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In ultimul meci: Voința — Steaua 2-2

Voința M. Ciuc campioană 
republicană de hochei

Mai rămăseseră doar 15 se
cunde de joc din partida Vo
tați M. Cine — Steaua și Biiro, 
Beăpait singuir pe comitiraatac, a 
ratat o mare ocazie de a în
scrie, de a aduce în acest fei 
vtetoiria echipei sale niu numai 
în acest joc, datr și în întire- 
gul campionat. A fost poate 
momentul cel mai dramatic al 
acestei întâlniri, decisivă pen
tru staibilirea echipei campioa
ne a țării noastre. Și cum me- 
eiiuil s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 2-2 (1—1,
1—0, 0—1), tiit&ul de campioană 
a revenit formației 
MIERCUREA CIUC 
Paul Sprencz).

*. Intilndrea, așteptată cu un 
deosebit interes, nu a satisfă
cut dan punct de vedere ai ca- 
Mtății. S-a jucat nervos, cu 
multe nieregularități, ambele 
formații amgajindu-ee iratr-o 
luptă de UBură. Așa se explică 
de ce în repriza secundă,

exemfxlu, au existat lungi pe
rioade de timp in care nu se 
juca mai mult de 10—15 se
cunde, meciul fiind în perma
nență întrerupt prin blocarea 
pucului. Hocheiștii de la M. 
Ciuc au luptat în această par
tidă cu multă dirzenie. încer
când totul pentru a obține vic
toria. Și ed au reușit să destra
me atacurile adversarilor, să 
reedste 
și să 
Pentru

VOINȚA 
(antrenor

atacurile adversarilor, 
cu succes in apărare 
contraatace 
acest motiv 

spune că Steaua a 
mai mult, in 'schimb 
avut ocazii 
marca.

Scorul a fost deschis de Vo
ința prin Cazimăr Hollo (min. 
6), iar Steaua a egalat prin 
Bteo (min. 15). în repriza se
cundă Voința a luat condu
cerea prin Iuliu Szabo (mm. 
30), bucureștemi reușind dm 
nou să egaleze prin Geza Szabo 
(min. 44). Demn de menționat

periculos, 
se poate 

dominat 
Voința a

mai mari de a

pe gheată
COTbdi- 
dintre

ales a 
s-a ju- 

tșâ mai 
campio- 

hochei

este faptul că toate cede patru 
goluri s-au marcat în 
țiuni neobișnuite: trei 
eld, beneficilndu-se de o supe
rioritate numerică. iar unul 
(primul gol al întâlnirii) ddn- 
tr-o mare greșeală a portaru
lui. Așa incit, cu excepția ulti
melor minute și, mai 
ultimelor secunde, cind 
cat ceva mai rapid 
deschis, in rest derbiul 
natului republican de
pe gheață nu și-a justificat... 
denumirea. Acest lucru nu sca
de cu nimic din meritele ju
cătorilor de la Voința M. Ciuc, 
care trebuie felicitați pentru 
fehă in care au luptat de-a 
lungul întregului campionat.

în deschidere. Steagul roșu 
Brașov a furniza* o mere eur-

CLUJ, 3 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Suporterii 
studenților clujeni au părăsit 
marți seara sala Armatei dez
amăgiți. Nu numai pentru că 
echipa lor favorită a pierdut 
în fața Științei Timișoara, ceea 
ce nu constituie chiar o mare 
surpriză, ci și pentru că jocul 
practicat de „cinciul" clujean a 
fost neconvingător, dezorientat. 
Aceasta, însă, nu scade cu ni
mic din meritele formației ti
mișorene care, ambiționată de 
insuccesul din prima zi, a ți
nut neapărat să repare greșe
lile de tactică comise luni, a- 
rătind celor prezenți adevărata 
ei valoare.

Victoria Științei Timișoara 
în meciul cu Știința Cluj la 
scorul de 83-76 (48-38) este pe 
deplin meritată. Timișorenii au 
avut Inițiativa în permanență. 
Au atacat cu mai multă pre
cizie și au urmărit mai eficace 
sub panou. Popovici l-a ținut 
la respect pe Demian (de loc 
ajutat de colegii săi, mai ales 
in repriza secundă), iar Puș- 
coșu, Viciu, lonescu și Hoff- 

cînd 
ciu
mei 
Cei- 

(cu 
ac- 
un 
la

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Crosul „Sâ întîmpinăm 1 Mai

man au marcat puncte 
a... trebuit. Din formația 
jeană, singurul care a 
„mișcat” a fost Bugnariu. 
lalți au acționat individual 
greu putem menționa o
țiune colectivă) și au avut 
procentaj destul de redus 
incercările din acțiune.

Scorul a fost echilibrat pină 
în minutul 11 (22-22), apoi ti
mișorenii au luat un avantaj 
de ci te va puncte, terminînd 
prima repriză cu 48-38. La re
luare, clujenii se dezlănțuie în 
atac (fără nici un orizont insă), 
ajung la un singur punct di
ferență (58-59 în min. 29), dar 
nu pot realiza mai mult in 
fața unei echipe superioare. 
Cuplu] orădean E. Hottya — I. 
Krasznay a condus autoritar 
următoarele formații: ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA : Pujcașu 14,

Deși Demian a făcut eforturi vădite pentru a-l împiedica, Cimpeatue 
a reușit să arunce la coș. Faza s-a desfășurat în primul meci dis

putat la Cluj între Steaua și Știința din localitate
Foto : Ionel David—Clu j

Viciu 24, lonescu 19, Wilwert 
2, Hoffman 10. Popovici 14 ; 
ȘTIINȚA CLUJ : Demian 22, 
Cernea 2, Stroe 12, Vizi 8, 
Albu 18, Bugnariu 14.

Cea de a doua întilnire, 
Steaua—Dinamo București, nu 
a avut istoric decît 10 minute, 
adică atît timp cît dinamoviș- 
tii, renunțînd la jocul lent, au 
folosit contraatacul. Cînd echi
pa dinamovistă a revenit la 
jocul ștatic, a fost un adversar 
comod pentru formația campi
oană. Steaua, cu Niculescu in
disponibil și apoi fără Folbert

și Nedef (care s-au accidentat), 
a speculat orice greșeală (Fodor 
și Diaconescu au fost cei mai 
buni), punetînd cu precizie la 
capătul celor mai multe 
acțiuni. Campionii au cîștigat 
categoric cu scorul de 85 62 
(40-24), fiind singurii neînvinși 
după două zile.

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

►

MINI, LA PIIAOA,

încep campionate le mondiale
de tenis de masă
de ore mai sint 
Praga, va începe

11OLANDA BALAS Șl 2 
: MARIA DIACONESCU« 
► VOR EVOLUA IN CUBA 2

Așadar, 24 
pină cind, la 
evenimentul așteptat cu atita 
nerăbdare de iubitorii tenisu
lui de masă de pretutindeni : 
cea de a 27-a ediție a cam
pionatelor mondiale. Peste 500 
de jucători de pe 5 continente 
vor porni marea lor întrecere

Chiar In ziua de 1 aprilie 
consiliul asociației sportive 
Cauciucul din Capitală a or
ganizat prima competiție a 
crosului „Sâ intimpinâm 
1 Mai". Iată tn fotografie un 
aspect din întrecerea pe sec
ții de producfie.

Foto : T. Cliioreanu

Deși a dominai lot timpul,
Petrolul a învins doar cu 10 (00) pe Ferencvaros;

Cicliștii romini
din nou învingători 

la Oradea
desfășurat la Ora- 
concurs internațio- 

lolwilor 
S. Ceho-

Peste 20.000 de spectatori au 
umplut pină la refuz tribunele 
stadionului din Ploiești, dornici 
să asiste la asaltul echipei lor 
favorite împotriva „acelui 0—2“ 

prima 
Petro- 
cadrul

Marți s-a 
dea ultimul 
nai eu participarea 
R. P. Romine și R.
slovace care se pregătesc pen- 
teu cea de a XVI-a ediție a 
„Cursei Păcii", Praga — Var
șovia — Berlin.

întrecerea a avut loc pe șo
seaua Oradea — Arad : 100 km 
conitra-cTornometru pe echipe 
formate din câte 10 alergători.

Timpul a fost neprielnic 
(vinit puternic, ploaie) astfel că 
rutierii celor două formații 
n-eu putut să-și pună în va
loare întreaga lor pregătire.

Cicliștii romîni au plecat la 
4 min. după echipa R. S. Ceho- 
dlovaioe și după 52 km au reu
șit să recupereze handicapul. 
La sosire echipa R. P. Romîne 
a fost cronometrată cu timpul 
de 2h 59:01, iar cea a R. 
Cehoslovace cu 3h 03:01.

Lotul de ciclism al R. 
Cehoslovace a sosit miercuri
Capitală urrnînd ca vineri să 
pleice pe calea aerului la Praga.

S.

S. 
în

de puter- 
singură 

Fără o

din
ape- 
luat 

la 
și-a

,,păzească" pe Fenyvesi I, sin
gurul pion avansat al oaspeți
lor. Numai că superioritatea te
ritorială, fie ea oricît 
nică, nu aduce ea 
înscrierea de goluri.
bună organizare a acțiunilor o- 
fensive, și mai ales fără acel 
calm atît de necesar intr-o par
tidă în care al de recuperat, 
toate strădaniile sint sortite e- 
șecului.

fi-a scurs o primă repriză de 
netă superioritate, fără ca Pe
trolul să obțină vreun gol pen
tru că în locul acțiunilor sim
ple, rapide și constructive s-a 
încercat mereu depășirea apă
rării adverse prin străpungeri

pentru cucerirea celor 7 titluri 
supreme.

In condițiile unei participări 
atît de numeroase și de va
loroase — actuala ediție fiind 
categoric cea mai grea din în
treaga istorie a „mondialelor" 
— este lesne de înțeles lupta 
acerbă care se va da, energia 
fizică și nervoasă care se va 
consuma, pentru a ajunge pe 
treapta cea mai înaltă a ierar
hiei mondiale. Dar, cu cît în
trecerile vor fi mai dîrze și 
eforturile mai mari, cu atît 
parcă și satisfacțiile victoriilor 
vor fi mai depline.

In aceste zece zile de concurs 
și pasionații sportului cu paleta 
de 
de 
rea 
Ca 
toți
in țara noastră vor. fi cu gîn- 
dul alături de reprezentanții 
R. P. Romine care vor lua 
„startul" miine la Praga

la noi vor trăi momente 
mare tensiune în aștepta - 
veștilor de la „mondiale*4, 
și în alte atitea rînduri, 
cei ce îndrăgesc sportul

ț Ieri dimineață au părăsii : 
J Capitala, pe calea aerului, J 
: îndrepțindu-se spre Havana: 
J I ol and a Balaș și Maria D'a-J 
fconescu. Cele două atleta: 
I fruntașe vor participa la mai: 
î multe concursuri demonstra-: 
t live, vor împărtăși din 
J perierrța lor atleților și 
J Ielelor din Cuba.►
'VOLEIBALIȘTII DE 
’RAPID PLEACĂ MIINE:

LA VARȘOVIA... :
4 
4

...în vederea primului joc < 
din semifinala „C.C.E.", pe3 
care-1 vor susține dumi- 3 
nică, împotriva campioanei 3 
Poloniei, Legia. Feroviarii 3 
vor prezenta o formație al- - 
cătuită din următorul lot . 
de jucători : Nicolau, Plo- 3 
con, Drăgan, Grigorovici, 3 
Bărbuță, Ardelea, 
Mincev, Bărăscu. 
cu, Gheorghiță.

4

LA;

►

►►►

AL 1NOVAN
G. N1COLAESCU (Continuare în pag. a 4-a)

►►►►►►►►
: echipa antrenorii Ștefan Ro- 
J man și Gheorghe Petrescu, 
J precum șl antrenorul fede- 
£ ral►
►»►
Ela

Ion Takacs.

Costea, < 
Costines- < 
însoțesc «

4 d
4

R. P. ROMÎNĂ - 
FRANȚA 

BASCHET FEMININ

cu care se încheiase 
„manșă" a întîlnirilor 
Iul—Ferencvaros din 
„Cupei orașelor-tîrguri".

Și... asaltul a început 
primul minut. Vrînd să-și 
re cu orice preț avantajul 
cu o săptămînă în urmă, 
Budapesta, Ferencvaros
„betonat" întreaga suprafață din 
jurul careului, limitîndu-și de 
Ia început aspirațiile la un 
joc strict de apărare, ceea ce a 
făcut ca jocul să se desfășoare 
aproape tot timpul celor 90 de 
minute în sens unic : spre poar
ta excepționalului Aczel. Dînd 
dovadă de o mare putere de 
luptă ploieștenii n-au precupe
țit nici un efort, declanșînd 
atacuri după atacuri. In unele 
momente presiunea formației 
gazdă a fost atît de accentuată, 
încît la acțiunile de atac au 
participat toți jucătorii în afară 
de Marin Marcel, rămas să-l

(Continuare păg. a 3-®)

Așa s-a înscris unicul gol: la o lovitură de colț, Ivan (care nu se vede în fotografie) a 
expediat batonul, ou oaipul, In plasă,

EXMo; Th. Raibu

► . Reprezentativa
► dv
► pleacă azi
► ~.
► amicală cu selecționata 3
► Franței. Meciul va avea loc 3
► sîmbătă, în localitatea Mon- 3

i feminină 3
de baschet a țării noastre 3 

i în Franța pen- J 
tru a susține o întilnire 3

► ceau Ies Minnee (lîngă 3
► Vichy). Lotul este alcătuit 3
► .. „_______ a_____ o- ■<► din Eva Ferencz, Anca Ra- 3

Niculescu, 3
Elena Iva- 
Gheorghe, 
Ecaterina

► coviță,

►►►►►►

t vi

, Viorica 
Hanelore Krauss, 
novici, Cornelia 
Dorina Marian, 
Cherciov, Filofteia Izbicea- 
nu, Irina Vasilescu, Kato 
Vogel Ri Virginia Fiere.ru.

Fiere.ru


Se apropie un nou sezon 3e Turism
Cu toate că timpul este încă rece 

tei ploaia dă bătaie de cap amato
rilor de turism, noul sezon de dru
meție nu este departe. In curînd vom 

-•vea din nou prilejul să consemnăm 
ta paginile noastre sumedenia de 
excursii și acțiuni turistice ce se vor 
desfășura in toată țara. Pentru că 
ta anii puterii populare, turismul a 
căpătat in țara noastră o dezvoltare 
deosebit de mare. Numai anul trecut 
■umărul celor care au participat la 
excursii s-a ridicat la peste 2 000 000.

Firește, această cifră poate fi de
pășită. Dar. pentru aceasta, comi- 
a>n» de turism din cadrul organelor 

organizațiilor UCFS trebuie sâ or- 
ganizeze în această primăvară cit 
ma: multe excursii simple, accesi
bile oamenilor muncii de la orașe 
și sate, in care aceștia să-și cunoască 
Împrejurimile localității lor. raionul 
p regiunea lor. Printre aceste forme 
puțin costisitoare de practicare a tu
rismului notăm serbările cimpenești, 
excursiile preorășenești făcute pe jos, 
erie ocioUirisuce etc — deci forme 
variate de practicare a turismufad, 
aere să atragă ât mai multi parti- 
tapanți. ȘL printr-o bună organizare 
■ excursiilor, pna îmbinarea acestor 
forme en o serie de întreceri spor
tive. distractive in același timp, a- 
ees-, scop va fi atins.

Pentru realizarea acemor sarriai 
fcnportanke. Hotărirea Conferința pe 
țară a UCFS arată că este necesară 
•menajarea unor locuri turistice do
tate eu baze sportive simple in 
parcurile naturale, in păduri, pe ma
lul lacurilor și al riurilor din apro
pierea orașelor, unde oamenii mun
cii și familiile lor să-și poată pe
tece in mod plăcut și cu folos 
«impui liber.

De mare însemnătate este iatoc- 
«urea programului acțiunilor turistice. 
El va trebui 

4>artict par.; i lor 
«u zi‘ia cînd 
•cțiun-a.

O formă deosebit de atrăgătoare și 
O eficientă pentru inscrierea a cit 
tăi mulți participanți in excursii, 

organizarea de ckduri de con
ferii te pe teme turistice-alpme. Ele 
pot fi organizate atit in întreprinderi, 
VStitotii, scuti sau facultăți, cit și 
pe iocatitate și vor trebui să fie ur
mate de proiecții de diapozitive sau 
de filme cu subiecte turistice.

Fotosind experiența bună căpătată 
anul trecut cu prilejul excursiilor de 
mase care au avut loc la Ctmpina și

tivități turistice, întrucît sînt larg 
accesibile oamenilor muncii indife
rent de virată, sex și pregătire fizică 
generală.

Un mare accent se pune și pe 
atragerea tineretului în practicarea 
sistematică și organizată a turismu
lui sportiv, sub forma concursurilor 
de orientare turistică, ștafetelor tu
ristice, întîlnirilor în formă de stea 
etc. Ținînd seama de caracterul apli
cativ al acestora, de posibilitatea de 
a străbate regiuni mai puțin um
blate ghidindu-ne după hartă și bu
solă, trebuie sâ se dea o mare însem
nătate și acestor forme de practi
care a turismului.

Iată dar cite sarcini stau în fața 
comisiilor de turism din cadrul or
ganelor și organizațiilor UCFS. De 
aceea este necesar ca consiliile aso
ciațiilor sportive să urmărească în
deaproape realizarea planurilor de 
muncă ale comisiilor de turism pen
tru ca cel puțin o dată pe lună a- 
cestea să organizeze excursii și ac
țiuni turistice de masă cu oamenii 
muncii din întreprinderi,
urine. instituții. G.A.S.,
G-A.C. și cu tineretul din școli și 
facultăți.

fabrici, 
S.M.T..

C.HEO8GHE CLIBA
GHEO&CHt: ROMAȘ

să fie făcut eunoecut 
o dată cu traseele și 
urmează să aibă loc

UN CENTRU DE ANTRENAMENT AL SPRINTERILOR BUCUREȘTENI
îmbunătățirea rezultatelor în aler

gările de viteză — una din sarcinile 
care reies din planul de măsuri al 
FRA — constituie o preocupare de 
bază pentru toți specialiștii noștri. 
Folosind experiența în pregătire a 
celor mai rapizi viteziști din străi
nătate și de la noi, ei se străduiesc 
să generalizeze aplicarea celor mai 
noi metode de antrenament. De ase
menea, fiecare dintre acești specialiști 
se preocupă de selecționarea elemen
telor celor mai dotate din punct de 
vedere 
tească 
manțe

Rod
inițiativa luată de trei antrenori bucu- 
reșteni (Claudia Simionescu, Vasile 
Dumitrescu și Alexandru Stoenescu), 
de a-și uni eforturile 
centru de pregătire 
din Capitală.

Antrenamentele au
de cinci ori pe săptămînă, după ur
mătorul program: duminică (de la 
ora 9.30), luni și vineri (de la oca 
16.30) pe stadionul centrului „23 Au
gust" ; marți și joi (de la ora 16,30) 
pe stadionul Dinamo.

în cadrul acestui centru 
să se pregătească o serie 
mai buni alergători ai noștri (Al. Tu- 
dorașcu, A, Stamatescu, Gh. Zamfi- 
rescu, Șt. Nițu, M. Zahaichievici, V. 
Raica, Val. Popescu etc.) și numeroși 
tineri cu perspectivă. Pregătirea se 
face în comun, dar pe baza planurilor 
individuale de lucru, alcătuite de cei 
trei antrenori. Și rezultatele bune ale

au început 
dintre cei

muncii lor COLECTIVE, sîntem 
guri, nu vor întîrzia să se vadă !

Ce-ar fi dacă și alți alergători 
viteză din București — și de ce 
și alți antrenori — ar veni să 
creze și ei la acest centru ? Ba, 
gîndeam chiar la astfel de centre 
pregătire și pentru alte grupe 
probe. Oare n-ar fi utile

si-

fizic, pe care să le pregă- 
pentru obținerea unor perfor- 
de o valoare cit mai ridicată, 
al acestor preocupări este și

in cadrul unui 
a sprinterilor

loc în comun

Gh. Cincu și Marcela Bratu învingători
in „Cupa Federației"

Sisââtă temică, „Cuju Valea lui Carp" și „Caua R.F.R.“
• întrecerile de fond pentru „Cupa 

Federației*, desfășurate in comuna Fun
data, s-au bucurat de un frumos suc
ces. Schiorii noștri fruntași au realizat 
o reușit* propagandă pentru schi, cu
cerind simpatia și aprecierile sătenilor 
care au făcut un adevărat cordon vin 
de-a lungul traseului. In proba de 10 
km, reaervată seniorilor, primul loc a 
revenit lui Gh. Cincu (Casa Ofițerilor 
Brașov), urmat de colegii săi de aso
ciație St. Drăguț și N Bărlițescu. La 
fete (5 km), victoria a revenit Marcelei 
Brain (Dinamo Brașov), urmată de lu- 
tiana Matei de Ia același club. 1.3 ju
niori (5 km) a cîștigat fon Olteana 
(Dinamo), iar Ia junioare (3 km), victo
ria a revenit Rodicăi Stoian (Trac
torul). întrecerea copiilor din Fundata 
și din Bran, desfășurau pe distanța 
de 2 km. a fost ciștigată de Florin Duda 
din Fundata.

• „Cupa Casă Ofițerilor Brafov", 
disputată duminică pe Sulinar, a reve
nit echipei asociației organizatoare. Cla-

sa meniul individual al cursei de sla
lom uriaș, pentru care a fost oferit 
troteui, este următorul: 1. Gh. Vacant 
(Dinamo) 138,7 ; 2- N. Pandrea (C.O.B.) 
139,3; 3. N. lovici (Dinamo) 142,7; 
4. C. Bălan (C.O.B.) 150,5; ' "
Enadu- (Caraimanul) 151,1 ; 6. S. 
(C.OJJ.) 167,4.

• Simbată și duminici, pîrtiile 
giior, peste care s-a așternut un 
gros de zăpadă proaspătă, va găzdui

5. M
Bălan

Buce- 
strat

ncursari.^ Rezultate
La sfîrșitul lunii martie a avut 

loc la Oradea un concurs de atle
tism la care au luat parte S.S.E. nr. 
2 Buc. (60 concurenți), S.S.E. Plo
iești (30), S.S.E. Cluj (20), S.S.E. Si
biu (10), S.S.E. Oradea (50), S.S.E. 
Tg. Mureș (2), C.S.O. B. Mare (7), 
C.S.O. Oradea (15). Terenul a fost 
pregătit de elevii de la S.S.E. Ora
dea. Administrația stadionului în
frățirea și organele sportive locale 
n-au dat, în 
ajutor.

Deși pista 
ploii care a 
cursului, atleții participanți au 
ținut o serie de rezultate bune, 
permit antrenorilor respectivi 
constate stadiul de pregătire a 

se constată 
rezultatelor 

destul de

schimb, nici un fel de

a fost moale, din cauza 
căzut tot timpul con- 

ob- 
care 

să 
ele-

la care 
iubitori 
și anul

turism

Turneul final ai campionatului republican
Bratu, campioană republicană.

vilor lor. In general, 
următoarele : 1. media
primilor 6 clasați este 
bună, 2. constanță in aruncări și să
rituri, 3. orientare bună in direcția 
specializării pe probe etc. Cu acest 
prilej au fost stabilite 30 de noi re
corduri regionale și aproape 50 de 
recorduri personale.

Organizatorii (S.S.E. Oradea) s-au 
achitat in mod exemplar de sarcina 
primită, deși comisia regională nu 
i-a prea ajutat, mai cu seamă în 
ceea ce privește delegările de ar
bitri.

Iată cîteva dintre cele mai bune 
rezultate înregistrate: JUNIORI I: 
100 m: V. Porojan (Buc.) 11,5; 400 
m: A. Roșu (PI.) 55,4; 110 mg : V. 
Moraru (Buc.) 15,9 ; prăjină (HC) : 
D. Piștalu (Buc.) 3,70 ; triplu: V. 
Porojan 12,78; greutate (6 kg): Gh. 
Mihăilâ (PI.) 12,59 ; disc (1,5 kg) : St.

Haș (Or.) 40,82 ; suliță: T. Achiței 
(Buc.) 51,05 ; JUNIOARE 1: 100 m 9 
E. Meszaros (Or.) 13,6; 200 m: I. 
Palocsay (CI.) 28,2 ; 80 mg: V. Săn- 
dulescu (Buc.) 13,2; greutate: L. 
Doți (Tg. M.) 10,91 ; suliță: R. Cuca 
(CI.) 28,13; JUNIORI II: 80 m : T. 
Popescu (PI.) 9,5; 300 m: 
pescu 
(Buc.) 
(Buc.) 
(Buc.)
Ad. Bartalis (CL) 2.80;
raru (Buc.) 41,74; suliță: I. Homo- 
rodi (CI.) 44,71 ; JUNIOARE II l 
60 m : A. Petrescu (Buc.) 8,3; 300 nu 
M. Imecs (CI.) 46,3 ; 500 m : V. Io
ni ță (Buc.) 1:26,6 ; 60 mg : El. Sarciu 
(Buc.) 10,5; lungime : El. Sarciu
4,85; înălțime : Ev. Victorovici 1,35 
(in baraj — 1,37) ; greutate: C. Flo- 
rea (Buc.) 10,25.

39,4 ; 1000 ’m :
2:47,5; 90 mg:
13,1 ; înălțime : 

și B. Bacu (CI.)

T. Po-
Fl. Săvulescu 
D. Hidioșanu

VI. Leibu 
1,65 ; prăjină i 
disc : O. Mo- 

suliță: I. ' 
JUNIOARE

PETRE NAGY — profesor

Concursul de obstacole
se amina

Din cauza timpului nefavorabil, con
cursul motociciist de obstacole, orga
nizat de clubul Steaua, care trebuia 
să se desfășoare duminică 7 aprilie, 
se amină pentru duminică i14 aprilie 
la ora 10.

Voința M. Ciuc campioană republicană
(Urmare din pag. 1)

pe Știința București
4-3 (2-0, 0-1, 2-2),

de la Voința, ci și 
față de adversar a 

componenților echipei 
subit! — de 

preocupări

(Urmare din pag 1)

Jucătorii de ta Dinamo S-au com- 
fortat extrem de slab. mai ales după 
Poară Ca fi in meciul anterior, 
echipa a dovedit că are n moral 
•căzut fi ei. atunci crud este con
duși renunți te fuptă. Este mod 
mixibi' pentru o formație valonmi. 
cu jucători din total repet zensatw, 
•i ne ofere evoluții atit de modeste 
dir, toate punctele de vedere. De alt
fel. echipa Dinamo constituie o notă 
disonantă la acest turneu final, ta 
care se depun atiiea eforturi pen
tru fiecare coș marcat.

Au înscris: Cimpeanu 3, Fotbert 
4. Nedef 4, Nosievici 16, Gh. Valeriu

Steagul roșu Brașev a ciștigat
turneul de la Craiova

Sala C.S.O. Craiova a găzduit timp 
fc trei zile turneul echipelor masculine 
de baschet care avea să desemneze ocu
pantele locurilor 9—12 în clasamentul 
campionatului republican. Iată rezulta- 
teto înregistrate : Steagul roșu Rrașov— 
Știința Tg. Mureș 74-SO, știința Craio
va—Politehnica Cluj 68-60, Politehnica— 
Știința Tg. Mureș 80-58, St. roșu—știința 
Cratov* 58-52, St. roșu—Politehnica 89-87, 
Știința Craiova—Știința Tg. Mureș 67-66. 
Po primul loo s-a cLasat Steagul roșu 
Brașov.

JOupă jocurile disputate Ia Cluj și la 
Craiova, clasamentul locurilor 5—12 din 
campionatul republican masculin se 
pr^intă astfel ; 5. Rapid București, 6. 
Dinamo Oradea, 7. Știința București, 8. 
Slderurgistul Galați; 9. Steagul roșu Ga
lați, 10. Știința Craiova, 11. Politehnica 
Cluj, 12. știința Tg. Mureș.

Turneul. pentru locurile 13—16 se va 
desfășura la Constanța, între 12—14 a- 
prilie.

ȘT. GURGUI șl I. CETAȚEANU 
corespondenți

16, Fodor 20, Dimancea 6, Cimpoiaș 
6. Diaconescu 10 pentru Steaua și 
Strecura 2. Brejan 2, Kiss 16, Spi- 
ndon 18, Giurgiu 8, Negoiță 14, Dra- 
gimtrescu 
naști. Bun 
pereți — A.

Miercuri
a realizat prima sa victorie in tur
neul fmal ad oampiooatului republi
can mascuba de banchet. întreciod Ia 
mare luptă echipa Ștnnța Timișoara. 
Jucind mai bine în apărare. Jinamo- 
vnșta au condus majoritatea tâmpu
lui, e drept la 
puncte), iar ia 
71—67 (32—26).
s-au comportat 
partidele anterioare, în special Viciu 
și Ionesco, care au ratat foarte mult. 
Arbitrii A. Balaș și I. Deac au con
dus următoarele formații : DINAMO 
BUCUREȘTI : Dudesou 4, Strugaru 8, 
Kins 10, Sparidon 12, Giurgiu 11, Vin
ner 25, Draganiiresou 
TIMIȘOARA : Pușoașu 
toaeem 18, Wsiwert 4, 
Pepovioi 6.

După
Steaua București a învins echipa 
Știința Cluj cu 89—73 (48—43), ter
minând
atîtea jocuri prima parte a turneului 
final. Studenții nu au rezistat decît 
15 minute, după 
s-au distanțat și 
portari excelente 
rle prețioasă in 
Au marcat: Nedef 10, Niculescu 7, 
Fodor 22, Nosieviei 29, Gh. Valeriu 
15, Diacon eseu 6 pentru Steaua și 
Albu 23, Demian 20, Cernea 4, Vizi 
12, Stroe 2, Ionescu 2, Gubeș 2 și 
Bugnariu 8 pentru Știința. Au con
dus corect V. Popescu și E. Hotlya.

Joi e zi de odihnă. Returul se dis
pută vineri, aîmbătă și duminică.

Marcela
a cucerit primul loc și in proba de
5 km din cadrul „Cupei Federației*.

priză întrednd 
cu scorul de 
printr-un gol insarie cu trei secunde 
înainte de sfînșit! Au marcat C. An
tal (3) și Manta — Steagul roșu, res
pectiv, Niță, Antal și Ferenczi pen
tru Știința. Ca urmare a acestui re
zultat Steagul roșu Brașov a ocupat 
locul IV 
dinea în 
PUNCTE 
2. Steaua
10 p.; 4. 
ța Cluj 6

2 pentru Dinamo Bucu- 
arbitrajul cuplului V. Po- 
Bolaf.
seară, Dinamo București

difecențe 
final au 
Studenții 
mai slab

mici (2—4 
cîștigat cu 
timișoreni 
decît în

1; ȘTIINȚA
26, Viciu 8,

Hoffmaa 5,

un meci de mare luptă,

astfel cu trei victorii din tot

care campionii țării 
datorită unei com- 

au realizat o victo- 
lupta pentru titlu.

„Cupa Valea lui Carp*, organizată de 
comisia de schi a regiunii Ploiești, și a 
doua cursă din cadrul ultimei etape a 

la probe alpine. In 
se vor desfășura două 

uriaș (pe Valea lui

„Cupei R.P.R* 
aceste două zile 
curse de slalom___ , ,r„ ____ ____
Carp). întrecerea de duminică va conta 
pentru ambele competiții. Vor participa 
schiori de la Dm.nio Brașov (care con
duce în clasament după prima etapa), 
Caraimanul Bușteni, Carpați Sinaia, Stea
gul roșu Brașov, Casa Ofițerilor Bra
șov, Luceafărul Brașov, Voința Sinaia 
etc.

în clasament. Dar iată or- 
clasament : 1. VOINȚA 19 
- CAMPIOANA A R.P.R. ;
17 p. ; 3. Știința București 

Steagul roșu 7 p.; 5. Știin- 
p.; 6. Avîntul 1 p.

Meciurile disputate în penultima 
etapă a turneului fina] al campio
natului republican, 
desfășurat marți, au furnizat 
o singură excepție 
iibrate, de un bun 
mul joc, programat 
8, a opus echipele 
și Știința Cluj. In 
ma șansă în această partidă o aveau 
hocheiștii de la Miercurea Ciuc, care 
au și terminat de altfel învingători 
cu scorul de 16-0 (4-0, 6-0, 6-0). A- 
ceastă categorică victorie este conse
cința nu numai a jocului bun pres-

etapă care s-a 
cu 

— întîlniri echi- 
nivel tehnic. Pri- 
dimineața la ora 
Voința M. Ciuc 
mod firesc, pri

C. S. M. S. Iași—Știința Cluj 3-1!
organizări a jocului în a- 
în apărare, prii precizia 
și prin forța atacului, 
dispus de Știința Cluj cu 
15-12, 13-15, 15-5. Aceasta 
unei partide deosebit de

MARȚI LA IAȘI, ca urmare a unei 
mai bune 
tac ca și 
blocajului 
C.S.M.S. a 
3-1 : 15-10, 
la capătul
spectaculoase, în care s-au remarcat 
Ioanoviei, Moșescu și Șucu 
C.S.M.S., Rediiic și Sido de la 
Cluj. (GH. VASILIU, coresp.).

★
...Și iată ce perturbații (și 

cari totodată), cîte satisfacții,
cîte... probleme poate produce un sin
gur rezultat. Le vedeți reflectate în 
clasamentul primei serii a campiona
tului masculin, modificat de victoria 
de alaltăieri a ieșenilor:

de la 
Știința

clarifi- 
dar și

1. (1) Rapid București 13 11 2 37:11 24
2. (2) Știința Cluj 13 11 2 35:19 24
3. (6) CJS.M.S. Iași 12 7 5 27:21 19
4. (3) Steaua București 13 6 7 25:24 19
5. (4) Progrres-ud București 13 6 7 27:28 19
6. (5) Știința Galați 13 6 7 24:27 19
7. (7) Minerul Explorări

Baia Mare 13 4 9 18:34 17
8. (8) C.S.M. Cluj 14 1 13 12:41 15

Intre paranteze — locurile ocupate 
anterior meciului de la Iași.

Jocul în minus al echipei C.S.M.S., 
cu Rapid, se va disputa la 12 aprilie.

Duminică, în această serie, ultima 
etapă a returului are programate ur
mătoarele meciuri : Minerul Explorări 
15. Mare — Steaua, Progresul Bucu
rești—C.S.M.S. Iași și Știința duj— 
Știința Galați.

tat de hocheâștii 
a ...complezenței 
majori tații 
Știința Cluj, lipsiți — 
„poftă de joc" și de 
ofensive.

Celelalte întîlniri, disputate ta pro
gram cuplat, după-amiaza, au oferit 
în schimb mari satisfacții puținilor 
spectatori care au înfruntat cu stoi
cism ploaia și rafalele de vint. In 
primul meci, Steagul roșu a învins 
la capătul unei partide de mare 
luptă pe Avîntul Gheorghieni cu sco
rul de 5-2 (3-0, 2-1, 0-1). Soarta a- 
cestui meci a fost decisă în prima 
repriză cînd Steagul roșu a acțio
nat mai organizat, realizînd cîteva 
contraatacuri periculoase. In repriza 
a Il-a și a IlI-a jocul a pierdut din 
claritate, ambele formații punînd 
mai mult accentul pe luptă. Au în" 
scris: Măzgăreanu (2), C. Antal, Go- 
geanu, I. Hollo (Steagul roșu) și, res
pectiv, Lenard (2). Cel de al doilea 
joc: Steaua — Știința București nu 
promitea să ofere mare lucru. Și 
totuși... am asistat la unul din cele 
mai frumoase meciuri din cadrul 
acestui campionat, meci în care ti
nerii hocheiști de la Știința Bucu
rești au jucat excelent, făcînd din 
plin dovada calităților lor. Apărarea 
ermetică și promptă a studenților 
a măcinat încet-înoet toate forțele 
de care dispune echipa Steaua și 47 
de minute tabela de marcaj a arătat 
scorul 
repriza 
atacat 
cînd 
foarte 
In rest însă, s-a jucat in ... „i 
unic", Steaua atacînd permanent, dar 
din ce în ce mai dezorganizat, pînă 
cînd în min. 47 o pasă de „zile mari" 
a lui Geza Szabo a găsit crosa lui 
Calamar, care a înscris plasat. Șl 
astfel Steaua a cîștigat cu mari emo
ții și la limită : 1-0 (0-0, 0-0, 1-0).

Programul ultimei etape, disputată 
ieri, a avut dimineața un meci în 
care n-a lipsit mult să se înregis
treze o mare surpriză. Știința . Cluj — 
lipsită de aportul unor, jucători sus
pendați ca urmare a celor petrecute 

------ a 
să risipească multă energie 
a învinge Avîntul Gheor- 
Scar final : 5-2 (1-1, 1-1, 3-0) 
Știința Cluj.

des în 
contra- 
produ- 
Crișan,

de : 0—0. Uneori, mai 
secundă, studenții au 
extrem de periculos, 
panică la poarta lui 
inspirat în unele momente, 

s-a jucat în ... „sens

în partida cu Voința M. Ciuc 
trebuit 
pentru 
ghieni.
pentru



elecționata olimpică
[Eotui olimpic de fotbal, care se pre- 
Itește în vederea viitoarelor partida 
Iternaționale înscrise în calendarul re- 
[ezentatîvei noastre, și-a început seria 
Icurilor de verificare întîlnind ieri 
Ipă-amiază. pe stadionul Republicii, 
I fața a 15 000 de spectatori, formația 
Ihoslovacă Slovan Bratislava. Desigur, 
L asemenea meci, cu pronunțat carac- 
Ir de pregătire și de verificare a posi- 
llitătilor unui mai larg lot de jucători, 
Iteresează mai puțin sub aspectul rezul- 
Itului și mai mult sub cel al randamen- 
llui sclecționabililor, al comportării de 
■samblu a formației aliniate. Așa în- 
It trebuie să arătăm din capul locului 
I ceea ce a nemulțumit ieri pe specta- 
Iri n-a fost atît rezultatul de 1—1, cit 
Icni lotului nostru olimpic, mai ales
I a doua repriză a partidei, cînd nu nu- 
|ai că n-a putut să-și mărească avanta-
II acumulat în prima parte a întîlnirii 
feea ce ar fi corespuns dominării sale 
Iritoriale) dar.„ l-a și cedat.
■ Desigur, Slovan Bratislava este o e- 
bipă puternică, o demnă reprezentantă « 
«balului cehoslovac. Echipa oaspe ocu
lt un loc fruntaș in clasamentul țării 
lie, beneficiază de aportul unor renu- 
liți internaționali de talia lui Schroif, 
[opluhar, Moravcik, Molnar, binecu- 
bscuți în arena internațională, și are 
h bogat palmares. Echipa din Bratislava 
►participat la mai multe ediții ale ..Cupei 
Impionilor europeni", „Cupa Europei 
fcntrale" și alte competiții internaționale 
b mare popularitate. 0 parte din calî- 
Ițile care au făcut din Slovan o echipă 
In» poiată în fotbalul europeap au fost 
[alate și ieri, pe stadionul Republicii: 
[c bine organizat, maturitate tactică, o 
[dicată tehnicitate individuală, deose- 
ite calități atletice ale componenților 
«i.
I Cu toate acestea, reprezentanții noștri 
ptcau da un randament superior, chiar 
l fața unui astfel de adversar. Publi
ci aștepta mai mult de la componenții 
hui lot care însuma cele mat bune va- 
Iri individuale ale echipelor noastre 
fie mai în formă (Dinamo București, 
teaua. Rapid, Steagul roșu) și care nu 
pate invoca nici scuza lipsei de omoge- 
itate, 
roluat 
păstră 
bxuine 
Ltatea-, 
lini re.
au concentrat asupra jocului.
păstră a jucat într-un ritm lent, in toa- 
t compartimentele jucătorii au comis 
pmeroase greșeli individuale, mai ales 

privința preciziei paselor. (In prim» 
rpriză 39, iar în cea de-a doua 40 de 
ase ale fotbaliștilor noștri au greșit a- 
resa 1), Dintre cei 17 jucători între- 
pințați, prea puțini au corespuns inte- 
ral. Printre aceștia notăm pe

fiind vorba de jucători care au 
de multe ori împreună Impresia 
este că ieri component!: echipei 

n-au privit meeiul cu toată serio- 
au tratat cu ușurință această în- 
Ei na s-au prea întrebuințat, nu 

Echipa

Popa,

Slovan Bratislava 1-1 (1-0)

In prima repriză, Pîrcălab a făcut cîteva curse reușite pe aripă. Iată-l 
pătrunzind în careu, urmărit de Iankovici și Hrdlicka.

teren 
dar

folo-
care

Greavu, Coman și — doar în repriza în- 
tîi — Pîrcălab. Mențiuni pentru Nun
weiller III și Haidu, buni atît timp cît au 
jucat. Nunweiller IV a depus eforturi 
lăudabile dar a comis și greșeli supără
toare. Este adevărat că majoritatea ju
cătorilor noștri de ieri au susținut du
minică jocuri foarte grele, pe un 
care le-a cerut eforturi deosebite, 
aceasta este o scuză insuficientă.

Desigur, selecționerii vor ști să 
sească învățămintele acestui meci,
a fost util pentru că a permis să se tragă 
concluzii asupra formei unora din com
ponent Iotului și a unor lacune de joc.

Iată acum cîteva momente mai impor
tante din meci :

După un sfert de oră de joc echili
brat, lotul nostru începe să se apropie 
periculos de poarta Iui Slovan. In min. 
21, FI. Voinea ratează de puțin inter
venția la o centrare bună a lui Pîrcălab. 
Primul gol e marcat în min. 25, dintr-o 
fază foarte reușită : Nunweiller IV tri
mite din apărare o minge în adîncime 
lui Seredai care conduce balonul pe mij
locul terenului, îl lansează pe aripa 
stîngă pe Haidu, acesta centrează și Con
stantin, venit din urmă, trimite în plasă, 
pe jos, pe lingă Schroif: 1—0. Pîrcă
lab mai face cîteva curse reușite dar 
centrările lui rămîn fără rezultat. In 
min. 37 oaspeții ratează o ocazie mare j 
Moravcik trimite de la 6 m peste poar
ta părăsită de Coman care ieșise pen-

SECUIESC, REG. 
IRAȘOV, ne-a scris de curînd tov. 
h. Giuhat. După ce discută o serie 
e probleme ale fotbalului nostru 
ompletarea formațiilor, atenția pe 
lire F.R.F. trebuie s-o acorde echi- 
elor din provincie etc.), cititorul nos- 
ki încheie exprimîndu-și dorința ca, 
sa cum în București s-au organizat 
1 repetate rînduri gale de filme 
aortive, și în regiunea Brașov — 
acă se poate și la Tg. Secuiesc — 
i se proiecteze filme cu subiect 
portiv, care interesează in mare mă- 
kră masele largi de oameni ai 
uncii.

tre iar cealaltă în roșii, culorile sînt 
foarte distincte pentru spectatorii din 
tribună. La televiziune ele apar însă 
cam in aceeași nuanță de cenușiu 
și de aceea de multe ori îi în
curcăm pe fotbaliști. Propun ca tri
courile să nu fie într-o singură cu
loare, ci în dungi sau în carouri. 
Așa cum au avut — de pildă — 
sportivii de la C.S.M.S., cînd au jucat 
cu Dinamo București, sau cei de la 
Rapid în recentul lor meci, tot cu 
Dinamo București."

Foto : V. Bageae

capul, la un

pauză Seredaî 
centrare a lui

a
(Urmare

învins doar cu
din pag. 1)

prin mingi trimisei

1-0 (0-0) pe Ferencvaros

o acțiune a Ini 
minute Petru tri- 
corner, pe lingă

reia defectuos cu 
Varga (min. 48)

domină teritorial în timp ce oas- 
întăresc defensiva. Cu toată do- 
accentuată, atacanții noștri nu 

să-și creeze ocazii clare de gol.

tru a bloca mingea. In min. 40 portarul 
nostru se remarcă la 
Obert, iar după două 
mite cu 
poartă.

După 
capul o
iar în min. 53 Slovan Bratislava egalează 
prin Obert care a șutat parabil, pe jos, 
din marginea careului de 16 m. Echipa 
noastră 
peții își 
minarea 
reușesc
Ei greșesc pase botărîtoare în apropierea 
porții, conduc mingea excesiv sau ac
ționează lent. Lasă de dorit și frecvența 
Ca și precizia șuturilor la poartă. Mai 
periculoase sînt contraatacurile ceho
slovace, terminate cu șuturi puternice 
ale lui Obert dar care greșesc ținta sau 
sînt oprite de Ercmia. Cele mai bune o- 
cazii ale select ionabi Iilor noștri sînt cele 
din min. 70 (cînd Schroif reține o lovi
tură liberă executată de Pîrcălab), min. 
71 (Seredaî șutează într-un 
și min. 77 (cînd Ionescu 
pot fructifica o centrare 
Selymesi II).

Arbitrul Mihai Popa a 
formațiile :

adversar) 
și Varga nu 
venită de la

condus bine

SEL. OLIMPICĂ A R.P.R. : Coman 
(Eremia)—Popa, Nunweiller III (Mo- 
troc), Greavu—Emil Petru (min. 73 
Jenei), Nunweiller IV—Pîrcălab, Con
stantin (Varga), FI. Voinea (I. Ionescu), 
Seredaî, Ilaidu (min. 30 Selymeși II).

SLOVAN : Schroif—Slosiarîk, Poplu- 
har, Iankovici—Venglos, Hrdlicka—Mraz 
(Puchly), Moravcik, Molnar, Obert. Ve- 
lecky.

GH. TRANDAFIR DIN 
ne-a trimis o scrisoare 

ocupă de transmisiile me- 
televiziune și face urmă- 

„Ar fi de dorit

• TOV.
LOIEȘTI
I care se 
urilor la
[area observație :
ț echipele să sprijine aceste trans- 
[isii, folosind tricouri de culori cît 
tai diferite. Dacă, de pildă, pe sta- 
onul „23 August" din București se 
tîlnesc U.T.A. cu Steaua și o echi- 
i este îmbrăcată în tricouri albas-

AMPIONATUL DE CALIFICARE
ÎNCEPE DUMINICA VIITOARE

Din cauza timpului nefavorabil, 
impionatul de calificare va începe 
> data de 14 aprilie cu jocurile din 
apa I, conform programului inițial 
abilit.

• LA CRAIOVA S-A DESFĂȘU
RAT DE CURtND plenara comisiei 
regionale de fotbal. Despre acest 
eveniment ne-a scris tov. Alexandru 
Paveliu. După ce arată că în regiu
nea Oltenia există în prezent 152 de 
secții afiliate și peste 3 000 de spor
tivi legitimați, corespondentul nostru 
arată că nu s-a înregistrat — pa
ralel — un salt valoric corespunză
tor. Și aceasta din mai multe mo
tive : numărul insuficient de cadre 
tehnice cu pregătire corespunză
toare, neglijarea creșterii și promo
vării elementelor locale, insuficienta 
îndrumare și slabul control din par
tea comisiilor locale de fotbal etc. 
A fost adoptat un plan de măsuri în 
scopul îmbunătățirii activității fot
balistice din regiune. Un accent deo
sebit se va pune pe îmbunătățirea 
muncii de selecționare și pregătire 
a sportivilor pentru secțiile de per
formanță, se vor organiza centre de 
copii în Orașele Craiova, T. Severin, 
Caracal, Tg. Jiu etc.
nea, se va acorda o 
sebită asigurării bazei 
îmbunătățirii muncii de 
rindul sportivilor.

De asemo- 
atenție deo- 
materiale și 
educație in

individuale, sau 
înalt, în fața porții de unde oaspeții 
mai înalți și buni la jocul cu capul 
respingeau totul.

Cu trei minute înainte de sfîrșitul 
primei reprize, Ferencvaros rămăsese 
în 10 oameni, prin eliminarea interu
lui dreapta Rakosi pentru proteste re
petate la deciziile arbitrului grec 
Faturos. Totuși și în superioritate nu
merică jocul echipei Petrolul nu apare 
prea mult schimbat în bine 
aspect tactic — nici 
trările extremelor 
înalt în fața porții, 
zel demonstrase și 
că poate „culege" 
Contraatacurile oaspeților sînt lipsite 
de consistență, deoarece în jumătatea 
de teren a Petrolului nu se aventu
rează decît Fenyvesl I șl Kokeny.

In minutul 61, un stadion arhiplin 
speră din nou în calificarea Petro
lului : la o lovitură de colț, executa
tă de pe partea stingă, Aczel respin
ge cu 
Ivan ; mijlocașul petrolist reia cu ca
pul, peste buchetul de jucători și pes
te... Aczel. Este 1—0 și ceasul de la ta
bela de marcaj arată că mai sint de 
jucat 29 de minute, timp suficient 
pentru încă un gol. Dar lipsa de calm,

minute 
sau cei

cu vie-1
sub 

după pauză. Cen- 
sînt trimise tot 
unde portarul Ac- 
în prima repriză 

cu ușurință totuL

pumnul mingea care ajunge la

manifestată în continuare la întreaga; 
echipă, face ca acțiunile ei ofensiva 
să semene cu cele de pînă atunci. Un 
singur exemplu: In min. 80 Badea 
primește balonul în poziție favorabilă, 
înaintează cîțiva pași, avînd în față 
doar pe portarul Aczel, și se împiedică 
în... minge, ratînd astfel cea mai mare 
ocazie a meciului. Și, la 2—0 pentru 
Petrolul chiar și ultimele 10 
mai puteau aduce calificarea 
puțin un al treilea joc.

Meciul ia însă sfîrșit numai
toria la Urnită a ploieștenilor, insufi
cientă pentru calificare; jucătorii 
oaspeții care așteptaseră cu sufletul 
la gură fluierul final (trăgînd de timp; 
deseori) se sărută de bucurie, fericiți 
că au scăpat cu fața curată, dintr-o 
presiune cum rar se poate vedea în
tr-o partidă de fotbal.

S-au remarcat: frații 1 
Marin Marcel, de la gazde 
Matrai și Fenyvesi I, de la

Arbitrul grec A. Faturos 
bine formațiile :

PETROLUL: Sfetcu —
Marin Marcel, Florea— D. Munteanu. 
Ivan — Badea, Tabarcea, Dridea I, A. 
Munteanu. Dridea II.

FERENCVAROS: Aczel — Novak. 
Matrai, Dalnoki — Havasi, Kocsis — 
Kokeny, Rakosi, Vilezsal, Fenyvesi II 
Fenyvesi I.

Muntean», 
! și Aczel» 
oaspeți, 
a condu#

Pahonțu»

Din nou pericol la poarta oaspeților. Un „duel" direct: Dridea și portarul 
Aczel.

ȘTIRI...
• Meciurile din cadrul categoriei A 

programate duminică 7 aprilie în Capi
tală se vor disputa în program cuplat, 
pe stadionul 
urmează :

ora 14.45: 
namo Bacău,

ora 16,30: 
Brașov.

® Începînd 
meciurile oficiale de categoriile A 
încep la ora 16.30.

® Duminică se dispută jocurile eta
pei a doua a returului campionatului re
publican de juniori. în București se 
dispută următoarele partide: Progresul 
— Prahova Ploiești (stadion Progresai 
I, ora 11), Clubul sportiv școlar —

,23 August*, după cum

Dinamo București — Di-

Stcaua — Steagul

din această etapă.

Foto: Th. Roibu

ȘTIRI...
1

roșu

toate 
ți B

RADU URZICEANU

1X2X1X21

3.386
biletelor Sportexpres cu

1.176X

pentru participanta la 
suplimentar SPORTEX-

Important 
concursul 
PREȘ :

Posesorii
numărul 836051 sînt invitați să se pre
zinte la Direcția generală Loto-Prono- 
sport din București — Calea Victoriei 
nr. 9 pentru a-iși ridica AUTOTURIS
MELE „Moskvici" ciștigate la trage
rea din 31 martie a.c.

începînd cu acest concurs, depune
rea buletinelor Pronosport se va face 
pînă în seara zilei care precede data 
concursului, la orele stabilite pentru 
fiecare agenție. Deci, buletinele pen- 
trul concursul din această săptămînă 
se depun numai pînă sîmbătă 6 a- 
prilie a.c. (inclusiv).

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
ALE TRAGERII LOTO CENTRAL 

«lin 29.III.1963

Special C : Un premiu întreg de 
14.438 lei.

Categoria I : 6 X 12.216 lei și
2 X 3.054 lei fiecare;

4.125Categoria a Il-a : 15 X 
17 X 1.031 iei fiecare;

Categoria a IlI-a : 21 V 
24 X 846 lei fiecare ;

Categoria a IV-a :
20 X 672 tei fiecare ;

Categoria a
71 X 294 lei

Categoria a
109 X 179 tei

Categoria a
și 102 X 171 tei fiecare ;

Categoria a VIII-a : 199 X 357 
și 228 X 89 tei fiecare.

IMU Medgidia (teren C.P.B . ora llț» 
Voința — Farul Constanța (stadion Vo
ința, ora 11), SSE 2 — Metalul Bue, 
(stadion „23 August*, teren IV, ora 11), 
SSE 1 — Știința Buc. (stadion CAM, 
ora 11.15), Steaua — CFR Roșiori (to* 
ren Steaua, ora 11).

• Iată alte rezultate din etapa a 
Xll-a a campionatului republican de 
juniori. Seria I: Foresta Fălticeni —t 
Moldova Iași 1—3 (0—1), Chimia Su
ceava 
(2-0); 
la — 
ria a III-3: Poiana Cîmpina — Me
talul Sighișoara 0—1 (0—0); seria a 
IV-a: Farul Constanța — C.S.Ș, 
București 3—0 (3—0), Metalul Bucu
rești — Portul Constanța 1—0 (1—0), 
I.M.U. Medgidia — Ș.S.E. nr. 1 Buc, 
1—0 (1—8), Centrul 23 August Buc, 
— SSE. nr. 2 Buc. 4—1 (1—0);
seria a V-e: Progresul Alexandria — 
Minerul Cimpulung Muscel 1—1 
(0—•), Unirea R Vîlcea — Oltul Sla
tina 7—0 (5—0); seria a Vil-a: U- 
nirea Dej — Forestiera Sighet 2—1 
(1—1); seria a VUI-a: A.S. Cuglr —• 
Progresul Reghin 0—0, Arieșul Tun
dă — C-S.S. Cluj 2—0 (0—0).

— Rulmentul Bîrlad 2—3 
seria a Il-a: Laminorul Brăi- 

Rapid Focșani 2—1 (2—0); se-

De la I. E. B. S.
V-a : 60 
fiecare ;
Vi-a : 100 X 718 
fiecare ;
Vil-a : 108 X 684

PRONOEXPRES

din 
din

40

lei

lei

a-3 
urnă

10
21

La tragerea Pronoexpres 
prilie a.c., au fost extrase 
următoarele numere :

43 15 27 5
Numere de rezervă : 42
Fond de premii : 421.651 lei.
Tragerea următoare va avea 

în București.
Rubrică redactată de Loto-Prono

sport.

loc

La cererea publicatei. patinoarul ar
tificial va funcționa pentru amatorii de 
patinaj, azi și mîine între 
sîmbătă între orele 19—23, 
tre orele 10—13 și 15—19, 
pentru patinajul public.

★
La casele obișnuite s-au — 

zare bilete pentru cuplajul de fotbal 
dintre Dinamo București—Dinamo Ba
cău și Steaua—Steagul roșv Brașov de 
duminică 7.IV de pe stadionul ,,23 Au- 
gust“.

orele 17—13,. 
durut dcă în- 

ultârnete zile

pus tn vîn-

Pentru întilnirea de box din cadrul 
campionatului republican pe echipe 
Steaua București — Dinamo Craiova ce 
se va desfășura simbătă 6.IV. ora 19, 
la sala Floreasca. bilete se găsesc de 
vinzare la casele din str. Ion Vidu, a- 
gentia Pronosport din cal. Victoriei 3 
șl agenția C.C.A. din b-dul 6 Martie.

Centrul de inițiere la înot pentru co
pii între 5—10 ani funcționează zilnic 
la bazinul acoperit Floreasca. Informa
ții la telefon U.64.0&



SUCCESE ALE SPORTULUI DIN R. P. UNGARĂ
La 4 aprilie se împlinesc 18 ani de la eliberarea Ungariei de sub 

Jugul fascist. In acești ani, sportul maghiar a înregistrat succese remar
cabile, dintre care, pe cele mai importante le enumerăm mai jos:
1945 : Primul meci internațional de fo>tbwl de după eliberare : Ungaria — 

Austria 2—0.
1946 : Luptătorul Benoze cucerește medalia de aur la „mondialele“ de la 

Stockholm.
1947 : Gizi Farkaș obține la Paris 3 titluri de campioană a lumii la tenis 

de masă (simplu, dublu mixt cu Sows și dublu femei cu austriaca 
Pritzi).

1948 : Ungaria cucerește 5 medalii olimpice la Londra.
1949 : Echipa feminină de handbal în 11 a Ungariei câștigă campionatul 

mondial de la Budapesta.
1950 : Ungaria pe locul II la „europenele" de baschet femei.
1951 : Eva Szekelly — record mondial lia 100 m bras.
1952 : Ungaria cucerește locul I la J. O. la polo și fotbal și 16 medalii 

olimpice de aur.
1953 : „Meciul secolului" (fotbal) : Ungaria — Anglia 6—3 (la Londra)
1954 : La „lungime" Foldessy — medalie de aur -la „europenele" de atle

tism de la Berna.
1955 : Sandor Iharos este declarat cel mai bun sportiv din hune al anului.
1956 : Rudolf K arpa ti — campion olimpic la sabie.
1957 : Ungaria — campioană mondială la floretă bărbați.
1958 : Ungaria — locul 11 la Cupa Mairano la baschet.
1959 : Papp Jenone — pentru a doua oară campioană europeană la schit.
1960 : lanos Parti — campion olimpic la canoe-simplu.
1961 : G. Gurics — campion mondial la lupte clasice.
1962 : G. Zsivotski — campion și recordman european la aruncarea cio

canului.
Cu prilejul celei de a 18-a aniv ersări 0 eliberării, sportivii rom ini 

urează noi succese sportivilor din R.P. Ungară.

încep campionatele mondiale de
(Urmare din pag. 1)

Cea mai bună comportare se aș
teaptă — din no<u — din partea fete
lor. Pe lingă apărarea titlului la 
dublu femei, romîncele concurează 
cu șanse bune și în celelalte probe 
fi mai ales la echipe și simplu. Din 
formația de bază. Maria Alexandru, 
Geta Pitică și Ella Constantinescu — 
evoluind la valoarea lor normală — 
pot aspira la performanțe superioare.

Și băieții au ocazia de a se afirma 
prin rezultate valoroase, orice întll- 
ncre din cadrul grupei la echipe 
puțind fi cîștigată.

Ceea ce va conta în primul rind 
In comportarea reprezentanților 
noștri va fi, fără îndoială, puterea 
Jor de luptă, hotărîrea de a acționa.

In legătură cu competiția de la 
Praga, antrenorul emerit F. Paneth 
ne-a făcut următoarea declarație în

Ultimele noutăți de la Praga

Palatul sporturilor din parcul „Julius Fucik", locul de desfășurare a campiona
telor mondiale de tenis de masă.

(Fotografia a fost făcută cu prilejul campionatelor mondiale 
de patinaj artistic in 1962).

PRAGA 3 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — De miine, 
sportivi din 52 de țări din toate 
colțurile lumii se vor afla în între
cere pentru titlurile mondiale Ia tenis 
de masă.

De marți, primii sosiți la campio
nate se antrenează la cele 16 mese 
instalate în Palatul sporturilor din 
parcul „Iulius Fucik". Aci domnește 
o animație deosebită. Mingea albă 
de celuloid „este bătută” cu o deo
sebită pasiune, iar în pauze ziariș
tii iau interviuri, cer pronosticuri. 
Pe jucătorii chinezi îi găsești la an
trenamente de două ori pe zi, iar 
antrenorul lor, Fu Ți-Fan, face greu 
față și cererilor de declarații. El ne-a 
spus înt-r-o pauză :

— Lotul nostru este format din 12 
jucători ți 8 jucătoare. înainte de 
a pleca din țară am organizat un 
mare concurs de selecție la Pekin, 
la care au participat 200 de sportivi 
ți sportive din toate colturile R. P. 
Chineze. Pe cei mai buni i-am se
lecționat in lotul cu care am venit 
la Praga. Sintem în formă bună".

De luni au sosit și japonezii. In 
drum spre Praga, ei au poposit la 
Stockholm, unde au susținut cîteva 
meciuri cu suedezii. In primul meci, 
japonezii (cu o echipă mixtă) au 
cîștigat eu 10-0, iar la revanșă cu 9-1 

numele colectivului de antrenori 
care a pregătit echipele noastre : 
„Noi am inceput antrenamentele incă 
din vara trecută, iar in ultima pe
rioadă pregătirile s-au efectuat in 
comun — fete și băieți — plus spor
tivii coreeni. La Praga, noi plecăm 
acum cu un număr mai mare de 
sportivi ți antrenori. Acest lucru va 
constitui un sprijin serios pentru 
concurenți ți totodată va aduce ți 
o experiență prețioasă antrenorilor. 
In această ediție a „mondialelor*, 
cea mai tare, sarcina sportivilor ro- 
mini va fi foarte dificilă. Totuși, so
cotim că față de condițiile optime 
de pregătire, antrenamentele s-au 
desfășurat bine ți sintem convinși 
că reprezentanții R.P. Romine vor 
avea un cuvint greu de spus in ca
drul celor 7 probe. Sperăm că mun
ca asiduă a intregri delegații va 
contribui in continuare la obținerea

(suedezul Alser a obținut o victo
rie în fața lui Konaka).

— Așadar, prima verificare a reu
șit — a spus antrenorul japonez Hase
gawa. Ogimura și Kimura sint intr-o 
vervă deosebită, dar și de ceilalți 
sint mulțumit".

Iar fostul campion mondial, Ogi
mura, vorbind despre participanți, 
ne-a declarat printre altele: „Spor
tivii și sportivele din Rominia vor 
avea un cuvint greu de spus, nu 
numai în competițiile pe echipe, ci. 
și în cele individuale".

Dintre primele echipe sosite re
marcăm și pe cele ale Braziliei, Ira
nului și Ecuadorului. Brazilienii au 
în frunte pe Da Costa (Biribe) care 
nu mai este copilașul de acum doi 
ani... Intre timp, el a crescut sufi
cient (are 17 ani) și nu se mai con
sideră mezinul campionatelor. I-am 
remarcat pofta de joc, execuțiile teh
nice variate și foarte spectaculoase. 
După părerea specialiștilor, Biribe 
este capabil să facă multe surprize... 
In echipa iraniană figura centrală 
este jucătorul Bosorgsadec, actual 
mente student în S.U.A. (la campio
natele S.U.A. el a dispus in mod 
detașat de toți jucătorii fruntași 
americani).

JAN POPPER

După șase» partide

Egalitate in meciul Botvinnik—Petrosian
Așa cum s-a prevăzut, campionul 

lumii n-a putut salva finalul în care 
fusese întreruptă partida a 5-a. Avan
tajul pozițional al albului s-a dove
dit decisiv. Petrosian a analizat pre
cis și la numai 7 mutări după re
luare a obținut victoria. Botvinnik 
pierde prima partidă in acest meci.

Aseară s-a jucat cea de a 6-a par
tidă, în care Botvinnik a avut al
bele. S-au înșelat cei care au crezut 
că după înfringerea din ziua prece
dentă deținătorul titlului va trece la 
atac. Campionul lumii a preferat însă 
un joc liniștit Intr-un gambit al da

Actualități internaționale
ARBITRUL FINALEI DINAMO— 

DUBLA
Sîmbătă, în sala „Coubertin" din 

Paris se va disputa finala celei de a 
5-a ediții a „Cupei campionilor euro
peni" la handbal în 7 : Dinamo Bucu
rești — Dukla Praga. întîlni rea va

tenis de masă
de rezultate care să satisfacă pe toți 
iubitorii tenisului de masă de la noi". 

înainte de plecare, maestra eme
rită a sportului, Maria Alexandru, 
ne-a spus și ea citeva cuvinte: 
„Vă asigur câ noi toți care avem 
cinstea să reprezentăm culorile R.P. 
Romine la Praga vom depune toate 
eforturile pentru o comportare cit 
mai bună. Personal, voi face totul ea 
să justific încrederea ce mi se a- 
cordă".

★

Loturile noastre care vor concura 
la Praga sint alcătuite din următo
rii : Maria Alexandru, Geta Pitică, 
Ella Constantinescu, Catrinel Fol ea, 
Eleonora Mihai ca, Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă, Gheorghe Cobîrzan, 
Adalbert Rethi, Ștefan Sentivani. O 
parte din ei au plecat ieri dimineață, 
iar ceilalți urmează să se deplaseze 
«71

Miine, în prima zi a campionate
lor, cînd încep probele pe echipe, 
formația noastră feminină întîlnește 
la ora (Bucureștiului) 15 reprezen
tativa Greciei, iar la ora 20,30, echi
pa Danemarcei. Formația noastră 
masculină joacă abia sîmbătă: ora 
10: cu Brazilia, era 20: cu R. F. 
Germană. Tot sîmbătă, fetele vor 
primi replica jucătoarelor austriece 
(ora 15) șl a celor din S.U.A. (ora 22).

Întîlnire internațională
Sîmbătă și duminică, sala sporturi

lor din Reșița va găzdui întilnirea 
internațională triunghiulară de lupte 
clasice dintre reprezentativele R. P. 
Romine, R. P. Bulgaria și Belgiei. în

PE SCURT
ȘAH. — In turneul internațional de 

la Sarajevo, după 8 runde pe primul 
loc în clasament se află VI. Șimaghin 
(U.R.S.S.) cu 4,5 p. și o partidă în
treruptă. Pe locurile următoare : 
Gligorioi (Iugoslavia), Szabo (R.P. Un
gară), Pachman (R.S. Cehoslovacă) și 
Uhlman (R.D.G.) cu eîte 4,5 p.

ATLETISM. — In cadrul unui con
curs în sală, campionul maghiar 
Varju a reușit o performanță remar
cabilă la greutate : 18,84 m. • La
Havana, atleta cubaneză Berta Diaz 
a parcurs 80 m. garduri în 10,7, iar 
sprinterul Figuemla 100 m plat în 
10,6 sec.

SCRIMA. — Turneul internațional 
de spadă de la Budapesta (75 de pâr
tiei panți) a fost cîștigat de maghia
rul Kausz.

BOX. — In cadrul pregătirilor pen
tru campionatele europene de la Mos
cova, echipa Franței va întîlni la 18 
aprilie, la Rouen, în meci de verifi
care. reprezentativa R. P. Ungare.

TENIS. — In Cupa Davis, India 
conduce cu 3—0 în meciul cu Pakis
tan și astfel s-a calificat pentru 
semifinalele zonei asiatice, în care 
va întîlni la 9 aprilie Malaya.

BASCHET (masculin). — Sferturile 
de finală ale „C C E.“, la Madrid : 

i Re«al — Ho-nved Budapesta (retur) 
| 77—65. Real s-a calificat în semifi- 
| nale. 

mei acceptat; aproape identic câ în 
partida a doua Botvinnik a reușit 
să-și plaseze un cal puternic la e4, 
care presa asupra poziției negrului. 
El n-a căutat însă să accentueze a- 
ceastă presiune permițînd lui Petro
sian să se apere. Acesta, printr-o se
rie de mutări precise, a egalat situa
ția și la mutarea a 27-a a propus 
remiză pe care Botvinnik a acceptat-o. 
După șase partide rezultatul con
tinuă să se mențină egal: 3—3. Par
tida a 7-a va avea loc sîmbătă. Cu 
albele joacă Petrosian.

fi condusă de arbitrul francez N. 
Paillou. Dinamoviștii vor deplasa în 
capitala Franței cea mai bună echi
pă, inclusiv P. Ivănescu, care s-a 
restabilit de pe urma accidentului 
suferit.
216 PARTICIPANȚI LA „CRITERIUL 

MONDIAL AL TINERETULUI" 
LA SCRIMĂ

Orașul belgian Gând va găzdui în
tre 12 și 15 aprilie tradiționala com
petiție „Criteriul mondial al tinere
tului" la scrimă. Cele 4 titluri puse 
în joc vor fi disputate de 216 spor
tivi, reprezentând 26 de țări.
CAMPIONATUL U.R.S.S. DE HOCHEI 

PE GHEATĂ
întâlnirile disputate recent s-au în

cheiat cu rezultatele : Himik Vosk- 
resensk — Aripile Sovietelor 2—2. 
Torpedo Gorki — Lokomotiv Mosco
va 4—5 (în poarta echipei Torpedo a 
jucat internaționalul Konovalenko), 
Spartak Moscova — SKA Kalinin 8-1 
(toate cele 8 goluri au fost marcate 
de linia alcătuită din frații Maiorov 
și Starșinov). In clasament conduce 
Himik cu 22 p. (din 16 meciuri), ur
mat de T.S.K.A. cu 19 p. (din 12 
jocuri).

Gri vița Roșie — 
F. C. Grenoble 

3-3 (0-0), la rugbi
GRENOBLE, 3 (prin telefon). Pe 

Stadionul Municipal din localitate, în 
prezența a peste 3000 de spectatori 
rugbiștâi de la Grivița Roșie au obți
nut după o partidă bună un meritoriu 
rezultat de egalitate: 3—3 (0—0) în
fața puternicei echipe franceze F. C. 
Grenoble. Punctele au fost înscrise 
de Demian în mân. 46 (încercare) și 
Lanfranchi în min. 52 (lovitură de 
pedeapsă). Sîmbătă după-amâază Gr. 
Roșie întîlnește formația rugbiștâlor 
din Auch.

triunghiulară de lupte
formația Belgiei, la categoria 52 kg, 
evoluează luptătorul Mewis, partici
pant la trei ediții ale Jocurilor 
Olimpice și fratele său, campion olim
pic la Melbourne la categoria 62 kg.

întâlnirile se desfășoară diupă ur
mătorul program : sîmbătă după-
amÂază: R. P. Romînă (tineret) — 
R. P. Bulgaria; R. P. Romînă — 
Belgia; duminică dimvin-eață: R. P. 
Română (tineret) — R. P. R.; Belgia— 
R. P. Bulgaria; după-amiază: R. P. 
Romînă — R. P. Bulgaria; R. P. Ro
mână (tineret) — Belgia.

Ca arbitri neutri vor funcționa 
Bloncfc (Suedia) și Gilbert (Franța).

FOTBAL
• Astăzi se dispută primul meci 

din cadrul semifinalelor „Cupei cu
pelor": F.C. Niirnberg — Atletico 
Madrid (returul va avea loc la 24 
aprilie la Madrid).

• Un singur joc internațional in- 
terțări este programat săptămîna a- 
ceasta pe continent : Anglia — Sco
ția, un meci tradițional, care se va 
disputa sîmbătă la Londra.

• Rezultate din ultima etapă a
campionatului Turciei : Fenerbahce 
— Goztepo 2—2, Altai-Izmir —
Galatasaray Istanbul 0—2, Siinerspor
Bursa — Beșiktaș Istanbul 0—3,
Demirspor — Karamgiimruk 1—0, 
Genclerbirligi — P.T.T. 3—0.

• Un mare turneu preoliimpic va 
fi organizat în Anglia, în cadrul 
festivităților cu prilejul jubileului de 
100 de ani al federației engleze. Tur
neul va avea loc între 15 și 22 mai

DUPĂ CUM s-a anunțat, cosmonauți 
sovietici Andrian Nikolaev ’ ~ 
povici întreprind o vizită 
Zilele trecute ei au asistat 
fotbal Santos—Fluminense 
scorul de 4-2 în favoarea 
minense. Solicitat să răspundă la între 
barca ; „Ce e mai ușor pentru dv : 
zburați în Cosmos sau să jucați împd 
triva lui Bele Pavel Popovici a răs 
puns, zîmbind : ^,Fără îndoială, amîndo 
am avea o mină foarte tristă — eu p< 
terenul de fotbal, Pele în capsula cos 
mică".

„DRUMUL SPRE TOKIO“ se intittl 
lează documentarul japonez de lunj 
metraj care rulează în prezent pe ecra
nele cinematografelor din Japonia. Fii 
mul redă aspecte din diferite ediții al< 
Jocurilor Olimpice, comportarea spoerti 
vilor japonezi Ia J.O. precum și pregă 
tirile ce se fac în vederea Olimpiade 
din 1964.

LUPTĂTORII din cadrul organizație 
sportive muncitorești TUL (Finlanda 
au obținut un strălucit succes în cam 
pionatele de lupte libere ale Finlandei 
cucerind o medalie de aur, două dear 
gint și alte locuri fruntașe.

CICLIȘTI pe... gondole — aceasta c®t 
principala noutate a viitoarei ediții i 
Turului ciclist al Italiei, picgrarnat în 
tre 19 mai și 9 iunie pe un ia-aset». îi 
lungime de 3984 km împărțit în 21 d 
etape. Intr-adevăr, organizatorii au sta 
bilit că sosirea în singura etapă eon 
tra-cronometru (Trevi se — Venezia) si
aibă loc în piața venețiană San Maaxx 
unde se poate ajunge numai cu aju 
torul bărcilor sau al elicopterelor. Con 

un pod din ierni

și Pavel Po 
în Braziliâ 

la. meciul d< 
încheiat ci 
echipei Fiu

vor străbate 
de gondole. 
Alevtina și _ .

o adevărată colecție de modali 
în recentele campionate unio 
schi fond desfășurate la Mur 

— • • — ' -------- - n ut
AlevtL 
15 km 
cu ca 
autori 
un or 

___  . j orice me 
antrenamente sau luări de contac 

albi și negri. De aseone

Pavel Kolein ai

curenții 
susținut

SOȚII 
realizat 
de aur 
nale de 
mansk. Familia Kolcdn a cucerit 
puțin de patru medalii de aur : 
na — 5 și 10 km, Pavel — 30 și

CONTINUIND ofensiva legilor 
racter rasist și diserâmânatoriiu, 
tățile din Africa de Sud au ernăs 
din prin care sint interzise

intre boxeri 
nea, s-a interzis antrenorilor albi să s 
ocupe de pregătirea pugiliștilor, de eu 
loare.

LA NUMAI 24 de ore după ce, p 
pirtia de la Alpe d’Huez, schiorul 
cez Georges Duvillard a stabilit un re 
cord mondial de viteză cu 142 km p 
oră, colegul lui, Rene Collet, a obținut 
pe aceeași pîrtie, 159 km pe oră. H 
rîndul ei, Eliane Brenaud a înregistra, 
un nou record al lumii (feminin) eu 
126,400 km pe oră. Federația internațlo 
nală de schi a refuzat pînă acum si 
recunoască tentativele de viteză drep 
competiții clasice pentru motivul ci 
timpurile realizate nu sint înregistrat 
cu ajutorul unor cronometra electric 
iar distanțele nu sint măsurate cu exac 
titate. Totuși, în prezent, federația stai 
diază un proiect care va permite omo
logarea unor asemenea performanțe.

FEDERAȚIA engleză de natație a a 
doptat in unanimitate o rezoluție îi 
care critică refuzul guvernului britani 
de a acorda vize de intrare membrilo 
reprezentativei de natație a R.D. Ger 
mane, invitați să susțină un meci ci 
selecționata Angliei în luna august, îi 
orașul Cardiff. ,,Sintem extrem de în 
grijorați de implicațiile pe care aeeastâ 
hotărîre le va avea asupra activități 
sportive viitoare" — se arată în rezo 
luție.

GARRINCHA, renumitul fotbalist 1/Tă 
ziliaji, a fost suspendat de clubul Bota 
fogo pentru comportarea sa vedetistă ș 
pretențiile materiale emise în ultim 
vreme. Suspendarea sa a fost ratificat 
de federație și ca urmare el mi a juca 
în primul meci din finala camipdonatu 
Iui brazilian cu Santos. (In acest mec 
disputat la Sao Paolo, F.C. Santos 
obținut victoria cu 4-3 !).

CLUBUL DINAMO din Berlin și-a ser 
bat zilele trecute cea de a 10-a anivei 
sare. Numărul membrilor acestui du 
se ridică în prezent la 160 000, ei acti 
vînd în 33 de discipline sportive. Cel 
mai populare sporturi ale clubului sîn 
tirul, fotbalul, judo, voleiul și gimnas 
tica. Clubul Dinamo se mândrește c 
26 de maeștri emeriți ai sportului și c 
168 de maeștri ai sportului.

TRADIȚIONALA întrecere de canoia 
academic dintre echipajele de 8 + 1 al 
universităților engleze Oxford și Cam 
bridge desfășurată pe un traseu în lui 
gime de 7 km pe fluviul Tamisa a r< 
venit anul acesta canotorilor de la Ox 
fo-rd care au terminat cu un avans d 
cinci lungimi asupra adversarilor Io 
și au înregistrat timpul de 20:47,0. /I 
ceasta a fost a 109-a ediție a întreceri 
ultimele două fiind ci ști gate de Can 
bridge.

DIN INIȚIATIVA Comitetului de o 
ganizare a Jocurilor Olimpice de la T< 
kio un mare număr de polițiști jap< 
nezi învață limbi de circulație mondial 
(rusă, engleză, franceză, germană) pei 
tru a putea da indicațiile cerute < 
sportivi și turiști care vor fi prezen 
la viitoarele întreceri, olimpice din a 
pitala Japoniei.

EE &LOB
cu participarea a opt echipe nații 
nale olnimpice, printre care Elveți 
Franța, Anglia, Olanda, Italia.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Rezultate de ieri :

In „C-uipa Cupelor'4, la Marsilia 
treilea joc OFK Beograd — Na.po 
3—1 (1—1). Beograd va juca în semif 
nale cu Tottenham (24 aprilie tun 
și 1 mai returul).

în „Cupa Italiei44, sferturi de fin^ 
lă : Torino-Sampdoria 2—0, Bari-G< 
nova 2—1, după prelungiri, și Juvețt 
tus-Ver-ona 0—1. De subliniat că Ba^ 
și Verona sînt echipe de divizie I

în „Cupa Rappan", finala la P< 
dova : Slovnaft Bratislava-Padov
1—0 (0—0). Golul victoriei a fost h 
scris dintr-o lovitură de la 11 m 
transformată de Scherer.
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