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Inaiugurată aicum cinci luni, 
prima ediție feminină a „Cupei 
campionilor europeni* la tenis
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UN JOC DE VERIFICARE UTIL
• Selecționata categoriei A — Sarajevo

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînă

Radulescu
MĂRIA ALEXANDRU

Văzută de Neagu

ultimul act : 
a-și disputa 

cuce- 
formații- 
și Voios 
gazdă va 
Capitală, 
antrena- 

Maria

O selecționată a categoriei A 
a susținut ieri, pe stadionul 
„2.3 August44, un meci de verifi
care în compania echipei iugo
slave Sarajevo. A fost o partidă 
în care s-au marcat multe go
luri, unele din ele în urma 'unor 
faze frumoase, iar rezultatul 
final a fost favorabil fotba
liștilor romîiii, care au cîștigat 
cu 6—2, după ce au condus la 
pauză

Am 
pentru 
>a I se 
consemnat pe tabela de . 
hi cazul partidei de ieri, insă, 
rezultatul a trecut pe planul al 
loilea, elementul principal eon- 
stituindu-1 verificarea jucători
lor noștri, concluziile la care 
se poate ajunge după această 
partidă în legătură eu evolu
ția lor.

Am asistat la unele faze fru
moase și ani putea completa 
această remarcă subliniind că 
unii jucători s-au ridicat la va
loarea lor-cunoscută, că au prac
ticat uneori un fotbal bun. Ne-au 
plăcut, de 
f rumoaso 
adversă, 
mereu lingă 
combativitate, 
deauna 
Am aplaudat 
de a I
Pîrcălab, 
Jrum, 
tibil, 
sari, 
nea, i 
Emil 
portal 
care 
luai

scorul meciului 
partidă de fot- 
cu un rezultat 

marcaj.

pildă, combinațiile 
efectuate la poarta 
evoluția lui Sasu, 

minge, plin de 
prezent întot-

în fazele de finalizare.
— firește — cel 

gol înscris de 
a presărat pe 

irezis- 
adver- 
aseme-
Petru
com-

șaselea
care

în „slalomul"4 lui 
nu mai puțin de 4 
plus portarul. De 
se poate spune că 
și Constantin s-au 

t mulțumitor, apreciere 
sar putea face — even- 

—Ș și despre Koszka, deși

acesta nu era pe deplin resta
bilit.

Dar, o echipă are 11 jucă
tori. iar ieri a avut chiar 12, 
în min. 68 Ionescu înlocuindu-1 
pe Voinea. Ne-a putut mulțumi 
jocul tuturor, ca și evoluția de 
ansamblu a echipei ? Nu pu
tem spune da, deși selecțio
nata noastră n-a avut un adver
sar care să-i pună probleme. 
Oaspeții au constituit un par
tener 
ticat 
prin 
rința 
rilor, 
luptat pentru 
4—2 
agite, 
limita 
fost momente 
iugoslavi, 
mai deciși.
ferioritatr numerică, au surprins 
apărarea noastră au pus-o în 
încurcătură, iar Mîndru. ce-i 
drept, neprotejat cu siguranța 
obișnuită de Nunweiller III, 
Greava și Koszka, a primit cu 
multă ușurința cele două goluri.

Departe de noi intenția de a 
trage 
acest 
însă, 
pecte 
vederea faptul că 
luat o serie 
tași, unii dintre ei au 
greșeli, au prestat un

Pîrcălab în timpul „slalomu- \ 
iui" din minutul 76, cînd a 
înscris cel de al șaselea punct i 

al echipei noastre
(Foto: I. Mihăică)

de masă a ajuns la 
finala. Cinstea de 
partida decisivă pentru 
rirea trofeului revine 
lor Voința București 
Meteor Budapesta, iar 
fi sala Floreasca din 
Aici își fac ultimele 
mente fetele noastre, 
Alexandru, Ella Constantinescu. 
Geta Pitică, Eleonora Mihalca și 
Marfa Tompa. Dintre aceste ju
cătoare va fi ales trioul care va 
susține simbătă, cu începere de 
la ora 18,30, partida cu spor
tivele maghiara

Lotul oaspe. așteptat pentru 
vineri la prînz, va cuprinde pe 
fosta campioană continentală 
Ev-a Foldy, pe experimentata 
Ilona Kerekeș și probab l două 
jucătoare mai tinere, Hegedus 
și Grigassy. Primele sînt spor
tive cunoscute, cu un palmares 
valo-ros care le recomandă sufi-

cient. Hegedus este mai mult 
apărătoare, în timp ce Grigassy 
este o atacantă prin excelență. 
Deci o formație redutabilă și 
hotărîtă să-și joace toate șan
sele. O dovadă în plus a aten
ției care este acordată disputei 
de la București de către echipa 
maghiară • o constituie și faptul 
că pe lingă antrenorul lui Vorcis 
Meteor, Karoly Ilkay va mai 
face deplasarea și antrenorul fe
deral Ferenc Sido.

Cu toata seriozitatea este pri
vită această întrecere și de echi
pa rornînă. Voința va conta pe 
aportul maestrelor emerite Mă
ria Alexandru și Ella Constan
ți nescu care împreună cu Geta 
Pitică, Eleonora Mihalca și Mar
ta Tompa alcătuiesc o formație 
de certă valoare. Rezultatele ob
ținute de Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu în ultimele 
concursuri internaționale, ca și 
puterea deosebită de luptă 
a tuturor ne dau speranța că 
trofeul va rămîne la București. 
Este o dorință care poate fi îm
plinită, spre satisfacția iubito
rilor sportului de la noi.

ȘI TINERE!

Participați

in număr

cit mat mare

la intrecerile

primei etape

a Spartachiadei

republicane !

Prea puține fete fac sport la F.R.B.!
nu de mult, în 

Casei de cultură a tinere- 
din raionul 23 August, 
se desfășura festivitatea 

deschidere a Spartachiadei 
Din bogatul pro- 

asociațiile 
această parte a Capitalei

să-i pună 
au constituit 

„cumsecade4', care a prac- 
uneori un fotbal plăcut 
precizia paselor, prin mșu- 
preluărilor și a demarcă- 
dar care n-a forțat, n-a 

rezultat. Doar la 
au început oaspeții să se 
cu intenția vădită de a 
proporțiile scorului. Au 

cînd fotbaliștii 
ieșind la atac ceva 

, uneori chiar în in-

concluzii categorice după 
prim meci. Ar fi greșit, 
așa cum am relevat as- 
pozitive, să trecem cu 

deși au evo-
de jucători frun- 

comis 
joc

J. BERARIU
C. MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

Zile de vacantă

Primul concurs de amploare 
al înotătorilor

Bazinul acoperit Floreasca 
găzduiește simbătă și duminică 
prima competiție importantă de 
inot a anului. Este vorba de 
faza finală a concursului repu
blicau de primăvară în bazin 
acoperit. Vor lua startul înotă
tori și înotătoare invitați de 
F.R.N. pe baza rezultatelor în
registrate în etapa I a con
cursului.

I—I

O
CZ3

Finala C.C.E. la handbal feminin, 
Sapid București — I. F. Hălsingor, 

simbătă la Televiziune 
Televiziunea romînâ va trans

mite de la Bratislava, desfășu
rarea partidei Rapid București 
— I. F. Hâlsingor (Danemarca). 
Transmisiunea începe la ora 
15.55 (ora Bucureștiuluî).

Ne aflam, 
sala 
tul ui 
unde 
de 
republicane, 
gram prezentat de 
din 
s-au desprins citeva puncte de 
atracție, printre care și acela al 
evoluției gimnastelor de la Fi
latura romină de bumbac. Tine
rele gimnaste ale asociației 
sportive F.R.B. dădeau dovadă 
nu numai de o bună pregătire 
ci și de aptitudini remarcabile 
pentru această frumoasă ramu
ră sportivă. Ne-am pus atunci 
întrebarea : oare cite fete prac
tică gimnastica ia F.R.B.? Pen
tru a 
plasat
mare 
nă...

Ne

primi răspuns, ne-am de- 
zilele trecute la această 
întreprindere bucurestea-

Acum, în zilele vacanței de 
primăvară, Palatul „cravatelor 
roșii'4 din Capitală seamănă cu 
un imens stup de albine. Pio
nierii aleargă voioși prin soare, 
printre aleele proaspete cu 
flori abia ieșite din seră. Zum
zetul lor nu contenește o cli
pă. De dimineață pînă seară 
mii de pionieri se întrec în a 
culege cît mai mul- ■ 
te victorii. Compe- i 
tiția principală : i 
„Cupa de primăva- '
ră" organizată în cadrul Spar
tachiadei republicane.

Cine participă ? își dispută 
întîietatea cei mai buni pio
nieri (la sport și la învățătură) 
din București. Cîte 170 de atleți, 
gimnaști și șahiști din fiecare 
raion. Cupa se va înmîna la 
sfîrșitul săptămînii cînd vor 
avea loc finalele. Cui ? Greu 
de spus. Favoriți sînt și „cra
vatele roșii" din raionul 23 Au
gust și pionierii „Griviței Roșii" 
și reprezentativele celorlalte 
raioane. De aici și ardoarea în
trecerilor din aceste zile fru
moase de vacanță. Vor învinge, 
desigur, cele două gemene : 
PREGĂTIREA Șl AMBIȚIA I

Să vedem acum ce fac cei
lalți pionieri care, în această 
vacanță plină de soare, vin la 
Palaiul din dealul Cotroceni cu 
sacoșele doldora de echipa
ment sportiv ? Fotbaliștii, spre 
exemplu, se antrenează intens 
(individual și la două porți) în 
vederea începerii returului 
campionatului orășenesc de co- 
............ ...... . pii. Echipele de vo- 

: lei (băieți și fete)
INSTANTANEE ; au întins fileul pes- 

.......... ........te fostul patinoar 
de acum o lună și trag din 
orice poziție...

Tot din orice poziție trag și 
sportivii secției de tir a Palatu
lui. Iubitorii sporturilor aplica
tive — aeromodeliștii, radio
amatorii și navomodeliștii — se 
pregătesc și ei pentru noul se
zon. La fel... uite, acum trebuia 
să vorbesc despre amatorii de 
drumeție. Dar, pot ? N-am 
sit: măcar unul din ei I
sînt plecați I Ba la Brașov, ba 
cu mașinile în jurul Capitalei, 
ba în cine știe ce oraș din 
țară. Doar sînt zile de va
cantă I...

V. TOFAN
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O ECHIPA ROMÎNEASCĂ
DE FOTBAL IN IRAN

combinată Rapid
Petrolul

o
București 
Ploiești va întreprinde 
între 20 aprilie — 6

mai 
Iran, 
mini 
sau 4 meciuri.

în
TO-

un turneu 
Fotbaliștii 
vor disputa 3

MECI DE VERIFICARE A BOXE
RILOR DIN LOTUL OLIMPIC B

Componenții lotului olimpic B își continuă 
pregătirile. In zilele de 2, 3 și 4 aprilie vor 
avea loc o serie de reuniuni in orașele Hune
doara, Deva și probabil Cugir. In acest turneu 
de verificare, „olimpicii" vor intilni, in meciuri 
cu decizie, pugiliști din Capitală și din țarâ.

„CUPA DINAMO" — PRIMUL 
CONCURS DE TIR CU CARACTER 

REPUBLICAN
Mîine, cu începere de la ora 9, fruntașii ti

rului din tara noastră, în frunte cu componenjii 
lotului olimpic, iau loc pe standurile de tra-

gere de la poligonul Tunari în tradiționalul 
concurs republican „Cupa Dinamo". Ii vom 
vedea la lucru, printre alții, pe I. Sîrbu, I. 
Dumitrescu, St. Petrescu, Gh. Enache, I. Tripșa, 
M. Ferecatu, T. Ciulu, M. Dumitriu, V. Atanasiu.

Iată programul întrecerilor de mîine : pistol 
precizie, talere aruncate din șanț manșa I, 
armă liberă calibru redus 60 de focuri culcat 
seniori, senioare, juniori și junioare.

PROGRESUL — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA 6—3 (0—3), LA RUGBI
Ieri, pe stadionul Progresul, s-a disputat 

meciul Progresul — Știința Timișoara, din ca
drul celei de a IV-a etape a campionatului 
republican. După o repriză în care au avut 
mai multă inițiativă, timișorenii au reușit să 
ia conducerea prin punctele realizate de Van- 
ghele (încercare — min. 39). După pauză, Ști
ința nu insistă însă în atac și manifestă evidente 
scăderi în ceea ce privește pregătirea fizică. 
Jucătorii Progresului profită, își organizează 
mai bine jocul și domină teritorial, reușind să 
obțină victoria prin cele două lovituri de 
picior căzu*e, realizate de Alexandrescu (min. 
65 și 74). Scor final : 6—3. Bun arbitrajul lui 
Ștefan Cristea.
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aștepta o surpriză neplă
cută. Formația pe care o aplau
dasem era singura...
din toată fabrica. Mai mult, am 
aflat ca asociația
F.R.B. nu are măcar o secție 
de gimnastică ! Cercetind buge
tul de venituri și cheltuieli al 
asociației am găsit la diferite 
capitole sume mai mari sau 
mai mici pentru susținerea acti
vității secțiilor de handbal, vo
lei, fotbal, atletism, tir, turism 
etc. Dar de urma gimnasticii 
tot n-am dat.

.Am rămas la fel de nedume
riți și după explicațiile pe care 
ni le-a dat președintele asocia
ției sportive, tov. Stelian Pave- 
lescu. Toate „argumentele0 pe

mostră

sportivă

care ni le-a furnizat („nu avem 
o sală corespunzătoare44..., „nu 
avem instructori44...... .acest sport
n-are suficient! amatori la noi“ 
etc.) n-au avut darul să ne con
vingă. Este și normal. Ne gîn- 
deam : cunt s-au pregătit gim
nastele care, reprezentînd aso
ciația F.R.B. la o serie de com
petiții de mase au obținut re
zultate remarcabile, ca — de 
pildă — locul 1 pe raion la 
ultima ediție a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului ? Noi cre
dem că dacă la F.R.B. a fost 
posibil să se creeze o echipă 
bună de gimnastică (și asta da
torită în mare măsură profesoru
lui de educație fizică C. Aiexan- 
drescu), cu puțin efort din par
tea consiliului puteau fi atrase 
mult mai multe fete în practi
carea acestui sport. Printre al
tele, a lipsit și inițiativa unei 
popularizări mai largi, prin de
monstrații in cadrul numeroa
selor manifestații cultural-artis- 
tice ce au loc deseori aci, sau 
prin invitarea unor gimnaste 
fruntașe de la cluburile bucu- 
reștene, care să exemplifice in 
fața muncitoarelor (extiliste fru
musețea gimnasticii.

Această meteahnă — lipsa 
rezervelor — se mai manifestă 
la F.R.B. și în alte sporturi. De 
pildă, la volei și handbal. La 
aceste discipline există echipe 
reprezentative ale asociației.

(Continuare în pag. a 2-a)

Gimnaștii de 
Școala sportivă 
elevi din Pitești 
pregătesc 
pentru finalele șco
lilor sportive de 
elevi care vor avea 
l oc în 
Ploiești, 
pi te steni 
nici să 
cu succes orașul 
lor în această im
portantă competiție 
din cadrul Sparta- 
chiadei republicane.

în fotogra
fie, gimnasta Nw- 
riana Duinti (an
trenor Elena Voro- 
venci), elevă în cl. 
a Vil l-a, exersînd 
la birnă.

asiduu

curînd la
Gimnaștii 
slnt dor- 
reprezinte

Foto : I. Fețeanu
corespondent



în plină actualitate „Cupa campionilor europeni
5 minute cu Viorel Moraru

Cea de-a doua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" domină în prezent 
actualitatea rugbistică internațională. 
Par.idele disputate pînă acum în cele 
3 grupe au „selecționai" formațiile cu 
posibilități de a juca în finală. Cu o 
atenție deosebită sînt urmărite în spe
cial sferturile de finala, pentru care 
s-au calificat formațiile campioane: 
RUC Casablanca (Maroc), Rouigo (1- 
ialia), Viktoria Hanovra (R.F. Germa
nă). și Grivița Roșie. De fapt, acum 
se cunoaște și una din echipele senii- 
finaliste : Viktoria Hanovra. Ea a în
vins, oarecum surprinzător, cu 6—>3 
echipa italiană Rovigo. In ceea ce 
priveșt-e echipa noastră, ea urmea
ză să susțină jocul din „sferturi" 
cu RUC Casablanca — partidă care 
este posibil să se dispute chiar ia 
sfirșitul acestei săplătnini — și, în caz 
de victorie, meciul cu campioana R.F. 
Germane — în semifinale.

Despre pregătirea pentru această 
importantă competiție, ca și despre 
viitorii adversari a.i rugbiștilor iromini. 
1 am rugat să ne vorbească pe mae
strul emerit al sportului VIOREL MO
RARU. căpitanul echipei Grivița Roșie.

— Piuă la aceasta oră nu se cu
noaște exact data meciului cu rugbiștii 
marocani. In orice caz, noi ne pregă
tim cu toată atenția pentru acest 
joc. . Campioana Marocului a avut o 
evoluție bună m ioturile disputate pînă 
acum. După partida susținută de noi 
în p-irna ediție a „C.C.E.", la Rabat, 
am făcut si un meci amical cu forma
ția •din Casdblanca. Am reținut atimn 
— și rezultatele din acest an au con
firmat — calitățile acestei echipe, ca-e 
a împrumutat mult din școala riigbm- 
lui. francez. Marocanii au o n.are fi
nețe de joc, elemente individuale iu 
valoare-ridicată șt în general, se orien- 
tează către un joc foarte desch-s, 
spectaculos:- ■

— Incertitudiiica disputării .acestei

ca și convingerea că Grivițapartide, _
Roșie va obține calificarea pentru se
mifinale, ne fac să vă adresăm și în
trebarea : „Ce ne puteți spune despre 
jucătorii germani ?“

— Viktoria Hanovra este, o forma
ție care asigură „scheletul" reprezen
tativei R.F. Germane. Rugbiștii ger
mani practică —după cit știm— un 
joc mai sobru, dar eficace, folosind 
foarte mult forța și masivitatea pache
tului de inaintași.

— Dar... Grivița Roșie?
— Firește, privim cu toată grija 

partidele din această mare competiție 
în care dorim să jucăm, cil campioana 
Franței, fo'mația Mont de Marsan, care 
— după cum se știe — este calificată 
direct în... finală. Pregătirea din perioa
da de iarnă, pa.'ticiparea la jocurile din 
„Cupa 6 Martie", cele trei partide sus
ținute in campionatul categoriei .4 
(și în mod deosebit jocul cu CSMS 
lași) au arătat că jucătorii au înregi
strat un progres și spe'ăni în realizarei 
unor partide care să justifice locul pe 
care echipa noastră îl ocupă în rug- 
biul rominesc.

— La ce echipă vă gîndiți ?
— In prezent, mai mulți jucători se 

pregătesc pentru aceste meciuri. Trr.- 
P'eună cu prof. N. Pădureanti, care 
sprijină antrenamentele echipei noa
stre in vederea participării la „C.C.E.", 
va trebui să alegem și o vom face eu 
multă greutate, dată fiind forma bună

dintre jucători. Lo-a celor mai multi
tul nostru cuprinde, la ara actuală ur
mătorii rugbiști: C. Dinu. T. Radu
lescu, Manole, Doni Pavel, Grigoriu, 
D. Stoenescu, Mircea' Rusu, D. Stoian. 
Roibu, V. Morarii, R. Demian, Iliescu, 
Siănescu, Cliniovschi, Oblemenco. l7u- 
sek, Țibuleac, Teodo’escu. Balcon, Iri- 
mes.cu, dar contăm și pe alți jucători 
pe care urmează să-i mai verificăm: 
Trandafirescti, Bostan, Mihai și Moldo
veana.

— d. g. —

Rezultatele din calificare
In partidele disputate în cadrul pri

mei etape a campionatului republican 
de calificare s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Cimentul Medgidia 
—Precizia Săce'.e 0—3 (0—0); Aîeta-

Iul Buzău — Cimentul Brăila 6—3 
(6—0) ; USAS Năvodari—Petrolul Pi
tești 0—0; Constructorul Ploiești,— 
ideal Cernavodă 28—0 (8—0) : Side
rurgistul Hunedoara — Chimica tir-, 
■năvenî 3—24 (0—11) ; Minerul Ruperii. 
— CSO Timișoara 6—0 (6—41) ; Meta
lul Tr. Severin — .Minerul Vulcan 3—9 
(reprezentare).

Duminică sc Dispută 
Derbiul feminin: Știința -RapiD

14 din cele 18 echipe participante 
la campionatul republican feminin își 
încheie duminică întrecerea începută 
în toamnă. Dintre acestea, Crișul O- 
radea retrogradează în seria a Il-a, 
împreună cu Voința Tg. Mureș sau 
Voința Oradea care susțin in ultima 
etapă partida decisivă (meciul se joa
că la Oradea). Din seria a 11-a retro
gradează 
formațiile 
Timișoara 
rile' 1 și 
pune in

în campionatul de calificare 
Mătpsea Dudești ș.i Știința 
care nu mai pot evita locu- 
8. Singură problemă ce se 
această serie este aceea a 

promovării ia care candidează trei echi
pe: Progresul București (joacă ------
cu C.S.M.S. lași), l.C.F. și 
Constanța (joacă între ele la 
stanța). ...

Pentru Știința, Rapid, Voința

acasa
S S.E.

Cou-

Bucii-

și Mureșul Tg. Mureș, partidelerești
de duminică înseamnă încheierea unei 
etape a campionatului republican. Ele 
își vor continua disputa între 13 și 19 
aprilie, în București, unde sc va des
fășura turneul final (tur și retur) după 
care va fi cunoscută ierarhia primelor 
patru echipe ale țării.

Desigur, în etapa de duminică cel 
mai important joc este Știința — Rapid, 
principale candidate Ia titlul de cam
pioană. Pentru a-și menține șansele, 
rapidistelor le este necesară o victorie, 
deoarece în tur au cedat cu 52—56. 
Partida este programată duminică in 
sala Floreazea (ora 9,30), după care 
va urma un important meci din cam
pionatul masculin.: Dinamo—Știința 
Cluj.

Buletinul campionatelor
• Partidul Steaua -— Dinamo (78—

76) în cifre: STEAUA: aruncări de 
sub coș: 41—16: aruncări de la semi- 
distanță.: 24—13; aruncă'i libere:
24—20; recuperări în atac : 12; recu
perări în apărare: 23; în cele 90 de 
acțiuni ofensive a dat 10 pase la ad
versar și a comis 3 greșeli de tehnică 
(procentaj de greșeli 14%); DINAMO: 
aruncări de sub coș: 34—15; arunccui 
de la semidistanță 28—14: aruncări 
libere: 28—18; recuperări in atac: 70; 
recuperări In apărare: 20; în cele 87 
de acțiuni ofensive a dai 7 pase la 
adversa.' și a comis 5 greșeli de teh
nică (procentaj T3%e).

• Glasameritele cosgeterilor la zi: 
MASCULIN : 1. R. Țedula 412 p: 2. 
.4. Novacek 332 p: 3. II. Demian 
317 p: 4. P. Dumitrescu 314 p: 5. 
A. Savu 310 p; 6. N. Viciu 281 p; 7. O. 
Teodora 2o3 p: 8. Gh. Hofmpn 241 p; 
9—10. R. Pogovipi șl,'A,, Balint 240 p; 
11. N. lonesci) i236 p;. Al. Albii 
234 p; FEMININ: 1. Su'.iinan

316 p; 3. H. 
Simon 260 p;
6. Al. Eckert
233 p; 8. E. 

Varga 210 p;

340 p; .2. A. Racoviță 
Spiridon 312 p ; 4. O.
5. Al. Fag/wr 251 p;
238 p; 7... E. Ferenez 
Demeter 224 p: 9. R.
10. M. Gădri 208 p.

• Cele două restanțe din campio
natul masculin se vor desfășura ast
fel : 8 aprilie : .4.S.4. Bacău — Olim
pia M.I.; 13 aprilie: Steaua — Știința 
Craiova.

• In partida desfășurată duminică 
seara la Cluj, Aurul Brad a întrecut 
pe A.S.A. Bacău cu scorul de 70—-60 
(28-24).

I-AMlsil
Clasamente la zi

Peste 500 de particip anți la un concursCea-de a doua etapă a campionatului 
republicați de lupte liberii seria A. se 
desfășoară djniinica .in • orașele Sibiu. 
Reșița și București. Interes deosebii 
stîrneșfe reuniune i de la Sibiu unde 
evoluează formațiile Dinamo. Mureșul 
Tg. Mureș și Steagul roșu Brașov, re
uniune care se organizează in scopul 
popularizării -acestui sport în orașul 
respectiv.

Iii sala Ciulești din Capitală, dumi
nică de la ora 14,30, se vor î:trece 
luptătorii de la Progresul. Rapid și 
Rulmentul Brașov — din grupa I șl 
Siderurgîstul Galați, A.S.M. I.ugoj și 
Steaua — grupa a treia. La Reșița, in 
grupa a doua, se intilnesc V agonalii 
Arad. C.S.M. Reșița și C.F.R. Timi
șoara.

10. Siderurgistul Galați
11. C.S.M. Reșița
12. C.F.R. Timșoaia

5.-6 Răpiri 2 0 15:15 4
7. Vagonul Arad 2 0 14:16 4
8-9. A.S M. Lugoj 2 •o 14:19 4
8-9. Rulmentul Brașov 2 0 14:18 4

★

Duminica trecută s-a 
prima etap i a campionatului republi
can de lupte clasice seria A. Cele n-ai 
multe puncte au fost acumulate. în 
ordine, de Dinamo. Steagul roșu Bra
șov și 
lat la 
Reșița

a

Steaua. Foarte bine s-a prezen- 
siilul clasice și formația din 
care a eîștîgat ambele iniilniri

CLASAMENT

tir București, j>e ixvligonîii Dinam'o s-a 
desfășurat simbătă șl duminică con
cursul „Cupa raioanelor", la care au 
participat peste 500 de trăgători, înce
pători și avansați. Primii 
la proba de armă sport 5 
culcat •nerezemat, 
de armă sport 
prilej juniorul 
Februarie), a 
•i’eeordul țării, 
înregistrată de

74 pr junioare: 1. Crăciunata 
.Mai) 79 p; 2. Maria Leer
72 p; 3. .Magda Borcea (30

Iată clasamentul înaintea etapei 
duminfcă :

1. S beogiul
2. Steaua
3. Din om o
4. Mureșul Tg. Mu:eș
5-6. Pz«gi«s.ul

t-oșu Brașov 2
2
2
2
2

2
2
2
1
1

o 
o 
o 
o 
o

O
0
O
1
1

de
30: 2
28: 4
23: S
17:15
16:1S 4

6
6
6
4

1. Dinamo
2. Steagul roșu Brașov
3. Steaua
4.
5-6. Unio S-atu Mare
5-6. Chimistul Baia Mare
7. Metalul
8. C.F.R. Timișoara
9 A.S.M. Lugoj

10. Siderurgistul Galați
Jl. Rapid
12. Progresul

C.S.M. Reșița

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
O
0 o

o 
0 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o 
o 
o
1
1
1
1
2
2
2
2

6 
S
5
6
4
4
4
4.
2
2
2
2

Prea puține lele lac sport la F.R.B.!
(Urmare din pag. 1)

încare activează cu hune rezultate 
tamponatele orășenești. Cind se ivesc 
insă indisponibilități, cu greu pot fi 
găsite înlocuitoare. De ce ? Pentru că 
dintre tinerele angrenate in unele 
concursuri de mase nu sini selecțio
nate și îndrumate cu suficientă insis
tență cele mai bun? elemente spre sec
țiile de performanță.

Excepție face doar fotbalul. unde 
găsim suficienți jucători legitimați 
(pentru șase echipe) și o deosebită 
preocupare pentru creșterea juniorilor. 
Dacă pe terenul de fotbal pulsează, 
aproape zilnic, o vie activitate, fru
moasele terenuri de volei și handbal, 
amenajate de scurtă vreme și utilate 
cu vestiare, sînt pustii cel puțin cinci 
zile pe sâptămînă. Iar atunci cînd 
asiști la antrenamente, constați că 
numărul băieților și cel al fetelor este 
egal, deși elementul feminin reprezin
tă aproape 90 la sută din numărul sa- 
lariaților! O situație intr-adevăr para
doxală...

Slaba dezvoltare a sportului feminin 
la F.R.B. trebuie să dea de g’ndit con
siliului asociației. După cum neam 
dat seama, există suficient interes în 
rîndwrile tinerelor muncitoare pentru 
practicarea sportului, dar mai dăinuie

încă o anumită inerție sau lipsă 
încredere in propriile forțe la unii 
tiviști sportivi de aici. Și totuși dovada 
cea mai grăitoare că printr-o bună 
popularizare — așa cum a fost cazul 
uneori — pot fi atrase sute și sute 
de tinere in diferitele concursuri popu
lare o constituie participarea masivă 
la unele competiții din anul trecut 
Acum, cu ocazia primei etape a Spar- 
tachiadei republicane, s-a ivit un mi
nunat prilej de înviorare a activității 
sportive și in cadrul acestei asociații. 
Și este adevărat că în primele între
ceri ale Spartachiadei republicane „s-a 
pășit cu dreptul". Dar începutul pro
mițător trebuie susținut prin dezvol
tarea colaborării cu organizațiile de 
bază U.T.M., printr-o mai concretă re
partizare a sarcinilor pe toți membrii 
consiliului asociației, prin pregătirea 
unui număr cit mai mare de instruc
tori sportivi, prin depistarea tinerelor 
talentate și atragerea lor în diferite 
secții pe ramură de sport. Numai așa 
vom putea vedea intr-un viitor apro
piat o activitate bogată pe terenurile 
de sport ale F.R.B.-ului unde, după 
cum e și firesc, trebuie să predomine 
elementul feminin. Atunci, echipele 
reprezentative ale asociației vor avea 
de unde să-și aleagă titularele.

de 
ac-

au concurat 
ț-10 focuri 

iar avansaiii la cea 
3x20 focuri. Cu acest 

T. Butuc (raionul 16 
depășit cu 15 puncte 
De altfel, performanța 
el este superioară și 

cifrelor realizate de către seniori și 
senioare. ,

lată rezultatele:■ armă sport 3x20 
focuri. seniori: 1. A. Dumitrescu (Tu- 
dpr ...........  " ~ ~
silescu 
3. A.
4.72 p;
dor Vladimirescu): 
Schafer (Lenin) 
St. .’ j
BLTUC (16 Februarie) 
record cd R.P.R. (vechiul 
p); 2. A Humă (1 Mai) 493 p; 3. 1. 
O'.teanu (1 Mai) 476 p; junioare: 1. 
Ioana Petiovici (30 Decembrie) 406 p; 
2. Virginia Negrescu (Tudor V'adimi- 
rescu) 398 p: 3. Raluca Scutaru (Le
na:) 398 p. .4rmâ sport 5+10 focuri, 
seniori: 1. N. looescu ~ ’ 
mirescu) 88 p: 2.
Vladiniirescu) 84
(23 August) 82 p; senioare; 1. 
nîa Stoenescu (Lenin 178 p: 
Ștefănescu (Tudor. V 
p: 3. Vîorela ~ 
72 p: juniori.
Decendrrie) 79 p: 
Decembrie) 77 p.; 3. I. Scrntelanu (23

Din inițiativa eomisiei orășenești de August).... ... „.. . Njtu (1
fl Ma>) 
Decembrie) 7 i p.

Clasament pe raioane: 1. 30 Decem
brie 367 p; 2. Tpdor Vladimirescu 287 
p; 3. 23 August 27! p; 4. 16 Februa
rie 217 p; 5. 1. Mai 189 p; 6. V. 1. 
Lerrn 154 p: 7. Nicolae Bâlcescu 40 
p. Raionul Grivița Roșie nu a avut 
•nici un reprezentant.

Vladimirescu) 502 p; 2. Gh. Va- 
(Tudor Vladimirescu) 489 p; 
B'țică (Tudor Vladimirescu) 
seruoare: 1. Ana Capela.(Tu- 

473 p; 2. Irena 
426 p; 3. Emi ia 

lesc.i (Lenin) 4.15 p; juniori: 1. T.
509 p. nou 

record 494

(Tudor Vladi- 
V. Chiriță (Tudor 
p; 3. R. Ciortea 

Virgi- 
2. Mioara 

ad im: rescu) 78 
Gropit (16 Februarie) 
1. M. Lazarovici (30 

2. D. Pîsaî (39

De la I. E. B. S
• Pentru jocurile • de fotbal R.P.R. 
II—Dinamo Victoria și R.P.R. B I — 

R.P.R. tineret de astăzi de pe stadio
nul Republicii biletele se găsesc de 
vinzare la casele din str. Ion Vidu, 
agenția Pronosport cal. Victoriei nr. 2 
și la stadionul Republicii. Intrarea ge
nerală lei 5.

a Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport, vind și bilete pentru 
Cupei campionilor europeni la 
de masă de simbătă 4.IV. a.c. 
sala Floreasca, dintre echipele femi
nine Voința București și Voros Meteor 
Budapesta.

B

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
SERIA A n-M

MASCULIN
$ tirața Pel ro șe ni 
Constructorul Bidila 
C.S.M. Cluj 
Știința Brașov 
Electroputera Craiova 
Ind,
Minerul
Olimpia

a- ( 3)
4. ( 5)
5. ( «)
6. ( 4)
7. ( 7)
8 ( S)
9. ( 9)( înainte

10. (10) binamo

14 9 5 32:20 23
14 6 6 31:24 22
14 6 6 28:27 22
14 7 7 28:26 21
14 7 7 27:26 21
14 7 7 23:24 21
14 7 7 24:26 21
14 6 e 26:30 20
14 S 8 24:28 20
1.1 5 o 20:22 19

12 :10 2 33:15 22
12 9 3 29:14 21
11 g 2 30:15 20
12 5 7 21:26 17
12 4 8 16:27 16
12 3 9 19:29 15
11 4 7 17:26 15
12 3 9 16:31 15

Sîrmei C. T. 
Baia Mar» 
București

Timișoara 
Suceava

FEMININ
Partizanul r. Brașov 
Metalul • București 
Voința M. Câtuc 
Progresul Tîrgoviște 
Corvinul Deva 
Voința București 
Penicilina lași 
C.F.R. .Timișoara

1.
2.
3.
4.
5. , (5)
6- (6)
7. (7)
8. (8)

Clasamentul seriei feminine este calculat 
fără rezultatul meciului Penicilina Iași — 
Voința M. Ciuc.

In paranteze — locurile ocupate de e- 
chipe înaintea etapei de duminicâ 23 
marile.

(1)
(3)
(2) 
«)

SPORT Șl PE ST^
\n* \KI //»> ni c^-~

finala 
tenis 

de la

1 Bmabome i



In etapa a XIII-a a categoriei C
O nouă etapă — cea consumată duminică — nefavorabilă liderilor campionatului categoriei C. Intr-adevăr, în seria 

Sud, C.F.R. ROȘIORI a pierdut jocul cu Victoria Giurgiu, în seria Nord, RECOLTA CĂREI a „lăsat" im punct 
Faianței Sighișoara, iar in seria Vest, METALUL TURNU SEVERIN a căzut pe poziția a treia prin înfrîngerea 
suferită la Tg. Jiu. De pe urma acestui „duel" purtat de două formații din regiunea Oltenia a profitat Vagonul 
Arad care, cîștigind in deplasare in dauna lui Electromotor Timișoara, s-a instalat, deocamdată, în fruntea clasamen
tului. In seria Est. LAMINORUL BRAILA nu ,și-a susținut meciul cri Dinamo Suceava, deoarece 6 jucători dina- 
movisti s-au îmbolnăvit cu puțin timp înainte de meci

Dar, iată cite va amănunte din jocurile de duminică:

SERIA EST

CHIMIA ONEȘTI — METALO- 
>ORT GALAȚI (0—0). Deți au do- 
inat, gazdele nu au reușit să-și cou- 
elizeze superioritatea teritoriali. Gă- 
țenii s-au apărat organizai și aai fo- 
sjt contraatacurile. (A. Aromî nesei 

coresp.).
RAPID MIZIL — FRUCTEXPORT 
JCȘANI (1—$). Ambele echipe au 
ptal din răsputeri pentru victorie, 
i un plus de eficacitate localnicii 
reîștîgat pe merit. Singurul gol al 

iMidei a fost înscris iu mia. 39 de 
anoilovici. fM. Piroșca -— coresp.). 
UNIREA BOTOȘANI — FL ROȘIE 
L0OCI (1—1). Cele două echipe au 
actieat iim joc de slabă factură tet
ei. In special formația gazdă a j«- 
l cu mult sub posibilități. Autorii 
lorilor : Jack (min. 2) pentru FI. 
șie și Benoni (miri. 82) din 11 r« 
ntrn Unirea. (Th. Ungujeatiu — 
resp.).
PETROLUL MOINEȘT1 — TEXTl- 
i BUHUȘ1 (1—1). Localnicii au ju- 
l slab, prinindu'se în fața porții ad- 
rșe. Cele două echipe și-au împărțit 
rioadele de dominare. înscriind prin 
dea (min. 5) pentru Petrolul și Tip- 
• (min. 66) pentru Textila. fF. Pri- 
aru — coresp.)-
RULMENTUL 1HRLAD — MOLDO- 
L IAȘI (f)—0). Jucătorii ambelor e- 
ipe srj -rămas datori publicului pre- 
itîndu-se slab pregătiți din toate 
netele de vedere. Rezultatul de ega- 
ite este just. (Ilie laactt și Florin 
nion — coresp.).

« SERIA SUD*Ci- ft. ••
$)7r/7.L COVS74AȚ4 .— DfS l\M 
et-oria niciresti (2—o>. jw 
‘tiuită facturi tphuieă. Punctele .11 
t realizate tie Vasiîescu (uiiu. 4) 
luHexeu (mill. 57 tliu 11 m.). (M. 
alea nu, coresp.).

X1RE4 RAC ARI -- MUSCELUL 
dPULUNG (5—-O). Gazdele' mi jucat 
i bine și au avut o pregătire fizică 
ieri oară oaspeților. Au înscris : 
impețemut (min. 38), Stan Aurel 
in. 42), Mihalache (win. 48) și Se
ne seu (min. 77 fi 89 din li m.). 
i-laneu, coresp.).
LAC4R4 ROȘIE PICAREȘTI — 
ECTR1C4 CONSTA M 4 (2^—1).
‘peții au (faminnt mn-joritateu timpu

Az\ pe stadionul Repub’icii

est Dozsa Budapesta.
ii vederea acestor partide, stadionul 
rublicii din Capitală găzduiește 
izi două meciuri de verificare. în 
e vor apare marea majoritate a ju-

lupă cum am «tai anunțat la za
iPe în Suedia echipele de tineret

R. P. Iîoinjne șî Suediei se vor
■ecc ÎHt r-® partidă acaicală. iar la
apri1ie la Ti mi șo ara 1 c» tu 1 B vn

ține un joc im compania ech i pe i

Jocurile din Capitală
K'tirile de fotbal programate dumi- 

în Capitală se" desfășoară după 
ătorul program: teren Politehnica 
t C.A.M.), ora 10: Știința Bucu- 
i—Poiana Cimpina (cat. B) ; sta
lul (liulești, ora 10.30: Tehoome- 
București—Victoria Giurgiu (cat. 
teren Dinamo II, ora 10,30: Di- 

io Victoria—Flacăra roșie Bucu- 
‘ (cat. C). '

Îr meci rcsianțâ

Știința București — 
resta Fălticeni 2-1 (2-0) 
ITEȘTI 1 (prin telefon). — 
cari s-a disputat la Pitești meciul 
otbal-restanță din etapa I a retu- 
i cat. B -— dintre echipele Fores- 
•’ălticcni și Știința București. Jo- 
a luat sfîrșit cu victoria studen- 

cu 2—1 (2—0). Punctele au 
inScrise de Ciomoavă (m:n. 29) 

‘opescu (min. 43) pentru Știința 
; Constantin (min. 46) pentru Fo- 
. In min. 75, jucătorul Oltan de 
oresta a fost eliminat pentru lo- 

intenționată a adversarului. (M.
ănoiu și I. Onițel-coresp.). 

lui, însă steril. Flacăra roșie a prac
ticat im joc fără orizont, cu execuții 
tehnice defectuoase. Electrica a deschis 
scorul prin Suliman (min. 1), iar gaz
dele au egalat în rnin. 23 prin auto
golul Ini Radulescu. Punctul victoriei 
a fost înscris în min. 90 de Cociș. (Nic. 
Tokacek, coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — E- 
LECTRICA ELENI (0—0). Joc anost, 
cu multe greșeli tehnice, în care îna
intările s-au dovedit ineficace. Bucu- 
reștenii n-au putut trece de apărarea 
supranumerică a formației Electrica. în 
min. 85 Teodorescu (Tehuometal) a 
fost, eliminat pentru lovirea intențio- 
nulă a adversarului. (A. Z-amfirescu, 
coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRI A — ME
TALUL PITEȘTI (J—î). Joc echili
brat. Ambele formații s-au .dovedit a 
fi bine pregătite. Au marcat: Lain 
(min. 75) pentru Progresul, respectiv, 
Marin (miu. 26). A condus cu com
petență Z. Drăghici-C ou s hanța. (P. 
Bajcu, coresp.).

VICTORI 4 GIURGIU — C.F.R. RO
ȘIORI (2—0). Meciul a plăcut celor 
SHOO de spectatori. Gazdele au jucat 
bine. Scorul nu a luat proporții da
torită formei bune a portarului Bir- 
tașu de la C.F.R. Golurile au fost în
scrise de Grozea (min. 5) și /V. Pavel 
(miri. 36). (T. Baibălată, coresp.).

SERIA VEST

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
VAGONUL ARAD (0—2). Oaspeții an 
acționat mai clar și an obținut o vic
torie meritată. Cele două gol uri ai 
fo-șf mscrîse de Tom a (mija. 22) și Ma- 
edvei (min. 75). (lori Ioana, coresp.).

C.F.R. ARAD — SJDERURGISTUL 
HUNEDOARA (2-6). Partidă de un 
slab nivel tehnic. Au marcat; Horju 
(mân. 50 din 11 m.) și Bor.oș (min. 84). 
De remarcat faptul, că doi jucători au 
fost eliminați : Hristu (min. 50), de la 
SșdejtiTg.iștwL pentru insultă la adresa 
arbitrului și Past ia (min. 89), de la 
C.F.R., pentru lovirea adversarului. 
(Șt. Lacob, coresp.).

TEB A AR AD — ELECTRO PUTERE 
CRA1OK A (0—1). Îh con li «un progres 
craânveni'j au câștigat din nou la scor, 
prin punctele realizate de Păune seu 
(mm. 21), Marin (raiia. 27), Oclavian 
ujjiil 56) și Dafcu (min. 76). (1. Ște
fan, coresp.).

eăîerilor selecționați în vederea aces
tor partide.

La ura I 1.36. formația din categoria 
C Dinamo Victoria București va întiini ; 
lotul B ÎI, alcătuit di n următorii ju- ! 
cători : Sfetcu — Pahonțu, Motroc, M. ! 
Marcel, Florea, V. Alexandru, O. Po- ! 
pescu, Badea, Dridea I, î.ere ter, Vast- ' 
lescu (de la Dinamo A ictoria).

La ora 16.15. lotul B l va întîlni se
lecționata de tineret. Cele două echipe i 
vor avea următoarea componentă : [ 
lotul B 1 : Matache (Andrei) — Surdan j 
(E.. Naghi — Steagdil roșu), Solomon, ' 
^•unuieiller IV, Cîmpranu, E. Jenei, i 
Mafteuță (Fioruf), O-aidâ (Hașoti), i 
Mateianu. Țîrlea. Public ; selecțtonala 
de tineret : C. II ai du (Suciu) — Lu- 
pescu, Grăjdeanu, C. Dan, llălmăgea- i 
nu, Jam ai schi (Ștefănescu), laucu, S. I 
Avram, Du mit riu 11 (Pai lo viei )^ Adam I 
(Frățilă), Stoieescu.

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Programul concursului special Prono

sport nr. 14 din 5 aprilie cuprinde patru 
dintre cele mai echilibrate meciuri din 
cadrul campionatului republican categoria 
B și opt jocuri din cadrul campionatului 
italian, divizia A.

Dintre partidele campionatului italian se 
rematca partidele : Juven'tus — Milan, La- 
u«rossi -— Bologna și Roma — Fiorentina.

tadâ programul complet al concursului :
I. Flacdra — Metalul Tîrg. (oat. B)

II. C.S.M. Cluj — CJF.R. Tim. (cat. B)
III. Mureșul — C.S.M. Reșița (cat. B)
IV. Minerul Lupeni — Ind. Sîrmei (cat. B) 
V. Bari — Sampdoria (câmp, italian A)

VI. Catania — Lazio (camp, italian A,) 
Vn. Genoa — Mantova (camp, italian A) 

VIII. Juventus •— Milan (camp, italian A)
IX. Lanerossi — Bologna (camp, italian A) 
X. Modena — Atalanta (camp, italian A)

XI. Roma — Fiorentina (camp, italian A) 
XII. Spal — Torino (camp, italian A)
9 Primii cîștigâtori ai concursului Sporț- 

expies trim. I — 1964 au început sâ se pre
zinte la Direcția generala Loto Pronosport 
pentru a intra în posesia premiilor .obținute.

Invităm pe această cale pe toți cei care 
sînt posesori de bilete Sportexpres trim. 
T -T- 1964 să verifice listele de cîștig-uri 
care au apărut în .Programul Loto Prono

sport' ziarul .Sportul popular" și se află 
afișate în toate agențiile Loto Pronosport 
din țară.

Ciștigătorii din Capitală p.ot depune bite- 
tele cîștigătoare la registratura Direcției 
generale Loto Pronosport, primind în schimb 
o confirmare. Trimiterea .sau depunerea .bi
letelor cîștigătoare se. va face pînă la 
data de 13 mai 1964 inclusiv, după care 
dată, biletele cîștigătoare nedepuse sau 
.neexpediate, devin nule.

Premiile în bani se vor plăti prin casele 
raionale C.E.C. și agențiile C.E.C. proprii 
din mediul rural și urban la prezentarea 
biletelor cîștigătoare începînd de la data 
de 6 aprilie 1964.

Precizăm că : 1 pîlcup „Xiphona P 10—33" 
șî 1 stilou „Kaweko 475" revine tuturor bile
telor Sportexpres avîud terminația £.363 
și nu 9.063 cum a fost publicat în numărul 
d© marți 31.III O.c.

Astăzi este ultima zi cînd vă mai puteți 
cumpăra bilete-abonament la Loto Central 
pe luna aprilie.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 1 aprilie 
1964 au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

26 43 30 34 18 28
Numere de rezervă : 11 38
Fondul de premii : 548.045 lei.
Tragerea următoare va avea loc la Me

diaș.
Premiile ÎNTREGI și SFERTURI 

de la tragerea Loto-central din 27 martie 
1864

Premiul suplimentar II : 4 variante sfert 
a cate 4.13.1 lei; Categoria I : J7 variante a 
cîte 9.683 lei și 10 variante a cîte 2.420 lei; 
Categoria a Il-a : 21 va-riante a cîte 3.407 
lei și 24 variante a cîte 851 lei; Catego
ria a III-a : 40 variante a cîte 1.777 lei și 
47 variante a cîte 444 lei; Categoria a 
IV-a : 69 variante a cîte 1.088 lei și 62 va
riante a cîte 272 lei; Categoria a V-a : 
99 variante a cîte 682 lei și 143 variante a 
cîte 170 lei; Categoria a Vl-a 170 variante 
a cîte 420 lei și 195 variante a cîte 105 lei; 
Categoria a Vil-a : 196 variante a cîte 377 
lei și 192 variante a cîte 94 lei; Categoria 
a VIII-a : 184 variante a cîte 384 lei și 221 
variante a cîte 96 1-ei.

Report la premiul suplimentar I : 83.634 
lei pentru tragerea din 3 aprilie a.c.

•Rubrica redactată de Loto-Prono- 
sport.

TRACTORUL CORABIA — VICTO
RIA CÂLAN (3—1). Peste 3000 de 
spectatori au asistat la un joc bun, 
care s-a desfășurat în limj’tele sporti
vității. Pentru gazde au marcat Po
pescu (min. 52), Șarpe (min. 54) și 
Ristea (min. 78), iar pentru Victoria
— tot un jucător de la Tractorul : 
Neacșu (autogol în min. 85). A condu» 
foarte bine 1. Palade-Sibiu. (0. Ava
rii m. coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — MI
NERUL DEVA (0—0). Meciul s-a dis
putat la Oradea. Jocul a fost confuz, 
cu multe pase greșite. în prima re
priză a dominat Minerul, iar în a doua
— Steaua roșie. (V. Sere și I. Oprea, 
coresp.).

PANDURII TG. JIU — METALUL 
TR. SEVERIN (2—0). La derbim-l se
riei au asistat 6000 de spectatori, din 
care 1500 veniți de la Tr. Severin. 
Jocul a fost tot timpul la discreția 
gazdelor. Raport de eornere : 1-5—2 
pentru Pandurii. Punctele au fost în
scrise de Băloiu (min. 9 din lovitură 
liberă de la 18 m și min. 73 din 11 m). 
l’-oarte bun arbitrajul prestat de D. 
Isăcescu-Buc. (C. Fometescu și M. Bă- 
loiu — coresp.).

SERIA NORD

FAIANȚA SICUIȘOAKA — RE- 
COLT A CĂREI (1—1). în partida cu 
Faianța, Recolta a prestat un joc slab, 
lipsit de eficacitate. în schimb, gaz
dele au practicat un fotbal care a 
'i»ulțumit.. publicul spectator. Au în
scris : Vasile (min. 60) pentru Faianța 
și, respectiv^ Haulier II (min. 78). 
"(1; TM-riaiT —coresp.).

Un joc
(Urmare din pag- 1)

nemulțumi tor. Dacă li se poate 
scuza, într-o . oa-reeare măsură, lipsa 
de omogenitate, în niciun caz nu pot 
fi justificate lipsurile tehnice comise 
dc-a lungul meciului, mai ales că sînteni 
în plină desfășurare a campionatului și 
nu în perioada pregătitoare. Și n-au 
fost puține aceste greșeli. Am asistat 
la p eluări defectuoase, la pase date 
la adversar, la șuturi imprecise. Dnpă 
părerea’ noastră, antrenorii S. Ploieș
tean» și Gh. Ola ar fi putut să folo
sească mai din plin acest meci pentru 
verificarea cît mai multor selecționa- 
bili, mai ales în compartimentele și 
posturile unde se vedeau deficiențe, 
cum a fost cazul eu apărarea, de 
exemplu. N-am înțeles, de pildă, de ce 
a fost menținut Voinea timp de 68 de 
minute, vreme în care acesta s-a întâi- I 
nil foarte rar cti mingea, recuraînd-u-se ’ 
apoi la o schimbare care nu a dat re- 
naltatul dorit. Credem, de asemenea, 
■că ar fi fost bine ca în locul lui 
Greavti să fi fost încercat un alt apă- i 
rător de pe banca lotului.

A fost o primă și utilă verificare. I 
Reținînd lucrurile bune, elasticitatea 
în joc a echipei, trecerea cu ușurință j 
din apărare în atac, trebuie să acor- 
dăm toată atenția lipsurilor constatate , 
în jocul de ieri. Este timp pentru a 
fi remediate, în așa fel îneît să aii-

I ază din meciul de fotbal de cat. C dintre cd.ti.pele Flacăra rode Bneureștl. 
—— Electrica Constanta

Foto : N-ie. Tokaeck

RAPID TG. MUREȘ — UNIREA 
DEJ (1—2). Joc de slabă factură teh
nică, în care în special gazdele au ră
mas datoare. Jucătorii Unirei au con
trolat mai bine, balonul, deși terenul 
a fost desfundat. Golurile oaspeților 
au fost înscrise de Garau (min. 5 și 
57). A redus din scor Tamaș, în min. 
56, din 11 m. I. Todor (Cărei) a ar
bitrat bine. (I. Păuș —- coresp.).

TEXTILA SF. GHEGRGHE — ME
TALURGISTUL BAIA MARE (3—8). 
Echipa locală a desfășurat un joc bun 
și a obținut o victorie meritată. Oas
peții au avut o scurtă perioadă de do
minare în repriza secundă, dar atacul 
lor a fost steril. Realizatorii celor 
trei goluri: Pal (min. 35 și 55) și 
Contz (min. 80). A arbitrat corect Gh. 
Vereș — Cluj. (G. Briotă și Z. Papp 
— coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — METROM 
BRAȘOV (2—0). Gloria a coufirmnt 
forma bună în care a început returul 
campionatului. Meciul, deși s-a jucat 

de verificare util
nietua o echipă fără fisuri în vreunul 
<lin compartimentele ei. Pentru aceasta 
însă, lueirurile trebuie privite eu răs
pundere sporită de către jucători 
și antrenori, de către federația noas
tră de fotbal. Se cere o «unică asi
duă, perseverentă, o dăruire totală 
în acest seop din partea tuturor ce
lor care sînt răspunzători de alcătui
rea echipei, de pregătirea ei, de reali
zarea unui joc cîl mai bun, pentru 
obținerea «unor reaukate valoroase în 
viitoarele meciuri internaționale.

AiAritrnl Mihai Popa a condus ur
mătoarele formații :

Selecțiouata cat. AMrud.ru — Mar- 
cu, Ntmwcillcr III, Koszka, Greavu

Gh. Tomitfc inviiigător

In concursul de pentatlon modern
Crosul, ultima probă a concursului 

de penia.tkn.1 modern, s-a încheiat cu 
victoria lui Gh. Tomiuc: 12:42.4 (1234 
p.) urmat de C. Licliiardopo) — 13:02.5 
(1174 p_). D. Țintea — 13:25,5 (1105 
p.). In clasamentul general primul 
loc a revenit lui Gh. Tomiuc — 48C1, 
p, urmat de D. Țintea — 4763 p, C. 
I.ichiar-dopol — 4697 p, D. tonescu — 
4605 p, XL A târlo eseu — 4376 p. 

pe im teren desfundat, a avut nume- 
roa<se faze de calitate la care au con
tribuit ambele formații. Golurile au 
fo&t marcate de Giecan în min. 3 și 
17^ ultiimul din 11 m, acordat pentru 
fault îu careu comis de apărătorii bra
șoveni.. (D. De ac — cwesțp.).

MIXERUL BAIA SPRIE — MINE
RUL BIHOR (2-A)). După cîteva mi
nute de bîjbîieli, echipa locală își re
vine., preia inițiativa și atacă ■insis
tent poarta oaspețilt^r. Autorul celor 
două goluri este Dorjanschi — m.in. 
35 și 53. Ultimul gol a fost îuscrU 
dintr-^o lovitură de pedeapsă. (A. Do- 
iu»Aa — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — CHIMICA 
TÎRNĂVENI (3—2). Partida nu 
ridicat Ia un bun nivel tehnic. Unii 
jucători au făcut uz de durități. Au 
înscris: Hișu (rnin. 25 din 11 m.), 
Mureșan I (28), Stan du (64) pentru 
Soda, respectiv, Marintiș (23 și 7(1, 
ultimul din 11 m). (G. Tăutan și E. 
Tî rja-o ve um-u — coresp.).

— Petru Emi.l, Couslantiu —• Pîreălab, 
A oi nea (din min. 68 Ione&cu), Sasu, 
Creiniceanu.

Sarajevo : Siroo — Fazlagic, Bio- 
gradlic, Tmogorad — Prijaca, Sebovîe
— Rdsfic, Siljkut, Fe-rhatovîe, Mtișo- 
vic, Blajevic. Din formația oaspe s-au 
evidențiat Siljkut, Musovic și Beo- 
gradlie.

Au marcat : Petru Emil (min. 10), 
Constantin (min. 24), Siljkut (min. 
42), Sașii (min. 4-8), Musovic (min. 
53), Sas.u (min. 62), Constantin (mine

Meciuri slabe în îiitîhîîrea 
Rapid—Metalul

• Boxerii rapîdi.ști î.și continuă pregă
tirile în vederea participării la campio
natele europene feroviare care vor 
avea loc, luna aceasta, în R.P. Polonă. 
Luni seara, pugiliștii de la Rapid au 
inUlnît pe teren propriu o formație a 
clubului Metalul. Meciurile au fost 
foarte disputate, și... doar atitt Din 
păcate, nivelul tehnic la care s-a des
fășurat reuniunea a fost mult sub aș
teptări. Țineri. împingeri, lovituri cu 
antebrajul, „bătaie"* în toată legea, 
Fără nici an fel de preocupare pen
tru boxul tehnic...

Am încercat, zadarnic, să eviden- 
| țiem măcar... o partidă. Chiar și boxeri 

ca D. Minea și I. l’ătruț, cu un ori
zont mai larg, cu posibilități mari, pe 
care cu alte ocazii i-am văzut reali- 
zînd partide frumoase, ș.-au compor
tat în nota generală a galei. Ba . mai 
mult, au contribuit în mare măsură 
la nereușita ei. S-au desprins din sub
mediocru doar M. Fne. M. lonescu. 
Gh. Vlad. N. Calița.

Comportarea participanțitor la ul
tima reuniune trebuie să dea mult de 
gindit antrenorilor oelon două cluburi 
bucurestene. Iată rezultatele: M Ene 

i (M) b. ab. .11 C. Bădalescu (R), I. 
! Pătruț (R) m. n. D. Minea (M), M. 

lonescu (R) b.p. D. Dumitrescu (R), 
L. Mocanu (R) b.p. D. Oprisan (R), 
N. Calița (M) b.k.o. 1 AL Pintilie (R), 
Gh. Vlad (R) b.p. M. lonescu (M), 
St. Bene (M) b. ab. II O. Urlățeauu 
(R), P. Cîmpeanu (M) b.p. 1. Istrate. 
In deschidere, I. Mageriu (R) b.p. O. 
Wetman (C.S.S.) și R. Alexiu (R) b.p. 
P. Brinduș (C.S.S.).

Mrud.ru


SUCCES, RAPID!
Campioana țarii la handbal a plecat la Bratislava 

pentru finala „C. C. E.“

După un antrenament lotu-l echipei de handbal Rapid surîde obiectivului 
fotografic

La ora cînd apar aceste rînduri, 
Rapid București — campioana țârii 
la handbal ân 1 feminin — se află 
în drum spre Bratislava, unde sîmbătă 
va disputa finala „Cupei campionilor 
europeni", în compania echipei daneze 
1. F. Hălstngor.

Reprezentantele noastre s-au pregătit 
serios pentru acest meci decisiv și 
sînt hotărîte să >aîbă o comportare cit 
mai bună, să lupte pentru cucerirea 
trofeului mult rîvnit. Ele și-au încheiat 
marți pregătirile primtr-un meci dis

putat în sala Floreasca cu două echipe 
masculine ale Școlii sportive de elevi 
nr. 2. Partida a avut un caracter de 
verificare, urmărindu-se mai mult rea
lizarea unor scheme tactice de joc, în 
diferite formule de echipă. Antrenorul 
G. Zugrăvescu a folosit tot timpul ur
mătorul efectiv de jucătoare: Irina 
Nag-hi și Margareta Hanek — Con
stanța Dumitrescu. Maria Constanli- 
nescu. Ana Boțan, Elena Hedeșiu, Hilde 
Roth, ludit Naco, Rodica Floroianu, 
Aurelia Szbko și Florica Balosache.

Azi la „Dinamo“ și „Progresul14

Echipele fruntașe încep

Turnee internaționale de șah
SARAJEVO

La trecerea în a doua jumătate a tur
neului, reprezentantul nostru, Victor 
Ciocîltea,' continuă să se mențină în 
plutonul fruntașilor. El a cîștigat fără 
joc partida întreruptă din runda a 6-a 
cu Damianovici, a pierdut apoi la 
Pachman (care i-a opus în deschidere 
o inovație teoretică proprie), iar în run
da a 8-a a remizat cu liderul clasa
mentului, marele maestru Polugaevski. 
Acesta, în runda a 7-a, îl întrecuse pe 
Go.jak, obținînd a patra victorie în 
turneu. Cîștigînd două partide consecu
tive, la . Bukici și Matulovici, marele 
maestru Uhlman a urcat în clasament, 
âflîndu-se acum la numai jumătate de 
punct de fruntaș.

Clasamentul după opt runde : Polu- 
gaevski 6, Uhlman 5‘/2, Ivkov 5, C1O-

CILTEA, Pachman și I fort 4’/2, Trifu- 
novici 4 (1), Dely și Gufeld 4, Kozo- 
mara 3’/2, Parma și Bogdanovici 3(1), 
Bukici și Matulovici 3, Damianovici 
2‘/2, Gojak 2.

BORDEAUX

Rundele 4 și 5 ale turneului au adus 
modificări importante în clasament. 
Acum în frunte se găsesc Darga, Fo- 
rintos și Tringov cu cîte 4 puncte, ur
mați de Bilek si O’Kelly 3'/2 p. FLORIN 

■GHEORGHIU a totalizat 3 puncte, 
după înfrîngerea suferită la Darga și 
remiza cu Matanovicî. lată alte cîteva 
rezultate : O’Kelly — Bilele */2—V2, 
Măriei — Forintos >/2—Forintos —■ 
Darga */2—Bilek — Măriei . 1—0, 
Tringov — Clarke 1—0, O’Kelly — 
Butteville 1—0.

„Turul ciclist al Tunisiei66
Marți s-a desfășurat cea de a 

IX-a etapă a „Turului ciclist al Tuni
siei" pe ruta Gabes—Djerba (194 km). 
Cicliștii au avut de înfruntat canicula, 
un traseu destul de lung (aproape 
200 km) și o transbordare pe insula 
Djerba. Cu toate acestea s-a rulat 
foarte rapid, media orară realizată 
fiind de 43 km. Etapa a fost cîștigată 
de rutierul francez Lemeteyer, crono
metrat cu timpul de 4 h29:07. In ace
lași timp cu ei au sosit și cicliștii 
Butzke (R.D. Germană) și Bobekov 
(R.P. Bulgaria) — clasați pe locurile 
următoare. Reprezentanții noștri s-au 
clasat astfel: 11. ton Ardeleanit 4h 
29:10; 13. Ion Stoica 41130:12; G. 
Moiceanu și L. Zanoni au sosit într-un 
pluton cronometrat cu timpul de 4h 
30:16; 39. Walter Ziegler 41132:54.

După această etapă clasamentele gene
rale arată astfel :

Individual: 1. Gosta Peterson (Sue
dia) 33h32:03; 2. Godefroot (Belgia) 
331138:20; 3. Ăimar (Franța) 33h39:12;
4. Gabriel Moiceanu 33 h 44:11 :
5. .Hoskens (Belgia) 33h46:52; ....17.
Walter Ziegler 341131:16; ...30. Ion
Ardeleana 341159:06; 31. Ion Stoica 
35h00:14. (Nu am primit decît clasa
mentul primilor 40 de alergători).

Echipe: 1. Belgia 99h 08:44; 2i Fran
ța 99h41:44; 3. R.S. Cehoslovacă
'100 h 01:51 ; 4. R. P. ROM1NA 100 h 
40:25; 5. R.D. Germană 100 1151:24. 
Din telegramele sosite reiese că for
mația Poloniei se află pe locul 9 
(1021102:03). iar cea a Bu'gariei pe 
locul 10 cu timpul de 1021116:15.

Miercuri a fost zi de odihnă la 
Djerba. Joi se desfășoară etapa a X-a 
pe ruta Medenine—Sfax (185 km).

Cu și fără comentarii

s CALEIDOSCOP —

C 
A 
L 
E
I

D 
O 
S 
C 
O 
P

f

c 
A 
L
E 
I

D
O

ÎNTR-UN interviu acordat zia
rului vest-german „Deutsche Zei- 
tung’’. antrenorul echipei de 
handbal a R.F.G., participantă 
la ultima ediție a campionatului 
mondial, a alcătuit următoa
rea „echipă a lumii" : portari : 
Redl (R.P R.), Kovacs (R.P.U.) ; 
jucători de cîmp : Lebedev 
(U.R.S.S.), Moser (R P.R.), Havlik 
(R S.C.), Hnat (R.P.R ), Țertvadze 

(U.R.S.S.), Biegovic (R.S.F.I.), Ma- 
reș (R S.C.), Fenyb (R.P.U.), Jar- 
lenius (Suedia).

DIN CAUZA evenimentelor din Ci
pru, de trei luni în această insulă 
nu se mai joacă fotbal. Acest lucru 
a creat o serie de dificultăți pre
gătirii echipei naționala, care este 
înscrisă la turneul de calificare în 
vederea campionatului mondial din 
anul 1966. Secretarul general al fe
derației cipriote de fotbal, Markos- 
panis, a declarat că imediat ce pe 
insulă va fi restabilită ordinea, lo
tul echipei reprezentative își va 
relua antrenamentele.

COMITETUL Olimpic al Repu
blicii Ciad a hotărît ca 5 atleți 
să participe ia Jocurile Olimpice 
de vară de la Tokio. Printre ei 
se va afla și Mahamat Idris, care 
cu 2,16 m a stabilit sîmbătă cea 
mai bună performanță a anului 
la săritura în înălțime. Idris este, 
de altfel, și membru al Comite
tului Olimpic din Ciad.

SE DISCUTA tot mai insistent că 
internaționalul francez Raymond 
Kopa va juca în sezonul viitor la 
un club fruntaș de fotbal din Italia. 
Președintele clubului Sfade de 
Reims, Germain, susține însă că 
Kopa esto legat dc acest club prin 
contract încă un an. In ce-1 privește 
pe Kopa, el a declarat : „Eu nu am 
nici un drept să mă pronunț. Soarta 
mea se află în mlinile conducători- 
lo-r clubului Reims".

PENTRU prima oară în istoria 
sportului englez, guvernul Marii 
Britanii a luat hotărârea să con
tribuie cu o subvenția \a un eve
niment sportiv. Ministerul englez 
al afacerilor externe a anunțat 
Camerei Comunelor hotărîreu 
guvernului de a acorda un cre
dit de 20 000 lire de’egației spor
tivilor englezi care vor partici
pa la Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Această subvenție este 
însă minimă față de cele 150 000 
de lire la cît este aprecret costul 
pregătirii și deplasării sportivi
lor britanici la Tokio. Restul ur
mează să fie procurat de Comite
tul Olimpic englez din fonduri 
particulare

Treptat, în măsura în care timpul 
a permis, echipele noastre fruntașe de 
handbal și-au reluat activitatea în aer 
liber, prin antrenamente efectuate cu 
regularitate în vederea începerii retu
rului campionatului categoriei A (12 
aprilie). Multe din echipe au trecut 
chiar la jocuri de verificare, foarte 
utile în această perioadă precompeti- 
țională. Meciuri cu un astfel de carac
ter au .loc, începînd de astăzi, în Bucu
rești. Î11 cadrul unei competiții special 
organizate de federație prin comisia 
orășenească —■ „Cupa orașului Bucu
rești".
PRIMUL TUR AL UNEI INTERE

SANTE ÎNTRECERI
Am arătat într-un număr trecut că 

este vorba de o competiție originală, 
oganizată .pe trei „tururi" (înaintea 
fiecărui început de sezon), cu parti
ciparea echipelor masculine și femi
nine de seniori și juniori, alcătuindu-se 
un clasament pe baza rezultatelor am
belor categorii de formații. Primul tur 
începe azi, continuă mîine și duminică 
și ia sfirșit luni. Programul focurilor, 
a căror durată este de 30 de minute 
(două reprize a 15). a fost astfel alcă
tui! :

Joi 2 aprilie
SENIORI, terenul Dinamo, de Ia ora 

16: Raf. Teleajen—Steaua, Știința— 
Rapid, Dinamo—Rat. Teleajen și 
Stea ua—Știința.

JUNIORI, teren Dinamo, de la ora 
16 : Steaua—Știința, Dinamo—Raf. Te
leajen. Știința—Rapid și Raf. Telea
jen-- -Steaua

SENIOARE, teren Progresul, de la 
ora 16,30: Știința—Electromagnetica, 
Confecția—Progresul.

JUNIOARE, teren Progresul, de la 
ora 16 : Confecția—Rapid, Progresul— 
Electromagnetica. Știința—Confecția, 
Rapid—Progresul.

Vineri 3 aprilie
SENIORI, teren Dina.mo, de la ora 

15 : Rapid—Steaua, Știința—Dinanio, 
Rapid—Raf. Teleajen, Steaua—Dinamo,

• Selecționatele olimpice ale Iugo
slaviei și Bulgariei au susținut ieri la 
Niș un meci amical — revanșă. Și 
de data aceasta victoria a revenit e- 
chipei iugoslave — campioană olimpi
că — cu 1—0 (0—0) prin punctul mar
cat de Zambata (min. 65).

• Zilele acestea va avea foc la 
Berna tragerea la sorți a semifinalelor 
competiției de fotbal „Cupa Europei 
inter-țări“. Pînă în prezent, pentru 
semifinale s-a calificat doar echipa 
Danemarcei care a eliminat formația 
Luxemburgului. Urmează să se dis
pute celelalte întîlniri din cadrul sfer
turilor de finală : Spania—Irlanda 
(primul, meci a fost cîștigat de spa-

o interesantă competiție
Raf. Teleajen—Știința și Dinamo— 
Rapid

JUNIORI, teren Dinamo, de la ora 
15 : Dinamo—Rapid, Raf. Telea jen— 
Știința, Steaua—Dinamo, Rapid—Raf. 
Teleajen, Știința—Dinamo și Rapid— 
Steaua.

SENIOARE, teren Progresul, de la 
ora 16 : Electromagnetica—Progresul, 
Știința—Confecția, Confecția—Electro
magnetica și Progresul—Știința.

JUNIOARE, teren Progresul, de la 
ora 15: Electromagnetica—Rapid, Pro
gresul—Știința, Electromagnetica—
Confecția, Rapid—Știința, Confecția— 
Progresul și Știința—Electromagnetica.

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR
Mîine, de la ora 10, și apoi, în con

tinuare, sîmbătă și duminică va avea 
loc la sediul federației consfătuirea 
arbitrilor. Cu acest prilej se va face 
o analiză a arbitrajului în prima parte 
a campionatului și se vor trage con
cluzii privind viitoarea activitate a ar
bitrilor. De asemenea, va fi prezentat 
un referat pe marginea arbitrajului la 
campionatul mondial, urmat de cîteva 
filme ale unor partide de handbal.

• Au luat sfîrșit campionatele mon
diale de scrimă (tineret) desfășurate 
limp de 4 zile în sala „Sportcsarnok4’ 
din Budapesta. în clasamentul final 
pe medalii, primul loc a fost ocupat 
de Franța (2 medalii de aur și una 
de bronz), urmată de Austria (1 de 
aur și 1 de argint), R.P. Ungară (1 
de aur), U.R.S.S. (2 de argint), R.P. 
Romînă (1 de argint), Suedia (2 de 
bronz), R.P. Polonă (1 de bronz).

Clasamentul final al probei de sa
bie se prezintă astfel : 1. Nagy (R.P. 
Ungară) 3 victorii; 2. Nazlimov (URSS) 
2 victorii ; 3. Nowara (R.P. Polonă) 
1 victorie ; 4; Korinoczy (R.P. Ungară)

niolî cu 5—1). Meciul retur se va 
desfășura în orașul Dublin la 8 aprilie; 
R.P. Ungară—-Franța (25 aprilie și 3 
mai) la Budapesta și Paris; Suedia— 
U.R.S.S. (13 și 27 mai) fa Stockholm 
și respectiv Moscova.

FOTBAL PE GLOB
• Derbiul campionatului spaniol de 

fotbal ;a opus fruntașei clasamentului 
Real Madrid echipa F.C. Barcelona. 
Real a obținut victoria cu scorul de 
2—1.

• La 30 mai va irtcepe la Rio de 

j 1 500 FOTBALIȘTI DEVIN ȘOMERI

*După o luptă de cîțiva ani, sindicatul 
fotbaliștilor profesioniști englezi a ob
ținut o primă victorie. Conducătorii 
cluburilor au acceptat să mărească sa
lariile jucătorilor. De unde vor fi pro
curați acești bani suplimentari ? și-au 
pus ei întrebarea. Reiumțînd la o parte 
a profiturilor ? Nicidecum. După cum 
scrie ziarul vest-gerrnan „Frankfurter 
Allgemeirte Zeitung", la sfirșitul acestui 
sezon majoritatea celor 92 de cluburi 

i profesioniste engleze vor efectua con
cedieri masive de jucători, pentru a 
putea face față creșterii salariilor fot- 

1 baliștilor. S-a apreciat că în acest fel, 
din cei 3'500 de jucători profesioniști 
englezi, aproximativ 1500 vor deveni 
șomeri. Ce vor face aceștia ? Pentru ei 

j în Anglia nu mai există nici 6 posibili- 
I tate de a-și cîștiga existența jucînd 
■ fotbal. Așa incit, de pe acum, la Londra 

au sosit afaceriști din Canada, Aus
tralia și Africa de Sud pentru a efec- 

\ tua „cumpărături" dintre fotbaliștii ră- 
1 rnași fără slujbă. Bineînțeles, prețurile 
\ sînt derizorii, „oferta" fiind mult mai 
) marc decît „cererea".

Scurte știri externe ==-
• Pe stad ionul de iarnă din Lenin

grad au început campionatele unionale 
de atletism pe teren acoperit. în prima 
zi a concursului au fost înregistrate 
cîteva rezultate deosebit de valoroase. 
Astfel, Viktor Lipsnis a aruncat greu
tatea la 19,20 m, cea mai bună per
formanță unională pe teren acoperit. 
Lipsnis, mare speranță pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio, este primul 
sportiv sovietic care aruncă greutatea 
dincolo de granița celor 19 m. Antre
norul Gavril Korobkov a declarat că 
Lipsnis are toate șansele să arunce 
anul acesta peste 20 de metri.

Un alt record unional de sală a fost

Janeiro turneul internațional de fotbal \ 
„Cupa Națiunilor" la care participă \ 
reprezentativele Braziliei, Argentinei, i 
U.R.S.S. și Angliei. Zilele acestea fe- j 
derația braziliană a alcătuit programul 
detaliat al turneului: 30 mai — Ar- ! 
gentina— U.R.S.S.: 31 mai — Brazi- \ 
Ha—Anglia; 3 iunie — Anglia— 
U.R.S.S.; 4 iunie — Brazilia—Argen
tina; 6 iunie — Anglia—Argentina;
7 iunie — Brazilia—U.R.S.S.

• Ieri, în sferturile de finală ale 
Turneului U.E.F.A. de juniori: Spania \ 
— Turcia 1—0 (la Dordrecht). Pînă I 
la închiderea ediției nu ne-au parvenit I 
rezultatele celorlalte trei meciuri, dis- ■ 
putate în nocturnă.

APELUL LUI MAL WHITFIELD

Mal Whitfield, triplul campion olim
pic, care a cucerit două medalii de aur 
in anul 1918 la Londra în probele de 
800 m și ștafetă și o medalie de aur 
in 1952 la Helsinki în cursa de 800 
metri plat, a publicat recent un apel 
in ziarele americane, in care cheamă 
pe toți sportivii de culoare din S.U.A. 
să se alăture luptei dusă de negrii 
americani In favoarea acordării de 
drepturi cetățenești și ii indeamnă să 
boicoteze, in semn de protest, locurile 
Olimpice de la Tokhio. „Atleții negri 
— a declarat Whitfield — sînt egali 
albilor la Jocurile Olimpice, atunci 
cînd urcă pe podium pentru a primi 
medalii de aur, argint sati bronz. 
Cînd coboară, totul însă se schimbă : 
reîncepe aplicarea segregației rasiale, 
iar un atlet de culoare, chiar dacă este 
campion olimpic, redevine în primul 
rînd un negru, adică un om considerat 
inferior celorlalți".

Referindu-se la acest apel, ziarul 
„Combat" scrie că el a provocat o se
rioasă îngrijorare în cercurile condu
cătoare ale sportului american intrucit, 
dacă i se va da urmare, aproximativ 
30 la sută din lotul de atletism • al 
S.U.A. nu va fi prezent la Tokio.
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JUCĂTORII de golf din ChantUy 
(Franța) sînt terorizați de o... cioa
ră, mare „amatoare" a acestui sport. 
Cocoțată pe un copac situat la 
marginea terenului de golf, pasărea 
se repede la mingile trimise de
parte, adică ale celor mai buri ju
cători, le ia în cioc șl nimeni... nu 
le mai vede 1 Se crede că ea și-a 

.constituit o rezervă însemnată de 
mingi de golf, dar nimeni nu a putui 
să le găsească pînă acum.

34 DE NAȚIUNI sînt afiliate 
în momentul de fața la Federația 
internațională de handbal (21 eu
ropene 5 africane, 4 americane 
și 4 asiatice), cu un număr total 
de 2 500 000 de jucători.

FOSTUL CAMPION de box al lumii 
la categoria semigrea, Archin 
Moore, a declarat că n-are nici 
cea mai mică îndoială în legătură 
cu rezultatul unui eventual meci 
între Cassius Clay și, Floyd Pat
terson. Moore este sigt*r că Patter
son îl va învinge fără dificultate 
pe Clay.

LA 23 MAI se va da plecarea 
într-o interesantă cursă nautică : 
traversarea Atlanticului de. . . 
unul singur. pe un iaht. Favo
ritul cursei este englezul Francis 
Chichester, în etate de 63 de ani. 
care a cîștigat, de altfel, și prima 
€.‘diție a acestei întreceri, dispu
tată în 1960, ajungînd în partea 
cealaltă a Atlanticului după 40 
de zile, 11 ore și 30 de minute de 
călătorie solitară

stabilit la săritura cu prăjina de către 
lî nărui student Ghenadi Bliznețov. El 
a trecut ștacheta ridicată la 4,81 m.

La 60 ni plat Galina Popova a fost 
cronometrată cu timpul de 7,4, iar 
la 300 m plat bărbați a cîștigat Vădim 
Arhipciuk cu timpul de 34,6/10. Alte 
rezultate : înălțime : Skvorțov 2,11 m, 
1000 m : Krutolapov 2:26,5; lungime 
femei : Sedova 5,93 m ; 600 m femei : 
Dmitrieva 1:32,2.

• Cîteva performanțe de valoare 
au fost înregistrate în ziua a doua a 
campionatelor internaționale de atle
tism pe teren acoperit ale Angliei, 
care se desfășoară la „Wembley44. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de ca
nadianul Bruce Kidd, care a parcurs 
distanța de 2 mile în 8:39,0. Au ur
inat în clasament Mc. Cardie (SUA) 
8:40,8 și irlandezul Jordan 8:47.8. Par
ker (Anglia) a egalat cea mai bună 
performanță britanică de sală în 
proba de 60 yarzi garduri cu timpul 
de 7,4. Schmetz (RFG) a trecut la 
săritura cu prăjina peste ștacheta ri
dicată la 4,70 m. în probele femi
nine, cel mai bun rezultat a fost ob
ținut de A. Jamieson (Anglia), învin
gătoare la lungime cu 6.07 ni.

• Turneul internațional de tenis 
de la Monte Carlo a fost cîștigat de 
australianul Martin Mulligan, care în 
finală l-a învins cu 6—4 ; 6—4 ; 5—3 
(abandon) pe suedezul Jan Erik Lund
quist.
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PENTRU ORGANIZAREA VIITOAREI 
ediții a campionatului mondial 
masculin de handbal în 7, care 
va avea loc în 1967, și-au pus 
candidatura Franța și Danemarca.

ZILELE trecute. în timp ce se 
afla pe șosea la antrenament, 
ciclistul Manfred Brtining, unul 
dintre cei mai buni cicliști dir# 
R.D. Germană, membru al lotu
lui pentru „Cursa Păcii” _ a fosț 
lovit de un autocamion. Grav ac
cidentat, el a fost transportat la 
spital. Cu toate* eforturile depuse 
de medici, Manfred Bruning a 
încetat din viață

CAMPIONUL olimpic Egon Zim
merman a cucerit zilele trecute o 
nouă medalie de aur : de data 
aceasta în meseria sa de bucătar. 
Lui i-a fost decernată medalia de 
aur oferită de sindicatul bucătarilor 
austrieci, pentru cel mai bun ștrudel 
cu mere.

ATLETUL francez Alain Mi- 
moun, în vîrstă de 44 de ani. 
a reprezentat recent pentru a 78-a 
oară țara sa într-un concurs in
ternațional de atletism. Este vor
ba de crosul desfășurat la Du
blin. Mimoun și-a început cariera 
de atlet în 1940, iar între anii 
1948—1956 a cucerit 4 medalii olim
pice : una de aur și 3 de argint. 
Și un lucru oarecum curios : re
zultatele obținute de el la vîrsta 
de 42 de ani, sînt mai bune decît 
cele realizate cînd avea 27 de ani.

ÎN URMA accidentului de au
tomobil suferit recent. Dawn 
Fraser are o leziune la o ver
tebră și nu se va putea antrena 
cel puțin două luni. Medicii cred 
totuși că Dawn Fraser va parti
cipa la Jocurile Olimpice de la 
Tokio,

JO FILLITON, arbitru englez 
de cricket, și-a anunțat retra
gerea din activitate. El este în 
vîrstă de... 102 ani.
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