
RAPID ÎNAINTEA FI
NALEI...

După cum se știe, la 4 
aprilie, Rapid București va 
disputa la Bratislava — 
în compania campioa
nei Danemarcei, I. F. 
Halsingor — finala „Cupei 
campionilor europeni” la 
handbal în 7 feminin, în 
vederea căreia s-a pregătit 
cu toată atenția în perioa
da de la returul meciului 
cu Spartacus Budapesta. 
Ultimul antrenament al 
campioanei noastre, înain
tea plecării la Bratislava, 
are loc azi de la ora 15 în 
sala Floreasca, unde Rapid 
susține un joc public do. 
verificare. Partener : echi
pa masculină S.S.E. nr. I- 
ewcuresti

BRAȘOV ȘI ORADEA 
GĂZDUIESC FINALELE 
BASCHETB ALIȘTILOR

JUNIORI

F. R. Baschet a stabilit 
ca finalele campionateloi 
republicane pentru juniori 
sâ se desfășoare între 7— 
11 aprilie la Brașov (băie
ții) și Oradea (fetele). Par
ticipă echipele : Tînărul 
dinamovist Și S.S.E. nr. 2 
București. S.S.E. Oradea. 
S.S.E. Ploiești, S.S.E. Tg. ' 
Mureș, S. S. E. Piatra , 
Neamț, S.S.E. Brașov, Clu
bul sportiv școlar Cluj 
(ia băieți); S.S.E. nr. 2 și 1 
Rapid București. S.S.E. O- 
radea. S.S.E. Satu Mare. 
Înfrățirea Gheorghieni, 
S S E Brașov. Știința Moi- 
nești și S.S.E. Ploiești (la 
fetei.

Msiine : PROGRESUL |
— ȘTIINȚA TIMIȘOA

RA LA RUGSI.

La propunerea studenților 
timișoreni, Progresul a ac
ceptat ca întîlnirea de rugbi 
rare trebuia să se dispute 
duminică 5 aprilie în cadrul 
campionatului categoriei A 
să aibă loc mîine, pe sta- 1 
di o nu 1 Progresul la ora 16,15. 1

g,. In competiția de juniori, i 
organizată de clubul sportiv 
Dinam-o, duminică s-au dis
putat primele jocuri : Unirea
— Dinamo 18—6 ; Progresul
— Steaua 12—6 .

UN NOU CABINET
ȘTIINȚIFIC

Recent, a avut loc, la Ora
dea, ședința de constituire 
a cabinetului științific re
gional al UCFS, la caie au 
luat parte oameni de știință, 
medici, profesori și activiști 
tipoiiivi.

Din conducerea cabinetului 
fac parte : di. Ion Săvulescu 
— președinte, prof. Semeș 
Tiberiu — vicepreședinte, 
dr. Francîsc Adamski — vi
cepreședinte, prof. Mihai Ma
tei — secretar.

A DOUA ETAPA A
„CUPEI R.P.R." LA 
SCHI —PROBE ALPINE

Sîmbătâ și duminică se voi 
desfășura pe pîrtiile din Bu- 
cegi probele de slalom și 
slalom uriaș din cadrul e- 
tapei a Il-a a .Cupei 
B.P.B.* la schi. La întreceri 
vor participa cei mai buni 
schiori din Brașov și de pe 
Valea Prahovei.

CONCURSUL DE
___ ATLETISM AL
ȘCOLILOR SPOR

TIVE De elevi

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni se va desfășura la 
Oradea primul concurs im
portant de atletism din 
noul sezon competițional. 
Aste vorba de întrecerile 
de primăvară ale tinerilor 
atleți din cadrul școlilor 
sportive de elevi din in 
treăg-a țară. Concursul este 
așteptat cu foarte mult in
teres fiind primul prilej 
de verificare și de selecția 
a atleților din tînăra ge
nerație care vor participa 
in luna septembrie la edi- 
ția inaugurală a campionii* 

) te^or europene pentru ju- 
niori.

B ACTUALITATEA SPORTIVĂ®

i

SPARTACHIADA

Din frumuseții e patriei

TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!
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TG. MUREȘ. Asociațiile <lin 
cadrul acestui oraș au început 
să desfășoare larg întrecerile 
Spartachiadei republicane. Prin
tre asociațiile sportive eviden
țiate figurează „Comerțul" Tg. 
Mureș unde competiția a fost 
bine pregătită din timp. Trebuie 
spus că aci comisia de orga
nizare a întocmit un plan mi
nuțios și fiecărui membnu al 
comisiei i s-a repartizat o sar
cină concretă. Prima etapă a 
Spartachiadei se va desfășura în 
două faze : pînă la 1 mai între
cerile din cadrul grupelor spor
tive (există 11 grupe), iar între 
1 mai și 1 iunie, întrecerile fi
nale pe asociație. Vor avea loc 
concursuri la șapte ramuri spor
tive și anume : atletism, baschet, 
fotbal, natație, tenis de masă, 
tir și volei. Se preconizează 
participarea a 800 de concurenți 
și concurente. Pînă în prezent 
s-au desfășurat numeroase par
tide de tenis de masă (în sala 
duhului Alimentara) cu care 
prilej s-au evidențiat Nicolae 
Farago, Carol Cherecheș, A. Sil
vester etc. Consiliul asociației

sportive urmărește ca, paralel, 
majoritatea membrilor asociației 
să-și treacă normele „Concursu
lui pentnu Insigna de polispor- 
tiv“ și ca pînă la 23 August să 
fie înscriși 500 de noi membri 
în UCFS.

loan Păuș-eo-resp. reg.

B1RLAD. Sportivii din orașul 
nostru se întrec cu entuziasm în 
cadrul concursurilor Spartachia
dei republicane. în fiecare 
școală, în fiecare asociație spor
tivă, sute de tineri participă la 
concursuri de tenis de masă, șah, 
gimnastică, trîntă, baschet și al
tele.

La Școala medie nr. 2, de pil
dă, în cadrul întrecerilor acestei 
îndrăgite competiții, elevii și-au 
disputat înlîietatea Ia baschet, 
gimnastică și șah. Printre câști
gători am notat pe baschetbaliș- 
tii clasei a X-a C, la șah pe ele
vul Gheorghe Huihan, Ia gimnas
tică pe Ion 
IX-a B

GALAȚI. Membrii asociației 
sportive Victoria T.R. din Galați 
sînt angrenați în concursntrile 
din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Pînă în prezent, peste 
280 de tineri s-au întrecut Ia 
atletism, haltere, tir, șah și te
nis de masă. Cele mai hune re-

gimnastelor
Felea din clasa a

H. Gheorghe — 
coresp.

ideea comparației mi-a
casă. P-:- --------- 1---------

venit

Elevii Centrului școlar profesional și tehnic din Constanța se 
pregătesc pentru întrecerile de cros din cadrul Spartachiadei 
republicane.

Foto: V. Bageac

Echipele S.S.E. nr. 2 București învingătoare 
in „Cupa Sfatului popular al Capitalei “ la handbal

Handbalul este îndrăgit tot mai 
mult de elevi și eleve. Dovadă 
este marele număr de echipe care 
s-au format în cadrul școlilor, 
ca- și numeroasele competiții la 
care participă. Una dintre a- 
cestea este „Cupa Sfatului popu
lar al Capitalei". întrecere care 
se bucură de o frumoasă tradiție 
și care are loc în vacanța de 
primăvară. A IV-a sa ediție s-a 
consumat vineri, sîmbătă și du
minică în sala Floreașca din 
București, ciînd loc unor jocuri 
disputate cu tot elanul tinere
ții, cu pasiune și — spre lauda 
tinerilor sportivi și a antrenori-

vință trebuie să subliniem în 
mod deosebit finalele pentru pri
mul loc, în care S.S.E. nr. 2 
București și S.S.E. nr. 1 Bucu
rești la băieți și S.S.E. nr. 2 
București și S.S.E. Ploiești la 
fete și-au disputat cu toată ar
doarea șansele, într-un ritm sur
prinzător de rapid și la un nivel 
tehnic superior celorlalte me
ciuri. In general, factura 
tehnică a acestei ediții a fost 
mai bună decît a celor prece
dente. Intr-un cuvînt, o între-

(Continuare în pag. a 4-a)
lor lor — cu multă pricepere 
în ale tehnicii și tacticii de 
joc. Echipele (9 de fete și 9 de 
băieți, din 9 orașe) s-au prezen
tat bine pregătite, prestînd un 
handbal in general curat. în vite
ză și cu destulă forță și precizie. 
In special jocurile finale au oferit 
spectacole bune. In această pri-

UNDE MERGEM?
MARȚI 31 MARTIE

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 15 : Ra
pid (f) — S.S.E. nr. 2 București (m).

MIERCURI 1 APRILIE
RUGE!. — Stadionul Progresa!, ora 16,15 : 

Progresul — Știința Timișoara (cat. A).
FOTBAL. — Stadionul „23 August", ora 

14,30: meci între două selecționate de ju
niori ; ora 16,15 : Selecționata categoriei A 
— Sarajevo (Iugoslavia).

în drum spre 
Prin geamurile tramvaiului defilau șira

guri de blocuri noi. La unele sclipeau licuricii 
ferestrelor, lîngâ altele încă se profilau silue
tele macaralelor pe cerneala revărsată a amur
gului. Veneam de la antrenamentul gimnastelor 
„olimpice". De fapt, tot de pe un șantier... De 
creație, de construcție a exercițiilor noi.

...Neonul învăluia covorul mare într-o lumină 
uniformă. Cîntecul macaralelor era înlocuit de 
sunetele melodioase ale clapelor de pian. Neo
bositul Filipescu, pianistul lotului era la... post. 
„Constructorii" — gimnastele — lucrau aidoma 
celor de pe schelele blocurilor.

Intr-adevăr, fetele se află tocmai în perioada 
alcătuirii liniilor, a exercițiilor pe baza noilor 
elemente însușite. „Șeful de echipă" la sol, an
trenorul Caius Jianu, privește în perspectivă 
exercițiul ce se conturează din mișcările gra
țioase ale Lenuței. Spune parcă pentru sine : 
„Aici va fi încă un salt, aici o nouă piruetă 
— un nou ornament arhitectonic de mare fi
nețe". La rînd, altă „zidăriță". Sonia se înalță 
într-un șurub aerian. Parcă fără pic de efort...

La bîrnă lucrează schimbul doi. Cel al spe
ranțelor, care bat la porțile echipei 
Tokio. Talente 
primește nota 
impusului. Este 
și cronometrul 
țiune). Elenei Ceampelea nu i-a reușit rostogo
lirea. S-ar părea că acest lucru nu are o im
portanță deosebită cu 7 luni înainte de Jocuri. 
Și totuși... Vocea celeilalte .șefe de echipă", 
a antrenoarei Maria lonescu o .trimite" pe 
gimnastă înapoi pe aparat. Urmează trei ros
togoliri reușite...

Repetarea și iar repetarea este la ordinea 
zilei. Un mic record în materie : cele două

pentru 
outentice. Eleva Rozalia Baizat 
9 pentru execuția integrală a 
o reală promisiune. (Arbitrajul 
au intret de pe acum în func-

răsturnări consecutive ale Sicăi lonescu execu* 
tate de 39 ori. Rezultatul acestui simplu calcul 
aritmetic dă imaginea unei perseverențe im-t 
presionante !

încă din iarnă „depozitele" au fost umplute 
cu materiale de construcții : crosurile în ză-, 
padă, halterele și sacii cu nisip au ajutat la 
adunarea unei cantități deosebite de forță și 
rezistență Apoi, s-au ridicat „schelele" noilor 
exerciții, pe baza planurilor create de ima
ginația gimnastelor și de priceperea antreno
rilor. Mișcări grele, mișcări și mai grele. La 
nivelul celor mai noi cerințe. Acum s-a trecut 
la îmbinarea lor în linii perfecte, armonioase. 
Cărămidă lîngâ cărămidă. Piruete amețitoare, 
valuri line, răsturnări rapide. Unele sînt de pe 
acum perfect însușite. Saltul cu șurub al Soniei 
lovan este... beton armat. Alte mișcări sau !e- 
gaturi mai așteaptă... tencuiala. Este bine așa. 
Progresul față de anul trecut pare evident, 
iar forma sportivă maximă trebuie atinsa 
numai în toamnă. Concursurile din această pri-t 
- ------ă și din vară vor, finisa amănuntele, 

i urmele ezi- 
exerciții lor

măvară _. — ----- .... —
vor suda exercițiile,' vor șterge și 
țărilor. Ansamblul arhitectonic al 
se contureoză promițător.

Pe lîngâ progresul tehnic, alte 
îmbucurătoare : efortul intens este 
de organism. Chiar și fără a consulta bătăifei 
pulsului sau tremuratul acului tensiometrului 
(doctorița Carmen Dumitru își face conștiin
cios datoria) putem desprinde acest lucru din 
voia bună și dorința puternică de lucru c» 
domnesc în sală. Atmosferă prietenească, sfa- 
furi reciproce. La sfîrșitul antrenamentului Sonia 
lovan împarte colegelor bilete de spectacole > 
,Vom merge împreună...

observații 
bine primit

I
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Participați cu toții la întrecerile organizate în cadrul spartacliiadci 

republicane și Concursului pentru Insigna de Polisportiv!

Mîine pe stadionul „23 August14 din Capitală

O selecționată a categoriei A intilnește 
echipa iugoslavă de fotbal, Sarajevo

Mîine pe stadionul „23 Au
gust" va avea loc o mtilnire in
ternațională între o selecționată 
a categoriei A și formația iugo
slavă Sarajevo, pentru a verifica 
forma unor jucători care intră 
în atenția federației în vederea 
jocurilor oficiale din acest an.

Sarajevo este și anul acesta 
una din fruntașele campionatului 
iugoslav. După etapa de dumini
că formația iugoslavă ocupă lo
cui al patrulea în clasament, la

trei puncte de lider. în afară de 
aceasta echipa Sarajevo se pre
zintă și cm o frumoasă carte de 
vizită prin rezultatele obținute 
în meciuri internaționale. Enu
merăm cîteva dintre aceste rezul
tate : 1—1 cu F. C. Koln (care 
conduce detașat în campionatul 
R.F.G.), la Koln; 2—1 cu Fe
nerbahce, 3—1 cu Beșiktas, la 
Istanbul. Pe teren propriu, la 
Sarajevo, a întrecut pe Ferenc- 
varos Budapesta cu 3—1, pe Uj- 
pest Budapesta cu 2—1,

Pentru meciul de mîine, care 
va începe la ora 16,15, antreno
rul iugoslav A. Gegic a anunțat 
următoarea echipă : Sirco - 
Fazlagic. (a jucat de 10 ori în 
echipa de tineret, olimpică și re
prezentativă a Iugoslaviei), Bio- 
gradlic (de 12 ori internațional 
în echipele A, B și olimpică). 
Markusevic (de 2 ori în echipa 
B) — Prijaca, Sebovic — Ristic, 
Siljkut, Ferhatovic (de 15 ori in
ternațional în echipa B și o 
dată în A), Musovic (de 2 ori

în echipa de tineret), Blazeviâi 
Echipa noastră va fi alcătuită 

din următorul lot: Mîndru, Dat-, 
cu, M. Georgescu, Marcu, Pe- 
tescu, Koszka, Greavu, Nuniveil-, 
Ier III, Ivan, Petru Emil, Con-: 
stantin, N. Georgescu, PircălaH, 
FI. Voinea, Sasu, Crăiniceanu, I.; 
Haidu.

Partida va fi condusă de ar
bitrul Mihai Popa.

în deschidere, Ia ora 14,30, 
se vor întîlni două selecționate 
de juniori.



INITIATIVE
Consiliul clubului sportiv Unirea din 

Capitală a luat inițiativa de a reinstall 
instructorii sportivi din asociațiile ra
ionului, acum, cu ocazia primei, etape 
a Spartachiadei 
reîmprospătare a 
ale instructorilor

republicane. Această 
cunoștințelor tehnice 
ohm tari se face în-

cursul pentru insigna de polisportiv". 
După demonstrarea unui complex de 
exerciții, profesoara de educație fizi
că, Alexandra Constantinescu a insistat 
asupra elementelor mai grele, repetînd 
unele dintre ele la cererea instructo
rilor.

• ■

W
1

V

I exigență în organizarea sportive
de mase in regiunea Dobrogea

să numai la o singură ramură sportivă, 
ți anume la gimnastică. Astfel, zilele 
trecute, primul lot de 36 de instructori 
din asociațiile sportive Autobuzul, 
Dîmbovița, Geotehnica, Flamura roșie, 
Progresul-prefabricate, Electrificarea, 
'Bere Rahova etc. s-au întrunit pentru 
a se pregăti cit mai temeinic în ve- 
'derea exercițiilor de gimnastică. După 
ce m todista clubului, prof, de educație 
fizică dlexandra Constantinescu, a ară
tat cum se organizează in etapa pe 
asociație a Spartachiadei republicane 
concursurile de gimnastică pentru spor
tivi neclasificați in această disciplină, 
ea a trecut la exemplificarea practică 
a fiecărui exercițiu In parte. Precum 
se știe, aceste exerciții sînt cele de 
tip înviorare prevăzute și în „Con-

Stînd de vorbă cu cîțiva dintre ins
tructorii prezenți la această demonstra
ție, am aflat că ei consideră această 
inițiativă a clubului ca un ajutor efec
tiv în munca lor pentru buna organi
zare a întrecerilor de gimnastică din 
cadrul Spartachiadei republicane.

în fotografie, metodiste clubului Uni
rea, arată celor prezeuți cum se execută 
corect mișcarea nr. 3 din exercițiul 
V la proba categoria femei.

T. R.

Foto : G. Tudor

Pe marginea
Recent a avut loc plenara con

siliului regional UCFS Dobrogea. A- 
tît raportul prezentat cit și discuțiile 
purtate au reușit să cuprindă majori
tatea problemelor legate de activita
tea sportivă din regiune. In rîndurile 
co urmează ne vom opri mai mult 
asupra unor aspecte ale activității 
sportive la sate.

In perioada la care se referă darea 
de seamă (1 februarie 1963 — 1 mar
tie 1964), ca urmare a preocupării 
sporite a organelor și organizațiilor 
UCFS, activitatea sportivă de mase, 
la orașe și la sate, a cunoscut un în
semnat avînt. La Spartachiada de vară 
a tineretului a participat un important 
număr de oameni ai muncii, îndeosebi 
tineret. Exemple pozitive în acest sens 
le constituie consiliile raionale Med
gidia, Tulcea și Macin, precum și 
asociațiile sportive Voința Constan
ța, C. F. R. Constanța, S. M. T. 
Ceamurlia de Jos, S. M. Basa- 
ra-bi, lloria, S.M.T. Pantelimonul și 
Luncavița. Exemple asemănătoare se 
pot da și din Spartachiada de iarnă 
a tineretului, ediția 1963—1964. In a- 
ceastă competiție s-a pus un accent 
deosebit pe sprijinirea concretă a par- 
ticipanților de către cei peste 40G de 
antrenori și profesori de educație fi
zică.

Cu mult interes a întîmpinat tine
retul dobrogean și „Concursul pentru 
insigna de polisportiv".

în localitățile regiunii s-a organi
zat anul trecut un număr de peste 
2000 de „duminici cultural-sportive", 
la care au luat parte peste 300.000 
de tineri și vîrstnici. Această formă 
de atragere a maselor în practicarea 
exercițiilor fizice a devenit obișnuită 
în unele raioane ca Medgidia, Negru 
Vodă și Hîrșova. Exemple pozitive în 
această privință oîeră asocuțiile spor
tive din comunele Basarabi, Sîmbăta 
Nouă, Horia, Tichilești, Cobadin, Scă-

CURIERUL SPARTACHIADEI

Spartachiada republicană 
pe întinsul tării
(Urmare din pag. I)

zaltate au fost obținute de sportivii 
Dumitru Bălțățesou și Ion Bourceami 
la tir. Gheorghe Dragu ia atletism și 
Gheorghe Dănilă la haltere.

Pentru a asigura cele mai bune con- 
•diții de desfășurare a întrecerilor, ti
nerii din această asociație și-au ame
najat prin muncă voluntară o bază 
sportivă simplă.

T. Siriopol — coresp.

BABADAG. Recent, la Enisala, ra- 
1001'111 Istria, a avut loc o frumoasă „du
minică sportivă**, organizată în cadrul 
Spartachiadei republicane.

Tineri din asociațiile sportive Viața 
Nouă com. „6 Martie44, Agricultorul 
Babadag, și Heradeia Enisala au par
ticipat la întreceri de atletism și fot
bal. în mod deosebit s-au remarcat 
sportivii asociației Viața Nouă.

Constantin Dolniceanu - coresp.

MIZ1L. Tineretul din raionul nos- 
!tru a primit cu entuziasm vestea or
ganizării primei ediții a Spartachiadei 
republicane. O mărturie o constituie 
marele număr de iubitori ai sportu
lui care s-au prezentat la startul com
petițiilor. Pe ramuri sportive „recordu
rile44 de participare le dețin pînă acum 
(gimnastica și ciclismul.

I. Georgescu-coresp.

★

Ne-au mai scris despre întrecerile 
'primei etape a Spartachiadei republi
cane corespondenții noștri : T. Radu — 
Piatra Neamț, I. Mușetoiu — Oltețu, 
A. Scăunaș — Iași, V. Săsăranu — 
foaia Mare, E. Urau — Iași, G. 01a ru 
— Lugoj, I. Fețeanu — Pitești, D. 
Deac — Bistrița, B. Stoiciu — Făgă- 
Taș, P. Căpățină — Codlea, I. Ghișa — 
Oradea, V. Popescu — Cîmpulung Mus- 

I. Turjan — Sighișoara, G. Petrea 
Caransebeș, M. Lupuțiu — Sibiu, 

V. Buda — Șomcuța Mare și alții.

SPORTUL POPULAR
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Numeroși amatori de motociclism 
s-auinteresat de modul de organizare a 
întrecerilor programate de prima ediție 
a Spartachiadei republicane.

întrecerile se desfășoară la urmă
toarele categorii și clase de motociclete 
sport: categoria A, clasa națională 70 
cmc Carpați (10 km); categoria A, 
clasa pînă la 125 cmc (15 km), cate
goria A, clasa pînă la 175 cmc (15 
km), categoria A, clasa pînă la 250 
cmc (20 km), categoria A, clasa pînă 
la 350 cmc (20 km), categoria A, clasa 
pînă la 500 cmc (25 km). în afară de 
aceste clase în etapa finală se va alerga 
și la categoria B (ataș) clasa pînă la 
750 cmc. Tn concursurile de viteză pe 
circuit se va parcurge la fiecare clasă 
numărul de kilometri notați mai sus.

In etapa I, concursurile se vor des
fășura sub forma unor întreceri de în- 
deminare. Participanții la această etapă 
vor efectua cîte două manșe pe un 
traseu de minimum 300 m. Un con
curent se poate înscrie și poate parti
cipa la maximum două clase ; o moto
cicletă nu poate fi înscrisă în concurs 
decît la clasa corespunzătoare capaci
tății ei, cu excepția clasei de 500 cmc 
unde sînt admise și motociclete de 
350 cmc.

Etapa a Il-a — raională (orășenea
scă) — se va desfășura sub forma unui 
concurs de viteză pe circuit. La fel se 
vor disputa și etapele regională și fi
nală. La etapa a IlI-a — regională — 
vor participa primii 3 clasați la etapa 
pe raion (oraș) la fiecare clasă, iar la 
etapa finală (a IV-a) vor participa 
primii doi clasați la etapa regională 
la fiecare clasă, aceștia urniînd să for
meze echipa reprezentativă a regiunii.

In etapa 1 plecările se vor da indi
vidual, de pe loc, cu motorul pornit 
iar în etapa a Il-a, a IlI-a și a IV-a 
plecările se vor da pentru fiecare clasă 
în bloc cu motorul oprit.

Clasamentul pentru fiecare etapă, la 
fiecare clasă, se stabilește în ordinea 
trecerii liniei de sosire și a numărului 
de ture parcurse de fiecare concurent. 
Se clasează toți concurenții care au

parcurs cel puțin dattă treimi din nu
mărul de ture impuse de regulament.

Pentru buna desfășurare a întreceri
lor este necesar ca sprijinul comisiilor 
locale de motociclism să fie în această 
perioadă mult mai puternic. Membrii 
acestor comisii trebuie să sprijine sec
țiile pe ramură de sport în organizarea 
și desfășurarea primei etape, în așa fel 
îneît la întreceri să participe un nu
măr mare de concurenți. La concursu
rile de îndemînare trebuie ales din 
timp traseul, asigurat în așa fel îneît 
să nu se producă accidente și marcat 
vizibil pentru ca alergătorii să poată 
efectua în cele mai bune condițiuni „și
canele" cuprinse în traseu.

plenarei consiliului i 
rișoreanu și altele. In aceste locali
tăți s-au organizat numeroase „dumi
nici cultural sportive" cu un pro
gram bogat, cuprinzînd întreceri spor
tive și manifestări cultural-artistice 
care au contribuit la educarea tine
rilor și la folosirea în mod cît mai 
util a timpului lor liber.

Atît din darea de seamă cît și din 
discuțiile purtate au reieșit și o serie 
de lipsuri care frînează dezvoltarea 
activității sportive din satele regiunii 
Dobrogea. Organele raionale UCFS 
cît și consiliile asociațiilor nu au de
pus toate eforturile pentru răspîndi- 
rea sportului la sate. Multe aso
ciații sătești trăiesc doar prin 
activitatea desfășurată la fotbal. In 
cadrul marilor competiții de mase, 
cum sînt spartachiadele, unele asocia
ții sportive sătești organizează între
ceri la una sau două ramuri spor
tive. Se poate afirma, deci, că activi
tatea sportivă de mase la sate nu se 
ridică încă la nivelul sarcinilor tra
sate de Conferința pe țară a UCFS. 
Printre cauze amintim neluarea în 
considerare dc către unele consilii ra
ionale sau de către unele asociații 
sportive a condițiilor și a particulari
tăților activității de la sate. Ca atare, 
unele forme simple, specifice satului 
și ușor de organizat, cum ar fi con
cursul pentru atribuirea titlului de 
„cel mai puternic", „cel mai iute" sau 
„cel mai rezistent" tînăr din sat, se 
desfășoară încă într-un număr mic de 
asociații și în mod sporadic. De ase
menea, preocuparea organelor și or
ganizațiilor sportive pentru atrage
rea elementului feminin de la sate în 
sport a fost insuficientă.

Trebuie să mai amintim și faptul că 
numeroase asociații nu și-au organizat 
propriul lor campionat la nici o ra
mură siportivă, deși este cunoscută 
importanța acestor întreceri pentru a- 
tragerea maselor în practicarea siste- 

. matică a sportului. De pildă, în raio
nul Negru Vodă, din 59 de asociații 
39 nu au organizat campionatul in
tern, iar în raionul Adamclisi această 
competiție a avut loc numai în 6 din 
cele 53
G.A.C.
cargea, 
G.A.S.

de asociații. La asociațiile din 
Negrești, Conacul, G.A.C. Co- 

Deleni, G.A.C. Adamclisi, 
Rahmanu, Vulturul, G.A.G.

regional UCFS
Mircea Vodă și altele nu se practi

■ în mod organizat și sistematic nici
■ ramură sportivă!

Foarte grav este însă faptul că s-. 
! constatat unele cazuri de dezinformai

Așa de exemplu, consiliul asociați 
înfrățirea din comuna Cogealac a i 
format consiliul raional Istria că 

i Spartachiada de vară au particip 
: 1000 de tineri, dar controlul efectu 
i a arătat că, în realitate, era vorba do 
i de cîteva zeci. Situații similare au m 
> fost semnalate la asociațiile G.A.
• Bărăganul, I.M.U. Medgidia și alte!
• Este inadmisibil faptul că. deși co
■ siliile raionale cunosc aceste lucruri i 
i luptă cu destulă exigență pentru î 
i lăturarea lor Biroul consiliului regi 
, nai UCFS, avea datoria de a lua tn
- suri din timp împotriva acelor ac 

viști sportivi, lipsiți de răspundei
- care înlocuiesc munca 

umflate, în spatele i 
activitatea cuvenită.

Participanții la discuții au mai ar 
tat și alte aspecte negative ale ac 
vității sportive la sate. S-a vorbit a; 
fel despre activitatea șahistă cu toi 
necorespunzătoare din raionul Tulc 
(în total două secții afiliate, 4 jucate 
legitimați!), încasarea defectuoasă 
cotizației UCFS în raionul Mac 
(30—35 la sută) și altele.

Din lucrările plenarei a reieșit cl 
că deși s-au obținut unele succe 
nu s-au epuizat nici pe departe po 
bilitățile regiunii Dobrogea în ce p 
veste îndeplinirea principalelor sare 
cu privire la cuprinderea maselor- lai 
de oameni ai muncii de la orașe și 
la sate, a întregului tineret, în prac 
carea organizată și sistemtică a sp< 
tului. Organele și organizațiile UCI 
s-au 
să 
a 
gul 
lui.
mobilizeze în întreceri cel puțin 16G.C 
de participanți și totodată să lu| 
pentru ridicarea calitativă a întrece 
lor. Posibilități sînt, este nevoie dc 
de mai multă muncă, de pasiune 
activitatea de dezvoltare a sportu 
în regiunea Dobrogea.

GH. RUSESCU

i vie prin cil 
cărora nu exis

angajat să muncească mai bil 
cuprindă cu prilejul primei edi 
Spartachiadei republicane înti 

tineret în practicarea spori 
Consiliul regional și-a propus

O frumoasă demonstrație sportivă la Orath
Nu de mult, clubul sportiv Crișul 

din Oradea a organizat în cinstea 
Spartachiadei republicane o frumoasă 
demonstrație sportivă. Cei mai buni 
halterofili, gimnaști, boxeri și scrimeri 
din cadrul clubului de la asociațiile 
sportive Voința, Rapid și elevii școtii de 
8 ani nr. 9 au evoluai cu mult succes în 

I fața unui numeros public. Mult aplau-

dați au fost micuții sportivi de 
școala de 8 ani care au prezentat 
bogat și variat program de gimnăsti 
în planul de muncă al clubului Cri; 
figurează organizarea mai multor i 
monstrațu de acest fel, prin care 
fie popularizate ramurile sportive t 
cadrul Spartachiadei republicane.

I. BOITOȘ-coresp.

Sfaturi practia

Amenajări pentru concursuri de
SECTORUL PENTRU ARUNCAREA

GREUTĂȚII...

Proba de aruncare a greutății ne
cesită alegerea unui teren care să fie 
lipsit — pe cit posibil — de denive
lări. Terenul trebuie să fie din pămînt 
bătut, zgură sau iarbă. Spațiul de elan 
este format dintr-un cerc cu diame
trul interior de 2,135 m și se mar
chează cu praf de cretă sau var, 
banda avînd 5 cm. lățime. In direcția 
aruncării, pe marcajul cercului se mon
tează o „opritoare" din lemn cu dimen
siunile 1,22x11,4x10 cm, care se 
vopsește în alb. Zona de aterizare a 
greutății este constituită dintr-un sec
tor de cerc cu raza de 14—16 m care 
pornește din centrul cercului de arun
care, sub un unghi de 65 de grade. 
Pe acest spațiu se trasează arcuri de 
cerc din metru în metru, de la dis
tanța de 6—8 m. de cercul de arun
care. Dacă există posibilități, cercul 
de aruncare va fi confecționat din me
tal, iar spațiul de elan va fi betonat.

...PENTRU DISC

Alegerea terenului se face ca și la 
zona de aruncarea greutății. Spațiul de 
elan este tot un cerc cu diametrul in
terior de 2,50 m. Zona de aterizare a 
discului reprezintă un sector de cerc

atletism
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raza de 45—50 m,. măsurat din 
centrul cercului de aruncare sub un 
unghi 
m. se
5 m.

OU

de 60 de grade. Intre 25—50 
trasează arce de cerc din 5 în

...ȘI PENTRU SULIȚA

Terenul trebuie să prezinte aceleași 
caracteristici ca și la 
runcarea greutății și discului. Pista de

sectoarele de a-

elan 
sau 
30—35 m., iai lățimea de 4 m. Pe 
recția aruncării se trasează zona 
aterizare a sluției, care este un sec 
de cerc cu raza de 60—65 m. Ungh 
sectorului de cerc este de 29 de grzt 
Intre 25—60 m. se trasează arce 
cerc din 5 în 5 m. Toate liniile 
marcaj au lățimea de 5 cm.

poate fi din pămînt bătut, iar 
zgură. ..ungimea pistei este



TENIS 4
„Cupa Sfatului popular 

al Capitalei"
Abia încheiat concursul ele verifi

care și selecționare pentru tineret și 
iată că astăzi începe o altă competi
ție de juniori. Este vorba de ce,a de a 
treia ediție a „Cupei Sfatului popular 
al Capitalei". Vor lua parte te-n.-ism.ani, 
de Ia SSE Tg. Mureș, Craiova și Bucu
rești, ca și de la Steagul roșu Brașov, 
CSO Mureșul, Dinamo, Progresul, 
Steaua, Știința (toate din București), 
Constructorul Hunedoara, Știința Cluj, 
CS Turda C. Turzii. Meciurile vor avea 
loc la probele pe echipe mixte, simplu 
băieți și simplu fete. Sînt anunțați 200 
de participanți. Partidele se vor disputa 
pe terenurile Centrului de antrenament 
nr. 2. marți și miercuri între orele 
8,30—12 și 15—18,30. Concursul va 
lua sfîrșit sîmbătă.

întrecerile de verificare pentru cei 
mai buni juniori, care au fost găzduite 
timp de șase zile de terenurile de la 
Progresul și Știința, au desemnat ur
mătorii câștigători : simplu băieți, seria 
I, grupa I : Constantin Popovici, grupa 
a Ha : D an Dimache, III : Co din Du
mitrescu, IV : loan Sântei, V : A. Fo- 
dor, VI ; Dan Mocanu ; seria a II-a, 
grupa I : Cezar Sandu, II : Paul Du
mitrescu, III: Dan Nicolae, IV: Va
lentin Gănescu, seria a IlI-a, grupa I : 
Viorel Sotiriu, II : Cornel Chioaru, III: 
Ioan Eneseu, IV: Sandu Tendler ; 
simplu fete (au luat pate și cele mai 
bune senioare), seria I, grupa I : Ju- 
lieta Namian, II: ludit Dibar, III: 
Florica Butoi, seria a II-a, grupa I : 
Ilw» Vaida, II: Mariana Oargă.

CRONICA DE ÎNCHEIERE A SEZONULUI
Cu toate că primăvara, cu soarele ei 

darnic, se simte pretutindeni, în Ca
pitală există totuși un loc care mai 
amintește încă de atmosfera zilelor de 
iarnă : patinoarul din parcul „23 Au- 
gust“. Aici, pe gheața artificială, s-au 
întrecut timp de 3 zile patinatorii ar
tistici de toate categoriile, într-un con
curs care a intrat în tradiția acestui 
sport: „Cupa Dinamo". Ajunsă la cea 
de a V-a ediție, această competiție a 
reunit 55 de sportivi din Brașov, Cluj 
și București.

După comportarea concurenților, atît 
la figurile de școală cit și la exerci
țiile libere, se poate spune că, în ge- 
nerr •, toți participanții s-au prezentat 
în brogres. „Cupa Dinamo", care în
cheie sezonul competițional, a prilejuit 
această constatare îmbucurătoare și 
promițătoare pentru viitoarea activi
tate. întrecerile Cupei au constituit 
pentru toți concurenții un serios exa
men, încheiat cu următoarele clasa
mente : cat. 7—8 ani fete : Carmen 
Stegărescu (Constructorul) 108,1 p. ; 
băieți : Gh. Fazekaș (Dinamo) 125 p. ; 
cat. 9—10 ani fete : Beatrice Huștiu 
(Constructorul) 230 p. ; băieți : Paul 
Grecu (Constructorul) 222,7 p. ; pe
rechi : Daniela Popescu — F. David

A aparul nr. 3
al revistei

„SPORT Șl TEHNICĂ

4s
V
V

Revista cuprinde articole, știri, 
noutăți, referitoare la aviație, ra
dioamatorism și rad iot elinică, alpi
nism și turism, motociclism și auto
mobilism.

Din sumarul acestui număr men
ționăm :

— Automobil sau motocicletă ? 
(cu ce mușină s-a realizat noul re
cord mondial absolut de viteză te
restră).

— Un articol al academicianului 
E. Carafoli despre H. Coandă.

— Curaj, îndemânare, forță (o 
serie de daje interesante despre 
dirt-track).

— „Invitație la drumeție" de 
Emilian Cristea, maestru al spor
tului.

— Biatlonul la J.O. de la Inns
bruck.

— Sateliții meteorologici.
— 25 de ani de istorie alpină.
— „Echipajul" unui 11-18.
— înlocuirea tubului catodic la 

televizorul „Temp 2“.
Precum și numeroase reportaje, 

fotoreportaje, magazin, cuvinte înr 
| crucișate, varietăți etc.
i __________________.

MICII BOXERI ȘI-AU RESEMNAT CAMPIONII
REZULTATELE CONCHISULUI NOSTRU DE FOTOGRAFII

Reuniuni reușite în întrecerile tine
rilor pugiliști. Partide aprige, foarte 
combative, nivel tehnic promițător, iată 
constatări care justifică să privim 
cu încredere viitorul boxului nostru. 
Din păcate. în ultima gală arbitrajele 
n-au fost la înălțimea întîlnirilor din 
ring, greșeli flagrante frustînd pe ti
nerii V. Chiș (Cluj), și N. Dineu 
(Cugir) de titlurile de campioni, pe 
care le meritau cu prisosință.

Și acum, cîteva aspecte ale întîl
nirilor. Primul meci al finalei, prima 
decizie eronată. Vasiie Chiș, în ciuda 
celor 17 ani ai săi, este posesor al 
unei tehnici superioare. In partida cu 
Gh. Drugă (Zărnești), el a practicat 
un box de toată frumusețea și a cîș- 
tigat meciul. Nu știm de ce, arbitrii 
P. Mihelfi (Oradea) și FI. Teodoru 
(lași) au atribuit victoria lui Drugă. 
Tiberiu Kineses (Tractorul Brașov) era 
considerat, anticipat, campionul cate
goriei hîrtie. Numai Dan Popescu (Cra
iova), adversarul său, n-a fost de 
acord cu aceasta. Popescu a boxat 
foarte bine și puțin a lipsit să nu pro
ducă o surpriză. Totuși, brașoveanul a 
avut mai mult timp inițiativa și a cîș- 
tigat pe merit.

în ciuda protestelor spectatorilor, în
vingătorul din meciul C-tin Cocîriea 
(Brăila), și Gh. Țală (Mediaș) a tost 
— în mod real — boxerul brăilean 
Este adevărat că el a fost numărat în 
ultima repriză, dar a boxat mai bine 
pe întreg parcursul partidei și a cîștigat 
pe drept titlul de campion. Un meci 
toarte disputat au realizat „cocoșii"

cat. 
roșu 
(Di- 

3. Constanța lonceu 
; juniori cat- a 11-a :

(Constructorul) 21,9 p. ; junioare 
a II-a : 1. Marilena Ciubucă (St. 
Brașov) 365,4 p; 2. Cristina Oană 
ii a mo) 354,5 p. ; ~ ~
(Dinamo) 325,1 p.
1. D. Săveanu (Dinamo) 319,4 p. ; 2. 
E. Tăujan (Dinamo) 309,9 p. ; 3. D. 
Mocanu (Dinamo) 292,8 p. ; perechi: 
Corina Antohie — A. Novac (Știința 
Buc.) 21,2 p. ; junioare cat. I : 1. Ga
briela Manta (Dinamo) 502,2 p. ; 2 
Cristina Formagiu (Dinamo) 467,5 p. 
3 Letiția Păcurar»! (Dinamo) 454,6 p. 
juniori cat. I : M. Stoeneseu (Dinamo) 
467 p, ; 2. St. Moldovan (Știința Cluj)
440.4 p. ; perechi : Liliana Georgescu
- D. Săveanu (Dinamo) 28,2 p. ; se

nioare : Crenguța Cumbari (Dinamo)
654.5 p. ; seniori : 1. R. Ionian (Știința 
Buc.) 713 p. ; 2. C. Hertl (Știința Buc.)
691.6 p.

Cîteva cuvinte despre învingători. 
Beatrice Huștiu (7 ani) a confirmat 
din nou bunele aprecieri afirmîndu-se 
ca o autentică speranță a patinajului 
nostru. Gh. Fazekas, Gabriela Mania, 
M. Stoenescu, Marilena Ciubucă, D. 
Săveanu, Crenguța Cumbari și R. Io
nian ni s-au părut mai siguri în miș
cări față de penultimul concurs al se
zonului. Aceștia, ca și cei cărora spa
țiul nu ne-a permis să le amintim nu
mele în clasamentele ultimei cronici a 
stagiunii 1963—1964 trebuie, de acum 
înainte, să se antreneze cu conștiincio
zitate pe... uscat, pentru că în timpul 
varii se pregătesc performanțele viito
rului sezon.

I. TRAIAN

Aurei Simion (C-lung Muscel) și Ovl- 
diu Borea (Reghin). Deși meciul a 
îost echilibrat, Simion a terminat mai 
bine ultima repriză și a câștigat la 
puncte.

Ion Sabău (S.P.C.) a cucerit o fru
moasă victorie și titlul de campion la 
categoria pană, datorită unei tehnici 
superioare și a tacticii bune pe 
care a adoptat-o în partida cu „pun- 
cherul" Anton Peternel (Cluj). Foarte 
bine condus din colț de antrenorul său 
Șt. lordaclie, el a evitat puternicele 
lovituri ale adversarului, a „contrat" 
eficace în momentele potrivite și a 
cîștigat la puncte. Nu fără dificultăți, 
C-tin Negoiescu (Olimpia Buc.) a de
venit din nou campion republican, de 
data aceasta la categoria semiușoară. 
El l-a învins la puncte pe Al. Popa 
(Cluj).

Vasiie Dandoți (C. Turzii) a dat o 
replică serioasă campionului de anul 
trecut. Petre Niculescu (Metalul Buc.) 
Tehnica mai bună a buctireșteanului 
și-a spus însă citvîntul și el a învins 
la puncte, cucerind pentru a doua oară 
titlul de campion.

în cadrul categoriei semimijlocie, 
Petre Muca (Timiș.), comportîndu-se 
mai bine decît în semifinală, a învins 
la puncte pe clujeanul St. Marton. Al. 
Ciurea (Alexandria), mai ofensiv și 
mai clar în acțiuni, a cucerit titlul de 
campion la categoria mi jlocie-mică, 
învingînd la puncte pe Al. Matius 
(Baia Mare). Cat. mijlocie: Gh. Chi-' 
văr (C. Turzii) net superior, a învins 
prin abandon în repriza secundă pe 
ton Gîlcoaie (P. Neamț).

Surprinzător de bine s-a comportat 
noul campion al categoriei semigrea, 
Ismail Timbec (Giurgiu), care a învins 
la puncte pe Fr. Maier (Timișoara), 
— învingătorul campionului din anul 
trecui E. Naghi.

Timid în prima repriză, Nicolae Dineu 
(Cugir) a pornit apoi la ofensivă și 
merita victoria. Juriul însă s-a orien
tat greșit, atribuind titlul de campion 
la categoria grea lui G. Schubert 
(C.S.S. Banatul).

MIHAI TRANCA

Clriral sportiv școlar București—Telovychovna 
Jednota Gettwaldov 114-109

GOTTWALDOV 30 (prin telefon). Ba
zinul acoperit (lung de 25 m) din lo
calitate a găzduit la sfîrșitu. săptămînii 
trecute întilnirea de natație (înot și 
polo) dintre echipele Telovychovna 
Jednota Gottwaldov și Clubul sportiv 
.școlar București. Victoria a revenit 
sportivilor romîn». care au totalizat 114 
puncte față de 109 cit au acumulat cei 
de la Telovychovna Jednota. S-a repe
tat, așadar, identic rezultatul înregistrat 
anul trecut în întîlnirea disputată la 
București.

Scorul de 114—109 cumulează atît 
punctele cîștigate de înotători cît și 
cele realizate de echipa de polo, care 
în meciul oficial susținut cu formația

La concursul dc fotografii cu temă sportivă organizat de ziarul nos
tru au participat numeroși fotografi amatori și profesioniști, iubitori ai 
sportului.

De la numeroși colaboratori, corespondenți voluntari și cititori ai 
ziarului, am primit un număr însemnat de fotografii, care oglindesc 
aspecte multilaterale din bogata activitate sportivă de mase și de per
formanță ce se desfășoară în țara noastră. Ir. urma trierii fotografiilor, 
celor mai reușite li s-au acordai urnîătoarele premii:

Fotografii alb-negru: DOUA PREMII II, in valoare de 1 00J 
fiecare, pentru „Șah mat și evadare" (Gheorghe Corcodel-Brasov) 
„Schimbul de mîine" (Ion Mihăicâ — București). TREI PREMII 
a cite 500 lei fiecare, pentru fotografiile — .Arbitrul" (A. Cartojan 
Bucarcști), „Pană de cauciuc" (A. Rosentai — București) și „Iarnă 
martie" ( C.Vîrjoghie — Cimpina).

S-au mai acordat MENȚIUNI în materiale și echipament sportiv, 
material fotografic etc. pentru fotografiile „Pe urmele umbrei" (C. Sol- 
canu — București), „Tn atac" (T. Roibu — București). „Drumeție' (1. 
Constantin — București) și „Schituri pe Bega" (V. Ranga — București).

Nu s-au acordat premii pentru fotografii cotor.
Premiile vor fi trimise prin poștă.

de

ATLETISM
De la start la sosire

toamnă,
II ! La 

au avut

@ Atleții au spus, pînă la 
„la revedere" sălii Floreasca 
sfîrșitul săptămînii trecute 
Ioc ultimele întreceri, pe teren acope
rit, din cadrul campionatului Capitalei. 
JUNIORI : 50 m : C. Chiriță (Met.) 
6,2 ; V. Niculescu (Met.) 6,3 ; 55 mg : 
VI. Moraru (SSE II) 7,8 ; FI. Drăguleț 
(Met.) și H. Cocoașe (Voința) 8,2 ; 
lungime : D. Hidioșanu (SSE II) 6,52 ; 
V. Dumitrescu (Ol.) 6,22 ; triplu : V. 
Dumitrescu 14,25 ; A. Petrescu (CSS) 
13.14 ; prăjină : Gr. Oprișescu (CSS) 
3,80; D. Piștalu (SSE II) 3,60; HC 
Petre Astafei (Steaua) 1,30 ; S. Cris- 
tes-cu (Știința) 4,00 ; JUNIOARE : 
50 m : R. Kenhain (SSE II) 7,3 ; S, 
Bordeianu (CSS) 7,3 ; 40 mg : L. Nica 
(Met.) 6,7 ; M, Stavilă (Prog.) 6,8 ; 
lungime : I. Ca rage a (CSS) 5,34; M. 
Opresc-u (SSE II) 4,67 ; înălțime : M. 
Opreficu 1,40; M. Stavilă și M. Simen- 
drea (CSS) 1,35 ; greutate : El. Elic 
(SSE II) 10,92 ; El. Prodan (Voința) 
10,22 ; J. Orlovschi (Voința) 10,21 ; 
COPII : 50 m : L. Dobre (SSE II) 6,9; 
V. Voicu (Din.) și C. Muler (Rapid)

; lungime : I. Buboei (SSE II) 4,51;

gazdă a reușit să termine victorioasă 
cu 6—5. In cel de-al doilea joc (neofi
cial) CSS a întrecut echipa de polo 
Telovychovna Jednota eu 10—5.

înotătorii Clubului sportiv școlar au 
avut o comportare demnă de laudă, 
EI AU REUȘIT SA CORECTEZE 11 
RECORDURI DE SALA: 6 DE SE
NIORI Șl 5 DE JUNIORI.

Iată probele și numele noilor record- 
meni de seniori: MASCULIN : 400 m 
liber — Vladimir Moraru 4:43,4; 800 
m liber — VI. Moraru 10:00,6; 1500 
m liber — VI. Moraru 18:52,5; 200 m 
spate — Mihai Pbtoceanu 2:26,6; FE
MININ : 100 m fluture — Măriuca 
Rotaru 1:12,7; 4x100 m mixt — Anca 

lei 
si 

HI,

R. Diță 
Costiniu 
(SSE II) 
topeanu 
(CSS) 7,5'; G. Popescu (SSE II) 7,5; 
lungime : El. Dumitrescu (SSE II) 4,03;
S. Solomon (Din.) 3,80 ; înălțime : M. 
Diaconescu (Prog.) A. Gril (SSE II) 
și P. Ni cule sera (SSE II) 1,25. (N. D. 
NICOLAE — corespondent).

• Pe stadionul din parcul Univer
sității Babeș-Bolyai din Cluj a avut 
loc sîmbătă primul concurs în aer liber 
din acest an. La întreceri au participat 
atlețîi clubului Știința. Cîteva rezultate: 
50 M — seniori: Gh. Baba 6,0 ; —- 
juniori : A. Fuca 6,3 ; 300 M — se
niori : P. Ragczan 38,4 ; — juniori 
R. Iuga 39,0 ; 1000 M — seniori : Far. 
Baban 2:33,5 ; — juniori : D. Sarea 
2:48,0 ; GREUTATE — seniori: L 
Lazar 14,17. (Ai PALADE-URSU, co
respondent).

• în zilele de 11 și 12 aprilie se va 
desfășura la București tradiționalul 
concurs republican de primăvară al 
juniorilor.

(Rapid) 4,50 ; înălțime : G, 
(Prog.) 1,40; Cr. Predescu 
1,35 ; FETE : 50 m : Ec. Vîr- 
(SSE II) 7,5; S. C ristescu

Trohani, Maria Klosz, MarTnca Rotam, 
Cristina Balaban — 5:03,2. Și acum 
cele 5 recorduri de juniori: MASCU
LIN : 200 m bras -— George Malar- 
ciuc 2:42,5; 100 m spate — Alexandru 
Bota 1:07,7 ; 200 m fluture — Nicolae 
Tat 2:35,2; 200 m mixt individual — 
Constantin Georgescu 2:35,0; FEMI
NIN : 200 m mixt individual — Cris
tina Balaban 2:43.2.

înotătorii din Gottwaldov au obți
nut la rîndul lor o serie de rezultate 
valoroase, lată cîteva dintre ele: FE
MININ: 100 m liber Maria Kocendova 
1:04,8; 400 m liber: Maria Kocendova 
5:11,8; MASCULIN: 100 m liber — 
Jiri Walter 58,3; 400 m liber — Jirf 
Kalina 4:43,3; 200 ni bras — Michael 
Litera 2:38,6.

ȘTIRI, ȘTIRI...
• Duminică la bazinul acoperit Fio 

reasca s-a desfășurat etapa a II-a 
în cadrul campionatului de polo al Ca
pitalei, competiție rezervată echipelo» 
de juniori. Iată rezultatele : Progresul— 
Dinamo 8—2; S.S.E. II—Rapid 6—3} 
Steaua—Știința 13—3.

• Recent s-a desfășurat la Sibiu,
în bazinul acoperit, etapa 1 a concursu
lui de sărituri dotat cu „Cupa Primă
verii" Au participat 28 de coneurenți. 
Iată rezultatele: seniori: 1. Ion Ganea 
(S.S.E.) 120,28 p; 2. Gheorghe Banu 
(C.S.M.) 120,01 p. Juniori cat. It
1. Dumitru Popescu (S.S.E.) 103,53ți
2. Constantin Drăgoi (S.S.E.)' 
100,27 p. Juniori, cat. L : 1. Mircea 
Bodea 97,37 p; 2. Peter Hendl 83,04 p. 
Copii (pînă Ia 11 ani): 1. Andrei Ga* 
vozdea 41,51 p; 2. Arthur Muhlsteffen 
32,14 p. Junioare, cat I : 1. Viorica 
Aronescu 71,30 p; 2. Heidi Kestner 
66,39 p. Junioare, cat. II : Petronela' 
Șoima 66,53 p. (Iile lonescu-coresp)

• In perioada 12—26 aprilie clubul 
sportiv Steaua organizează o compe
tiție de polo dotată ou trofeul „Cupa 
Steaua". In cadrul acestei competiții 
sînt invitate să participe echipele bițou- 
reștene ale cluburilor Dinamo, Știința 
și Rapid.
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RUCBI HANDBAL

PUNCTE DE VEDERE
Atenție la „

Tu completarea cronicii „cuplajului" 
bucureștean, să amintim că — spre 
bucuria spectatorilor — jucătorii de ta 
Steaua și Grivița Roșie au inserts 13 
încercări — ceea ce vorbește despre 
stilul de joc al celor două echipe. 
Dar, se cuvine și o altă precizare. Nu
mai patru din ele au jost transforma
te ! Și, aproape toate transformările 
au fost executate din „unghiuri" 
favorabile. De asemenea, am cons
tatat pripeală și imprecizie in 
■executarea loviturilor de pedeap 
să. Le-au manifestat militarii, stu
denții clujeni și, mai ales, jucătorii 
■de la Grivița Roșie. Tncercind mai 
multe transformări, Țibuleac a trimis 
îbalonul prea departe, prea aproape 
sau... în bară. Nici Balcan n-a avut 
mai mult succes. Exasperat parcă, 
A'iorel Moraru a încercat și el să 
dransfoi me o încercare printr-o lovi
tură de picior căzută. Și așa mai de
parte... în min. 67, după încercarea 
înscrisă de Teodorescu, nimeni numai 
avea „curaj" să încerce transforma
rea. A încercat, totuși, din cea mai 
■dificilă poziție, Irimescu. Dar, el 
a făcut-o cu atenția și concentrarea 
care se impune. Și a... înscris.

Nu se poate vorbi despre lipsa unor 
ibuni transformer!, în special la echi
pele fruntașe. Dar, despre o insufici
entă atenție și pregătire specială a a- 
cestora, da. Concluzia trebuie reținută 
pentru că viitoarele partide vor fi mult 
mai echilibrate și o transformare sau 
o lovitură de pedeapsă executată corect 
poate determina chiar rezultatul, via- 
tor ia. Așa cum s-a întîmplat, în bană 
măsură, după cele 9 puncte realizate 
consecutiv de Antimoianu în meciul 
Unirea—Gloria. Deci: ATENȚIE LA 
PREGĂTIREA TRANSEORMERILORI

ARBITRAJE BUNE, DAR...

Este drept, ajutați și de comporta
rea disciplinată a celor șase echipe 
care s-au întrecut în București în eta
pa a 111-a, arbitrii N. Fulea, C. Horo- 
vitz și D. Lucescu au dovedit multă 
promptitudine în decizii, s-au aflai a- 
proape totdeauna pe- „fază" și, în ge
neral, au prestat arbitraje bune, apre
ciate. Dar, se „uită" uneori noua pre
vedere potrivii căreia grămezile după 
greșeli în tușă trebuie ordonate la 15 
m de margine și nu la 10 cum era 
pînă atunci.

Și pentru că a venit vorba de... distan
ță, să revedem faza din min. 27 al 
jocului Grivița Roșie—Știința Timișoa
ra. Bucureștenii obțin o tușă de but 
și se grăbesc, firește, să execute. Deși 
foarte aproape de fază, arbitrul Dan 
Lucescu n-a sesizat' însă faptul că 
Dorn Pavel se afla la numai 3 metri 
de tușă (în loc de minimum 5 metri) 
fi că recepționînd balonul de la a-

transformări"!

, Care încearcă ?
desen de NEAGU RĂDULESCU

ripa Teodorescu a înscris o încercare, 
este drept foarte frumoasă, dar... ne
regulamentară.

Este, așadar, nevoie de o atenție și 
mai mare, care să contribuie la reali
zarea unor arbitraje de tot mai bună 
calitate. In orice. caz, duminică am 
consemnat un început mai mult decît 
promițător.

D. G.

4

PINTATION/"'*"»
Primul concurs al anului

Pentătloniștii noștri fruntași și-au 
<dat vineri întîlnire în primul concurg 
ei! anului.

Proba de călărie, prima desfășurată, 
«-a încheiat cu victoria lui Dumitru 
Țintea, care pe calul Lux a realizat 
cel mai bun timp, obținînd 1070 p. 
€r/t. Tomiuc (pe calul Sibinel) a rea- 
.lizat tot 1070 p, la fel ca și Cristu 
ILichiardopol (pe calul Salcia).

Sîmbătă a a vuit loc proba <le scrimă, 
concurenții avînd de susținut cile 30 
ide asalturi. Campionul de anul trecut 
<al țării, Nicolae Marinescu, a realizat 
"20 de victorii pentru care a primit 914 
p. Cu 18 victorii Dumitru Țintea a rea
lizat 827 p, iar Gh. Tomiuc — de ade
menea 827 p. La această probă a parti
cipat și șcrimerul St. Moldanschi, care 
« terminat concursul cu 27 victorii.

Duminică dimineață, pentătloniștii au 
susținut „examenul" de tir. Dumitru 
Țintea s-a clasat pe primul loo ou 
391 p., obț inînd 920 de puncte. Ae-ae-ași 
performanță a realizat și Dan lone seu 
(191 — 920 p.). Pe locul 3 s-a clacat 
Gh. Panciu cu 185 — 800 p.

înotul s-a desfășurat luni dimineață* 
pe clasica distanță de 300 m liber. Cu 
4:02,5 Cristu Lichiardopol a reali»at 
cel mai bun timp, . obținînd 990 p. 
L-au urmat Dan Ionescu cu 4:03,6 — 
985 p. și Gh. Tomiuc cu 4:14,6 —: 
930 p. Luînd startul în afară de con
curs Ivan Baneth a obținut timpul de 
3:55,6 — 1025 p.

După 4 probe, conduce Dumitru 
Țintea cu 3657 p, urmat de Dan lo
ne seu — 3641 p, Nicolae Marinescu — 
3601 p, Gh. Tomiuc — 3567 p, C. Li
chiardopol — 3523 p și Gh. Panciu 
— 2286 p.

Astăzi dimineață la baza hipică din 
Cotroceni este programată ultima pro
bă, crosuL

In completarea cronicilor
• CSMS IAȘI — PROGRESUL 3—9 

(0—o). Ieșenii an avut inițiativa 65 
de minute, dar n-au știut s-o fructifice. 
Progresul a jucat mai calm și mai bine 
organizat, mai ales în finalul partidei. 
Au înscris : P. Niculescu și Copelman 
— cîte o lovitură de picior căzută și 
Tonul, o încercare, pentru Progresul, 
Mănescu — o încercare pentru CSMS 
Iași. (Gh. Vasiliu, coresp.).

• ANCORA GALATI — RULMEN
TUL B1RLAD 3—3 (0—3). Rezultatul 
reflectă just evoluția celor două echipe. 
Meciul nu a satisfăcut pe deplin, ju- 
cîndu-se îndeosebi în apărare. (A. 
S-chenkinan, coresp.).

• ȘTIINȚA PETROȘENI — DINA
MO 3—6 (3—6). Terenul greu a in
fluențat buna desfășurare a meciului. 
S-a jucat mai mult pe înaintare, dina- 
moviștii avînd o ușoară superioritate, 
care le-a adus, de altfel, victoria. Punc
tele au fost realizate în prima repriză : 
Popa — încercare și Nica — lovitură 
de pedeapsă, pentru Dinamo, Iliescu 
lovitură de pedeapsă, pentru studenți. 
(I. Zamora și N. Tăutu, coresp.).

DUPĂ TREI
1. Dinamo
2. Grivița Roșie
3. Steaua
4. Progresul
5. Unirea
6. C.S.M.S. Iași
7. Știința Timișoara
8. Știința Cluj
9. Rulmentul Bîrlad

10. Ancora Galați
11. Gloria
12. Știința Petroșeni

ETAPE...
3 3 0 0 66: 3 9
3 3 0 0 75:21 9
3 3 0 0 51: 3 9
3 2 1 0 20: 6 8
3 2 0 1 24:28 7
3102 15:24 5
3 1 0 2 21:76 5
3 1 0 2 6:63 5 
3012 3:12 4 
3012 12:24 4 
3 0 1 2 23:39 4 
3003 6:23 3

BASCHET

Pregătiri pentru activitatea competițională
• Echipa feminină C.S.M. Sibiu își 

continuă antrenamentele în vederea re
turului campionatului, sub conducerea 
antrenorilor Fr. Monis și I. Schusch- 
ning. De la 1 aprilie, antrenamentele 
vor avea loc în aer liber, alternînd 
cu jocuri de 
unor formații 
diaș, Voința 
șov). Lotul a 
rcnunțînd la 
tenții călise Hoffbauer, Helga Dandler, 
Linde Rheil etc. Această măsură a dus 
la întărirea disciplinei, la îmbunătă
țirea atmosferei din sînul echipei. Noul 
lot are o comportare din ce în ce mai 
bună. (M. Vlădoianu, coresp.).

verificare în compania 
puternice (Record Me- 

Odorhei, Tractorul Bra- 
fost remaniat, antrenorii 
unele jucătoare cu pre-

• De curînd s-a încheiat un curs 
de arbitri organizat de comisia regio
nală Craiova în colaborare cu comisia 
orășenească din cadrul C.S.O. Craiova. 
La acest curs au luat parte 27 de can
didați. Cursul a fost absolvit, în urma 
examenului, de 21 de candidați, printre 
care cinci fete. Pentru felul cum s-au 
prezentat de-a lungul cursului și pentru 
notele obținute la examen merită să 
fie evidențiați Margareta Boboșcă, Mag
dalena Schwartz, Ian Stănculescu etc. 
(V. Săndulescu, coresp.).

• După cum am anunțat, zilele 
acestea va începe în Capitală o com
petiție la care vor participa echipele 
bucureștene (masculine și feminine) 
din categoria A, precum și Rafinăria 
Teleajen și Știința București (m). Fie
care va participa cu formații de se
niori și juniori. Programul acestei in-

STIINTA TIMISOARA A... VÎNDUT PIELEA URSULUI DIN PĂDURE !
» » ’J

Desigur, nimeni nu se aștepta ca 
Știința Timișoara să fie întrecută acasă 
de Știința București. Neînvinși în acest 
campionat pe teren propriu, studenții 
timișoreni erau mari favoriți, mai ales 
că bucureștenii veneau după două 
meciuri slabe, încheiate cu tot atîtea 
infringed. Și, totuși, Știința București 
a învins. De ce ?

In primul rînd, datorită faptului că 
la Știința București s-a produs un 
reviriment. După cele două 
necorespunzătoare (cu Știința 
cu Steaua), s-a ținut o ședință 
a fost analizată comportarea 
Jucătorii și-au recunoscut greșelile (in
suficientă concentrare în apărare, joc 
individual în atac) și s-au angajat 
să respecte întocmai îndrumările an
trenorului. Așa 
șoara studenții 
de la egal cu 
iar în final au 
decis rezultatul 
bine a jucat maestrul sportului Grigore 
Costescu, care a fost un excelent coor
donator și realizator. In plus, trebuie 
să spunem că el a îndeplinit cu suc
ces și rolul de conducător tehnic, deoa
rece antrenorul L. Vas’lescu nu a pu
tut face deplasarea. Remarcabilă și 
comportarea în apărare a lui Baltag, 
al cărui aport se face din ce în ce 
mai simțit.

A doua explicație o... furnizează 
Știința Timișoara. Baschetbaliștii timi
șoreni au intrat pe teren în chip de 
mari favoriți, punîndu-și doar... pro
blema scorului la care vor învinge. 
Dar, „socoteala de acasă nu s-a potri
vit cu cea din tîrg“... Știința Timișoara

partide 
Cluj și 
în care 
echipei.

se face că la Timî- 
bucureșteni au luptat 
un adversar puternic, 
fost mai hotărîți și au 
în favoarea lor. Foarte

a întîlnit o formație ho- 
fărîtă și de unde în pri
mele minute a condus cu 
10—2, pe parcurs s-a vă
zut ajunsă și chiar între
cută (min. 18: 30-29 pen
tru bucureșteni). De aci, 
scorul a evoluat foarte 
strîns, iar în ultimele mi
nute timișorenii au fost 
depășiți de combativita
tea echipei bucureștene. 
In ultimele secunde, cînd 
Știința București condu
cea cu un coș, Popovicî 
a avut de executat două 
aruncări libere a căror 
transformare ar fi adus 
egalarea și deci prelungi
rea partidei. Popovicî a 
ratat însă prima arun
care (deci meciul era 
pierdut) și, descurajat, 
nu a înscris nici a doua 
încercare.

Transformarea aruncă
rilor libere s-a 
decisivă și în 
Steaua—Dinamo 
rești care a
derbiul etapei campiona
tului masculin. în timp 
ce Kiss a aruncat la coș 
fără să se concentreze și 
a ratat de patru ori, No- 
vacek a fost conștient de 
importanța momentului, a 
s-a concentrat și a înscris
ori, aducînd victoria echipei

Rezultatul final al partidelor amin
tite vorbește de la sine despre impor
tanța pregătirii și executării aruncă
rilor libere, a căror transformare de
cide deseori soarta unui meci.

D. STANCULESCO

dovedit 
întîlnirea 

Bucu- 
constituit

Liviu Nagy (Dinamo Oradea) a avut o comportare 
bună în meciul cu Rapid, lată-l încercînd să paseze 

peste Tursugian și Dinescu
Folo : V. Bageao

fost
de

: atent, 
două 

Steaua. CONSIDERAȚII
DE ORDIN TACTIC

CLASAMENTELE LA ZI

SERIA

MASCULIN, SERIA t 9.

1. Știința Cluj (1) 16 14 2 1254: 954 28
lu.

2. Steaua Buc. (2) 15 12 3 1152: 981 24
3. Dinamo Buc. (3) 16 11 5 1220:1050 22
4. Rapid Buc. (4) 16 11 5 1105.1004 22 1.
5. Știința. Timiș. (5) 16 9 7 1176:1022 19 2.
6. Știința Buc. (7) 16 8 8 1106:1092 16 3.
7. Dinamo Oradea (6) 16 8 8 1022:1005 16 4.
8. St. roșu Brașov (8) 16 7 9 1221:1125 14 5.
9. Știința Tg. Mureș (9) 16 5 11 1128:1220 10 6.>>

10. Politehnica Cluj (12) 16 4 12 1039:1272 8 /.
8.

11. Știința Craiova (11) 15 3 12 878:1349 8 9.
12. Sider. G-țl. (10) 16 3 13 927:1154 6 10.

Mureșul Tg. M. (4) 
Voința “ 
Voința 
Știința 
Unirea 
Voința 
Voința 
Crișul

Știința Buc. (1) 
Rapid Buc. (2)

' ~ :*) 
B- (3) 
Brașov (7) 
Cluj (5) 
Buc. (6) 
Tg. Mureș (8) 
Oradea (9) 

Oradea (10)

A.S.A. Bacău (9) 13 5 I
Chimia Suceava (10) 18 1 17

FEMININ. SERIA I

16 1
16 1
11 6
10 7
8 9
8 9
3 9
3 14
3 14
2 15

690: 732
455:1025

10
2

DUPĂ JOCURILE
RAPID - STEAUA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

32

16
6
6
4

A SERIA A II-An-A

1. Aurul Brad (1) 15 11 4 1001: 772 22 1. Progresul Buc. (1) 13 10 3 687:585 20
2. Farul Constanța (3) 14 10 4 971: 756 20 2. I.C.F. (2) 13 10 3 798:619 20
3. C.S.M.S. Iași (2) 14 10 4 870: 723 20 3. S.S.E. Constanța (3) 13 10 3 733:606 20
4. Voința Tg. Mureș (4) 14 9 5 821: 738 18 4. Olimpia Buc. (4) 13 9 4 629:598 18
5. Olimpic M. I. (6) 14 8 6 806: 758 16 5. A.S.A. Cluj (5) 13 5 8 612:695 10
6. Voința S. Mare (5) 14 7 7 757: 751 14 6. C.S.M.S. Iași (6) 13 4 9 714:781 8
7. Progresul Buc. (7) 15 6 9 857: 804 12 7. Mdtasea Dudeștl (7) 13 2 11 582:753 4
8. Constructorul Iași (8) 15 Q 9 812: 939 12 8. Știința Timiș. (8) 13 2 11 572:690 4

teresante întreceri — care are 
scop pregătirea în vederea r 
campionatului — va fi alcătu 
cursul zilei de azi, în cadrul 
ședințe cu delegații echipelor.

• Faza regională Cluj a cam 
tului republican școlar a fost eh 
de echipele S.M. nr. 12 Cluj 1, 
și S.M. „Nicolae Bălcescu“ C 
băieți. Pe locurile următoare s-a 
sat2. S.M. Bistrița și 3. S.M. 
la fete; 2. S.M. Aiud și 3. S.M 
trița la băieți. (T. ~Bara, coresp.

nr. 2 Bucefcliipele S.S.E 
învingătoare în

popular al Capitalei"
(Urmare din pag. 1)

„Cupa Sfat

reușită din toate punctelecere reușită din toate punctele 
vedere.

Trofeele puse în joc au reve 
ehipelor Școlii sportive de elevi 
București, care și-au depășit ai 
rele cu un plus de vitalitate, f 
tate și precizie in joc. Un f
succes care se răsfrînge în mod 
asupra sportivilor și 
(prof. Pompiliu Simion la 
Spier la băieți).

Iată ultimele rezultate înregi 
în serii și în finale:

BĂIEȚI: Seria I: S.S.E. a?-. 1 
rești — Petroșeni 9—8 (3—?), 
șoara — Sibiu 17—12 (7—4). S<
11- a: S.S.E. nr. 2 București—P
12— 8 (5—5), Cluj — Buzău 1 
(4—4), S.S.E. nr. 2 București — 
12—11 (3—6), Ploiești — Tg 
12—10 (6—5). S.S.E'. nr. 2 Buc 
— Buzău 12—7 (6—4), Tg ~®t 
Cluj 16—8 (9—1).

FETE. Seria I: Ploieiști—0 
9—1 (4—0), Tg. Mureș —
9—5 (4—2). Seria a Il-a: S.S.i 
2 București — Timișoara 14—6 (I 
Cluj — Petroșeni 15—7 (6—4),

, j — Cluj 15—4 (II 
Timișoara 6—6 (I

București — Pet 
Cluj — Buzău

nr. 2 București 
Buzău
S.S.E. nr. 2
9—6 (4—3), 
(4-2).

FINALELE

antrer 
fete

MASCULINE

Locurile 1—2: S.S.fî. nr. 2 — ■ 
nr. 1 București 12—9 (5—8).

Locurile 3—4 : Timisoara — 
iești 16—11 (10—9). ’

Locurile 5—6: Petroșeni v — 
Mureș 10—9 (5—4).

Locurile 7—8 : Cluj — Sibiu 1 
(6-6).

FINALELE FEMININE

Locurile 1—2: S.S.E. nr. 2 
rești — Ploiești 9—3 (6—2).

Locurile 3—4: Cluj — Tg. , 
9—o (5—3).

Locurile 5—6 : Timișoara —- 
dea 4—3 (3—2).

Locurile 7—8: Buzău — Sibiu 
(4-5)-

Clasamentele — BĂIEȚI: I. 
nr. 2. București; 2. S. S. E.
București; 3. Timișoara; 4.
iești; 5. Petroșeni; 6. Tg. M
7. Cluj; 8. Sibiu; 9. Buzău. F 
I. S.S.E. nr. 2 București; 2. PI 
3. Cluj; 4. Tg. Mureș; 5. Timi: 
6. Oradea; 7. Buzău; 8. Sibii 
Petroșeni.

Șl DINAMO - PROGRESUL
îupă avanpremiera restanțelor, de la 18 

martie, cel de al doilea cuplaj 
bucureștean, disputat în prima duminică în
sorită a primăverii, era chemat să ne ofere 
prin însăși rodajul firesc de la o etapă la 
alta, un spor de frumusețe și de eficiență, 
demn de prestigiul unor echipe care furni
zează majoritatea jucătorilor din lotul nostru 
național.

Așteptările au fost confirmate numai In 
parte, însumînd pe lingă o creștere calita
tivă la Dinamo și Rapid, o scădere vizibilă 
la Steaua și Progresul,

Plasate, printr 
pe primele patru 
neral, în ordine: 
Progresul, 3. St< 
chipe urmau să-; 
tea în campion ai 
mai clar și moc 
integreze în sisfe 
iru fundași.

Din păcate, la 
înregistrat, într-e 
și mai mică la

Dacă s-au mai 
zitive, ca aceea 
la Dinamo și Ra 
echipe fruntașe, 
dit o sensibilă s 
luptă, ■■ ca și cari 
și eficacității.

.plan tact 
face o se 

care se referă, ît 
piilor esențiale

— stăpînirea ; 
renului se realis 
proape de toaha 
Dinamo, Petru I 
și realele sale în 
finalizator al s 
Jamaîschi și-a p 
tehnico-tactic; li 
teuță s-au corn.



SURPRIZE ÎN CATEGORIA B 

învingătoare în deplasare, Poiana Cîmpina 
a preluat „tricoul galben" în seria I

Meciurile din categoria B, desfășurate în etapa de duminică, au fost uneori chiar mai pasionante decît cele 
din categoria A. Ne referim îndeosebi la seria I. Ceea ce a constituit „clou“-ul acestei etape au fost cele 
trei surprize realizate de trei echipe în deplasare: Poiana Cîmpina a întrecut Ceahlăul Piatra Neamț (este 

prima înfrîngere pe teren propriu a celor din Piatra Neamț în acest campionat!?). Metalul București ’ a ter
minat învingător în fața liderului la Tîrgoviște, iar Tractorul Brasov a obtinut victoria în dauna Chimiei la 
Făgăraș... Toate aceste întîlniri au fost — așa dum cum ne-au comunicat corespondenții noștri — deosebit de dis
putate. Primele două surprize au contribuit la schimbarea liderului. Fotbaliștii din Cîmpina au preluat tricourile 
galbene" și acum vor continua să lupte, însuflețiți de acest stimulent, pentru a rămîne pe acest loc pînă "la înche
ierea returului. Să vedem însă ce părere au principalii lor adversari: Metalul Tîrgoviște si C.F.R. Pașcani. Intere
sant — în ceea ce privește disputa din prima serie — este și faptul că între echipa clasată pe locul 4 și cea de pe 
locul 12 este o diferență de numai un punct I Scorul etapei: Știința Craiova — Foresta Fălticeni 7—0. în 
seria a doua continuă „cursa de urmărire" între C.F.R. Timișoara și Minerul Baia Mare. Jucînd pe teren propriu 
ceie două candidate la categoria A au obținut punctele victoriei, așa încît rezolvarea „dualității" a fost aminată 
pentru duminica viitoare cînd timișorenii joacă în deplasare la Cluj, iar cei din Baia Mare „acasă" cu Jiul Petrila.

Etapa de duminică a categoriei B s-a caracterizat și printr-o evoluție mai bună a formațiilor, lucru care ne 
arată că și echipele de categorie secundă au început să se „rodeze". Cursa pentru evitarea retrogradării este mai 
pasionantă în seria a ll-a, unde între locurile 10 și 14 este o diferență de două puncte.

Golul al doilea al studenților bucureșteni. Păiș (care nu se vede in foto
grafie), a reluat cu capul mingea centrată de Ciornoavă. (Fază din meciul 

Știința București — Flacăra Moreni 5—1)SERIA I

(INȚA BUCUREȘTI - FLACĂRA 
’.ENI (5—1). Studenții bucureșteni 

asigurat victoria — meritată de 
— încă din prima repriză. Ei au 
simplu și eficace reușind să în
de cinci ori. Scorul sever poate fi 

cat în parte și de greșelile comise 
pararea oaspeților, care s-a dove- 
nehotărîtă. De altfel în această 

a jocului linia de atac a Flăcării 
ni n-a ținut aproape de loc min- 
ăsînd apărarea să lupte din greu 

„cui Științei. în repriza a doua a 
tlui, jocul s-a echilibrat. Aceasta 
u faptul că studenții — mulțumiți 
ibil de rezultat — nu au mai in- 

pjrmițînd jucătorilor de la Fla
sh aibă inițiativa și chiar să do- 
uneori destul de consistent. Păiș 

. 25, 40), Ene (min. 11), Zăinescu 
. 28) și Popescu (min. 40) au fost 
■ii golurilor pentru Știința, iar 
an (min. 44) a înscris pentru 
ira Moren i.
litrul V. Paladescu-Galați a eon- 
;chipele : Știința București: Petcu 
'.ădulescu, Urseanu, Anton, Cicu, 
heșan, Zăinescu, Ene, Păiș, Po- 
, Ciornoavă. Flacăra Moreni: 
r (Popescu) — [ordache. Ce
ri, Dumitran (Albină), Mihăescu, 
u, Motoroi, Totan, Bontaș, Dră- 
Frățilă.

C. DUMITRIU

AHi -TUL 1>. NEAMȚ - POIANA 
’1NA (2—3). Au marcat: lorda- 
mitf. 23 și 65), Nisipeanu (min.

pentru Poiana și Mangalagiu 
82), Alexe (min. 90) pentru gaz- 

ieciul a fost frumos, îndeosebi da- 
jotului bun practicat de oaspeți, 

île au acționat lent și au comis 
greșeli. Din această cauză în mî- 
65 erau conduse cu 3—01 Por- 
Opanschi (Poiana) a fost într-o 

i foarte bună și a „spulberat" și 
de șanse ale localnicilor. Arbitrul 
helemen (București) a condus 
: bine.

C. NEMȚEANU - coresp. ’

'.TALUL TÎRGOVIȘTE — META- 
BUCUREȘTI (0—1). Pregătirea 

ă și tehnică a metalurgiștilor 
eșteni, precum și dîrzenia cu care 
ptat. au constituit punctele „forte" 
ispeților care, în final, le-au adus 
ritătă victorie în deplasare în fața

liderului seriei I. Golul a fost marcat 
în min. 53 de Roman care a intercep
tat o minge trimisă înapoi de Mihăi- 
lescu. Metalul Tîrgoviște a practicat un 
joc confuz, cu multe pase date la ad
versar și cu o slabă orientare tactică.

M. AVANU — coresp.

CHIMIA FĂGĂRAȘ — TRACTORUL 
BRAȘOV (0—1). După 60 de minute 
de joc în care gazdele au dominat și 
au ratat numeroase ocazii de gol, oas
peții se organizează, inițiază cîteva 
atacuri periculoase și în min. 65 reușesc 
să înscrie prin Chiujdea. Cu acest scor 
se încheie partida. Jucătorii de la Chi
mia au combinat exasperant în cîmp 
și au dovedit imprecizie în finalizarea 
unor acțiuni. Oaspeții au practicat un 
joc de apărare ermetică cu acțiuni pe 
contraatac.

B. STOICIU și T. LANCEA-coresp.

ȘTIINȚA CRAIOVA - FORESTA 
FĂLTICENI (7—0). Partidă la discre
ția gazdelor care și-au „rotunjit" gol
averajul cu acest prilej. Au marcat: 
Lovin (min. 24, 50 și 60), Stanciu 
(min. 35 și 71), Onea (min. 63) și 
Dumitrescu (min. 71).

V. PIETRARU — coresp.

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA RM. 
VILCEA (3—1). Joc frumos, presărat 
cu multe faze spectaculoase. Scorul a 
fost deschis de oaspeți în min. 9 prin 
Mihăilescu. Feroviarii atacă insistent și 
marchează în min. 16 (Dascălu), 36 
(Vasile Panait) și 66 (Rozorea).

C. F.NEA — coresp.

ȘTIINȚA GALAȚI - DINAMO BA
CĂU (2—1). Studenții au muncit mult 
pentru a obține victoria. Dinamoviștii, 
deși mai tehnici, au acționat nervos și 
au ratat multe ocazii. Au marcat: Zgar- 
dan (min. 9), Eftimie (min. 45) și 
Voicu (min. 55).

T. SIRIOPOL — coresp.

SERIA A ll-A
C.S.M. REȘIȚA — A.S.M.D. SATU 

MARE (1—1). Evoluînd cu mult sub 
posibilități, jucătorii echipei gazdă 
și-au dezamăgit publicul reșițean. Go

lurile au fost înscrise de Tiron în min. 
37 (pentru Satu Mare) și Georgevici 
(C.S.M. Reșița) care a transformat o 
lovitură de pedeapsă — în min. 85 — 
acordată de arbitrul A. Bentu (Bucu
rești) pentru un fault în careu.

I. PLAVIȚU — coresp.

MINERUL BAIA MARE—MUREȘUL 
TG. MUREȘ (2—1). Deși băimărenii 
au dominat eu autoritate tot timpul, 
nu au putut cîștiga decît la limită, din 
cauza apărării ermetice a oaspeți
lor. Golurile au fost înscrise de Sasu 
(min. 8), Soo (82) pentru Minerul si 
respectiv Vegh (28). De menționat 
două greșeli grave ale fotbaliștilor 
gazde : nefructificarea unei lovituri de 
11 m de către Sasu și scăparea mingii 
în gol de către portarul Vlad. Arbitrul 
bucureștean M. Popa a condus excelent.

V. SASARANU — coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — A. S. CU- 
GIR (2—0). Fruntașa seriei a prestat 
un joc destul de bun, eficace — îndeo
sebi în repriza secundă — și a me
ritat victoria pe deplin. Oaspeții au 
jucat cu multă dîrzenie, opunînd o se
rioasă rezistență în apărare. Punctele 
au fost înscrise de Sețu — min. 56 și 
Talpai — min. 83.

P. VELȚAN — coresp.

FLAMURA ROȘIE ORADEA — MI
NERUL LUPENI (1-0). Meci de u- 
zură, cu multe neregularități. Golul 
orădenilor a fost realizat de Pugna în 
min. 83. De menționat că în min. 81 
arbitrul St. Mataizer (Craiova), la 
semnalizarea arbitrului de tușă, a anu
lat un gol echipei Minerul după ce în 
prealabil îl acordase. Un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echitabil. In 
min. 85 jucătorul Szucs (Oradea) a 
fost eliminat de arbitru pentru lovirea 
intenționată a adversarului.

V. SERE și I. OPREA — coresp.

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZI1 — 
C.S.M. CLUJ (1—0). Cu tot timpul 
ploios au asistat la meci aproape 4 000 
de spectatori care hu au fost răsplătiți 
decît în parte, deoarece partida nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic mulțumitor

decît în repriza a doua. Unicul gol al 
întîlnirii a fost marcat de Chețan în 
min. 51.

P. TONEA — coresp.

JIUL PETRILA — ARIEȘUL TUR
DA (3—0). Învingătorii au practicat un 
fotbal bun, creînd multe faze specta
culoase la poarta adversarilor lor. Sco
rul putea fi și mai mare. Apărătorii 
Arieșului au scos balonul de pe linia 
porții de nu mai puțin de trei ori. In 
ultimul minut de joc turdenii au avut 
o mare ocazie de a reduce din scor dar 
Zamfir — portarul Jiului — a cules 
mingea din picioarele lui Pîrvu. Au
torii golurilor: Libardi (min. 12),
Ștefănescu (75) și Ciutak (87).

I. ZAMORA și N. TAUTU — coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
SIBIU (1—0). Medieșenii au dominat 
majoritatea timpului dar nu au putut 
trece de apărarea sibienilor. Gazdele 
au practicat un joc mai clar și — în 
pofida faptului că au înscris din 11 m 
— au meritat victoria. Golul a fost în
scris de Kezdi (min. 41). S-au remar
cat : Cerneanu, Filip, Anton și Pascal 
de la Gaz Metan, respectiv Nacu și 
Buzescu.

Z. RIȘNOVEANU — coresp.

Foto : T. Chioreania

AGENDĂ
DOAR TREI MECIURI IN ETAPA 
DE DUMINICĂ A CATEGORIEI A

F. R. Fotbal a hotărît să amîne me
ciurile pe care trebuiau să le susțină 
duminică în cadru! categoriei A echi
pele care dau jucători lotului olimpic. 
După cum am fost anunțați, lotul selec- 
ționabililor va juca săptămîna viitoare 
în Iugoslavia. Se vor disputa doar 
următoarele partide : Farul—U.T.A„ 
Crișul—Dinamo Pitești, Siderurgistul— 
Știința Cluj. Au fost amînate jocurile: 
Progresul—Petrolul, Știința Timișoara 
— Steaua, Rapid — Steagul roșu. 
C.S.M.S.—Dinamo București. Ele se 
vor disputa la o dată care se va anun
ța ulterior.

MIINE MFCI DF CATEGORIA B 
LA PITEȘTI

întrucît partida Foresta Fălticeni— 
Știința București nu s-a disputat ia 
prima etapă a returului categoriei B, 
ea a last reprogramată pentru 1 aori- 
lie a.c. la Pitești.

NOTĂ

MINUTUL 88
Pe parcursul întîlnirii Steagul roșu 

— Știința Timișoara s-au creat „faze* 
în care mingea era disputată de cita 
6—7 sau 8 jucători(I). Cu toată a- 
ceastă aglomerare, arbitrul meciului. 
Ion Dobrin, a condus destul de bine, 
în colaborare cu colegii de tușă.

Uneori, o parte din spectatori au w- 
ciferat, s-au declarat nemulțumiți de 
deciziile arbitrului, deși acesta condu
cea bine. în minutul 88 Ion Dobrin 
n-a mai rezistat și s-a lăsat influențat 
de tumultul tribunelor. Iată faza : 
Remus Lazăr a intrat cr pieptul la un 
balon șutat cu putere din apropiere. 
Publicul a strigat henț ! Arbitrul era

în spatele lui Lazăr, nu văzuse, dnr 
influențat, a penalizat pe jucătorul ti
mișorean. După ce a oprit mingea R- 
Lazăr a căzut și a fost scos de pe ter 
ren. Mingea îl lovise puternic în «io* 
mac și fără îndoială că el nu jucaMU 
balonul cu mina...

Dacă această fază s-ar fi petrecut « 
careu, ea ar fi putut influența rezadr 
tatul. Concluzia ? Arbitrul are datori* 
să fie întotdeauna pe fază, el trebuia 
să fluiere doaxr cînd este sigur de in
fracțiunea comisă și nu sub influența 
publicului, așa cum s-a întîmplat în 
minutul 88.

C. ALEXB
dență, chiar 
amentului ge- 
l Dinamo, 2. 
id), aceste e- 
mmai întîieta- 
•vedească cît 

reușit să se 
ie joc, cu pa- 

ă capitol s-au 
isură la unele 
de deficiențe, 

nite laturi po
mului jocului 
celelalte două 
jresul, au va
malului lor de 
r omogenității

, ■ s-au ■ putut 
iri negative, 
torarea princi- 
adern : 
mijlocului te- 
dificultate a- 
sxemplu, la 
arătat vechile 
ruotor și chiar 
Rapid, numai 
lotențialul său 
ancu și Maf- 
dul obișnuit)

iar la Steaua, Jenei și Crișan, n-au dat ran
damentul corespunzător;

-— trecerea din atac în apărare și invers 
s-a făcut extrem de anevoios, neasigurin • 
du-se nici buna circulație a mingii în zona 
de pregătire ;

— a lipsit preocuparea pentru desfășura
rea atacului în evantai, ceea ce a dus la 
îngrămădirea jocului pe anumite porțiuni de 
teren, în timp ce alte zone erau lăsate com
plet în părăsire;

— eșalonarea în adîncime și sprijinirea 
reciprocă a apărătorilor n-au fost realizate 
în spiritul colectiv, cerut de jocul modern

— demarcările sînt insuficiente și lipsite 
de operativitatea necesară ;

— combinarea marcajului individual cu 
apărarea pe zonă este defectuos realizată 
de fundașii centrali și laterali;

— lipsa de inițiativă în atac a fundașilor 
laterali, care urmează să acționeze ca aripi 
suplimentare (numai Popa și Greavu au 
ieșit la atac).

— schimburile de locuri s-au transformat 
mai mult într-o părăsire a zonei, fără o judi
cioasă substituire (Haidu și Pîrcălab acțio
nau pe aceeași parte, în timp ce latura opusă 
era văduvită de atacanții coechipieri);

— lipsa de utilizare, aproape integrală, 
a procedeelor moderne „un-doi", triunghiuri, 
cornerul indirect, pasa înapoi și a „călcării 
mingii* (trecerea înainte a celui ce conduce 
balonul, spre a-1 lăsa, brusc, unui coechipier 
venit din urmă, așa cum a procedat o sin
gură dată Dumitriu 11);

— absența tot mai mult resimțită de fie
care echipă a coordonatorilor, al căror rol 
este hotărîtor în conducerea atacurilor „gîn- 
dite" ;

— neadoptarea unui plasament cores
punzător pentru „vîrfurile de atac" (rareori 
s-au găsit la înălțimea ultimului apărător 
advers).

Urmările tuturor acestor deficiențe s-au 
simțit în încetinirile ne justificate de ritm, în 
lipsa de legătură a compartimentelor și chiar 
în imprecizia paselor și a șuturilor la poartă 
(tot mai puțin frecvente), ceea ce a dus, în 
bună parte, la înlăturarea jocului constructiv, 
reieșit numai din perfecta condiționare re
ciprocă a factorului tehnic cu cel tactic.

lin analiza succintă a celor două partide
' reiese că și-au impus jocul echipele 

care, pe lîngă valoarea personală a apărăto
rilor și atacanților, au realizat și o optimă 
integrare a lor în principiile jocului colectiv, j 

Exemplul oferit de 1. lOnescu și Dumitriu 
II este dintre cele mai elocvente: ei și-au 
pus driblingul în serviciul echipei, au reușit 
să ne dea Un joc de bună factură ofensivă. 
S-a văzut cu toată claritatea că jocul simplu, 
direct pe poartă, fără meandre inutile, a pu
tut aduce feroviarilor succesul pe deplin 
meritat de duminică.

Cealaltă echipă învingătoare, Dinamo, și-a 
creat superioritatea în repriza a doua numai 
datorită adoptării unui ritm impetuos. înce
tinirea de pînă atunci, ca rezultat al angre
nării în tempoul lent al Progresului, a fost

lăsată la o parte pentru a trece la jocul în 
viteză, cu schimburi mai judicioase de locuri 
și cu demarcări derutante, fructificate prin 
cele două puncte ale victoriei.

în schimb, Progresul și Steaua au abdi
cat, se pare, tocmai de la trăsăturile domi
nante ce te făurise faima de pînă mai ieri:

— omogenitatea de monolit a echipei, rit
mul de joc (complet încetinit duminică), n-au 
dat drumul mingii, întîrziind acțiunile prin 
pase laterale, eu efecte negative asupra vite
zei de joc.

I . oncluziile ce se pot desprinde din cu- 
plajul de duminică sîrit următoarele: 

acum, în preajma întîlnirilor olimpicilor noș
tri cu echipa R.P, Bulgaria se impune o se
rioasă muncă de adîncire a sistemului „cu 
patru fundași", prin adoptarea variantei ce
lei mai potrivite specificului jucătorilor: 
4—2—4 sau 4—3—3, așa. cum au făcut, de 
mult, numeroase echipe reprezentative și de 
club din țări cu fotbal avansat. Federația ro- 
mînă de fotbal, care a adoptat noul sistem 
trebuie să traseze sarcină colegiului central 
de antrenori ca în cel mai scurt timp să 
ducă o muncă efectivă cu antrenorii echipe
lor din categoria A pentru aprofundarea prin
cipiilor de bază ale formulei cu patru fun
dași.

VIRGIL ECONOMII 
vicepreședinte al Comisiei orășenești 

de fotbal București

Din activitatea arbitrilor
din P. Neamț

în ca-dru! sub-colegimlui de arbitri 
din Piatra-Neamț 3e duce o intensă 
activitate. Astfel, școala de arbitri, 
care s-a deschis încă de la data d* 
15 ianuarie, este în plină desfășurare. 
Pregătirea viitorilor arbitri se face 
conform programei analitice elaborate 
de F. R. Fotbal. Prin perseverența de 
care dau dovadă se evidențiază Petre 
Teodor și Ioachim Vasile,- oare ..»■ 
obținut rezultate dintre cele mai bum*.

O altă acțiune a subcolegiului est* 
aceea a pregătirii teoretice și fizice 
a arbitrilor din localitate. în cadrul 
pregătirii teoretice se face o recapitu* 
la re a regulamentralui de joc și a pre
cizărilor F.I.F.A. în legătură cu bențtil 
voluntar și loviturile libere. Pregătirea 
fizică se face săptămînal și este con
dusă de iov. Gh. Duțu, responsabilul 
tehnic al subcolegiului.

Pregătirile efectuate și-au arătat 
roadele în arbitrajele bune prestate 
pînă acum de Gh. Constant «nrscu, So
il rate Mihai, I. Costea, R. Bogdan, Gh. 
Diiițu.

TOMA RADU 
profesor de educație fizică
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Din întrecerile juniorilor Ultimele runde
Despre faza regională a campiona

tului republican pentru juniori, cores
pondenții noștri ne relatează :

PITEȘTI
întrecerile au avut loc în sala de 

gimnastică a Școlii medii nr. 1, pre
cum și la Casa de cultură a tineretu
lui din localitate. Au participat 75 de 
gimnaști si gimnaste din Rm. Vilcea, 
Slatina, Găești, C. Lung și orașul 
Pitești. Cei mai buni s-au dovedit a 
fi tinerii gimnaști din Pitești și Rm. 
Vîlcea, clasați pe primele locuri. în 
mod deosebit’ s-au remarcat Mariana 
Duinu. Silvia Tivig, Alice Musceleanu, 
Maria Nămăloșanu, Rodica Diaconescu, 
Constantin Istrate, Lidia Dima, Ion 
Fotolescu, Dumitru Marinescu și alții, 
lată campionii regionali în ordinea 
categoriilor : juniori II : Lidia Dima 
(Pitești) și Dumitru Marinescu (Rm. 
Vîlcea); juniori 1: Maria Nămăloșanu 
(Pitești) și Ion Fotolescu (Rm. Vîlcea);

seniori II : Lucian Lițescu (Pitești) ; 
senioare 1 : Alice Musceleanu (Pitești) ; 
maestre: Silvia Tivig (Pitești).

Semnalăm lipsa nejustificată de la 
întreceri a gimnastelor din raioanele 
Curtea de Argeș și Drăgășani.

I. Fețeanu și 1. Onicel-coresp.

CLUJ

Faza regională organizată la Cluj 
prilejuit evidențierea a numeroși ti-a prilejuit evidențierea a numeroși n- 

neri bine pregătiți, între care Monica 
Triteanu, lulia Albert, Irina Smolea, 
Lia Herlea, Elena Chirilean, Daniela 
Dumitrescu, Elena Chișa (fete), Mihai 
Alexa, Alexandru Ferencz, Mihai Zălog 
(băieți), lată primii clasați: seniori II: 
Mihai Alexa ; juniori 1 : Alexandru 
Ferencz ; juniori II : Lucian Grindean; 
senioare 1 : Liana Popescu ; junioare I: 
Georgeta Vineă ; junioare II: Monica 
Triteanu. De remarcat că toți aceștia 
sînt din orașul Cluj.

PE AGENDA FEDERAȚIEI DE SPECIALITATE
PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATU

LUI REPUBLICAN PE ECHIPE: în 
zilele de 11 și 12 aprilie va avea loc 
în sala Floreasca din Capitală, prima 
etapă a campionatului republican pe 
echipe. La întreceri vor fi prezente 8 
echipe feminine si 9 masculine.

INTiLNIRE INTERNAȚIONALA: 
Tot in zilele de 11 și 12 aprilie. în 
București, este programată prima reu-

niune internațională a anului. Echipa 
noastră feminină va întîlni selecțio 
nata R.P. Polone.

IN TURNEU PESTE HOTARE: Un 
grup de gimnaști romîni va participa 
la campionatele internaționale ale R.P. 
Polone (Cracovia, 4—5 aprilie). Este 
vorba de Elena Ceampelea, Rozalia 
Baizat, Anton Cadar și Gheorghe Con- 
dovici.

întrecerile echipeloi\bucureștene pen
tru sferturile de finală ale campiona
tului republican au intrat în faza de
cisivă. Cu două runde înainte de sfîr- 
șit încep să se întrevadă posesorii pri
melor patru locuri in clasament, care 
asigură 
petiției.

lată 
dele de

Runda a 4-a: SPART AC—FILMUL 
5—1 (Ghițescu—Seimcanu 1—0, Geor
gescu—Olteanu 1—0, Rotaru—R. Vasi- 
lescu 1—0, L. Rădulescu—Țundrea % — 
*/2, Polihroniade—A Teodorescu */2—% 
D. Sutiman—Szigmond 1—0) ; UNI
REA—S.P.R.B. 4-0 (2) ; PROGRE
SUL—l.P.A.C.H. 5%—>/2; ELECTRO
NICA—ȘTIINȚA 6—0 (neprezentare).

Runda a 5-a: PROGRESUL—SPAR- 
TAC 1—3 (2) (Troianescu—Ghițescu 
0—1, Pușcașu—M. Șutim .n 0—1, Ră- 
ducanu—Polihroniade 1—0, Desmi- 
reanu—D. Sutiman 0—1); UNIREA— 
ELECTRONICA l‘/2—2% (2) (Voi-
culescu—Pavlov % —‘/2, Botez—Rei- 
cher 0—1/Mateescu—Nacu 0—1, M. 
Teodorescu—Filipcrcu 1—0): FILMUL 
- S.P.R.B. 2‘/2-U/, (2) ; ȘTIINȚA— 
I.P.A.C.H. 3—0

Clasamentul: Unirea 19 (4), Elec
tronica 19 (2), Progresul și Spartac 
18% (2), Știința 151/, (3), Filmul
8 (2), l.P.A.C.H 5‘/2 (3), S.P.R.B. 
5 (4).

calificarea în semifinala com-

rezultatele înregistrate în run- 
vineri și dumirfcă :

(3).

Rezultatele concursurilor din ultimele zile

• Zăpada umedă, grea și tempera
tura ridicată au constituit un handicap 
pentru cei 48 participanți la întrecerile 
de fond pentru „Cupa F.R.S.B.", des
fășurată la Fundata. Trofeele au fost 
cucerite de Gh. Vilmoș la seniori și 
Marcela Leampă la senioare. Iată cla
samentele : 10 km seniori: 1. Gh. Vil
moș (Dinamo Brașov) 33:06,0 ; 2. Gh. 
Bădeseu (Dinamo) 33:23,0 ; 3. Gh.
Cincu (A.S. Armata Brașov) 34:44,0; 
4. Gh. Cimpoia (A.S.A.) 35.14,0; 5. 
M. Stoian (Tractorul Brașov) 35:33.0; 
6. St. Drăguș (A.S.A.) 35.34,0 ; 5 km 
fete: 1. Marcela Leampă (Dinamo Bra
șov) 27:15,0; 2. Rodica Stoian (Trac
torul Brașov) 28:07,0, 3. Rodica Cim
poia (A.S.A.) 30:34.0; 4. Eugenia Vi
sau (A.S.A.) 30:35,0 ; 5. Maria Țeposn 
(Tractorul) 35:07,0.

9 „Cupa Luceafărul", desfășurată du
minică în Postăvar — pe Kantzer — 
a întrunit la startul probei de slalom 
special 54 schiori, printre care și Frank 
Peter, din echipa R.P. Ungare, aflat în 
vacanță în țara noastră. Cursa senio
rilor a revenit campionului republican 
N. Iovici, care a confirmat din nou 
frumoasele rezultate obținute în acest 
sezon. Rezultate : seniori : 1. N. Iovici 
(Steagul roșu) 57,8: 2. Gh. Cristolo- 
veanu (Steagul roșu) 59,4; 3. I. Pitiș 
(Dinamo) 61,7; 4. V. Suteu (Dinamoj 
63,6; 5. Frank Peter (R.P.U.) 65,0; 
6. D. Apostol (Steagul roșu) 65.1; ju
nioare :
Predeal) 35,7 ; 
(Luceafărul) 
farul) 39,2 ; 
(Luceafărul) 
(Luceafărul)
(C.F.R. Cluj) 42,1 ; 7—8 Rozalia Le- 
talic (S.S.E. Reșița) și Elena Neagoe 
(S.S.E. Sinaia) 45.1 (V. SLCĂREANU- 
coresp.

tost cîș-
513.123,
817.414,

30 autoturisme „Trabant 600" au 
tigaie de biietele cu numerele : 
103,824, 756.747, 678.164, 997.584,
717.120, 744.142, 027.629, 294.298.

Biletele cu numărul 918.542 cîștigâ cele 3
premii, fiecare constînd din : 1 frigider
„Saratov" ; 1 mașină aragaz „Someș" cu 3 
focuri ; 1 magnetoion „Tesla" ; 1 televizor 
„Temp 6"; 1 aparat radio „Simfonia" ; 1
mașină de cusut „Ileana" format birou ; 1 
mașină de spălat rufe „Alba lux" ; 1 apa
rat loto „Zoriri S" ; 1 ceas de mînă „Telus" 
ciomat ; 1 aspirator „Ceaika" ; 1 ceas deș
teptător de voiaj „Rubla".

Biletele cu numărul 106.135 cîștigâ cele 3 
premii, liecare constînd din : 1 frigidei 
„Frcrm" ; 1 televizor „Rubin 102" ; 1 mașină 
aiaqaz „Carpați" cu 3 focuri ; 1 magneto
fon „Tesla" ; 1 ceas de mînă „Schaffhau
sen" de aur ; 1 mașină de spălat rufe
„Perla" ; 1 aspirator „Buran" ; 1 stilou „Pe- 
liccn" cu peniță de aur.

Biletele cu numărul 562.534 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din : 1 televizor 
„Azur" .• 1 magnetofon „Start" cu tranzistori; 
1 frigider „Saratov" ; 1 aparat de radio 
„Modern" ; 1 mașină de cusut „Ileana" ; 1 
mașină de spălat rufe „Păltiniș" ; 1 ceas

de mînă „Golda" ; 1 stilou „Montblanc F 
254" cu peniță de -aur.

Biletele cu numărul 105.289 cîștigă : cite 
una dintre cele 3 Motociclete „Jawa" 350 
cmc.

Biletele cu numărul 235.059 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd 
„Zil-Moskva" ; 1 televizor 
parat radio „Darclee" cu 
de cusut „Ileana".

Biletele cu numerele
348.185, 879.049, 081.681 cîștigă cîte 
dintre cele 15 motociclete „C.Z.r‘

Biletele cu numărul 319.961 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din : 1 televizor
„Temp 6" ; 1 aparat de radio „Enescu" cu 
pikup ; 1 frigider „Fiam" ; 1 aparat foto 
„Orizont".

Biletele cu 
una dintre 
125 cmc.

Biletele cu —______ ________ , _
3 premii, fiecare constînd din : 1 mașină 
de cusut „Ileana" format birou ; 1 frigider 
„Alka" ; 1 aparat radio „Modern" ; 1 ceas 
de mină „Golda" ; 1 stilou „Montblanc F. 
254" cu penița de aur.

Biletele cu numărul 326.243 cîștigă cele 
trei premii, fiecare constînd din : 1 frigider 
„Saratov" ; 1 aparat radio „Fantezia" 1 
mașină spălat rufe „Perla".

Biletele cu numărul 533.748 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din 1 televizor 
„Cosmos" cu ecran mare ; 1 pikup „Supra- 
phon" cu difuzor ; 1 aparat foto „Smena 6".

Biletele cu numărul 109.604 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din : 1 frigider
Fram" ; 1 aparat radio „Opera" ; 1 ma
șină spălat rufe „Crinul".

Biletele cu numărul 804.559 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din : 1 motoretă 
„Carpați" ; 1 ceas de mînă „Polet".

Biletele cu numărul 969.280 cîștigă cele 3 
premii, fiecare constînd din : 1 frigider
„Saratov" ; 1 ceasornic deșteptător „U.M.F."

Biletele cu terminația 65.377 cîștigă : 1 
bicicletă „Favorit F. 11" ; 1 ceas de mînă 
„Tellus" cromat ; 1 stilou „Pelican" cu pe
niță de aur.

Biletele cu terminațiile 06.967, 90.875 cîs- 
tigă : 1 excursie în U.R.S.S. prin O.N.T. 
Carpați pe itinerariul Kiev-Leningrad-Mos- 
cova.

Biletele cu terminația 83.987 cîștigă : 1 
excursie în U.R.S.S. prin O.N.T. Carpați pe 
itinerariul Chișinău-Kiev-Moscova.

dln : 1 
„Temp 
pikup ;

frigider 
6" ; 1 a- 
1 mașină

terminația 45.990 cîștigâ : 1
tranzistori 

deșteptător

Bile-tele cu
aparat de radio portabil cu 
„Spatz-baby" ; 1 ceasornic 
„U.M.F.".

Biletele cu terminația 4.192 
bicicletă „Elegant" ; 1 stilou 
peniță de aur.

Biletele cu terminația 9.493 
ceas de mînă „Paiet" ; 1 stilou „Montblanc 
254" cu peniță de aur.

Biletele cu terminația 9.063 cîștigâ : 1 
pikup „ Zip ha na P 10-33" ; 1 stilou „Kaveka 
475".

Biletele cu terminația 1924 cîștigâ : 1 sti
lou „Pelican" cu peniță de aur ; 1 ceasor
nic deșteptător de voiaj „Rubla".

Biletele ...............................................
100 lei.

Biletele
50 lei.

ctștigă : 1
„Pelican" cu

® Proba de coborîre din cadrul 
campionatelor republicane pentru ju
niori s-a încheiat sîmbătă cu victoria 
lui Dobrin Munteanu, urmat de cam
pionul republican la slalom și slalom 
uriaș Beniamin Baidu Clasament: 1. 
D. Munteanu (Steagul roșu Brașov) 
1:06,4; 2. B. Ilaidu (Dinamo Brașov) 
1:07,6; 3. C. Cismaști (S.S.E. Predeal) 
1:08.0; 4. D. Apostol (Steagul roșu) 
1:08,2; 5—6—7 Gh. Vulpe (S.S.E. 
Sinaia), St. Manea (S.S.E. Predeal) 
și N. Moldoveana (Caraimanul Buș
teni) 1:09,1 Clasamente la combinată: 
băieți : 1. B. Haidu 12,58 p ; 2. D. 
Munteanu 42,22 p; 3. V. Brenci (Stea
gul roșu) 86,14 ; fete: 1. Constanța 
Măzgăreanu (Luceafărul) 0 p; 2. Mi- 
haela Casapu (S.S.E. Predeal) 11,04 p; 
3. Liana Blebea (Luceafărul) 55 p.

1. Mihaela Casapu (S.S.E.
2—3. Rodica Stoian 

și Liana Blebea (Lucea- 
4. Cbnstanța Măzgăreanu 
40,0 ;■ 5. Gizela Mores 
412; 6. Iudit Tomori

• Concursul dotat cu „Cupa re
giunii Hunedoara" a fost cîștigat de 
reprezentanții regiunii organizatoare, 
urmați de cei ai regiunii Maramureș. 
Cîștigătorii probelor : seniori: A. Go- 
rog (Maramureș) la slalom uriașw și 
slalom special. Aron Petre (Hunedoa
ra) ia fond 10 km, Z. Heghedttș (Hu
nedoara) la fond 15 km; senioare: 
Elisabeta Tacaci (Maramureș) la sla
lom și slalom uriaș; juniori: Eugen 
Radar (Maramureș) la slalom și sR ■ 
lom uriaș. (IOAN SIM'ON-coresp.)

090.474,

cu terminația 544 cîștigâ : cite

cu terminația 47 cîștigâ

Z"

numărul 698.171 cîștigâ cele Premiile

Iî

De la I. E. B. S,

Report pentru categoria I 
cursul următor : 67.405 lei.

016.769, 
una 

175 cmc.

numărul 833.802 cîștigâ : cite 
cele 3

® Asociațiile sportive pot încheia con
tracte pentru rezervarea de bilete la 
jocurile de fotbal interne și internațio
nale ce se desfășoară pe stadioanele „23 
August" și „Republicii”. adresîndu-se 
I.E.B.S. str. V. Conta nr. 16, serv, ma
nifestații sportive, telefon 11.79.70 int 
116 sau 186

© L-a bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. Înscrieri și informații la com
plexul Floreasca. telefon 11.64.06.

© Pentru jocul internațional de fotbal 
Selecționata cat. A. — Sarajevo de mii- 
ne de pe stadionul „23 August", biletele 
se găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu. agenția Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2. agenția C.C.A. bd. 6 Mar
tie stadioanele „23 August”. Republicii. 
Dinamo și Giulesti.

motociclete „M.

cîștigă : .1

PRONOEXPRES
concursului Pronoexpres nr. 13 

din 25 martie 1964

Categoria 
lei.

1 variantă de 100.000

Categoria
39.821 lei

a 11-a : 2 variante a

Categoria
2.493 lei

a IH-a : 34,4 variante a

Categoria
332 lei

a IVa : 331,6 variante a

Categoria
117 lei

a V-a : 941,9 variante a

Categoria a Vl-a : 6117,2 variante a
25 lei.

de la con-

Premii acordate suplimentar posesori
lor de bilete Sportexpres :

Categoria a II-a : 7 variante
Categoria a III-a : 43 variante
Premiul de categoria I de la premiile 

obișnuite în valoare de 100.000 lei a 
fost obținut de un participant din 
București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



POPICE

în preajma celor două 
finale ale „Cupei 

campionilor europeni"
Fruntașii tenisului de masă romî- 

nesc se află înaintea a doua eve
nimente deosebit de importante. 
Este vorba de finalele „Cupei 
campionilor europeni" care vor 
avea loc sîmbâtă la București (fe
minin) și vineri 10 aprilie la Buda
pesta (masculin). După cum se știe, 
echipa feminină VOINȚA BUCU
REȘTI va juca cu VOROS METEOR 
BUDAPESTA, iar formația mascu
lină C.S.M. CLUJ cu' VASUTE- 
PITOK BUDAPESTA. Tn vederea 
acestor întîlniri decisive, Maria 
Alexandru, Ella Constanți nescu, 
Geta Pitică, Eleonora Mihalca, 
Marta Tompa și Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă — de curînd a 
primit titlul de maestru_al sportu
lui — A. Reti, Gh. Cobîrzan și M. 
Badea își desăvîrșesc ultimele pre
gătiri. Majoritatea lor manifestă o 
formă bună, ceea ce ne face să 
credem că, luptînd cu toată dîrze- 
nia, componenții celor două echipe 
vor apăra cu succes prestigiul 
sportului cu paleta de la noi, cuce
rind cele două trofee puse în joc.

Pe de altă parte, adversarii 
noștri își continuă și ei antrena
mentele. Echipa maghiară femi
nină Voros Meteor urmează să 
sosească vineri la București.

I

Din etapa de duminică...
„CUPA R.P.R."

Rapid—Știința Galați (m) 3—0. în 
pofida scorului, studenții au practicat 
un volei bun și modern, în special în 
setul II, în care au recuperat de la 
3—12 și au condus cu 14—13. Evi
dențiem pe Nicolau și Plocon (Ra
pid), Brandenburg și Iorga (Știința). 
A arbitrat bine FI. Anghelescu. (DINU 
NICOLAU-coresp.).

C.S.M.S. Iași—Farul Constanța (m) 
3—0. Nivel tehnic modest, peste care 
sau ridicat Moșescu, Weisman, loa- 
novici (C.S.M.S.), Titnirgazin și Mi- 
halcea de la Farul. (E. URSU -coresp.).

Minerul Bihor—Petrolul Ploiești (m) 
3- Un jac frumos și o victorie clară. 
C i mai buni: Adamovici, Starinschi, 
Garnoviceanu, Sîrbu (Minerul), Șucu, 
Petric și Zamolo de la Petrolul.’ (M. 
DQMIT IAN-coresp.).

C.S.M. Cluj—C.S.M. Sibiu (f) 1-3. 
Sfbiencele au cîștigat cu un joc mai 
calm și mai bine organizat, totuși mai 
greu decît arată scorul. (ȘT. TĂMAȘ- 
coresp.).

Voința Craiova—Progresul Bucu
rești (f) 3—1. Contribuție superioară 
la succesul gazdelor: Sorina Marti- 
nescu și Elena Coveanu. De la Pro
gresul s-a remarcat Eugenia Metopa- 
dov. (R. ȘULȚ -coresp. reg.).

CAMPIONATUL REPUBLICAN

Seria a Il-a

Electroputere Craiova—Ind. Sîrmei
G. Ttirzii (m) 3—0 (10, 3, 10). Joc 
de luptă, spectacol plăcut. Evidențiați: 

și Natea de la gazde și 
la oaspeți. (V. POPOV1CI

Suceava—Olimpia Bucu-
1—3 (9—15, 15—11, 11 —

Marinescu 
Văl can de 
coresp).

Dinamo 
iești (m) 
15, 7—15). Factură tehnică modestă. 
Jucători remarcați: Claici și Wolf de 
la Olimpia, Scurtu și Căldare de la 
Dinamo. (R. MUNTEÂNU-coresp ).

înainte Timișoara—Stiinta Petro- 
șeni (m) 3—0 (14, 11, 9)'. întîlnire 
spectaculoasă, în care s-au impus 
Weiss (înainte) și Cojocarii de la 
Știința.

Minerul B. Mare—Constructorul 
Brăila (m) 3—1 (15—12, 13—15, 15— 
8, 15—10). Cel mai frumos și cel mai 
disputat meci jucat pînă acum în 
acest campionat, la B. Mare. S-au re
marcat Solomon, Sakaci, Pătrășcoiu 
(Minerul), Dumitru, Bruckner și Nai- 
man de la Constructorul. (V. BARBU 
și L. CHIRA-coresp.).

Știința Brașov — C.S.M. Cluj (m) 
3—1 (16—14, 12—15, 15—4, 15—5).

TINERI SPORTIVI!
Cei mai buni sportivi din lume se vor intllni la Tokio. Pregătiți-vă cu pasiune, să fiți printre primii, 

pentru a reprezenta cu cinste culorile sportive ale patriei la Jocurile Olimpice!

Un nou concurs de verificare
-V:

■i'

,>w- 
y

■*

Plutonul își dispută sprintul

* Ăi*

fa

x

final. Imagine 
duminică

x i*

:<

au fost prezenți din nou dn-Cicliștii
minică dimineață pe șosea, la ultimul 
concurs cu participarea alergătorilor 
din lotul R.S. Cehoslovace. întrecerea, 
organizată de clubul sportiv Gloria s-a 
desfășurat pe șoseaua București—Buf-

Tîrgo-

o vic- 
dintre

Ș» 
cele

Joc bun, atractiv doar în primele două 
seturi. Știința a fost net superioară, 
reinarcîndu-se dintre jucătorii săi Ni- 
culescu, Bidian și Timofte. De la 
C.S.M. Cluj—Mureșan. (C. GRU1A- 
coresp. reg.).

.Metalul București—Corvinul Deva 
(f) 3—0 (3, 7, 3). Simplă formalitate 
pentru Metalul, care a cîștigat in 30 
de minute. S-au evidențiat de la în
vingătoare Mariana Dumitrescu și 
Alexandrina Chezan. Dintre oaspete; 
Georgeta Rădos si Doina Cismasu. (A 
ZAMFIRESCU-coresp.).

Penicilina Iași—Progresul 
viște (f) 3—1 (15—11, 12—15, 15—9, 
15—10). Cu tot setul pierdut, 
torie comodă pentru ieșence, 
care Greta Marcu, Elena Tesaro 
Florica Tăcu (15 ani) au fost 
mai bune. De la Progresul—Ecaterina 
Corbeanu. (A. SCAUNAȘ-coresp.).

C.F.R. Timișoara—Voința București 
(f) 3—2 (15—11, 15—13, 5—15, 6— 
15, 15—9). Timișorencele — la victo
ria cărora un aport considerabil au 
avut tinerele Doina Belgea și Ioana 
Popescu — au învins 
cabilului lor finiș. (A. ARNAUTU-co- 
resp.).

Partizanul roșu
Miercurea Ciuc (fj 3—1 (15—10, 15— 
7, 11—15, 15—6). Joc de ridicată va
loare, cîștigat de echipa mai sigură la 
fileu și mai calmă în momentele di
ficile. Cele mai bune jucătoare de pe 
teren: Verona Costin, Viorica Goia și 
Mariana Bărbos de la învingătoare, 
Judith Konn, Margareta Șorbari și 
Magdalena Kondorosy de la învinse.

TI BERlU-coresp.).

CLASAMENTELE LA Zî

datorită remar-

Brașov—Voința

(M.

„CUPA B.PB-
Masculin

In paranteze — locurile ocupate de echipe 
înaintea etapei de duminica 29 martie.

1. ( 1) Rapid București 7 7 0 21: 4 14
2. ( 2) Tractorul Brașov 7 6 1 20: 8 13
3. ( 3) Dinamo București 752 18:10 12
4. ( 7) Minerul Bihor 8 4 4 16:16 12
5. ( 4) Progresul București 7 4 3 16:14 11
6. (11) C.S.M.S. Iași 8 3 5 15:18 11
7. ( 5) Știința Timișoara 7 3 4 16:15 10
8. ( 6) Petrolul Ploiești 734 12:15 10
9. ( 8) Știința Galați 7 2 5 10:16 9

10. (12) Steaua București 7 2 5 11:18 9
11. ( 9) Știința Cluj 7 2 5 9:18 9
12. (10) Farul Constanța

Feminin

7 2 5 7:19 9

1. ( 2) C.S.M. Sibiu 7 6 1 18: 8 13
2. ( 3) Rapid București 6 6 0 18: 2 12
3. ( 1) Știința Cluj 7 5 2 17:10 12
4. ( 4) Dinamo București 6 5 1 16: 7 11
5. ( 5) C. P. București 743 17:12 11
6. ( 7) Farul Constanța 734 14:15 10
7. ( 6) Știința București 7 3 4 12:16 10
8. (10) Voința Craiova 8 1 7 7:22 9
9. ( 8) C.S.M. Cluj 8 1 7 5:22 9

10. 2, 9) Progresul București 7 1 6 10:20 8

r
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de la întrecerea desfășurată

Foto : S. Eugen 

de-a lungui a 80 km. 
dată organizarea între- 
la înălțime. Cei care

tea—Ploiești 
De această 
cerii a fost 
n-au corespuns au fost însă... cicliștii. 
Ne așteptam la o dispută dinamică, 
la mai multă combativitate din par
tea cicliștilor din lotul olimpic și a 
celor 5 alergători din lotul pentru 
„Cursa Păcii". Aceștia s-au mulțu
mit însă să țină „companie" oaspe
ților și să atace pe ultimii kilometri. 
Așa cum s-a desfășurat întrecerea de 
duminică dimineață puteai avea im
presia că alergătorii s-au vorbit în
tre ei să nu se „deranjeze".

Am notat din cursă un singur 
fapt semnificativ: din plutonul mare 
s-a „rupt" după 20 km un grup de 
cicliști compus din pistarzi și cițiva 
alergători mai tineri care n-au putut 
face față ritmului de 40 km la oră 
cu care se rula. In rest, cîteva pane 
de baieu. Plutonul masiv a rulat „cu
minte" între bornele kilometrice 7 — 
47 — 7, mulțumindu-se doar cu ci- 
teva atacuri neizbutite, inițiate pe ul-

Pregătiri olimpice pe toate
CAMPIONATELE DE A-
TLETISM PE TEREN 

ACOPERIT ALE 
ANGLIEI...

La „Empire Pool- 
Wembley" din Londra au 
început campionatele in
ternaționale de atletism pe 
teren acoperit ale Angliei. 
Canadianul Bill Crotliers, 
unul din favoriții probei 
de 800 m la J.O. de la 
Tokio, a cîștigat de o ma
nieră spectaculoasă proba 
de 600 yarzi cu timpul 
de 1:10,0. Alte rezultate 
mai importante: mascu
lin : 60 yarzi Meakin (An
glia) 6,4 ; 1 milă: Wheat
ton (Anglia) 4:07,9; lungi
me: Oladitan (Nigeria) 
7,32 m; greutate: Lindsay 
(Anglia) 17,54 m; feminin: 
60 yarzi garduri Botley 
(Anglia) 7,9; înălțime 
Slaap (Anglia) 1,67 m.

...ȘI CELE UNIVERSI
TARE DE NATAȚIE 

AL S.U.A.
în piscina de la New 

Haven (Connecticut) s-au 
încheiat campionatele uni
versitare de natație ale 
S.U A., important criteriu 
de selecție în vederea
Olimpiadei de la Tokio. O performanță 
remarcabilă a obținut tînărul Roy 
Saari în vîrstă de 19 ani, care a cuce
rit două titluri. El s-a clasat pe primul 
loc în probele de 1 650 yarzi (16:49,5) 
și 500 yarzi liber (4:45,3). Celelalte 
rezultate: 50 yarzi liber Austin 21,0; 
100 yarzi liber Steve Clark 46,3; 100 
yarzi spate Bob Bennett 53,1 ; 100

timii 6 km. La sprintul final tînă
rul Gh. Radu (Olimpia) s-a impus 
și a reușit să treacă primul linia de 
sosire fiind înregistrat cu timpul de 
1 h. 58:14. El a fost urmat de Gh. 
Rădulescu (Olimpia), Ion Cosma (Di- 

de restul plutonului pe care 
arbitri nu l-a putut depar- 

juniori categoria I (30 km) 
fost cîștigată de D. Lascu 
ci. timpul de 52:29; juniori 
a Il-a (16 km) — D. Radu 
28:46; semicurse (16 km) — 
(C.P.B.) 32:15; biciclete de 

C. Apostolescu

namo) și 
juriul de 
taja. La 
cursa a 
(C.P.B.) 
categoria 
(Steaua) 
I. lancu 
turism (6 km) 
(Steaua) 13:37.

Ieri dimineață lotul de ciclism al 
R.S. Cehoslovace a plecat la Praga. 
In perioada cit ne-au vizitat țara, a- 
lergătorii cehoslovci au participat la 
o serie de întreceri alături de cei mai 
buni cicliști romîni. Multe dintre ele 
au fost utile. Ne referim îndeosebi la 
cele din prima parte cînd rutierii din 
lotul nostru pentru „Cursa Păcii" și-au 
verificat pregătirea în condiții de con
curs. în cadrul acestor întreceri s-a 
putut remarca combativitatea cicliști
lor noștri, gradul ridicat de pregătire 
al acestora și seriozitatea cu care ei 
au privit aceste „examene". Dar, după 
plecarea primei echipe în „Turul ciclist 
al Tunisiei" concursurile și-au pierdut 
din semnificația lor. Cicliștii din lotul 
speranțelor olimpice n-au mai partici
pat decît sporadic la concursuri mo- 
tivînd că programul lor de pregătire 
diferă (ca și cum evoluția în concurs 
de pregătire nu ar constitui un bun 
prilej de antrenament), iar cicliștii 
de la cluburi n-au mai dat nici ei a- 
tenția cuvenită întrecerilor. Prezența a- 
lergătorilor de peste hotare trebuia fo
losită din plin mai ales în perioada 
de pregătire. Valoarea alergătorilor ce
hoslovaci ne permitea o bună verificare 
și este păcat că n-am făcut acest 
lucru decît în parte. Antrenorii loturi
lor republicane și cei de la clubu
rile sportive ar trebui să analizeze 
acest lucru pentru ca în viitor să au 
se mai repete

H. N.

Polonezul Jozef Schmidt este unul dintre cei mai 
buni săritori de triplu din lume, și unul dintre 
când id ații la medalia de aur la J.O. de la Tokio

yarzi bras Bill Craig 2:12.1 ; 200 yarzi 
fluture Fred Schmidt 1:53.5 Următoa
rea etapă de verificare va avea loc 
peste cîteva zile la Bartlesville, unde 

vor desfășura campionatele S.U.A.se

ÎNOTĂTORII SOVIETICI
SE PREGĂTESC

Baku au continuat întrecerileLa
celor mai buni înotători din U.R.S.S. 
care se pregătesc pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio. Proba de 100 m liber 
bărbați a fost cîștigată de Valeri Sem- 
cenkov cu timpul 
în aceeași probă, 
realizat timpul de 
recordul unional.
trate în celelalte probe : 100 in fluture

de 56,8. La feminin, 
Natalia Ustinova a 
1:04,6, care egalează 

Rezultate înregis-

Selecționatele orașelor 
București și Vîena 

și-au împărțit victoriile
Duminică a avut Ioc la Viena du

bla întîlnire de popice dintre selec
ționatele — masculină și feminină — 
ale orașelor București și Viena. La 
băieți, victoria a revenit echipei bucu-
reștene, care a dispus de selecțio
nata viencză cu 4 915—4 882 popice 
doborîte. Din reprezentativa orașului
București cei mai buni au fost Cristu 
Vînătoru și Ion Micoroiu. In schimb,
la fete succesul a fost de partea e- 
chipei Vienei, cu scorul de 2 287— 
2 272 p.d. Cea mai bună jucătoare 
bucureșteancă a fost Elena Predeanu 
(404 p.d.). Sportivii romîni s-au re
simțit de pe urma condițiil >r de con
curs mai puțin obișnuMe, datorită 
particularităților arenei „Asko". Intîl- 
nirea a fost arbitrată de Johann King 
(Austria) și Dumitru Stoica (Rominia).

Rezultate din campionatele 
pe echipe

Pe arenele din întreaga țară se des
fășoară, în aceste zile, întreceri in ca
drul campionatelor, locale pe echipe. 
Iată cîteva vești.

PLOIEȘTI. întrecerile celor 6 echipa 
angrenate in campionatul raional s-au 
încheiat cu victoria formației Rapid 
Ploiești care a acumulat 30 p. Pe locu
rile următoare: Petrolul Urlați cu 24 
p, Prahova Scăieni 22 p, Geamul Scă- 
ieni 18 p, G.A.S. Drăgănești 11 p. și 
Petrolul Boldești 9 p. (Gh. Alexan- 
drescu și A. Vlăsceanu-coresp ).

CRAIOVA. Campionatul orășenesc 
a fost cîștigat anul acesta de echipa 
Constructorul cu 30 p, urmată în or
dine de Voința 18 p, D.eptatea 15 p 
și Dinamo 11 p. Cele mai bune rezul
tate individuale au fost obținute de 
Gh. Amărăzeanu (Constructorul) cu 
880 p.d. H. Pavlov și Al. Halmagiu 
(din aceeași echipă) cu 879 și res
pectiv 855 p.d. (I. Cetățeanu-coresp.).

ILIA. întîlnirea dintre echipa din 
Certej și Voința llia, contînd pentru 
campionatul raional, s-a încheiat cu 
victoria primei echipe care a învins cu 
2103 - 1959 p.d. (B. Augustin-coresp.).

meridianele
bărbați: Valentin Kuzmin 1:02,0; 100 
m bras femei: Galina Prezumenșei- 
kova 1:20,5; 100 m spate bărbați : Via- 
ceslav Mazanov 1:03,5; 4C0 m liber 
bărbați: Semion Beleț 428.6

NOU RECORD EUROPEAN

Cunoscutul campion sovietic Gheor- 
ghi Prokopenko a stabilit un nou re
cord al Europei în proba de 200 tn 
bras cu timpul de 2:30,2. Vechiul re
cord era de 2:31,9 și aparținea compa
triotului său Ivan Karetnikov. De re
marcat că în prima zi a concursului 
Prokopenko a corectat recordul mon
dial în proba de 100 ni bras eu timpul 
de 1:07,4.

CAMPIONATELE DE ATLETISM 
ALE AUSTRALIEI

Zilele trecute s-au desfășurat la Mel
bourne campionatele de atletism ale 
Australiei. La întreceri au participat și 
cîțiva atleți din Noua Zeelandă, care 
au obținut rezultate excelente. în proba 
de o milă, A. Thomas (A) a obținut 
un rezultat foarte bun : 3:58,3, între- 
cîndu-1 pe neo-zeela-ndezttl Davies. în 
proba de 3 mile (4 828 m) neo-zeelan- 
dezul Baillie a realizat timpul de 
13:20,0, învingîndu-1 cu 2 metri pe 
australianul A. Thomas și cu 10 metri 
pe recordmanul mondial la 10.000, 
Clarke. Pe 880 yarzi (804,68 m) neo
zeelandezul Davies a realizat 1:51.7, 
întrecîndu-1 pe australianul Woods. 
Alte rezultate : 100 yarzi — Lay 9,7; 
220 yarzi — Lay 21,5 ; 440 yarzi — 
Roche 46,8; 6 mile — Cook 28:22,0; 
120 yarzi garduri — Prince 14.2; 220 
yarzi garduri Ryan 23,7; 440 yarzi 
garduri — Ryan 50,9; Roche 50,9; 
3 000 m obstacole — Vincent 8:50,6; 
4x110 yarzi — selecționata Australiei 
de Sud 40,7 ; înălțime — Sneazwell 
2,13 m ; lungime — Tolberth 7,54 m ; 
prăjină — Filsie 4,57 m ; greutate — 
Selvey 16,96 m.

în campionatele feminine cel mai bun 
rezultat l-a realizat Pamela Kilborn, 
pe 80 m garduri, care a alergat 
10,6.
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Francezul Jacques Brodin a cîștigat proba de spadă
la campionatele mondiale de tineret

BUDAPESTA 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Duminică noaptea, proba de spadă 
din cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret a revenit france
zului Jacques Brodin care, în turneul 
final a totalizat trei victorii. El a fost 
urmat de Becker (Austria) 2 v, Erick 
Larson (" 
(Franța) 0 v. 
are 17 ani, este de profesiune electri
cian și are în palmaresul său cuceri- 1 
rea medaliei de aur la un mare con- . 
curs disputat la Cairo și o medalie de 
argint la criteriul mondial al tinere
tului de la Gând (1963).

In sfîr.șit, luni, s-a desfășurat proba 
de sabie. Ea a întrunit cel mai mic 
număr de concurenți (36). In ciuda a- 
cestui fapt. întrecerile la sabie s-au în
tins pe o durată de... 12 ore. Explica
ția rezidă în faptul că a lipsit omo
genitatea arbitrajelor, ceea ce a făcut 
ca multe tușe să lie anulate.

Culorile tării noastre au fost repre
zentate de trei trăgători. Un sabrer de...
p——-------------------------------

(Suedia) 1 v și Y. Boisser 
I 0 v. Noul campion mondial

I
stadionul Bernabeu

meserie (Ion 
(Z. Bejan.) și 
cu). Primii 
preliminarii 
rămînînd în 
turul II, în 
trei victorii 
și polonezul Kopcinski. Toți trei se în- 
tîlnesc apoi într-un baraj pentru un 
loc în eliminări direcle. Cîștigă Kop
cinski care va trece mai departe în 
optimi, unde va fi eliminat de ma
ghiarul Kormoczi. Bejan cu două vic
torii nu poate spera să-și mai încer
ce șansele, nici măcar printr-un baraj.

Finala celor patru sabreri are drept 
protagoniști pe sovieticul Naziimov, pe 

- polonezul Novara și maghiarii Nagy și 
Kdrmdczi. La ora cînd telefonez se 
dispută finala. Pentru locurile 5—8
clasamentul se prezintă astfel: 5. Kop
cinski (Polonia) ; 6. Montano (Italia); 
7. Valle (Franța) ; 8. Del Francia (Ita
lia).

In cursul după-amiezii de azi, dele
gația sportivilor romîni sosește cu a- 
vionul în Capitală.

Lăudoiu), un floretist,
un... spadasin (L. lones- 

doi au evoluat curajos în 
obținlnd trei victorii și 
continuare în concurs. In 
serii. Lăudoiu realizează 
la fel ca iugoslavul Calici

TIBERIU STAMA

„Turul ciclist al Tunisiei44
Sumarelor vești pe oare le-am publi

cat în ziarul de ieri adăugăm astăzi 
noi date primite din etapa a Vil-a 
disputată duminică. După „maratonul” 
de 243 km, desfășurat între Le Keff 
și Gafsa, în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă suedezul 
Gosta Peterson. El este urmat la 3:21 
de francezul Aimar, la 5:33 de belgia
nul Godefroot, la 10:34 de Hosken 
(Belgia) și la 10:44 de Gabriel Moi- 
ceanu. Așadar, reprezentantul nostru 
a continuat să urce „treptele” clasa
mentului general individual etapă de 
etapă. Ceilalți alergători romîni ocupă 
locurile : 21. Walter Ziegler la 52:20 ; 
30. Ludovic Zanoni Ia 1 h.05:05 ; 34. 
Ion Stoica la 1 h. 15:01 ; 40. Ion Arde- 
leanu la 1 h.23;54. Nu cunoaștem lo
cul ocupat de C. Dumitrescu. în clasa-

mentul cățărătorilor primele trei locuri 
sînt ocupate în ordine de Gosta Peter
son 12 puncte, Vyncke 7 puncte și C. 
Dumitrescu 5 puncte. Pe echipe clasa
mentul general arăta astfel : 1. Belgia 
77 h.04:19; 2. Franța 77 h.33:26 ; 3. 
R. S. Cehoslovacă 77 h.41:47 ; 4. Suedia 
77 11.59:44 ; 5. R. P. ROMÎNĂ 78 h. 
30:50.

Luni a avut loc cea de a VIII-a 
etapă a „Turului ciclist al Tunisiei”. 
Desfășurată pe ruta Gafsa—Gabes (150 
km) această etapă a fost cîștigată de 
belgianul Godefroot. în clasamentul 
general individual continuă să conducă 
și după etapa a VIII-a suedezul Gosta 
Peterson. G. Moiceanu a sosit pe locul 
7, în același timp cu învingătorul și a 
urcat pe locul 4 în clasamentul gene
ral individual.

i

Turnee internaționale de sah
SARAJEVO

PE SCURT

Au de mult, presa sportivă in
ternațională a publicat știrea — re
produsă și de noi — că renumitul 
stadion ,.Bernabeu“ al clubului Real 
Madrid, una 
tive cu care 
nii. urmează 
sura aceasta 
financiare : pe locul unde se află 
azi marele stadion urmează să se 
ridice alte construcții, mult mai 
rentabile.

Opinia publică sportivă a primit 
desigur cu surprindere această știre. 
Iubitorii sportului n-au putut fi de
cît afectați afli nd că o mare cons
trucție sportivă, de care sînt legate 
atîtea meciuri memorabile, va dis
pare în curînd ca și cînd n-ar fi 
existat niciodată, numai din cauza 
unor combinații financiare specifi
ce lumii capitaliste, sportului capi
talist.

Dacă 
reduce 
simplă

*

Turneul U. E. F. A.
din construcțiile spor- 
se mîndresc madrile

nă fie... demolat. Mo
are la bază interese

unii au crezut că totul se 
la un simplu zvon, la o 
intenție- sau că dragostea

Carnet extern

amarnic, 
numere, 
nu mai 
legătură

!

i

pentru sport, protestele sportivilor, 
vor determina abandonarea acestui 
proiect rușinos, s-au înșelat

într-unul din ultimele 
ziarul ,J’Equipe" arată că 
există nici un dubiu în
cu acest fapt și că lucrurile au in
trat în faza concretizării: stadio
nul Bernabeu va fi demolat ! A fost 
stabilit și prețul cu care urmează 
să fie „vîndut“ stadionul Berna
beu : 500 de milioane pesetas (8 
milioane de dolari).

Din punct de vedere comercial, 
fără discuție, conducătorii Real 
Madridului nu fac o treabă proastă. 
Ei profită de faptul că valoarea lo
cului pe care se află stadionul o 
crescut enorm în ultimii ani, Ceea 
ce le permite să ceară și să primeas
că din partea unei societăți de 
construcții fabuloasa sumă de mai 
sus. în socotelile celor de la Real 

I a intrat și faptul că stadionul Ber- 
j nabeu cu cele 123.000 de 
, sale nu se umple decît 
' ori pe an iar veniturile 
i satisfăcătoare, raportate
i\la marile cheltuieli de întreținere. 
j Real Madrid intenționează să 
' construiască la periferia orașului 

un alt stadion, mai mic (numai de 
i 70—80.000 de locuri), pentru 

nu vor fi necesare decît 100 
lioane de pesetas.

locuri ale 
de cîteva 
erau ne- 
mai ales

care 
mi-

1. J.
î l

Ieri s-au disputat ultimele meciuri 
din cadrul grupelor preliminarii.

Jată rezultatele : Spania — R. P. 
Ungară 2—1 (2—0), Turcia — iugo
slavia 2—0 (2—0), Portugalia — Gre
cia 2—1 (1—1), Cehoslovacia — Fran
ța 3—2 (1—6), Olanda — ~ "
mană 3—1 (0—0), Scoția
2— 0 (1—0). Anglia — Irlanda 
(3—0), Austria — Irlanda de
3- 1 (1-1).

Pentru sferturile de finală s-au 
ficat următoarele opt echipe: Suedia 
(la golaveraj). Spania, Turcia, Portu
galia, Cehoslovacia, Scoția, Anglia 
(la golaveraj) și Austria.

R. F. Ger-
— Elveția 

' 6-0
Nord

cali-

3*-
Victor Ciocîltea conți îuă să figu

reze printre concurenții neînvinși ai 
turneului de la Sarajevo. In întrerupta 
cu cehoslovacul Hort, fostul campion 
romîn a făcut remiză, iar în runda a 
6-a el l-a dominat net pe iugoslavul 
Damianovici, cu care a întrerupt în 
poziție superioară. Următorul adversar 
al lui Ciocîltea este marele 
L. Pachman.

Alte rezultate din runda
Ivkov—Gufeld 1—0, Hort—Uhlman
‘/2—%, Bukici—Trifunovici y2—%, Ko- 
zomara—Parma %—*/2, ‘ "
gaevski ’/2 — */2 Pachman 
cu avantaj la Gojak.

In clasament continuă 
Polugaevschi (U.R.S.S.) cu 41A puncte 
urmat de Ivkov (Iugoslavia) 4 p., 
Uhlman (R.D.G.) 3'/2 p. și Ciocîltea 
(Romînia) 3 (1) p

BORDEAUX
In a treia rundă a turneului de la 

Bordeaux, adversarul lui Florin Gheor
ghiu a fost iugoslavul Măriei. Cei doi 
fruntași ai clasamentului și-au apărat 
cu dîrzenie șansele, partida lor termi- 
nîndu-se cu un rezultat de egalitate. 
Alături de ei, promovează acum pe pri-

mele locuri marele maestru Darga, 
care l-a învins pe Grreoen. S-a în
trerupt partida Forintos—Matanovici. 
Intîlnirile O’Kelly—Clarke și Bilek— 
Tringov s-au încheiat cu remiză.

Conduc Fl. Gheorghiu (Romînia), 
Măriei (Iugoslavia) și Darga (R.F.G.) 
cu 2*/2 puncte, urmați de Forintos (Un
garia) 2 (1) p.

maestru

a 6-a :

Dely—Polu- 
a întrerupt

să conducă

REUNIUNI ATLETICE IN S.U.A.
NEW YORK, 30 (Agerpres). — AAai 

multe reuniuni atletice au avut loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni în S.U.A. La 
Santa Barbara (California), John 
Uelses a obținut la săritura cu pră
jina 4,91 m. La aruncarea greutății 
Davis a realizat 18,55 m, cu 1 cm mai 
mult decît Perry O’Brien. In localita
tea Tallahassee (Florida), sprinterul 
Bob Hayes a fost cronometrat în pro
ba de 100 yarzi cu timpul de 8,8. Per
formanța sa ar fi desigur remarcabilă, 
dar la remăsurarea pistei s-a constatat 
că ea nu are decît... 94 yarzi. Pe sta
dionul din Los Angeles, Jim Greele a 
parcurs 1 milă în 4:01,3.

FOTfBAL
DERBIUL CAMPIONATULUI

ITALIAN
Duminică, la Bologna, s-a desfă

șurat unul dintre cele mai importante 
meciuri din campionatul italian. Cu 
acest prilej s-au întîlnit pretendentele 
la titlu: Bologna și Internazionale. 
După un meci foarte pasionant dar 
dur, „Inter” a obținui victoria la li
mită cu 2—1. Bologna nu a ieșit 
încă din această pasionantă cursă pen
tru primul loc, deoarece are acum 
37 p. și la o eventuală victorie în 
fața echipei Spăl (meci restant) se 
apropie la numai 2 puncte de „Inter44, 
care este deocamdată lider al campio
natului ca 41 p Celelalte rezultate: 
Lazio— Bari 1—0. Milan—Lanerossi 
2—1, Sampdoria—Spal 3—1, Catania— 
Modena 1—0, Mantova—Juventus I—1, 
Torino—Roma 2—2, Atalanta—Ge
noa 1—3. Fiorentina—Messina 0—1 I 
Clasament: „Inter” 41 p., Milan 40 p., 
Bologna 37 p. (un meci mai puțin), 
Fiorentina 34 p., Juventus 33 p., To
rino, Lanerossi cite 28 p. etc.

ST. ETIENNE iNVINSA
Etapa a 26-a din campionatul Fran

ței a adus înfrîngerea fruntașei cla
samentului, St Etienne, de către for
mația pariziană Stade Francais (1—0). 
In schimb, cealaltă echipă din Paris, 
Racing Club, a fost întrecută la scor 
de Monaco (5—1) și astfel, formația 
de pe Coasta de Azur a trecut pe locul 
2 în clasament. Celelalte rezultate: 
Sedan—Lyon 2—0, Rouen—Bordeaux 
0—0, Nice—Lens 3—2, Strasbourg— 
Angers 2—1. Toulouse—Valenciennes 
3—2, Rennes—Reims 2—0. Nantes— 
Nîmes 2—1. Clasament: St. Etienne 
34 p.. Monaco 32 p.. ambele cu cite 
26 meciuri.

IN CAMPIONATUL ENGLEZ
Meciurile din campionatul englez 

desfășurate sîmbătă nu au adus nici 
o schimbare în situația primelor echipe 
din clasament.' Pe locul întîi. conti-

care are acum 24 p. în urma victoriei 
obținută la SONP KLADNO (2 0). 
Alte rezultate: Spartak Brno—Spartak 
Hradec Kralove 4—0, Slovnaft Brati
slava—Spartak Sokolovo 1—0, și Ta- 
t'ran Preșov— Slovan Bratislava 3—1.

START IN CAMPIONATUL 
U.R.S.S.

2—1,
2—2,

nuă să fie Everton care a terminat la 
egalitate (1—l)cuWest Bromwich Al
bion, fiind urmată de Liverpool, în
vingătoare într-un meci important, cu 
Tottenham (3—1). Se pare însă că Li
verpool va deveni în curînd noul lider 
deoarece se află la numai un punct 
diferență de fruntașa Everton (47 p.) 
dar, are cu două meciuri mai puțin 
decît fruntașa clasamentului. Alte re
zultate : Blackpool—Blackburn 
Fulham—Manchester United
Westham United—Stocke 4—I.
MECIUL REAL MADRID—BAR

CELONA NU S-A DISPUTAT
In campionatul spaniol urmau să 

se dispute duminică meciurile dintre 
echipele din Madrid și Barcelona. Pen
tru ca „duelul” dintre cele două mari 
orașe să fie mai interesant, organiza
torii au programat o singură partidă, 
aceea dintre Atletico din Madrid și 
Espanol din Barcelona. Victoria a re
venit madrilenilor, urmînd ca întîlni- 
rea dintre Real Madrid și Barcelona 
să se dispute în . cursul acestei săp
tămîni. Dacă în acest meci victoria 
va reveni gazdelor. (Real a dispus 
în tur la Barcelona cu 4—0), Real 
Atadrid nu mai poate pierde titlul de 
campion. Alte rezultate: Valladolid— 
Oviedo 2—1, Levante—Atletico Bilbao 
2—1, Sevilla—Elche 1—0, Saragosa— 
Cordoba 4—2. Valencia—Pontevedra 
1-0.

ETAPA A IV-A DIN CAMPIO
NATUL MAGHIAR...

...a programat următoarele meciuri i 
Honved—Vasas 2—1, Tatabanya—De
brețin 6—1, Szeged—M.T.K. 2—1, 
Gyor—Pecs 0—0. Komlo—Dyosgyor 
1 — 1, Dorog—Csepel 0—0.

BANIK OSTRAVA, 
PERFORMERA ETAPEI

Recent reîntoarsă din turneul
Mexic, Banik Ostrava a obținut o vic
torie la scor (8— 1) în fața echipei 
Trenein, ocupînd în prezent locul al 
doilea cu 22 p., după Dukla Praga,

Campionatul unional 
anul 1964 s-a deschis 
partida dintre formațiile 
și noua promovată în 
rie, Șinnik Iaroslavl.
încheiat la egalitate : 1—1 (0—0).

de fotbal pe 
la Tbilisi cu 

Dinamo Minsk 
prima catego- 
Intîlnirea s-a

SUEDEZUL Erik Lundquist și aus
tralianul Martin Mulligan se vor întîlni 
în finala turneului internațional de te
nis de la Monte Carlo. In semifinale, 
Lundquist l-a învins cu 6—2; 8—6 pe 
Fred Stolle (Australia), iar Mulligan 
l-a eliminat cu 6—1; 6—3 pe Pierre 
Darnion (Franța). Finala probei. de 
simplu feminin va aduce pe terenul de 
joc pe Christine Truman (Anglia), în- 
vingătoarea cu 6—3; 3—6; 7—5 ir, 
partida cu cehoslovaca Vera Sukova, 
și pe australiana Jan Lehane. In sfer
turile de finală Stolle l-a învins cu 
8—6; 6—1 pe Barthes (Franța). Lund
quist a cîștigat cu 3—6; 6—1; 6—4 me
ciul cu italianul Pietrangeli.

ECHIPA de hochei pe iarbă a Ja
poniei a susținut la Aladras a. patru 
întîlnire în compania echipei olimpice 
a Indiei. Jocul s-a terminat la egali
tate : 0—0. Pînă în prezent, echipa ja
poneză a obținut două victorii, cea in
diană una, un joc încheindu-se la ega
litate.

TURNEUL internațional masculin dt 
baschet de la Montbrison a revenit e 
chipei iugoslave S. K. Ljubljana cart 
în finală a dispus cu 60—41 de forma
ția poloneză Wroclaw.

IN CONCURSUL internațional dt 
natație de la Praga înotătorul Wieganc 
(R.D.G.) a obținut pe 200 m libei 
1:59,6; performanța ar constitu-» ur 
nou record european dar ea nu poah 
fi omologată deoarece bazinul are 33 rin 
Alte rezultate: 100 m bras N. Jezchld 

1:12,0; 200 m fluture Pujo 
2:24.4; femei : 400 m Tigelaai 
4:58,2; 100 m spate Nergei 
1:11,8;.................. ’ ’
1:09.0; 
2:53.2.
campion de tenis de masă a 

Suediei este K. Johannsson, care l-t 
învins în finală cu 3—1 pe Aisser. Lt 
femei, tiilul de campioană a reveni 
jucătoarei M. Karlsson.

• Ieri, în cadrul cuplajului inter
național de fotbal de la Budapesta. 
Ferencvaros a dispus de F. C. Aus
tria cu 2—1 (1—1). iar Uipesti Dozsa 
a învins Rapid Viena cu 3—0 (1—0) 
Au asistat 40000 de spectatori.

e La Helsinki, s-au întihiit repre
zentativele masculine de baschet ak 
Finlandei și Suediei. Au învins jucăto
rii finlandezi cu scorul de 81—5' 
(34—26).

• Marii maeștri internaționa l dt 
șah, Petrosian și Liliental au susphtif 
cîteva simultane la Stockholm. Ir 
patru simultane, din 89 de jocuri 
Petrosian a cîștigat 78, a pierdut 3 
terminind 8 la egalitate, iar Liliesttl. 
din 70 de partide a cîștigat 61, a ter
minat 8 la egalitate, pierzînd doai 
una.

• Echipa de hochei Ujpesti Dozs; 
a cîștigat primul meci desfășurat Îs 
Berlin în compania echipei Dynamo: 
scor 7—3 (3—2, 4—0, 0—1).

• Noul campion de șah al 
Ungare este Portisch Lajos. El 
lizat 14 p, fiind urmat de 
(12,5 p,) Flesch, Lengyel (cite 
Barczai (II p.) Forintos. Honfi (10,1: 
p,) Bilek (10 p,) dr. Szili (9,5 p) 
Kluger (9 p) etc.

(R.S.C.)
(Spania) 
(Olanda) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.)

NOUL

100 m fluture N aci
200 m bras Griminei

R. P 
a tota-
Szabc
12 p.)

Centrul înaintaș de la Honved Budapesta, internaționalul Tichy, este și acum 
într-o formă hună. Iată-l, reluînd balonul eu capul, în fața portarului 
Kassay, (Fază din meciul Honved — Debrețin 5—0 in care Tichy a marca.' 

două goluri)

din
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