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Pregătiri la Ploiești pentru viitoarele concursuri de haltere din cadrul Spartachiadei 
republicane, tn fotografie, un aspect obișnuit din sala de haltere de pe stadionul Petrolul. 
Viitorii practicanți ai sportului celor puternici asistînd la o lecție model. Se demonstrează 

stil-ul „smuls**
Foto : T. Ro-ib-u

Agenda întrecerilor
TG. JIU. Duminică s-au des- 

ășurat în localitate primele în- 
receri din cadrul Spartachiadei 
epublioane. Au avut loc jocuri 
.e volei și de baschet, precum 
i concursuri de gimnastică, în 
are au evoluat sportivi de la 
colite medii nr. 1 și 2.

V. DIGULESCU, coresp.

ROȘIORI. întrecerile Sparta- 
hiadei republicane s-au des- 
h's în majoritatea comunelor 
in raionul Roșiori. La Albești, 
lalaci. Socetu, Măldăieni, Ciu- 
ari și în alte comune, peste 
000 de tineri au participat la 
itrecerile de haltere, trîntă și 
imnastică.

T. NEGULESCU, coresp.
ORAȘUL VICTORIA. Și 

portivii din această localitate 
u luat startul în marea între- 
ere. Au t loc, cu acest pri- 
:j, jocuri de șah. tenis de masă, 
oncursuri de schi. Iată primii 
iștigători, din cadrul asociației

; Șah. Eugenia Riscă, 
ITenrîch. Tenis de 

Carol Valici. Schi. Nis-

Chimia : 
Andrei 
masă. < 
tor Măeț.

E. ASLAN, coresp.
MORENI. Peste 400 de elevi 

din cadrul asociațiej Știința 
s-au întrecut în primele con
cursuri ale marii competiții la 
gimnastică, șah și tenis de 
masă. înainte de deschiderea 
competiției au fost înmînate 55 
de carnete noilor membri UCFS 
din această asociație.

GH. ILINCA, coresp.
DOROHOI. Peste 10 000 de 

tineri și tinere din raion au 
luat parte la primele întreceri 
ale Spartachiadei republicane. 
Cele mai „în formă" s-au dove
dit a fi echipele de gimnastică 
din comunele Broscăuți. Dimă- 
cheni, iar la individual, spor
tivii Lidta Boicu, Mihăilă An- 
tohi, Mircea Bararu din Hudești, 
Mircea Glovnea din Cordăreni 
etc.
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Campionatul mondial de handbal

Echipa Romîniei a obținui o victorie netă 
în fața Danemarcei: 25-15 (10-7)

Miine seară, o intîlnire decisivă: Rominia—Cehoslovacia
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, DAN GIRLEȘTEANU

PRAGA, 11 (prin telefon). — 
Tn ultimul meci al programului 
de astă-seară din cadrul semifi
nalelor, reprezentativa Romîniei

îmi
GH. VIERU, coresp.

SE. GHEORGHE. Duminică 
s-au desfășurat în orașul și în

ra ionul Sf. Gheorghe primele 
concursuri din Spartachiada re
publicană. In orașul nostru 
precum și în comunele din ra
ion vor lua startul, -în prima 
etapă a competiției, 30 000 de 
sportivi.

GH. BRIOTA, coresp.
T1RGOV1ȘTE. Tn asociațiile 

sportive din localitate a avut 
loc zilele acestea o serie de în
treceri în cadrul primei etape a 
Spartachiadei republicane. La 
concursurile de șah, tenis de 
masă, lupte și cros au partici
pat aproape 1000 de tineri și 
tinere. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Virgil Adam, 
Emil Milea, Constantin Ivanciu, 
Silviu Dumitrescu (asociația 
sportivă Voința); Constantin 
Olaru, Adrian Nedelcu, Vasile 
Bardaș, Ioan Mihail (Grupul 
școlar metalurgic); Gheorghe 
Mazilu, Mihai Ionescu, Ma
riana Miron (Școala medie nr. 
3).

mini și-au organizat mai bine 
sistemul defensiv, au atacat mai 
variat, obținînd la sfîrșitul me
ciului cea de-a 4-a victorie con
secutivă : 25—15 (10-7). De re
marcat faptul că din min. 19, 
cînd danezii conduceau cu 7-5, 
jucătorii romîni au avut un re
viriment puternic, au reușit să 
egaleze prin Mozer, care a șutat 
de două ori imparabil, și apoi 
din min. 22 ei au luat condu
cerea mărindu-și avantajul 
ce în ce mai mult.

Numeroșii turiști romîni, 
C.pm și miile de spectatori 
zdhți la „Sportovni Hala“,

tea a doua a meciului, cînd 
jucătorii danezi nu au reușit să 
marcheze decît 8 goluri față da 
cele 15 realizate de jucătorii ro
muri. Aceștia au știut să declan
șeze contraatacul i rapide și prta-

IVANESCU

P. ANTON

(Continuare in pag. a 3-a)

a
un adversar care se anunța 
tul de dificil. După cîteva 
■nute de joc mai reținut, în 
au și comis, de altfel, unele 
șeii în apărare, handbaliștii

nuî
ALA DE VERIFICARE A BO- 
ERILOR DIN LOTUL OLIMPIC
Sîrabdtd seara, de la ora 19, în 
ila Giulești, spectatorii vor putea 
«nari prima evoluție din acest an 

boxerilor din lotul olimpic. A- 
sastâ reuniune are un caracter cu 
itul deosebit fața de celelalte, prin 
dai în care se vor disputa meciu- 
ie. Fiecare component al lotului 
j boxa cîte trei reprize, cu trei 
iversari diferiți. Cu acest prilej, 
iucâ, Puiu, Buzuluc, Pâtrașcu. Mi- 
ilic, Niculescu, Leov, Monea vor 
isține meciuri de verificare în com- 
xnia mai multor boxeri de cate- 
>ria I din orașul București. Mo
alile vor fi fard decizie. In con- 
tuare se vor disputa cîteva pal
ie oficiale.
MPOZIONUL „INVENȚIILE SI 
4OVATIILE IN SPRIJINUL AC

TIVITĂȚII SPORTIVE"
Joi 19 martie, orele 18, va avea 
ie la sediul UCFS, str. Vasile 
onta nr. 16, în sala de la etajul 
III — simpozionul „INVENȚIILE 
1 INOVAȚIILE TN SPRIJINUL 
CTIVITĂȚII SPORTIVE" orga- 
Iz.at de Consiliul Științific al 
CFS.
Vor lua cuvîntul : prof. Nicu 
lexe, Ing. T. Lazaride. ing. O. 
priș. antrenor ing. P. Cișmigiu, 
rof. Podlaha R., ing. Cismaru 
. si prof. Dumitru Constantln- 
aestru al sportului.
Antrenorii, profesorii de educa- 
e fizică, medicii sportivi și spor- 
vii fruntași din Capitală sînt 
ivitațl a lua parte.

lude mergem?
AZI

RUGBI. Stadionul Unirea, 
a 16,00 : Steaua—Dinamo, fi- 
da „Cupei 6 Martie".

MÎINE
HOCHEI. Patinoarul 23 Au- 
ist, ora 19,30: Dinamo—Știin- 
în „Cupa F.R.H.P.“

întîlnit formația Danemarcei, 
des
im

ea re 
gre- 

ro-

Ulhmete jocuri din cadrul 
semifinalelor vor avea loc 
mîine la Praga, după urmă
torul program (în paranteze 
orele de începere, după ora 
București) : Iugoslavia — 
Ungaria (16.30), Danemarca 
— U.R.S.S. (18), Suedia — 
R.F.G. (20.15) și Romînîa — 
Cehoslovacia (21.30).

Meciul reprezentativei 
noastre cu echipa Ceho
slovaciei va fi transmis în în
tregime de postul nostru de 
televiziune.

Primele meciuri in „Cupa r.R.HP “ la hochei
In pauza dintre tur și retur, 

echipele bucureștene participan
te la turneul final al campiona
tului republican de hochei 
(Steaua, Știința și Dinamo) se 
întrec, alături de o selecționată 
de tineret a Capitalei, în com
petiția dotată cu „Cupa 
F.R.H.P.“.

Întrecerea a debutat cu o sur
priză : lotul de tineret, alcătuit 
în cea mai mare parte din ju
niori, a terminat învingător în 
fața Științei : 4—3 (2—2, 1—0, 
1—1) ! Elanul debordant al se
lecționatei a făcut ca ea să con
ducă în min. 14 cu 2—0, prin 
golurile realizate de Pană și 
Moiș. Știința egalează înscriind 
prin Daradici și Suliman în ace
lași minut (16). tn min. 23, se-

lecționata ia din nou conduce
rea (Trăușan), L. Vacar ega
lează în min. 43 dar tinerii 
componenți ai formației con
duse de M. Flamaropol și I. Pe- 
trovici găsesc resurse pentru a 
marca golul victoriei (Trăușan, 
min. 46) și a apăra apoi rezul
tatul. Absența din echipă a ci- 
torva titulari nu 
frîngerea Științei, 
au jucat cu mai 
au arătat lucruri 
condus arbitrii
Hușan.

La fluierul arbitrilor Tiron și 
Bănică, s-au aliniat apoi echi
pele Steaua și Dinamo, care au 
furnizat o întrecere spectacu
loasă, mulțumită mai ales corn-

justifică în- 
Învingătorii 

mult elan si 
frumoase. Au 
Turceanu și

binațiilor dare in atac reușite 
de actualul lider al categoriei 
A. De altfel, Steaua a și cîș- 
tigat cu ușurință, 7—0 (2—0, 
2—0, 3—0), scor mai mare decît 
cel cu care depășise pe același 
adversar (6—1) în campionat. 
Dinamoviștii au atacat și ei 
adesea cu multă energie, dar 
acțiunile lor au suferit în ceea 
ce privește organizarea.

Cel mai eficace jucător a fost 
G. Szabo (3 goluri) ; celelalte 
puncte ale echipei sale au fost 
înscrise de Kraus, Ionescu, Cala- 
mar și Ștefanov.

Mîine seară (ora 19,30) un joc 
care se anunță echilibrat : Di
namo—Știința.

aplaudat cu căldură evoluția e- 
chipei noastre, ale cărei acțiuni 
de atac au fost foarte bine 
organizate și prompt finalizate 
prin Mozer și fvănescu — cu 
șuturi de la distanță — sau prin 
Nodea, Oțelea, Costache II și 
Iacob — cu acțiunile lor de la 
semicerc.

Superioritatea echipei noastre a 
fost mult mai evidentă în par-

te-o serie de frumoase combinați! 
tactice să destrame cu regulari
tate apărarea daneză.

Evoluția scorului: 2-0, ...2-3, 
3-3, 3-5, 5-5, 5-7, ...10-7, ...13-74 
13-8, 14-8, 14-10, 16-10, 16-11.., 
18-11 ...19-12, 19-13, 20-13 ...22- 
14 ...25-15.

Arbitrul norvegian Nielsen a 
condus bine.

ROMINIA : Redl, Tale — Mo 
zer (10), Ivănescu (6), Oțelea (2)

(Continuare în pag. a 4-a)

Finalele campionatelor republicane de cros

R. U.

Atleții fruntași sînt gata 
pentru primul start oficial in 
sezonul competițiilor în aer 
liber din 1964. Este vorba de 
întrecerile finale ale campiona
telor republicane de cros, de 
fapt o „restanță" a concursuri
lor anului trecut, care voi a-

Reportajul nostru ---------------------------------------------------

VÎSLASII DE PE BEGA
9

Iarna, Bega nu te mai cheamă, nu Bega,
te mai farmecă. Are în înfățișarea 
ei ceva tainic, trist și melancolic. 

Peste apa cristalină a canalului s-a aș
ternut, cîf cuprinzi cu ochii, lințoliul greu 
de gheață. Doar ici-colo, cite a rață 
sălbatică, migrată cine știe de unde, 
tulbură liniștea locurilor, bătucind cu 
ciocul și aripile acest covor imens alb- 
verzui al Begăi. Caută stăruitor un pri
lej, oricît de mic, pentru a putea pes
cui... la copcă.

Cum s-ar spune, aproape totul pare 
inert, lipsit de viață. Observația este 
însă aparentă, înșelătoare. O privire mai 
atentă te face să-fi modifici impresiile 
dintîi.

Cabana neagră. Să nu vă înspăimînte 
nici denumirea, nici aspectul ei apa
rent rece. Este sediul vîslașilor de pe

Bega, al tinerilor reprezentanți ai șco
lii sportive de elevi din Timișoara.

Să intrăm. Nu luați în nume de rău 
recomandația gazdelor : „Vă rugăm 
păstrați curățenia". Fiindcă tot ce 
vedeți aici, de la linoleumul în
tins cu grijă pe podea și pînă la sufitele 
care împrăștie o lumină atît de odihni
toare, poartă amprenta efortului colec
tiv al elevilor, profesorilor și antreno
rilor. Fiecare a purtat o targa cu pâ- 
mînt sau mortar, fiecare a cărat o bîrnă 
sau o stivă de cărămizi, fiecare a bătut 
un cui la temelia acestei construcții. 
Este de aceea foarte firesc ca toți s-o în
drăgească nespus de mult. Toți și, în pri
mul rînd, vîslașii — canotorii, caiaciștii, 
canoiștii. Ei sînt cei care poposesc ce! 
mai des aici. Cel mai des înseamnă, de 
fapt, zilnic. Obiectiv — sala de forță. 
Acolo se pregătesc, iarna, marile per-

formanțe. Și tocmai de aceea, cei doi 
antrenori ai vîslașilor timișoreni, Ale- 
xandrescu și Willems, și-au stabilit un 
plan de lucru „sui generis' : vin dimi
neața în zorii zilei și pleacă seara tîr- 
ziu, cînd primele lor grupe de elevi au 
și apucat un somn bun... Alexandrescu și 
Willems sînt oamenii despre care se 
spune că nu obosesc niciodată. Aceasta 
am auzit-o de la Tibi Sfercoci, cel mai 
autorizat ghid al școlii. Să fie oare chiar 
așa ? Să-| urmărim pe antrenorul Ale
xandrescu cum lucrează cu Aurel Ribu, 
Romulus Pocioianu, Adrian Pavlovici și 
Ștefan Toth. Pregătire fizică generală și 
specifică. O sută de minute bătute pe 
muche. Și într-o liniște deplină... An

T. STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

vea loc duminică dimineața in 
stațiunea balneară Călimănești.

La startul Întrecerilor vor fi 
prezenți aproape 600 de coticu- 
renți din întreaga țară. Con
cursurile se vor desfășura pe a- 
leile parcului Ostrov, o insulă în 
mijlocul Oltului.

Corespondentul nostru Dra- 
gornir Hoșianu ne-a informat 
că la Călimănești s-a muncit 
foarte serios pentru a se asigu
ra întrecerilor cadrul corespun
zător. Un aport însemnat l-au 
adus direcțiunea întreprinderii 
economice regionale balneaiă, 
consiliul regional și raional al 
UCFS, activiștii sportivi din 
Rm. Vîlcea. Agențiile O.N.T. 
din Rm. Vîlcea și Govora vor 
organiza excursii pentru nume
roșii oameni ai muncii aflați la 
odihnă și tratament. Zeci și zeci 
de afișe sînt puse peste tot, 
iar stația de radioficare din 
Călimănești transmite numeroa
se „buletine" ale campionate> 
lor de cros.

Pe valea Oltului timpul este 
frumos, dar friguros. Traseele 
sînt acoperite cu un strat de 
zăpadă de 8—10 cm.

întrecerile de la Călimănești 
constituie un serios prilej de 
verificare și selecție a echipe
lor noastre care vor participa 
luna viitoare, la cea de « XVIll-a 
ediție a „Crosului Balcanic" din 
Iugoslavia, 1



TELESPORT
echipa cu care „merg? aplică tn- 
tr-adevăr sistemul 4-ț-2-ț-4 așa cum 
susține antrenorul ei, dacă Ies sau 
Igrec, simpatiile tale, exagerează 
atunci cînd susțin că nu driblează 
mai mult decît este necesar sau se

O fluma demni de mare 
vumorist : contramandarea cuplaju
lui de duminică. Autorul, după 

, cum știți, o primăvară... neoonso- 
1 li dată încă. 0 singură consolare ; 
, „gluma*4 a fost închinată femeilor 

.resemnate pînă în a jian să prînzeas- 
că singure chiar de ana lor...

< în fața micului ecran, ca de obi
cei, forfotă. Familie, prieteni, in-

< vitați. în conversație ..varietăți44 fi
1 discuții despre fotbal.
i — Păcat că s-a-ntîmplat așa...
< — Nu te pierde cu firea, că pînă 

duminică nu-i un veac.
— Bine, bine, dar măcar dacă 

retransmisiile s-ar face de ucum
■ încolo așa cum aș proceda eu dacă 
i aș fi crainic măcar o singură dată.

— Cu alte cuvinte... »
i — Aș lăsa pe operatori, care 
" sesizează aproape întotdeauna cu
, precizie cele mai subtile particula

rități ale jocului și ne redau o ima
gine clară, veridică și cuprinzătoare

< a încleștării sportive de pe teren, 
‘ să și facă meseria de la primul
< pînă la ultimul fluier al arbitrului. 
’ Iar eu aș interveni pe ici, pe colo, 
( numai... în părțile esențiale. Aș 
t comenta, deci, numai strictul nece- 
* sar ; cînd intervenția mea ar putea 
- ajuta la o mai bună pricepere a 
' unor anumite situații de joc. N-aș 
, distrage atenția telespectatorilor

■ pentru a vorbi despre o minge re
pusă în joc de la margine și nu 
m-aș strădui să comunic că isprava

' aceasta importantă a făcut-o Iones-
i cu și nicidecum Popescu.
’ -— Bine, bine, dar uiți că mai
. sînt telespectatori care încă buchi

sesc abecedarul regjjlamentului ?
— Nu contest, dar se descurcă ei 

repede, văzînd și făcînd. în schimb, 
‘ dacă nu vei mai fi nevoit — vrînd-

■ nevrînd — să ciulești urechile cînd 
( trebuie și cînd nu, te-ai putea con- 
■( centra mai mult urmărind cu ochii
ii ceea ce se petrece pe teren. Ai 

desluși mai ușor, să zicem, dacă

VÎSLAȘII DE
(Urmare din pag. 1) 

frenorul explică exercițiul, apoi, cot 
ia cot, îi repetă cu elevii. Este mi; 
nutul 100, dar pe fața antrenorului 
cutele oboselii întîrzie să apară. 
Sfercoci nu exagerase.

— Băieți, la dușuri și... pe mîine. 
Noapte bună I

.Trecem într-o încăpere liliputană 
— cancelaria. Firul discuțiilor se 
țese repede. Antrenorul este în 
vervă. Ne povestește despre începu
turi, despre prima ambarcație a 
fcolii („Un caiac de 4, în ’57“) și, în 
treacăt, cu o mîndrie reținută, despre 
cele 72 aflate acum în hangare. Și, 
bineînțeles, despre șalupa care com
pletează, din toamna trecută, acest 
șnventar de invidiat 1
ț‘ Așteptăm, cît de cit, o aluzie și la 

rezultate. Abia într-un tîrziu, antreno
rul își îndreaptă privirile către unul

U-----------------------------------------

"X
Faza de zonă a campionatului 

republican de juniori
Timp de patru zile, orașul Onești a 

fost gazda Unciilor pugiliști din regiu
nile Galați, Iași, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Suceava și Bacău, participant 
la etapa de zonă a campionatului re
publican de juniori.

întrecerile au fost dominate de bo
xerii din regiunea Galați care au ocu
pat locul întîi la 6 din cele 12 catego
rii.

Iată rezultatele ultimei reuniuni : cat. 
minimă: M. Lumezeana (Galați) b. 
dese. N. Rusu (Iași) ; cat. hîrtie: Al. 
Roadevin (Galați) b.p. Gh. Tănase 
(Galați); cat. muscă : C. Cocirlea 
(Galați) b.p. D. Secheli (Mureș-Auto
nomă Afaghiară); cat. cocoș: O. Go
ren (Mureș-Autonomă Maghiară) b. ab. 
repr. a III-a N. Tudarel (Galați); cat. 
6emiușoară: A. Cibi (Mureș-Autono
mă Maghiară) b. p. N. Lică (Galați); 
cat. semiușoară : V. Gheorghe (Galați) 
b. ab repr. I D. Rotaru (Iași); cai. 
ușoară : Gh. Anghelescu (Galați) b.p.
C. Deja (Bacău); cat. semimijlocie:
Z. Antal (Mureș-Autonomă Maghiară) 
b.p. C. Voinescu (Galați); cat. mijlo
cie mică : A. Anesia (Bacău) b. ab. 
repr. 1 V. Butnaru (Suceava); cat. 
mijlocie : 1. Gilcoaie (Bacău) |b.p.,
Gh. Vanghele (Galați); cat. semigrea:
V. Stratulat (Iași) b. dese. repi. a 
Il-a /. Apostol (Suceava); cat. grea. 
/. Marton (Galați) b. ab. repr. a II a
D, Păcuraru (Bacăul

A. AROMINESEl-coresp.

feresc ca de foc — așa cum se pre
tinde — să tragă la poartă. Și cîte 
și mai cîte...

— Uiți însă că a fi crainic la 
fotbal nu e lucru ușor. Că îți tre
buie multă competență și o struniră 
strașnică a cuvintelor. Că în focul 
confruntării de pe teren e foarte 
greu să-ți drămjaiești vorbirea ?

— Nu uit, dar șocat că munca lor 
va fi mai ușoară dacă ar reuși să 
comenteze numai esențialul. E o 
chestiune de deprindere, pentru că 
ce e bun la radio nu se potrivește 
la televiziune, unde telespectatorul 
vede el însuși ceea ce vede și crai
nicul.

— Și ce altceva ai mai dori ?
— Aș dori, de pildă, ca în pauze, 

cele cîteva minute de muzică ușoară 
să fie înlocuite cu tot atîtea mi
nute în care să fie exprimate păreri 
despre joc și jucători. Ar fi nime
rite scurte interviuri din tribună 
cu spectatori, cu jucători de rezer
vă, cu arbitri și antrenori (nean- 
gajapi, bineînțeles, în întrecere) 
care au întotdeauna de spus lucruri 
interesante. în orice caz divertis
mentul ar fi plăcut, amuzant și in
structiv. Ar constitui adesea chiar 
o relaxare.

— Și încă ?
— Ceasornicul care indică timpul 

scurs și scorul să nu fie suprapus 
pe imagine în timpul cînd crainicul 
face verbal același oficiu. Sau vice
versa : să nu fie suprapusă vocea 
crainicului peste o imagine absolut 
concludentă.

— Numai atît ?
— Deocamdată...

i
L. ROSIANU

PE BEGA...
din pereții încăperii. Un veritabil 
perete-expozifie, cu planșe de toate 
mărimile și de toate culorile. Nu mai 
e nevoie de nici o relație. Notăm : 
36 titluri de campioni republicani de 
juniori, 2 de campioni ai țării la se
niori, din 1958 și pînă acum. Printre 
ei — Mircea Radu, Stela Munteanu, 
Hilde lanov. Nu-i putem aminti pe 
toți. Reținem însă : Adrian Pavlovici 
este în lotul olimpic, împreună cu alți 
doi foști elevi ai școlii, Dorina Crudu 
și Kleisch.

— Și în acest an ? ne adresăm an
trenorului.

— Să nu vă speriați : vizăm cel 
puțin jumătate din locurile I la „re
publicanele" de juniori, ca și la con
cursul școlilor sportive de elevi.

— Nu-i prea mult ?...
— Vedeți, succesele de pînă acum, 

totuși, nu ne mulțumesc. Aveți în a- 
ceasta explicația muncii neobosite a 
elevilor noștri. Antrenamente zilnice, 
de pregătire fizică și specifică și, pa
ralel, lucrul la bac. Mîine, cînd Bega 
ne va fi iar... prietenă, cu toții în 
bărci. Ce bine ne va prinde acest 
efort, la vară, pe Herăstrău sau 
Snagov !

Un aliment al tuturor anotimpurilor

Produsă în sortimente variate, se găsește de vînzare în cofetării și uni
tățile comerciale cu raioane de specialitate.

Pentru consum la domiciliu se vinde în ambalaje speciale.

***■) RUCBI
„Cupa 6 Martie“

Gloria—mai activă-a dispus de Progresul cu 9-3 (3-0)

Unul din puținele atacuri ale rugbiștilor de la Rapid este stăvilit de apără-, 
tnrii echipei Unirea (fază din meciul Unirea — Rapid din cadrul „Cupei 

Foto : I. Mihăică6 Martie-)

Ieri, pe stadionul uzinelor ..Repu
blica”, echipele Gloria ți Progresul 
s-an întîlnit într-un meci restanță din 
cadrul „Cupei 6 Martie". Mai activă ți 
îa general mai bine orientată tactic, 
formația pregătită de Toma Moldovea- 
nu • terminat învingătoare cu scorul 
de 9—3 (3—0).

Q SCHI
„Cupa Lacul Roșu“ 

a fost cucerită de schiorii 
regiunii Mureș-Autonomă 

Maghiară
A VlII-a ediție a concursului „Cupa 

Lacul Roșu*, desfășurat de curînd pe 
pîrtiile din jurul Lacului Roșu, a întru
nit la startul probelor schiori din re
giunile Bacău, Maramureș, Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară. Trofeul a 
fost cucerit de teprezenfativa regiu
nii Mureș-Autonomă Alaghiară, urmată 
de: 2. Maramureș, 3. Cluj, 4. Bacău. 
Iată cîștigătorii probelor : slalom uriaș 
seniori: A. Gorog (Maramureș); se
nioare: Iolanda Griga (Maramureș); 
juniori: Ștefan Bortnic (Cluj); junioa
re: Iudit Tomori (Cluj); coborlre se
niori : A. Gorog; senioare: Irina Ro
tar (Mureș-A.M.); juniori: Gavri! 
Vild (Mureș-A.M.); junioare: Ecateri 
na Lazăr (Mureș-A.M.); slalom spe
cial seniori: I. Lovas (Cluj); senioare: 
Iolanda Griga; juniori: G. Vild, ju
nioare : Ecaterina Lazăr; fond 15 km 
seniori: L. Bogozi (Mureș-A.M.); 10 
km senioare: luliana Gheorghe (Mu
reș-A.M.); 10 km juniori: Ștefan Lang 
(Mureș-A.M.); 5 km junioare: Eva 
Marcoș (Mureș-A.M.); ștafeta 3x10 
km seniori: Mureș-Autonomă Maghia
ră ; 3x5 km senioare: Mureș-Autono 
mă Maghiară.

C. MALNASY-coresp.

Rugbiștii metalurgiști ți-au asigurat 
avantajul încă din prima repriză, cînd 
au reușit să înscrie printr-o lovitură 
de picior căzută, transformată de Titel 
Marinescu. „15“-le Gloriei își menține 
inițiativa și după pauză, cînd înscrie 
încă de două ori, prin Blum (dropgol, 
după o grămadă deschisă) și Cernat 
(tot lovitură de picior căzută, la o ezi
tare a apărării adverse). Progresul a 
redus handicapul, imediat după pauză 
prin Alexandrescu, transformerul unei 
lovituri de pedeapsă.

Victoria Gloriei este meritată. Deși 
a prezentat o formație cti nu mai pu
țin de șase jucători care au „terminat" 
abia în toamnă junioratul, formația în
vingătoare a reușit să facă față unui 
adversar de talia Progresului. Rugbiștii 
de la Gloria au muncit mult și, lucrul 
cel mai important, au făcut un joc 
colectiv. S-au impus Titel Marinescu 
(foarte sigur pe linia de fund), Cernat 
(deosebit de activ în apărare ca și 
în atac), Ne cula (o aripă cu mari po
sibilități), Mirza, Blum și Bălan.

Jucătorii Progresului au greșit ac
ționând, de cele mai multe ori, în mod 
individual. Ei au avut partida în mînă, 
spre sfîrșitul reprizei I, cînd Rimnicea- 
nu a scos numeroase baloane fructi
ficate din grămezi. Carența amintită 
mai sus, i-a împiedecat însă să finali
zeze. Lipsa ranui joc colectiv pune se
rioase probleme acum, la cîteva zile 
de începerea campionatului.

Pe stadionul din Sos. Olteniței, 
Unirea a întrecut pe Rapid cu 17—9 
(6—3).

Finala „Cupei 6 Martie" va avea loc 
astăzi, începînd de la ora 16 pe sta
dionul Unirea. Protagoniste : Steaua 
și Dinamo. (T. St.).

• Pentru jocurile de hochei pe gheață 
din cadrul „Cupei F.R.H.P." ce se desfă
șoară pînă în 15.HI, la patinoairul artificial, 
biletele se găsesc la casele patinoarului.

DE bună calitate

FILMELE «I S O P A N C H R OM
— de
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI-' 
CIALĂ.

OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLI,-CI¥ K. CX . ... J __  ȚJRSS
17/10 DIN CU~ GRANULAȚI!

‘JWATATIIE
Concursul demonstrativ de la Galați’ 

nu și-a atins scopul
La sfîrșitul săptămînii s-a desfă- 

ștuat în bazinul acoperit din Galați 
un concurs demonstrativ la care au 
participat înotători fruntași din Bucu
rești. Iată cîteva rezultate: MASCU
LIN : 100 m liber: Emil Voicu 1:00,0; 
Cornel Georgescu 1:00,6; 400 tn liber: 
Em. Voicu 4:53,0, Vladimir Morarii 
4:55,8; 800 m liber: Em. Voicu
10:32,0, VI. Moraru 10:35,0; 200 m 
spate: T. Șerban 2:33,0, Al. Bota 
2:35,7; 100 m bras: George Alalar-
ciuc 1:16,4, Al. iSchmaltzer 1:16,6; 
200 m bras: Anghel Soptereanu 
2:47,8, Al. Schmaltzer 2:52,6 : 200 
m fluture: Michi Zagăr 2:44,6, 
Constantin Georgescu 2:45,1 ; 200
m mixt individual: C. Georgescu 
2:39,6, Cornel Georgescu 2:47.5

FEMININ: 100 m liber: Măriuca 
Rotaru 1:11.0, Gabriela Talpan 1:14,0; 
400 m liber: Crisltina Balaban 
5:20,5, Măriuca Rotaru 5:22.0; 100 ni 
spate: Anca Trohani 1:19,0, Monica 
Dimescu 1:22,1; 100 m bras: Mi
tina Marin 1:29,6, Mihaela lonescu 
1:29,7; 200 m bras: Marina Marin 
3:12,9, Mihaela lonescu 3:17,4; 100
m fluture: Măriuca Rotaru 11:18,0. 
Agneta Sterner 1:20,5.

Frumoasa inițiativă a F.R. Natație 
nu a găsit, din păcate, ecoul dorit în 
rîndurile lorganizatorilor din 'locali
tate. Astfel, consiliul regional UCFS 
Galați, comisia orășenească de spe
cialitate nu au întreprins nimic pen
tru a populariza din timp acest con
curs cu caracter demonstrativ. Din 
această cauză tribunele piscinei aco
perite au fost aproape goale în timpul 
concursurilor, iar inițiativa F.R. Na
talie a rămas fără rezultatul scontat.

î»,
★

Bazinul acoperit de la Floreasca va 
găzdui in zilele de 22 și 23 martie 
tradiționala competiție de natație oi- 
ganizată de Ministerul învățămîntului 
și dotată cu „Cupa Sfatului popular 
al Capitalei". Concursul este deschis 
școlilor sportive de elevi, cu secții de 
natație, din întreaga țară.

DE LA I. E. B. S.
• Pentru cuplaju! de fotbal. RAPID — 

CRIȘUL și PROGRESUL — ȘT</’ȚA TIMI
ȘOARA din 15.111. ax. de pe Afonul Re
publicii, biletele s-au pus vînzare la 
casele obișnuite: str. Ion Vidu, agenția 
Pronospoit cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele «23 Au* 
gust". Republicii, Dinamo și Glulești.

Aceleași case vînd și bilete psntru cu
plajul interbucureștean din 18JII., STEAUA 
— PROGRESUL și RAPID — DINAMO de pe 
stadionul „23 August", amînat din 8.III.
• Patinoarul artificial este deschis pen

tru patinaj public astăzi șl sîmbată orele 
17—19 și duminică orele 10—13 șl 15—17.



VOLEI
La început de nou sezon ACTIVITATEA LA ZI

Duminică 15 martie se reia între
cerea echipelor care activează în pri
ma categorie a tării. Ne-am apro
piat, așadar, la numai cîteva zile de 
deschiderea oficială a noului sezon, 
dar... pulsul marelui public, al iubito
rului de spectacole fotbalistice a fost 
,luat“ cu mult timp înainte: cu pri
lejul jocurilor cu caracter de verifi
care, al restanței Dinamo Pitești — 
Steaua, al 16-imilor disputate în ca
drul Cupei R.P. Romine. Aceeași în
suflețire puternică pentru sportul cu 
balonul rotund, același atașament pen
tru culorile echipelor favorite.

Firește, toate aceste dovezi de ata
șament al marei mase de iubitori ai 
fotbalului pentru sportul lor drag o- 
bligă; atit pe sportivi, cit și pe cei
lalți factori (antrenori, arbitri) che
mați să contribuie la ridicarea pe o 
treaptă superioară a fotbalului d'n 
țara noastră. Cum s-au pregătit ei, ce 
măsuri a luat F.R.F. pe linia sarcini
lor care ii revin — iată o întrebare la 
care vom încerca să răspundem în 
rândurile care urmează.

Imediat după terminarea primei 
părți a campionatului, F.R.F. a organi
zat o consfătuire cu toți antrenorii e- 
chipelor noastre care activează în 
campionatele categoriilor A, B și C- 
în scopul unei unificări a metodelor 
de instruire s-au citit referate și s-au 
purtat discuții legate de aplicarea sis
temului cu patru fundași. La sfîrșit, 
s-au trasat de către colegiul central 
al antrenorilor indicațiile tehnico-me- 
todice valabile pentru perioada pre
gătitoare. Pentru o mai bună eluci
dare a problemelor de actualitate în 
fotbalul internațional, F.R. Fotbal a 
Invitat in țara noastră pe Silvio Piola 
care a împărtășit antrenorilor noștri 
din experiența fotbalului italian. ’ în 
special, și a fotbalului mondial în ge
neral.

Conștienți de aportul pe care trebuie 
să-1 aducă la îmbunătățirea calității 
fotbalului, arbitrii s-au pregătit și ei 
:u asiduitate. Astfel, după ce au luat 
»arte la o ședință de analiză a acti
vității pe anul 1963, a urmat o peri- 
>adă in care — cu prilejul unor re
examinări — s-a urmărit verificarea

MECIURI
C.S.M. RF.SITA—MOLDOVA 

CH1ȘINAU 0—0

REȘIȚA, 11 (prin telefon). — Am- 
rele echipe desfășoară din primele 
ninute un joc rapid, cu faze specta- 
iuloase. Se înregistrează acțiuni la 
imbele porți, dar apărările sînt la 
>ost. In min. 30, fundașul Spălățelu 
e intercalează în atac, primește ba- 
onul pe care îl trimite puternic pe 
îngă poartă. După reluare, reșițenii 
u mai mult inițiativa, dar oaspeții 
e apără cu îndîrjire. In min. 57 Red- 
lic ratează o bună ocazie. In min. 
0, asistăm la un contraatac al for
mației oaspe, dar mingea trimisă de 
lincler lovește bara transversală, 
ifîrșitul partidei îi găsește pe reși- 
eni în plină ofensivă. Aii jucat for- 
lațiile:
C.S.M. REȘIȚA: Rusu — Spălă- 

elu, Oșan (Rednic), Foaie, Niculescu 
min. 70 Budai), Georgevici, Șchiopu 
Sporea), Pătrașcu, Varga, Sfîrlogea, 
cînteie.
MOLDOVA: Kurekin (Veder) — 

Jalin, Lorin, Zebenaev, Bosin, Bo
rn, Podelas, Garska, Kabasuk, Zinc- 
:r, Kutarov (Simonovici).

IANCLJ PLAVIȚ1U — coresp.

’ronoexpres J-
Concursul Pronoexpres de ieri a fost 

rimul din seria celor ce acordă im- 
ortante premii, suplimentare posesori- 
•r de bilete SPORTEXPRES trimestrul 
1964. Aceste câștiguri suplimentare se 
ribuie și la concursurile Pronoexpres 
in 18 și 25 martie a.c.
Reamintim că fiecare variantă Pro- 
jexpres participă la premiile supli- 
entare „legate" de cîte un bilet Sport- 
ipres, al cărui număr se înscrie pe 
lie ținui Pronoexpres.
Premiile suplimentare se acordă pe 
iza unei extrageri suplimentare de 5 
imere din 49, pe trei categorii. Prin- 
e câștigurile suplimentare amintim : 
otociclete, frigidere, aparate de radio, 
tarate de fotografiat, stilouri etc.
La aceste -câștiguri suplimentare par- 
M-pă și variantele combinate zecimale 
eeîndu-se pe talonul I al buletinelor 
ronoexpres atîtea numere de bilete 
>ortexpres trim. 1/1964 cîte variante 
tregi reprezintă varianta combinată- 
cimală respectivă.
Și fiindcă vorbim de variantele corn- 
na te zecimale vă reamintim succesul 
►ținut de participantul CORDAȘ DU

Spectaculozitate, dinamism...
Foto : T. Chioreanu

cunoștințelor teoretice, unificarea con
cepției de arbitra).

Instru'nd în egală măsură atit pe 
antrenori cit și pe arbitri, F. R. Fotbal 
a clarificat și mai bine principiile care 
stau la baza jocului de fotbal modern, 
s-a preocupat să convingă — în con-

AMICALE
ȘTIINȚA TIMISOARA — DINAMO 

TIMIȘOARA 6-6 (4-2) (I)

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). — 
Studenții timișoreni au primit o re
plică puternică din partea echipei Di
namo Timișoara care activează în 
campionatul regional. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
6—6. Punctele studenților au fost în
scrise de Lereter (min. 11 și 34), 
Turcan (min. 13), Becher (autogol 
min. 42), Ciosescu (min. 55) și Ră- 
celescu (min. 80). Iată formația ali
niată de Știința: Curcan (Popa) — 
Răcelescu, Turcan, Botescu, Tănase, 
Igna, Matei, R. Lazăr, Ciosescu, Le
reter, Mițaru.

Manolache nu a fost folosit întru- 
cît este accidentat.

P. ARCAN — coresp.

METALOSPORT GALAȚI—FL. ROȘIE 
TECUCI 2—2 (1-0)

SIDERURGISTUL HUNED. - PRO
GRESUL SIBIU 6—2 (3—2)

Sportexpres = premii suplimentare
MITRU cu aceaetă metodă de joc. A- 
coperind 10% dintr-o variantă combi
nată zecimală la concursul Pronoexpres 
nr. 10 din 4 martie el a obținut un 
cîștig de 71.740 lei la categoria I și 
o suită de alte premii la celelalte ca
tegorii.

• Mîine vom cunoaște premiile con
curs uliu i Pronosport din 8 martie a.c., 
concurs care a beneficiat și de un re
port important : 119.291 lei.

iCo.ncursul următor, cel din 15 martie, 
are drept „cap de afiș" meciurile din 
prima etapă a returului categoriei A 
a campionatului nostru. Iată programul 
integral :

I. Steagul roșu — Steaua (A)
II. Farul — Dinamo București (A)

III. Progresul — Știința Tim. (A)
IV. Rapid — Crișul (A)
V. Știința Cluj — Dinamo Pit. (A)

VI. C.S.M.S. — Siderurgistul (A) ,
VII. Petrolul — U.T.A. (A)
VIII. Atalanta — Lanerossi (caimp. 

italian A)
IX. Catania — Bari (camp, italian A) 

tinuare — pe antrenori și pe jucători 
de necesitatea practicării unui fotbal 
tehnic, dinamic, în viteză, cu o elasti
citate crescîndă.

Partea a doua a campionatului care 
începe duminică trebuie să marcheze 
un nou pas înainte pe drumul conti
nuei îmbunătățiri a fotbalului nostru, 
al ridicării sale pe o treaptă superi
oară, al atingerii nivelului valoric spre 
care țintim. O întrecere puternică, de 
nivel tehnic ridicat, cu jocuri de o cit 
mai bună CALITATE, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de perfectă SPORTI
VITATE, iată baza sănătoasă pe care 
trebuie să se sprijine eforturile noa
stre îndreptate spre obținerea de rezul
tate valoroase pe plan internațional.

Jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor, 
conducătorilor de secții trebuie să le 
fie clar acest lucru și să-și pună la 
contribuție toată energia, toată price
perea și dragostea pentru această ra
mură sportivă.

Nu trebuie uitat că — în acest nou 
sezon fotbalistic. — una din sarcinile 
cele mai importante este aceea care 
privește calificarea în turneul olimpic 
de la Tokio. Reprezentativa noastră 
olimpică a trecut cu succes de jocurile 
primului tur, dar mai are de depășit 
un singur obstacol: dubla confruntare 
cu selecționata olimpică a R.P. Bul
garia, programată pentru zilele de 3 
și 31 mal. De felul cum vor înțelege 
jucătorii noștri fruntași, antrenorii lor 
să se pregătească pentru jocurile de 
campionat va depinde în bună mă
sură și randamentul selecționabililor 
in echipa noastră reprezentativă.

FLOREA TĂNĂSESCU 
secretar general al F.R.F.

X. Inter — Roma (camp, italian A)
XI. Modena—Milan (camp, italian A)

XII. Torino — Juventus (camp, ita
lian A)

• Vreți să cunoașteți amănunte pri
vind returul campionatului nostru de 
fotbal ? Procurați-vă broșura „Campio
natul de fotbal" care cuprinde intere
sante date documentare. De vînzare la 
prețul de 0,50 lei la agențiile Loto 
Pronosport din întreaga țară.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 11 din 
11 martie 1964 au fost extrase din 
urnă (următoarele numere :

, 1 2 8 49 30 7
Numere de rezervă : 47 28
PREMII SUPLIMENTARE: 12 13 

35 30 39.
Fond de premii : 587.520 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 18 martie a.c., la Roman.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

© Clasamentele campionatului republi
can. seria a II-a, după etapa de duminică:

MASCULIN
1. Știința Petroșeni 11 7 4 26:16 (558—490) 18
2. Constr. Brăila 11 7 4 26:18 (555—529) 18
3. C.S.M. Cluj 11 7 4 24:21 (583—563) 18
4. Ind. S. C. T. 11 6 5 20:17 (469—444) 17
5. Electroputere Cr. 11 6 5 22:20 (533—478) 17
6. Știința Brașov 11 5 6 20:20 (499—497) 16
7. Minerul B. Mare 11 5 6 17:22 (459—544) 16
8. Olimpia[ Buc. 11 4 7 19:24 (532—538) 15
9. înainte Tim. 11 4 7 18:25 (522—547) 15

10. Dinamo Suceava 11 4 7 16:25 (481—550) 15
FEMININ

1. Metalul București 9 8 1 24: 8 (448—328) 17
2. Voința M. Ciuc 9 8 1 26:11 (503—417) 17
3. Partizanul r. Br. 9 7 2 24:12 (490—347) 16
4. Progresul Tîrg. 9 4 5 16:19 (398—358) 13
5. Corvinul Deva 9 3 6 13:20 (380—430) 12
6. Penicilina Iași 9 3 6 13:22 (361—468) 12
7. Voința București 9 2 7 13:22 (421-430) 11
8. C.F.R. Timișoara 9 1 8 9:24 (320—453) 10
• In etapa a IX-a, Corvinul Deva a ;în-

trecut formația Voința București cu 3—1 
(0—15, 15—10, 15—11, 15—7).
• LUNI 16 martie, orele 13,30, în sala 

Institutului de cultură fizică, are loc ședința 
metodică a antrenorilor de volei din Bucu
rești. Printre punctele de pe ordinea de zi 
figurează și „Tehnica și metodica îmbună
tățirii preciziei pasei de jos", procedeu 
tehnic deosebit de important pentru echi
pele noastre. Sînt invitați a lua parte toți 
antrenorii de volei din Capitală.

Critica m-a ajutat
De ctirînd am primit la redacție o 

scrisoare, prin care jucătorul Virgil Mo- 
șescu de la C.S.M.S.-Iași răspunde la

Cum sprijină Federația romină de lupte 
întrecerile Spartachiadei republicane

Biroul Federației romîne de lupte 
are printre obiectivele sale centrale 
sprijinirea întrecerilor de lupte și 
trîntă din cadrul Spartachiadei repu
blicane. în acest sens s-a întocmit din 
timp un plan de muncă în care toți 
membrii biroului au sarcini bine defi
nite. Un accent deosebit pune federa
ția de specialitate pe dezvoltarea lup
telor în acele regiuni unde acest sport 
are încă un număr restrîns de parti- 
oipanți ca, de pildă, în regiunile Su
ceava, Bacău, București, Argeș și Iași, 
în aceste regiuni se vor deplasa, pe 
perioade de 10—15 zile, unii dintre cei 
mai buni antrenori, care vor ajuta la 
organizarea concursurilor, la depistarea 
și pregătirea elementelor talentate în 
acest sport. Concomitent, echipele 
fruntașe vor merge în mijlocul tineri
lor, vor efectua demonstrații, inițiind 
în tainele acestei ramuri sportive pe 
acei care vor să-l practice în cadrul 
Spartachiadei. Seria demonstrațiilor au 
deschis-o membrii lotului nostru olim
pic, care au evoluat în fața a peste 
600 de spectatori la Făgăraș.

Cunoscutele formații bucureștene 
Steaua, Dinamo, Metalul, Progresul se 
vor deplasa în viitorul apropiat în 
marile asociații din Capitală sau în 
unele localități, orașe și comune, din 
regiunea București, în vederea popu-

BASCHET

Buletinul campionatelor
• In meciul Știința Tg. Mureș — 

Știința Craiova, Robert Țedula a de
pășit recordul lui Demian (42) în ceea 
ce privește cele mai multe puncte în
scrise într-o partidă. El a marcat 45 
de puncte, cifră care nu a mai fost 
realizată de mulți ani la noi în țară.

• Clasamentele coșgeterilor la zi: 
MASCULIN: 1. R. Țedula 338 p; 2. 
H. Demian 313 p; 3. A. Savu 267 p; 4. 
P. Dumitrescu 262 p; 5. A. Novacek 
250 p: 6. N. Ionescu 226 p; 7. N. 
Viciu 221 p; 8. Cr. Popescu 203 p; 
9. V. Barezi 194 p; 10. Gh. Hofman 
192 p; 11. R. Popovici 188 p; 12. A. 
Balint 183 p; FEMININ: 1. D. Suli- 
man 274 p; 2. H. Spiridon 260 p; 3. 
A. Racoviță 255 p: 4. O. Simion 222 
p; 5. M. Vagner 213 p; 6. M. Eckert 
194 p; 7. E. Ferencz 186 p; 8—9. E. 
Ivanovici și M. Godri 174 p; 10. R. 
Varga 173 p; 11. V. Niculescu 170 p;
12. E. Demeter 166 p.

• Pînă la încheierea returului cam
pionatului feminin (seria I) mai sînt 
4 etape. Iată programul echipelor care 
candidează la unul din cele 4 locuri 
ale turneului final: ȘTIINȚA BUCU
REȘTI: Voința Buc., Mureșul (a), Cri
șul (a), Rapid; RAPID: Voința Tg. 
Mureș (d). Voința Oradea (a), Vo
ința Buc., Știința Buc.; VOINȚA 
BUCUREȘTI: Știința Buc., Știința 
Cluj (d), Rapid, Unirea; MUREȘUL 
TG. MUREȘ: Crișul (a). Știința 
Cluj (a). Voința Brașov (a); ȘTIIN
ȚA CLUJ: Voința Oradea (d), Voin
ța Buc. (a). Mureșul (d), Crișul (d); 
VOINȚA BRAȘOV: Unirea (d), Voin
ța Tg. Mureș (a), Voința Oradea (d), 
Mureșul (d); UNIREA: Voința Bta- 
șov (a), Crișul (d), Voința Tg. Mu
reș (d), Voința Buc. 

critica făcută de ziarul nostru, pe mar
ginea comportării sale în meciul cu 
Steaua.

„Critica făcută în coloanele ziarului 
— ne scrie Virgil Aloșescu — a fost 
justă, constructivă și binevenită. M-am 
angajat in fața colegilor de echipă ca 
pe viitor să nu mai am o astfel de 
comportare. Același angajament mi-l 
iau și în fața spectatorilor și a arbitri-' 
lor. pe care îi voi ajuta pe viitor, ln\ 
misiunea lor, printr-o comportare la 
nivelul unui căpitan de echipă și al 
unui sportiv de tip nou".

După cum ne transmite corespon
dentul nostru Eugen Ursu, în partida 
de duminică cu Știința Galați, Virgil 
Moșescu a arătat că știe să se com
porte ca un adevărat sportiv. Să con
tinue pe acest drum.

• In zilele de 7 și S martie, în sala 
de sport a Complexului școlar din 
Bîrlad s-a desfășurat cea de a doua 
ediție a „Cupei orașului Bîrlad" la vo
lei. După întreceri interesante, trofeul’ 
pus în joc, „Cupa orașului Bîrlad", a 
revenit voleibaliștilor de la Confecția 
București. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile : Rulmentul Birlad, 
Viitorul Bacău si C.S.M.S. lași (ti-‘ 
neret). C. DUMITRAȘCU-coresp.

larizării luptelor. Nu vor lipsi de te 
această importantă acțiune nici echi-' 
pele din țară. Așa, de pildă, asociațiile 
și cluburile sportive cu formații 
campionatul republican, ca Petrolul 
Ploiești, C.S.O. Reșița, Unio Satu-Mare, 
Steagul roșu-Brașov, C.S.O. Galați, 
C.F.R. Timișoara, A.S.M. Lugoj și al
tele au prevăzut pentru etapele de 
mase ale Spartachiadei atit organizarea 
unui mare număr de concursuri la 
lupte cit și organizarea unor reuniuni 
pentru popularizarea și răspîndirea a- 
cestui sport.

Printre alte măsuri luate de fede
rație, în vederea ridicării calitative a 
întrecerilor la trîntă, în special, amin
tim și de elaborarea unui îndrumar 
privind organizarea concursurilor da 
trîntă și aplicarea regulamentului da 
trîntă dreaptă. Acest material, deose
bit de folositor, îndeosebi pentru aso
ciațiile sportive sătești, a fost editat 
în peste 2000 de exemplare și trimis la 
organele UCFS din toată țara, care 
le-a difuzat asociațiilor.

Federația romină de lupte a reco
mandat tuturor antrenorilor, arbitrilor, 
comisiilor locale și sportivilor frun
tași ca în etapele de mase ale marii 
competiții să fie nelipsiți de la con- 
cursurile de lupte și trîntă. Mobilizarea 
unui mare număr de tineri, de la o-rașe 
și sate, la întrecerile de lupte și trîntă, 
precum și ridicarea nivelului tehnic al 
partidelor se pot realiza numai cu spri
jinul competent al cadrelor tehnice. •’<

T. RABȘAN ■

Agenda întrecerilor
(Urmare din pag. 1)

BUJOR. Tinerii din asociația spor-( 
tivă Știința de pe lîngă Școala medie' 
mixtă din localitate participă cu en
tuziasm la întrecerile din cadrul pri-" 
mei etape. In prezent au loc între
ceri inter-clase la handbal, gimnastică, 
tenis de masă, atletism. La buna des
fășurare a acestor întreceri î.și aduc 
contribuția cei 15 instructori sportivi 
din asociația noastră, dintre care se 
disting elevii Alexandru Panait, Ni- 
colae Hagiu, Gheorghe Panait, Stela 
Vlah și Mihai Bercea.

C. DATCU, coresp.
SUCEAVA. în asociațiile sportive 

din regiune, desfășurarea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei republicane 
se bucură de un mare interes. Pînă 
acum, în 205 asociații s-au întrecut 
peste 17.CO0 de sportivi. In raionul 
Botoșani, de pildă, au fost prezenți la 
startul primelor concursuri 9000 de 
tineri și tinere, cea mai mare partici
pare înregistrîndu-se la gimnastică. 
In 34 de asociații sportive sătești din 
raionul Gura Humorului, tinerii au 
participat la interesante concursuri.

C. ALEXA-coresp. regional
Am mai primii la redacție scrisori 

în legătură cu primele întreceri din 
cadrul Spartachiadei republicane, de 
la corespondenții V. Secăreanu—Bra
șov, M. Dedu—Sinaia, Gh. Gheorghiu 
—Urziceni, P. Teodorescu—București, 
1. Ionescu—Sibiu, N. Sbuchea—Ha
țeg, M. Avanu—Tîrgoviște, 1. Popescu 
—Rădăuți, P. Spac—V. Dornei, L 
Udrescu—Pitești etc.



Jucătoarele noastre învingătoare 
în turneul internațional de tenis de masă de la Russe

Pregătiri olimpice pe toate

RU'SSE 11 (prin telefon). IMarfi 
și miercuri au continuat întrecerile 
de tenis de masă din cadrul probei 
pe echipe feminine a turneului inter
național. După ce luni, echipa romînă 
a învins formațiile Iugoslaviei și Bul
gariei, în ultimele două zile jucătoa
rele noastre au obținut alte victorii. 
Astfel, ele au dispus de selecționata 
Austriei cu 3—0: Folea—Tupi 2—1, 
Mihalca—Sedelmayer 2—0, Mihalca, 
V. Jandrescu—Tupi, Pondelnik 2—0;

de echipa R.S. Cehoslovace cu 3—0 : 
Folea—Krupova 2—0, Mihalca—Pauk- 
nerova 2—0, Folea, Mihalca—Krupova, 
Pauknerova 2—1: de reprezentativa 
orașului Sofia cu 3—0.

Alte rezultate: R.S. Cehoslovacă— 
R. P. Ungară 3—1, selecționata romî
nă a mai întrecut formațiile R.P. 
Ungare cu 3—0 și Russe cu 3—0. In 
urma acestor rezultate, echipa romînă 
s-a clasat pe primul loc, cîștigînd tro
feul pus în joc.

Campionatul mondial de handbal
(Urmare din pag. 1)

Nodea (4), Gruia (1), Hnat (1), Iacob 
(1), Costache II, I. Popescu.

DANEMARCA: Holst, M. Petersen 
— Sa-ndhoje (1), Berndt (2), Ander
sen (1), Hansen (4), F. Petersen (4), 
Nielsen (3), Kramer, Skaarup, Graver- 
sen

DANEMARCA :

reușit sâ refacă din handicap pînă la 
10—11. In repriza secundă, inițiativa 
a aparținut echipei Suediei care din 
min. 39 a preluat conducerea cu 15—14 
și nu a mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
In această parte a jocului formația 
iugoslavă a slăbit vizibil.

SERIA a Il-a

SERIA I

R. P. UNGARA—R. F. GERMANA 
19—15 (7—7). Reprezentativa maghia
ră a reușit din nou să răstoarne toate 
calculele, învingînd echipa R. F. Ger
mane după un joc în care a avut ini
țiativa ?I a condus tot timpul (cu 
4—1, 7—6, 11—6, 12—10, 15—12,
17—13, 19—13). Principalii realiza
tori: Fenyo (R.P.U.) 6 goluri, Bahrdt 
ți Lubking (R.F.G.) cile 5 goluri. 

f 
IUGOSLAVIA 

cum începuse, 
va termina cu

R. S. CEHOSLOVACA - U.R.S.S. 
18—15 (9—8). Un joc pasionant, dis
putat cu multă dîrzenie (s-au înregis
trat 11 lovituri de la 7 m și multe 
eliminări) și care a stat mult timp 
sub semnul egalității. Echipa Uniunii 
Sovietice a condus cu 3—1 (min. 9), 
Apoi cu 4—3, 5—4 și 6—5 (min. 20), 
după care handbaliștii cehoslovaci au 
revenit puternic și au luat avantaj cu 
7—6 și 8—7. După pauză, însă, ei 
sînt egalați de trei ori de jucătorii 
sovietici la 9—9, 10—10 și 12—12 
(min. 40). Treptat, reprezentativa R.S. 
Cehoslovace își impune jocul 
tehnic și mai eficace.

CLASAMENTELE

său maiSUEDIA—R. S. F.
23—18 (10—11). Așa 
se părea că meciul se 
o mare surpriză. Iugoslavii au condus
în min. 12 cu 7—2! In continuare, 
fnsă, suedezii și-au revenit, au prac
ticat un joc tehnic și datorită unor 
puternice aruncări de la distanță au

1. Suedia
2. Ungaria
3. B.F.G.
4. Iugoslavia

SERIA t

2
2
2
2

2
1
3
O

0 O 38:26 4
O
1
1

1 27:30 2 
l 29:33
1 32:37

1
1

SERIA A 1I-A

Duminică: returul Spartacus 
Budapesta—Rapid București 

in „CX.E.“ la handbal

1. Romi ni a
2. Cehoslovacia
3. UB3.S,
4. Danemarca

2
2
O

2 O

2
2
2

O 
0 
O 
o

o 
o
2
2

41:29
32:26
29:34
26:39

4
4
O 
O

După cum se știe, returul semifina
lei Spartacus Budapesta—Rapid Bucu
rești, din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la handbal în 7 feminin, se 
dispută duminică în localitatea Tata 
din R.P. Ungară. In primul meci, dis
putat la București, Rapid a obținut 
victoria cu 13—5 (8—3), luînd astfel 
un serios avantaj asupra campioanei 
maghiare. Handbalistele noastre însă, 
și-au continuat pregătirile cu aceeași 
grijă in această perioadă, incluzînd 
în programul lor cîteva 'mtilniri de ve
rificate, menite să îmbunătățească și 
mai mult forma echipei. Lotul Rapidu
lui — cuprinzînd jucătoarele cunoscu
te — urmează să plece astăzi în R.P. 
Ungară.

Atletul de ouloare Bob Hayes este unul din favoriții probei de 100 m la J.O. 
de la Tokio. Iată-l pe sprinterul american cîștigînd proba de 60 yarzi la un 
concurs desfășurat la Madison Square Garden cu 6,1 înaintea lui Sam Perry 

(dreapta) și Gerald Ashworth (stingă)

55 ȚARI ȘI-AU CONFIRMAT PINA 
ACUM PARTICIPAREA LA J. O.

La Jocurile Olimpice de vară de la 
Tokio un număr de 55 țări și-au con
firmat pînă acum în mod oficial parti
ciparea. (După cum se știe la această 
ediție a J.O. s-a înscris un număr re
cord de țări: 104). Cercetînd listele 
confirmărilor de pînă acum, obser
văm că cea mai mare delegație anun
țată este cea a U.R.S.S. (392), urmată 
de cea a S.U.A. (385), Angliei (245), 
Australiei (233) etc., în timp ce delega
ția cea mai mică este a ducatului 
Lichtenstein formată din... 2 sportivi.

Problema cazării turiștilor constituie 
o grijă deosebită pentru organizatori. 
Din cele 30.000 de cereri doar 19.000 
au fost pînă acum rezolvate.

Comisia de organizare a anunțat că 
au fost primite 2 628 130 cereri de bi
lete pentru festivitatea de deschidere și 
917 014 pentru festivitatea de închi
dere I Stadionul olimpic poate primi în 
două zile 170 000 spectatori, iar Japo
nia are rezervate doar 65 000 de locuri 
din care 32 000 la deschidere și 33 000

24 de șahiști vor participa la turneul interzonal
A luat sfîrșit turneul zonal de la 

Moscova care desemnează trei parti- 
oipanți la viitoarea etapă a campiona
tului mondial de șah. Ei sînt Spasski, 
Bronstein și Stein, clasați în această 
ordine, la capătul celor 12 runde ale 
turneului.

Deși înaintea ultimei runde Boris 
Spasski nu avea decît un avans de 
p. asupra lui D. Bronstein și își ter
minase partidele, el n-a pnitut fi ajuns 
de acesta din urmă, care a pierdut 
surprinzător la Korcinoi. Stein a făcut 
remiză cu Gheller, ca și Suetin cu Hol
mov.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul final al turneului este următorul : 
Spasski 7 puncte (din 12 posibile), 
Bronstein și Stein 6'/2, Holmov 6, 
Suetin și Korcinoi 5%, Gheller 5.

Pentru turneul interzonal, Uniunea 
Sovietică mai are calificați direct pe

foștii campioni mondiali Smîslov și 
Tal. Conform ultimelor hotărîri ale 
F.I.D.E., turneul interzonal va începe 
la 20 mai, în Olanda, cu un total de 
24 de participant.

în celelalte zone se cunosc pînă a- 
cum următorii calificați : Fischer, Bis- 
guier, Reshevsky (S.U.A.), Rossetto, 
Foguelman (Argentina), Portisch, Bi- 
lek, Lengyel (Ungaria), Gligorici (Iu
goslavia), Larsen (Danemarca), Trin- 
gov (Bulgaria), Pachman (Cehoslova
cia), Darga (R.F.G.), Yanovski (Cana
da), Berger (Australia), Perez (Cuba). 
America de Sud mai trebuie să dea 
un calificat, ca și me c itul de bardj 
Ivkov (Iugoslavia) — Robatsch (Aus
tria).

Turneul interzonal va stabili 6 can
didați la titlul mondial, care — îm
preună cu Botvinik și Keres — vor 
disputa meciuri eliminatorii în cursul 
anului 1965.

la închidere. Restul 
partizate oaspeților

de bilete vor fi re
straint

ATLEȚII SE PREGĂTESC

• La Waregem (Belgia) campiona
tul de cros al Belgiei a fost cîștigat 
de Gaston Roelants care a parcurs cei 
12 km în 36:57,0 urmat de Vande- 
vattyne în 37:09,0.

• Cîteva atlete sovietice au concurat 
în aer liber la un concurs desfășurat 
la Leningrad. Ludmila Kabanova a rea
lizat pe 100 m 11,9 iar la 80 mg Nila 
Kulkova a obținut rezultatul de 11,2 
în timp ce Galina Zîbina a aruncat 
greutatea la 15,95 m.

• Atletul sovietic Valeri Brumei a 
sosit la New York pentru a primi pre-

FOTBAL
PREGĂTIRILE „OLIMPICILOR" 

BULGARI
Echipa olimpică a R. P. Bulgaria a 

susținut la Sofia, in compania forma
ției sovietice Dinamo-Moscova, primul 
său meci de verificare în actualul se
zon. Fotbaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (1—0). Go
lurile au fost marcate de Dimitrov 
(min. 23), Peșev (min. 68), Kotkov 
(min. 82).

ÎNAINTEA turneului u.e.f.a. 
PENTRU JUNIORI

In orașul Karl Marx-Stadt s-a dis
putat întîlnirea dintre selecționatele de 
juniori ale R.D. Germane și U.R.S.S. 
Au învins tinerii fotbaliști sovietici cu 
1-0 (1-0) prin golul marcat de Bani- 
șevski.

Selecționatele de juniori ale Suediei 
și R,. P. Polone s-au întîlnit intr-un 
meci amical la Wroclaw. Victoria a 
revenit tinerilor fotbaliști suedezi cu 
scorul de 1-0 (0-0).
ITALIA — TURCIA (ECHIPE OLIM

PICE) 7-1!
In meci revanșă, în cadrul prelimi

nariilor olimpice, ieri la Bergamo, 
echipa Italiei a dispus cu 7-1 (4-0) 
de Turcia. In primul joc scorul a fost 
egal (2-2) și astfel, Italia s-a califi
cat în turul următor și va juca cu

„VOI DEPUNE toate eforturile pentru a cuceri medalia 
de aur la Tokio ; aceasta este marea mea dorința pentru 
anul 1964” — a declaTat atletul cub an Enrique Figuerola 
intr-un interviu acordat ziariștilor din Havana. In inter
viul sau el a exprimat calde mulțumiri sportivilor din 
țările socialiste care au vizitat Cuba, pentru ajutorul pe 
care aceștia l-au dat mișcării sportive din Republica 
Cuba.

FEDERAȚIA internațională de schi a ho tari t sâ recalifice 
ca amator pe fostul campion mondial la proba de slalom, 
Charles Bozon (Franța). Dupâ cum se știe, Boson a lost 
suspendat pe timp de un an deoarece a participat la 
concursuri profesioniste de schi desfășurate în S.U.A, Sus
pendarea lui a expirat la siirșitul lunii ianuarie 1964.

MARGUERITHA RUYGROK, înotătoare australiană de 
origină olandeză, se poate pllnge că nu are noroc. In
tr-adevăr, nu de mult ea a realizat în proba de 220 yarzi 
timpul de 2:49,8, rezultat superior recordului mondial, dar 
Ia măsurătoarea exactă a bazinului s-a constatat că 
acesta era mai mic cu 4 cm decît lungimea regulamentară. 
In felul acesta, recordul mondial al sportivei engleza 
Stella Mitchell (2:50.2) continuă sâ rămîaă în picioare.

DUPĂ ce s-a hotărit deschiderea unei anchete în legă
tură, ou organizarea și desfășurarea meciului de box pen
tru iitlui mondial la categoria grea, iată că acum fiscul 
american a hotărit să punâ poprire pe bunurile lui Sonny 
Lls&on șl ale ceflor două societăți care era organizat meciul 
Lisbon — Clay. Această măsură are drept scop să blo- 
chese fondurile celor interesați pînă la plata împoztielor 
cuvemit® statului.

tN BRAZILIA se introduce obiceiul folosirii unui număr 
de cinci mingi în timpul unui meci de fotbal. Una din 
ele este luată de arbitri și dusă la centrul terenului 
pentru începerea jocului, celelalte râmînînd .. în așteptare. 
Ori de cite ori balonul este expediat mai puternic în 
ataca terenului de joc, este introdusă imediat pe teren 
prima minge de rezervă, „operația* aceasta repetîndu-se

ori de cite ori balonul iese în afara terenului. Specialiștii 
apreciază că în felul acesta .timpul curat’ de joc se 
lungește cu 10—12 minute.

ARGENTINIENII ar dori să organizeze campionatele 
mondiale de fotbal din 1970. Cel mai mare atu al lor îl 
constituie numărul mare de terenuri de care dispun. Ora
șul Buenos Aires, de pildă, are un teren cu o capacitate 
de 100 000 locuri. Iar în țară exista alte patru stadioane 
cu cite 80 000 locuri două cu cite 60 000 locuri.

DOI dintre cicliștii fruntași din R. D. Germană selec
ționați în loturile care vor participa la cele mai mari 
competiții ale anului. Ampler și Eckstein, sînt în prezent 
bolnavi și participarea lor la primele întreceri din 1964 
este pusă sub semnul întrebării. Totuși, antrenorul lor, 
Weisbrod, speră că pînă la startul oficial în „Cursa Păcii’ 
ei se vor reface comDlet.

CONGRESUL C.I.O. stabilit inițial sâ s« desfășoare 
In timpul Jocurilor Olimpice de la Tokio a fost programat 
pentru zilele de 6—9 octombrie, deci înaintea începerii 
marii competiții olimpice.

O INTERESANTA componență are echipa de fotbal 
F.C. Toronto, cîștigătoarea campionatului canadian : trei 
italieni, doi brazilieni, doi argentinieni, un danez, un el
vețian, un sud-african și... doi canadieni.

RENUMITUL ciclist belgian Rik Van Looy se ocupă în 
prezent de pregătirea celor mai tineri amatori ai sportului 
cu bicicleta din țara sa. El a creat un centru sportiv 
pentru copii în vîrstâ de 10—13 ani, pe care-1 finanțează 
si de care se ocupă îndeaproape

IN CADRUL unui concurs de atletism desfășurat la 
Mexico Citv spectatorii și organizatorii au fost pur și 
simplu uimiți de performanța realizată la săritura în 
înălțime de atletul Paulo Benitez, pînă atunci total necu
noscut, care a obținut 2,15 m. La verificarea rezultatului, 
totul era în regulă, cu... excepția pantofilor folosiți de 
Benitez, pe care un arbitru neîncrezător a avut curiozi
tatea să-i cerceteze. Ingeniosul atlet îi prevăzuse cu un 
mecanism cu arc. In mod firesc’, „recordul national’ a 
fost anulat, iar Benitez s-a ales cu descalificarea.

ECHIPA belgiană feminină de hochei pe iarbă H. C. 
Verwycke se allâ în mare dificultate. Opt din cele 11 
jucătoare ale sale sînt căsătorite, 6 dintre ele avînd și 
copii. Sezonul compeiițional viitor era periclitat de faptul 
că... nu avea cine sâ aibă grija de copii în timpul antre
namentelor și meciurilor. Soluția a fost însâ pe loc găsită. 
Conducerea clubului a stabilit ca, sâptâimînal, unul

dintre... soții Jucătoarelor sâ facă de serviciu pentru 
îngrijirea copiilor.

FEDERAȚIA de fotbal din Belgia a hotărit să acorde 
titlul de „membru de onoare’ al federației tuturor fotba
liștilor care au fost cel puțin de 35 de ori selecționați 
în reprezentativa Belgiei.

NUMĂRUL jucătorilor de baschet legitimați în S.U.A. 
se ridică la 3 milioane. Dintre aceștia, cei mai buni jucă
tori sînt racolați de echipele profesioniste. In prima ligă 
profesionistă activează 9 echipe împărțite în două grupe 
(5 în grupa de vest și 4 în grupa de est). Campionatul 
se desfășoară între 1 decembrie și 27 martie, timp în 
care, flecare formație susține 72 de meciuri 1 Finala se 
dispută între cîștigâtoarele de grupe. Ele se întîlnesc în 
7 partide, campioană fiind declarată echipa care cîștigă 
cel puțin 4 partide.

CEA MAI lungă cursă de schi din lume se dispută în 
Suedia : „Cursa Vaasa". Recent, la acest concurs desfă
șurat pe o lungime de 85 km pe primul loc s-a clasat 
suedezul Stefansson în 5h 32:07,0, urmat de compatriotul 
său Sixten Jernberg. La întreceri au participat peste 3000 
de schiori, iar rezultatele au fost excelente. Al 50-lea 
clasat, de pildă, a parcurs distanța în mai puțin de 6 ore. 
De menționat că în acest maraton al schiului numai 200 
de schiori au abandonat.

CANADA a cerut organizarea campionatelor mondiale 
de hochei din 1967. Orașul propus de canadieni este 
Toronto.

FOTBALISTUL englez Treford Hockey deține un tecord 
unic în campionatul Angliei. In ultimii ani el a jucat în 
toate cele 4 ligi. In echipa Bradford (în liga 4 și a 3-a), 
în echipa Newcastle (în liga a 2-a) iar în prezent, la 
Nottingham, care activează în liga I.

DOI jucători danezi activează în prima divizie a cam
pionatului italian de fotbal. Ambii au același nume, deși 
nu sînt frați. H-arald Nielsen joacă ia Bologna, fiind unul 
dintre cel mai buni atacanți, iar Fleming Nielsen la 
Atalanta din Bergamo.
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meridianele
mini atribuit celui mai bun sportiv din 
lume al anului 1963. Intr-un intervii: 
acordat ziarului- „New York Times", 
Brumei a declarat că intenționează să 
atace recordul mondial, sperînd sâ 
sară înălțimea de 2,31 m și că se pre
gătește pentru proba de decatlon unde 
spera să atingă 9.500 de puncte.

• Zilele trecute, la Ghicago, la con
cursul organizat de ziarul „Dăilly 
News" atletul american Tom O’Hara s 
depășit recordul mondial pe o milă, pe 
teren acoperit: 3:56,4. Rezultatul este 
excepțional, dacă ținem seama că anp 
trecut cel mai bun rezultat pe o mill 
în aer liber a fost cu 5 zecimi mai slal 
decît acest record de sală. Alte rezul 
tate : Crothers (Canada) pe 1000 yarz 
(914,40 m) : 2:07,6 (la 1,6 sec. de re 
cordul mondial pe teren acoperit al iu 
Snell) ; 600 yarzi (548,64 ni) Kerr (ia 
maica) 1:10,6; 60 yarzi garduri
(54,86 m) May 7,2 ; înălțime : Thoma 
2,08 m; prăjină: Jang și Wadswortl 
4,88 m.

RECORDURILE HALTEROFILILOR

Halterofilul sovietic Ulianov (cal 
pană) a împins 123,5 kg, depășind ci 
1,5 kg recordul unional deținut de Mi 
naev. Un alt record al U.R.S.S. a fos 
obținut de Bogdanovski la cat. mijloci 
(împins) cu un rezultat de 154,5 kg 
Bogdanovski are 34 ani; el a stabili 
în activitatea sa de pînă acum 34 d 
recorduri mondiale, europene și unic 
nale.

UN MARE CONCURS DE SCRIM,

Cei mai buni scrimeri sovietici s-a 
întrecut recent la Moscova. Primul lo 
la floretă femei a fost ocupat de Ras1 
vorova, înaintea cunoscutelor scrimer 
Zabelina, Gorohova și Korolieva. L 
sabie, au participat 48 de concurent 
concursul fiind cîștigat de Mavlihano' 
Proba de spadă a revenit lui Cerniko 
care l-a învins pe Habarov și Modzc 
levski, iar la floretă bărbați, primul lc 
a fost ocupat de veteranul Midler.

PE GLOB
echipa Poloniei. In echipa Italiei a 
figurat numeroși jucători care act 
vează în echipele profesioniste di 
prima ligă. Echipa turcă a contest: 
meciul, deși jucătorii în cauză au pr< 
zentat legitimații cu licențe de... am; 
toni. Golurile italienilor au fost ma 
cate de Mazzola 2, Fortunato, Petrol 
2, Domenghini și Lodetti. Meciul a fo 
excelent condus de arbitrul romi 
Andrei Rădulescu.

SPANIA — IRLANDA 5—1 IN 
„CUPA EUROPEI"

In sferturile de finală ale „Cup 
Europei" (primul joc) la Sevilla < 
chipa Spaniei a dispus de reprezent; 
tiva Irlandei cu 5-1 (4-1). Returul \ 
avea loc la Dublin.

IN ALTE „CUPE EUROPENE"
In Cupa campionilor europeni, ' 

meci revanșă s-au întîlnit Eindhoven 
F. C. Zurich (1-0 în primul joc). Vi 
toria a revenit echipei F. C. Zurich < 
3-1, aceasta calificîndu-se în semil 
nale.

In Cupa orașelor tîrguri, în meci r 
vanșă din sferturi, Spartak Brno a di 
pus cu 2-0 de F. C. Liege. (In prim 
joc 0-2). Se va disputa al treilea jo

PE SCURT
• Peste 70 de alergători au lu 

startul în cursa ciclistă Paris — Nis: 
al cărui traseu măsoară 1 525 kilom 
tri. Prima etapă, disputată pe ru 
Fontainebleau — Auxerre (153 km), 
fost câștigată de belgianul Eduai 
Sels în 3h 58:55,0. Grosul plutonuli 
în care se afla și Jacques Anquetil, < 
patru ori învingător al turului Franț< 
a sosit după 3 minute.

• Meciul internațional de lupte 
bere desfășurat în orașul Koln ini 
selecționatele R. P. Bulgaria și R. 
Germane s-a terminat cu scorul de 7- 
în favoarea sportivilor bulgari.

• Cursa ciclistă Sassari — Caglia 
(225 km) a fost cîștigată de belgian 
Edgar Sorgeloos în 5h 16:27,0. Loc 
doi, ia o lungime de bicicletă, a fo 
ocupat de italianul Carlesi. Rik V; 
Looy (Belgia) a sosit pe locul 5, 
același timp cu învingătorul.

• Concursul internațional de gir 
nastică de la Stockholm a fost clștig 
de sportivul japonez Razuo Abe, ca 
a totalizat 112 puncte. Pe locul doi. : 
108,65 puncte, s-a clasat campion 
Suediei, Stig Lindewall.
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