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Meciul de 
Romînia -

volei 
Franța

Astăzi părăsește țara de
legația voleibaliștilor noștri 
fruntași care va întreprinde 
un turneu în Franța. Primele 
partide se vor disputa mîi
ne, vineri 17 aprilie, cînd 
la Paris va avea loc meciul 
Romînia A — Franța A, în 
vreme ce într-o localitate de 
lingă Nimes se va desiășura 
întîlnirea Romînia B — Fran
ța B.

Echipa de handbal a 
R.P.R. și Rapid fac 

demonstrații
Astăzi, după cum am a- 

nunțat, echipa de handbal a 
R. P. Romine, campioana 
mondiala, susține un med 
demonstrativ la Hunedoara, 
unde iubitorii de sport din 
localitate vor avea ocazia să 
admire pe cei mal buni ju
cători din lume : Redl, Bc- 
golea. Tale, Mozer, Ivăne- 
scu, Nodea, Oțelea, Hnat, 
Costache II, Iacob, Bulgaru, 
Nipa, I. Popescu.

;.ria viitoare, campionii 
mondiali vor evolua la Timi
șoara.

De asemenea, Rapid Bu
curești — cîștigâtoarea 
C.C.E. la handbal feminin 
— va susține un joc demon
strativ săptamîna viitoare la 
Galați, apoi unul la Iași.

AZI IN SALA GIULEȘTI 

Start în finalele cam
pionatelor republi

cane de seniori 
la scrimă
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La 15 aprilie și-a început lucrările plenara lăr
gită a Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, avînd la ordinea de zi Darea de seamă 
cu privire Ia convorbirile avute de delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn cu conducerea Partidului 
Comunist Chinez, a Partidului Muncii din Coreea, 
a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în pro
blema unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Lucrările plenarei continuă.SPARTACHIADA REPUBLICANA

craiovean

de DAN
standuri se aflau student 
ilor 2 și 4 ai facultăților

B. Nu am putut 
Ia întrecerile mi- 
deoarece „împuș- 

se auzeau din

D. Ciueiu și Gh. Stoichin. La 
tenis de masă tocmai începeau 
întîlnirile eliminatorii, iar pe 
terenul de volei jucau echipele 
claselor A și 
sta prea mult 
cilor sportivi 
caturile" care
cînd în cînd ne-au atras la po
ligonul C.S.O, aflat la doi pași, 
pe baza sportivă Voința.

Incepînd de astăzi, scri- 
x erii noștri fruntași inaugu
rează — în sala Giulești — 
întrecerea pentru desemnarea 
campionilor republicani, pe 
anul 1964. Este vorba — așa 
cum prevede regulamentul 
competiției — de prima din 
cele trei „manșe' ale fina
lelor (a 2-a va avea loc în 
iulie și ultima, în septem
brie).

Prima proba a finalelor 
este cea de floretă băieți — 
individual. La startul ei se 
vor alinia cei mai valoroși 
trăgători, printre care cam
pionul țării de anul trecut, 
Tănase
Drîmbâ, 
Csipler,

Mîine ... __
de floretă masculină 
chipe.

întrecerile încep la ora 9, 
cu tururile din serii și elimi
natorii. După-amiază, de la 
ora 17 — turneele finale.

Mureșanu, Ionel 
luliu Falb, Atlla 
Mihai Tiu etc.
va avea loc proba

„Circuitul P.T.T." 
la marș

Duminică se va desfășura 
în Capitala cea de a XlX-a 
ediție a tradiționalei compe
tiții de marș — „Circuitul 
PTT". Cu această ocazie va 
fi inaugurat sezonul compe- 
tițional de marș pe șosea. 
Placarea se va da la ora 
9,15. de la stadionul Tinere
tului. In program figurează 
probele : începători și ju
niori 5,2 km, seniori — 20 
km.

Am fugărit și eu odinioară, 
laolaltă cu atîția confrați de 
copilărie, o minge — de cîrpă, 
îndeobște — pe maidanul din 
marginea cartierului. El in Ar
cadia ego I Culorile și conturu
rile acelei vîrste s-au destră
mat pentru totdeauna...

Cine nu-și amintește, cu un 
zîmbet nostalgic, vremea cînd 
prăpădea cite o pereche de 
pingele pe lună, în ciuda pro
testelor contondente ale părin
ților ; cînd nu numai ghemoto- 
cul de ciorapi vechi, dar chiar 
o biată tinichea i' 
izbutea să prefigu
reze obiectul dis
putei acerbe între 
„ai noștri" și „ăi
lalți", cînd fiecare 
butit și fiecare șut

de conserve

DEȘLIU
tate din suprafața Bucureșfiului 
în asemenea scopuri I) Dar, așa 
cum se găsesc soluții remarca
bile pentru rezervele de oxigen 
și clorofilă, ar trebui studiate 
— și concretizate — posibili
tăți similare pentru emulii de 
azi și de mîine ai lui Albu, 
David, Sonny Niculescu, Ozon 
et comp.

S-a mai discutat, cred, 
ceastă temă și parcă nu o sin
gură dată. Toată lumea e de 
acord, în principiu. Practic, re
zultatele nu 
Avem de-a

întrecerile primei etape a 
Spartachiadei republicane au 
atras pe terenurile de sport 
numeroși tineri din orașul Ro
șiori de Vede, regiunea Bucu
rești. In fiecare după-amiază, 
pe terenul sportiv C.F.R. din 
localitate, au loc concursuri 
de alergări, sărituri, aruncări, 
jocuri de fotbal, handbal etc. 
In fotografie, un grup de ti
neri luînd 
400 m.

startul la proba de

Nu mai văzusem orașul de 
câțiva ani. Blocurile zvelte, 
parcurile amenajate era migală 
de harnicii cetățeni ai Craiovei 
și noile străzi au schimbat ra
dical înfățișarea vechiului oraș 
de pe malul Jiului. Și peisajul 
sportiv e în continuă transfor
mare. Lîngă liceul „Frații Bu- 
zești“ s-a ridicat o modernă 
sală de sport, iar la câteva sute 
de metri a fost construit un mic 
complex sportiv care aparține 
asociației Voința. Aici am făcut 
primul popas, invitați de... în
trecerile >e se desfășurau p* 
terenurile de volei.

„Sînt elevii școlii UCECOM 
— ne explică tov. FI. Plenicea- 
nu, secretarul asociației sporti
ve. Pe graficul întrecerilor 
Spartachiadei din cadrul asocia
ției noastre ei sînt azi planifi
cați să participe la concursurile 
de volei, șah și tenis de masă'1.

I
...62 de băieți în întrecere

Printre studenții Institutu
lui Agronomic

Foto : N. CONSTANTIN 
corespondent

In turneul final al concursului 
de șah se calificaseră E. Vegh,

Pe
(ii an 
de horticultura și respectiv a- 
grioultură din cadrul Institutu
lui Agronomic din Craiova. Aici 
ani zăbovit mai mult pentru că

I
TR. IOANIȚESCU

»
(Continuare în pag. a 2-a)

pe a-

CARNET
plonjon iz- 
făcea din 

micul autor un Zamora sau 
Sindelar în perspectivă.

Noua generație, copiii 
termen" ain z'.— 
xistă, pare-mi-se, și 
jați"...) continuă 
noastre de atunci, așa cum noi 
le urmăm pe ale predecesori
lor. Ce-i drept, în condiții teh
nice diferite : combinația de 
cameră și anvelopă, rarisimă 
alteîndva, a devenit o frecven
ță nu numai pe teritorii ur
bane. S-a ivit în schimb, pro
blema terenului.

Edilii orașelor înnoite folo
sesc cum nu se poate mai ju
dicios fiece petic viran, impu
nătoarele construcții sînt a- 
companiafe de spații verzi, 
grădinițe, curți interioare — 
totul admirabil, din punct de 
vedere arhitectural. Tn aceste 
condiții, viitorii ași ai gazonu
lui sînt reduși inevitabil la a- 
rena de asfalt ori caldarîm, 
pe care le-o oferă străzile mai 
puțin circulate. Nu-i o soluție, 
nici măcar un paleativ. Bineîn
țeles, nimeni nu-și închipuie că 
vreun bloc de locuințe ar pu
tea să renunțe la existență în 
favoarea tărîmului de joacă. 
(Dacă ar fi după puști — ei 
nici vorbă, ar revendica jumă-

un

ziua de azi (e- 
„reanga- 

petrecerile

sînt foarte vizibile, 
face, pesemne cu 
una dintre acele 
idei care entuzias
mează lesne, dar 
se concretizează 

anevoie. Și, totuși, chestiunea 
nu-i dintre cele mai mărunte. 
Pe lîngă avantajele fizico-edu- 
cative, cîteva terenuri simple, 
de dimensiuni modeste (ieftine 
și neavînd nevoie de nici un 
fel de investiții), amplasate în 
diverse zone ale Capitalei — 
și ale principalelor centre ur
bane din țară — pot consti
tui veritabile pepiniere, în care 
ochiul competent va distinge 
talentele în fașă.

Marele public, care palpită 
în tribune la fiecare meci al 
echipei preferate, milioanele de 
entuziaști care urmăresc cu e- 
gală încordare, în fața apara
telor, evoluția reprezentanților 
noștri în marile competiții in
ternaționale, să nu uite că a- 
desea imprecizia execuțiilor 
tehnice, intervenția nesigură, 
ocazia irosită, ezitarea în fața 
porții, ba chiar un penalti bă
tut defectuos — își au origina 
undeva în trecut, în acea pe
rioadă de auto-ucenicie, cînd 
„maeștrii" de azi buchiseau a- 
becedarul...

Să-i ajutăm s-o facă din 
timp, în cele mai bune con
diții cu putință.

■"

Crosiștii au revenit in Capitală

andrei barabaș: victoria de la „crosul Balcanic*
mă mobilizează pentru o pregătire și mai bună

locurile Olimpice pe micul ecran
ASTA-SEARA, O PRIMĂ „REPETIȚIE": TOKIO IN 

TRANSMISIE DIRECTĂ
Iubitorii de sport au toate motivele să fie bucuroși. După ce, prin 

itermediul micului ecran, au fost spectatorii Olimpiadei albe sau au 
alpitat, alături de echipele noastre, la campionatul mondial masculin de 
andbai de la Praga șl la meciul final din CCE de Ia Bratislava, după 
o au urmărit atîtea șl atîtea interesanta competiții interne, iată că 
eieviziunea noastră promite să le aducă la... domiciliu și Jocurile 
limpice de Ia Tokio din toamna acestui an.

Recent, s-a semnat în capitala Japoniei un acord între reprezen- 
xnții societății japoneze de televiziune și reprezentanții Interviziunii, 
1 ce privește sistemul de transmisie a J. O.

înregistrările cu aspecte de la Olimpiadă vor 11 transmise la Berlin 
l de acolo retransmise în țările incluse în sistemul Interviziunii, deci 

în țara noastră.
Iar astă-seară, în jurul orei 23,10, va avea loc o primă transmisie 

xperimentalâ prin „Teistar II". De Ia Tokio se va transmite o emi- 
lane de circa 25 de minute, iiustrîad pregătirile care se fac în orașul 
'lîmp iadei.

I

Marți Ia prînz au revenit în 
Capitală atleții noștri care au 
participat la întrecerile ediției 
a IX-a a „Crosului Balcanic", 
la Vrnjacka Banja. Senioarele 
și cițiva seniori au coborît din 
avion surizători, cu fruntea sus. 
Ceilalți se simțeau stînjeniți de 
faptul că n-au reușit să aibă o 
comportare la înălțimea așteptă
rilor.

ANDREI BARABAȘ, învingă
torul cursei seniorilor, era satis
făcut de succesul repurtat. „De 
patru ani sosesc mereu in apro
pierea învingătorului cursei, dar 
niciodată n-am reușit să fiu eu 
primul. De data aceasta mi-am 
propus să încerc totul și să în
ving. Mă simțeam foarte bine 
pregătit, In formă. Dalkîlic și 
Cervan erau adversarii cei mai 
puternici. De ce să neg, cel mai 
mult mă temeam de atletul turc. 
Anul trecut m-a învins de trei 
ori: la crosul de la Istanbul, la 
meciul de la Helsinki și la Bal
caniada de la Sofia. Acum ți

neam morțiș să-mi iau 
revanșa...

S-a pornit foarte ta
re, deși era vînt pu-

ternic. La 1000 m am tre
cut în 2:51,0. la 3000 m a- 
veam 8:48,0 iar la jumătatea 
traseului am fost cronometrați in 
15:02,0. Tot timpul cursei am

gat împreună, cot la cot. Se a- 
propia sfîrșitul cursei și mă gtn- 
deam cînd să declanșez atacul 
final. Dalkîlic are un finiș bun 
și dacă îl lăsam pină pe ultimii

FLORICA GRECESCU 
fost cu ochii pe Dalkîlic, dar și 
pe Cervan, un concurent peri
culos care avea și avantajul că 
se antrenase pe traseu. Am aler-

Cicloturistii la drum
începe sezonul excursiilor pe bicicletă. Fiecare sfir- 

șit de săptămină ne va da din nou prilejul să admi
răm caravanele multicolore ale iubitorilor drumeției 
pe... roți. Și chiar să ne alăturăm celor care pornesc 
la drum însoțiți de atita voie bună.

CICLOTURISTII BUCURESTENI IAU STARTUL 
’DUMINICA 19 APRILIE

Prima excursie este organizată de 
U.T.M. Grivița Roșie, clubul Rapid 

școlar în colaborare cu subcomisia 
orașului București.

Comitetul raional 
și Clubul sportiv 
de cicloturism a

(Continuare în pag. a 2-a)

ANDREI BARABAȘ 
metri, poate m-ar fi întrecut. Așa 
am atacat rapid, pe o porțiune 
de coborîș. cu 300 m înaintea 
sosirii. Sprintul meu i-a surprins 
și... am învins 1

Victoria de la Crosul Balcanic 
mă mobilizează pentru o pregă
tire și mai bună in vederea 
viitoarelor întreceri care vor cul
mina cu Jocurile Olimpice de 
la Tokio".

Antrenorul MIHAI TINTO- 
RESCU, care a răspuns de pre
gătirea senioarelor, a fost pe de
plin mulțumit de comportarea a- 
lergătoarelor noastre. „S-au aco
modat foarte bine cu traseul, 
s-au mișcat ușor și au imprimat 
cursei de la plecare, un ritm 
foarte rapid căruia nu i-au putut 
face față nici una din celelalte 
concurente. Avem bucuria de a 
fi înregistrat la Vrnjacka Banja 
un „record" al întrecerilor bal
canice, Ta punctaj: 6 p."



HANDBAL
Agenda campionatuluiAu început întrecerile din

Ieri, pe poligonul Tunari, au început 
tntrecerile din cadrul concursului re
publican „Cupa Steaua", Pe standu
rile de tragere au luat loc cei mai buni 
țintași din țară în probele de armă 
liberă calibru redus și pistol precizie. 
Ar fi fost normal deci să începem a- 
ceastă cronică evidențiind rezultatele 
obținute de „vîrfurile" noastre în acest 
sport, de componenții lotului olimpic, 
mai ales că și vremea — pe seama

cadrul „Cupei Steaua
ce o parte din „olimpici" (I. Olărescu, 
M. Ferecata, St. Caban, N. Rotaru și 
T. Ciulii) s-au situat în urma lui cu 
10—13 puncte. Fără îndoială că ținem 
seamă dc graficul de pregătire de la o 
etapă la alta. Totuși, este cazul să ne 
punem întrebarea cum de este posibil 
ca în aceleași condiții de tragere, pe 
același poligon, senioarele să înregis
treze performanțe egale și chiar supe
rioare celor ale componenților lotului

A doua etapă a returului atrage 
prin numeroasele meciuri de mare in
teres, cum reiese din următorul pro
gram :

MASCULIN—SERIA I: C.S.M.S. 
Iași — Dinamo București, Dinamo 
Bacău — Știința Galați, Steaua — 
Raf. Teleajen, Rapid — Tractorul. SE
RIA A II-A: Dinamo Brașov — Știința 
Timișoara, Voința Sighișoara — C.S.M. 
Reșița, Știința Petroșeni — Voința. Si
biu, Tehnometal Timișoara — Știința 
Tg. Mureș.

FEMININ — SERIA I: S.S.E. Plo
iești — Voința Sighișoara, Tractorul — 
Rulmentul Brașov, Confecția — Știința 
Buc., Progresul — Rapid Buc. SERIA 
A II-A: Electromagnetica Buc. — 
Știința Tim., C.S.M. Sibiu — S.S.E.

Petroșeni, Mureșul Tg. Mureș — S.S.E. 
Timișoara, Constructorul Tim. — 
Știința Cluj.

Aproape fiecare joc interesează la 
fel de mult, prin echilibrul pe care-1 
prezintă și prin importanța sa pentru 
clasament.

• Partida feminină Știința Tim. — 
Mureșul Tg. Mureș, programată la 26 
aprilie, se va disputa la 30 aprilie.

• In cele 59 de meciuri masculine
(5 au fost pierdute cu 6—0) și cele 
64 feminine, disputate pînă acum, s-au 
marcat 2757 de goluri (medie de joc: 
22). Handbaliștii au înscris 1690 de 
goittri (medie: 28), iar handbalistele 
1067 (medie: 16). Situația pe serii: 
790 (s. I m.), 900 (s. II m), ""
(s. I L), și 552 (s. II f.).

Unde mergem?;
JOI

BOX : Velodromul Dinomo, de 
Io ora 17, meci în cadrul campio
natului pe echioe al Capitalei între 
selecționatele Dinama-ț-Voința — 
Constructorul.

Sala Floreasca, 
meci amical între 
și Metalul.

SCRIMĂ: Sala 
ora 9, finalele campionatelor re
publicane de seniori floretă băieți 
individual.

de la ora 19, 
echipele Steaua

Giulești, de la

Republicii, 
tineret — 
16.45: lo

ATLETISM

A CiȘTIGAT CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMAVARA

In „Cupa Steaua“, N. Dumitrescu (Olimpia) a cucerit primul loc la armă 
60 jocuri culcat seniori

căreia se pun foarte multe rezultate 
slabe — a fost de data aceasta 
frumoasă. Din păcate însă rezultatele 
slabe au continuat. La armă 60 focuri 
culcat, de pildă, primul loc a revenit 
trăgătorului N. Dumitrescu (Olimpia) 
cu 591 p, cifră destul de bună, în timp

data aceasta

armă 60 focuri

De la Clubul presei sportive
Astăzi la ora 12, la sediul Uni

unii ziariștilor din calea Victoriei 
nr. 163, în cadrul activitâtii Clu
bului presei sportive și turistice, 
are loc un simpozion cu temele : 
Spariachiada republicana și Jocu
rile Olimpice de la Tokio.

Vor vorbi tovărășii Miron Ol- 
teanu și Emil Ghibu, vicepreșe
dinți ai Consiliului General al 
UCFS. Dupâ simpozion, se va face 
o vizita la centrul sportiv de an
trenament „23 August".

olimpic ? Nu cumva suiri greșeli iu pla
nificare ?

La pistol precizie rezultatele au fost 
ceva mai constante, unele chiar mai 
bune ca în concursul trecut. N. Bratu 
(Știința) a totalizat 549 p față de 548 
în „Cupa Dinamo". în schimb M. Gro- 
saru a tras cu 12 p mai puțin. Dar și 
aici s-au ivit surprize. Astfel, tînărul 
concurent C. Feciorescu (Steaua) a 
depășit pe G. Maghiar, T. Jeglinschi 
și I. Nițu, ultimul fiind de nerecu- 
noscut.

Rezultate : armă liberă 60 focuri se
nioare : 1. Aurelia Schafer (Știința)
590 p ; 2. Ana Goreti (Olimpia) 585 p ; 
3. Eva Hndema (C.F.R. Arad) 581 p; 
seniori : 1. N. Dumitrescu (Olimpia)
591 p; 2. 1. Sîrbu (Steaua) 587 p; 
3. L. Cristescu (Steaua) 586 p. Pistol 
precizie: 1. N. Bratu (Știința) 549 p; 
2. C. Feciorescu (Steaua) 545 p ; 3. L. 
Giușcă (Știința) 543 p. Concursul con
tinuă astăzi și mîine pe același poligon.

Text și foto : V. GODESCU
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• P. DECUSEARA A ÎNDEPLINIT NORMA OLIMPICA (148,11 p) 
LA SĂRITURI DE PE TRAMBULINĂ ® MĂRIUCA ROTARU ȘI 

CONCUREAZĂ ÎN IUGOSLAVIACRISTINA BALABAN
la ba
ca drul 

competiție 
în două etape.

In urma desfășurării întrecerilor con
cursului republican de primăvară al ju
niorilor au lost întocmite următoarele

P 
P
P 
P
P

________ _______ P
In continuare, s-au clasat : 7. C.S.Ș. Ba- 

Timișoara 33 p ; ș. S.S.E. Viitorul 
35,5 p; 9. știința Bue. 36 p;

• Duminică s-au încheiat 
cinul Floreasca întrecerile din 
campionatului Capitalei, 
care s-a desfășurat 
Dintre rezultatele înregistrate duminică 
remarcăm performanța obținută de 
Pantei imon Devii., cară (Rapid) care 
a totalizat 148,11 p., îndeplinind ast
fel norma olimpică la sărituri de pe 
trambulină. Un rezultat remarcabil a 
obținut și Gheorghe Ungureanu (Pro
gresul) : 142,73 p., punctaj cu oare 
și-a îndeplinit norma de maestru al 
sportului.

Seriozitatea cu care s-au pregătit 
acești dai sportivi le-a adus o bine
meritată răsplată. Exemplul lor tre
buie 
iași 
mai

cîșiigat trofeul. In clasamentul general: 
1. C.S.S. 875,66 p„ 2. S.S.E. 1 749,32 
p., 3. Progresul 661,05 p.

• Aseară a părăsit Capitala, ple
când spre Iugoslavia, înotătoarele 
Măciuca Rotaru și Cristina Balaban, 
însoțite de antrenorul Mihai Mitrofan. 
Sportivele noastre au fost invitate să 
participe la două concursuri interna
ționale care se vor'desfășura sîmbătă 
(la Zagreb) și luni (la Rjeka). Mă
rimea Rotaru va lua startul în proba 
de 100 m fluture iar Cristina Bala
ban în proba de 200 m mixt Indivi
dual.

clasamente generale :
1. Șc. sp. elevi nr. 2 Buc.
2. Dinamo București
3. C.S.Ș. Luceafărul Brașov
4. Clubul sportiv școlar București
5. Metalul București
6. Șc. sp. elevi nr. 1 Buc.
i„ ______ _____ '—“■ ‘ “
natul Timișoara 23 . -------- —
Buc. 36,5 p; 9. Știința Buc. 36 p î 10. 
Crișul Oradea 34 p ; 11. S.S.E. Constanța 
31 p ; 12. S.S.E. Oradea 30 p ; 13. S.S.E. 
Brașov 26 p ; 14. S.S.E. Reșița 25 p ; 15. 
Penicilina Iași 24 p.

Tn clasament figurează 47 de secții de 
atletism din cluburi și asociații din cele 
62 care au avut sportivi înscriși în con
curs. Au luat parte 787 de juniori și 
junioare.

Se cuvine subliniat succesul repurtat 
de tinerii atleți de la S.S.E. nr. 2, care au 
cîștigat. cu acest prilej, prima lor com
petiție cu caracter republican. Dar vor
bind despre succesul sportivilor, nu pu
tem uita pe cei care i-au pregătit cu 
dragoste și migală, profesorii de educație 
fizică : Eveline Ghimpu. Maria Luncan, 
D-tru Făgădău, Tr. Nicolau. Lixandru 
pândele și Ionel Popleșanu.

Iată acum rezultatele înregistrate în 
concursul de primăvară de juniorii și 
junioarele de categ. a Il-a :

JUNIORI II : triatlon (80 m, lungime, 
greutate-5 kg) ; 1. P. Ciolac (Voința
B.) 1519 p (10,6 ; 5,75 ; 13,61) ; 2. B.
Schvartz (SSE 2 B.) 1499 p (10,5 ; 5,98 ; 
12,57) ; 3. Fr. Schleich (SSE Mediaș) 1435 
p (10,0 ; 5,87 ; 10,74) ; 4. S. Aldea (CSM 
Mediaș) 1426 p (10,0 ; 5,95 ; 10,39) ; tria
tlon (90 mg., greutate-5 kg, înălțime) :
1. S. Ioan (SSE 1 B.) 1894 p (14,0 ; 9,24 ;
I, 86) ; 2. L. Irimia (SSE Iași) 1794 p (13,4 ;
II, 20 ; 1,54) ; 3. S. Schapira (SSE 2 B.) 
1784 p (13,7 ; 10,62 ; 1,G3) ; 4. FI. Drăguleț 
(Met. B.) 1654 p (13,4 ; 8,60 ; 1,60) ; tetra- 
tlon (80 m, 90 mg, lungiîhe, suliță) : 1. I. 
Negruțiu (SSE Cluj) 2089 p (9,8 ; 13,3 ; 
5,94 ; 33,67) ; 2. D. Dumitrescu (SSE Cv.) 
1941 p (10,3 ; 13,7 ; 5,94 ; 36,54) ; 3. I. Chio- 
vari (SSE Beiuș) 1853 p ( 10,4 ; 13,9 ; 5,77 ; 
37.15) ; 4. N. Piuța (Constr. B.) 1716 p 
(10,3 : 14,5 ; 5,55 ; 35,46) ; tetratlon (80 m. 
90 mg, disc-1 kg, prăjină) : 1. Gh. Gligur 
(SSE 2 B.) 1852 p (10,4 ; 14,1 ; 36.72 ; 2,80) ;
2. L. Groza (SSE Oradea) 1835 p (10,1 ; 
14.0 ; 29,53 ; 3,00) ; 3. D. Crișan (CSS B.) 
1826 p (10,0 ; 14,5 ; 26,82 ; 3,30) ; 4. B. Bocu 
(SSE Cluj) 1819 p (10,5 ; 14,9 ; 35,54 ; 3,20) ;

JUNIOARE II : triatlon (60 m, lungime, 
greutate-3 kg) : 1. El. Scarciu (SSE 2 B ) 
2030 p ( 8,5 ; 4,50 ; 11,12) ; 2. M. Anghel 
(SSE 2 B.) 1929 p (8,7 ; 4,70 ; 9,82) ; 3. A. 
Petrescu (SSE 2 B.) 1920 p (8,3 ; 4.73 ; 
7,89) ; 4. Ec. Vitalios (Din. Br.) 1896 p 
(8.4 ; 4,42 ; 9,16) ; triatlon (60 mg, înălți
me, greutate-3 kg) : 1. S. Tănase (CSS 
Cluj) 1855 p (10,3 ; 1,50 ; 8,76) ; 2. S. Ne- 
delcu (Tinerețea C-lung) 1486 p (9,9 ; 1,32 ; 
10,17) ; 3. II. Benczedi (CSS Cluj) 1327 p 
(10.4 ; 1,53 ; 8,26) ; 4. T. Schimpf (SSE O- 
radea) 1800 p (10,4 ; 1,44 ; 9,19) ; tetratlon 
(60 m, 60 mg, lungime, suliță) : 1. El. Za- 
haria (SSE Iași) 2355 p (8,3 ; 9,5 ; 4,72 ; 
16,82) ; 2. M. Imeh (SSE Cluj) 1765 p 
(8,5, 10,5 ; 3,61 ; 18,01) ; 3. Gl. Popescu 
(SSE Viit. B.) 1635 p (8,9 ; 10,5 ; 4,21 ; 
11,41) ; 4. G. Ancuță (SSE 1 B.) 1595 p 
(8,9 : 10,9 ; 3,95 ; 11,01) ; tetratlon (60 mg, 
60 m, înălțime^ disc) : 1. s. Angelescu 
(Luc. Br.) 2328 p (9,7 ; 8,2 ; 1,35 ; 19,89) ; 
2. Ed. Schall (SSE Br.) 2070 p (10,5 ; 8,5 ; 
1,38 ; 19,73) ; 3. M. Varză (Luc. Br.) 1960 p 
(10.8 ; 8,7 ; 1,32 ; 22,95).

105,5
79
51
50
43
42

Separat de aceste poliatloane au avut 
loc și cîteva probe individuale : BĂIEȚI: 
1 000 m : 1. N. Mucea (SSE Viit. B.) 
2:43,9 ; 2. R. Rusu (CSM Cluj) 2:44,0 ; 3. 
D. Husa (Banat. Tim.) 2:44,1 ; 3 km marș: 
1. P. Gheorghe (SSE 1 B.) 15:30,4 ; 2. S. 
Odobasian (Olimp. B.) 15:32,0 ; 3. D. Vie
zure (SSE 1 B.) 16:52,2 ; ciocan (5 kg) : 
1. Șt. Siscovici (Luc. Br.) 54,73 ; 2. M. 
Gore (SSE Viit. B.) 41,68 ; FETE : 300 m: 
1. El. Baciu (Șc. Sp. UCFS Roman) 
1:18,7 ; 2. M. loader (CSS Cluj) 1:22,7 ; 
3. F. Negru (Banat. Tim.) 1:22,7 ; 4. M. 
Iacob (CSM Cluj) 1:24,3.

FOTBAL : Stadionul 
de la ora 15, lotul de 
Dinamo Victoria ; ora 
Iul B — Metalul București.

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 18 : Rapid București — Poli
tehnica Cluj (m) și Dinamo Bucu
rești — Siaerurgistul Galați (m).

VINERI
SCRIMĂ : Sala Giulești, de la 

ora 9, finalele campionatelor re
publicane de seniori, proba de fio ...... ■ . (

I 
i 
i

l 
I 
i

retă băieți — echipe.
BASCHET : Sala Floreasca, de 

ora 18 : Rapid — Mureșul Tg. Mu
reș (f) și Știința — Voința Bucu
rești (f) — meciuri în cadrul tur
neului final.

Itinerar craiovean
(Urmare din pag. 1)

Ovidiu Gazidov, șeful -catedrei detov.
educație fizică, nu mai prididea dînd 
sfaturi, făcînd calculele țintelor. La 
sfîrșitul concursului l-am rugat să ne 
indice numele învingătorilor. Anul 2 
Horticultura: 1. V. Bacalu 42 p (din 

posibile), 2. I.
Popescu 40 p;
T. Priboi 45 p. 
Popescu 36 p,

Au participat 68 concurenți.
„Dacă vreți să notați — ne spunea 

interlocutorul nostru — și pe învingă
torii din concursul de atletism care a 
avut loc dimineață pe terenul In
stitutului nostru. Au participat 38 
studenți. La proba de săritură în lun
gime a învins Ion Ilie (anul 2 agri
cultură) cu 5,75 m, urmat în clasa
ment de I. M'ateescu (anul 2 agricul
tură) cu 5,55 m și I. Bindere (anul 
3 horticultura) 5,45 mu.

I-am mulțumit șefului catedrei de 
educație fizică pentru rezultatele date 

am plecat spre asociația sportivă de 
P.T.T.R

ȘAHIȘTI PASIONAȚI
Cînd am ajuns la sediul P.T.T.R. 

portarul ne-a îndreptat spre clubul

50
V.
1.
D.

la

r

Păuneecu 41 p.; 3. 
anul 4 Agricultură: 
din 50 posibile, 2.

3. J. Chilom 35 p.

sportiv unde, într-o liniște perfects 
aveau loc partide decisive. Am asista 
Ia meciuri foarte interesante, car 
ne-au reținut atenția pînă Ia sfîrșitn 
competiției. învingător : ing. V. Bade* 

...Scurtul nostru itinerar pe ia eîtt 
va asociații și terenuri de sport s- 
încheiat aci, pentru că după-amiaz 
numeroși amatori de sport din Crak 
va au fost prezenți pe stadion peulr 
a susține echipa lor de fotbal din cu 
tegoria B în importanta întîlnire e 
Știința București. Seara, numeroi 
spectatori părăseau stadionul buti^oi 
că echipa lor favorită a învins.

P.S. în ziua următoare am vizitat 
serie de asociații sportive din oraș. Di 
păcate, în unele întreprinderi cons 
Uite asociațiilor nu au luat încă mi 
suri pentru organizarea primelor într< 
ceri. La alte asociații ca Metalul „ 
Noiembrie", Alimentara, Victoria, Ab< 
torul ș.a. nici nu s-au deschis între a 
rile Spartachiadci republicane deși 
trecut jumătate din perioada prim 
etape. Oare ce mai așteaptă consilii, 
acestor asociații ? Ce părere au act 
viștii clubului sportiv orășenesc despt 
această stare de lucruri ?

urmat și de ceilalți săritori frun- 
cle la care așteptăm rezultate cit 
frumoase.
Tot duminică s-a desfășurat la•

bazinul Floreasca competiția de sări
turi dotată cu „Cupa școlarului", la 
oare au participat sportivi din clubu
rile bucureștene. Concursul a scos în 
evidență buna comportare a săritori
lor dc la Clubul sportiv școlar care au

UN

De la I. E. B. S.
© Pentru cuplajul de fotbal Progresul 

—> U.T.A. și Rapid — Farul care va avea 
loc duminică 19 aprilie a.c. pe stadionul 
„23 August”, biletele s-au pus în vînzare 
la casele de bilete obișnuite.

® Pentru mepiul internațional de box 
dintre Sel. olimpică R.P.R. și R.P.D. Co
reeană, ce va avea loc pe patinoarul 
„23 August” în ziua de 19 aprilie a.c. la 
ora 10, precum și pentru gala de box 
dintre echipele Steaua și Metalul ce va 
avea loc în sala Floreasca în ziua de 
16 aprilie a.c. la ora 19, biletele s-au 
pus în vînzare la casele de bilete din 
str. Ion Vidu, Agenția Pronosport din 
calea Victoriei nr. 3 ți stadionul Repu
blicii.

Cicloturistii la drum
(Urmare din pag. 1)

TRASEU INTERESAM 
ATRĂGĂTOR

Sc va pleca din fața clădirii 
tului popular al raionului Grivița Roșie, 
la ora 9,30. Primul popas se va 
face la Muzeul de istorie a Partidului. 
Drumul va continua pe șoseaua Ki- 
seleff pînă la postul de control Bă
noasa, apoi excursioniștii o vor coti 
la stingă pe șoseaua Tîrgoviștei pină 
La pădurea Mogoșoaia.

Aici, după o binemeritată odihnă 
(șl... gustare), se vor organiza dife
rite jocuri distractive, partide de vo
lei, un concurs de biciclete pe distanțe 
mici.
CLUBUL RAPID SI CLUBUL SPOR
TIV ȘCOLAR OFERĂ NUMEROASE 

PREMII
Va fi atribuită o cupă pentru cea mai 

mobilizare și pentru cea mai

ȘI

Sfa-

bună disciplină pe traseu. De aseme
nea, concursurile ad-hoc organizate în 
pădure vor fi dotate cu diplome și 
premii în cărți și echipament sportiv.

Pe toată durata excursiei Ia dispo
ziția part ici panilor va sita (pentru 
orice evemitual-itate) un autobuz. Să 
sperăm însă că nu se vor înregistra... 
abandonuri.

CINE POATE PARTICIPA 
LA EXCURSIE

Toți posesorii de biciclete (cu două 
Mne în perfectă stare de funcționare 
— notați bine), dar mai ales elevii 
și elevele din școlile Capitalei, pentru 
care este organizaită excursia.

Rîndurile acestea țin loc de invitație. 
VA AȘTEPTAM DUMINICA DIMI
NEAȚA 1

SĂPTĂMiNA VIITOARE PE ECRANE

««are

Un film de Horea Popescu
Scenariul: Alecu Ivan Ghîlîa

Cu: Silvia Popovici, Grației a Albini, Itlinca Tomoroveanu, Nunuia Ho- 
dos, Octavian Cotesou, Sandu Sticlaru, Traian Stănescu, Ion Bănceanu 

Lulu Crucean-u Elefterie Mihalache

*r—



Un arbitru care n-are ce căuta
BULETINUL CATEGORIEI C pe terenurile de sport

SERIA EST

MOLDOVA IAȘI — CHIMIA O- 
NEȘTI (2—2). Întîlnirea nu a cores
puns decît în parte. Au fost puține 
momentele de fotbal dinamic. Punctele 
au fost înscrise de Solceanrj (min. 21) 
și Cojocaru (min. 49) pentru gazde, 
Georgescu (min. 20) și Tănase (min. 
90) pentru oaspeți.

.FRUCTEXPORT FOCȘANI — LA
MINORUL BRAILA (2—2). Oaspeții 
au asaltat continuu poarta gazdelor, 
dar cei din Focșani au opus o dîrză 
rezistență reușind un meci egal. (S. 
Solomonovici — coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — PETRO
LUL MOINEȘTI (4—^2). Rulmentul a 
dominat în majoritatea timpului. Au 
înscris : Luchian (min. 20), Postolache 
(min. 42), Bădărău (min. 80) și Drozu 
(min. 81) pentru gazde, Voinea (min. 
59) și Bondoc (min. 63) pentru Moi- 
uești. (El, Solomon și N, Cernătescu 
— corespondenți).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — ME- 
TALOSPORT GALAȚI (3—0). Gazdele 
au fost superioare oaspeților, atît în 
jocul de cîmp, cît și în ceea ce pri
cește eficacitatea atacurilor. Golurile 
ani fost marcate de Dumitriu (min. 9) 
și Udriș (min. 45 și min. 60). (Mihai 
Chitic — c-oresp.).

TEXTILA BUHUȘI UNIREA
BOTOȘANI (3—1). Punctele au fost 
înscrise de Raik (min. 10), Negustoru 
(min. 68 din 11 m), Dumitrică (min. 
35) pentru Buhuși și Greșeanu (min. 
25) pentru Botoșani. Au fost eliminați 
le pe teren pentru lovire reciprocă 
Bilta (Textila) și Spiridon (Unirea). 
flon Vîeru — coresp.).

Meciul dintre RAPID MIZIL și DI
NAMO SUCEAVA a fost amînat pen
tru o dată ce va fi anunțată ulterior.

SERIA SUD

DINAMO VICTORIA BUC. — ME- 
VALUL PITEȘTI (2—1). Derbiul se- 
-iei Sud a revenit echipei gazde, dar 
\ocul n-a corespuns decît în parte. 
Conduși cu 1—0, prin golul marcat de 
Timer (min. 40), bueureștenii intră ho- 
'ărîți, după pauză, să cîștige. Desfășu- 
înd un joc direct spre poartă, fără 
:ombinații inutile (așa cum procedase- 
ă în prima repriză) ei reușesc să ega- 
eze prin D. Ene (min. 79). în final, 
Oinamo obține victoria prin golul în
scris de Cristoloveanu (min. 88). A 
irbitrat bine A, Cojocaru — Constan- 
a. (A Zamfirescu — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — PRO
GRESUL ALEXANDRIA (5—1). După 
> repriză echilibrată gazdele au reu- 
>it să domine cu autoritate, să con
struiască multe acțiuni ofensive și să 
nscrie de 5 ori. (C. Goldenberg — 
zoi esp.).

UNIREA RACARI — TEHNOME- 
TAL BUC. (2—0). Peste 3 000 de spec- 
atori au asistat la acest meci în care 
gazdele au fost superioare. Au înscris 
Aaiiciu (min. 12) și Semenescu (min. 
i5). (D. Toncu — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — FLA- 
7ARA ROȘIE BUC. (0—1). Localnicii 
tu avut inițiativa, dar atacul lor a fost 
neficace. Victoria oaspeților este me- 
•itată. A marcat Pasan (min. 62). 
7 o arte bun arbitrajul lui P. Malița 
Ploiești). (A. Momete — coresp. reg.).
VICTORIA GIURGIU — ELECTRI

CA CONSTANȚA (4—0). Partidă spec- 
aculoasă. Constănțenii au prezentat o 
tparare slabă în cadrul căreia portarul 
Cataramă a „excelat* făcînd unele 
'reșeli elementare. Au înscris Grozea 
min. 18 și 75), Pavel (min. 60) și 
.ungu (min. 80). (T. Barb ăla tă și Ț 
on — coresp.).
-ELECTRICA FIENI — C.F.R. RO

ȘIORI (2—0). Victorie pe deplin me- 
itată. Electrica a muncit mult și a 
Iov edit o bună pregătire fizică. Au 
narcat Ionescu (min. 33) și Podina 
min. 73). (Gh. Avram — coresp.).

® HALTERE
Campionatul pe echipe 

al Capitalei
Duminică dimineața, în sala S.S.E. 

Viitorul a avut loc un concurs de hal- 
ere în cadrul campionatului pe echipe 
11 Capitalei. Cu acest prilej, în cadrul 
jategoriei A, RAPID a întrecut S.S.E. 
VIITORUL cu scorul de 5—2, iar la 
categoria B, MĂTASEA POPULARA 
i învins SIRENA cu același scor. Iată 
lîștigătorii în ordinea categoriilor: 
r. Bălmău (R) 225 kg, C. 1st rate (R) 

kg, N. Amzuică (V) 315 kg, V. 
ronescu (R) 295 kg, Gh. Tele man (R) 
520 kg, /. Georgescu (V) 295 kg, C. 
Drăgulescu (R) 375 kg.

La categoria B : A. Topăceanu 
'M.P.), J. Crlstea (S), I. Roman 
(M.P.), Al. Sanpetru (S), Șt. Comă- 
lescu (M.P.), V. Costing (ALP.), Fl. 
Mihăilescu (M.P.).

Fază din meciul de fotbal de categorii Gt dini re. 
Metalul Pitești (2—1)

SERIA NORD

METALURGISTUL BAIA MARE — 
GLORIA BISTRIȚA (2—1). Gazdele 
au jucat mai bine, am atacat mai mult 
și mai periculos. Oaspeții s-au străduit 
(uneori folosind și durități) să obțină 
un rezultat de egalitate, dar fără suc
ces. Au înscris : Șerban (min. 10), Ha
mut (min. 87) pentru Metalurgistul ți, 
respectiv, Pîrvuleț (min. 65). (V. Bar- 
bn și V. Săsâranu — coresp.).

MINERUL BIHOR — CHIMICA 
TIRNAVENI (3—1). Aproape 3 000 de 
spectatori au asistat la un joc de uzu
ră. Au înscris : Dinu (min. 41 și 89) 
ți Petrie (min. 78) pentru Minerul, 
respectiv Isac (min. 7). A condnis bine 
Iosif Ritter (Timișoara). (M. Domițian 
■—■ coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — TEXTI
LA SF. GHEORGHE (2—0). Localni
cii au jucat mai legat în repriza a 
dona, cînd au și înscris de două ori 
prin Moldovan (min. 80) ți Vasile 
(min. 86). (I. Turjan — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — RECOL
TA CĂREI (1—-2). începutul aparține 
fotbaliștilor mineri, care reușesc de 
altfel să deschidă scorul în min. 2 prin 
Dorjanschi. De pe la mijlocul primei 
reprize însă Recolta preia inițiativa și 
egalează în min. 36 prin Bohoni. Sub 
presiunea atacului advers gazdele se 
retrag în apărare, dar ele nu pot evi
ta înscrierea celui de al doilea gol 
pentru Recolta dc către Haulier II. De 
remarcat că este primul meci din 
acest campionat pe care Minerul îl 
pierde acasă. (Al. Domuța — coresp.).

RAPID TG. MUREȘ — METROM 
BRAȘOV (0—3). Partida a fost aproa
pe în întregime la discreția fotbaliști
lor brașoveni. Victoria a fost realizată 
de Frîncu (min. 31), Sima (min. 40) 
și Mileșan (min. 83). în min. 65, Ignat 
(Rapid) a fost eliminat pentru lovi
rea intenționată a adversarului. A ar
bitrat bine N. Crețu (Buc.). (C. Albu 
— coresp.).

UNIREA DEJ — SODA OCNA MU
REȘ (1—1). Meci de nivel tehnic me
diocru, cu multe pase date la adver-

Azi, pe stadionul Republicii
Stadionul Republicii din Capitală 

găzduiește astăzi după-amiază două 
jocuri de antrenament ale selecționa- 
bililor din lotul de tineret și lotul B, 
,care se pregătesc în vederea meciuri
lor internaționale cu echipa de tineret 
a Suediei (28 aprilie în Suedia) și 
Ujpesti Dozsa Budapesta (26 aprilie 
Ia Timișoara).

Antrenorii celor două loturi au con
vocat următorii jucători: loial de ti
neret : . Haidu, Suciu — portari, Lu- 
pescu, D. Nicolae, Grăjdeanti, Hălmă- 
geanu — fundași, Jamaischi, lancu, 
Stefănescu — mijlocași, S. Avram, 
Pavlovici, Adam, Frățilă, Stoicescu — 
înaintași. Lotul reprezentativei B: 
Sfetcu, Matache — portari, Surdan,

Ieri, in Giulești
In vederea turneului pe care îl va 

întreprinde în Iran, combinata Rapid — 
Petrolul a susținut miercuri după amia
ză, pe stadionul Giulești, un meci de 
pregătire în compania formației de ca
tegoria C — Flacăra roșie București. 
Scor : 4—0 (2—0), prin punctele marcate 
de Ozon, Oblemenco, Kraus și Năstu- 
rescu.

Combinata a realizat de multe ori 
faze spectaculoase, a păstrat același ritm 
de-a lungul întregii partide, cu toate 
că Flacăra roșie a dat o replică neaș
teptat de bună. Combinata a folosit ur
mătorul lot : Sfetcu (Ionescu) — Pahon- 
țu, Motroc, Lunga, Moeri (Florea) — 
Juhas (Fronea), Dinu — Năsturescu, 
Ozon (Kraus), Oblemenco, Codreanu 
(Dridea II).

Dinamo Victoria Buc. și
Foto : A. Zamfirescu

»ar. După aspectul jocului rezultatul 
este echitabil. Oaspeții au jucat mai 
simplu și mai legat în prima repriză 
cînd au reușit să deschidă scornii prin 
Mureșan (min. 25). Localnicii au do
minat în repriza a doua și au egalat 
în min. 75 prin Sticgelbauer. (A. Con
trai — coresp.).

SERIA VEST
METALUL TR. SEVERIN — TEBA 

ARAD (2—0). Joc slab, încîlcit, în 
care greșelile tehnice au abundat la 
ambele echipe. Au marcat : Jimborea- 
nu (min. 9) și Diaconu (min. 28). 
(Gh. Manafu, coresp.).

PANDURII TG. JIU — TRACTO
RUL CORABIA (1—0). Pandurii au 
jucat slab și au învins greu. în min. 
80 Mogorgiu (Tractorul) vrînd să de
gajeze, a șutat într-un coechipier și 
mingea a intrat în poartă. Localnicii 
au ratat un 11 m în min. 30, prin 
Bălai. (Gh. Fometescu, coresp.);

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
STEAUA ROȘIE SALONTA (0—0). 
Meci de slabă factură tehnică. Gazdele 
au ratat un 11 m prin Stepan (Pavel 
Velțan, coresp.).

SIDERURGISTUL HUNEDOARA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA (3—0). 
Aproape 9000 de spectatori au asistat 
la un joc de factură tehnică mediocră. 
Au marcat: Covaci (min. 8), Damian 
(min. 55) și Humelnicu (min. 58). 
(Albu Voicu, coresp.).

MINERUL DEVA — C.F.R. ARAD 
(1—1). Deși au dominat mai mult, lo
calnicii nu au putut termina învingă
tori. Oaspeții au jucat „închis* apă- 
rîndu-se supranumeric. Au înscris : 
Iordăchescu (min. 83) pentru Minerul, 
respectiv, Vlad (min. 68). (Ioan Si- 
mion, coresp.).

VAGONUL ARAD — VICTORIA 
CALAN (2—0). După o repriză albă, 
gazdele s-au impus și jucînd mult 
mai clar au înscris de două ori prin 
Andras (min. 57), și Petschoivschi III 
(min. 73). De remarcat că în min. 68 
și 72, mingea expediată de Petschoiv
schi III a întîlnit bara. (Șt. Iacob, 
coresp.).

Solomon, Marin Marcel, Nunweiller 
IV, Gîmpeanu — fundași, Al. Vasile, 
Mafteuță, Octavian Popescu — mijlo
cași, Badea, Mateianu, Țîrlea, C. Io
nescu, Public, Hașoti — înaintași.

Iată programul meciurilor de azi: 
ora 15, lolul de tineret — Dinamo 
Victoria ; ora 16,45, lotul B — Me
talul București.

Pronosport •
Programul concursului PRONOSPORT 

nr. 16, etapa din 19 aprilie, cuprinde șase 
meciuri din cadrul categoriei A, două 
meciuri din categoria B a campionatului 
nostru și patru partide din campionatul 
italian, divizia A.

Dintre partidele de categoria A inclu
se în program, un interes deosebit îl 
stîrnește meciul dintre Siderurgistul Ga
lați, echipă care deține actualmente ul
timul loc în clasament, și Dinamo Bucu
rești, formație clasată pe primul loc. 
avînd un avans apreciabil asupra celei 
de a doua clasată.

La fel de interesant este și derbiul ce
lor două echipe studențești din Cluj 
și Timișoara, formația din Cluj fiind în 
postura de gazdă.

Dintre cele două partide din categoria 
B, mai interesantă este cea care opune 
lui Dinamo Bacău, la Bacău, pe dețină
toarea primului loc în seria I, Poiana 
Cîmpina.

Dintre meciurile din campionatul ita
lian, cele mai echilibrate par a fi : 
Atalanta — Milan și Torino — Fiorentina, 
toate aceste echipe aflîndu-se în prima 
jumătate a clasamentului.

Iată programul concursului PRONO
SPORT de duminică i

„Povestea" (pentru că încă ne vine 
greu să credem că așa ceva s-a intim- 
plat cu adevărat) s-a petrecut la 5 a- 
prilie in orașul Suceava, cu prilejul 
meciului de volei masculin din cadrul 
seriei a 11-a a campionatului republican 
Dinamo — Știința Brașov. Cazul, după 
cum veți vedea, este unic.

Partida a durat cinci seturi și, după 
cum se știe, s-a terminat cu victoria 
studenților brașoveni: Dinamo Suceava 
—Știința Brașov 2—3 (11-15, 17-15, 
11-15, 15-13, 9-15). „Luptă rr.are, meci 
echilibrat* 1' I, iși vor fi spus multi. 
„Greu a cîștigat Știința I Bravo, suce
venilor I Formidabilă replică au reușit 
să le dea oaspeților, in ciuda diferenței 
de valoare, concretizată prin locurile 
ocupate în clasa
ment de cele două 
echipe: Jocul 3 — 
Știința Brașov, lo
cul 10, adică ulti
mul—Dinamo Su
ceava" 1

In cea de a treia etapă a campio
natului republican de calificare s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Fa
rul Constanța — Cimentul Brăila 
40—0 (19—0) ; U.S.A.S. Năvodari — 
Cimentul Medgidia 3—3 (0—3) ; Con
structorul Ploiești — Petrolul Pitești 
19—6 (9—0) ; Metalul Buzău — Pre-
INSCRIERI PENTRU ECHIPELE
Secția de rugbi a Școlii sportive 

experimentale „Viitorul" începe, de vi
neri 17 aprilie, înscrieri pentru echi
pele de copii (11—15 ani), juniori 
(15—19 ani) și tineret (19—22 ani), 
înscrierile se fac în fiecare marți,

I. Siderurgistul — Dinamo Buc. (A)
II. Crișul — Steaua (A)

III. Rapid — Farul (A)
IV. Progresul — U.T.A. (A)
V. Știința Cluj — Știința Tim. (A)

VI. St. roșu — Petrolul (A)
VII. Dinamo Bacău — Poiana (B)

VIII. Ind. Sîrmei — C.S.M. Sibiu (B)
IX. Atalanta — Milan (Italia)
X. Messina — Juventus (Italia)

XI. Roma — Spăl (Italia)
XII. Torino — Fiorentina (Italia)
O Verificați numerele cupoanelor cîști- 

gătoare la concursul special PRONO
SPORT din 5 aprilie, numere care au 
fost afișate la toate agențiile LOTO- 
PRONOSPORT din țară și care au fost 
publicate în ziarul „Sportul popular” de 
marți,. 14 aprilie a.c. și în „Programul 
LOTO-PRONOSPORT44 nr. 15 din această 
săptămînă.

Cupoanele cîștigătoare se depun în 
orașele de reședință regională pînă sîm
bătă 18 aprilie a.c., iar în celelalte loca
lități, pînă VINERI 17 APRILIE a.c.

0 Termenul pentru depunerea bilete
lor cîștigătoare la concursul SPORT- 
EXPRES trim. 1-1964, este următorul : 
13 mai a.c. Pînă la această dată se depun 
bileted£ cîștigătoare de premii în obiec

Și replica primită la Suceava de Știin
ța Brașov a fost Intr-adevăr formida
bilă!? Numai că a fost de o natură cu 
totul străină națiunii de întrecere cin
stită, care este caracteristică sportului 
din țara noastră, tuturor sportivilor 
noștri.

Nu vă vom mai istorisi nimic din 
cele petrecute in primele trei seturi. 
Vom începe cu setul a! patrulea (deci 
de la 2—1, la seturi, pentru Știința), 
la scorul de 12—4 pentru brașoveni, 
care — de departe mai buni decît gaz
dele — n-aveau absolut nici un motiv 
să se teamă că mai pot pierde setul. 
Și totuși, l-au pierdui. Cum s-a putui 
oare? O să vedeți îndată.

O minge trimisă clar de atacul Știin
ței în terenul advers este dată aut de 
asistentul de linie. Arbitrul principal. 
Șt. Dedinsehi (Ploiești), care văzuse 
bine mingea atingînd terenul, îi sem
nalizează scoreruîui punct pentru Știin
ța Brașov, deci 13—4. La aceasta, cîți- 
va dintre spectatori, conduși de un con
damnabil local-patriotism, influențați 
de semnalizarea eronată a asistentului 
de linie și incitați, totodată, de pro
testele căpitanului echipei sucevene, 
Tr. Căldare, și ale conducătorului teh
nic al gazdelor, ing. B. Vasilescu, au 
sărit la arbitru, l-au bruscat și l-au dat 
jos de pe scaun (cum de s-a întîmplat 
asta ? Cum de permit organele locale 
ale UCFS o asemenea stare de lu
cruri ?). Din această cauză, meciul 
sa întrerupt peste 30 de minute, 
timp în care scorerul Dorian Col
bert (Suceava) a „dispărut" din sală 
cu foile de arbitraj. La înapoierea sa, 
cînd — după lungi tratative — Șt. De- 
dinschi a acceptat ca jocul să fie reluat, 
el. ca și conducătorul echipei oaspe, 

In campionatul dc calificare

Pronoexpres • Pronosport
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prof. N. Boș, a constatat cu surprin
dere și cu firească indignare că joaia 
de arbitraj arăta nu 13—4, scorul real, 
ci... 12—12 ț Așadar, î, timpul dis
pariției sale, Colbert completase foaia, 
jalsîjicînd scorul, fără pic de rușine,^ 
de-a dreptul hoțește. El i-a trecut echîz 
pei locale 8 puncte consecutive, făcute, 
chipurile, cu jucătorul nr. 4 la servi
ciu !?! Bineînțeles, arbitrul principal a 
cerut anularea celor 8 puncte, dar Col
bert a refuzat să execute, declarind că 
scorul de 12—12 este cel bun, că joaia 
e un document care nu poate fi schim
bat, că arbitrul principal și cu conducă
torul Științei au „memoria scurtă" și 
că ei au încurcat scorul! Bruscat și 
amenințat în continuare, timorat, arbi

trul principal Șt. 
Dedinsehi a fost 
silit să reia me
ciul de la scorul 
falsificat de 12 — 
12, cu serviciul 
la Dinamo Su

ceava, ceea ce constituia o... realizare 
în plus a scoreruîui. Și. cum era. . . 
normal, in asemenea condiții anormale. 
Dinamo Suceava „a ci ști gat" cu 15-13 
setul al patrulea. Nu insă și meciul, 
deși arbitrul, așa cum a mărturisit ul
terior, în tot setul ultim (cîștigat de 
Știința Brașov cu 15—9). in mod deli
berai, n-a dat nici o penalizare împotri
va sucevenilor, nefluierînd contra lor 
decît atunci cînd balonul atingea po
deaua în terenul echipei Dinamo !!t 
Aceasta nu înseamnă că în setul al 
cincilea Dorian Colbert și-a Încetat 
„ajutorul" acordat echipei locale. Și in 
acest set el uitat" să treacă puncte 
cîșligate de oaspeți, ca de pildă punc
tul 11. care a jost înregistrat pe joaig 
nu de scorer, ci de arbitrul principal.

Acestea sînt faptele și orice alte co
mentarii sini de prisos. Cele petrecute 
în meciul de la Suceava sînt cu totul 
străine concepției noastre despre sport I 
Este de datoria Federației romine de 
volei, a Colegiului central de arbitri, 
precum și a organelor sportive locale 
să ia cele mai severe măsuri împotriva 
tuturor celor care s-au făcut vinovați 
de asemenea grave abateri. Cît îl pri
vește pe arbitrul Dorian Colbert, care 
s-a pretat la astfel de fapte, credem că 
singura sancțiune binemeritată este- 
scoaterea sa pentru totdeauna din rin- 
durile arbitrilor de volei. Să ne lipsim 
de serviciile unui „arbitru" ca Dorian 
Colbert, care se pretează la asemenea 
procedee necinstite.

CONSTANTIN FAUR 
CONSTANTIN ALF.XE

...

cizia Săce'e 3—3 (3—0) ; Cauciucul 
Onești — A.S. Tecuci 0—29 (0—17) i 
Minerul Lupeni — Siderurgistul Hu
nedoara 34—0 (6—0) ; Metalul Re
șița — C.S.O. Timișoara 3—6 (0—6) î 
C.S.M. Sibiu — Chimica Tirnăvcni 9—0 
(3-0).

DE COPII, JUNIORI Șt TINERET 
miercuri, vineri și sîmbătă, între orele 
9,30—12,00 și 16,00—19,00, la Centrul 
de antrenament „23 August" pe tere
nul II (lingă Școala profesională „23 
August").

te și se pot încasa, la prezentare, pre-> 
miile în bani.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 16 din 

seara zilei de 15 aprilie 1964, au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

27 19 47 28 18 26
Numere de rezervă : 13 6
Fondul general de premii : 512.702 lei. 

PREMIILE
întregi și sferturi la tragerea Loto-cen- 

tral din 10 aprilie 1964
Premiul suplimentar II : 6 x 2.367 lei 

și 1 x 591 lei ; Categoria I : 1 x 65.099 lei 
și 1 x 16.274 lei ; Categoria a Il-a : 
12 X 5.007 lei și 17 x 1.251 lei ; Categoria 
a IlI-a : 28 x 2.324 lei și 28 x 581 lei ; 
Categoria a IV-a : 67 x 954 lei și 73 x 238 
lei ; Categoria a V-a : 62 x 922 lei și 
105 x 230 lei ; Categoria a Vl-a : 87 x 692 
lei și 122 x 173 lei ; Categoria a VlI-a : 
116 X 496 lei și 191 x 124 lei ; Categoria 
a VIII-a : 158 x 376 lei și 232 x 94 lei.

Cîștigător la categoria I întreg :
Onj^e Iosif din Oradea.
REPORT LA PREMIUL SUPLIMEN*

TAR I : 131.128 lei.

Rubrică redactată de „Loto-Pîonosporl*
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DUPĂ UN MECI DRAMATIC, CU PRELUNGIRI,

Sliinla București a cîștigat și a 3-a oară 
în fața Rapidului: 44-40 (21-23, 38-38)

După pauză, echipa Rapidului 
este aceea care impune ritmul jocului, 
menținînd în permanență un avantaj 
minim. Dar Știința acționează cu mul
tă vigoare și nu permite adversarei 
sale să se detașeze. In final, ferovia
rele au avut o mare șansă de a ciști- 
ga. Ele au condus cu 36—32 și 38—34, 
dar Viorica Niculescu a marcat două 
coșuri splendide (al doilea în ultima 
secundă de joc și... prelungiri: 38—38). 
Tn cele 5 minute care .au urmat, Știința 
a atacat mai decis și a obținut victoria, 
care îi mărește considerabil șansele de 
a-și păstra titlul de campioană. Scor 
final: 44—40 (21—23 38—38) pentru 
Știința. Arbitrii C. Armășescu și I. 
Krasznay au avut o sarcină extrem de 
dificilă de care §r-au achitat în general 
bine. Turneul continuă vineri cu Me
ciurile Rapid — Mureșul’ și Știința — 
Voința, (a. v.).

BULETINUL CAMPIONATELOR

Știința Cluj) și ORADEA (Dinamo— 
Știința Timișoara).

e Ultimele trei etape ale campio
natului (seria I) au fost reprogramate 
pentru zilele de 19 și 26 aprilie și 2 
mai.

• Turneul final a>l întrecerii mascu
line a fost definitivai pentru zilele 
de 4—10 mai în București.

Nici ziua a doua a turneului final 
nu a oferit ceva neobișnuit. Protago
nistele, Știința și Rapid, au înscris 
ta activul lor noi victorii, care le 
mențin intacte șansele pînă la întîlnî- 
rea lor directă. Numai că de. data a- 
ceasta, Mureșul și Voința și-au „în
tins" mai puternic adversarii respec
tivi.

Formația mw'eș'&ană a făcut mult 
timp joc egal cu Știința. Ea a condus 
la pauză cu, 30—27 și a menținut un 
avantaj minim (40—39) pînă în mîn. 
29. Finalul meciului a aparținut însă 
campioanelor, mai ales că, între timp, 
adversarele lor au pierdut și 3 jucătoare 
pentru 5 greșeli personale. Scor fi
lial: 62—49 (27—30) pentru Știința.

Și echipa Rapidului (fără Irina Va- 
Wlescu) a decis partida sa^ cu Voința 
'de-abia în repriza secunda. Pînă a-

MOTOCItUlM

tunci formația cooperatoarelor bucu- 
reștene, juoînd cu mai multă atenție în 
apărare, a reușit să țină piept adversa
rei sale. Tn final, Rapid a cîștigat cu 
scorul de 60—48 (25—18).

Miercuri seara, programul turneu
lui final ne-a oferit partidele decisive. 
Tn primul joc, Mureșul a condus în fața 
Voinței timp de 33 de minute, dar 
bucureștencele (cu un „presing** mai 
eficace ca de obicei) au reușit să echi
libreze situația și să obțină în final 
o victorie meritată cu scorul de 56—48 
(22—26).

Meciul vedetă al serii, cel dintre 
eternele rivale, Știința și Rapid a jus
tificat pe deplin interesul numeroșilor 
spectatori prezențî în sala Floreasca. A 
fost un joc de mare intensitate în care 
ambele formații, neprecupețind un gram 
de energie, au luptat cu pasiune pen
tru victorie. Prima repriză a fost per
fect echilibrată.

întrecerile de dirt-track
din R. P. Bulgaria

(R.P. Bulgaria) 
valoros de spe-

Concurînd la Russe 
tn compania unui lot 
eialiști ai vitezei pe zgură, motociciis- 
tul romîn Ion Cuca a reușit să se 
claseze pe locul IV din 13 alergători. 
Deși este la primul concurs din acest 
sezon, sportivul romîn s-a impus in 
fata unor adversari i 
U.R.S.S., R.S.F.I. și 
'două manșe din cele 
alergat. Concursul a 
clistului sovietic Gh. 
învins în toate cele

a partteipat, dovedindu-se cel mai 
pregătit. Al doilea concurent ro- 
Alexandru Șirtca, a ocupat locul 
fiind învingător numai într-o sin- 
manșă din cele patru în care a

a Astăzi este programată etapa a 
XlX-a a campionatului masculin. In 
București (sala Dinamo de la ora. 18) 
se vor juca meciurile Rapid—Politeh
nica Cluj și Dinamo—Siderurgistul 
Galați.

• Celelalte 4 partide ale etapei se 
vor dispuia la CRAIOVA (Știința— 
Steaua), TG. MUREȘ (Știința—Știin
ța București), BRAȘOV (Steagul roșu-

FOTBAL
VA FI SUSPENDATĂ ECHIPA 

OLIMPICA A GRECIEI ?

aFederația Internațională de Fotbal 
hotărît să ia în discuție calificarea e- 
chipei Greciei în turneul olimpic. După 
cum se știe, selecționata Greciei a 
eliminat reprezentativa Angliei și 
urmează să joace cu selecționata R. S. 
Cehoslovace. Dar recent s-a primit la 
sediul FIFA o contestație din partea 
Federației engleze și a Comitetului o- 
limpic în care se arată că fotbaliștii 
greci au statut de profesioniști și par
ticiparea lor ar contraveni spiritului. 
O comisie de anchetă va stabili dacă 
jucătorii greci care au participat la 
meciurile cu Anglia sînt profesioniști 
sau nu.

FORMAȚIILE PARTICIPANTE 
LA TURNEUL DE LA NEW YORK

Turneul internațional de fotbal de la 
New York se va desfășura în timpul 
Expoziției internaționale de la 31 mai— 
9 august. Pentru prima oară o parte 
din jocuri vor avea loc în orașele din 
California. Cele zece echipe participante 
au fost repartizate în două grupe după 
ciim urmează: grupa I: Bahia (Brazi
lia), Lanerossi (Italia), Blackburn Ro
vers (Anglia), Werder Bremen (R. F. 
Germană), Hearts (Scoția); grupa a 
11-a: Steaua roșie (Iugoslavia), Gor-

Bogată activitate pugiiistică 
in această săptămină

PE GLOB
nik (R. P. Polonă), A.E.K. (Grecia), 

'Guimaraes (Portugalia), Schwechacht 
(Austria). Finala intergrupe se va dis
puta în două meciuri: la 29 iulie și 2 
august. Apoi echipa cîștigătoare va 
întîlni formația Dukla Praga, învingă
toare la turneul din 1963.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

puternici din 
R.P.B. cîștigînd 
patru în care a 
revenit motoci- 

Kurilenko. El a 
patru manșe la

99

care 
bine 
mîn. 
VIII 
gură manșă din cele patru în care a 
hiat startul.

Cei 13 concurenți (4 sovietici, 2 
iugoslavi, 5 bulgari și 2 romîni) pre- 
zenți la acest 
in continuarea 
R.P. Bulgaria

concurs vor lua startul 
turneului întreprins în 

la încă trei concursuri.
(i. d.)

★
Concursul de motocros 

„Cupa F.R.M.** ce urma să aibă 
duminică 19 aprilie în Capitală, a 
•minat.

dotat cu
loc 

fost

Ilona Micloș și Mihai Bucur au cîștigat „Cupa federației
SINAIA 13 (prin telefon). Sîmbătă și 

duminică s-au desfășurat pe un timp 
splendid întrecerile de schi la probele 
alpine, în cadrul „Cupei federației”. Tro
feul a revenit (printr-un punctaj combi
nat) Ilonei Micloș (Dinamo Brașov) și 
lui Mihai Bucur (Carpați Sinaia).

Iată rezultatele :
Sîmbătâ. Slalom special (pe pîrtia din 

dreptul cabanei Vîrful cu Dor) — FE
MININ : 1. Ilona Micloș (Dinamo Bra
șov) 78,9 (41,8 + 37,1) ; 2. Edith Șuteu
(A.S.A. Brașov) 90,6 ; 3. Liliana Focșe- 
neanu (Carpați Sinaia) 97,1 ; MASCULIN: 
1. Mihai Bucur (Carpați Sinaia) 65.2 
(34,1+31,1) ; 2. Nicolae Iovici (Steagul
roșu Brașov) 66,1 ; 3. Cornel Tăbăraș
(Carpați Sinaia) 67,5.

Duminică. Slalom uriaș (36 porți, de 
la Furnica pînă la Vîrful cu Dor) — 
FEMININ : 1. Ilona Micloș 58,9 ; 2. Edith 
Șuteu 34,0 ; 3. Constanța Mîzgăreanu
66,0. MASCULIN : 1. Petre Clinei (Car
pați Sinaia) 51,9 ; 2. Gheorghe Bălan 
(A S.A. Brașov) 52,0 ; 3. Mihai Bucur 
54.2.

s-au desfășurat pe un timp
Clasamentul individual la sfîrșltul ee- 

lor două probe : FEMININ : 1. Ilontx
Micloș o p ; 2. Edith Șuteu 122,51 p ; 
3. C. Mîzgăreanu 184,96 p; MASCULIN: 1. 
Mihai Bucur 28,18 p ; 2. Cornel Tăbăraș 
48,54 p ; 3. Nicolae Iovici 55,24 p.

Ml H AI BOTA, coresp.

Pe primul plan se situează, desigur, 
meciul dintre reprezentativele R. P. 
ROMÎNE și R.P.D. COREENE. Cu 
•acest prilej pugiliștii noștri vor face 
prima verificare din acest an, în com
pania unei echipe străine. Reuniunea 
va avea loc duminică dimineață, de la 
ora 10, pe patinoarul „23 August**.

Astă-seară, în Capitală, sînt progra
mate două reuniuni : în sala Floreasca, 
de la ora 19, în cadrul pregătirilor 
pentru faza de zonă a campionatului 
republican, cele două formații ale clu
burilor Steaua și Metalul se întîlnesc 
într-un meci amical.

Pe velodromul Dinamo, de la ora 
17, se întîlnesc în cadrul campionatului 
pe echipe al Capitalei, selecționatele 
Dinamo-FVoința — Constructorul.

Meciurile disputate în cea de-a patra 
etapă a campionatului unional de fot
bal s-au soldat cu următoarele rezul
tate : Spartak Moscova — Kairat 1-0; 
Torpedo Moscova — Dinamo Kiev 2-1; 
Dinamo Moscova — Moldova Chișinău 
3-0; Neftianik Baku — TSKA l-l ; 
Dinamo Tbilisi — Volga Gorki 2-0; 
.Șahtior — Șinnik 2-0; Zenit Lenin
grad — Torpedo Kutaisi 2-0; SKA Ros
tov pe Don — Aripile Sovietelor Kui- 
bîșev 2-0. In clasament conduce echipa 
Dinamo Tbilisi cu 8 puncte, urmată de 
Torpedo Moscova 7 puncte.

LIVERPOOL, CAMPIOANA 
A ANGLIEI

Echipa Liverpool, este virtuală cam
pioană de fotbal a Angliei în urma 
victoriei obținute cu 3-0 asupra 
mației Burnley. Fotbaliștii din 
verpool mai au de disputat patru 
ciuri și le 
pentru a-și 
sament. Ei 
din 38 de. 
Manchester 
din 40 de

IN
Tn meci 

finală ale , ,
echipa Slovnaft Bratislava a învins cu 
1-0 (0-0) formația italiană Modena. 
Fotbaliștii cehoslovaci, care cîștigaseră 
primul meci cu 2-1, s-au calificat în 
semifinale, urmînd să întîlnească e- 
chipa franceză F. C. Rouen.

for-
Li- 

me- 
nul 
da

este suficient un meci 
asigura primul loc în 
conduc acum cu 54 puncte 
partide,.

■ United cu 
meciuri.
„CUPA RAPPAN"
retur pentru sferturile de 

„Cupei Rappan" la fotbal,

fiind urmați de
51 de puncte

PE SCURT

DIN NOU PE PARCURSURILE DE OBSTACOLE
„CUPA PRIMĂVERII" — PRIMUL EXAMEN ÎNAINTE DE 

C.H.I. DE LA NOVISAD
După ce și-au încheiat pregătirile la 

manej, călăreții fruntași se vor reîntîl- 
ni la startul primelor întreceri în aer 
liber din acest sezon. Sîmbătă și du
minică, pe baza hipică din calea Plev- 
nei, se va desfășura „Cupa Primăve
rii", competiție organizată de clubul 
Steaua în colaborare cu clubul Știin
ța. Cu acest prilej, antrenorii vor a- 
,vea posibilitatea de a verifica stadiul 
•de pregătire a călăreților la începu lini 
perioadei competiționale. „Cupa Pri
măverii** va cuprinde probe de obsta
cole deosebit de interesante (semi- 
ușoară — deschisă tuturor călăreților 
și cailor calificați pentru această cate
gorie ; probă pentru începători ; se- 
miușoară — fete ; ușoară — juniori, 
mijlocie — pentru călăreții din lotul 
republican și din diferite cluburi).

Competiția inaugmrală a sezonului 
în aer liber constituie totodată un im
portant examen pentru călăreții noștri 
fruntași, seniori și juniori, care se pre
gătesc în vederea participării la primul 
concurs internațional din acest an. 
Este vorba de C.H.I. de la Novisad 
(10—11 mai) la care, în afara spor
tivilor romîni, au fost invitați călă
reți din R.P. Ungară, R.D. Germană și 
R.P. Polonă. în ceea ce privește lotul 
nostru de seniori, trebuie remarcat 
faptul că el a fost îmbogățit cu tine
re elemente deosebit de talentate. Ală
turi de Vlad, Langa, Costea se pregă
tesc cu asiduitate Manuela Bog za, E- 
mil Olteanu și Anghel Donescu. Tre
buie» desigur, consemnată și revenirea

în lotul republican a călărețului 
Al. Longo.

Juniorii au un motiv în plus să aș
tepte cu nerăbdare întrecerile de sîm- 
bătă și duminică, mai ales pentru fap- 
tnil că evoluția lor va influența în mare 
măsură alcătuirea echipei pentru 
C.H.I. de Ia Novisad ci și de acela că 
tinerii noștri călăreți au în acest an 
un obiectiv deosebit de însemnat : 
campionatele europene de juniori, îr 
vederea cărora Vasile Ionescu, Mircea 
Silea, Adrian Valentin, Emilia Podariu 
și alți juniori se pregătesc cu toată 
rîvna.

încep întrecerile de antrenament 
dintre jucătorii sovietici 

și cei romîni
Astăzi, pe terenurile de Ia Progre

sul, vor începe meciurile de antrena
ment dintre tenismanii sovietici și cei 
romîni. Oaspeții au sosit marți în 
București. Au făcut deplasarea Leyus, 
Lihaciov, Sivohin, Ivanov și Metreveli. 
De la noi vor lua parte Țiriac, Mărmu- 
reanu, Bosch, D. Viziru, Popovîci, I. 
Năstase, Boaghe și Dron.

Partidele sînt programate să înceapă 
azi și mîine de la ora 15,15.

a
Au luat startul și echipele din seriaB

Sîmbătă și duminică luptătorii au 
avut un program foarte bogat. Din 
relatările corespondenților noștri reiese 
că foarte mulți dintre luptătorii care 
au evoluat în prima etapă a seriei B 
au avut o comportare bună. La Sf. 
Gheorghe, de pildă, cei peste 1000 de 
spectatori au apreciat gradul de pre
gătire a sportivilor de la Auto-sport 
din localitate care au întrecut cu 16—0 
formația din Bocșa. De asemenea, 
merită scoase în evidență meciurile 
furnizate de formațiile Electroputere 
Craiova, Chimistul Baia Mare. Metalul 
București, Progresul Brăila și C.S.M. 
Cluj.

Rezultate: Auto-sport Sf. Gheorghe— 
Metalul Bocșa 16—0; Crișul Oradea— 
Constructorul Hunedoara 8—8; .Elec
troputere Craiova—• I.M.U. Medgi

dia 13—3; Viitorul București—Pe
trolul Ploiești 8—8; C.S.M. ’ Cluj— 
Unio Satu Mare 10—6; Chimistul 
Baia Mare—Jiul Petrila 12—4; Ci
mentul Bicaz—Progresul Brăila 2—14; 
Metalul Tîrgoviște—Metalul Bucu
rești 3—13.

Duminică încep și întrecerile din ca
drul campionatului republican, seria
B, la lupte clasice. Sînt programate 
următoarele întîlniri: Carpați Sinaia—
C. S.M.S. lași, Dinamo Pitești—Elec
troputere Craiova, Petrolul Ploiești— 
Vulturul Tulcea, Viitorul București— 
I.M.U. Medgidia; Independența Sibiu—■ 
Constructorul Marghita, C.S.M. Cluj—; 
Crișul Oradea. Rulmentul Brașov— 
Constructorul Hunedoara, Mureșul Tg. 
Mureș.—Vagonul Arad. Primele echipe 
sînt organizatoare.

• Tn cadrul concursului de haltere 
desfășurat la Kiev „semigreul" Ghe- 
nadi Troițki a stabilit un nou record 
mondial (165 kg plus 135 kg plus 
182,5 kg) la totalul celor trei stiluri, 
cu performanța de 482,5 kg. Recordul 
mondial oficial deținut de englezul 
Luis Martin era de 480 kg și fusese 
egalat de sovieticul Golovanov.

• La Mexico a început un concurs 
atletic cu participarea echipelor olim
pice ale S.U.A., Mexicului și briate- 
malei. In prima zi de întrecere cel mai 
bun rezultat a fost realizat de sprin
terul Mac Allister (S.U.A.) cronome
trat pe „suta" de metri cu timpul de 
10,2.

• Concursul atletic de deschidere a 
sezonului în aer liber a fost marc 
la Sofia de o serie de rezultate valo
roase. Astfel, Jordanov a stabilit ua 
nou record bulgar la săritura în. înăl
țime cu 2,08 m. De remarcat că el a 
sărit la un antrenament 2,12 m. Bîci- 
varov a parcurs „suta" de metri 
10,6, iar Kerkova a cîștigat la 80 
garduri, reaiizînd 11,0.

• Atleții japonezi selecționați 
lotul olimpic au evoluat în cadrul 
nui concurs desfășurat la Tokio, 
acest prilej Hideo Hijima a 
100 m plat în 10,3, egalind 
țării care este deținut de 
Yoda a cîștigat proba de 80 
duri în 10,6, la o zecime de 
de recordul mondial.

in 
m
ta 

u-
Cu 

parcurs
recordul 
Yosioka. 
m ga'- 
secundă

FEDERAȚIA japoneză de natație a pro
pus ca la J. O. din 1968 pioba de 100 m 
fluture femei să fie înlocuită cu 200 m 
fluture și să se introducă în programul 
întrecerilor feminine și o probă 
liber.

FINLANDEZUL Antti Tyrvcinen, 
al medaliei de aigint Ia J. O. de 
Valley la proba de bialion și 
de vicecampion mondial la aceeași probă, 
în 1963, n-a reușit să se claseze decît pe 
locul al 13-lea la Innsbruck. El are, însă, 
șanse serioase să obțină o medalie olim
pică anul acesta : Tyrvăinen este selec
ționat în echipa olimpică de tir a Finlan
dei și specialiștii consideră foarte posibilă 
obținerea unei medalii la Tokio.

PICTORUL Vasili Riahinin din Celeabinsk 
a început să lucreze la portretul sportivei 
sovietice Lidia Skoblikova, care la ultima . 
ediție a J. O. de la Innsbruck a cucerit 
4 medalii de aur. In U.R.S.S. Lidiei i se 
mai spune „fulgerul din Urali*.

CUNOSCUTUL hocheist Harvey Clark a 
fost grav rănit Ia un meci între două echi
pe profesioniste. Cînd Harvey a fost trans
portat la spital a survenit moartea clinică. 
Printr-o intervenție chirurgicală rapidă și 
ca urmare a masajului faimei, sportivul a 
fost readus la viață. Deși i s-au făcut 12 
transfuzii de singe, Harvey n-a rezistat însă 
crizei care a survenit a doua zi și a murit.

IN ANGLIA există două feluri de iubi
tori de fotbal: suporteri și super-suporteri. 
Aceștia din urmă sînt partizani ai lui Henry 
Messinger, funcționar al clubului „IPSWICH 
TOWN'. Messinger este în același timp șl 
creatorul unei îmbrăcăminți speciale pentru 
super-suporteri. Uniforma acestora se com
pune dintr-un cilindru cu stema clubului, 
frac albastru și papion negru. Atît el cît 
și super-suporterii sînt lesne de recunoscut 
atît pe terenurile din Anglia cît și din 
străinătate, după această uniformă neobiș
nuită

DONALD CAMPBEL intenționează să-și. în
cerce norocul și anul acesta cu mașina sa

de 800 m

cîștigătoi 
la Squaw 
al titlului

„Pasărea albastră**, la un concurs din Aus
tralia. Zilele acestea a plecat din Londra 
spre Adelaida un grup de mecanici, care 
trebuie să pregătească mașina. Pista de 
pe lacul Eire e lungă de cca 30 km și lată 
de 350 m. Se știe că recordul aparține ră
posatului John Cobb, care a „mers" cu 334 
mile pe oră. După el americanul Crig Brid
ic w a atins viteza medie de 407 mile pe 
oră, însă cu o mașină cu turboreactoare 
și pe trei roți. Donald Campbel crede că 
va depăși acest record.

POȘTA japoneză a emis o serie specială 
de mărci olimpice (12 bucăți), care s-au e- 
pu'zat în cîteva zile, deși au lost editate 
într-un tiraj de 8 000 000 exemplare.

ÎN ORAȘUL finlandez Ho i menii a avut 
loc nu de mult un concurs de schi pe dis
tanța de 12 km. Pîrtia a fost amenajată 
in parcul- orășenesc, iar concursul a în
ceput seara tfrziu. La începerea concursului 
în oraș a fost întrerupt curentul. întreaga 
plrtle a fost luminată de torțe mari, care 
au creat o minunată ambianță acestui spec
tacol sportiv.

ZECE TINERI înotători din Norvegia, Por
tugalia, Italia, Suedia, Iugoslavia și An
glia au pornit pe o ambarcațiune lungă de 
24 m, fără nici un fel de aparatură de na
vigație, într-o lungă călătorie maritimă. 
Ei vor să ajungă din Iugoslavia la Lisa
bona, apoi prin oceanul Atlantic la New 
York și prin Groenlanda și Islanda în Nor
vegia. Ambarcațiunea este o copie a vase
lor vikinailor.

„PENTRU a dobîndi medalii olimpice de 
aur, argint sau bronz nu trebuie să concu
rați neapărat la cea de-a 18-a ediție a 
J. O. de la Tokio" — scrie ziarul japonez

„Yoklmuri". Tn continuare el informează pe 
cititorii săi că este vorba de medalii olim
pice „comemorative". Conform hotărîrii mi
nisterului de finanțe japonez, vor fi scoase 
145 000 de medalii comemorative de aur, 
400 000 de argint și 600 000 de bronz. Pe 
fața medaliei sînt cinci cercuri olimpice, 
soarele, inscripția (litere latine) „Tokio 
1S64" și „In amintirea J. O. Tokio" (cu li
tere japoneze). Reversul medaliei înfăți
șează startul celor șase sprinteri din cuno
scutul afiș și inscripția cu litere latine 
„Tokio 1964 — a 18-a Olimpiadă". Incepînd 
de la 17 aprilie aceste medalii vor fi puse 
în vînzare în întreaga Japonie. Medalia do 
aur va costa 5000 ieni, cea de argint — 800 
și cea de bronz — 200.

CUNOSCUTUL portar maghiar Gyula Gro- 
sics, cars activează în prezent ca antre
nor la Tatabanya, a scos două cărți de 
fotbal. In prima vorbește despre cariera 
sa sportivă, iar în a doua, „Școala porta
rului', explică secretele succeselor sals.

ANTRENORUL echipei de fotbal „Nactonal 
Montevideo", noua campioană a Uruguayu- 
lui, este Zeze Moreira, care a condus re
prezentativa braziliană la campionatele 
mondiale din 1964. După cum se știe, in 
ultimii cinci ani, titlul de campioană a 
Uruguayului a aparținut cunoscutei echipe 
sud-americane, Penarol.

IN S.U.A. a lost fondat un nou premiu 
pentru cei mai buni atleți. Premiul a fost 
numit „Brian Sternberg’, după numele ce
lui mai bun săritor cu prăjina din S.U.A., 
care a suferit anul trecut un grav accident. 
Primul căruia i-a fost acordat premiul este... 
Sternberg.

FINLANDEZUL Ragner Wikstrăm a fost 
nevoit șă aștepte o noapte întreagă decizia 
cu privire la victoria sa în campionatul de 
patinaj artistic al țărilor nordice. Punctajul 
arbitrilor a fost atît de diferit încît arbi
trul principal, un elvețian, nu a permis ca 
rezultatul să fie comunicat pe loc, verifI- 
cînd personal toate datele. Comunicarea 
rezultatului s-a făcut abia a doua zi 1
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