
COMUNICAT
între 15—22 aprilie 1964 a avut loc Plenara lărgită a 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. La 
Plenară au participat, în afară de membri și membri supleanți 
ai C.C.. al P.M.R., miniștri, conducători ai unor instituții cen
trale, ai organizațiilor de masă și obștești, ai organelor locale 
de partid și de stat, precum și alți lucrători cu munci de răs
pundere din aparatul central de partid și de stat.

Plenara a ascultat darea de seamă cu privire la activitatea 
delegației Partidului Muncitoresc Romîn, care a dus discuții 
cu delegațiile Partidului Comunist Chinez, Partidului Muncii 
din Coreea și Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
□ aprobat în unanimitate acțiunile întreprinse de Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. în legătură cu polemica publică din 
-nișcarea comunistă și muncitorească internațională și activi
tatea delegației Partidului Muncitoresc Romîn.

In cursul dezbaterilor, care au decurs în spirit de unitate 
deplină. Plenara lărgită a adoptat în unanimitate documente 
corespunzătoare, care vor fi date publicității.
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SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Spre noi succese
Organele și organizațiile spor- 

ive din regiunea Galati și-au 
nat importante angajamente în 
ânstea celei de a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. Cu pri- 
ejul desfășurării primei Sparta- 
hiade republicane, sportivii an- 
■afiorii și activiștii sportivi din

CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC GALAȚI

• Să cuprindă în desfășurarea întrecerilor Spartachiadei re
publicane 40 000 de participant.

• 3 500 de tineri și tinere vor deveni purtători ai Insignei 
de polisportiv ;

• Vor dobîndi clasificare sportivă 300 de tineri ;
• 20 de noi secții pe ramură de sport vor fi afiliate la fe- 

lerațiile de specialitate ;
• Sportivii din oraș vor realiza 40 de noi recorduri ale 

C.S.O. Galați la atletism, haltere și înot.
• Va fi realizat un nou record republican de juniori la 

haltere.

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI

• Organizarea întrecerilor Spartachiadei republicane la 9 
ramuri sportive și cuprinderea în întreceri a 1 200 de partici- 
>anți.
• Cucerirea Insignei de polisportiv de către 200 de membri 

UCFS din asociația sportivă S.N.G.;
• Amenajarea unui teren de handbal în 7, a unui teren de 

volei și a unui teren de fotbal ;
Clasificarea a 30 de sportivi cu prilejul competițiilor 

Spartachiadei republicane.

♦

♦

această regiune vor îmbunătăți 
substantial activitatea sportivă 
de mase și de performantă. Iată 
eîteva din obiectivele pe care 
si le-au propus Clubul sportiv 
orășenesc Galati și asociația 
sportivă S.N.G.

„Lucrare de control“ la atletism!
La intrarea pe stadionul Dinamo îmi 

i reține atenția un afiș : „CONCURS DE 
: SELECȚIE pentru constituirea unor grupe 

de alergări și aruncări în care să se 
asigure pregătirea atleților pentru J.O. 
din Mexic ! Pot participa copiii născuti 
în anii 1950—1953“.

Curiozitatea m-a îndemnat să intru. 
Și nu am avut ce regreta ! Stadionul 

I din șoseaua Ștefan cel Mare trăia at- 
! mosfera unui mare concurs. Se întreceau 
: viitorii înlocuitori ai atleților de azi.

★
Figura de stil cu „forfotă ca-ntr-un 

stup de albine" se poate foarte bine 
transforma aici în „forfotă ca într-o re
creație cu 500 (cinci sute) de copii 1" 
Fiindcă, duminică dimineață, pe sta
dionul Dinamo au fost peste 500 de 
participanți la acest „trial", peste 500 
de elevi din școlile raionului î Mai (de 
care se ocupă clubul Dinamo), care se

„băteau" pentru un loc în viitorul... lot 
olimpic I

★
Probele de „selecție" : 60 m, arun

carea mingii de oină, aruncarea greu
tății „mici" și săritura in lungime. Or
ganizatorii dinamoviști au avut grijă ca

REPORTAJUL NOSTRU

și factorul „spectacol" să nu sufere : îm
părțirea disputelor pe probe a fost 
astfel făcută, îneît spectatorii (părinții 
au încărcat complet tribuna 1 !), să 
poată urmări în bune condiții desfășu
rarea concursului.

La 60 m plat sînt înscriși peste 
120 de concurenți (!!). Se aleargă în serii 
de cîte șase (20 de serii ! !) contratimp, 
fiecare „loc" avînd cronometrorul lui. 
Micii îndrăgostiți de atletism trebuie în- 
vățați de la început cu emoțiile mari

lor concursuri. Ca atare, startul se dă 
cu... pistolul ! în seria a... (cine poate 
să mai tină socoteala în afara secreta
rilor de concurs ? I), cîștigă Vasile lo- 
nescu (Șc. medie 10 — prof. Gh. Olaru) 
cu 9,0. La 11 ani și jumătate nu-i rău 
să alergi 9,0 sec. pe 60 m I Antrenorul 
Al. Stoenescu îmi face un semn : „Are 
stofă puștiul ! îl luăm la noi... !“

Tehnicienii dinamoviști au împînzit 
stadionul. Depistarea marilor talente 
mici este o treabă de migală și de pri
cepere I

★
„Festivitate de premiere I Pe primul 

loc...". Prin zecile de megafoane de pe 
stadion numele lui Petcu Aurică de la 
Șc. elementară 37, cîștigătorul concursu
lui de aruncarea greutății, cu 10,09 m 
(are numai 13 ani !), capătă niște re
zonante deosebite : primul concurs, prima 
victorie...

Pe stadionul Dinamo, falent berechet 1 
Dar ca la orice „filon", treaba grea în
cepe din momentul cînd l-ai descoperit 
și trebuie să-l... lucrezi I

MIHAI TODF.A
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Pe stadionul Voința din 
'Japitală au avut loc ieri di- 
nineață, intr-o atmosferă săr
bătorească, întreceri în cu- 
Irul primei etape a Sparta- 
-Itiadei republicane. Sub în
fruntarea activiștilor clubu- 
ui sportiv Voinfa, coopera- 
ori din cadrul asociafiei 
portive Radio-Progres și-au 
năsurat forțele și îndemina- 
ea în întreceri de atletism,
>atcliet, fotbal și motoci- 
lisrn. In fotografia noastră, 
spect de la cursa de înde- 
tînare la motociclism, care 
-a bucurat de o largă par- 
icipare (peste 30 de concu- 
eiiți).

Foto : M. RAHOVEANC

Ștafeta sportivă a sosit la Cernavodă

Duminică dimineața stadio
nul „Ideal" din Cerna
vodă a fost mai populat 

ca oricind. întrecerile de atle
tism, volei, ciclism, handbal, 
fotbal, gimnastică etc din cadrul 
Spartachiadei republicane au 
atras aici mii de spectatori și 
concurenți. La concursuri au 
luat parte peste 600 de sportivi 
din asociațiile „Ideal", „9 Mai“, 
„Știința", „Mecanizatorul", „Sa
nitarul".

S-a văzut că sportivii din 
Cernavodă s-au pregătit cu se
riozitate in vederea marii între
ceri, că sînt hotărițî de a obține 
rezultate cit mai bune în timpul 
ștafetei sportive. In fotografie: 
un aspect din timpul desfășură
rii uneia din manșele cursei de 
ciclism pe 1000 de metri. (De la 
trimisul nostru R. CALARA- 
ȘANU).

și aviatori sportivi romîni
recunoaștere a con- 
aduse la progresul 
Federația Aeronau-

Ca o 
tribuției 
aviației, 
tică Internațională a acordat 
distincții unor cunoscuți lu
crători romîni din domeniul 
aeronauticii. Una din aceste 
distincții — diploma „Paul 
Tissandder" — a fost atri
buită academicianului Elie 
Carafoli, fondatorul și în
drumătorul cursurilor de 
aerodinamică in țara noa
stră, inginerului Radu Mani- 
catide, creatorul a 25 tipuri

Aseară la Cluj, lotul B olimpic a invins 
reprezentativa R.P.D. Coreene cu 4-3
Bourii coreeni evoluează duminică in Capitală

in compania Iotului nostru olimpic A

CLUJ 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). După primele 
trei meciuri, echipa noastră era 
condusă cu 3—0. In următoarele 
trei însă, boxerii noștri au reu
șit să egaleze prin victoriile 
clare obținute, de Mihalic, Călită 
și Mirza. Înaintea ultimei par
tide, după excepționala evoluție 
a boxerilor coreeni, cei prezenți 
se întrebau, și pe bună drep-

de avioane destinate școli
lor, aviației sanitare și de 
transport ușor și aviației 
sportive, inginerului Iosif 
Șilimon, constructor de pla
noare. Aceeași diplomă a 
fost acordată piloților spor
tivi Petre Istrate, Bănică 
Enciulescu și Mircea Finescu, 
ultimul fiind și posesorul in
signei de aur cu trei dia
mante, primită din 
FA1, pentru | '
deosebite obținute in zbo- Ț 
rul fără motor. (Agerpres). X 

partea
performanțele

taie, dacă vom cîștiga sau nu. 
Emoțiile au durat pină la ul
timul șunet de gong, cînd a luat 
sfîrșit partida dintre Mihai Ma- 
riufan și coreeanul Kim 1) Pil. 
Reprezentantul nostru a obținut 
victoria la puncte.

Cîfeva cuvinte despre cele
lalte partide. P. Covaliov (cat. 
cocoș) și-a făcut un debut pro
mițător cu ocazia primului său 
meci internațional. După două 
reprize egale, în ultimul rund, 
în urma unui schimb de lovi
turi, Kim En Sic cade la podea. 
Deși superioritatea a fost de 
partea boxerului nostru, totuși 
arbitrul bulgar Parcev și ar
bitrul coreean au atribuit vic
toria la puncte lui Kim En Sic.

Cel mai frumos meci al reu
niunii l-au furnizat Constantin 
Crudu și Han Cion Ho. Crudu 
a început meciul calm și a lovit 
eficace. încă din primul minut 
o dreaptă fulgerătoare îl trimite 
pe boxerul coreean la podea. 
După două reprize, Crudu era 
categoric învingător. In ultima

M. FRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Joi începe la Praga un imporw 
tant concurs ciclist internațio
nal de 4 zile la care participă 
loturile de alergători ale R.P. 
Romîne, R.P. Polone și R.S. Ce
hoslovace. Itinerariul concursului 
este următorul : etapa I : Praga— 
Pardubice (126 km), etapa a Il-a: 
Pardubice—Budejovice (196 km>, 
etapa a IlI-a : Budejovice—Praga 
(146 km), etapa a IV-a : — circuit 
în Praga (132 km). Din lotul R.P. 
Romîne fac parte alergătorii Ion 
Ardeleanu, constantin Dumitres
cu, Ion Stoica, Gh. Neagoe, Ion 
Braha.ru, Gabriel Moiceanu. Wai
ter Ziegler, Ludovic Zanoni, Gh, 
Radulescu și Aurel Șelaru.

ASTĂZI : PROGRESUL —
BEROE STARA ZAGORA

în cadrul turneului pe care ti 
întreprinde în țara noastră, for
mația bulgară de fotbal Beroe 
Stara Zagora întîlnește astăzi e- 
chipa bucureșteană Progresul. 
Meciul se dispută pe terenul din 
str. Dr. Staicovici, începînd de 
la ora 16,30. în deschidere, 
la ora 14.45 va avea loc 
jocul dintre echipele Victoria 
Giurgiu (cat. C) și Progresul (ju
niori)

VINERI, STMBĂTA Șl 
DUMINICA :
„CUPA F.R.C."

Cicliștii vor lua vineri startul tn 
„Cupa F.R.C.”, competiție care 
măsoară 352 km. La întrecere 
vor lua parte și membrii lotului 
olimpic. Iată traseul cursei : vi
neri : București _ O’tenița — 
București (lio km), sîmbătă : 
București — Giurgiu — București 
(112 km), duminică : București 
— Buftea — Ploiești — București 
(130 km).

CAMPIONII LUMII
Șl DEȚINĂTOARELE „C.C.E"
LA HANDBAL
ÎN DEMONSTRAȚIE 
LA TIMIȘOARA Șl GALAȚI

Reprezentativa de handbal în 7 a 
R.P.R., campioană mondială, își con
tinuă seria meciurilor demonstrative 
azi la Timișoara, unde cei mai buni

handbaliști din lume sînt așteptați 
cu legitimă nerăbdare. Cu același 
mare interes este privită și demon
strația pe care o va face — tot 
azi, dar la Galați — echipa feminină 
Rapid București, cîștigătoarea «Cu
pei campionilor europeni".

DUBLĂ PARTIDĂ R.D.G, —
R.P.R. LA POPICE

In cadrul pregătirilor pentru cam
pionatele europene de popice (în 
iunie, la Budapesta), reprezentati
vele — masculină și feminină — ala 
R.P.R. vor susține duminică și luni 
meciuri în compania selecționatelor 
R.D.G. Duminică, la Bautzen, vor 
juca primele formații, iar luni, l-a 
Dresda, echipele noastre se vor 
întrece cu reprezentativele B ala 
R.D.G.

In vederea acestor meciuri spor
tivii romîni au plecat marți seară 
în R.D.G.

SELECȚIONATA FEMININĂ 
DE BASCHET A VOINȚEI 
ÎN R.P. POLONA

Selecționata feminină de baschMi 
a clubului Voința București va 
părăsi Capitala în cursul zilei de 
astăzi, pentru a întreprinde ~ un 
turneu în R.P. Polonă. Jucătoa
rele noastre vor evolua în ora
șele Sczeczin și Lublin,

SESIUNE DE COMUNICĂRI
ȘTIINȚIFICE

Facultatea de educație fizica a 
Institutului pedagogic de 3 ani din 
București organizează în ziua de 25 
aprilie prima sa sesiune de comu
nicări științifice. Lucrările sesiuni! 
vor avea loc in incinta Institutului 
începînd de la ora 9. Sînt invitați 
să participe profesori de educație 
fizică, antrenori, medici sportivi și 
cadre didactice din învățămîntul sur 
perior.

Braha.ru


PENTRU O ȚINUTĂ REGULA
MENTARĂ LA ANTRENAMENTE întîmplare sau... obișnuință?

Transmitem de la Tokio"... For
mulă laconică, dar emoționantă. 
Pentru neavizați, surprinzătoare. 
Prima invitație — aproape nespe
rată — la începutul seriei de re- 
transmișii experimentale, directe, 
din capitala Japoniei.

In p'-eajma miezului de noapte 
am urmărit — așadar — imaginile 
culese de camera de luai vederi in
tr-o u-iașă metropolă însorită. Ora
șul Olimpiadei, in plină forfotă, se 
pregătește eu înfrigurare, lată ma
rele slad'On, satul olimpic, marile 
arte'e de acces, iată sala în care 
luptătorii niponi de ludo își Cizelea
ză stăruitor măiestria pentru ma
rea confruntare...

Desigur, realizarea unei imagini 
perfecte mai necesită încă multă 
trudă. Dar, televiziunea înaintează 
cu pași giganti, ceea ce ne îndrep
tățește speranța că la deschiderea 
Jocurilor, modalitățile corespunză
toare vo' fi intrate deja in patrimo
niul tehnicii moderne.

Gferindu-ne această primă emisie 
experimentală, televiziunea noast'ă 
si-a luat indirect și implicit ansa-

jamentul că va stărui, in continuare, 
să deschidă din ce în ce mai des 
pentru telespectatorii săi... porțile 
marilor stadioane ale lumii. Ea a 
dovedit prin retransmisiile realizate 
pînă acum aiita înțelegere pentru 
năzuințele lor fi'ești incit socotim 
că optimismul nostru și. desigur, al 
telespectatorilor, nu este de loc exa
gerat.

După cum socotim iarăși, că nu 
exagerăm de loc, semnalînd că unele 
lipsuri desp’e care ne-am ocupat, 
continuă să fie prezente pe micile 
ecrane în emisiile pe plan local. De 
pildă, la ultima partidă. derbi, din 
cadrul campionatului feminin de 
baschet dintre Știința și Rapid, e- 
chipele au apărut — din nou — in 
echipament de aceeași culoare. E- 
vident transmisia realizată m 
astfel de condițitmi n-a reușit decit 
să îngreuneze urmărirea scurtei sec
vențe țilmale. Cluburile nu se con
sideră de loc interesate in rezol
varea acestei probleme atît 
simple 1

Arad, aprilie... în orașul de pe Mureș 
primăvara a adus pe stadioane ca întot
deauna sute și sute de sportivi. Ama
torului de sport sosit la Arad, îi este 
destul de greu să se hotărască unde 
să meargă. Pe stadionul U.T.A.? La Va
gonul? La C.F.R.? Unde? Iată între
barea, fiindcă peste tot ai să găsești 
meciuri de fotbal, handbal, baschet 
sau antrenamente ale echipelor.

In urmă cu cîteva zile noi ani ales 
un alt itinerar: bazele sportive de pe 
malul Mureșului. „Cu siguranță că 
veți găsi activitate acolo" — ne-au 
asigurat tovarășii de la clubul spor
tiv orășenesc. Și așa a fost.

...Simbătă II aprilie. Pe zgura roșie 
a terenurilor de la baza sportivă Cons
tructorul, in acea după-amiază dom
nea o atmosferă de lucru, de pregătire.

Gheorghe Ivan. El conducea antrena
mentul în haină de stradă. Pulovăr, 
pantaloni și pantofi. Da, pantofi obiș- 
nuiți cu care, după cum scria pe 
tabla de la intrare, nu e voie să intri 
pe teren. Pentru antrenorul Ivan se 
poate face probabil excepție ? 1

„Este o întîmplare, ne-a spus el. E 
primul antrenament în aer liber". 
Scuza nu rezistă. Oare elevele au pu
tut veni în echipament corespunzător 
la primul antrenament în aer liber iar 
antrenorul nu ? ...Luni 13 aprilie. Pe o 
asemenea vreme splendidă, stadionul te 
îmbie. lată-ne din nou pe malul Mureșu
lui, la baza sportivă Constructorul. De 
data aceasta i-am găsit aici pe 
handbalist» din «nul IV al Școlii 

Se 
angaja-

sportive de elevi 
pregăteau băieții.

găsit aici
IV al I 

din Arad.
Exersau

norul Ivan. „O întîmplare, ne-a spus. 
E primul antrenament în aer liber". 
L-am lăsat pe acest profesor de edu
cație fizică să-și desfășoare mai de
parte antrenamentul, dind doar sfaturi 
elevilor (practic nici nu putea dato
rită ținutei) și am plecat mai departe.

...Aceeași zi, ora 18. La școala me
die nr. 1 „Ion Slavici", clasele a Vl-a 
A și a Vl-a B aveau oră de educație 
fizică. Peste 40 de fete, în ținuîă co
respunzătoare, făceau exerciții de gim
nastică, învățau să ia un start în 
proba de 100 m plat etc. In mijlocul 
lor se afla profesorul de educație fi
zică Alfred Clemens. Aproape să 
observăm. Cind l-am văzut, l-am 
fundat cu un cetățean oarecare 
avînd treburi pe acolo, s-a oprit 
iru o clipă să asiste la ora de 
cație fizică. Ținuta ne deruta. Pulovăr, 
pantaloni... pantofi de stradă. Iar o 
întîmplare ?

Ce părere aveți, tovarăși antrenori 
și profesori? Să fie oare un simplu 
accident faptul că vă prezentați la an
trenamente și ore de educație fizică 
in această ținută necorespunzătoare? 
Se pare că este vorba de o obișnuință. 
V-ați întrebat ce cred elevii dv. vă- 
zîndu-vă așa ? Că doar nu... teleghidați 
antrenamentele.

Și după cum se vede nu este vorba 
de o întîmplare ci de o obișnuință.

CONSTANTIN ALEXE

nu-I 
con- 
care 
pen- 
edu-

L. ROȘI ANU

a campionatului republican
>• LA ZAGREB. MĂRIUCA ROTARU — 1:12,5 IN BAZIN DE 
25 M • AZI ÎNCEPE TURNEUL DE POLO DE LA MAGDE

BURG • CIȘTIGATORII CAMPIONATULUI COPIILOR 
DIN CAPITALA

• Piscina Mlâdost (de 25 m) din
Zagreb a găzduit un important con- 
<mrs dc înot la care «n luat^parte spor
tivi 
R D. Germaaî. 
Polonă, 
slavii, -----------
țării noastre, în proba de 100 m flu
ture, a avut o comportare bună, îm
părțind locurile 1—2 ca Lindner 
(R.D.G.). Ele au parcur» distanța in 
1:12,5, Recordul deținut de Rotaru în 
bazin de 50 m este de 1:13.5. La 200 
ni braș. Tutakaet.' (U.R.S.S.l a realizat 
2:25,0. Alte rezultate : 100 m liber
bărbați : Vilnnd (Austria) 55.8 ; 200 ni 
mixt femei: Deviatova (ÎJ.K.S.S.) 
2i40.8 ; pe locut III Cristina Raluban 
2:44.8 : 100 m spate femei : Tobisova 
(R.S. Cehoslovacă) 1:11,2.

• De azi pînă duminică, reprezenta-
tiva polo a țăfii noastre participă
la un turneu internațional ce se. des
fășoară la Magdeburg. Iau parte echi
pele R P. Polone. Suediei, R.P. ț'u- 
gare. R.S.F. Iugoslavia și R.D. Ger
mane.

• Campionatul de înot al copiilor
din Capitală a întrunit la startul pro
belor circa 250 de concurență repre
zentând 7 cioburi și asociații sportive. 
Iată cîștigătorii probelor : BĂIEȚI : 
66 m liber : C. Bădiță (Rapid) 43.8 ; 
33 m bras : M. Alexandrescn (Steaua) 
29,5 ; 66 m fluture : M. Tomescu
(Steaua) 49,4; 33 m spate: Gh. Dumi
tru (C.S.S.) 25,5 ; 4x66 m mixt : Steaua 
(Spîrlea, Ștețănescu, Tomescu, Călina)

din V.R.S.S., U.S. Cehoslovacă,
Italia, Austria, R.P.

R.P. Romînă și R.S.F. lugo- 
Măriuca Rotaru, recordmana

3:32,0 ; 4x33 m liber : S.S.E. nr. 1 
(liarbaș, Sopterian, Ghelnian, Lauren- 
țiu) 1:45,9: FETE: 66 m liber: Vio
rica Petcu (S.S.E. nr. 2) 47,2 ; 33 m 
bras : Gabriela Onuțu (S.S.E. nr. 2) 
27.0 : 66 m fluture : Marina Guști 
(S.S.E. nr. 2) 57,9 ; 33 m spete : Ma
rina Froncliia (S.S.E. nr. 1) 29,0;
4x66 m mixt : Steaua (lluca. Lambada- 
rie, LupUf Popescu) 3:55,1 ț 4x33 m 
liber : S.S.E. nr. 1 (Oprescu, Dobroti, 
Franchia, Voinorschi) 1:41,1. Cele mai 
mari șanse de a cuceri titlul de cam
pioană le are echipa Steaua.

/ rebtiie să recunoașteți, colega, că primăvara e o binejacere 1 
Era incomod să antrenăm băieții cu paltoanele pe noi. In 
să lucrezi...

sacou, e o plăcere de calificare

I

Pe terenul de volei, 13 fete, compo
nentele formației de junioare 
ției sportive Sănătatea, care 
în campionatul regional de 
antrenau. Toate jucătoarele 
tr-o ținută corespunzătoare, 
stă bine sportivului. Echipament în
grijit. pantofi de Tenis sau baschet. 
In acest cadru doar un singur lucru 
făcea notă discordantă și o impresie... 
nu prea plăcută: ținuta antrenorului

a asocia- 
activează 
volei, se 
erau în- 
așa cum

semicercul de la 
așa ni s-a pă- 

întrebat pe antre-

rea pivoților pe
6 metri. Cel puțin 
rut nouă. Nu l-am 
n-orul Adalbert Szilbereis, acest amă
nunt tehnico-tactic. L-am întrebat insă 
de ce nu se prezintă pe teren în 
echipament, așa cum au făcut elevii 
lui și se mulțumește să conducă an
trenamentul de pe tușă, în ținuîa de... 
stradă. Pulovăr, pantaloni și... pantofi. 
Așa cum venise de acasă și antre-

De la I. E. B. S.
h— Pentru jocul internațional de fotbal din

tre Selecționa’a olimpică R.P.R. 
lecționata olimpică R.S.C., care 
loc duminică ?8 apritie a.e., 
pe stadionul ,23 August" și

h- pentru meciul internațional de 
Selecționata olimpică R.P.R.
ționata R.P.D. Coreeană care va avea loc 
duminică 26 aprilie a.c., orele 10 pe 
stadionul Republicii, biletele s-au pus 
în vînzare la casele de bilete obișnuite.

■— S9-

•■a avea 
oțele 16,30

box dintre 
și Selec-

C. STELIAN
după prima manșă, echipa 
află pe locul I și în proba

Marți, reprezentanții a 6 echipe de 
spadă (Steaua, Petrolul Ploiești, Știin- 

Crișul Oradea, C'S.M. 
Satu Mare) și-au dispu- 
în primul tur al finalei 
republican.

frumoasa comportare de

ța București, 
Cluj și Unio 
tat întîietatea 
campionatului

Confirmînd 
la „individuale", spadasinii de la 
Steaua au- terminat neînvinși toate 
meciurile. Trăgătorii militari au cîști- 
gat pe merit, dar n-au fost scutiți de 
emoții. Ne referim, in principal, la 
asalturile pe care aceștia le-au sus
ținut cu spadasinii de la Știința Bucu
rești și C.S.M. Cluj.

Meciul cu Știința București a fost 
cel mai spectaculos din întregul tur
neu. Studenții inaugurează partida cu 
o victorie nescontată: C. Țintea îl în
trece cu 5—2 pe C. Stelian ! Egalarea 
o aduce N. Marinescu, învingător cu 
5—3, la D. Nieolae. In continuare, stu
denții își depășesc adversarii și con
duc la un moment dat cu 5—1 I A fost 
un veritabil „tur de forță" întreprins 
de reprezentanții Științei, de pe urma 
căruia aceștia aveau să se resimtă. 
Dovada : în asalturile următoare, stu
denții pierd, consecutiv, 7 asalturi. La 
scorul de 8—5 pentru Steaua, spada-

sinii Științei au insă o puternică re
venire, realizînd două victorii și apro- 
piindu-se Ia numai un punct (8—7) 
de trăgătorii militari. In acest fel, ul
timul asalt, cel dintre C. Stelian și 
D. Nieolae, urmează să stabilească și 
echipa cîștigătoare. Valorificîndu-și 
mai bine „simțul de timp", C. Stelian 
obține victoria cu 5—4, astfel că e- 
chipa sa cîștigă meciul cu 9—7...

Aproape la fel de interesantă a fost 
și partida din .finalul turneului. Pro
tagoniste : Steaua și C.S.M. Cluj. Ini
țial, spadasinii militari cîștigă trei 
asalturi și se părea că vor învinge 
detașat. Trăgătorii de la Steaua comit 
însă unele greșeli de ordin tactic și 
sint egalați (3—3). Asistăm apoi la 
o dispută foarte palpitantă: în trei 
rînduri, trăgătorii de la Steaua sînt 
cei care punctează primii, dar adver
sarii lor restabilesc cu promptitudine 
echilibrul. Abia în penultimul asalt al 
meciului, D. Ionescu îl depășește ceva 
mai clar pe V. Poruțiu (5—3), pentru 
ca în finalul partidei, C. Stelian să-l 
întreacă net pe V. Orban (5—1).

Așadar, 
Steaua se 
de spadă.

Ieri, pe
participanți la prima manșă a 
vidualelor".

Din cei 30 de trăgători care au luat 
startul în această probă, cei mai buni 
4 s-au dovedit a fi D. Mustață, Gh. 
Culcea, O. 
la Steaua, 
gat de I. 
Vintilă și

• Rezultatele meciurilor disputate
duminică în cadrul celei de a IV-a e- 
tape a campionatului de calificare au 
fost următoarele: Metalul Buzău — 
USAS Năvodari 12—5 (3—0): Ci
mentul Medgidia — Farul Constanța 
0—6 (0—0), Cimentul Brăila — Cons
tructorul Ploiești 5—12 (5—3); Petro
lul Pitești — Ideal Cernavodă 23—0 
(6—0); Constructorul Suceava — 
Constructorul IUT lași 3—0 (0—0); 
Ceahlăul Piatra Neamț — Progresul 
Bacău 3—5 (3—5): C$M Sibiu— Mi
nerul Lupeni 9—3 (9—0): Chimica 
Tirnăveni — Minerul Vulcan 35—3 
(22—0): CSO Timișoara — Electro- 
putere Craiova 6—0 (0—0). \

• Etapa viitoare (duminică
USAS Năvodari — Precizia Săcele: 
Farul Constanța — Metalul Buzău; 
Constructorul Ploiești — Cimentul 
Medgidia: Ideal Cernavodă — Cimen
tul Brăila; Constructorul Iași — Vi
itorul Săvinești; Cauciucul Onești — 
Constructorul Suceava; Progresul Ba
cău — A.S. Tecuci; Minerul Lupeniv- 
Chimica Tirnăveni; Metalul Tr. Seve
rin — CSM Sibiu; Metalul Reșița — 
Siderurgistul Hunedoara: Minerul
Vulcan — CSO Timișoara.

h^TEMISotWASA
Vineri, la Craiova

planșe au urcat sabrerii 
indi-

O competiție interesantă: „Cupa Metalul* 4
Clubul 

'de cițiva 
Ia care

sportiv Metalul organizează 
ani o competiție pugilistieă 

sint invitați boxerii din clu
burile și asociațiile sportive bucureș- 
tene: „Cupa Metalul". La lupta pen
tru cucerirea „Cupei" participă alături 
de sportivi avansați și boxeri înce
pători. Inițiativa este lăudabilă.deoa
rece oferă prilej boxerilor cu mai 
puțină experiență, să evolueze în com
pania sportivilor avansați. Astfel, pe 
lingă nume mai puțin cunoscute, in- 
tîlnim și unele cu rezonanță în boxul 
nostru: Nieolae Mindreanu, Gheorghe 
Negrea, Vasile Antoniu, Stan Birstr și 
alții. Aceștia au primit riposte deo
sebit de dîrze din partea adversarilor 

dornici de afirmare.

Grădina Progresul din strada Ion- 
Vidu a găzduit, pînă acum, primele 
trei reuniuni din ediția 1964 a „Cupei 
Metalul*.

Iată rezultatele înregistrate: I. Iile 
(S.P.C.) b.p I. Brihac (Metalul), FI. 
lordache (Gr. Roșie) b.p. C Frîncu 
(Voința), N Prescornitoiu (S.P.C.) b. 
ăb. III N. " ' --■ ■■■ - —
(Dinamo) 
torul), S. 
C. Vasiliu 
(Olimpia) 
O. Urlățeanu (Rapid) b.p.’ I. Iordâ- 
che (Dinamo), St. Bene j........... j
b.p. P. Osman (Progresul), î. Șerban 
(Olimpia) b. ab. I Al. 1’ J ' 
(Dinamo), A. Tudor (Dinamo) b.p. T.

Petre (Rapid), 
b.p. L. Chiriță 
Crișu (Voința) 

(S.P.C.), c.
b.p. O. Macavei

S. Birsit 
(Construc- 
b. ab. II 
Alexandru 
(Dinamo),

(Metalul)

Halmaghi

Paraschiv (Rapid), A. Balcă (Meta
lul) b.p. C. Mircea (S.P.C.), M. Liviu 
(Metalul) b.p. Gh Grigore (Voința), 
N. Roșu (Metalul) b.p. 1. Vlaicu 
(Gr. Roșie), N. Mindreanu (S.P.C.) 
b. p. Gh. Gheorghe (Progresul), V. 
Antoniu (Dinamo) b. k. o. II Gh. Si- 
mionescu (C.P.B.), C. Rusu (Pro
gresul) b.p. Gh. Stan (Metalul), Gh. 
Anton (Dinamo) b.p. M. Soare (SPC), 
S. Birsu (Dinamo) b. p. M. Dincă 
(Progresul), L. Mocanii (Rapid) b.p. 
N. Dumitru (Progresul).

Vineri, incepînd de la ora 19, tot 
în grădina Progresul, vor avea loc În
trecerile semifinale.

D.
O.

H.

Vintilă și I. Drînibă toți de
Turneul final a fost cîțti-
Drîmbă, neînvins : 5—1 cu 
Culcea și 5—4 cu Mustață,

în urma învingătorului s-au clasat 
Mustață (2 v), Gh. Culcea (1 v) și 
Vintilă (0 v).

în turneul pentru locurile 5—8,
Bădescu (Steaua) a terminat și el toate 
asalturile, fără nici o înfrîngere. 
locul 6 — I. Santai (CSM Cluj), 
7 — I. Zilnhi (Steaua) și pe 8 — 
Ganea (Steaua).

Xzi are loc ultima probă — sabia 
p echipe. Primele asalturi: la ora 9 
dimineața.

Pe 
pe
E.

p. h. —

începe cel de al treilea concurs 

al campionatului republican
Sala sporturilor din Craiova va găz

dui, începind de ntiine, col de al trei
lea concurs al etapei finale a cam
pionatului republican individual de te
nis de masă. Participă toți fruntașii 
sportului eu paleta de la noi. Astfel 
vor lua startul maestrele emerite ale 
sportului Maria Alexandru, Ella Con
stantinescu și Geta Pitică, sportivele 
Catrinel Folea, Eleonora Mihalca, Mar
ta Tompa, ludit Crejec, Mariana și 
Victoria landrescu, jucători cunoscuți 
ca Giurgiucă, Re li, Negulescu, Cobîr- 
ian, Sîndeanu, Bodea, Demian, Gant- 
ner, Popescu etc. Alături de aceștia 
vor concura și o serie de elemente ti
nere, evidențiate la competițiile ante
rioare.

Concursul 
cinci probe 
mei, simplu 
blu bărbați, 
ceperii meciurilor de la Craiova, 
clasamente conduc următorii: Maria A- 
lexandru (simplu femei), Negulescu 
(simplu bărbați), Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu (dublu femei), Ne
gulescu și Reti (dublu bărbați), Ella 
Constantinescu și Giurgiucă (dublai 
mixt).

se va desfășura Ia 
individuale : simplu 

bărbați, dublu femei, 
dublu mixt, Înaintea

cele 
fe- 
du- 
în- 

, in



SERIA EST

LAMINORUL BRAILA — FLAMU- 
\ ROȘIE TECUCI (2-0). Echipa 
izdă și-a găsit repede cadența și a 
acticat un fotbal de calitate, cu multe 
ze spectaculoase. Oaspeții s-au apă- 
t in 6—7 jucători. Au înscris: Bog- 
n (min. 35) și Șișcă (mm. 36). 
. Baltag — coresp.).
RAPID MIZIL - TEXTILA BU- 
UȘI (2—1). Feroviarii nu au reușit 

cîșfjge decît la limită, din cauza 
eficacității liniei tor de atac. Au mar- 
t; Sălceanu (min. 20) și Ivan (min. 
) pentru Rapid, respectiv, Raic (min. 
). De semnalat, că în min. 87 Bățău 
'apid) a ratat o lovitură de la 11 m. 
A. Piroșca — coresp.).
MOLDOVA IAȘI - METALO- 
’ORT GALAȚI (3—l). Cu toate că 
i cîștigat, ieșenii i-au nemulțumit 

suporteri deoarece au practicat un 
tbal de slabă factură tehnică. în 
hlmb, oaspeții au creat multe faze 
«ctaculoase, au jucat mai clar, cu 
ise în adîhcime, meritînd un rezultat 

egalitate. Au înscris Cojocarii (in 
in. 12 din II m și în min. 39) și 
idiilescu (min. 41) pentru Moldova, 
■spectiv, Strat (min. I). A arbitrat 
rect C. Caramitru — Buc. (I. Ba
il — coresp.).
DINAMO SUCEAVA — RULMEN- 
JL BIRLAD (2—0). Dinamoviștii au 
știgat pe merit, datorită în primul 
td urN mai bune organizări a ac- 
milo-r ofensive. Au înscris: Asimi- 
>aie (min. 74) și Lavric (min. 82). 
L Munteanu — coresp.).
CHIMIA ONEȘTI - FRUCTEX- 
DRT FOCȘANI (2-I). Fotbaliștii din 
nești și-au asigurat victoria prin cele 
>uă goluri realizate de Georgescu 
nin. IO) și Tănase (min. 23). Golul 
ispet.ilor a tost înscris de Tîlver în 
in. 62. (Gh. Grunzu si Gh. Gorun — 
resp.J.
UNIREA BOTOȘANI — PETROLUL 
OINEȘTI (3—0). La capătul unui 

.mediocru.. Unirea și-a asigurat o 
eforie comodă în urma golurilor în- 
rise de Cheraru (min. IO), Spiridon 
nin. 18) și Greșcanu (min. 85). (T. 
ngureanu — coresp.).

SERIA SUD

C. F.R. ROȘIORI — DINAMO VIO
D. RI.4 (1—0). în cel mai important
c din cadrul seriei Sud, liderul cle
mentului a reușii învingă la li- 
ită fe- a bucur eșteană Dinamo 
ctOria doi). Deși au avut ini-
ttiva majoritatea timpului, localnicii 
' trebuit să muncească mult pentru a 
<ține cele două puncte. Abia în min. 
' o greșeală a apărării dinamoviste a 
•rmis lui Leahevici să înscrie golul 
ciori os. Dinamoviștii au pus mult 
cent ne defensivă, ilustrată de altfel
prin ntimurul mare de cornere a- 

rdate (10.). Dar în timp ce apărarea 
ușea să respingă atacurile adversa- 
or, care au hărțuit-o necontenit, 
aintașii i-au venit rareori în ajutor 
au pierdut cu ușurință mingea ori 
cîte ori au avut-o.

Jocul s-a desfășurat într-o notă de 
plină sportivitate.
Arbitrul C. Dragii — Ploiești a con- 
\s foarte bine echipele ;
C.F.R. ROȘIORI: Birtașu — Cer- 
a, Guță, Pințică, Nițu, Iliescu, Copil, 
nu, M'ilea, Coman (Chiru), Leahevici. 
DINAMO VICTORIA : Florea — Ma- 
\ear, Badea, Șerban, Stoichițoiu,

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

JERIA I: Foreșta Fălticeni — C.S.M.S. Iași 
45 (0—3), Dinamo Suceava — Textila
huși 3—1 (1—0), Unirea Botoșani —
ahlâul P. Neamț 4—1 (0—1).
JERIA A II-A: Chimia Onești —- Fruct- 
port Focșani 4—2 (2—0), Siderurgistul Ga- 
i — Metalospoit Galați 2—1 (0—1), Di- 
mo Bacău — Rulmentul Bîrlad 3—2 (1—1), 
ința Galați — Petrolul Moinești 8—0 
-0).
ÎERIA A III-A: Rapid Mizil — Poiana Cîm- 
la 2—2 (1—2), Ș.S.E. Ploiești — Ș.S.E.

2 București 0—2 (0—0), Metalul Tîrgo- 
te — Petrolul Ploiești 4—0 (1—0).
JERIA A V-A; Victoria Giurgiu — Steaua 
curești 0—4 (0—3).
>ERIA A VI-A: Electrica Fieni — Metalul 
ești 4—1 (1—0), C.F.R. Roșiori — Unirea 
i. Vîlcea 3—1 (0—0).
JERIA A VIII-A: C.F.R. Arad — Metalul 

Severin 5—1 (3—0), Știința Timișoara — 
fctromotor Timișoara 4—1 (1—0), Ș.S.E.
nișoara — C.F.R. Timișoara 0—1 (0—0). 
iciul C.S.M. Reșița — Vagonul Arad nu 
[ disputat.
JERIA A IX-A: Crișul Oradea -r- Flamura 
de Oradea 1—2 (0—1), Recolta Cărei — 
[•. Arad 1—1 (0—I), A.S.M.D. Satu Mare— 
nerul Bihor 6—0.
JERIA A X-A: Unirea Dej — C.S.Ș. Cluj 
1 (0—1).
;ERIA A XI-A: Soda Ocna Mureș — Ra- 
1 Tg. Mureș 0—1 (0—0).
JERIA A XII-A: Chimia Făgâraș — Trac
ul Brașov 1—1 (0—1), Metrom Brașov — 
iz Metan Mediaș 2—3 (0—1), Textila St. 
eorghe — C.S.M. Sibiu 3—0 (2—0), A.S. 
gir — Steagul roșu Brașov 1—2 (1—0).

BULETINUL CATEGORIEI C

Florea, portarul dinamovist, a scăpat mingea și, cu tot efortul făcut, nu 
a mai putut să evite înscrierea golului. (Fază din meciul C.F.R. Roșiori — 
Dinamo Victoria, disputai la Roșiori) Foto : T. Negulescu-corespondent

Georgescu, Gheorghiu, Ene (Dumitres
cu), Coteț, Feodot, Vasilescu.

C. DUMITRU

ELECTRICA CONSTANTA — POR
TUL CONSTANȚA (1—0). Victoria 
Electricei este pe deplin meritată. Ea 
a dominat copios dar a ratat numeroa
se ocazii. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Datcu (min. 44). (Cornel 
Popa — coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
MUSCELUL CÎMPULUNG (0—1). Un 
șut cu efect tras de Bordea (min. 44) 
l-a prins pe picior greșit pe portarul 
bucureștean și... 1—0 pentru Muscelul, 
în re»t — dominare netă a echipei 
Tehnometal.

VICTORIA GIURGIU — PROGRE
SUL ALEXANDRIA (5—0). Meciul a

0 iHMid Mirpri/â iii „Cupa R. P. R."

Siderurgistul Hunedoara-Dinamo Pitești 3-1 (0-0)
HUNEDOARA 22 (prin telefon). — 

7000 de spectatori au aplaudat victo
ria echipei de categoria C, Siderurgis- 
tul Hunedoara, obținută asupra forma
ției Dinamo Pitești în cadrul meciului 
restanță din „Cupa R.P.R.*.  în prima 
îepriză fazele au alternat la ambele 
porți, aspectul general ai jocului fiind 
egal. La reluare, tinerii fotbaliști hra- 
nedoreni pun stăpînire pe joc, domină 
și cîștigă partida de o maniera cate
gorică.

Au marcat : Humelnicu (2) și Hris- 
tos pentru Siderurgistul, Naghi pentru 
Dinamo Pitești.

Au jucat formațiile : SIDERURGIS- 
TLL : Mălai — Cararnalis, Hercuț, Ta- 
turu, Ștefan, Popa, Damian, Hristos, 
Humelnicu, Covaci, Homeghi.

DINAMO PITEȘTI : Matache (din 
m. 65 Niculescu) — Valean, Stelian,

POPICE
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ...

Faza regională a campionatului re
publican pe echipe a luat sfîrșit în 
toată țara. De duminică 26 aprilie 
va începe a doua fază, interregională, 
în care se vor întrece echipele cam
pioane de regiuni. Programul acestei 
etape a fost astfel alcătuit:

MASCULIN: Parîngul Lonea—Voin
ța Oradea, Electrica Cluj—lnd. Locală 
B Mare, Unirea Roman—Locomotiva 
lași, Electrica Sibiu— Constructorul 
Craiova, Petrolul Ploiești—Progresul 
Pitești, camp. reg. Galați — Cimentul 
Medgidia.

FEMININ: Voința Oradea—U.T.
Arad, Voința B. Mare—Fulgerul C. 
Lung Mold., Voința Ploiești—Unirea 
Roman, Voința Crâiova—Cetatea Giur
giu, Voința Tg. Mureș—Hidromecanica 
Brașov, Voința Constanța—camp. reg. 
Galați.

Echipele Olimpia Reșița, Mucavaua 
Molid Vama, Rafinăria Teleajen, Ceta
tea Giurgiu, Voința Tg. Mureș și 
Unirea București la băieți, AAineraî 
Lupenî, Voința Cluj, Sănătatea Bir- 
nova (Iași), Rapid București, Voința 
C. Lung și Unirea București — la 
fete nu sînt programate în această 
etapa; ele vor intra în concurs in 
etapa a doua. Partidele de mai sus 
se vor disputa tur-retur (returul: la 
3 mai).

Trebuie subliniat că deși regula
mentul campionatului prevede în mod 

fost la discreția formației din Giurgiu 
care a înscris prin Grozea (min. 14, 
35, 89), NEateescu (min. 31), P. Lungu 
(min. 81). Raport de cornere: 15—1 
pentru Victoria. (Tr. Barbălată — co
resp.).

FLACÂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
UNIREA R AC ARI (1—1). Bucureștenii 
au fost superiori în jocul de timp, dar 
nu au avut finalitate. Unirea a jucat 
bine doar în prima repriză. Au mar
cat: Semenescu (min. 57) pentru Upi
reu, Cociș (min. 65) pentru FI. roșie. 
(Aurel Crișan — coresp.).

ELECTRICA FIENI — METALUL 
PITEȘTI (0—0). Echipa locală a ata
cai mai mult dar înaintașii au tras 
rareori la poartă. Nu putem trece cu 
vederea jocul dur al metalurgiștilor. 
(Gh. Avram — coresp.).

Corneanu, Radu, Barbu, Const.antinescu, 
Stănoaie, Cacoveanu, Naghi, David 
(din m. 72 Dobrin). A arbitrat bine 
Victor Pădureanu Buc.

VOICU ALBU — coresp.

Combinata Rapid-Petrolul 
a plecat in Iran

Marți a părăsit Capitala Combinata 
Rapid—Petrolul care întreprinde un 
turneu de patru jocuri în Iran. Au fă
cut deplasarea următorii jucători: lo- 
nescu, Sfetcu, Pahonțu, Motroc, Lan- 
ga, Florea, Macri, Dinu, Fronea, Ju- 
has. Ozon. Kraus, Codreanu. Dridea II.

Primul meci al turneului din Iran 
are loc mîine.

clar și expres că faza regională tre
buie organizată între 10 și 12 aprilie, 
totuși au fost comisii regionale (Ma
ramureș, Suceava, Galați) care nu au 
respectat acest termen. Pe viitor tre
buie evitate asemenea încălcări ale 
regulamentului, care provoacă greutăți 
în programarea fazelor următoare.

Pronosport • Pronoexpres ® Pronosport
Programul concursului Pronosport nr. 

17 de duminică 26 aprilie, este alcă
tuit din două întîlniri internaționale 
în care selecționata olimpică a țării 
noastră joacă cu selecționata olimpică a 
R.S. Cehoslovace la București, iar la 
Timișoara .secunzii cu cunoscuta echipă 
maghiară Ujp.esti Dozsa.

In' continuare, programul cuprinde 4 
întîlniri din cadrul categoriei B în 
care se întîlnesc Știința Galați cu Me
talul București și Flacăra—Ceahlăul. în 
cadrul seriei I Și C.S.M. Sibiu cu 
C.S.M Reșița și Gaz Metan Cu Indus
tria Sîrmei. în cadrul seriei a Il-a,

In sfîrșit, programul mai cuprinde 6 
meciuri din campionatul italian Divizia 
A, etapa a 30-a.

Dintre partidele campionatului italian 
cuprinse în program, se desprinde cea 
dintre Fiorentina și Internazionale. For
mația din Milano se deplasează la Flo
rența unde întîlnește într-un meci deo
sebit de dificil pe Fiorentina, echipă 
care a furnizat numeroase surprize 
de-a lungul actualului campionat.

SERIA VEST
MINERUL DEVA — SIDERURGIS

TUL HUNEDOARA (1-2). Oaspeții 
au luptat cu multă dîrzenie și au cîș- 
tigat prin punctele marcate de Hu
melnicu (min. 34 și 44). Pentru lo
calnici a înscris Prebea (min. 63). 
(Ion Simioii, coresp.).

C.F.R. ARAD — METALUL TR. SE
VERIN (1 —I). Joc de nivel tehnic 
mediocru. La început au dominat gaz
dele, înscriind în min. 28 prin Horja. 
La reluare, Metalul a jucat mai bine 
și a obținut egalarea prin ■ Diacănu 
(min. 63). (Ion Ciorogaru și Ion 
Micfea, coresp.).

TRACTORUL CORABIA — VAGO
NUL ARAD (2-0). Peste 4000 de spec
tatori au asistat la un joc de un bun 
nivel tehnic la care au contribuit am
bele echipe. Golurile au fost înscrise 
de Udroaiea (min. 43 și 65). (Ochea 
Avacum, coresp.).

VICTORIA CALAN — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (3-1). Meci de 
factură tehnică bună. începutul apar
ține gazdelor care înscriu primul gol 
prin Călin (min. 20). Oaspeții echi
librează jocul și reușesc să egaleze 
prin Roman (min. 31). Apoi gazdele 
preiau inițiativa și Uiboji (min. 39) 
ridică scorul la 2—1. După pauză, 
Culenco (min. 76) înscrie cel de al 
treilea gol al localnicilor. (A. Tuza. 
coresp.).

TEBA ARAD - STEAUA ROȘIE 
SALONTA (2—0). Oaspeții au jucat 
pentru un rezultat de egalitate, ară
denii au fost mai hotărîți în atac și au 
cîștigat. Au marcat : Honing (min. 70) 
și Moraru (min. 89). (Ion Ciorogaru 
și Ion Miclea, coresp.).

PANDURII TG. JIU — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA (1—0). Deși au 
dominat autoritar, mai ales în repriza 
I, Pandurii au înscris doar un gol 
prin... fundașul Cernătoiu (min. 31). 
Meciul a fost presărat cu durități. 
(Gh. Fometescu și M. Băloiu. coresp.).

SERIA NORD
TEXTILA SF. GHEORGHE - CHI

MICA T1RNAVEN1 (1—9). Localnicii 
au Jucat slab și au obținut cu greu 
oictoria. Oaspeții s-au apărat bine și 
au folosit contraatacul. A înscris Szec- 
kely (min. 45). (Zoltan Pap, coresp.).

METROM BRAȘOV - FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (2—2). Rezultatul este 
echitabil. Ambele formații au avut pe
rioade de dominare. S-au ratat multe 
ocazii clare. Au marcat: Frlncu (min. 
39) și Als (min. 55) pentru Metrom, 
respectiv. Sîntioan (min. 25 și 47). 
(Eugen Bogdan și Tiberiu Maniu, 
coresp.).

GLORIA BISTRIȚA - MINERUL 
BAIA SERIE (6—0). Gloria a fost 
superioară in toate compartimentele. 
Punctele au fost realizate de Haidu 
(min. 23 și 57), Ciocan (min. 70 și 
71), Pirvuleț (min. 76) și Vasilescu 
(min. 85 din 11 m.). (D. Deac, coresp ).

SODA OCNA MUREȘ — RAPID 
TG. MUREȘ (2—1). loc de slab nivel 
tehnic. In prima parte au dominat 
gazdele, iar după pauză oaspeții. Lo
calnicii au ratat un 11 m prin Ghiță 
(min. 67) Au înscris: Mureșan (min. 
17) și Stanciu (min. 43) pentru Soda, 
respectiv, Genteri (min. 65). (Gh. Tău- 
tan si Em. Tîrnăveanu, coresp.).

RECOLTA CARE! - METALUR
GISTUL BAIA MARE (3—0). Echipa 
gazdă a dominat din primul pină in 
ultimul minut de joc. Oaspeții s-au 
apă'at supranumeric. Golurile au fost 
marcate de Hauler (min. 38 și 52), 
Bohoni (min. 78). (Tr. Silaghi. 
coresp.).

UNIREA DEJ — MINERUL BIHOR 
(5—0). Unirea a jucat bine, în viteză, 
cu pătrunderi rapide spre poarta ad
versă. Punctele au fost înscrise de 
Bondi (min. 4 și 86). Bujor (min. 38), 
Goran (min. 50 și 64). (A. Kontrai, 
coresp.).

In cazul unei victorii, Internazionale 
va păstra avantajul de două puncte asu
pra Bolognei și a lui Milan

O altă partidă importantă o susține 
Messina pe teren propriu cu Mantova. 
în ultimele partide, Messina a reușit 
să se depărteze de locurile retrogra- 
dante și în cazul unei victorii asupra 
Mantovei se poate socoti oarecum la 
adăpost cu toate că pînă la sfîrșitul 
campionatului mai are trei deplasări 
grele, una dintre ele. la Bologna.

Cîștigătoril premiilor suplimentare la 
concursul special Pronosport din 5 a- 
prilie sînt deja cunoscuti. Astfel, un 
autoturism a revenit participantului 
Sofian Dumitru dis Pașcani.

Avram Ghebenei din Tuzla. Regiunea 
Constanța, a obținut o motocicletă „K. 
175“. iar Mihail Canonov din București, 
combina muzicală, „Tesla Viola .

De asemenea, au fost omologate și cele 
66 de excursii la Sofia.

PBONOEXFRES
tiagerea speciala din 22 apiilie 1964 

Fiemli obișnulle In bani

Numere de bazâ : 18 2 47 5 27 12 
Numere de rezervă : 46 7

„Noi dispunem"
„A fost odată (10 ap-itie 1964)...

1 — ca niciodată / — și de n-ar H 
nu s-ar povesti". A fost odată o E- 
nală a campionatului școlar de fot
bal (seria a II-a) din orașul Ph-

< iești, programată să se deslăsoa'.- 
pe terenul asociației sportive Rafi-

i năria 9 Mai. 22 de elevi de la școli
\ te profesionale Auto și Construcții 

, se p-egăteau să se întreacă pentru 
desemnarea celor mai buni „11". 
Pregătiri... emoții... suporteri.. Ca

• la orice meci. Tocmai cirul echi-

NOTĂ
n pete se pregăteau să intre pe teren 

își făcu apariția președintele aso
ciației sportive Rafinăria 9 Mai — 

b tov. Ștefănescu — și secretarul ei 
— tov. Grigare — care intrer-.p

i. „firul" acestui basm didincl: „Me 
ciul nu va avea loc pe terenul nos-

, tru. Noi sîntem proprietarii... Noi 
dispunem I t“

Și meciul n-a mai avut loc.."
S-ar părea că este o poveste. Dar

, nu el Spre mirarea tuturor, fan 
'■ tele s-au petrecut la Ploiești. Mar 

tor a fost corespondentul nostru 4 
î V LASCEANU, care ne-a semnalat 

■ cele de mai sus.
Tovarăși, din consiliul asociației 

sportive „Rafinăria 9 Mai", sinteti 
. proprietari, dispuneți, dar să știți că 
1 n-ați procedat frumos.

Ș HANDBAL

Agenda campionatelor
• Duminică se dispută etapa • 

X-a a campionatelor categoriei A. li*  
Capitală, programul se prezintă astfeh

Teren Progresul, de la ora 10: Știin
ța — Rulmentul (£), Progresul —
S.S.E. Ploiești (f), S.S.E. nr. 2 Bucu
rești — Victoria Oltenița (junioare).

Teren Dinamo, de la ora 14.30 s 
C.S.S. București — S.S.E. Constanță 
(juniori), Dinamo—Rapid (m). Con
fecția — Tractorul (f).

• Etapele următoare ale categoriei 
A, masculin, se vor disputa la 3. TO, 
14 și 17 mai. Trei din jocurile de la 
3 mai (Dinamo Bacău — Rapid. CSMS 
—Steaua și Raf. Teleajen — Știință 
Galați) au fost aminate pentru 7 mai, 
deoarece patrii din echipe dau jucă
tori selecționatei București pentru tur
neul de )a Sarajevo. Turneul final 
masculin va avea loc la Suceava 
(24—26 mai, turul) și Onești (29— 
31 mai, returul). In campionatul fe
minin, etapele se vor desfășura la 3, 
10, 17 și 24 mai; turneul final: turul 
la Arad (31 mai — 2 iunie) și returul 
la Craiova (5—7 iunie).

• Alte rezultate din campionatul 
de calificare: Portul Constanța — 
Petrolul Ploiești (m) 15—15 și 12— 
10; Știința Galați — C.P.B. Bucu
rești (f) 4—4 și 9—9 (s-a calificat, 
la vîrstă. Știința). La 2—3 mai vor a- 
vea ioc partidele Voința Odorhei — 
Inst. politehnic lași (f) și Recoltă 
Hălchiu — Voința Tg. Mureș (m).

• Campionatul republican de ju
niori. Alte rezultate: S.S.E. Constanța 
— S.S.E. Tg. Mureș (m) 12—11,
S.S.E. Constanța — S.S.E Craiova 
(f) 4—3, Victoria Oltenița — SS.B 
Ploiești (f) 10—3. Duminică Luceafă
rul Brașov (f) va înfrunta pe S.S.E. 
Cluj la Brașov sau pe Locomo
tiva Teiuș la Teiuș. Meciul de juniori
S.S.E. Cluj—S.S.E. nr. 2 București a 
fost fixat la 3 mai. Turneele finale 
ale acestui campionat se vor disputa 
la 8—10 mai la Baia Mare (juniorii) 
și la Sf. Gheorghe (junioarele).

Premii suplimentare în obiecte și bani
Extragerea I suplimentară : 8 14 46 24 27 

13 31 *
Extragerea a Il-a suplimentară: : 10 5 3 

44 33 31 34
Fond de premii : 1.122.005 lei.
Termen de contestație : 13 mai 1964 
Tragerea următoare va avea loc în 

Bucurefti.

PREMIILE LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din 17 aprilie 
1964, au fost atribuite următoarele premii 
întregi si sferturi : Premiul suplimentar I : 
3 premii sfert a 69.360 lei; Premiul supli
mentai II : 3 a 3.420 lei și 6 a 855 lei; Ca
tegoria I : 4 a 15.390 lei și 6 a 3.847 lei; 
Categoria a II-a : 11 a 5.643 lei și ’6 a 
1.410 lei; Categoria a IlI-a : 20 a 3.352 lei 
și 21 a 838 lei; Categoria a IV-a : 44 a 
1.539 lei și 44 a 384 lei; Categoria a V-a : 
55 a 1.102 lei și 87 a 275 lei; Categoria a 
Vl-a : 72 a 868 lei și 102 a 217 lei; Cate
goria a Vll-a : 114 a 532 lei și 180 a 133 
lei; Categoria a VIII-a : 174 a 384 lei și 184 
a 96 lei.

Rubrica redactată de Loto-PronospoFt;



Voleibaliștii romîni din nou învingători VĂ PREZENTĂM OASPEȚII NOȘTRI: REPREZENTATIVA OLIMPICĂ A R. S. CEHOSLOVAC]
PAkIS, 21 (Agerpres). —
In continuarea turneului pe care-1 

întreprinde în Franța, selecționata 
masculină de volei a orașului Bucu
rești a jucat la Lyon cu reprezentativa 
locală, repurtînd victoria cu 3—0 
(15—5, 15—0, 16—14). Voleibaliștii 

romi ni au făcut o veritabilă demons
trație în primele două seturi, trans
mite corespondentul agenției France 
Presse. In setul al 3-lea selecționata 
Lyonului a apărut pe teren întărită 
cu mai mulți jucători din prima repre-

Pentru amatorii de statistică atletică:

Recordurile mondiale de juniori
Mai mulți cititori ne-au întrebat în 

ultima vreme despre recordurile mon
diale de juniori ale diferitelor probe 
atletice. Le satisfacem curiozitatea, pu- 
blicînd în numărul de față tabelul la 
zi al recordurilor mondiale ale tineri
lor atleți.

Recordurile mondiale de juniori au 
început să fie înregistrate de statisti
cieni abia din anul 1960. Cu toate 
acestea, făcîndu-se o cercetare retros
pectivă; au fost confirmate ca recor
duri mondiale și rezultate mai vechi, 
realizate de atleți pînă la 19 ani.

Pe tabelul de onoare al juniorilor 
figurează, după cum se vede, și nu
mele tînărului nostru atlet GHEOR- 
GHE COSTACHE. Un alt sportiv ro- 
mîn. maestrul sportului VALERIU 
JURCA își are numele înscris pe ta
belul recordmanilor europeni la proba 
de 200 m garduri (23,9 sec. — Ploiești 
24.8.1958).

Intre paranteze am notat cifra re
cordurilor mondiale de seniori.

BĂRBAȚI
100 m 10,3 H. Davies (SUA) 1940 (10,0), 

L. Berruti (Itali-a) 1958, J. Traikov (Bulga
ria) 1963.

200 m 20,8 P. Radford (Anglia) 1958 (20,2).

ACTUALITATEA LA BASCHET
P RELIMIN ARIILE campionatului 

feminin de baschet, care se desfășoară 
în Peru, s-au încheiat. Pentru turneul 
final s-atu calificat echipele U.R.S.S., 
S.U.A., Braziliei, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace și Iugoslaviei. Alte șase 
echipe : Argentina, Chile, Paraguay, 
Franța, Japonia, Coreea de sud vor 
participa la turneul de consolare în 
orașul Iquitos.

în grupa I, pe primul Ioc s-a clasat 
echipa U.R.S.S., care în meciul decisiv 
a învins Brazilia cu 68—50 (32—24). 
Grupa a II-a a revenit echipei R.S. 
Cehoslovace victorioasă cu 74—48 (44- 
21) asupra echipei iugoslave. Cîștigă- 
toarea grupei a IlI-a na a fost desem
nată. deoarece meciul R. P. Bulgaria— 
Ș.U.A. a fost întrerupt din cauza ploii 
în minutul 10, cînd baschetbalistele 
bulgare conduceau cu 7—0.

SELECȚIONATA masculină de bas
chet a S.U.A., care cuprinde și cinci 
membri ai echipei olimpice, și-a con
tinuat turneul în Europa, evoLuînd la 
Palatul Sporturilor din Moscova în 
compania reprezentativei U.R.S.S. Acest 
meci, urmărit de 16.000 de spectatori 
și transmis la televiziune, a luat sfîrșit 
■cu rezultatul de 82—65 (46—31) în 
favoarea baschetbaliștilor sovietici. De 
la gazde cei mai buni realizatori au 
fost Korneev — 15 puncte, Volnov — 
14 puncte, Travin — 12 puncte, iar 
de la oaspeți Barns și Maccaffrey — 
cîte 16 puncte fiecare.

Echipa americană va mai susține me
ciuri la Kiev, Leningrad și Tbilisi.

82 gr. cea de argint și 69 gr. cea de bronz. 
Diametrul lor este de 6 cm,

IN DISCURSUL său inaugural la Congre- 
su sporturilor din India, dr. C. Chagla, 
ministrul educației, a anunțat că India 
candidează pentru organizarea J.O. din 
1S72

MEXIC, gazda Jocurilor Olimpice din 1968 
si una din tarile care au solicitat organi
zarea campionatului mondial de fotbal 1970, 
construiește actualmente, în orașul Ciudad 
Madero, primul său stadion (30.000 locuri), 
la nivelul mării. Toate celelalte stadioane 
ale tării se află la o altitudine de 2000 
metr;

INTRE federațiile de fotbal ale Danemar
cei și Suediei s-au ivit în ultima vreme se
rioase diferende. Sursa: faptul că suedezii 
refuză să trimită pe cei mal buni jucători 
ai lor, Agne Simonsson și Prjan Persson, 
la meciul de la 20 mai, de la Copenhaga, 
dintre selecționata Scandinaviei și Restul 
Europei.

DUPĂ acțiunile anti-doping inițiate de di
verse federații naționale, iată că și UEFA 
declară război dopingului. La cele patru 
jocuri din cadrul semifinalelor .Cupei cam
pionilor europeni*,  precum și la finala pro
gramată la Viena, vor fi delegați medici 
din țări neutre, care vor face contro-ale la 

zentativâ a Franței. Gazdele au ren- 
șit să' conducă la un tnomenL dat cu 
14—11. Dar, sportivii romîni și-au in
tensificat jocul, au salvat spectaculos 
mai multe mingi, au obținut avantaj 
și au cîștigat pînă la urmă acest set 
foarte disputat.

Echipa secundă de volet a orașului 
București a întîlnit marți seara la 
Marsilia reprezentativa Provence, pe 
care a învins-o cu scorul de 3—0 
(15—4; 15—7; 15—13).

400 m 45,7 E. Young (SUA) 1960 (44,9), 
A. Metcalfe (Anglia) 1961.

800 m 1:47,8 B. Tucker (SUA) 1962 
(1:44,3).

1000 m 2:24,1 M. Juza (Cehoslovacia)
1962 (2:16,7).

1500 m 3:44,6 A. San Romani (SUA)
- 1960 (3:35,6).

3000 m 8:14,0 Da Luca (Italia) 1963
(7:49,2).

1500 m ob. 4:08,0 Salomon (Franța) 1963 
(-)•

3000 m ob. 8:59,2 M. Herriott (Anglia) 
1958 (8:29,6).

5000 m 13:43,8 B. Kidd (Canada) 1962
(13:35,0).

110 mg 13,7 H. Jones (SUA) 1957 (13,2).
200 mg 23,0 W. Cawley (SUA) 1959 (21,9).
400 mg 49,7 E. Southern (SUA) 1956 (49,2).
înălțime 2,25 V. Brumei (URSS) 1961 (2,28).
Prăjină 4,77 B. Sternberg (SUA) 1962 (5,20). 
Lungime 7,95 E. Shelby (SUA) 1956 (8,31).
Triplu 15,89 V. Kravoenko (URSS) 1960 

(17,03).
Greutate 19,38 D. Long (SUA) 1959 (20,10). 
Disc 54,57 K. Johnstone (SUA) 1960 (62,62). 
Ciocan 61,64 U. Bayer (RFG) 1964 (70,67). 
Ciocan (6 kg) 66,12 GH. COSTACHE (RO- 

MlNIA) 1964 (—).
Suliță 79,12 V. Nikiciuc (Polonia) 1959 

(86,74).
Decatlon 7 201 M. Lauer (RFG) 1956 (9121).

FEMEI
100 m 11,4 B. Cuthbert (Australia) 1956 

(11,2).
200 m 23,2 B. Cuthbert (Australia) 1956 

(22,9).
400 m 54,9 D. Govonl (Italia) 1963 (53,4).
800 m 2:05,9 D. Willis (Australia) 1960 

(2:01,2).
80 mg 10,8 L. Staples (Australia) 1962 

(10,5).
înălțime 1,77 R. Woodhouse (Australia) 

1962 (1,91).
Lungime 6,34 C. Bakker (Olanda) 1963 

(6,62).
Greutate 15,38 M. Helmbold (RDG) 1960 

(18,55).
Disc 51,70 Westerman (RFG) 1963 (59,29).
Suliță 54,28 U. Thorvaldsen (Norvegia) 

1960 (59,78).
Pentatlon 4 679 M. Bignal (Anglia) 1959 

(5137).

FOTBAL
o Echipa olimpică de fotbal a 

U.R.S.S. susține astăzi la Kiev un 
meci de verificare cu reprezentativa 
olimpică a R. P. Bulgaria. După cum 
se știe fotbaliștii sovietici vor întîlni 
în preliminariile olimpice echipa R.D. 
Germane la 24 mai la Berlin și 17 iu
nie la Moscova.

Anul trecut echipa olimpică a 
U.R.S.S. a obținut următoarele rezul
tate : 7—0 și 4—0 cu Finlanda; 1—0 
cu R. P. Bulgaria; 2—0 cu Nacional 
Uruguay; 0—1 cu echipa olimpică a 
R. P. Ungare și 0—1 cu Penarol Mon
tevideo.

• Meciurile disputate în cea de-a 
6-a etapă a campionatului unional de 
fotbal s-au soldat cu cîteva surprize: 
astfel, Neftianik Baku a învins cu 3—1 
pe Torpedo Moscova, S.K.A. Rostov pe 
Don cu 1—0 pe Ț.S.K.A., în timp ce 
Spartak Moscova n-a reușit decît joc

slclejpl
cabine. Cu timpul, controlul se va extinde 
asupra tuturor jocurilor din competițiile e»- 
ropene.

DUPĂ Johnny Weissmiiller, Sonja Henie, 
Tony Seiler, Don Bragg, Albert Azcrrian, iată 
că un alt mare sportiv al lumii, campion 
olimpic, ca și cei mai sus citați, s-a de
dicat filmului. Este vorba de înotătorul 
australian Murray Rose, care a turnat re
cent un film în Pacific.

MINISTERUL de finanțe al Japoniei a 
decis să pună în circulație cu ocazia Jocu
rilor Olimpice o monedă de 100 de ieni 
pe care vor fi gravate cercurile olimpice. 
Este pentru prima oară cînd o monedă 
oficială a unui stat poartă emblema olim
pică.

LA J.O. de la Tokio, Japonia va pre
zenta 320 de concurenți, număr ce depă
șește pe cel al reprezentanților Australiei 
în 1956 (287) și al Italiei In 1960 (275 de 
sportivii.

PENTRU prima oară în istoria Jocurilor 
Olimpice, pe reversul medaliiloi decernate 
primilor trei clasați se va înscrie disci
plina sportivă la care au fost cîștigate. 
Medaliile cîntăresc: 90 gr. cea de aur.

Fotbaliștii noștri fruntași, susțin du
minică două jocuri internaționale. La 
București, cei din lotul olimpic vor 
juca în compania reprezentativei olim
pice a R.S. Cehoslovace, iar la Timi
șoara „secunzii" au ca parteneri de 
întrecere pe jucătorii echipei maghiare 
Dozsa Ujpest Budapesta.

Cine ne sînt adversarii?
Olimpicii cehi au mai 

evoluat pe terenurile noas
tre. Ultima oară, la 24 
octombrie 1962, cînd au 
fost întrecuți pe stadio
nul Republicii cu 3-0 
(1-0) de selecționata ca
tegoriei A. Unsprezecele 
cehoslovac și-a păstrat 
„osatura": 6 dintre jucă
torii care fac deplasarea 
la București au evoluat și 
cu doi ani în urmă. A- 
ceștia sînt: Schmucker, 
Urban,Gaborik, Weis, Pie
man și Bencz. Lor li se 
mai adaugă acum Mat- 
lak, Kos (rezervă la me
ciul din 24 octombrie 
1962), Cvetler, Nepomu- 
cky, Masny și Geleta, cu 
toți avînd la activ meciuri 
într-una din reprezentati
vele țării. Geleta și Cvet
ler au fost introduși 
recent în prima selecțio
nată a Cehoslovaciei, care 
în jocul susținut la Floren
ța (sîmbătă 11 aprilie) a 
egalitate (1—1) cu reprezentativa Ita
liei. Despre mijlocașul Geleta presa i- 
taliană a scris ca despre un urmaș 
al lui Masopust, iar despre aripa stin
gă Cvetler a avut, de asemenea, apre
cieri dintre cele mai bune.

Așadar, duminică la București lotul 
nostru olimpic se va găsi în fața unei 
formații redutabile, demnă reprezentan
tă a fotbalului cehoslovac, atît de a- 
preciat la ultima ediție a campionatului 
mondial din Chile. Dar iată cartea de 
vizită a fotbaliștilor oaspeți: Frantisek 
Schmuker (portar) — 24 ani, o dată 
internațional A, 4 ori internațional B, 
6 ori internațional juniori; Anton Ur
ban (fundaș) — 27 ani, 2-A, 2-B, 10- 
juniori; Zdenek Pieman (fundaș) —

Solymosi, 

terminat la

PE GLOB
egal (0—0) cu noua promovată, Volga 
Gorki. Alte rezultate: Moldova Chiși- 
nău — Zenit Leningrad 2—1; Dinamo 
Kiev — Dinarr.o Minsk 1—0; Dinamo 
Tbilisi — Șinnik Iaroslav 1-0; Aripile 
Sovietelor Kuibîșev — Torpedo Kutaisi 
0—0. In clasament conduce Dinamo 
Tbilisi cu 11 puncte din 12 posibile.

• După 18 etape, în campionatul 
polonez de fotbal conduce echipa Gor- 
nik Zabrze, urmată de Legia Varșo
via. Rezultate din etapa a 18-a: Gor- 
nik—Zaglebie 2-0; Ruch Chorzow — 
Legia Varșovia 4—0; Gvardia — Po
lonia Bytom 2-0; L.K.S. Lodz — Stal 
Jewzov 1—0; Pogon Szczecin — Odra 
Opole 1—0; Unia — Wisla Cracovia 
1—0; Szornberki —Arkonia 1—1.

• In meci retur pentru semifinalele 
„Gupei cupelor" la fotbal, echipele 
Sporting Lisabona și Olympique Lyon 
au făcut joc egal: 1—1 (0—1).

INCEPIND din 1897, in Anglia, pe tra- 
seul Hopkinstons-Boston, are loc în fie
care primăvară o cursă de maraton. Ce*  
mai fidel participant este Peter Volley, care 
a luat startul pentru prima oarâ la vîrsta 
de 40 de ani și pentru ultima oara — 
la 75 de ani 1

FEDERAȚIA scoțiană de fotbal a pregă
tii un proiect de reorganizare a „Cupei 
echipelor ciștigătoare de cupe". Scoțienii 
propun ca, începînd din ediția viitoare, 
să aibă loc un singur meci, in loc de 
două, intr-unui din cele două orașe de
semnate prin tragere la sorți.

IN URMA unui turneu care a avut loc la 
New York, cu participarea a 96 de jucă
tori, a fost selecționată echipa de bas
chet a S.U.A. oare va participa la Jocu
rile Olimpice de la Tokio. Din cei 12 
jucători selecționați, cinci au înălțimea de 
peste 2 metri, cel mai înalt, Mel Counts, 
student la Universitatea Oregon, avînd 2,13 
m, iar cel mai „scund*  — 1,80 m și 72 
kg greutate.

Șl ECHIPA UJPESTI DOZSA BUDAPESTA
20 ani, 5-B, 10-juniori; Vladimir Weis 
(fundaș) — 23 ani. 16-B. 7-juniori; 
Vladimir Kos (mijlocaș) — 27 ani, 
2-A, 14-B, 15-juniori; Ștefan Matlak 
(mijlocaș) — 30 ani, 4-A, 8-B, 4-ju- 
niori; Vladimir Nepomucky (mijlocaș) 
— 24 ani, 5-B, 8-juniori; Jan Geleta

lată echipa Ujpesti Dosza. De la stingă la dreapta, sus: F. Szusza (antrenor), Lung,
• • ■............................................ Szini, Gorocs,Rajna, Lutz, Csordas, Sovari, A. Kecskemeti (tehnician); jos 

Kovacs, Bene, Zambo.

(mijlocaș) 22 ani, 1-A. 2-B. 2-juniori; 
Vojtech Masny (înaintaș) — 25 ani, 
6-B, 3-juniori; Pavel Bencz (înaintaș) 
— 26 ani, 6-B, 2-juniori; Eduard Ga
borik (înaintaș) — 23 ani, 5-B, 8-ju- 
niorî; Ludevit Cvetler (înaintaș) — 26 
ani, 1-A, 12-B, 6-juniori.

In turneul preliminar pentru J. O. de 
la Tokio, echipa olimpică a R.S. Ceho
slovace a eliminat Franța pe care a

Aseară la Cluj, 
lotul B olimpic a învins 

reprezentativa R.P.D. Coreene 
cu 4-3

(Urmare din pag. 1)

însă, cu o voință puțin obișnuită, Han 
Cion Ho imprimă luptei un ritm su
focant, căruia Crudu nu-i mai poate 
face față și este învins la puncte.

Mihalic a confirmat frumoasa evo
luție de la București, învingîndu-1 și 
pe Han Mu Nan, iar Mîrza l-a între
cut la puncte, după un meci remar
cabil, pe Pac Mien Huan, învingătorul 
lui Low.

In celelalte partide, Kim In Sen cîș- 
tigă la puncte in fața lui D. Davidescu, 
iar N. Calița în fața lui Kim Iem Do.

★
Duminică dimineață, boxerii coreeni 

evoluează din nou în Capitală, în- 
fr-un nou meci în compania lotului 
nostru olimpic A. Partida va avea loc 
pe stadionul Republicii, de la ora 10.

IN VEDEREA focurilor Olimpice, In capi- 
fala Japoniei se construiesc numeroase șo
sele și drumuri de acces la stadioane și 
terenurile sportive. Potrivit unei statistici, 
numai pentru construirea a două șosele 
au trebuit să fie mutate 3750 de case.

IN CONFORMITATE cu hotărîrea Comi
siei de arbitri de pe lîngă F.I.F.A., în ca
drul jocurilor preliminare pentru campio
natul mondial din 1956 vor funcționa ar
bitri din următoarele continente: 33 din 
Europa; 15 din Africa; 12 de pe continen
tul american. Numărul arbitrilor din țările 
asiotice va fi desemnat ulterior.

SPRINTERUL engle2 Berwyn Jones, în 
virstâ de 24 ani, a produs un adevărat 
șoc membrilor federației de specialitate 
din Anglia, semnînd recent un contract 
prin care trece la profesionism, ca jucă
tor în echipa de rugbi Wakefield Trinity.

ORGANIZATORII Turului ciclist al Italiei 
au comunicat itinerariul ediției din acest 
an a competiției, care prevede 22 de etape, 
de-a lungul a aproape 4 000 km. A fost a- 
bandonat proiectul ca una dintre etape să 
se alerge pe teritoriul Greciei. Competiția 
va începe la 16 mai la Bozen și se va 
încheia în ziua de 7 iunie, la Milano. 

întrecut-o cu 4—0 (tur) și 4—2 (rett 
Mai are de jucat, în grupa sa, su G 
c.ia sau Anglia.

★

Ujpesti Dozsa, actualmente pe la 
V în campionatul maghiar (are rest;

te meciurile cu Ferencvaros și iu Cs 
pel), este antrenată de fostu’ r șsrn 
țional Ferenc Szusza și folosește, < 
obicei, următorul „11": Lung—Kapo 
zta, Varhidi, Rai na — Solymosi, Szi. 
— Borsanyi, Gorocs, Bene, Kuharszl 
Zambo. Din lot mai fac parte: Borbei 
(portar), Csordas, Lenkei, Petz, Sovai 
Lutz, Kovacs.

Se remarcă prezența unor ctinoscu 
fotbaliști cum sînt Gorocs (a jucat c 
41 de ori în echipa A), Solymosi (sele> 
ționat de 27 de ori în echipa reprezer 
tativă A); Varhidi (de 15 ori in ech 
pa A); Sovari (maestru emerit : 
sportului, de 11 ori prezent în național 
A), Rajna (excelent tactician, a juc; 
de 4 ori în reprezentativa A), Kuharszl 
(selecționat de 4 ori în echipa na 
țională).

■ " --- '£&==
PE SCURT
• Atletul belgian Aurele van de 

Driessche a cîștigat pentru a dou 
oară consecutiv maratonul de la Bos 
ton, parcurgind distanta clasică d 
42,195 km în 2h 19:59,0. Rp-- Aurii 
următoare s-au clasat Salakka (Fin 
landa), Wallingford (Canada), Pyste 
nen (Finlanda). Maratonul s-a desfă 
șurat pe un timp rece și ploios și . 
reunit la start 302 concurenți.

• Sala de sport din orașul Troye 
a ■ găzduit întîlnitea de scrimă intr. 
echipele de sabie ale U.R.S.S. și Fran 
tei. Au învins, sabrerii sovietici ci 
10-6. Intr-un meci de floretă sovieticu 
Mark Midler l-a întrecut cu 10 tuș< 
la 6 pe campionul mondial Jean Claudi 
Magrian.

• întîlnirea de șah la zece mese 
desfășurată la Budapesta între echi 
pele masculine ale R. P. Ungare ș 
Iugoslaviei, s-a terminat cu rezuitatu 
de 11-9 în favoarea șahiștilor ma 
ghiari. Pentru prima oară din 1957 
echipa R. ’P. Ungare reușește să în 
vingă puternica reprezentativă a Iugo
slaviei, care a cuprins între altele pe 
marii ’maeștri * Giigorici, Ivkov, Mata- 
novici și Parma.

• Federația poloneză de ciclism a 
selecționat lotul de 9 alergători din 
care va fi aleasă echipa pentru cea 
de-a XVII-a ediție a Cursei Păcii. 
Din lot fac parte S. Gazda, J. Kudra. 
R. Zielinski, A. Palka, R. Zapala, J. 
Gawliczek, J. Beker, W. Slowinski și 
J. Staron. La ultima probă de selec
ție, disputată contracronometru indivi
dual (30 km), pe primul loc s-a cla
sat Zielinski. Cicliștii polonezi vor par
ticipa la cursa de 4 zile ce va avea 
loc in R. S. Cehoslovacă.

• Etapa a 6-a a turului ciclist al 
Marocului, desfășurată între orașele 
Ketema — Al Hoceima (132 km), a 
fost cîștigată de alergătorul polonez 
Franciszek Surminski în 2 h 49:50,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat Fa- 
rouki (Maroc) același timp și Peter
sen (Danemarca) la 15”. In clasamen
tul general individual conduce Tim
merman (Belgia) secondat la 2’22” de 
marocanul El Gourch. Pe țări locul I 
este ocupat de Maroc, urmată de Spa-,

1 nia și Beigia.
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