locul trei Viktor Leon-

La sfirșitul acestei săptămîni se va 
desfășura în Suedia (localitatea nu 
este încă cwioscută) un concurs inter
național de gimnastică. La această 
competiție participă și reprezentantele 
țării noastre Sonia lovan și Utta Pore- 
ceanu. Cele două gimnaste, împreună 
cu antrenorul Caîus Jîanu, au părăsit 
Capitala miercuri dimineață.

g @ MAREA sală a Palatului Sporturi! 
g de la Lujniki a fost zilele trecute o
« devărată ... aulă universitară. Aici și-; 
g dat întîlnire peste 6000 de moscoviți

£ bitori ai sporttilui — cu toții participar 
g la cursurile Universității populare , 
« cultură fizică și sport de pe lîngă st 
R dionul central „V. I. Lenin“. Progran 
g de învățămînt este foarte variată. C 
§ mai buni sportivi — campioni olimpi. 
x recordmani și campioni mondiali — a 
5 trenori renumiți vor ține prelegeri d€ 
a pre drumul spre măiestria sportivă. Pi 
x mii lectori — Evgheni Grișin și In, 
x Voronina. Subiectul prelegerilor — P; 
x ma Spartachiadă de iarnă a popoarel
X • O 'IMPRESIONANTA dezvoltare 
X mase cunoaște în Uniunea Sovietică
X șahul. O dovadă elocventă a acestei dc 
X voltări o constituie și următorul fap 
g în orașul Vladimir a’ început zilele ti 
X cute finala unui turneu unional de șa 
X la a cărei etapă de mase au concui 
X peste un milion de șahiști ! Această i 
X trecere a fost organizată în cinstea ce 
X de a 50-a aniversări a ziarului „Pravdi 

contraatace X > la 29 MAI, pe stadionul i 
a organizat S Stockh31m va avea loc un evenimt 

l-ii 8 deosebit : într-un cadru festiv se va si 
regelui x bători împlinirea a 50 de ani de la di 
spectaculos 8 fășurarea în Suedia a Jocurilor Olimp

8 de vară din 1912. La întrecerile orga 
mutarea a 8 zate cu acest prilej vor lua parte pe; 
- x n 8 800 de sportivi din numeroase țări ; 

căzut ae a- o iUmiî, printre care 400 de gimnaste. 1 •• _ ^.-.=1 — co
* 5 identice acelora' înmînate învingăto

s-au întrerupt. 8 lor J.O. din 1912. De asemenea, va
A «ară a-a iiwat runda a IV-a 8 intonat imnul olimpic din 1»12 — Penl Aseara s-a jucat runaa a iv a. g a ^oua oară în decurs de 50 de a 
Numai 3 partide S-au încheiat în cele § Organizatorii suedezi contează pe pai 

. o »ciparea unor numeroase personalități;
5 ore de JOC : E/rozd — Mitltelu, Saj- 8 Vieții sportive internaționale, print 
tar - Pavlov și Holmov - Șîanov- &rare și P«^di»teie c.i.o., dl. Ave 
ski. Celelalte s-au întrerupt Honfi cu 
Dunkelbium și Șianovski cu Radovici 
au convenit asupra remizei în parti
dele lor neterminate din runda a IlI-a.

In clasament pe primele locuri 
află Baumbach, Kozma și Holmov 
2 p. și cite o partidă întreruptă.

Astăzi dimineață de Ia ora 9 
reiau partidele întrerupte din rundele 
a Il-a și a IlI-a; după-amiază, de la 
ora 16.30, runda a V-a.

se
cu

se

Activitatea șahistă internațională
• Cu două runde înainte de sfârșit, 

marele maestru sovietic Lev Polu- 
gaevski este virtual cîștigător al tur
neului internațional de șah de la Mar 
del Plata. Invingînd în ultimele runde 
pe Panno și Penrose și remizînd cu 
Smîslov și Sanguinetti, el a acumulat 
10 p (din 13 posibile). Pe locul 2 se 
află Szabo cu 8 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Sanguinetti și 
Smîslov cu 8 p, Najdorf 7>/2 p și o 
partidă întreruptă, Parma și Byrne cupartidă întreruptă, Parma și Byrne 
6‘/2 Șl cite o partidă întreruptă.

★
MOSCOVA. 11 (Agerpres). —
După terminarea partidelor între

rupte și amînate din primele 6 runde 
ale turneului internațional de șah de 
la . Moscova, în clasament conduce 
marele maestru sovietic Iuri Aver
bach cu 4*/ 2 puncte. El este urmat de 
Bronștein (U.R.S.S.) — 4 puncte, Hort 
(R. S. Cehoslovacă), Barcza (R. P. 
Ungară), Judovici (U.R.S.S.) - 3‘/2 
puncte, Lilienthal și Ignatiev (U.R.S.S.), 
3 puncte.

’ Cîteva rezultate din partidele între
rupte ; Wade — Averbach 0-1 ; Hort 
— Barcza 0—1, Aronih — Judovici re
miză ; Larsen — Wade remiză ; Bron
ștein. — Pîdevski remiză, Aronin — 
Averbach remiză.

Pregătiri
pentru festivalul mondial

In vederea Festivalului mondial de
5 la Helsinki, tinerii sportivi austrieci 

se pregătesc cu multă atenție. La această 
5.. : importanță manifestare internațională

Austria va participa cu un numeros lot 
Z de sportivi î atleți, înotători, voleibaliști, 

fotbaliști etc.

INTENSE PREGĂTIRI IN VEDEREA TURNEULUI U.E.F.A
IN R.P. POLONA

• Au mai rămas puține zile pină 
la startul în marea competiție anua
lă a tinerilor fotbaliști din Europa — 
Turneul UT.F.A, Lotul polonez va 
pleca din Varșovia, cu avionul, marți 
17 aprilie, urmind ca in aceeași zi să 
sosească la București. Zilele acestea 
federația de specialitate din R. P. Po
lonă a dat formă definitivă delegației 
de 16 jucători : portari: Marek Tabor 
(Cracovia), Bernard Kobzik (Gornik); 
fundași: Bogdan Kedzia (Arka), Piotr 
Slomiany (Gornik), Zdzislaw Sadows
ki (Calisia) ; mijlocași : Maksimilian 
Czenczek (Ruch), Krystian Michalik 
(AKS), Jan Wilim (Szombierski); 
înaintași: Krzysztof Hausner (Craco
via), Janusz Kowalik (Cracovia), Zyg- 
mund Maszczyk (Gornik), Joachim 
Marks (GKS), Jana Banaș (Chorzow), 
Erwin Bujera (Chorzow), Andrzej Ja- 
rosik (Sosnowiek) și Andrzej Horba 
(Wisla). Antrenorul echipei este Wla- 
dyslaw Stiasny, Iar conducător — prof. 
Wieslaw Motoczynski.

Jucătorii din lot care far parte din

echipe de categoria A și B au parti
cipat în ultima lună la meciurile de 
campionat — din care s-au disputat 
pină acum patru etape. O formă foar
te bună in partidele de campionat au 
manifestat extrema dreaptă Krzysztof 
Hausner, Andrzej Horba — ambii din 
categoria A. precum și alții.

Intr-un recent meci de verificare 
susținut la Oswiecin cu o echipă de 
categoria C, juniorii au realizat un 
rezultat de egalitate : 1-1. In această 
partidă echipa a manifestat unele slă
biciuni, îndeosebi la apărare. Au jucat 
însă foarte bine Michalik și Czenc- 
zek. Duminica trecută, juniorii au par
ticipat pentru ultima oară la meciu
rile echipelor lor, iar luni, la Varșovia, 
lotul s-a reunit pentru o scurtă pre
gătire comună. înainte de plecarea la 
București, echipa noastră de juniori 
va mai susține probabil un meci de 
verificare cu o echipă a clubului Gvar- 
dia.

JERZY LECHOWSKI
redactor la „Przeglad Sportowy"-Var
șovia

Echipele feminine își reiau activitatea
Etapa intcrrcgiunc a campionatelor de juniori

vor

i

La sifîrșitul acestei săptămîni 
începe activitatea și echipele feminine 
de handbal în 7. Cele zece formații 
fruntașe >Și vor disputa întâietatea în 
cadrul unei competiții de primăvară.

Pentru a se putea asigura o cît mai 
bună desfășurare a acestei întreceri 
echipele au fost împărțite în două serii. 
In prima serie sînt grupate cele patru 
formații bucureștene (Știința, 
sul. Rapid și Unirea) cărora 
adăugat Tractorul Brașov, iar 
laltă scrie vor juca C.S.M. Sibiu, 
Timișoara, C.S. Mureșul Tg. 
Știința Timișoara și S.S.E. 
Din acest motiv în fiecare etapă 
din echipe nu va juca. Competiția 
va disputa cu tur și retur, după care 
se va organiza un turneu final. Etapele 
din cadrul turului se vor desfășura la 
15, 22, 29 aprilie, 6 și 13 mai, iar re
turul va avea Ioc în zilele de 20, 27 mai, 
3, 10 și 17 iunie.

In cadrul primei etape se vor juca 
urină (oarele partide : BUCUREȘTI : Ra
pid București — Tractorul Brașov, Pro. 
greșul — Știința (seria I) ; SIBIU : 
C.S.M. — Banatul Timișoara, TG. 
MUREȘ : Mureșul — Știința Timișoara 
(seria a Il-a).

★
Tot la această dată se vor disputa 

și primele meciuri din cadrul etapei 
interregionale a campionatelor repu-
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ÎN R.P. UNGARA

• Echipa de fotbal a R. P Ungare. < 
care va participa la Turneul interna-1 
țional de juniori U.E.F.A. de la Bucu- | 
rești, și-a continuat pregătirile în ve-l 
derea acestui eveniment. Intr-un I 
meci de verificare, selecționabilii au 
învins cu scorul de 8-0 (6-0) echipa; 
Dunakezi Vasas. Punctele au fost 
marcate de centrul atacant Balasz 
(4), interul stingă Bacskai (2) și mij
locașul stînga Fenyvesi (2) Echipa R.P. 
Ungare a fost alcătuită din următorii 
jucători ; Varga (Geczi), Tajti (Szucs), 
Pocsai, Sziics (Mate), Csala, Fenyvesi 
(Makrai), Nagy, Raczi, Balasz, Bacc- 
kai, Iszak.

ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ
de 
în 
la

ciparea unor numeroase personalități 
vieții sportive internaționale, 
care și președintele C.I.O., i 
Brundăge, care în 1912 a participat 
J.O. în calitate de... decatlonist.
• AMATORII de gimnastică din : 

treaga Europă vor avea în curînd pri 
jul să admire înalta măiestrie a gi 
nastelor sovietice : s-a hotărît ca în1 
nirea internațională de gimnastică Ai 
tria—U.R.S.S., care va avea loc la Vie 
Ia 30 aprilie, să fie retransmisă în 
teaga Europă prin intermediul Euro 
ziunii.
• DUPĂ CUM ANUNȚA presa sport 

poloneză, la ediția din acest an a „Cur 
Păcii” s-a înscris și campionul Liba: 
lui, Tarek Abulzahaba, care își facets 
diile în Franța și participă cu reguSj 
tate la cursele cicliste de amator ax

! clistul libanez va conta, firește, nur 
în clasamentul individual.
• PRIN NATURA profesiei lor, z 

riștii au misiunea de a relata desfășu 
rea evenimente or, a competițiilor sp 
tive. Dar iată că, recent, în Elveția, z 
riștii au apărut într-o cu totul altă p

I tură : aceea de..t concurenți. într-adev 
I pe pîrtiile din Elveția s-a desfășurat ti 
! diționalul concurs internațional de s 
! rezervat ziariștilor. La întreceri au p 
i ticipat aproape 200 ziariști din 16 ț< 
La masculin, victoria a revenit ziaris 
lui sovietic Vladimir Preobrajenski, 
la feminin pe primul loc s-a clasat 
prezentanta Austriei, Erica Granet.
• FEDERAȚIA uruguaiană de fotl 

s-a adresat forului de specialitate t
I U.R.S.S. cu rugămintea de a renunța 
I proiectata întîlnire internațională de f 
l bal U.R.S.S. — Uruguay de la 27 ap 
î lie, pentru motivul că ambele form*  
fac parte din aceeași grupă a turneu 
final al campionatului mondial.
• FOTBALIȘTII sovietici au un boi 

program internațional pentru luna ar 
lie. Astfel, prima reprezentativă va S' 
ține două meciuri cu selecționata I 
xemburgului și două partide cu ech 
Suediei. Juniorii sovietici vor evolua 
pentru prima oară — la Turneul UEI 
iar numeroase echipe de club vor s 
ține turnee peste hotare : Spartak M 
cova în Grecia, Kairat în R.P. Romi 
Sahtior Doneț în R.P. Polonă, S.K 
Rostov în R.P. Polonă. Pahtâkor M 
kent în R.S. Cehoslovacă. De asem£ 
va juca peste hotare și Dinamo Ki 
campioana Uniunii Sovietice.

blicane de juniori și junioare la handbal 
în 7. Această întrecere a stîmit anul 
acesta un deosebit interes în toate re
giunile țării. Ia întreceri participînd 
numeroase echipe.

Programul primelor meciuri este ur
mătorul: DUMINICA 15 APRILIE, 
JUNIORI: Reșița: C.S.M.R. — Știința 
Craiova (învingă toarea va întîlni Ia 29 
aprilie S.S.E. Petroșeni); Cărei: Știința 
— C.Ș. Școlar Cluj (învingătoarea va 
juca la 29 aprilie cu Harghita Tg. Mu
reș) ; Bacău : Dinamo — Știința Curtea 
de Argeș (învingătoarea va juca la 22 
aprilie cu C.S. Școlar București) ; Boto
șani: S.S.E. Botoșani 
Călărași: Știința — 
chipele învingătoare 
jocuri se vor întîlni 
JUNIOARE: Cărei:
Cluj (învingătoarea va juca la 29 apri
lie cu C.S. Mureșul Tg. Mureș) ; Craio
va: S.S.E. Craiova — Banatul Timi
șoara (învingătoarea va juca la 29 a- 
prilie cu echipa campioană a regiunii 
Crișana) ; Suceava : Șc. pedagogică — 
Știința Tecuci (învingătoarea va juca 
la 29 aprilie cu S.S.E. Ploiești) ; Olte
nița : Victoria —- C.S. Școlar București; 

Curtea de Argeș: Știința — S.S.E. Pe
troșeni (echipele învingătoare din aceste 
două partide se vor întîlni la 29 apri
lie).

—• Știința Galați; 
S.S.E. Buzău (e- 

în aceste două 
la 29 aprilie) ; 

Știința -— S.S.E.

PRAGA (prin telefon). Echipa 
juniori a R. S. Cehoslovace se află 
formă foarte bună, lucru dovedit 
ultimele antrenamente. In lotul care
va face deplasarea la Cluj a intervenit 
o schimbare : in locul lui Geleta de la' 
Jiskra Partizanske, care s-a acciden
tat la ultimul antrenament, a fost in
trodus în lotul de 16 jucători care vor 
veni în Rominia Zenisek de la Dyna
mo Praga.

Juniorii cehoslovaci vor disputa un 
ultim meci de antrenament la Bratis
lava, împotriva echipei de juniori a lui 
Slovan, Imediat după acest meci, ju
niorii cehoslovaci vor pleca cu trenul 
spre Cluj, unde vor sosi în dimineața 
zilei de 19 aprilie.

JOZEPH VOGL

Cicliștii romini vor CGncura 
in R. S. Celiosiovacă

■■I ■
In cadrul pregătirilor pentru ,:,Cu 

Păcii" cicliștii romini și ‘cehoslov 
se vor antrena împreună în Ultima 
cadă a lunii aprilie. Ei vor pârtie 
la patru curse organizate,„în :R. 
Cehoslovacă. Prima probă nVa a’ 
loc în ziua de 21 aprilie la Decin, 
distanța de 160 km. A doua zi, „mc 
brii celor două loturi vor lua parte 
Memorialul Socikova — o cursă 
165 km. La 24 aprilie se va ’ disp 
cursa Praga — Litvinov (130' krh), 
la 25 aprilie o întrecere-1 pe circuit 
km) pe străzile orașului. Praga.

• Pe scurt • Pe scurt j
ței, desfășurată la’ Kiev, s-;ii;?er’ni: 
ca și prima, cu victoria sfiortivijor 
vietici la scorul de 6—2. ;.

• In meci retur pentru sferturile 
finală ale „Cupei Campionilor \ Ei 
peni" la baschet masculin-,"»I}ina 
Tbilisi a învins cu 84-L48"'(BS^-pl) 
Darusafaka Istanbul. Cîștligiwd și | 
mul meci cu 80—67, echiprf 'Sovie 
s-a calificat în semifinale. î ’

• Echipa Spartak Moscova- a ț
luat din nou conducerea în can)pio 
tul unional de hochei pe gheață, p 
victoria obținută cu 10—2- asdpfa 1 
mației Aripile Sovietelor. Spartak 
64 de puncte și este urmată de Dina 
Moscova cu 62 puncte. •

• Cea de a 60-a ediție» a Cursei
cliste Paris — Roubaix a'-Host cî 
gată de alergătorul be.’giWf !>Rîk \ 
Looy. El a parcurs 258 -km Wt"6h 43 
(medie orară 38,321 km): Alti 3'cicl 
belgieni: Daems, Schoiibehs’'și PI 
ckaert au sosit la 24 seCUnd'e-'după 
vingător. ■’ '■

• La 22 aprilie, în orașul Poznan 
se va disputa meciul irfternațîonal de 
rugbi între echipele reprezentative ale 
R. P. Polone și Italiei. Aceasta va fi 
prima întîlnire dintre formațiile celor 
două țări și va constitui un criteriu 
de verificare a rugbiștilor polonezi 
înaintea „Cupei Păcii1*,  care va avea 
loc la Varșovia, de la 22 la 27 mai

• Boxul profesionist a făcut o nouă 
victimă în S.U.A. După Kid Paret, 
care și-a pierdut viața în urma lovi
turilor primite pe ring, un alt pugilist 
american, Tunney Hunsaker (categoria 
grea), se află în pericol de moarte, 
învins prin k.o. in rundul 10, de Joe 
Sheldon, în meciul disputat la Ber- 
ckley, Tunney Hunsaker se află în 
comă de trei zile. El urmează să su
porte o a doua intervenție chirurgicală, 
prin cate medicii încearcă să-i salveze 
viața.

• Cea de-a doua întîlnire dintre 
echipele de judo ale U.R.S.S. și Fran-
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