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Spre noi succese Vizită
întrecerile Spartachîadei re

publicane cunosc un deosebit 
succes in asociațiile și clubu
rile sportive ale regiunii Bra
șov. In aceste zile de primă
vara mii și mii de tineri iau 
parte la concursuri și împreună 
cu activiștii sportivi, antrenorii,

profesorii de educație fizică, ins
tructorii voluntari traduc în fapt 
obiectivele cu care și-tau propus 
să întîmpine 
a Eliberării.

Iată cîteva din angajamentele 
luate de cluburile sportive din 
regiunea Brașov.

CLUBUL SPORTIV TRACTORUL

marea sărbătoare

• Va mobiliza în întrecerile Spartacliiadei republicane 6 000 
de participant! la 12 ramuri sportive;

• 3 000 de sportivi vor deveni pînă la 23 August purtători 
ai Insignei de polisportiv ;

• Vor fi pregătiți 35 de sportivi care să reprezinte regiunea 
în întrecerile finale ale Spartacliiadei.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR LUCEAFĂRUL
27 000 de elevi,

cadrul etapei de 
Insignei de poli-

• Să atragă în întrecerile Spartacliiadei 
dintre care 11 000 fete ;

• Să organizeze 50 de acțiuni turistice ;
• 2 000 de elevi (800 fete) vor deveni în 

mase a Spartacliiadei republicane purtători ai 
sportiv ;

• Vor fi pregătiți din rîndurile elevilor 60 de instructori
sportivi;
• 12000 de elevi vor fi atrași în practicarea gimnasticii de

angrenare ;
• Se vor organiza 20 de „duminici sportive11 la care vor 

participa 2 500 de elevi.

LA C.S.O. MEDIAȘ
• 5 500 de participant! la crosul de mase „Să irrtîmpinăm 

I Mai“;;
• Pină la 23 August 2 500 de sportivi vor îndeplini toate 

normele Insignei de polisportiv ;
• 18 500 de tineri și vîrstnici vor lua startul în etapa de

i n
J1Liliput"

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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Mâine dimineață, pe stadionul Republicii,

PUTERNICA REPREZENTATIVA DE BOX A R. P. 0. COREENE
EVOLUEAZĂ DIN NOU ÎN COMPANIA PRIMEI NOASTRE

9

• C. Ciucă are prilejul să infirme

prima decizie

• V. Badea poate reintra In lotul

(Continuare in pag. a 2-a)

■Foto:
Chioreanu

olimpic

TINERI ȘI TINERE!

Trei mari asociații sportive
din timpul liber in

A

mijlocul naturii, pe
terenurile de sport

preferat, partici

ELECTROMAGNETICA și 
trei dintre cele mai mari

• angrenarea In excursii a 2300 
de oameni ai muncii;

Vulcan, Electromagnetica și S. P. C.

• mărirea
UCFS cu 180, __________ __ __ _
sportivi șî promovarea a 2—?3 ele
mente Talentate în secțiile de per
formanță ale clubului Progresul;

afilierea unei secții noi la fe
derația de specialitate;

numărului de membri 
legitimarea a 20 de

Petreceți o parte

in întrecere

Practicați sportul

Tradiționalul cros 
de primăvară, „Să 
întâmpinăm 1 JWaV‘, 
cunoaște și amil a- 
cesta o mare aflu
ență. Mii și mii de 
tineri s-au întrecut 
pe aleile înverzite 
ale parcurilor. în 
locurile pitorești de 
la marginea ora
șelor.

Jn fotografie, un 
aspect de la crosul 
senioarelor din aso
ciațiile raionului 16 
Februarie din Ca
pitală, care a avut 
loc zilele trecute în 
împrejurimile Casei 
raionale de cultură 

tineretului.

Duminică dimineața, de la 
ora 10, pe ringul din incinta 
stadionului Republicii, amatorii 
de box din Capitală vor asista 
ia noua întrecere pe care pugi- 
liștii noștri o vor susține în 
compania reprezentativei R.P.D. 
Coreene.

Gala este așteptată cu un 
deosebit interes, atit datorită 
prezentei în ring a celor mai 
valoroși boxeri romîni, compo
nent! ai lotului olimpic, cît și 
valorii arătate de oaspeți în 
cele două îrrtîlniri susfinute 
pînă acitm In țara noastră.

„Capdl de afiș" al programu
lui 11 constituie, fără .îndoială, 
meciul din .cadrul 
iniuscă, im care se 
Constantin Ciucă și 
Kim In Sen, cam
pionul R.P.D. Co
reene. .Spectatorii 
își amintesc că, in 
primul meci, hoxe- 
Tiil coreean a ob
ținut — discutabil 
•— victoria la punc
te. Boxînd, de data 
aceasta la adevă
rata lui valoare, 
Ciucă are toate po
sibilitățile să depă
șească acest redu
tabil adversar și să 
ofere publicului 

bucureștean satis
facția victoriei de 
care i-a lipsit du
minica trecută. Es
te, de altfel, șî 
dorința lui Ciucă. 
Și Puiu Niculae, 
învingător în pri
mul meci cu Kim 
En Sic, este con
vins că va evolua 
la un nivel bun, 
reeditînd bineînțe

les și victoria.
în fața celui mai valoros ție care va aduna în jurul rin- 

boxer al oaspeților, Han Gion gutui de pe stadionul Republi- 
Ho, Constantin Buzuliuc va tre- cii pe toți iubitorii boxului din 
bui să arate că a învățat din București.

categoriei 
îatîlrii

înfrîugerea suferită în prima 
partidă, dînd o - replică puter
nică adversarului său. Meciuri 
de mare atracție sint și cele dintre 
C. Niculescu—Kim Hien Si: 
Virgil Badea — Pae 
Huan, învingătorul lui 
Dacă va face ;o figură 
Badea are perspectiva de a rej 
veni in lotul olimpic. Programul, 
este completat de meciul Mo- 
nea—Kim U Pil, și de partidele, 
din cadrul categoriei ușoară in 
care vor urca treptele ringului 
Iosif Milialic și N. Caluta, in 
compania lui Kim lem Do și, 
Han Mu Nam.

Așadar, o gală de .mare atrac-

Mien'
Leov.i 
bună.

Aspect din meciul C. Ciucă — Kim In Sen. 
Atacul boxerului coreean n-a putut fi oprit 
de directa de stingă a reprezentantului nostru. 
Miine ii vom revedea pe stadionul Republicii

pând la întrecerile

VULCAN, 
S.P.C. sînt 
asociații sportive din raionul Lenin. 
Au multi membri UCFS, echipe în 
diverse campionate, o bază mate
rială corespunzătoare, o bogată ac
tivitate de mase. Ele au condiții de 
activitate asemănătoare.

Aceasta ne-a determinat, ca în 
cinstea celei de a 20-a aniversări a 
eliberării patriei să pornim o între
cere între asociațiile noastre.

Iată punctele pe care noi, cei de 
la „VUlcan", le-am propus și pe care 
partenerii noștri de la ‘Electromag
netica și S-P.C. le-au acceptat:

Dănuț se cuibări în pătuț șl 
privi spre mămica. Mama răsfoi 
cîteva pagini și începu :

„Amu cică era odată într-o țara 
un crai, care avea trei feciori. Și 
craiul acăla mai avea .un frate 
mai mare, care era împărat într-o 
altă țară mai depărtată. Și. îm
păratul. fratele craiului, se numea 
Verde împărat...”. Perdeaua ge
nelor se lăs-a încet peste albas
trul ochilor lui Dănuț în seara 
aceasta n-a mai aflat despre pe
ripețiile ‘lui Harap Alb. Mama în
chise cartea și îl privi înduioșată: 
„Astăzi e obosit băiatul... a fost 
la antrenament. De cînd cu gim
nastica asta, Dănuț are un somn 
mai dulc&‘.

Da, de cînd cu gimnastica, .D’ă, 
nuț și colegii lui dorm fără vise, 
măhîncă asemenea lui... Flămin- 
zilă. iar ânccustările de pe ușă 
se urcă mereu cu cite un centi
metru.

Ca să ajungi ca ei, la „castelul 
(fermecat” U! centrului de copti, 
nu trebuie nici să te cațărl peste 
muntele de diamarit, nici să te ră
tăcești tprjfn codrul păzit de ba
lauri cu șapte capete ci doar să 
te sui în autobuzul 31, care te 
lasă tocmai la stadionul Tineretu
lui. Aici vei intra în împărăția 
gimnastilor .pitici. Profesorul Ma
rius Zirra — „GuViver” și pro
fesoara Tulia MurmuraChe — 
,.Zîna cea bună” te vor <pun.e în 
rînd cu Dănttț, Brînduș șl 
<Cristina șț veți începe lecția in 
sunetele unui marș voios.

Fetițele și băieții de la centrul 
de gimnastică Tac cei .dint-îi >pa#l 
spre marile ^performanțe. într-un 

■an au învățat multe. Pînă Și „T’ooi 
Degațe'ul‘*, adică micuța >Rva laa- 
nid. știe toate pozițiile de balet 
la bară Grupa cdtor ,.marV’ (6— 
10 ani) a ajuns la ,;battaments ten- 
dus“ și ia ..adagio”. Deci, au pru 
mul rînd muLtă muMS gimnastică 
artigfieă pentru ca mișcările să 
fie grațioase și wtrîiirfte întinse, 
chiar de la începutul începutur’- 
Tor. Oglinzile mari, care Incom. 
joarâ toata «aia, nu sînt... strîrn- 
be : ele reflectă fiecare genunchi 
îndoit, fiecare cap aplecat. S 
drept, tot mai puțin...

între timp, coboară amurgul Se 
aprind tuburile lui... „Aladin”. 
După oartea artistică e‘ cindul 
co.vorULui ite rmecat. NataI i a—- 
chilă" face rostogoliri rapiae 
vîntul. Cornel—„Lungită” 

’peste banca... năzdrăvană 
țeăla 'fulgerului.

Intre doini ,;stînd pe 
'Svetlana *ne povestește 
primul lor concurs. Aflăm că 

’prietena ei. Corina, a trecut cel 
măi bine prdbdie. cucerind astfel 
primul ilbc și o dată cu el mina... 
gimnasticii de performantă ^Svet
lana s-a muîtumtt, deocamdată, 
•c-u locul secund, ‘La școală însă, 
sînt la ^egalitate : 10 pe toata li
nia. Mamele și tatii, care așteaptă 
în vestiar sfîrșitui antrenamentu
lui, pot fi pe deplin mulțumiți.,

Și aici, în sala curată ca 
neaua, prind aripi vise frumoase : 
Corina Viad vrea să facă o 
„bîrnă” ca Sonia Io van, Svetlana 
Apostolescu vrea să fie ca Lenu- 
ța Leuștean... Se vor realiza oare 
dorințele lor ? Privirea îmi alune
că spre fereastră. Pe cercevea a 
poposit „Pasărea Albastră". Sim
bol al viselor împlinite...

ILDICO ȘIRIANU

sare
eu îu-

Mâine pe stadionul „23 August44, ora 16,30

primei etape a
SPABTACflIADEI

• angrenaTea in întrecerile Spar- 
tachiadei republicane a 500 de oa
meni ai muncii, îndeosebi tineri, 
peste obiectivul propus inițial;
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REPUBLICANE !

ACTUALITATEA
MIINE ÎNCEPE MECIUL 
FEMININ DE ȘAH 
IUGOSLAVIA—ROMÎNIA

• pregătirea pînă la 23 August 
a 400 de tineri șî tinere cu toate 
normele Insignei de polisportiv în
deplinite. Dintre aceștia 100 pină la 
1 Mal.

O organizarea campionatului aso
ciației sportive — după 1 iunie, data 
încheierii primei etape a Sparta- 
chiadei republicane — la cel puțin 
6 ramuri sportive, dintre care să 
nu lipsească atletismul.

întrecerea noastră a pornit. Ne 
angajăm să muncim cu toate forțele 
pentru îndeplinirea obiectivelor pro
puse.

ION DIDILESCU
președintele asociației sportive 

Vulcan

SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ •

Reicher — maestre ale sportu
lui —, Eleonora Gxxgîlea și Ma
ria Desmireanu — candidate de 
maestru. Ca rezerve au făcut 
deplasarea Veturia Simu și Ger
trude Baumstaiok.

Lotul olimpic al R. P. Romine—Reprezentativa
olimpică a R. S. Cehoslovace

Aseară a plecat fn Iugoslavia 
echipa reprezentativă feminină 
de șah a țării noastre, în vede
rea meciului pe care îl *va sus
ține miine (turul) și marți (re
turul) în localitatea Vrnjacka 
Banja, în compania echipei iu
goslave. In cadrul acestei în
treceri (ajunsă la a I-V-a ediție) 
se va juca la opt mese.

Reprezentativa noastră este al
cătuită din : Alexandra Nicolau, 
Margareta Teodoresou, Elisabeta 
.Polihroniade și Maria Jtogore- 
vici — maestre Internaționale —, 
Margareta Perevoznic și 'Modica

TRĂGĂTORII ROMfNI 
AU PLECAT LA 
VENEȚIA

S3 focuri culcat, pistol viteză și 
pistol precizie. Clasamentul se 
va face individual și pe echipe. 
Trăgătorii romîni au participat 
pînă acum la cinci ediții, cuce
rind de fiecare dată trofeul pus 
in joc. Printre cel care vor re
prezenta țara noastră la între
cere se află I. Sirbu, N. Rotaru, 
T. Ciulu, I. Olărescu, M. Fere
cata, Șt. Petrescu, I. Trip șa, V. -<------ .. ------------------ _ Ma_Atanasiu, M. Dumitiia, G. 
ghlar.

la zilele de 27. 2S ,1 29 apri
lie, la Veneția, an va deslășura 
cea de a VIII-a ediție a .Ca
pei Țârilor Latino" la tir, <la care 
participa sportivi din Italia, B. F. 
Boaiinâ, Fran|a, Spania, Portu
galia fi Monaco. întrecerile se 
vor desiâșura la armâ Uberâ ca
libru redus 3x40 locuri seniori *1

CONCUR5 DE MOTO- 
TURISM PE VALEA 
PRAHOVEI

Comisia de motooiclism a 
șului București și secția de

ora- mo-

• ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ

La București și la Timișoara 'fotbaliștii noștri susțin miine jocuri internaționale. în Capi
tală, lotul olimpic al R. P. Romîne joacă în compania reprezentativei olimpice a R. S. Cehoslovace 
(o adevărată repetiție generală înaintea meciului cu selecționata 

în orașul de pe malurile Begăi, 
lotul B întîlnește pe Dozsa Uj- 
pest Budapesta.

Firește, în centrul atenției iu
bitorilor fotbalului se situează 
partida de la București, progra
mată pe stadionul „23 August“ 
cu începere de la ora 16,30. Oas
peții noștri — fotbaliștii ceho
slovaci — au sosit ieri la Bum- 
rești pe calea aerului. La ora 
16,08, exact aceea comunicată 
de „informațiile* aeroportului, 
dintr-un „IL—18“ coborau cei 14 
^băieți4* ai lui Wytlacil, speran
țele fotbalului cehoslovac pentru 
X o.
narii, 
învins 
4—2) 
teapta

olimpică a R. P. Bulgaria), iar

ALTtlALIIATEA MMHHIVA 9

tociclism a clubului sportiv Me
talul București, organizează sîm- 
bătă, 2 mai, un concurs popu
lar de regularitate și moto- 
turism la care sînt invitați pose
sorii de motociclete din Capi
tală. întrecerea se va desfășu
ra pe șoseaua București — Dof- 
tana, cu 3 puncte fixe de con
trol la Ploiești, Cîmpina și Dof- 
tana și cu sosire la Muzeul 
Doftana. Cei mai buni vor pri
mi cupe și plachete. Se vor a- 
corda în plus distincții pentru 
cunoașterea și respectarea regu
lilor de circulație. Concurenții 
vor vizita apoi Muzeul Doftana. 
înscrierile se primesc pină 
miercuri 29 aprilie la clubul Me
talul din sir. Sf. Ștefan ar, 3, te
lefon 21-79-04.

• ACTUALIIATEA SMHWWA

pei

c/ă

txJ

de la Tokio. în prelimi- 
olimpicii oehoslovaci au 
ia ambele manșe (4 -0 și 
selecționata Franței și aș- 
»wmu hotărîrea F.I.F.A.-«i

în litigiul intervenit între echi
pele Angliei și Greciei. Pe te
ren au eî^tigat fotbaliștii greci, 
dar „dnsmlarii46 mai speră într-un 
succes 4a ...masa verde.

— Oricare ne-ar fi adversarii
— ne spunea ierîRudol'f Wytla- 
-cil (antrenorul reprezentativei 
Cehoslov.aciiei care a susținut în 
Chile finala ou echipa Braziliei^
— pe noi ne găsesc pregătiți. 
Jucătorii pe care i-arn selecțio
nat aparțin celor mai bune for
mații de club, primele patru 
în clasamenwl campionatiîliu! 
Dubla Praga (care se află în 
mosientttil de față pe locul 1 în 
clasament, ©u 28 p. din 21 par
tide), Slovan Bratislava (locul 2.

^Continuare în



Spartachiada republicană
Studenții 

de la Politehnică
în întreceri

stadionul Politehnica din Capi- 
au avut loc întrecerile de atle- 
ale „Politehniadei" din cadrul 

“i această 
ocazie a fost alcătuită echipa l.P.B. 
care va participa la campionatul uni
versitar. Cîteva din rezultatele înre
gistrate cu acest prilej: BĂIEȚI: 100 
m: M. Vătui (Fac. Metalurgie) 11,4; 
A. Roșu (F. Energetică) 11,6; D. Cor- 
nescu (F. Electrotehnica) 11,7; 4C0m: 
A. Roșu 54.0; 1. Niță (F. Energetică) 
54.1; 1000 m: T. Bucătaru (F. Mec. 
Agric.) 2:52,0; E. Motoașcă (F. Elec
trotehnică) 2:52,1; D. Caraman (F. 
Energetică) 2:56,2; înălțime: Ad. Trifu 
(F. TCM) 1,80; Gh. Pisică (F. Ener
getică) 1,65; lungime: Ad. Popescu 
(F. Energetică) 6,03; Ad. Oșanu (F. 
TCM) 5,79: greutate: Em. Velciu (F. 
Electronică) 13,22; C. Stancu (F. Me
canică 12,01; disc: C. Stancu 
Em Velciu 36,72; FETE: 100 
Strul (F. Electrotehnică) 14,5; 
derco (F. Chim. Ind.) 14,6; 
D. Toma (F. Electronică) 1:38,7: 
Sandru (F. Chimie) 1:43,9; lungime: L. 
Strul 4,61; L. Jivoin (F. Energetică) 
4,46; înălțime: L. Jivoin 1,25; greutate: 
A. Buligă (F. Metalurgie) 9,40.

Clasamentul pe facultăți: 1. Fac. 
Energetică 171 p; 2. F. Electronică 
120 p; 3. F. Electrotehnică 113 p; 4. 
F. Chimie industrială 81 p; 5. F. Me
canică Agric. 71 p; 6. F. Mecanică 54 
p; 7. F. Metalurgie 51 p; 8. F.T.C.M. 
.49 p.

Pe
tată
tism
Spartachiadei republicane. Cu

39,58; 
m: L.

R. An-
500 m:

A.

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai
DISPUTE ENTUZIASTE

u

SPRE NOI SUCCESE
(Urmare din pag. 1)

mase a Spartachiadei republicane (pînă acum au participat la întreceri peste 
9 000 de persoane);

• Se vor organiza 400 de acțiuni turistice;
• Vor fi pregătiți 150 de instructori sportivi și 62 de arbitri în dife

rite ramuri sportive ;
• Numărul sportivilor legitimați va crește cu 200 iar cel al clasifi- 

caților cu 300 ( 5 de categoria 1, 50 a 11-a și 245 a 111-a);
• Vor fi înscriși în UCFS încă 1 500 de oameni ai muncii.
• Se vor pregăti 20 de sportivi pentru lotul regional care va participa 

la finala pe țară a Spartachiadei republicane (5 Ia atletism. 3 la box, 
2 la fotbal etc.).

LA I.
La o recentă duminică sportivă”, or

ganizată de clubul raional Olimpia, 
ne-am întîlnit cu maistrul N. Mihă- 
iescu de la I.O.R., președintele birou
lui secției de volei din cadrul aso
ciației I.O.R.

— Ce v-ați propus pentru dezvol
tarea voleiului la I.O.R., l-am întrebat 
pe activistul obștesc N. Mihăiescu ?

— „în urmă cu doi-trei ani am avut 
o echipă bună de băieți. Dar după ce 
ea a retrogradat din campionatul de 
calificare, activitatea voleibalistică de 
la noi a început să șchioapete. în 
urma măsurilor luate de consiliul aso
ciației (președinte Toma Gheorghe) 
în ultimul timp se constată un reviri
ment. 
I.O.R. 
Avem 
secții 
nică", 
unitatea B.

în cadrul Spartachiadei, echipele 
existente își vor disputa între ele un 
adevărat campionat, sistem tur-retur. 
Tot în cadrul marii competiții vom 
organiza meciuri pentru fete. Aceste 
jocuri vor constitui baza de selecție 
pentru formarea unei echipe feminine 
care la toamnă să activeze în cam
pionatul raional".

Pentru început, biroul secției de vo
lei și-a prevăzut printre obiectivele

O. R.
sale atragerea a cel puțin 150 de băieți 
și fete în practicarea organizată a 
voleiului.

Despre alte angajamente ale consi
liului asociației sportive I.O.R. ne-a 
vorbit secretarul asociației, inginerul 
N. Ionescu.

Iată cîteva dintre ele :
• amenajarea în imediata apropiere 

a întreprinderii a unui teren de fot
bal și a unui teren de joc pentru hand
bal în 7, volei și baschet.

• înființarea a două noi secții 
ramură de sport — tir și tenis 
masă ;

• afilierea a două secții la federații;
• trecerea tuturor normelor pentru 

Insigna de polisportiv de către 70 
de tineri.

Marți după-amiază, pe aleile din ju
rul Casei de cultură a tineretului din 
raionul 16 Februarie s-a desfășurat 
faza raională a tradiționalei competi
ții, crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“. La 
startul celor patru probe s-au aliniat 
reprezentanții asociațiilor din raion. 
Am revăzut printre ei sportivi și spor
tive de la Confecția, Armătura, I.S.B., 
Electra, B.T.A., Turbina, Foresta, As
censorul, Spic de grîu și altele.

Ca întotdeauna întrecerile crosiștilor 
și crosistelor am prilejuit dispute entu
ziaste, cîștigătorii impunîndu-se doar cu 
câțiva metri înainte de... finiș. Cea mai 
pasionantă cursă a fost a juniorilor, în 
care alergătorul Valerin Dumitrescu 
de la Electra l-a întrecut pe Gh. Chi- 
riac — asociația Înainte-Dragomirești 
doar cu un „piept".

în celelalte probe au cîștigat Alexan
drina Stanca (Confecția) jiunioare ; 
Constanța Andrei-Iordache (Spic de 
gîu) — senioare și Gheorghe Șuteu 
(Armătura) — seniori.

Un cuvînt de laudă pentru organi
zatori — clubul raional Avîntul — 
care s-au străduit să asigure concursu
lui cele mai bune condiții de desfă
șurare.

a crosului „Să înlîm- 
Mai“. Zeci de spectatori au 

urmărească întrecerea tovară- 
de muncă, pe acei oare își 
cu multă ardoare finala ra- 
cros. în „deschidere" e-a des-

pe 
de

ÎNTRECEREA DE PE TERENUL
„C.P.B."

Voleiul tinde să devină la 
un sport cu adevărat de mase, 
formații bune într-o serie de 
ca „optică", „montaj", „meca- 
„nichelaj", „administrativ" și

într-una din după-amiezele trecute, 
pe cochetul teren sportiv din apropie
rea Casei Scînteii au avut loc între
ceri tinerești în cadrul Spartachiadei

repnblicane și 
pinăm 1 
venit să 
șrlor lor 
disputau 
ională la 
fășnirat un meci de fotbal contînd pen
tru etapa I a Spartachiadei republi
cane a asociației sportive C.P.B. Cele 
două echipe, „ofset" și au prac-

, ticat un joc plăcut, apreciat de pu
blic. După o repriză albă au cîștigat 
ofsetiștii cu 3—1.

După aceea s-au aliniat la start cro- 
siștii. Cîștigători ai concursurilor pe 

i asociații din raionul 30 Decembrie. 
L Da grupa junioare și-aiu măsurat for- 
, țele 54 de fete. Cea mai bine pregătită 
( a fost Floriea Floarea (Școala profe

sională F.R.B.) care a cîștigat detașat. 
[ Pe locul următor s-a clasat colega sa 

Maria Popa. La juniori locul I a re
venit alergătorului 1. Popescu (P.T.T.) 

; urmat fiind de un alt atlet de la aso- 
’ cîația sportivă P.T.T., Gh. Popa. în 
1 probele de seniori s-au avîntal în 

cursă 50 de sportivi ți sportive. La 
fete o comportare bună a avut Elena 
Molea de la C.P.B. care a avut un a- 
vans de 5 secunde față de Maria Bivo
larii (Șc. tehn. financiară), clasată 
locul II. Ca și la juniori, întrecerea 
niorilor a fost cîștigată tot de un 
prezentant al asociației P.T.T., de 
Ciomori. Pe locurile 2—3 s-au clasat 
— cu același timp — doi sportivi de 
la TAROM, M. Radu și T. Mini.

pe
se- 
re-
V.

A PEAGU

Presupuneri și... realități la li. T. A.
întrecerilor, subcomisiile tehnică, orga
nizatorică, de propagandă etc. S-a a- 
rătat că pentru popularizarea Sparta
chiadei republicane au fost confecțio
nate pînă la acea dată două panou A, 
că s-a vorbit la stația de amplificare. 
Și... atit. Despre rezultate concrete, 
despre cifre, care să arate că intr-o 
lună și jumătate s-a făcut ceva, nu s-d 
pomenit nimic (și nu se putea firește). 
S-a... presupus insă că vreo 200—250 
de tineri ar fi participat la întreceri. 
Repetăm, s-a presupus!

Așa stînd lucru
rile. ne punem pe 
bună dreptate între
barea : CUM A 
FOST POSIBIL CA 
INTR-O ASOCIA

ȚIE ATIT DE MARE — REȚINEȚI. 
APROAPE 5000 DE MEMBRI ț - 
TIMP DE O LUNĂ Șl JUMĂTATE 
SA NU SE FACĂ NIMIC. ABSOLUT 
NIMIC? Ce părere au cei 25 de mem
bri ai consiliului asociației (președin
te T. Blaj, secretar F. Gherald) de 
această situație? Sint ei oare mulțu
miți de munca pe care o desfășoară? 
Angajamentul pe care și l-au luat, a- 
cela de a angrena In întrecerile sporti
ve din cadrul Spartachiadei republi
cane 3900 de participanți va putea fi 
oare îndeplinit ? în asemenea condiții 
ne îndoim că dai

A început sezonul de cicloturism, lată un grup de elevi bucureșteni plecați duminica trecută in excursie la 
Mogoșoaia

Foto î A Crîșan-coresp.

U.T.A. este una dintre cele mai 
mari asociații sportive din orașul A- 
rad. Aici sportul we mulți prieteni 
și. de fiecare dată, cu ocazia compe
tițiilor de mase, asociația sportivă a 
textiliștilor arădeni s-a aflat în frun
te. Spartachiadele tineretului, de 
iarnă și de vară, au adunat la star
tul întrecerilor de atletism, gimnasti
că. fotbal, volei, handbal etc. mii de 
tineri din uzinele „30 Decembrie".

U.T.A. numără in prezent aproape 
6000 de membri UCFS / In mod fi
resc, aici s-a dez
voltat și sportul de 
performantă. In ca
drul asociației ac
tivează 11 secții pe 
ramură de sport.
în care își desfășoară activitatea a- 
proape 500 de sportivi legitimați, pre- 
zenii la multe ramuri sportive în pri
mele campionate ale tării. Asociația 
sportivă are un antrenor cu normă în
treagă, 9 cu jumătăți de normă și 
mulți alți tehnicieni și instructori 
sportivi.

Cit privește baza materială, aceasta 
oferă cele mai bune condiții de prac
ticare a sportului în orice anotimp. 
Un stadion excelent, cu două terenuri 
de fotbal și pistă de atletism, o sală 
de gimnastică, terenuri de handbal și 
volei, un poligon de tir și o arenă 
de popice se află la dispoziția iubito
rilor de sport din uzină.

Astfel stînd lucrurile, ne așteptam 
ca și Spartachiada republicană să fie 
în plină desfășurare la U.T.A. Condi
ții, după cum am văzut, sini dintre 
cele mai bune. Dar, spre marea noas
tră surprindere, situația existentă este 
cu totul alta.

PORTRETUL

SĂPTĂMÎNII
ACTIVISTUL VOLUNTAR GRIGORE FURTUNA

Au trecut aproape două luni ae cînd 
s-a dat startul în această mare com
petiție de mase și în loc să urmărim 
concursuri. întreceri entuziaste, să-l cu
noaștem pe primii învingători am asis
tat săptămina trecută la U.T.A. la o 
ședință cu totul neobișnuită.

In sala clubului uzinei s-au adu
nat vreo 40—50 de activiști sportivi, 
membrii consiliului asociației sporti
ve, antrenori, instructori și sportivi 
fruntași. Ce se discuta ? N-o să vă vină 
să credeți: planuri de măsuri în vede
rea organizării întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei republicane (la 13 apri
lie. notați bine) II A fost anunțată 
comisia care va coordona organizarea

Vinovați de situația existentă la 
U.T.A. se jac și activiștii clubului 
sportiv orășenesc și mai ales tov. Ion 
Petrovan, secretar cu probleme tehni
ce la C.S.O.. care răspunde din partea 
consiliului clubului de asociația spor
tivă U.T.A. El n-a dat un ajutor con
cret acestei mari asociații sportive și, 
mai ales, n-a controlat activitatea.

A rămas mai bine de o lună pînă 
la încheierea etapei pe asociație a 
Spartachiadei republicane. Pentru ca 
timpul pierdut să poată fi recuperat, 
iar rezultatele să fie pe măsura posi
bilităților, a condițiilor materiale ex
celente de care dispune asociația, tre
buie luate cele mai energice măsuri: 
să se treacă de îndată la o muncă 
concretă de mobilizare a tineretului în 
întreceri, să tie angrenat întregul ac
tiv de antrenori, instructori și activiști 
sportivi în acest scop.

Măcar acum, cînd echipa de fotbal 
s-a mai... descotorosit de emoțiile re
trogradării, consiliul asociației sporti
ve ar putea să-și amintească de cei 
5000 de membri UCFS care l-au ales 
și care vor să facă sport, să participe 
la Spartachiada republicană I

Nici n-am intrat bine 
în comună, la Drăgănești- 
Olt, că am și dat ochi cu 
omul pe care-l căutam. 
Venise la sfatul raional, 
cu treburi. Ce fel ? Spor
tive, de bună seamă. 
Ne-am învoit să ne în- 
tilnim pe seară, să stăm 
de vorbă. Vroiam să scriu 
ceva despre un activist 
obștesc și tovarășii de la 
consiliul raional UCFS, 

ba și cei de la regiune, 
mi-l recomandaseră fără 
să stea pe gînduri.

— Ehei, Grigore Fur
tună, învățătorul de la 
Drăgănești... Face lucruri 
strașnice ’

Un om mărunțel, bine 
legat, cu păr castaniu

(nici nu-i dai cei 50 de 
ani), cu ochi pătrunzători 
și vioi ca argintul viu, așa 
l-am cunoscut.

Cu un an în urmă, e- 
chipa de gimnastică pre
gătită de el a cîștigat 
locul III la faza regio
nală a Spartachiadei de 
vară.

— De unde-au apărut 
prichindeii ăștia atît de 
talentați ? se mirau unii. 
Că la Drăgănești-Olt doar 
nu au tradiție în gimnas
tică...

— Și-o să rămînem o 
veșnicie așa ? le-o reteza 
tovarășul Furtună. Iaca, 
tradiția o facem noi ! Ca 
și-n alte treburi.

Și s-a apucat și mai 
aprig să crească gimnaști 
pricepuți dintre copii.

Dar de cîte nu se ocupă 
tovarășul Furtună ! ? Vor
ba lui : „îmi termin tre
burile la școală și dau 
fuga pe teren..." Asocia
ția Sportivă „OLTUL" de 
pe lingă gospodăria co
lectivă cu același nume 
e îndrumată îndeaproape, 
zi de zi, de tov. Furtună, 
membru în Consiliul ra
ional UCFS din anul 1957. 
Tot el răspunde de faza 
de mase a Spartachiadei 
republicane în asociația 
sportivă „Victoria" din 
comuna Dăneasa.

— A instruit consiliul 
asociației, ca să cunoască 
bine regulamentul Spar
tachiadei, a ajutat la ame
najarea terenurilor de 
sport. La începutul anului 
a participat la întocmirea 
calendarului asociației, la 
organizarea adunării gene
rale a membrilor ei — ne 
spune tov. Dumitreseu, 

președintele consiliului ra
ional. De mare ajutor ne 
e tovarășul Grigore Fur
tună.

Vedem apoi mulțime de 
nfișe măiestrit lucrate de 
activistul voluntar, prin 
care tineretul e chemat 
la întrecerile Spartachia
dei. în sfîrșit (e un fel 
de a spune, pentru că 
n-am amintit nici pe de
parte toate cele de care 
se ocupă) la școala gene
rală de 8 ani, unde pre-

dă tov. Furtună, vedem 
un interesant fi atractiv 
„col( sportiv", și chiar o 
sală de sport, deosebit de 
folositoare mai ales iar
na, în pregătirea atleților, 
de care se ocupă tot el.

Ne-am întîlnit spre sea
ră, la școală. După toate 
cite aflasem, n-am mai 

avut de pus decît ultima 
fi... nelipsita întrebare re
portericească : planuri de 
viitor ?

— Multe. Să meargă 
treaba mai bine în aso
ciații. Și un „of“ perso
nal : locul întîi Ia gim
nastică, știți dv., și o e- 
chipă tare de handbal îa 
școala noastră, să-i bată 
pe foștii mei elevi, mari 
acum, de la școala medie. 
Acum nu rni-l pot închi
pui pe tovarășul Furtună 
stînd locului. Acu-i aici, 
acu-i în celălalt cap al 
comunei, ori în altă par
te. Nu e vorba de nesta
tornicie, dar ca unul care 
predă educația fizică nu 
numai că iubește într-ade- 
văr mișcarea, dar înțelege 
că una din îndatoririle 
sale, pe care o îndepli
nește cu pasiune, este de 
a sprijini... mișcarea spor
tivă din raion.

Cînd am plecat, m-am 
surprins fredonînd aria 
lui Figaro din opera lui 
Rossini. Mi-o sugerase 
omniprezența activistului 
voluntar Grigore Furtună.

MIRCEA COSTEA
CONSTANTIN ALEXE
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O nouă etapă importantă in categoria A
Etapa a Vil-a a campionatului repu

blican programează jocuri foarte echi
librate și deosebit de importante pentru 
ocuparea sau ...menținerea unor locuri 
fruntașe în clasamentul categoriei A. 
In București, Steaua va înlîlni Pro
gresul într-o partidă care promite foar
te mult prin valoarea înaintărilor celor 
două echipe. Grivița Roșie are o sar
cină mult inai ușoară in compania echi
pei gălățene Ancora, de la care aș
teptăm însă o evoluție mai convingă
toare, mai apropiată de cerințele cate
goriei A. Tot în Capitală, va avea loc 
și meciul Constructorul — Știința Cluj.

Două scrisori—aceeași întrebare...
Prima ne-a venit din Craiova 3 poar

tă semnătura corespondentului nostru 
Veneru Săndulescu. El ne scrie despre 
decepția spectatorilor și a echipei de 
rugbi Electroputere care, la a doua 
etapă a campionatului republican de 
calificare, au așteptat vreme îndelun
gată și... degeaba pe jucătorii forma
ției Minerul Vulcan.

„De ce n-au venit rugbiștii de la 
Vulcan la Craiova ?“ ne întreabă 
corespondentul nostru >

In aceeași zi. am primit o altă 
scrisoare, semnată de echipa de rugbi 
Minerul Vulcan.

„Am pierdut primul meci din această 
ediție a campionatului republican de 
calificare nu pentru că adversarul a 
fost măi bun sau pentru că echipa 
noastră nu s-a pregătit corespunză
tor. Cauza a fost cu totul alta : NE- 
PREZENTAREA echipei noastre la

„Clasicele”, la jumătatea campionatului
Luptătorii din campionatul republi

can de clasice’4 seria A au făcut o 
pauză de două săptămîni. întrecerile 
vor fi reluate mîine o dată cu desfă
șurarea etapei a treia. Pe terenul de 
handbal din parcul sportiv Dinamo și 
pe terenul Progresul din str. Ion Vidu 
vor evolua cu acest prilej 8 din 
cele 12 formații care activează în 
prima serie a campionatniiui repu
blican. în grupa I se vor întîlni 
echipele Dinamo, C-S.lfâ. Reșița, 
Rapid și Metalul Buc., iar în grupa a

5ERIMA i
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formații aflate pe locurile 5 și 7 în 
clasament.

Foarte „strîns" se anunță și jocul 
dintre Rulmentul Bîrlad și Știința Pe- 
troșeni — învingătoare duminica tre
cută în fața colegilor timișoreni. Aceștia 
vor primi vizita mctalurgiștilor bucu- 
reșteni, hotărîți să obțină, la Timișoara, 
prima victorie din acest campionat.

Ce! mai important joc din țară ni 
se pare, însă, cel dintre CSMS lași și 
liderul clasamentului, Dinamo Bucu
rești. Dinamo are, desigur, prima șansă- 
Ieșenii reprezintă însă un adversar des
tul de greu de depășit.

Tr. Severin din lipsa de sprijin și 
de înțelegere manifestată de asociația 
sportivă pe care o reprezentăm. In 
etapa a li-aamavat norocul să fim 
programați „acasă", dar jocul următor 
trebuia să-l susținem la Craiova, cu 
Electroputere. Ne-am pregătit cu se
riozitate dar am pierdut și acum 
prin neprezentare. Cauza ACEEAȘI 
Două meciuri pierdute în acest fel 
în primele trei etape. De ce nu se 
asigură rugbiștilor de la Vulcan po
sibilitatea de a susține partidele din 
campionatul de calificare ?“

Iată, așadar, că nu este vorba de 
un simplu „accident", de o negli
jență iniîmplătoare a asociației 
sportive din Vulcan, ci de o nepă
sare evidentă față de această echipă, 
care are multe posibilități de a se 
afirma.

II-a, Progresul, A.S.M. Lugoj, Unio 
Satu Mare și Steaua. Este deci o re
uniune deosebit de interesantă în care 
vor putea fi văznți la lucru fruntașii 
acestui sport, componenții lotului olim
pic.

întrecerile se vor desfășura duminică 
de la ora 10 pe terenurile amintite, 
iar în caz de ploaie în sala Dinamo 
cu începere de la ora 14.

★
La lupte libere se desfășoară mîine 

etapa a doua din cadrul campiona
tului republican seria B. Sînt pro
gramate «următoarele întîlniri : Pro
gresul Brăila — Metalul Buc., Petro
lul Ploiești — Metalul Tîrgoviște, 
I.M.U. Medgidia — Viitorul Buc., Ci
mentul Bicaz — Electroputere Craiova, 
Metalul Bocșa — Constr. Hunedoara, 
Jiul Petrila — Crișul Oradea, Unio

Mîîne, la Floreasca

în campionatul masculin, 
partida centrală: Rapid - Știința Cluj

Șirul partidelor decisive, care încheie 
returul acestui pasionant campionat 
masculin, ne oferă mîine disputa din
tre RAPID și ȘTIINȚA CLUJ. Intîl- 
nirea se anunță extrem de echilibrată 
și deschisă oricărui rezultat. Studen
ții ne-au dovedit că știu să lupte cu 
multă ambiție în meciurile din depla
sare (au cîștigat două din cele 3 
partide jucate în București). In ace
lași timp și feroviarii au neapărat ne
voie de victorie pentru a nu pierde 
contactul cu fruntașele clasamentului. 
De reamintit că în tur, clujenii au cîș
tigat cu 68—51, după ce timp de 30 
de minute jocul fusese perfect echi
librat.

De rezultatul acestui meci sînt direct 
interesate și celeidfte două formații 
bucureștene. Steaua și Dinamo (am
bele joacă pe teren propriu, cu Poli
tehnica Cluj și, respectiv, Știința Tg. 
Mureș), care în eventualitatea unui 
succes al Rapidului s-ar apropia la 
numai două puncte de lider. Toate 
cele 3 întreceri sint programate mîine, 
de la ora 9, în sala Floreasca.

• In celelalte 3 partide ale etapei 
se întîlnesc : Dinamo și Știința Bucu
rești (la Oradea), Știința Craiova și 
Știința Timișoara (la Craiova), Stea
gul roșu și Siderurgistul Galați (la 
Brașov).

• Duminică se încheie întrecerea 
formațiilor din seria a II-a. După cum 
se știe, în această ultimă etapă, două 
din cele 3 candidate la calificarea în 
seria I, Farul Constanța și Aurul Brad 
evoluează „acasă" in compania Voinței

I Satu Mare și, respectiv, Olimpiei

Satu Mare — Chimistul Baia Mare și 
Auto-sport Sf. Gheorghe — C.S.M. 
Cluj. Atragem atenția asupra faptului 
că o parte din arbitrii delegați nu s-au 
prezentat la etapele trecute, în locali
tățile respective aducînd astfel pre
judicii bunei desfășurări a întrecerilor.

★
Duminica trenată s-a desfășurat pri

ma etapă a campionatului republican 
de lupte clasice seria B. Iată rezulta
tele : Mureșul Tg. Mureș — Vagonul 
Arad 6—6 ; Viitorul Buc. •—- I.M.U.
Medgidia 14—2 ; Independența Sibiu 
— Constr. Marghita 2—14; C.S.M. 
Cluj — Crișul Oradea 8—6; Carpați 
Sinaia — C.S.M.S. Iași 12-—4 ; Dinam» 
Pitești — Electroputere Craiova 7—9; 
Petrolul Ploiești — Vulturul Tuleea 
9—7 ; Rulmentul Brașov — Constr. 
Hunedoara 10—6.

M.I. Cea mai grea sarcină o au însă 
baschetbaliștii de la C.S.M.S. Iași, 
oare joacă la București cu Progresul, 
(sala Giulești, ora 18,30).

• Iată cum arată clasamentul coș- 
geterilor înaintea ultimelor două etape: 
1. R. Țedula 495 p; 2. A. Novacek 
436 p; 3. P. Dumitrescu 380 p; 4. A. Savu 
375 p; 5. N. Viciu 335 p; 6. O. Teo- 
doru 324 p; 7. II. Demian 317 p; 8. 
Gh. Hatman 315 p; 9. R. Popov ici 297 
p; 10. N. Ionescu 293 p; 11. M. Albu 
290 p; 12. Gh. Dragoș 284 p.

l/anelore Spiridon, una din cele mai eficace jucătoare 
din campionatul nostru, a scăpat de adversara di
rectă (Margareta Simon), adăugind „zestrei" sale 
încă două puncte. Fază din meciul Știința Bucu

rești — Voința Buc.
Foto: 1. Mihăică

TENIS
Jucătorii noștri au trecut prima probă practică 

cu calificativul „bine”

Ce n-ati știutJ 7

despre campionatul feminin..;
• In cele 102 meciuri ale campio

natului feminin s-au înscris 10.720 de 
puncte, ceea ce înseamnă 105 puncte 
de meci (în 1963 media fost de 96 de 
puncte).

• Un ușor progres se face simțit în 
procentajul aruncărilor libere. Majo
ritatea echipelor și-au îmbunătățit ci
frele in returul campionatului. Excep
ție au făcut doar Rapid, Voința Oradea 
și Voința Tg. Mureș, care au realizat 
medii inferioare. Iată, de altfel, pro
centajele echipelor, in ordinea clasării 
lor la finele întrecerii. (în paranteze 
sint mediile din tur, retur și turneul 
final pentru primele patru clasate): 
Știința Buc. (54% — 56% — 56%), 
Rapid (68% — 56% — 68%), Vo

ința Buc. (53% — 58%’
— 61%), Mureșul Tg. 
Mureș (49% — 59% — 
56%), Știința Cluj (54%'
— 56%), Constructorul
Buc. (57% - 66%).
Voința Brașov (53% — 
56%), Voința Oradea 
(59% - 46%), Voința 
Tg. Mureș (55% —
48%) și Crișul Oradea 
(51% - 50%).

• Cele mai bune pro-, 
centaje la aruncările li
bere le-au realizat: Irina 
Vasilescu 74%, Ecaterina 
Cherciov 73%, Hanelore 
Spiridon și Octavia Si
mon 70%, Anca Racovită 
66%.

• Știți cine au execu
tat cele mai multe arun
cări libere în acest cam
pionat ? Hanelore Spiri
don 128. Marta Tanko 
(Voința Tg. Mureș) J26, 
Dorina Suliman 124. Anca 
Racoviță 112, Suzana 
Dolhan 102 și Magdalena 
Vagner 160.

0 Cele mai multe gre
șeli personale au fost co
mise în ordine de : Voința 
Buc. 424, Voința Oradea 
397, Voința Tg. Mureș 
373, Știința Buc. 365, 
Mureșul 357, Voința Bra
șov 347, Constructorul 
Buc. 343, Știința Cluj 313 
și Crișul Oradea 310.

AU CÎȘTIGAT 
Șl CEA DE A PATRA PROBĂ

A FINALELOR?
Fără a fi atins o valoare tehnică deo

sebită, finala de sabie pe echipe a re
ținut totuși atenția prin lupta tndSrjită 
care a caracterizat multe meciuri. In 
această privință, meciul dintre Steaua 
și C.S.M. Cluj a fost cei mai... tare. 
Cei care au inițiativa. puncUnd primii, 
sînt clujenii, prin Z. Rollout cate îl în
trece la mare luptă (5—4) pe Vintilă. 
Sabrerii militari egalează însă prin 
Mustață (5—3 cu Szantai). Apoi este 
rîndul echipei Steaua să ia conducerea. 
Culcea obținînd victoria în asaltul cu 
Becherescu (5—3). Dar, după un nou 
asalt, iarăși egalitate, deoarece Alexe 
uu-1 poate depăși pe L. Rol ioni (2—5). 
Urinează o altă victorie a trăgătorilor 
militari (Vintilă — Szantai 5—4) și, 
în replică, o egalizare a scorului, în 
urma asaltului Z. Robotii — Culcea 
(5—3). După aceea, salbreru de ia 
Steaua realizează, consecutiv, trei vic
torii, dar clu jenii reușesc să se mobi
lizeze și să puncteze și ei de trei ori 
la rind I Așadar : 6—6 I Apoi, 7—7...

Mai sint de tras doar două asalturi. 
In primul, Vintilă câștigă la Becheres
cu (5—3), în schimb, Mustață pierde 
— surprinzător — la Z. Rohoni, ,cu 
5—2. Și astfel, scorul, după 16 asal- 

j turi, este 8—8. Cum și la tușe situația 
i se prezintă egală (I). urmează să se; 
tragă un asalt de baraj. Sorții hotărăsc, 
ca acest asalt să fie susținut .de Cul
cea și L. Rohoni. Culcea cîștjgă cu 
5—3, iar Steaua cu 9—8, un meci care 
a durat aproape două orei

j Prin urmare, după prima manșă, 
Steaua se află pe locul I '.(.5 v) urmată 
de C.S.M. Cluj ,(4 v) și Unio Satu 

t Mare (2 v).

F. R. M.
Mîine dimineață la ora 10, traseul 

din «dealul Muscelului de la Cîmpina 
va găzdui concursul d? inotocros orga
nizat de aso«ciațd.a șppxtiyă Energia 
Qîmpina și dotat cil „.Cupa F.R.M.*. 
Vor lua startul motocic'liști din clu
burile și asociațiile sportive din Capi
tală și din țară, printre care ; M. Dă-

” la Cîmpina
nescu, Gh, Ion, M. Pop, Tr. Macarie, 
T. Popa, Qr. Dovids, O. Putu, O. Ste- 
fdrani, FI. Bej.au, E. IJ-ussan, L. Csibi, 
I. Ciorgp, N. Ciolpan, P. Sămărinpanu, 
M. Teriuentu, C. Comun, FI. Ștefan, 
Fl. Moise, I- Lăiărescu .și St. Balog. 
Antrenamentul oficial va ayea loc azi 
de la ora 10 pe traseul de concura.

Pregătirea unui șportiv, orieît de sus
ținută și metodică ar fi, necesită neapă
rat și anumite „probe practice". Teni
sul nu face, bineînțeles, excepție, lală 
de ce considerăm că organizarea unor 
întreceri de antrenament ale jucători
lor noștri fruntași în compania echipe
lor reprezentative ale U.R.S.S., la în
ceput de sezon în aer liber, s-a dove
dit foarte utilă și suficient de edifica
toare. Partidele disputate limp de pa
tru zile pe terenurile Progresul au scos 
în evidență nivelul satisfăcător de 
pregătire a tenismenilor noștri. Aceas* i 
este valabil atât pentru cei care au 
urmat cu asiduitate antrenamentele 
de sală în lunile de iarnă, cit și pentru 
Ion Țiriac, nevoit să facă o prelun
gită „pauză" de tenis, compensată 
insă cu o intensă activitate pe patinoar. 
Hocheiul, ca și pregătirea fizică mul
tilaterală l-au ajutat pe campionul nos
tru să se prezinte la prima sa ieșire 
pe terenurile de tenis în plenitudinea 
forțelor. Chiar dacă el a manifestat oare
care nesiguranță în execuțiile tehnice, 
randamentul său s-a arătat sporit de 
o poftă deosebită de joc.

Petre Mărmureanu. celălalt compo
nent al arimei noastre formații — în
vingătoare cu 3—2 asupra echipei 
U.R.S.S. — este în vizibil progres. .Lo
viturile sale au căpătat tot mai multă 
siguranță, el își orientează mai bine 
jocul în apărare, își pregătește atent 
acțiunile ofensive. Adevărata semnifi
cație a victoriei sale asupra lui Metre- 
veli ne-o indică palmaresul învinsului. 
Anul trecut, talentatul junior sovietic 
a câștigat la australienii J. Newcombe 
și Kon FJetcher, francezul Jauffret, spa
niolul GUbert.

Și componenții lotului nostru repre
zentativ de tineret par a ii, pentru .eta
pa actuală, bine pregătiți. llie Năs- 
iase ja devenit mai matur in joc, tone 
des la fileu, căuțîtjd să folosească a- 
varțtuiul staturii sale. S. Drpn a fost 
inconstant și el are nevoie de mai mul
tă concentrare în timpul partidei. Boa-

ghe a evoluat încă sub posibilități. 
Toți tinerii noștri jucători pot să-și mă
rească sensibil potențialul în următoa
rele săptămâni de pregătire în aer fi
lter

Citeva cuvinte despre jocul de du
blu. Din păcate aiei sîntem in conti
nuare deficitari. Citeva sclipiri ale lui 
Boaghe și un joc inspirat al lui Dron 
în finalul meciului cu perechea Sivo- 
hin-1wanov ne-au.oferit satisfacția unei 
victorii, în întrecerea echipelor B. In 
schimb prima noastră garnitură ridică 
încă semne de întrebare. Motivul ? 
Lipsa unei pregătiri speciale pentru a- 
ceastă probă. Lucrul este curios, rr.ai 
ales cînd există o serie de antrenori 
care au fost cîmlva buni jucători de 
dublu. ,

Desigur, pregătirea cadrelor tinere 
răroine una din problemele principale 
ale tenisului nostru. In această pri
vință este interesantă părerea expri
mată de antrenorul .sovietic S An
dreev, prezent la întreceri, care ne-a 
făcut următoarea declarație; «Am ră
mas impresionat de progresele pe care 
le fac de la an la an tmerii tenismeni 
romîni. Ei se află pe un drum bun“.

La cele spuse de cunoscutul antre
nor specialist sovietic vom adăuga o 
concluzie și anume că 1n sport nu se 
pot face salturi peste generații. Jucă
torii mai vechi, cu experiență, rămîn 
baza pe care se ridică tineretul, se 
înjghebează viitoarele performanțe. 
Și la tenis, colaborarea dintre tjiaJ 
multe generații de sportivi asigură 
succesul.

Este <de dorit ca „schimbul 
de ștafete" să se facă in cadrul unei 
emulații active, prin conlucrarea per
manentă a jucătorilor mai virstniei cu 
cei tineri.

C. COMARMSCHI 
RADU VOIA



lolanda Balaș ne-a adus în ultimii ani multe sa
tisfacții. Asemenea bucurii le așteptăm și de la 

alți atleți fruntași

GIMNASTICĂ

SÎMBÂTÂ

ÎNTRECER8LOR SPORTIVfCu fata spre 
valorile internaționale

în zilele de 16 și 17 mai stadionul Republicii din Capitală va 
găzdiui concursul republican de primăvară pentru seniori și se
nioare. Această tradițională competiție marchează inaugurarea 
sezonului marilor întreceri de atletism din 1964, mai multe de
cât în oricare alt an. în această privință este suficient să amin
tim doar trei din concursurile cele mai însemnate: finalele Sipar- 
tachiadei republicane (cu această ocazie vor avea loc și campio
natele republicane de atletism), Jocurile Balcanice de la Bucu
rești (11—13 septembrie) și... Jocurile Olimpice de la Tokio 
(probele de atletism sînt programate între 14 și 21 octombrie).

Concursul republican de primăvară este important, înainte de 
toate, prin aceea că va fi în măsură să ne arate cu exactitate 
stadiul actual al pregătirilor, va fi în măsură să ne arate pe ce 
contăm în acest sezon atît de greu și ceea ce mai rămîne de 
făcut pentru a ridica rezultatele atleților noștri fruntași la pla
fonul valorilor internaționale.

Concursul de primăvară ne va arăta situația reală a atletis
mului nostru ! Tocmai de aceea majoritatea atleților fruntași 
trebuie să se pregătească cu sîrguință pentru a lua un „start 
lansat" în actualul sezon competițional, ^răduindu-se să reali
zeze cît mai multe norme pentru selecționarea în loturile olim
pice ale R.P. Romîne, să doboare cît mai multe recorduri, să 
obțină succese cît mai mari. Ei am posibilități mari pentru a 
realiza aceste obiective. Trebuie multă muncă, pasiune, serio

zitate și folosirea integrală a condițiilor existente. Trebuie, de 
asemenea, ca întregul proces de instruire și educație să aibă în 
față valorile cele mai mari ale atletismului mondial. Să nu ne 
mai mulțumim cu puțin. Trebuie să aspirăm mereu, cu toată 
încrederea, spre... mai mult, mai repede, mai sus, mai departe! 
Căci nu ne mai poate fi indiferent dacă un atlet, la 100 m să 
zicem, iese învingător cu 10,8 sec, chiar dacă cu acest rezultat 

el obține titlul de campion republi
can. Asemenea rezultate au devenit 
astăzi curente chiar și pentru... de- 
catloniști. Sprinteri „veritabili" sînt 
numai cei care aleargă, în mod obiș
nuit, sub... 10,4 sec. Numai aceștia pot 
avea „șanse" să treacă de preliminarii 
la marile competiții internaționale, 
cum sînt J.O. sau campionatele euro
pene. Or, a venit vremea să ne gîndim 
și noi la cît mai multe finale olimpice!

V. MIHAIL

FOTBAL: Stadion Dinamo, de la ora 
16: Dinamo București — Dinamo Pitești 
(meci amical). Stadionul Progresul, de 
La ora 17: Progresul — Steaua (meci 
amical).

BOX: Grădina Progresul, din str. Ion 
Vidu, de la ora 19 meci în cadrul 
campionatului pe echipe al Capitalei: 
Petrolul + Viitorul — Rapid + Gr. Roșie.

ATLETISM: Stadion Constructorul (șos. 
Olteniței), de la ora 8,30: campionatul 
de copii al raionului N. Bâlcescu (or
ganizează clubul Constructorul); stadion 
Dinamo, de la ora 16: concurs cu par
ticiparea atleților din lotul republican și 
olimpic.

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, ora 18: 
Concursul republican de primăvara, la 
sărituri.

DUMINICĂ

BOX: Stadion Republicii, de la ora
10,00 : lotul olimpic al R.P.R. — R.P.D. 
Coreeană. GrQdina Progresul, de 
ora 19, finala „Cupei Metalul".

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
9: Steaua — Politehnica Cluj (m), 
namo — Știința Tg. Mureș (m) și 
pid — Știința Cluj (m). Sala Giulești, 
de la ora 18,30:. Progresul — C.S.M.S. 
Iași (m), Teren Șl. Juridice (str. V. 
Pîrvan), de la ora 9: meciuri în cadrul 
campionatului universitar al orașului 
București.

Finalele juniorilor așteptate cu mult interes la Cluj
Clujul găzduiește astăzi și .mîine o 

Importantă întrecere de gimnastică — 
finalele campionatelor republicane de 
juniori — care vor reuni ap'oape 200 
de concurenți și concurente.. Iubitorii 
de sport din acest oraș așteaptă cu 
mare interes concursul pentru că 
speră...

...ca Rozalia Baizat, tinăra și talen
tata componentă a lotului republican 
și olimpic, originară din Cluj, să le a- 
ducă satisfacția cuceririi titlului de 
campioană a țării. Dar să vedem și- 
părerea Elenei Ceampelea, o altă gim
nastă talentată, campioana de anul 
trecut.

Pe lingă Ceampelea și Baizat, vor 
evolua și alte gimnaste talentate, ca 
Rodica Apăteanu și Lucia Chir iță 
(București), Olga ionescu (Ploiești), 
Mariana Rusu și Maria Andrioaie (Ba
cău), Nedelușa Rădulescu (Galati), 
Felicia Secula (Banat), Viorica Moglan 
( Brașov ).

La băieți, pe listele de concurs au 
fost trecute numele unor tineri foarte 
bine pregătiți ca Petre Potcovaru, Pe
tre Mihaiuc, Jean Lascu, Cornel Bă
lan (București), Teojil Blaj (Brașov), 
Gheorghe Mutu și Gheorghe Păunescu 
(Oltenia), Petre Măreuțiu (Crișana) 
ș.a.

FOTBAL: Stadion „23 August", de la 
ora 14,45: Dinamo — Rapid (jun.); ora 
16,30: Sel. olimpică a R.P.R. — Sel. 
olimpică a R.S. Cehoslovace. Stadion 
Politehnica, de la ora 8,30: Știința — 
Viitorul Electronica (jun.),. ora 10.15: 
Știința — Dinamo Bacău (cat. B). Teaen 
Timpuri noi, de la ora 8,30: Flacăra 
roșie — Tehnometal (jun.). Flacăra ro
șie — Tehnometal (cat. C). Stadion Di
namo, de la ora 10,30: Dinamo Victo
ria — Electrica Fieni (cat. C). Stadion 
Progresul, de la ora 11: Progresul 
C.S.S. Buc. (jun.). Teren Steaua, de 
ora 10,30: Steaua — Metalul (jun.).

RUGBI: Teren Parcul copilului, de la 
ora 10: Grivița Roșie — Ancora Ga
lați. Teren Constructorul, de la ora 15 : 
Constructorul — Știința Cluj, ora 16,30 : 
Progresul — Steaua.

HANDBAL: Teren Progresul, de la 
ora 10: Știința — Rulmentul Brașov (i). 
Progresul — S.S.E. Ploiești (i). Tetren 
Dinamo, de la ora 14,30: Dinamo Buc.— 
Rapid (m), Confecția — Tractorul Bra
șov (f).

ATLETISM: stadionul Centrului de
antrenament „23 August", de la ora 9: 
etapa raională a campionatului repu
blican școlar (raioanele T. Vladimi- 
resou, 23 August); stadionul Progresul, 
de la ora 9: idem (raionul V. I. Lenin); 
stadionul Tineretului ,de la ora 9,30: 
(etapa a IV-a a campionatului studen
țesc pe echipe); stadionul Dinamo, de 
la ora 10,30: concurs cu participarea 
atleților din lotul republican și olimpic: 
stadionul Centrului de antrenament „23 
August**, de la ora 11,30: concurs cu 
participarea atleților din lotul republi
can de juniori.

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, ora 10: 
Concursul republican de primăvară, la 
sărituri; ștrandul Tineretului, de la ora 
11,30 : Steaua — Progresul ' 
Rapid (Jocuri de 
Steaua").

și Dinamo — 
Cupa

la

8:VOLEI: Sala Dinamo, de la ora 
Progresul — Minerul Bihor (m), Dinamo 
— C.S.M.S. Iași (m), Rapid — Tractorul 
Brașov (m), Steaua — Petrolul Ploiești 
(m).

LUPTE: pe terenul Progresul din 
Ion Vidu și pe terenul de handbal 
parcul Dinamo, de la ora 10, campio
natul republican de lupte clasice seria 
A. In caz de ploaie, în sala Dinamo de 
la ora 14.

SPORTURI NAUTICE : lacul Herăstrău, 
de la ora 10, primul concurs de iah- 
ting (clasa finn) al sezonului.

O El AT AȚI E

Ștrandul Tineretului se pregătește pentru sezonul in aer liber

Din întrecerile regionale ale juniorilor
CLUJ

•
Regiunea Cluj și-a desemnat cam

pionii de juniori. La întreceri au par
ticipat pe lingă sportivii din orașul 
Cluj și tinerii gimnaști de la Bistrița 
și Gherla. Alte localități însă ca 
Aiud, Turda, Cîmpia Turzii nu au fost 
reprezentate. Nivelul de pregătire a 
juniorilor și junioarelor prezenți la 
concurs a fost corespunzător.

REZULTATE: FETE, cat. II jun.: 
Monica Triteanu (Ș.S.E. Cluj) 45,25 
p; cat. I jun.: Georgeta Vincă (Șc. 
m. nr. 8 Cluj) 53,50 p; cat. 1 sen.: 
Liana Popescu (Ș.S.E. Cluj) 68,40 p. 
BĂIEȚI, cat. II jun.: Lucian Grindean 
(C.S.M. Cluj) 53,15 p; cat. 1 jun.: 
Alexandru Ferencz (Șc. m. nr. 8 Cluj) 
70,45 p; cât. 11 sen.; Mihai Alexa 
(Ș.S.E. Cluj) 88,75 p.

PETRE NAGHI — cores.

PITEȘTI

La startul etapei regionale a cam
pionatului de juniori, desfășurat în 
orașul Pitești, au fost prezenți peste 
75 de gimnaști și gimnaste. Întrece
rile au fost caracterizate printr-o luptă 
dlrză. Scoatem în evidență faptul că 
gimnastica în regiunea Argeș a început 
să se ridice la un nivel corespunzător, 
datorită muncii perseverente depusă 
de unii profesori ca Elena Vorooenci, 
Constantin Luca (Pitești), Eugenia 
Stilea, Eugen Prodescu (Rm. Vîlcea).

Nu putem trece insă cu vederea 
Bpsa nejustificată, de ani de zile, de 
la aceste întreceri a sportivilor din ra
ioanele Curtea de Argeș și Drăgășani. 
Din cauza dezinteresului manifestat 
de profesori și de consiliile raionale 
ale UCFS, în școlile din aceste ra
ioane gimnastica este neglijată. La 
un nivel slab s-au prezentat la între
ceri gimnaștii din Cimpulung Muscel.

REZULTATE : FETE, cat. II jun. : 
Lidia Dima (Pitești); cat. I jun. f 
Maria Nămoloșanu (Pitești); cat. III 
sen: Cornelia loniță (Pitești): cat. 1 
sen. : Alice Musceleanu (Pitești); cat. 
maestre: Silvia Tivig (Pitești).
BAIEȚJ, cat. II jun.: D. Marinescu 
(Rm. Vîlcea); cat. I jun. : I. Fotolescu 
(Rm. Vîlcea); cat. II sen.: L. Litescu 
( Pitești).
JLIE FEȚEANU și ION ONICEL — 

coresp.

BRAȘOV

La etapa regională a campionatului 
de juniori au participat 71 de con
curenți din Sibiu, Brașov, Sighișoara 
și Sf. Gheorghe. Orașele Făgăraș și 
Tg. Secuiesc nu au fost reprezentate. 
Față de anii trecuți, nivelul tehnic al 
întrecerilor a fost mult mai ridicat.

REZULTATE : BĂIEȚI, cai. II jun.: 
Cornel Duicu (Brașov); cat. 1 jun.: 
Dionîsie Mircea (Brașov); cat. II sen.: 
Dumitru Marca (Sibiu); cat. I sen.: 
Teofil Blaj (Brașov).

GH. BRIOTA și
1. PAPP — coresp.

Gh. Bădără (Dinamo)-învingător in prima etapă a „Cupei F. R.C.“

Un aspect din etapa București — Oltenița — București
Foto: T. Roibu

Ieri la ora 16 s-a dat startul în 
cea de a VlI-a ediție a „Cupei 
F.R.C.", competiție ciclistă care reu
nește 37 de cicliști din Capitală și din- 
tr-o serie de orașe din provincie. Iti
nerarul : București—Oltenita—București 
(116 km.).

Prima parte a cursei a fost mar
cată doar de penele de baiou sufe
rite de o serie de cicliști și de o 
scurtă... ploaie de primăvară. Din gru

Sezonul de natație în aer liber 
bate la ușă. Unii poliști și înotători 
fruntași au și părăsit piscina de Ia 
Floreasca și se antrenează de zor 
în bazinul de 25 de metri de la 
ștrandul Tineretului. Acesta este 
singurul bazin disponibil pentru an
trenamente, deoarece toate celelal
te, ca de altfel întregul complex al 
ștrandului, au încă aspectul unui 
șantier pe care se muncește intens. 
Să vedem ce s-a realizat pînă acum 
și ce mai este de făcut pentru ca 
înotătorii, poliștii și săritorii de la 
trambulină din Capitală să-și poată 
desfășura munca în cele mai bune 
condițiuni ?

Vom începe cu lucrările noi. A- 
dică cu instalația de încălzire cen
trală amenajată la dușuri și la 

pul compact au rămas în urmă — din 
cauza defecțiunilor 12 cicliști, astfel 
că în frunte a rămas să ruleze un 
pluton de 25 de alergători. S-a mers 
într-un ritm destul de moderat (media 
orară finală este abia de 40,2 km) și cu 
rare încercări de „dezmorțire* a pluto
nului. înainte de Oltenița a încercat FI. 
Cristescu, urmat imediat de Em. Rusu, 
dar pe deoparte plutonul pus în miș
care de această tentativă și pe de 

vestiare, lucru care va îmbunătăți 
condițiile de antrenament în zilele 
reci. în plus, în jurul tuturor bazi
nelor au fost turnate plăci de be
ton (dale) care dau un aspect mai 
plăcut ștrandului.

Vopsitorii au avut și ei mult de 
lucru. Cabinele au căpătat acum 
o culoare»verde, proaspătă. Bineîn
țeles, în prealabil au fost efectuate 
micile reparații de interior și de 
exterior. Cît privește bazinele, ele 
au necesitat mici lucrări de înlă
turare a fisurilor. După cel de 25 de 
metri, va fi dat în folosință și- ba
zinul de 50 de metri.

In aceste zile, în afara lucrări
lor de turnare a dalelor se urmă
rește amenajarea terenului de forță 
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altă parte lipsa de hotărîre a iniția
torilor au făcut ca întregul grup să 
„defileze" compact prin orașul du

nărean.
Spre București, aceeași situație. To

tuși, cu 18 km înainte'de București, se 
detașează alergătorii Gh. Bădără, V. Ior- 
dachc, N. Grigore și Em. Rusu. Cei 
patru cicliști au reușit să obțină un 
avans de 35 de secunde. Interesantă a 
fost lupta finală. N. Grigere a atacat 
și se părea că va cîștiga. El a fost 
însă ajuns chiar în apropiere de linia 
sosirii de către Gh. Bădără care — cu 
un ultim efort a reușit să-l depășească 
cu puțin. Clasamentul etapei arată ast
fel: 1. GH. BADARA (Dinamo) 2 h. 
52:56; 2. N. Grigore (Steaua), 3. Emil 
Rusu (Dinamo), 4. V. Iordache (Voin
ța) — același timp; 5. Ion Cosma 
(Dinamo) 2 h.53:31; 6. N. Ciumete 
(Dinamo); 7. Gh, Radu (Olimpia), 8 
C. Baciu (Steaua), 9. Fr. Gera 
(Steaua), 10. Ion Con stan tin eseu 
(Voința) — același timp. Simbătă are 
loc etapa a 11-a, București—Giurgiu-- 
București, iar duminică ultima etapă 
pe ruta București—Buftea—Ploiești — 
București (start la ora 9 de la km S).

HR1STACHE NAUM 

din spatele cabinelor și construirea 
unui teren de volei acoperit cu bi
tum.

Tov. Florin Erăghici, director al 
complexului de la ștrandul Tine
retului, ne-a asigurat că înotătorii 
vor avea la dispoziție toate cele 
trei bazine în primele zile ale lunii 
mai, iar copiii vor putea folosi după 
15 mai cele două bazine de 50 m.

Concursul republican 
de primăvară, la sărituri
Astăzi, de la ora 18, și mîine, de la 

ora 10, bazinul acoperit Floreasca găz
duiește etapa finală a concursului re
publican de primăvară la sărituri. în
trecerile se desfășoară la tref catego
rii de vîrstă : seniori, juniori și copii.

Printre cei înscriși la săriturile de 
pe trambulină remarcăm pe Panteli- 
mon Decuseară (Rapid Buc.), Ion Ga- 
nea (S.S.E. Sibiu), Gheorghe Ungu- 
reanu (Progresul Buc.), Aurel Breja 
(Rapid Buc.), Gheorghe Baican (Ra
pid Buc.) — la seniori — Gabriela 
Popescu (S.S.E. Buc.), Aurelia Mana 
che (Progresul Buc.), -— la senioare 
— Dumitru Popoaie (S.S.E. Sibiu). 
Constantin Drăgoi (S.S.E. Sibiu), Ion 
Iliescu (S.S.E. Buc.), Valeria Bălan 
(S.S.E. Buc.), Nicolae Achim (Progre
sul Buc.), Mircea Bodea (S.S.E. Si
biu), Mihai Munteanu (Progresul 
Buc.) — la juniori, Viorica Aronescu 
(S.S.E. Sibiu), Rodica Știrba (Pro
gresul Buc.), Petronefa Șoimu (S.S.E. 
Sibiu) — la junioare — Ian Ilieș (Pro
gresul Buc.), Jean Treistaru (Progre
sul Buc.), Andrei Govăzdea (S.S.E. 
Sibiu) — la băieți, Rodica Popescu 
(S.S.E. Buc.), Mariana Isăcescu (Pro
gresul Buc.), Ștefania Bolovăneanu 
(S.S.E. Buc.), Mariana Voma (C.S.S. 
Buc.), Irinel Popescu (C.S.S. Buc.), 
Doina Săvulescu (C.S.S. Buc.) — la 
fetițe.

ETAPA A ll-A ÎN „CUPA 
STEAUA"

La ștrandul Tineretului din Capitală 
sînt programate mîine .jocurile de t 'o 
din cadrul etapei a doua a „Cu-ei 
Steaua". In prima partidă (ora 11 3 ') 
vor evolua echipele Steaua și Progre
sul, iar în cea de a doua (ora 12,3') 
echipa Dinamo va primi replica for
mației Rapid.
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Miine, la Timișoara,

►tul B-Dozsa lljpcst- Budapesta Progresul—Beroe (R. P. Bulgaria) 2-0 (2-0)
MIȘOARA 24 (prin telefon) Iu- 
ii fotbalului din localitate așteap- 
u viu interes meciul care va opune 
e lotului B, echipa maghiară Dozsa 
a>t Budapesta. Cei mai nerăbdători 
•e ei au asistat joi la antrenamen- 
lotului nostru care și-a verificat 

le avind ca partenere două echipe 
campionatul regional: Dinamo Ti- 
<ara și Progresul Timișoara.

repriza (de 45 minute) cu Dina- 
lotul a folosit următorul 11: An- 

—Marcu, Solomon, Nunweiller IV, 
peanu—Jenei, Mafteuță—Badea,
Mânu, Țîrlea, Ion Ion ese u. Lotul a 
gat cu 3—2, prin punctele înscrise

de Țîrlea (2) și Mafteuță. Mafteuță a 
suferit o întindere devenind indisponi
bil pentru meciul de miine.

Apoi, fotbaliștii din lot au jucat 45 
de minute cu Progresul Timișoara. 
Scor 3—0,prin punctele marcate de 
Țîrlea (2) și Campo. A jucat echipa: 
Conian—M. Georgescu, Nunweiller 
IV, Marcu, Campo—Jenei, O. Popescu 
—Hașcti, Dridea L, Țîrlea, Ivansuc.

★
Fotbaliștii de la Dozsa Ujpest erau 

așteptați să sosească la Timișoara în 
cursul nopții de ieri.

AL. GROSS-coresp. regional.
■' '■«------------------- Dumitru Popescu (lingă bară) l-a driblat pe portarul Naidenov, înscriind 

al doilea gol al meciului Progresul — Beroe Stara Zagora

Foto : T. Roibu,T.A. pe locul 8, Țîrlea pe locul 1...
Clasamentul golge terilor categoriei A

! goluri: ȚIRLEA (U.T.A.) — 1 
)lti.
i goluri: Constantin (Steaua) —7 
penalii.
11 goluri: Frățilă (Dinamo Bucu-

ȚÎRLEA

>TIRI, ȘTIRI
ROE ÎȘI CONTINUĂ TURNEUL

i continuarea turneului pe care-1 
e.prinde îrl țara noasfră, echipa 
rară de fotbal Beroe Stara Zagora 
ine mîine, la Iași, al doilea joc în 
ipania formației locale C.S.M.S.

10 goluri: FI. Voinea, Pavlovîci 
(Steaua).

9 goluri: Voica (C.S.M.S.), Adam 
(Știința Cluj) — 1 penalti.

8 goluri: I. Ionescu (Rapid), Mu- 
reșan II (Știința Cluj) — i pen., 
Dridea I (Petrolul) — 1 pen.; Mate- 
ianu (Progresul) — 1 pen.

7 goluri: Stoicescu (Progresul), 
Milea (C.S.M.S.).

6 goluri: Codreanu (Rapid), E. Petru 
(Dinamo Buc.), Lereter (Știința Ti
mișoara) — 3 pen., Donciu (Crișul).

5 goluri: Unguroiu, Țîrcovnicu (Di
namo București), Ilașoti (Steagul 
roșu), Szabo (Știința Cluj), Tufan 
(Farul), Duinitriu II (Rapid) — 1 pen.

4 goluri: M. Voinea, Oaidă, Mafteuță 
(Progresul), Moldoveana (Petrolul), 
Mițaru, Surdan (Știința Timișoara), 
Dinulescu, Dragu (Farul), Ene II, O. 
Popcscu — 2 pen. (1 gol pentru Dina
mo Buc. și 3 pentru Știința Cluj), Pîr
călab (Dinamo București), Seredai 
(Steagul roșu), Creiniceanu (Steaua), 
Vornicu (C.S.ALS.) — 3 pen.

3 goluri: N. Georgescu (Rapid), D. 
Popescu, Iancu (Progresul), Selimesi 
II, Năftănăilă (Steagul roșu), David, 
Barbu, Naghi — 1 pen. (Dinamo Pi
tești), Fioruț (U.T.A.), .. Manolache 
(Știința Timișoara), Iacob (Crișul), C. 
Matei (Siderurgistul), V. Alexandru — 
2 goluri pentru Știința Cluj și 1 gol 
pentru Dinamo Pitești.

Autogoluri: Tănase (Știința ' tint.) 
pentru Steaua, Hulea (Siderurgistul) 
pentru Dinamo București, ... Solomon 
(Crișul) pentru Rapid, V. Popescu 
(C.S.M.S.) pentru Steagul roșu, Motroc 
(Rapid) pentru Farul și Siderurgistul, 
Nunweiller III (Dinamo București) 
pentru U.T.A., AL Georgescu (Crișui) 
pentru Rapid, Tîlvescu (Farul) pen
tru Dinamo Pitești, Hălmăgeanu (Pe
trolul) pentru Steagul roșu.

Rezultatul meciului Progresul—Be- în prima repriză prin golurile marcate 
roe Stara Zagora (R.P. Bulgaria), dis- de lofciulescu (min. 11) și D. Popescu 
putat joi, este cunoscut: 2—0 în fa- (min. 42).
voarea echipei bucureștene, scor fixat Progresul a clș-tigat pe merit fiind

Repetiție generală înaintea meciului de la 3 mai
(Urmare din pag. 1)

24 p.), Banik Ostrava (locul
23 p. din 20 de partide). V. S.

CU
cu
Kosice (locul 4, cu 22 p. din 20 
partide) ș.a.

— Care sînt acești jucători ?
— Notați-i: Schmuker, Svajten, Knesl, 

Weis, Toth, Pieman, Matlak (căpitanul 
echipei), Filo, Komanek, Brumovsky, 
Bene, RichtnegL Gaborik, Valosek.

— Jucați, desigur, în sistemul eu pa
tru fundași ?

— Da. în varianta cu 
la mijloc.

— Ce pronostic dați ?
— Nu obișnuiesc să dau 

Sînt convins însă că va 
frumos, spectaculos.

3, 
S. 
de

doi jucători

pronosticuri. 
fi un med

IE VIZITEAZĂ SPARTAK SOFIA

iiine, la Constanța, Farul întilnește 
rnica echipă de fotbal Spartak 

ia clasată pe locul doi în prima 
gorie a campionatului bulgar.
i cursul săptămînii viitoare fotba- 
i de la Spartak Sofia vor susține 
i două meciuri in țara 
rcuri 29 
fistul și 
formația

noastră: 
aprilie la Galați cu Side- 
sîmbătă 2 mai la Pitești 
Dinamo din localitate.

AZI, MECIURI AMICALE
ÎN CAPITALĂ

se

★

Fotbaliștii noștri din lotul 
și-au încheiat pregătirile în 
nae-ciului de verificare cu reprezentativa 
olimpică a R. S. Cehoslovace. Joi, ei 
au întrecut echipa de categoris B, Fla
căra Moreni, cu 7—0 (4—0). Punclele 
au fost marcate de Sasu (3), Georgescu 
(2), Creiniceanu și Pîrcălab. A jucat 
următoarea formație : Mîndna -— Popa, 
Nunweiller III, C. Dan, Ivan — Petru

olimpic 
vederea

Emil. N. Georgescu — Pîrcălab, Con
stantin, Sasu, Creiniceanu. Spre sfîrși- 
tul jocului, Sasu a suferit o ușoară în
tindere musculară, devenind indisponi
bil pentru meciul de mîine. Dar, după 
eim au declarat medicii lotului, Sasu 
se va restabili pe deplin pînă la 3 mai, 
data primului meci cu reprezentativa 
olimpică a R. P. Bulgaria. în Jocul lui 
Sasu, pe postul de înaintaș central, an
trenorii Silviu Ploieșteanu și Gh. 01a 
îl vor folosi pe Țîrlea. Din lotul 
olimpic mai fac parte Datcu. Greavu, 
Koszka, Vasile Alexandra, FI. Voinea 
și Năsturescu.

Arbitrul H. Nikolaus (Grecia), aju
tat la tușă de C. Petrea și Gh. Vasi- 
lescu, va conduce formațiile :

Lotul olimpic al R. P. Romîne : 
MÎNDRU —POPA, NUNWEILLER III, 
C. DAN, IVAN (GREAVU). PETRU 
EMIL, N. GEORGESCU, 
CONSTANTIN, ȚÎRLEA 
CREINICEANU.

Reprezentativa olimpică 
boslovace : SVAJTEN
WEIS, PICMAN, MATLAK, 
NEK, BRUMOVSKY, BENC, RICHT
NEGL, GABORIK, VALOSEK.

PÎRCĂLAB, 
(VOINEA),

a R. S. Ce-
— KNESL,

KOMA-

înaintea plecării în Suedia
Lotul de tineret al R.P.R. a făcut 

joi pe stadionul Republicii un ultim 
antrenament înaintea plecării în Suedia

1X2X1X21 PRONOEXPRES

G. N.

juca
Sue-

• Echipele Steaua și Progresul 
ec astăzi în cadrul unui meci ami-
Partida va începe la ora 17 

nui Progresul " ~
Pe 

din str. Dr. Staico-

Programul concursului Pronosport 
nr. 17 de mîine 26 aprilie 1964, cu
prinde următoarele partide :

I. Set. olimpică R.P.R. — Set. olimpică 
R.S.C.

n. Lotul B — Ujpest Dozsa 
III. Știința Galați — Metalul Buc. (oat. B)

IV. Flacăra — Ceahlăul (cat- B)
V. C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița (cat. B)

VI. Gaz Metan — Ind. Sirmei (cat.. B) 
VII. Bari — Atalanta (camp, italian A) 

VIII. Fiorentina—Inteinaz. (camp, italian A)
IX. Juventus—Lanerossi (camp, italian A) 
X. Lazio — Torino (camp, italian A)

XI. Messina — Mantova (camp, italian A) 
XII. Modena — Roma (camp, italian 'A)

amîcal este progra- 
din șos. Ștefan cel

Se

i Un alt meci
pe stadionul

•e cu începere de la ora 16.
nesc formațiile Dinamo București 
Dinamo Pitești.

DE LA F.R. FOTBAL

meciurile din cadrul cate-• Toate 
iilor B și C și din campionatul re- 
ilican de juniori programate du- 
lică 3 mai a. c., se vor disputa 
bâtă 2 mai. Jocurile vor începe la 

17.

i Tntrucît echipa C.S.Ș. Tg. Mweș 
mai participă în campionatul repu- 
an de juniori (seria a II-a), tqate 
■lalte formafii din serie vor primi 
:iul cîștigat cu 3—0.

Iată și programiul concursului Pro
nosport nr. 18, etapa din 3 mai 1964 : 

I. R.P.R. — R.P.B. (prel. olimpice)
II. Atalanta — Lazio (camp, italian A)

III. Băii—Genoa (camp, italian A)
IV. Catania—Fiorentina (camp, italian A)
V. Internaz.—Juventus (camp, italian A) 

VI. Mantova—Bologna (camp, italian A) 
VII. Roma — Milan (camp, italian A) 

VIII. Sampdoria—Lanerossi (camp, italian A)
IX. Spal — Modena (camp, italian A)
X. Torino — Messina (camp, italian A) 

XI. Napoli — Foggia (camp, italian B) 
XII. Padova — Brescia (camp, italian B)

• Pînă în prezent concursul SPORT- 
EXPRES trimestrul I — 1964 a stabi
lit un record în privința numărului 
de autoturisme atribuite ; 18. Să nu 
uităm că această cifră nu este defini
tivă, mai ales că ultima cîștigătoare, 
a 18-a, s-a prezentat acum cîteva zile. 
Este vorba de Maria Holmu din Bucu
rești care a obținut un autoturism.

Un mare număr de participanți la 
concursul SPORTEXPRES trim. I — 
1964, au obținut o altă grupă de pre
mii mult apreciată, cea a excursiilor.

După cum se știe, la acest concurs spe
cial s-aiu acordat excursii în U.R.S.S. 
prin O.N.T. Carpați pe itinerariile 
Kiev — Leningrad — Moscova și Chi- 
șinău — Kiev — Moscova.

Reamintim termenele pentru depu
nerea buletinelor cîștigătoare de premii 
în obiecte : 13 mai. Tot pînă la această 
dată se pot încasa, la prezentare, pre
miile în bani.

• La tragerea Loto Central din 17 
aprilie a.c. au fost omologate 3 premii 
suplimentare I, pe bilete sfert. Fiecare 
bilet a primit suma de 69.360 lei. Cele 
trei premii au revenit următorilor par
ticipanți : Balla Nicolae din Arad, Mol
nar Erzsbet din Turda și Lengyel Io- 
•if din Oradea.

• Omologarea concursului Pronoex- 
pre« din 16 aprilie s-a soldat cu premii 
de ridicată valoare. în fruntea lor se 
situează cîștigral de categoria I în va
loare de 61.524 lei obținut de parti
cipantul Rișca Vasile din Hunedoara.

PREMULB CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 16 DIN 19 APRILIE 1964

Categoria I 9,2 variante a 8.094 lei; Ca
tegoria a II-a 320,4 variante a 278 lei; Ca
tegoria a IlI-a 3695,7 variante a 36 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Cential din 24 aprilie 
1964 cru fost extrase din urna următoarele 
numere : 33 87 78 89 30 81 44 10 54 68. 
Premii suplimentare : 64
premii : 728.745.

Tragerea următoare va 
xești.

unde, în ziua de 28 aprilie, va 
în compania echipei de tineret a 
diei.

Tinerii noștri fotbaliști au susținut 
un joc cu formația Spic de grîu 
categoria I orășenească, de care au 
pus cu scorul de 8-0. Golurile au 
înscrise de Frățilă (3). Adam 
Stoicescu și Grăjdeanu. In cadrul 
trenamentului au fost felosiți următorii 
jucători : Haidu, Suciu, D. Niculae, 
Lupescu, Grăjdeanu, Hălmăgeanu, 
Iancu, Jamaischi, Ștefănescu, S. 
Avram, Pavlovici, Adam, Stoicescu, 
Frățilă.

Echipa noastră părăsește astăzi Ca
pitala.

din 
dis- 
fost 
(3), 
an-

Rubrică redactată 
aport.

40 23. Fond de 

avea loc în Bucu-

de Loto-Prono-

superioară în ceea ce privește concep
ția de joc, cu toate că în formație au 
apărut o serie de jucători mai puțin 
folosiți. Trebuie sa evidențiem activi
tatea deosebită pe care a depus-o Ba
boi e cît timp a jucat extremă dreapta, 
finețea execuțiilor juniorului Gerea, ca 
și jocul tot nuai bun practicat în ultim-a 
vreme de lofciulescu șî Colceriu. Cele 
două goluri au fost înscrise în urma ' 
unor contraatacuri. L-a primul, Iofciu- 
lesc-u a făcut o cursa curajoasă de 
unul singur și a înscris plasat, iar la 
al doilea, D. Popescu s-a dovedit mai 
abil decît portarul Naidenov pe care 
l-a driblat... în poartă.

Și acum cîteva cuvinte despre oas
peți, în primul rînd despre jocul por
tarului bulgar Naidenov. Spre deose- 
*....................... pe stadioa-

nu a stat 
s-a avîntat 

foarte opor- 
careul de 

bucu-

bire de colegii săi văzuți 
nele din țara noastră, el 
fixat între barele porții ci 
curajos — și de multe ori 
tun ■— mult dincolo de 
16 m luptînd cu atacanții 
reșteni pe care, de multe ori, i-a de
posedat de balon. Jocul lui, desigur, a 
surprins atît pe spectatori cît și pe 
fotbaliștii de la Progresul. Naidenov 
s-a arătat însă sigur pe sine în inter
vențiile din afara porții și a rezolvat 
în favoarea sa multe din situațiile 
ivite în cursul celor 90 de minute. Mal 
puțin sigur ni s-a părut în poartă.

Arbitrul C. Sotir ■— București a con
dus următoarele echipe :

PROGRESUL: Cosma — Nedelcu, 
Ivănescu (Caricaș, Bobin), Știrbei 
(Ivănescu) Colceriu—Gerea, I. Popes
cu—Baboîe (Oaidă), M. Voinea, D. 
Popescu, lofciulescu (Baboie).

BEROE : Naidenov—Popov (Stoia- 
nov), Todorov, Tanev, Vasev—Pancev 
(Panaiotov), Dimitrov—Asarciev, Pe
trov, Belcev, Ma-ncev (Jekov).

M. TUDORAN

MECIURI ATRACTIVE
ÎN CATEGORIA B Șl C
în afara jocurilor internaționale de 

duminică, programul infern este sus
ținut de meciurile ce vor avea loc în 
cadrul categoriilor B și G.

Din rîndul partidelor programate în 
categoria secundă a țării se eviden
țiază în special partida de ia Bucu
rești care opune formației studențești 
din Capitală pe Dinamo Bacău, pînă 
anul trecut participantă în campiona
tul primei categorii. Cu toate că au 
cam același lot pe care l-au folosit în 
„A“, băcăoanii au avut pînă în pre
zent în categoria B o comportare sla
bă. Meciul de mîine se anunță echili
brat. In aceeași serie, la Brașov, Trac
torul îniîlnește Știința Craiova, o e- 
chipă care în ultima vreme a făcut 
un mare salt în clasament.

Jocurile seriei secunde sînt dominate 
de întîlnirea de la Timișoara : C-F.R. 
—Jiul Petrila. Notăm de asemenea 
partida Minerul Baia Mare—A.S.M.D. 
Satu Mare, un veritabil derbi al regiu
nii Maramureș.

In categoria C cele mai interesante 
partide se anunță a fi Dinamo Su
ceava—Flamura roșie Tecuci (seria 
Est). Progresul Alexandria—C.F.R. 
Roșiori (seria Sud), Siderurgistul Hu
nedoara—Metalul Tr. Severin (seria 
Vest), Recolta Cărei—Unirea Dej (se
ria Nord).

TINERII I1IMIMIIHM SE AFIRMA
Pe fotbaliștii hunedoreni i-am văzut 

ultima oară acum patru ani. Pe atunci 
jucau în prima categorie a țării. Echipa 
era alcătuită din „vedete** care... jucau 
însă prost, fără ambiție. Urmarea : 
echipa a retrogradat în categoria B și 
de aci în campionatul regional. Lecția 
a fost severă, dar binevenită. Condu
cătorii sportului din Hunedoara s-au 
trezit la realitate. Au pornit pe un 
drum nou, călăuziți de principii sănă
toase, renunțînd la „importul** de jucă
tori, în favoarea miilor de tineri mun
citori din orașul lor. Treaba a fost 
luată de la început și a dat roadele 
așteptate.

După patru ani am văzut la Hune
doara o echipă nouă, tînără, care 
miercuri i-a impresionat plăcut pe cei 
7 000 de spectatori prezenți la meciul 
cu Dinamo Pitești. Pe învingători i-au 
aplaudat colegii de școală, tovarășii de 
muncă de la oțelărie și de la celelalte 
secții ale marelui combinat siderurgic. 
Pentru că, se cuvine să precizăm, noua 
echipă este alcătuită în marea ei ma
joritate din elevi ai școlilor profesio
nale sau din tineri absolvenți.

Cîteva date suplimentare completea-

a echipei : cei mai 
Humelnicu, Covaci 

împlinit

ză cartea de vizită 
tineri jucători sînt 
și Homeghi care încă n-au 
20 de ani ; cel mai vîrstnic Ștefan (26 
de ani). Vîrsta medie: 21 de ani. 
Concludent !

Miercuri, acești „copii ai Hunedoa
rei^ au jucat excelent. Au învins fără 
drept de apel, eliminînd din „Cupa 
R.P.R.** o formație din categoria A.

Antrenorul piteștenilor, V. Mărdă- 
rescu, i-a felicțtat pe învingători pen
tru jocul lor excelent și pentru acel 
3—1 care nu necesită discuții.

Antrenorul echipei Siderurgistul, 
Eutim Stepan, este fericit — firește — 
că a reușit o asemenea performanță 
și că formația sa, tînără, are reale po
sibilități. Să nu mire pe nimeni dacă 
această echipă va întoarce calea : din 
categoria C tot mai sus, spre mîndria 
acelora care au crescut-o, o îndrăgesc 
și sînt alături de ea

ION OCHSENFELD
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PRIMUL CONCURS OFICIAL DIN AGENDA SAPTAMINII
DE PARAȘUTISM AL ANULUI

Inaugurarea oficială a sezonului avia
tic a fost făcută de sportivii parașu- 
tiști bucurașteni care, timp de trei zile, 
și-au măsurat forțele în etapa regio
nală a campionatului republican.

Evoluția frumoasa a sportivilor, re
zultatele bune obținute în acest prim 
concurs, desfășurat pe Clinceni în ca
drul Spartaeh-iadei republicane, au scos 
în evidență seriozitatea cu care para* 
șutiștii s-au pregătit în timpul iernii, 
ambiția lor de a obține șf în aceșt an 
performanțe la nivel internațional. O 
mențiune specială pentru tinerii Ionel 
Iordănescu și Gheorghe Iritnia care au 
reușit să se ea-Iiîfce In finala acestui 
campionat.

Rezultate :
Proba de salt de la 1500 m cu des

chiderea întîrziată a parașutei după 
20 de secunde, menținerea stilului în 
timpul căderii și aterizare la punct fix 
—BĂIEȚI: 1. Gheorghe fancu 577 p 
(media celor două salturi); 2. Ion Ne- 
groiu 576 p; 3. Ion Roșu 556 p. FETE: 
1. Elisabeta Popescu 549 p; 2. Elena 
Băcăoanu 533 p; 3. Maria Bistrițeanu 
489 p.

Proba de salt Individual
cu deschiderea imediată a parașutei și 
aterizare la punct fix — BĂIEȚI: 1. 
Nicolae Velicu 384,845 p; 2. Ion Negroiu 
384,280 p; 3. Gheorghe lancu 377,913 pj 
4 Vasrle Sebe 377.808 p. FETE: 1. Ele
na Băcăoanu 378 p; 2. Elisabeta Po
pescu 340 p; 3. Maria Bistrițeanu 326 p.

Clasamentul general — MASCULIN: 
1. Ion Negroiu 960 p; 2. Gheorghe Iancu 
955 p; 3. Nicolae Velicu 915 p; 4. 
Cornel Serghîanu 901,770 p; 5. Vasile 
Sebe 901,352 p; 6. Ion Roșu 900 p; 
7. Ștefan Băcăoanu 891 p; 8. Ionel 
Iordănescu 887 p; 9. Mircea Ciobanii

870 p; 10. Gheorghe îrîmia 835
FEMININ: 1. Elena Băcăoaau 912 
2. Elisabeta Popescu 890 p; 3. Maria 
Bistrițeanu 816 p; 4. Elisabeta Mincu- 
lescu 749 p; 5. Marcela Velixar 627 p.

de Ia 600 m

Mâine apare

revista ilustrată

SPORT nr. 8

DIN CUPRINS:
' SPARTACHIADA REPUBLICA
NĂ 0 Însemnări din Cimpulung 
Muscel

POT BAL. • In preajma meciului 
-ROMINtA — BULGARIA. Nou
tăți din București și Sofia • Noap- 

itea de foc de la Lima (Pele sub 
protecția polițiștilor I) • Campiona
tul comentat • Portret Sasu 
• Arbitri roti uni h [talia.

ATLETISM. 0 Interviu de sezon 
,eu foland'a Balaș și Șerban Ciochi
nă • Favorfțf olimpiei.

• Campionatul de rugbi.
• Nicolae Linca : „Drumul meu 

in sport".
• O scrisoare de la Nicolae Ion 

Țapu.
9 FOTOCRONICA ULTIMELOR 

EVENIMENTE SPORTIVE DIN 
ȚARA Șl DE PESTO HOTARE.

• MAGAZIN SPORTIV — bogat 
ilustrat.

Cereți acest interesant număr la 
toate chioșcurile de difuzare a 

. presei.

Z) * (6
$ A apărut nr. 4/1964 fe
î» (6

al revistei

„SPORT Șt TEHNICA"

Din sumarul, interesant și variat, men- 
//ticwchn nrmâtoareie articole:

— Zece polisportivi in Cosmos (bilau- 
^.tul primilor trei ani de navigație cos- 

rwicfr)-
v — Sfabiioțplanul, o sonstrwtie ronrf- 

neascc originală.
Z) — Fotbal la 70 km pe oră.
2) — Motoare cu piston rotitor,
v — Raliul Dunării ■— o interesantă con»r 

petiție automobilistică.
— Cqjtcuis de zbor... în subteran.
— Marii pereți nordici ai Alpilor.
— Naams de clasific ar® pentru turiștii 

sportivi.
— Pe crestele Retezatului.
— Microfon condensator.
— Varietăți aviatice, breviar •aut®- 

A/moto, staturi pentru motacicliști, mage* 
zin, cuvinte încrucișate, precum și nu- 

A)meroase reportaje, articole tehnice, știri, 
A? noutăți.

p- 
p;

TN

Campionii mondiali la Timișoara

TIMIȘOARA 24 (prin telefon). — 
Joi, terenul Constructorul din loca
litate a fost arhiplin I evolua, 1*-

VOLEI
înaintea ultimei etape

Mîine, în cadrul „Cupei R.P.R." și 
campionatului republican seria a II-a 
(masculin), vom asista la ultimele 
partide; cu care prilej vom cunoaște 
echipele câștigătoare ale competițiilor. 
Programul eiapei cuprinde eîteva me
ciuri deosebit de interesante. în „Cupa 
R.P.R.“, la București se întîlnesc în 
meci direct echipele clasate pe primele 
două locuri, iar în seria a 11^ a cam
pionatului, fruntașele clasmnentului, 
Constructorul Brăila și Știința Petro- 
șeni, au de susținut meciuri grele în 
deplasare.

Iată programul: „Cupa R.P.R."—mas
culin, Rapid—Tractorul Brașov, Steaua

—Petrolul Ploiești, Progresul—Mine
rul Bihor, Dinamo—C.S.M.S. Iași, 
Știința Galați—Farul Constanța, Știin
ța Timișoara—Știința Cluj. Seria a 
II-a — masculin: C.S.M. Cluj—Olim
pia Buc., Știința Brașov—Constructo
rul Brăila, lnd. Sîrmei O. Turzii— 
Știința Petroșeni, Electropirtere Craio
va—Dinamo Suceava, Minerul B. 
Mare—înainte Timișoara.

• Duminică dimineața, de la
9,30, pe

ora 
terenul Știința din sir. V. 

Pîrvan din Capitală au loc meciurile 
din cadrul turneului final al campio
natelor universitare pe Capitală.

Bogată activitate competițională
• CUM SE VĂ DESFĂȘURA CAMPIONATUL St „CUPA CAMPIONILOR 
REGIONALI" 0 NUMEROASE CONCURSURI DE MASA ÎN ȚARĂ 0 SE 

TIPĂREȘTE UN NOU REGULAMENT DE JOC
Brașov și Avîntul G.A.C. Curcani 
(reg. București), cîștigătoarea primei 
ediții.

Pe lîngă competițiile amintite, ca 
și jocurile de oină din cadrul Spar- 
tachiadei republicane, în mai multe 
regiuni din țară sînt programate di
ferise* concursuri de masă, organizate 
pe plan local (de pildă, „Cupa 1 Mai” 
și „Cupa 23 August" la Cluj, „Cupa 
Eliberării" la București. Cupa G.A.C. 
și „Cupa Școlarului” în raionul Roman, 
campionatul de copii în regiunea Bucu
rești etc.)-

Fără îndoială că aceste concursuri 
și competiții vor contribui într-o mare 
măsură la popularizarea șl dezvoltarea 
jocului de 
din țară.

Legat de 
federația și 
nă au luat . ____ .. ----  .
tlm că acum se află sub tipar un nou 
regulament al jocului de oină, care 
a fost redactat de un colectiv de an
trenori și tehnicieni. Noul regulament 
cuprinde o serie de comentarii și pre
cizări cu privire la elementele tehnice 
ivite în ultimii ani. De asemenea, in 
prezent se lucrează la o serie de ma
teriale tehnice de îndrumare, care vor 
fi trimise tuturor asociațiilor sportive 
din țară. Comisiile regionale de oină au 
inițiat o serie de centre pentru în
vățarea acestui sport. S-au creat și 
sînt în curs de organizare cursuri pentru 
arbitri șj instructori de oină; se vor 
organiza jocuri demonstrative în des
chidere la meciurile de fotbal ca #1 
la alte ramuri sportive.

C. OPRIȚESCU 
Secretar general al F.R.O.

Activitatea competițională pe 1964 la 
oină se anunță deosebit de bogată în 
concursuri de masă și cu caracter re
publican. Dintre aceste competiții pe 
prim plan se află, desigur, campiona
tul republican, ediția a XlII-a, care 
se va desfășura în 4 etape. Astfel, pina la 
27 mai este programată etapa raionala, 
la care participă toate echipele afi
liate la F.R.O., precum și cele neart- 
liate. Prin introducerea în regulament 
a acestui punct — adică participarea 
și a formațiilor neafiliate — se va 
da posibilitatea unui număr mai mare 
de echipe de oină să desfășoare o 
activitate mai intensă și să se întrea
că cu cele mai bune formații din țară. 
Pînă în prezent și-au anunțat parti
ciparea aproape 400 de echipe, dintre care 
50 au' fost înființate recent.

In continuare, campionatul are pro. 
gramată între 1 iunie și 17 iulie etapa 
regională, cu participarea echipelor 
campioane pe raioane; ’ * "
la 27 septembrie va 
interregiuni, iar în zilele 
4 octombrie turneul final, 
regională se va disputa în 
nat, Oltenia, Dobrogea și ______
mînd ca cele mai bune 8 echipe să 
dispute turneul final.

O altă competiție importantă de oină 
va avea loc la sfîrșitul lunii ’ ’ ~ 
la Gherăiești, raionul Roman, 
vorba de a U-a ediție a „Cupei cam
pionilor regionali*, ia care participă 
o serie de echipe fruntașe din țară. 
Printre acestea se numără ; Avîntul, 
Frasin (reg. Suceava), Biruința G.A.C. 
Gherăiești (reg. Bacău). Minerul Baia 
Mare, A. S. Bega-Timișoara, Torpedo

oină în orașele și 
această problemă, 
comisiile regionale 
o serie de măsuri.

satele

recent, 
de 01- 
Amin-

.„a echipelor 
de la 5 pînă 

avea loc faza 
de 2, 3 și 
Faza inter- 

4 zone (Ba- 
Bacău), ur-

iulie, 
Este

tr-un meci demonstrativ, reprezenta
tiva de handbal în 7' a R.P. Romine, 
campioana mondială. Jocul de un 
înalt nivel teluric al acesteia a fost 
aplaudat la scenă deschisă. Printre 
spectatori se aflau foarte mulți hand- 
balrști din regiune, precum și lotul 
B de fotbal, care se află aici în 
vederea partidei cu Ujpesti Dozsa 
Budapesta.

în cadrul meciului demonstrativ, 
„galbenii" au întrecut pe „albi" i 
30—24 (14—7). (P. Arcan, coresp.).

...și Rapid la Galați

cu

Ieri s-a înapoiat de la Galați 
chipa feminină Rapid București, 
legătură cu demonstrația făcută 
acest oraș, antrenorul G. Zugrăvescu 
ne-a spus următoarele: „A fost o ac
țiune reușită, care și-a atins pe de
plin scopul prop aga nd ist ic. Atît me
ciul dintre noi și echipa locală Știin
ța, cit și cel dintre două formații ale 
noastre au plăcut foarte mult. Ne-a 
impresionat frumoasa primire care ui 
s-a făcut".

e- 
In 
în

In etapa a X-a a campionatelor...

foarte interesante, unele 
importante pentru clasa- 

ales pentru locul 5, sal- 
retragradare). In campio-

...Partide 
deosebit de 
merit (mai 
vator de la ~ 
natul masculin se detașează meciu
rile Raj. Teleajen—Dinamo Bacău. Di
namo București—Rapid, Voința Sibiu—

MECIURILE DEMONSTRATIVE DE LA TIMIȘOARA Șl GALAȚI • MTINE - O NOUA ETAPĂ IMPORTAM: 

CAMPIONATE • ALTE REZULTATE DIN ÎNTRECEREA DE JUNIORI Șl DE CALIFICARE

Dinamo Brașov și Știința Tg. AI. 
— Voința Sighișoara, iar în oel 
minin Confecția București—Tracb 
Brașov și Știința Cluj—C.S.M. Si 
De reținut și cele două derbiuri 
mișorene: Știința—Tehnometal 
și S.S.E.—Constructorul (f).

0 Luptă interesantă și în cl< 
meniul golgeterilor. La băieți conc 
Gunesch (Voința Sighișoara), un L 
jucător remarcai in mod deosebit c 
trecut in campionatul școlar. El a zi 
cat 47 de goluri. Urmează: Gris. 
(Știința Tim.) 38, Constantine seu ( 
pid) și Kjiss (Știința Tg. Mureș) 
cîte 35 goluri. La (fete, lider este Roc 
Floroianu cu 38 goluri, urmată 
Ana Nemeț 37 și Maria Constantini 
36 goluri.

Scurte știri

• Campionatul de juniori. La C
S.S.E.—Locomotiva ‘țeluș f) 4 
(2—2). Duminică, Locomotiva joac 
casă cu Luceafărul Brașov. Joci- 
programate duminică în Buctir 
(C. S. S. — S. S. E. C-ța m și SJ 
nr. 2—Victoria Oltenița f) au 
aminate pentru miercuri, iar cel < 
tre SSE Sibiu și SSE nr. 2 Buc. ( 
pentru 3 mai. > '

• Alte rezultate din campionatu
calificare: Confecția Călărași — 
ința Craiova (f) 10—9 și 8 —
Știința Craiova—Strungul Călăi
(m) 27—16 și 23—1-6/ Știința ( 
— Unirea Sebeș 19—12 și 21—11.

0 nouă serie de călătorii peste hotare
O.N.T. CARPAȚI PRIMEȘTE ÎNSCRIERI LA AGENȚIILE 
Șl FILIALELE SALE DIN TOATĂ TARA PENTRU UR

MĂTOARELE CĂLĂTORII :
ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ

_ 22 31 mai și 23 mai-6 iunie, cu trenul pe itinerarul : București—
Budapesta — Praga, ou excursie la Karlovi-Vary — Brno — Bra
tislava — București

23 mai-5 iunie și 29 mai-11 iunie, cu autocarul pe itinerarul : 
București — Budapesta — Bratislava — Brno — Tele — Hradee — 
Cesky Budejovice — Hlubko — Tabor — Pilsen — Karlovi-Vary — 
Praga — București.

: 1

ÎN U.R.S.S.

31 mai-14 iunie, cu trenul, pe itinerarul : București 
Erevan — Tbilisi — Suhumi — Odessa — București.

ÎN R.P. UNGARA

24—31 mai și 29 mai-5 iunie, excursie cu trenul de 
la Budapesta.

23—31 mai, excursie cu trenul organizată pentru 
itinerarul: București — Recs — Budapesta (ședere trei 
și patru zile la Budapesta).

ÎN R.P. POLONĂ

— Kiev —

la București

tineret, pe 
zile la Pecs

20—28 mod, au trenul pe itinerarul •: București — Vicșanî — 
Cracovia — Via (Radom — Varșovia — Via Lublin — București.



Cu Ovid Teodorescu
in sala

Floreasca
Cunoscut publicului din 

valoroasele creații de Pe 
scena Teatrului Național 
„1. L,. Caragiale”, din fil
mele „Fetița mincinoasă", 
„S-a furat o bombă”, „Pași 
spre lună" ele, din apa
rițiile la televiziune și pe 
scenele unor teatre bucu- 
reștene (Teatrul de Come
die, Teatrul „C. Tănase"), 
Ovid Teodorescu nu este 
mai puțin cunoscut ama
torilor de sport cu care 
împarte (nu întotdeauna... 
frățește) locurile în tribu
na stadioanelor sl săli
lor bucureștene de sport. 
Sîntem în sala Floreasca 
și baschetbaliștii de la 
Steaua au învins pe rapi- 
diști cu 71—56. Discuția în
cepe fără introduceri...

— Pentru mine sportul 
înseamnă mai mult decît 
o simplă destindere...

— 1 !
— Imaginați-vă ce s-ar 

face croitorii noștri fără 
programul meu de gimnas
tică matinală...

— Si în afara gimnasti
cii 7

— înotul șț boxul m-au 
adus foarte aproape de 
performanțe. M-am oprit 
însă întotdeauna la timp.

— In ce sens ?
— In sensul că n-am mai 

avut... condiție fizică, deși 
mai ales în ultima perioa
dă alerg foarte mult pe 
distanțe lungi.

N-ați amintit atletis- 
t șirul pasiunilor.
De fapt nu știu dacă 
atletism dar știu că 
Saizescu și Cezar Grl-

mul
este
Geo_______ T. _____  __
goriu care propunîndu-mi 
un rol în noua comedie 
muzicală „Poiana Soarelui” 
au acordat o încredere 
maximă cunoscutelor mele 
calități sportive și eu mă 
străduiesc de citeva luni 
să le justific intrutotul 
bunele păreri.

— Apropo de „Poiana 
Soarelui** : Cum vi se pare 
acest film cu subiect spor
tiv în care publicul nostru 
este nerăbdător să vă a- 
plaude alături de Iurie Da
rie, Florentina Mosora, 
Dem Rădulescu. Coca An- 
dronescu și ceilalți prota
goniști ?

— întrebarea dv. este 
ca și cum m-ați întreba 
dacă-mi place jocul lui 
Mimi Niculescu, Nedef șl 
ai celorlalți baschetbaliști 
de la „Steaua” pe care îl 
susțin din toată inima de 
ani de zile. Cînd te legi 
sufletește de ceva, ți-e 
foarte greu să-i găsești de
fecte.

— Schiați ?
— Aceasta a fost prima

Și popicele Iși au
recordurile lor
Ca orice sport, cel al po

picelor oferă și el nenumă
rate curiozități și mici recor
duri. In cele ce urmează nu 
vom sublinia laptul că un 
Jucător (sau o jucătoare) exe
cută de 200 de ori (respectiv 
100 de ori) aceeași mișcare: 
ia bila, se apleacă și o lan
sează pe pistă, spre popicele 
care așteaptă — ...aliniate, 
cuminte — să fie doborîte. 
Și nici amănuntul că un po
picar ridică și aruncă de 
200 de ori o bilă care cîntă- 
rește 2,800 kg , deci — în 
total — ridică și aruncă 560 
kg (o jucătoare : 280 kg)
în timp de 80 de minute la 
băieți și 40 la fete.

Ne referim însă, la un re
cord stabilit de curînd de 
echipa Unirea F.Z. Roman. 
După cum ne relatează co
respondentul nostru Eugen 
Grosu, această echipă a cu
cerit anul acesta pentru a 
12-a oară consecutiv cam
pionatul regional 1 Este o 
performanță, intr-adevăr, 
destul de rară, pentru care 
formația din Roman și po
picarii care o compun 
merită toate felicitările. Șl 
urări, bineînțeles. Să cuce
rească măcar o dată și titlul 
republican.

Sportivi de valoare are 
Unirea Roman. Iată, de pil
dă, pe Nicolae Vasilat, care 
la faza regională a campio
natului republican pe echipe 
a reușit să doboare 959 de 
popice. Cifra aceasta este 
mai bună decît recordul 
R.P.R. individual, deținut din 
1962 de popicarul V. Micu- 
lescu de Ia Petrolul Ploiești 
cu 938 p.d. Performanța lui 
Vasilat însă, spre... ghinionul 
Iul, nu poate fi omologată 
ca record republican din 
caiuza... regulamentului* A- 
cesta prevede că un record 
poate fi omologat ca atare 
numai dacă este realizat de 
la faza interregională a 
campionatului R.P.R. Cum 
Unirea F. Z. Roman s-a califi
cat pentru această fază, Vasi
lat are ocazia să reediteze 
cifra din faza regională, de 
data aceasta cu certitudinea 
că-i va fi omologată ca 
cord. Pînă atunci, acest 
p.d. xâmine un excelent 
cord regional.

re-
959
xe-

are 
mu
ri ea
nu- 
Re-

SUCIU. ClMPIA TUR- 
Din moment ce este 

golgeterilor 
stabilirea

IO AN 
ZII. 1) 
vorba de lista 
din categoria A. 
locului pe care îl ocupa pe 
această listă jucătorul Ion 
Mureșan de Ia Știința Cluj.
se face țlnindu-se seama 
numai de cele opt goluri pe 
care le-a înscris in

întrebare regizorilor
cînd mi-au propus rolul în 
„Poiana Soarelui**...

— Si ce le-ați răspuns...?
— Aș fi mai fericit să 

amînăm răspunsul pînă la 
premieră. 11 veți avea si
gur și satisfacția va fi 
mai mare...

...Am mai stat de vor
bă în perioada campiona
tului european de volei...

— Da, și nu m-ați crezut 
că echipa noastră va ter
mina neînvinsă turneul...

...Si la campionatele in
ternaționale de gimnas
tică...

— ...Si cînd v-am spus 
că Sonia Iovan va învinge 
ați clătinat din cap...

— Aveți cumva și un 
pronostic pentru meciul de 
fotbal de la 3 mai cu Bul
garia ?

— Am, pentru amîndouă: 
și pentru cel de la 
rești și pentru cel 
Sofia.

Sînt sigur că vom
ciocni un pahar de vin in 
cinstea „olimpicilor” noș
tri...

De data aceasta nu l-am 
mai contrazis.

Dimpotrivă.

Citeva rinduri despre Nae Georgescu
despre Nae

Bucu- 
de la

putea

T. B.

de
Municipalitatea orașului 

Tokio a făcut cunoscut 
publicului că totalfll chel
tuielilor — directe și indi
recte — legate de organi
zarea Jocurilor Olimpice 
ating cifra astronomică de 
1 053 954 000 000 de yeni, 
ceea ce reprezintă în jur 
de 2 800 000 000 de dolari.

Cheltuielile directe în
scrise în această „factu
ră" olimpică privesc con
strucția și modernizarea 
bazelor sportive, funcțio
narea diferitelor servicii 
olimpice, subvențiile acor
date diferitelor federații 
sportive, cazarea și între-

Poate că
Georgescu e mai greu de 
scris decît despre oricare 
alt fotbalist. A avut o 
„intrare" senzațională în 
fotbalul romînesc. „Bom
bardier" necruțător, de 
aproape și de la distanță, 
Nae a fost multă vreme 
spaima portarilor romîni 
sau străini. Șuturile sale 
ridicau tribunele în pi
cioare și, într-un timp, 
nu se putea face o echi
pă națională fără Geor
gescu iar de pe lista mar
catorilor era nelipsit. A- 
poi, deodată... liniște.

O mare făgăduiaiă... în
deplinită pe jumătate. Nae 
Georgescu devenise un ju
cător... „bătrîn" și doar... 
atît. Mai apărea cîte o 
dată în formația giuleș- 
tenilor dar... „șutul ne
cruțător" părea că fusese

uitat în vestiare... Și, deo- 
dată, Georgescu a revenit 
în atenția... portarilor, a 
antrenorilor și a suporte
rilor săi giuieșteni. Par
tea cea mai ciudată e că 
Georgescu a devenit, dia 
nou, periculos pentru por
tarii echipelor adverse 
atunci cînd s-a retras pe 
linia...mijlocașilor.

— Cum s-a întîmplat, 
Nae ? — l-am întrebat 
deunăzi.

— La un meci amical 
cu Dinamo Bacău n-avea 
decît un mijlocaș. Al doi
lea era accidentat. L-am 
rugat pe 
să mă 
mine pe
- Și?
— Am rămas mijlocaș... 

ofensiv. Cu ochii spre 
poarta adversarului și 
spre coechipierii mei a- 
vansați. îmi place rolul. 
II execut și din cînd în 
cînd, unde e cazul, și... 
improvizez.

— Da... 1 Am ajuns la 
un punct interesant. Cum 
s-a întîmplat «ă dintr-un 
jucător „specializat" doar 
în „șut" ai căpătat va
lențe noi. Te pasionează 
„construcția"...

antrenorul meu 
„distribuie" pe 
rolul acesta...

ținerea atleților și a arbi
trilor. Numai acest capi
tol din urmă „consumă" 
uriașa sumă de 650 de 
milioane de dolari 1

Cheltuielile indirecte 
privesc construirea de dru
muri, modernizarea aero
portului, construirea de 
noi linii de metro și de 
căi ferate etc., etc.

O parte dintre aceste 
cheltuieli vor fi recupe
rate din vînzarea bilete
lor și din taxele percepute 
pentru transmisiunile de 
radio și de televiziune. 
In ce privdște donațiile, 
ele au atins suma de 6 
milioane de dolari.

— Cred că am vocație 
pentru treaba aceasta. Și, 
la mijlocul terenului, timp 
și „lărgime"...

înainte, mă îneîntau 
aplauzele tribunelor pen
tru un șut bombă — cum 
vă place dv. să scrieți, 
chiar dacă mingea ame
țește ceasul de pe stadion 
Acum, sînt fericit că o 
combinație reușită și ter
minată cu gol, pornită 
de Ia mine, îmi dovedește 
că am ghicit... cu trei 
„mutări" înainte intenția 
adversarului. Pentru că 
și în fotbal trebuie să 
toci, gîndind cu trei mu
tări înainte. Altfel...

Calm, siguranță, pre
cizie—trei calități — a- 
vantaje — cu care Nae 
Georgescu se prezintă pe 
gazon în disputele dumini
cale și în care iși devan
sează de multe ari adver
sarii. Și, finalul... Nae 
Georgescu revine în lotul 
echipei naționale, aducînd 
un plus de vigoare și- 
tinerețe. O tinerețe chib
zuită cu care umple par
tea lui din mijlocul tere
nului.

DIMITBIE MACAVEI, MED- 
GIDIA. „Un jucător care 
mai multe piese, în cite 
țări este obligat să-și 
mat adversarul rămas 
mai cu regele singur ? 
gula mat-ului nu intervine 
numai atunci cînd unul din 
jucători nu mai are pe tablă 
decît regele. In ORICE MO
MENT al partidei, un jucă
tor poate cere adversaru
lui său sâ-1 facă mat în 
50 de mutări, în caz contrar 
urmînd să fie consemnată 
„remiza**. Trebuie să șftiți 
însă că, după fiecare schim
bare de piesă sau înaintare 
de pioni, numărătoarea se 
ia... de la început 1 Așa că. 
acest... ultimatum șahist 
nu-și are rostul decît în fi- 
nalurile de partidă, cind mal 
sînt puține piese pe tablă.

LAZAR PETRU, TURDA. 1) 
Campionatele mondiale de 
handbal în 7 se dispută din 
3 în 3 ani. In momentul de 
față se studiază însă posi
bilitatea ca acest tezmen să 
fie redus, întrecerile urmînd 
să se dispute o dată la doi 
ani. în toamnă, foxul inter
național de specialitate va 
lua o Lotărire definitivă în 
această privință. 2) Veți pri
mi răspuns prin scrisoare.

ION DASCALU, OȚELUL 
ROȘU. 1) Cine plătește tim
brele in meciurile de șah 
prin coresponden//ă ? Jucă
torii respectivi. Să știți însă 
că pînă acum nici unul din
tre cei care participă la par
tidele de șah prin cores
pondență n-a ajuns 
sapă de lemn din cauza a- 
ceasta. Și 
de 
2)

și de cele 7 puncte mar

VALENTIN PAUNESCD

Leac pentru siluetă

Îndemînare și echilibru

Medicii portughezi au 
procedat la cîntărirea ju 
cat orilor echipei Sporting 
Lisabona înaintea meciu
lui de fotbal pe care a- 
ceștia l-au susținut, în 
cadrul „Cupei Cupelor", 
cu echipa engleză Man
chester United. Portughe
zii aveau în acest meci o 
sarcină deosebit de difi
cilă, dat fiind că prima 
întîlnire dintre cele două 
echipe se terminase cu 
scorul de 4—1 în favoa-

rea lui Manchester. Dar, 
în mod neașteptat Spor
ting a învins cu... 5—0 
obținînd astfel o califi
care nesperată.

Cind s-a făcut o nouă 
cîntărire a jucătorilor, 
după terminarea meciului, 
s-a constatat că echipa a 
pierdut în total 27,7 kg. 
Chiar și unul dintre ju
cătorii de rezervă, Geo, 
care a stat pe tușă, a slă
bit cu... 3,7 kg.

Nemulțumirea lui Bob Hayes

Se pare că pasiunea 
fotbalului nu i-a ocolit 
nici pe... motocicliști. 
Iată — cum de altfel 
vedeți în fotografie — 
mingea poate fi foarte 
bine... bătută și de 
două roți.

Motobalul cîștigă 
ren în multe țări 
lumii. Este un joc
teresant și spectaculos, 
care cere îndemînare;

pe

te- 
ale 
in-

echilibru și stăpînirea 
perfectă a motorului. 
Demarările rapide, dri
blingurile pe motocicle
tă și mai ales fazele de 
poartă sînt de-a dreptul 
palpitante.

Fotbaliștii însă au 
toate motivele să-i in
vidieze pe motobaliști: 
„Ehei, dacă am avea și 
noi accelerator și schim
bător de viteze...".

Sprinterul american 
Bob Hayes are toate mo
tivele să fie nemulțumit. 
Cind, recent, cu prilejul 
concursului atletic desfă
șurat la Tallahasse (Flo
rida), acele cronometrelor 
s-au oprit la 8,8 sec., 
oficialii au hotărît să mă
soare din nou pista pe 
care Hayes tocmai termi
nase învingător în cursa 
de 100 yarzi pentru a con
semna astfel realizarea 
unui nou record mondial. 
Dar stupoare 1 Pista nu 
măsura exact 100 de yarzi, 
astfel că sprinterul a fost 
privat pentru a patra 
oară în cariera lui, de un 
nou record al lumii.

Prima dată acest lucru 
s-a întîmplat deoarece 
Hayes alergase pe o pistă 
din asfalt, lucru neper- 
mis de regulament. A 
doua oară de vină a fost 
calibrul neregulamentar 
al pistolului folosit de 
starter, iar a treia oară 
principalul „vinovat" a 
fost vîntal. Lucrurile s-au 
întîmplat la 1 ianuarie 
1964 la Miami unde ofi
cialul de concurs însăr
cinat să stabilească vi
teza și direcția vîntului a 
ridicat din umeri atunci 
cînd a fost întrebat de

unde sufla vîntul. Și a- 
cest oficial nu era altul 
decît Dave Sime, clasat 
pe locul doi în proba de 
100 m plat la Jocurile 
Olimpice de la Roma.

„Tallahasse — a scris 
ziarul vest - german 
„Frankfurter AHgemeine 
Zeitung" — este numai 
un exemplu de faptul că 
tara care numără atleți 
printre cei mai buni din 
lume are oficiali dintre 
cei mai slabi".

nu
cate în toamnă,' cînd tocea 
parte din linia de atac a 
echipei Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii din categoria „B". 
2) V-ați sesizat de faptul că 
echipa din orașul dv. figu
rează în toate programele 
Pronosport. Și ne întrebați 
de ce ? Nu ne-am documen
tat în această direcție dar 
presupunem că motivul tre
buie căutat in rezultatele — 
surpriză (atît de căutate la 
Pronosport) pe care le face 
această echipă. Nu înțeleg 
însă de ce vă supără fap
tul că Industria Sîrmei este 
prezentă în toate concursu
rile Pronosport ? Poate că 
I.S. Loto Pronosport tot aș
teaptă, ca și dv. fără în
doială, o surpriză... plăcută 
din partea acestei echipe 
(fostă în categoria A) care 
acum ocupă locul 8 în seria 
a Il-a a categoriei B ?

U-G., SIBIU. 1) Fotbalistul 
Adrian Iofciulescu, de la 
Progresul București, a Jucat 
Înainte la Icechim, în cam
pionatul orășenesc. El are 
24 de ani. 2) Recordul mon
dial oficial la 100 m plat 
este de 10 sec... în cap. Doi 
atleți au realizat aceasta 
performanță: Harry (R.F. 
Germană) și Jerome (Ca
nada). 3) In boxul amator 
nu se organizează campio
nate mondiale. Competiția 
supremă a pugiliștilor ama
tori o constituie Jocurile 
Olimpice. 4) Campionul mon
dial de box profesionist la 
categoria cocoș este brazi
lianul Eddie Joffre.

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

re
con-

numărul lor este 
sutelor de mii. 

acordă clasifica-
ordinul 

Nu se

Ca .stegari', știe-oricaie, 
Trebuie să fie-n frunte... 
Să vedem, așa sînt oare ? 
Sînt ei sus, dar sus... la 

munte.

in...

DEFINIȚII

sportivă în urma rezul
tatelor obținute In 
cursurile de șah prin cores
pondență. Dar aceste con
cursuri sînt tot atît de pa
sionante ca și cele In care 
jucătorii se găsesc iațâ în 
iată la tabla de joc.

1. ȘTEFAN. COMUNA MAR- 
CULEȘTI. Vă publicăm epi
grama adresată echipei de 
fotbal Steagul roșu care nu 
se află pe unul din locu
rile fruntașe ale clasamen
tului. așa cum așteptau sus
ținătorii ei:

Antrenorul : Paratrăz- 
netul... înfrîngerilor.

Looping-uri : Fente...
aviatice.

Tribunele,
Rezervele... 
arbitri.

concursul atletic 
sîmbătă, la pro

ba de prăjină nu s-r 
prezentat nici un 
concurent.

să vină 
prăjină, 
moment

peluzele : 
brigăzii de

Fault : 
Pasă : 

coechipier și...
Bară : Erata... șutului.

Rebut... sportiv.
Legătură între 

adversar.

TITl GHEORGHIU
Vaslui

— Hei fundaș, vrei să ne pierzi meciul, dece nu-1 
olachezi ? 11?

Desen de Adrian Andronic

De știam că n-or . 
Mă-nscriam eu la 
Obțineam într-un • 
Primul loc spunînd

„prezent I” K
Remarca unul giuleș- If

tean după ce a văzut Jw
piesa „N-avem centru q 
înaintaș*' și pe... Ion q
Ionescu driblînd inutil.

E_ cam greu ca să găsești 
Cineva să umple golul; 
Avem unul în Giulești 
Dar mereu își uită... rolul I

In asociația sportivă 
Firul roșu Tălmaciu, 
după deschiderea festi
vă a Spartachiadei re
publicane activitatea 
sportivă a încetat

La deschidere.au glndit
Să profite... îndoit, 
Hotărînd — cum se arată—
S-o... închidă totodată 1

I. CHIVU
Echipa feminină de 

baschet Știința Bucu
rești a cîștigat campio
natul țării.

Nu spun acum un lucru I
După această comportare £
Toată echipa-i la panou. 2
Da, la panoul... de onoare. j

Salariații Teatrului de J
Estradă au înființat o 
asociație sportivă. \

ST< tn sport cei sus citați S
Vor fi mult aplaudați. X
Că-i un roi în care, sper, S
N-au nevoie de... sufler. X

V. D. POPA V

deschidere.au


Citeva însemnări după turneul voleibaliștilor romini in Franța
Am revenit de două zile în patrie, 

după un turneu de o săptămîna prin 
Franța. A fost un tiurneu util pentru 
voleibaliștii fruntași ai țării noastre, 
o deplasare folositoare atît pentru 
verificarea stadiului de pregătire a 
lotului republican de volei, cît și pen
tru reafirmarea legăturilor tradiționale 
dintre sportivii romini și eei francezi.

în ceea ce privește experimentarea 
posibilităților actuale ale echipei Ro
mîniei, trebuie să spun din capul lo
cului că nivelul atins de noi în me
ciurile din Franța poate fi conside
rat satisfăcător. Aprecierea este vala
bilă pentru ambele formații romînești 
care au susținut meciuri cu echipe 
de volei franceze. Se știe că prima 
«noastră reprezentativă, după meciul 
Franța A—Romînia A din 17 aprilie 
de la Paris, a efectuat un turneu în 
nordul Franței, iar cea secundă, după 
întîlnirea Franța B—Romînia B din 
aceeași zi de la Bagnols sur Ceze, în 
Sud. Prima noastră echipă (Nicolau, 
Drăgan, Fieraru, Derzei, Szocs, Schrei
ber, Plocon, Cherebețiu) a întrecut 
reprezentativa Franței cu 3—0, iar 
apoi, tot cu 3—0, selecționatele Flan- 
drei (Lille, 18 aprilie), Alsaciei (Stras- 
sbotirg, 19 aprilie) și Lyoniului (Lyon, 
20 aprilie). Cea de a doua formație 
a noastră, condusă de Stefan Homan 
(Chezan, Grigorovici, Coste, Gauciu, 
Iorga, Bărbuță, Poroșnicu, Udifteanu) 
a terminat și ea învingătoare toate 
partidele : 3—1 cu Franța B, 3—0 eu 
selecționatele Franței de Suri (Limoux, 
18 aprilie), 3—1 cu combinata Lan
guedoc-Provence (Montpellier, 19 a- 
prilie) și 3—0 cu selecționata Marsi- 
liei (Marsilia, 21 aprilie).

Dar, bineînțeles, utilitatea 
acestor meciuri nu constă 
faptul că ele au luat sfîrșit
terii pentru -noi, oi și pentru că ne-au 
arătat în ce măsură au reușit jucă-

torii români să-și însușească și sînt în 
stare să aplice în confruntări interna
ționale procedeele tehnico-tactice asu
pra cărora ne-am îndreptat atenția în 
această perioadă. Totodată, turneul din 
Franța ne-a servit la creșterea expe
rienței internaționale a unor jucători 
mai tineri, ca, de exemplu, Poroșnicu,

să sintetizeze aprecierile elogioase în 
această privință ale presei și ale spe
cialiștilor voleiului francez, dintre care 
nu'' voi cita decît pe cele ale croni
carului sportiv din Lille, Claude Mas, 
după meciul și demonstrația din 18 
aprilie : „Simbătă, la Saint-Andre, a 
fost o adevărată sărbătoare a voleiu-

Turneul de polo de la Matdcftnrtf

Poliștii romini au învins 
pe campionii Europei; R. P. U.—R. P.U. .
MAGDEBURG 24 (prin telefon).

Joi a început în localitate turneul in
ternațional de polo la care participă 
reprezentativele Ungariei, Iugoslavfei, 
Rominîei, Suediei, Poloniei și R. D. 
Germane.

In prima 
tafiva țării 
Poloniei, pe 
10—0 (2—0, 2—0, 4—0, 2—0), prin 
punctele înscrise de Zahan (3), Kro
ner (2), Mărculescu (2), Culineac, 
Szabo și Grințescu. A arbitrat Goose 
(Olanda). Vineri dimineață formația 
Romîniei a jucat cu Suedia și a învins

zi a întrecerilor reprezen- 
noastre a întîlnît echipa 
care a intrecut-o la scor:

l

cu 6-1 (1—0, 2—0, 2-0, 1—1) 
marcat: Kroger (3), Zahan (2), i 
culescu și — respectiv — Andei

Alte rezultate: R. D. Germani 
Ungaria 4—4 (0—3, 2—0, 1—0, 1- 
lugoslavia — Suedia 3—1 (1—0, 1 
0—1, 0—0); vineri: R. D. German 
Polonia 10—0 (2—0. 4—0, 2-0, 2-

Aseară, reprezentativa Romînie 
obținut o strălucită victorie asupra ( 
pioanei Europei, formația R. P. 
gare, cu scorul de 3-1. Alte rezult 
Iugoslavia — R. D. Germană 
Suedia — Polonia 3-0.

Concursul ciclist internațional 
din R. S. Cehoslovacă

tuturor 
doar în 
cu vic

CdiiiDioiuihil mondial feminin

de baschet

în ultimul meci al preliminariilor 
campionatului mondial feminin de bas
chet echipa R. P. Bulgaria a învins cu 
scorni de 52—39 echipa S.U.A. Pentru 
turneul final s-au calificat echipele : 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria, S.U.A., Bra
ziliei. R. s. Cehoslovace și Iugoslaviei. 
Celelalte 6 echipe participante la pre
liminarii vor juca pentru locurile 7—13 
ale clasamentului în localitatea Iquitos, 
la o distanță de 1500 km de Lima. Tur
neul final este programat la Lima.

Turneul final a început la Lima cu 
disputarea jocului U.R.S.S. — Iugosla
via. Baschetbalistele sovietice au repur
tat victoria cu scorul de 73—45 (35—18) 
în ziua a doua a turneului S.U.A. va 
juca cu R. s. Cehoslovacă, iar Peru va 
întîlni Iugoslavia.

Fază din meciul susținut la Lille de prima reprezentativă a Bucureștiului 
■cu selecționata Flartdrei (3—0): atacul lui Szocs, atent protejat de dublajul 
coechipierilor săi Drăgan (3). Schreiber (5). Derzei (9). Nicolau și Fieraru 

(1), nu a putut fi oprit de blocajul gazdelor
Iorga și Udișteanu, oare au dat în 
general satisfacție. Calificativul stă în 
picioare mai cu seamă pentru că fran
cezii ne-au dat o replică dîrză, dove
dind o «mare combativitate în jocul de 

«apărare și în același timp evidente 
progrese față de „europenele" de la 
București, în ceea ce privește îmbo
gățirea bagajului de combinații tac
tice ofensive.

Referitor la celălalt aspect al «Uti
lității turneului susținut de noi în 
Franța, amintit de noi mai sus, tre
buie să spun că el s-a reflectat în 
primul rînd prin călduroasa, priete
neasca primire pe care voleibaliștii și 
spectatorii francezi :ne-au făcut-o pre
tutindeni, primire care a subliniat 
clipă de clipă tradiționalele relații de 
prietenie dintre sportivii noștri -și cei 
ai Franței. Aceste relații s-au oglindit 
și «cu ocazia .jocurilor demonstrative 
care au avut loc după fiecare meci 
disputat de noi în nordul ca și în'su
dul Franței, demonstrații făcute de 
echipe alcătuite din patru jucători ro
mini și doi francezi și care, oferind 
un valoros schimb de experiență, au 
fost pe cît de gustate de public, pe 
«atît de prețioase pentm toți jucătorii.

De fapt, scurtele însemnări cuprinse 
în rîndurile de mai sus nu fac decît

lui. Iar privilegiafii care au trăit in
tens vreme de două ore spectacolul 
dăruit de voleibaliștii romini au ple
cat îneîntați de a fi asistat la o de
monstrație nemaivăzută de ei pînă 
atunci la Lille, unde mai înainte evo
luaseră reprezentativele masculine 
Ungariei, Poloniei, Iugoslaviei".

ale

NICOLAE SOTIR 
-antrenor principal al eeliipei 

reprezentative de volei a 
R. P. Române

PRAGA 24 (prin telefon). Cursa 
de 4 zile din R. S. Cehoslovacă — 
organizată pentru verificarea cicliști
lor din loturile R. P. Polone, R. P. 
Romine și R. S. Cehoslovace înaintea 
„Cursei Păcii" — a început joi cu 

.etapa Praga — Pardubice (122 km). 
Clasamentul etapei : 1. J. Staron
(RPP) 2 h.34:09; 2. Ion Braharu; 3. 
S. Gazda (RPP);... 12. Gh. Radules
cu;... 17 G. Motceanu — în același 
timp cu învingătorul. Tot in același 
timp cu J. Staron au mai sosit încă 
20 de alergători printre care se afla 
și restul cicliștilor romini.

Etapa a Ii-a a avut loc vineri pe 
ruta Pardubice — Budejovice (206 
km). Pe primul loc s-a clasat alergă
torul polonez Zielinski cu timpul de 
5 h. 14:13, urmat de S. Gazda (RPP), 
Schejbal (RSC) ș.a. In clasamentul

general conduce Zielinski, urmai 
Staron. Gazda, Braharu etc. Simt 
se desfășoară etapa Budejovice — 1 
ga, iar duminică dimineață are 
ultima etapă : circuit în Praga.

JAN SOKOL 
redactor la ziarul „Cesko 

venSki Sport" — Praga

înaintea meciului cu echipa de tineret a Romîniei

Noutăti de la Stockholm
Corespondență specială
In vederea meciului cu echipa de ti

neret a Romîniei, de la 28 aprilie, se
lecționerul național suedez, Nyman, a 
pregătit 16 jucători. „Unsprezece“-le 
care va intra pe teren, încercînd să se 
revanșeze pentru înfrîngerea suferită a- 
nul trecut la Cluj cu 2—1, n-a fost de
finitiv alcătuit, dar se pare că va arăta 
astfel Ears Ernevik (Orebro) — Len
nart Siiderberg (A.I.K.), Tommy Sten
berg (A.I.K.) — Bill Bjbrklund (Nor
rkoeping), Crister Kristensson (Malmo), 
Biorr Nordqvist (Norrkoeping)—Roger 
Alagnusson (Tvidaberg), Bjorn Carls- 
son (A.I.K.), Leif Eriksson (Djurgar- 
den), Bo Larsson (Malmo) sau Hans 
Nilsson (Djurgarden) și Gert Chris- 
tiansson (Elfsborg).

Cu excepția lui Roger Magnusson, 
care activează în liga a , j‘ 
ceilalți joacă in echipe de prima cate
gorie Foarte tînăr. Magnusson este 
„cooilul minune" al fotbalului suedez: 
el s-a antrenat toată iarna la Rio de 
Janeiro la clubul Ftamengo, jucînd de 
altfel în garnitura secundă a echipei 
campioane braziliene. Publicul din Cluj 
l-a văzut evoluînd în întîlnirea de anul 
inpcut cu echipa romînă. Portarul Erne
vik a făcut un meci extraordinar dumi
nica trecută în fata lui A.I.K.. contri
buind. în mare măsură, la victoria e- 
chipei Orebro cu 2—1. Cei doi fundași 
«e ințeleg foarte bine, făcînd parte din 
aceeași echipa. Sînt rapizi și puternici, 

le lipsește experiența. Soderberg 
este și un foarte bun jucător de hochei 
pe gheață. S-ar putea însă ca in locul 
lui să intre ttnârul jucător Le5f 

llohnqvist de la Norrkoeping, fiul fos
tului international A Osoar Holmqvist.

După părerea generală, cei mai bun, 
jucători ai echipei sînt cei doi mijlo-

doua, to(i

pentru „Sportul popular"
cași de margine, ambii de la Norrkoe
ping. Ei joacă inteligent și energic și 
sînt deosebit de periculoși prin șutu
rile de la distantă, de la 25—30 m. 
Nordqvist are mai multă experiență dar 
Bjorklund este cel mai periculos. Sto
perul Kristensson este puțin cam în
cet și greoi dar joacă foarte sigur și 
e excelent „la cap".

Linia de înaintare are un adevărat 
motor în Eriksson, care a jucat de mai 
multe ori în reprezentativa A. Este un 
excelent tehnician și realizator. Are șu
turi foarte precise. Jucătorii de pe aripi 
sînt foarte rapizi și au driblinguri de
rutante. Mai periculos mi se pare Chris- 
tiarrsson. Magnusson este un jucător de 
tipul lui Mathews, fiind omul care pre
gătește golul. în fine, Carlsson, este 
un jucător complet. Este fiul lui Henry 
„Garvis" Carlsson. renumit internatio
nal A, fost component al echipei cîști- 
gătoare a J.O. în 1948 și apoi jucător 
profesionist la Atletico Madrid. Tînă- 
rul Bjorn a crescut în fotbalul spaniol. 
Posedă o tehnică bună și clar
viziune în teren. Nu este încă lim
pede cine va juca inter stingă. Nilsson 
joacă de obicei vîrf, în timp ce Larsson 
activează mai mult în mijlocul tere
nului. Amîndoi sînt periculoși la poartă 
dar este probabil că va ifi preferat 
Nilsson deoarece se acomodează mai 
bine în joc cu Eriksson.

Managerul echipei este Georg 
Eriksson, iar antrenor John Wikdahl 
de la Halsingborg. îritîlnirea se va des
fășura în nocturnă și va începe la 19,00 
ora locală.

WOLF LYBERG
ziarist la „lddrottsbladet“-Stookholm

t

lucrările comitetului tehnic
al Federației internaționale de caiac-canoe

De curînd s-a întrunit la Roma co
mitetul tehnic al Federației interna
ționale de caiac-canoe. Una dintre cele 
mai importante probleme discutate a 
fost aceea a noului regulament, la 
care se lucrează în prezent, spre a 
fi supus spre aprobare congresului de 
la Tokio. Iată modificările mai im
portante ce se preconizează :

— în viitor, in anii de desfășurare 
a J. O. și a campionatului mondial 
vor fi organizate campionate conti
nentale de tineret care vor înlocui 
„Criteriile" de pină acum ;

— la campionatele europene de ti
neret urmează să se dispute opt probe : 
cinci la masculin și trei (pe distanțe 
de 500 m) la feminin; campionatul 
se va desfășura timp de două zile. 
Comitetul tehnic a recomandat, in ve
derea popularizării acestui sport, ca 
această competiție să nu aibă loc în 
aceeași localitate cu campionatul mon
dial ;

— limita de virstă stabilită pentru 
ani;

Interesant de menționat că noul re
gulament propus prevede că răstur
narea bărcii atrage după sine exclu
derea din concurs.

In legătură cu întrecerile de la To
kio, președintele federației japoneze de 
caiac-canoe J. Haghiwara a făcut o 
informare despre stadiul de pregătire. 
El a comunicat printre altele :

„Pînă în luna februarie la compe
tiția de caiac-canoe și-au anunțat par
ticiparea 18 țări. Programul cuprinde 
aceleași probe de la Roma. Sportivii 
nu vor locui in satul olimpic Împreună 
cu celelalte loturi, ci chiar la 
de desfășurare a întrecerilor,

competiția de tineret: 16—19
— includerea in programul campio

natelor mondiale și europene a probei 
feminine de caiac 4—500 m.

locul 
. la Sa- 

gami“. Informarea a cuprins și alte 
date, privitoare în special la vreme, 
întrecerile vor fi filmate, de pe mal, 
de ‘trei societăți de cinematografie și 
televizate. •

Congresul de la Tokio va lua hotă- 
riri și in legătură cu organizarea cam
pionatului european din 1965 (dreptul 
de organizare l-a cerut Copenhaga) 
și a campionatului mondial din 1966, 
care va avea loc in R.D.G, sau in lo
calitatea Essen din R.F.G.

SCURTE ȘTIRI EXTERI
TURNEUL DE ȘAH DE LA VIRȘ

în localitatea Iugoslavă Vîrșet a 
ceput turneul internațional de șah „1 
morialul Bora Kostici”, ia care ț 
ticipă șahiști din mai multe țări, 
prima rundă, maestrul romîn Vit 
Ciocîltea, jucînd cu piesele negre, 
remizat în 23 de mutări cu iugosla 
Revici. Parma l-a învins pe Popov 
Puc pe Baretici. Restul partidelor 
fost întrerupte

In runda a doua marele maes 
Parma a cîștigat cu negrele la Kepj 
Tersici la Slivici șț Lukici la Beret 
Arbitrii au consemnat remiză în P 
tida Kusevici — Brodvarevici. Part 
Ciocîltea — Puc s-a întrerupt înt 
poziție complicată. în clasament c< 
duce Parma (Iugoslavia) cu 2 punt 
urmat de Puc — 1 punct și o part 
întreruptă.

U.R.S.S.—S.U.A. 79—60, 
LA BASCHET

Peste 15 000 de spectatori au urms 
miercuri .seara în Pal«vLil Sporturi 
din Moscova meciul revanșă. din 
echipele masculine de baschet 
U.R.S.S. și S.U.A. Din nou victoria 
revenit baschetbaliștilor sovietici : 79- 
(39—33).

L. PAPP PE LOCUL 4 ÎN LUME
Pugilistul maghiar Laszlo Papp, 

trei ori campion olimpic, se antrenez 
intens în vederea viitorulM său me 
Campionul Europei la cat. mijlocie 
va apăra centura în cursul lunii iui 
în fața danezului Chris Christensc 
Meciul va avea loc la Copenhaga. F 
cent, L. Papp a fost trecut de I.B 
(Asociația internațională de box) 
locul 4 în clasamentul celor mai bu 
„mijlocii" din lume.
TURUL CICLIST AL MAROCUL!

Turul ciclist Internațional al Maroc 
lui a continuat cu disputarea etaț 
a 7-a : Ai Huceima — Nader (165 kr 
A cîștigat marocanul El Gourch, ca 
a realizat timpul de 4h 13’ (medie ora 
39 km). El a învins la sprint pe pol 
nezul Fornalcz-yck și francezul Bod 
în clasamentul generai individual co 
tinuâ să conducă belgianul Timmerm. 
cu 24h 58:20.0. urmat de marocanul 
Gourch la 2’12” și spaniolul Tous 
5’32”.

liiiniiHiiunn

• KIEV, 24 (Agerpres). „O verifi
care utilă, joc frumos și rapid*1 — așa 
apreciază comentatorul agenției Tass 
întîlnirea amicală dintre echipele olim
pice de fotbal‘ale U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria, disputată joi la Kiev și ter
minată cu scorul de 1-0 în favoarea 
gazdelor. Unicul punct al partidei a 
fost înscris în minutul 48 de interul 
stingă Krasnițki, care a pătruns singur 
printre apărătorii adverși și a trimis 
imparabil talonul lin plasă. Echipele 
au avut perioade egale de dominare. 
In minutul 9, portarul bulgar Pașolev 
a salvat printr-un plonjon o minge pe
riculoasă trasă de Bazilovici. Citeva 
minute mai tirziu, oaspeții au avut o- 
cazia să egaleze, dar balonul expediat 
cu capul de Dișkov s-a lovit de bară. 
„Olimpicii" bulgari au jucat foarte ra
pid în atac, remareîndu-se îndeosebi 
aripa dreaptă Popov și mijlocașul 
dreapta Panov

Au jucat următoarele formații: Urti- 
șadze, Sicinava, Sustikov, Ponomarev.

Maslov, Anicikin, Bazilovici, Soro- 
brianikov, Krasnițki, Scvidov. Loba 
novski (Fadeev). ’

R. P. BULGARIA: Pașolev (Deia- 
nov), Salamanov, Vuțov, Gaganelov, 
Panov, Stoinov, Popov (A. Vasiliev), 
Dîșkov, Kotkov, Dimitrov (Davidov), 
Guga Iov.
• Noi meciuri internaționale de fot

bal s-au disputat in cadrul diferitelor 
competiții. In semifinalele „Gupei 
campionilor europeni" la Zurich, Real 
Madrid a învins cu 2—1 (2—0) pe 
F. C. Zurich prin punctele marcate de 
Di Stefano și Zocco. Pentru gazde a 
înscris Brizzi în minutul 70. Returul 
va avea loc la 7 mai, la Madrid. La 
Bratislava, în semifinalele „Cupei 
Rappan”, Slovnaft a dispus cu 5—0 
(3—0) de F.C. Rouen, califieîndu-se 
pentru finală. Jucînd pe teren pro
priu, F.C. Liege a cîștigat cu 1—0 
jocul cu echipa spaniolă Real Sara
gossa din semifinalele „Cupei orașe
lor tîrguri".

• In nocturnă, la Budapesta, s-a 
întîlnit intr-un joc de verificare ech 
pele olimpice ale R.P. Ungare și R.I 
Polone. Au cîștigat cu 5—4 (2—î 
fotbaliștii maghiari.

• Echipa mexicană de fotbal Gu< 
dalajara își va începe peste citeva zii 
turneul in Europa. Fotbaliștii mex 
câni vor disputa mai întîi citeva ir 
tîlniri în Franța, după care vor ev< 
lua în Spania, R.S. Cehoslovacă, R.l 
Germană și Iugoslavia.

• Continuindu-și turneul în Europi 
echipa Penarul Montevideo (Uruguay 
a jucat la Madrid ou formajia Ath 
tico. Gazdele au terminat învingi 
toare cu scorul de 2—1 (0—1). L 
Neapole, formația F.C. Neapole dl 
liga a dona a făcut joc egal (0—0 
cu echipa braziliană sEiC. America Ri 
de danei®.

• La Moscova, intr-un meci amical 
selecționata UiR.S.S. a dispus de for 
mația braziliană Pirasicoba cu 2--, 
(1—0), Au marcat Gislenko și Gușa 

TOV.
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