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COMBINATA RAPID-PE-

TROLUL — TADJ 2—2

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Iran, Com
binata Rapid — Petrolul a jucat 
duminică în compania formației 
Tadj, campioana Iranului. Par
tida a luat sfîrșit cu un rezul
tat d© egalitate ; 2—2. Punctele 
iojotpației noastre au fost mar
cate de Ozon și Codreanu.

în întreaga țară, cluburile și 
asociațiile sportive continuă să-și 
ia angajamente, propunîndu-și o- 
biective importante a căror rea
lizare va contribui la dezvoltarea 
activității sportive de mase, la 
atragerea unui număr tot mai 
mare de oameni ai muncii, a în
tregului tineret, în practicarea 
organizată a exercițiilor fizice.

Totodată, asociațiile și clubu
rile sportive stabilesc criterii de

întrecere între ele. Se întrec a- 
sociații sportive cu posibilități 
apropiate, grupele sportive ale 
unor asociații mari. Apropierea 
marii sărbători a eliberării pro
duce emulație în rîndurile spor
tivilor, face iot mai însuflețite 
concursurile,

In rîndurile de mai jos, con
semnăm câteva dintre angaja
mentele organelor și organizați
ilor UGFS.
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Un aspect dintr-o cursă a popularei competiții 
cere, jinaliștii asociațiilor sportive

Numeroase
competițn sportive

în Valea Jiutai

de mase, crosul „Să îniîmpinăm 1 Mai". In Intre* 
din raionul 30 Decembrie din

Foto ; A.

Faza pe Capitală a

55Să îniîmpinăm 1

Capitală
Crișan — coresp. j

crosului
Mai“

BOXERII METALURGIȘTI
AU PLECAT IN R.”K

POLONÂ~
număr 

număr

sportive.
Inlre 21 aprilie și 3 mai, selec

ționata de box a clubului Meta- 
Iul întreprinde un turneu în 

Polona. Lotul metalurgist 
din care fac parte D. Davidescu, 
3P. Covaliov, C. Crudu, N. Mol
dovan, I. Dinu, N. Calița, V. 
Mir za, M. Mariuțan, M. Nicolau 
și Th. Basarab vor susține pri
mul lor meci la Lodz, la 29 apri
lie, în compania selecționatei 
orașului. Lotul însoțit de antre
norii I. Popa și C. Dumitrescu 
și arbitrii Gh. Dumitrescu și E. 
Lazăr au părăsit ieri după-amla- 
ză Căpitala.

AU FOST FIXATE FINA-

RlE j5e~î’atletism-ȘI 
UTĂndbm^ăleTli

CEELOR SPORTIVE

grepublLcesa© «ie cifâettes® și handdbcâ 
«de scoSHos medii ca program spe
cial de educație fizlcâ au fost sta
bilite, dupâ cum uxmeazâ :

e
5—7

Duminică dimineața, peste 200 
de tineri (câștigătorii etapelor ra
ionale) au venit în parcul de 
lingă Casa de cultură a raionu
lui „23 August" pentru a se în
trece în cadrul fazei pe Capitală 
a crosului „Să întâmpinăm 
1 Mai“. lata cîștigățorii: ju
nioare : Teodora Oarfă (Olitn-

pia), Alexandrina Bădescu (Ra. 
pid), Maria Orădeanu (Metalul)) 
juniori : A. Dîndăreanu (Meta
lul). M. Tănoagă (C.S.S.), D. 
Moise (Metalul); seniori : C. 
Voivozeanu (Dinamo), D. Flo- 
rea (Dinamo) și M. Chițu (Me->

Sportivii din Valea Jiului în
tâmpină ziua de 1 Mai partici- 
pînd cu entuziasm la numeroase 
întreceri închinate acestei mari 
sărbători. La Lupeni, de pildă, 
consiliul asociației sportive Mi
nerul organizează concursuri de 
tenis de masă, șah, haltere, hand
bal și tir. Pe pârtiile din munții 
Paring, asociația sportivă Avîn- 
tul Petrqșeni va organiza un 
concurs de schi, la care au fost 
invitate toate asociațiile sportive 
cu secții de schi din regiunea 
Hunedoara. La Uricani au loc 
•întreceri la popice, tir și fotbal. 
In localitatea Aninoasa peste 200 
de tineri participă la 
concurs de tir, i.ar pe 
de volei se întrec zeci 
ai acestui sport. Un
concurs de atletism va avea loc 
în aceste zile pe stadionul Jiul 
din Petroșeni, unde se vor în
trece cei mai talentați sportivi 
ai școlilor de 8 ani din oraș.

CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC BRAȘOV 
antrenarea în întrecerile Spartachiadei republicane a unui 

care 9 000 femei
de polisportiv de către un 
femei)
membri UCFS în asociațiile

de 39 000 de sportivi, dintre 
trecerea normelor Insignei 
de 6 000 de sportivi (1 200 
înscrierea a încă 1 000 de

(Continuare In pag. a 2-a)
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CONSILIUL RAIONAL UCFS SIGHIȘOARA
• antrenarea unui număr de 25 000 participant! în între

cerile Spartachiadei republicane
• cuprinderea unui număr de 1 350 de tineri în întrecerile 

concursului pentru Insigna de polisportiv
• organizarea a 100 de 

participarea a 8 000 de tineri
„duminici cuMural-spcrtive" cu

un frumos 
noul teren 
de iubitori 
interesant

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
• antrenarea în întrecerile 

număr de 4 000 de tineri

METALUL TÎRGOVIȘTE
Spartachiadei republicane a unui

C. BĂLOI — coresp.(Continuare în pag. a 2-a)

Tineri și tinere!
Participați cu entuziasm la | 

desfășurarea întrecerilor | 
1 programate de prima ediție a | 
1 Spartachiadei republicane! Cu | 
1 acest prilej puteți trece și normele | 
l Insignei de polisportiv.
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Pe stadionul Republicii

ATLETISM : Poiona Brașov, 
VI.

HMMDBJIL : Brașov. 12—14 VI. 
atletim iți vor disputa iuUle-

c
La

taiea peste 350 de sportivi și sper- 
tire die cel® 12 școli. La hcm-dfeali 
B€> vcs Salrece cite 4 echipe (mas- 
cuMne șii Sentântae).

Mîine, la ora 20, la consiliul 
UCFS oraș București din str. 
Snagov nr. 23—25 va avea loc 
ședința tehnică cu participant» 
Înscriși la concursul de moto- 
turism și regularitate din ziua 
de 2 mai. în cadrul acestei șe
dințe pot veni să se înscrie și 
eei care nu s-au înscris pînă 
atunci. 3

J

Selecționata olimpică a R. S. Cehoslovace 4-1 (3-0)
Ieri pe stadionul „23 August" 

din Capitală lotul olimpic de 
fotbal al țării noastre a sus
ținut — în fața a 15.000 de 
spectatori — ultimul meci in
ternațional de verificare, înain
tea meciului oficial de dumini
ca viitoare. Olimpicii cehoslovaci 
au fost, după părerea noastră, 
parteneri buni pentru o aseme
nea repetiție generală. Oaspeții 
au aliniat o echipă tînără, vi
guroasă, cu o bună tehnică in
dividuală și preferință pentru 
un joc atletic (ce-i drept, uneori 
exagerat). Ne-au plăcut îndeo
sebi Brumovsky, Bene, Richtoegl 
și Valosek — pentru jocul lor 
calm, inspirat, pentru finețea cu 
care au construit o serie de ac
țiuni la poarta noastră.

Lovitura de începere o au oas
peții, dar curînd fotbaliștii ro
mîni pun stăpînire pe joc și în

min. 4 Constantin transformă... 
pe îndelete un TI m, obținut în 
urma unui fault comis în careu 
asupra lui Pârcălab. Dețineam 
inițiativa în continuare și peste 
cinei minute asistăm la o splen
didă acțiune a lui Pîrcălab, car« 
fentează pe fundașul Pieman, 
centrează cu boltă, Constantin 
stopează pe vîrful ghetei și îl... 
servește pe Țîrlea, care șuteăză 
sec sub bară. Așadar, e 2—0 
pentru olimpicii noștri.

Minutele se scurg pe nesim
țite, deoarece asistăm la un joc 
de calitate, prestat îndeosebi de 
fotbaliștii romîni care, acțio
nează pe aripi, țin sub presiune 
continuă apărarea oaspeților. 
Cai tot efortul apărării adverse, 
în sprijinul căreia a venit și 
înaintarea, în min. 17 înscriem 
din nou. Același Pîrcălab — în 
formă bună

bă și portarul (de fapt el n-avea 
nici o vină.pentru cele trei go
luri primite) și încep să ini
țieze atacuri după atacuri, so- 
licâtînd serios apărarea. In min. 
24, Mîndru salvează in extremis,

AK CKISTESCU

(Continuare în pag. a 5-a)

Un interesant program cultural-sportiv 
in zilele de 1 si 2 maiJ»

drul cluburilor sportive bucii reș-<Consiliul orășenesc UCFS
București organizează în zilele tene. 
de 1 și 2 mai un interesant pro- T" 
eram cAulitural-spartiv pe sta- , 
dionul Republicii din Capitală, tre își vor da concursul in ca- 
In program figurează jocuri de drul unor concerte de muzică 
fotbal, demonstrații de handbal, 
gimnastică, aeromodele și călă
rie. Cu acest prilej vor evolua o 
serie de sportivi fruntași din ca-

Iri completarea programului, 
artiști fruntași ai scenelor noâs-

populară și ușoară.
Programul complet al mani- 

festațiuniior de' pe stadionul 
Republicii îl vom publica in zia
rul nostru de joi. ,

2—O ! Țîrlea a tras puternic sub bară, nelăsînd nici o speranță portarului 
cehoslovac Svajten

Eolft; I, Ghioiea»»

— frece de trei 
apărători, centrează 
cu efect, portarul 
Svajten (ieșit să 
intercepteze) nu 
poate reține și 
Tulea, bine plasat 
înscrie cel de-al 
treilea gol.

După felul cum 
juca echipa noastră 
ne așteptam la un 
scor de proporții. 
Și dacă,, n-a lost 
așa, aceasta s-a da- 
toralt faptului că, 
mulțiumiții de re
zultai, fotbaliștii 
noștri au încetinit 
ritmul, menajîndu- 
se. Oaspeții — slă
biți din chingi ,— 
și sesizînd acal
mia din tabăra o- 
limpicilor noștri, nu 
așteaptă altă invi
tație pentru a ieș' 
la atac. Ei schim-

TINEREȚEA GIMNASTICII
Peste 200 dc tineri gimnaști și 

gimnaste și-au dat întâlnire, sîm- 
bătă și duminică la Cluj la etapa 
finală a campionatului republi
can pe 1964. Pentru prima oară 
de când se desfășoară această în- " 
trecere au fost prezente în con
curs echipe reprezentînd toate re
giunile țării. In comparație cu 
ediția trecută a finalei juniorilor, 
desfășurată la, Brașov, concursul 
de la Cluj a evidențiat linia as
cendentă pe care merge această 
disciplină, coufirmînd părerea că 
în viitorul apropiat gimnastica 
noastră de performanță va dis
pune de o bogată rezervă de ele
mente talentate, atit la fete cit 
și la băieți. ■
—Gimnaștii bucureșteni au ob
ținut o victorie concludentă. Ei 
au câștigat toate cele patru titluri 
puse în joc, ocupînd de asemenea 
locuri fruntașe* la multe categorii 
de clasificare. La individual fete, 
titlul de campioană pe anul 1964 
a fost cucerit-de Rodica Apătea- 
nu, iar la băieți de Petre Potco
varu. Pe echipe ambele titluri au 
revenit primelor reprezentative 
ale orașului București.

Rezultate tehnice : echipe fe- • 
minin: 1-
2. Banat
370,67 p,
5. Bacău

București I 385,20 p, 
379,80 p, 3. Brașov 
4. Dobrogea 308,75 p,
363,05 p, 6. Ploiești

Maria Andrioaie la un■ antrenament la birnă 
Foto : prof. V. Bogdaneț

352,10 p ; masculin : 1. Bucu
rești 1 469,30 p, 2. Brașov 442,05 
p, 3. Banat 428,05 p, 4. Bucu
rești 11 394,65 p, 5. Crișana 
384,85 p, 6. Mureș A.M. 383,65 
p ;. individual compus fețe : cat. 
maestre 1. Rodica Apateanu 72,55 
p, 2. Maria Andrioaie (Bacău) 
69.50 p, 3. Olga Ionescu (Plo
iești) 69,00 p, 4. Lucia Chiriță

(București) 68,45 p, 5. Gabriela 
Berescu ’(Dobrogea)'66,65 p, 6. 
Suzana Handler (Banat) 65,45 
p; individual compus băieți: 
cat. I seniori 1. Petre Potcovaru 
103,10 p, 2. Teofil Blaj (Brașov) 

' 103,00 p: 3. Gheorghe Mutu (Ol
tenia) 102,20 p, 4. Petre Mărcu- 
țiu (Crișana) 100,80 p, 5. Cornel 
Selaru (Banat) 97,70 p.



Spartachiada republicană
ITINERAR HUNEDOREAN Grupele sportive s-au angajat în întrecere

Pe meleagurile Hunedoarei a sosit 
mult așteptata primăvară. Din vechea 
cetate a Devei, care se înalță jalnic, 
pe malul sting al Mureșului, și pînă 
in pitoreasca Vale a Jiului, străluceș
te acum soarele. Parfumul plăcut al 
primului anotimp al anului te îmbie 
să-ți petreci timpul liber in mijlocul 
naturii.

Invitația nu a rămas fără ecou. Ti
neri și vîrstnici. au părăsit sălile, se 
antrenează pentru Spartachiada repu
blicană și participă la întreceri in aer 
liber.

O vizită în cîteva asociații ne-a 
edificat in mare măsură asupra țelu
lui în care se desfășoară prima etapă 
a acestei mari competiții de mase.

START BUN LA HUNEDOARA

Oamenii muncii din Hunedoara iu
besc sportul. Deseori, după orele 
de muncă, pe muncitori îi vezi antre- 
nindu-se la atletism, handbal, volei 
și motociclism. Fotbalul este însă cel 
mai iubit dintre sporturile practicate 
în aer liber. In prezent numai la Com
binatul siderurgic din Hunedoara au 
fost alcătuite 14 echipe de fotbal, care 
se ajlă în întreceri. Denumirea lor este 
identică cu cea a secțiilor în care 
lucrează muncitorii Meciurile sini in
teresante și stirnesc o animație deose
bită în rtndul muncitorilor. Și nu ra
reori, după meci, numeroși muncitori 
alcătuiesc echipe și se înscriu in com
petiție.

Exemplul fotbalului trebuie urmat 
insă și de alte ramuri sportive. La 
haltere, atletism, turism, volei deși 
s-au făcut înscrieri (peste 10000) în
trecerile nu au început încă. Aoindîn

în cinstea zilei de 1 Mai
(Urmare din pag. 1) 

talul). La senioare a cîștigat detașat 
Lucia Albulescu (Olimpia) urmată de 
Mirela Lăutaș (Constructorul) și lulia- 
na Clinciu (Rapid)

A. P.
ÎNTRECERI viu disputate 

ÎN ORAȘUL DEJ
Consiliul raional UCFS-Dej a orga

nizat în cinsea zilei de 1 Mai competiții 
la popice, tenis de masă, volei și hand
bal în 7, la care au participat sute de 
sportivi din localitate. Iată cîteva re
zultate la tenis de masă : Știința Dej 
— Tractorul Dej 5—0, Electrica II — 
Progresul 1—5, Minerul Ocna Dej — 
Sănătatea 1—5.

Finalele se vor disputa în ziua de 
2 mai.

C. ATI LA — coresp. 

vedere numărul mate al celor înscriși, 
este timpul ca și la aceste ramuri spor
tive, ca și la celelalte prevăzute in 
program, să înceapă întrecerile.

„DACĂ TOTUL AR MERGE CA LA 
POPICE../*

Acestea au fost cuvintele președin
telui asociației Mureșul din Deva. ton. 
Gheorghe Josanu, după ce l-am între
bat cum merg treburile cu Sparta- 
thiada republicană. Intr-adevăr, la 
popice am constatat un viu interes. 
Din cei ISO membri UCFS din as» 
ciație, aaroape 50 s-au înscris la po
pice și participă cu regularitate, con
form programului, la prima fază din 
cadrul Spartachiadei. Au început și în
trecerile la volei, șah și tenis de masă, 
dar se pare că lucrurile nu merg, așa 
de bine ca la popice. In plus, este 
cazul ca și la celelalte ramuri sporti
ve la care s-au făcut înscrieri (60 fot
bal, 60 tir) să înceapă cit de curînd 
concursurile.

PERSPECTIVE FRUMOASE
Asociația sportivă Constructorul din 

Deva înglobează aproape 500 de mem
bri UCFS din 3 grupe sportive: șan
tiere, l.P.I.P. și centrala Trustului re
gional de construcții. Duminica trecu
tă au început întrecerile la tenis de 
masă și șah. Aproape 100 de salariați 
și-au disputat întiietatea cu prilejul a- 
cestor competiții. După primele jocuri, 
s-au remarcat șahiștii Gh. Chira și P. 
Stănculescu, iar la tenis de masă insta
latorul Ștefan Miclea. Entuziasmul și 
dragostea tinerilor de aci față de a- 
ceastă mare competiție ne îndreptățește 
să credem că o dată cu vremea favo
rabilă., care și-a făcut apariția, „star
turile" vor fi mai bogate. încă 13 ra-

„CUPA 1 MAI"
în orașul Bistrița s-a organizat 

„Cupa 1 Mai" la tenis de masă, volei, 
șah și fotbal. La aceste întreceri au 
luat parte aproape 300 de tineri.

DAN DEAC — coresp.

UN REUȘIT CONCURS DE ȘAH
Comisia regională de șah din Mara

mureș a organizat un frumos concurs 
la care au participat 20 dintre cei mai 
talentați tineri șahiști din orașele și 
raioanele regiunii. Iată primii clasați : 
băieți: 1. Gheorghe Claîn (Baia Mare) 
9 p, 2. Ioan Rezmuveș (Sighet) 7'h p, 
3. Francisc Lenghel (S. Mare) 6V2 p; 
fete: 1. Tamara Todosciuc (S. Mare) 
4’A p, 2. Rozalia Blejean (Sighet) 4 p, 
3. Elena Volovei (B. Mare) 2 p.

V. SĂSARANU — coresp. reg. 

muri sportive — programate in cadrul 
Spartachiadei — îi... așteaptă pe cei 
500 de tineri înscriși pe foile de 
concurs.

MAI SÎNT MULTE DE FĂCUT

Pînă la mijlocul lunii, timpul a fost 
nefavorabil și acttvitatea s-a desfășurat 
mai mult in săli. Din datele sosite 
la consiliul regional UCFS Hunedoa
ra rezultă că. pînă în prezent, au luat 
startul in întrecerile Spartachiadei re
publicane 54 000 de tineri. Cifra a- 
ceasta este însă departe de a reflecta 
posibilitățile reale ale asociațiilor din 
regiune. Există încă multe lipsuri, care, 
de altfel, au fost analizate în ședința 
comisiei regionale de organizare a 
Spartachiadei republicane, ce a avut 
loc zilele trecute la Deva. Printre a- 
cestea, amintim slaba muncă organiza
torică depusă pe teren de activiștii 
UCFS și insuficienta colaborare cu ce
lelalte organizații de mase.

Săptămînile care au mai rămas pînă 
la încheierea primei etape vor trebui 
să constituie un bun prilej de mobili
zare a tuturor forțelor pentru atrage
rea unui număr cit mai mare de oa
meni ai muncii din regiune, in această 
competiție.

ION OCHSENFELD

Zilele trecute peste 400 de tineri au asistat La inaugurarea terenului sportiv,, amenajat prin muncă voluntara, m comuna 
Fundulea (raionul Lehliu). Cu acest prilej s-au desfășurat o serie de concursuri în cadrul primei etape a Spartachiadei republvpane 
l-a atletism, ciclism, trîntă, haltere etc- La această manifestație sportivă a participat și un grup de atleți de la asociația 
București.

In fotografie, atletele bucureștene disputîndu-și întiietatea în proba de 100 m plat.
Foto : N. C-onstantineiscu — coresp.

Consiliul asociației noastre sportive a 
hotărît să acorde un fanion grupei spor
tive care în etapa de mase a Spartachia- 
dei republicane va obține cele mai bune 
rezultate- Ținînd cont de posibilitățile șt 
de specificul fiecărei grupe sportive am 
trecut cu cîtva timp în urmă la fixarea 
obiectivelor de întrecere, printre care fl • 
gurează :

q angrenarea unui număr cit mai mare 
de tineri in concursurile pe secții din 
cadrul Spartachiadei ;
• mărirea numărului membrilor UCFS ;
• atragerea a cit mai mulți tineri în 

trecerea probelor Insignei de polisportiv :
A încasarea la timp și în proporție do 

sută la sută a cotizației UCFS ;
De pe acum unele grupe sportive au și 

obținut o serie de realizări demne de re
marcat. Astfel, sportivii de la „sculări®* 
(organizator C. Popescu) au mărit numă
rul membrilor UCFS de la 130 la 170, iar a 
participanților la primele concursuri aie 

SPRE NOI SUCCESE
(Urmare din pag. 1)

« trecerea normelor Insignei de polisportiv de către un număr de 350 
de sportivi

• amenajarea pistei de atletism, a sectoarelor de aruncări și sărituri 
și reamenajarea terenurilor de volei, baschet si handbal.

CONSILIUL RAIONAL UCFS SIBIU :
• participarea la întrecerile Spartachiadei republicane cu un număr de 

27 000 de sportivi (7 000 femei)
• 2 000 de purtători ai Insignei de polisportiv
• 260 de „duminici cultural-sportive* cu 20 000 de participant!
• 200 de acțiuni turistice cu 15 000 de participant!.

Spartachiadei republicane la 186. Tot de 
la „sculărie* au participat la crosul or
ganizat în cinstea zilei de 1 Mai 40 de 
tineri. Mai sînt și alte grupe sportive oare 
candidează cu șanse serioase pentru câș
tigarea fanionului, ca de exemplu, „me
canic II" (organizator T. Boțea). Aici au 
fost înscriși 70 de noi membri în UCFS, 
la întrecerile pe grupe sportive din cadrul 
Spartachiadei au participcrt pînă acum 
175 de persoane, iar din cei 45 de tineri, 
care pînă la 23 August vor obține Insigna 
de polisportiv, 18 au îndeplinit toate nor
mele. Trebuie să mai amintim și de grupa 
sportivă „autobuze" (organizator Mo Hă- 
ducanu) unde cotizația UCFS se încasează 
în întregime și la timp și unde tinerii au 
prestat peste 500 de ore de muncă volun
tară la reamenajarea terenului sportiv

N. NICOLAE 
președintele asociației sportive

Autobuzul

ÎNCEPUT TIMID, REZULTATE SUB POSIBILITĂȚI
De la 1 martie, marea majoritate a asociațiilor sportive din țara noas

tră sînt prezente la startul celei mai importante competiții a anului 1964 — 
Spartachiada republicană.

De curind, pe această temă, a întrecerilor Spartachiadei republicane, 
am întreprins un raid prin asociațiile sportive din orașul lași. Și iată ce 
am găsit...

UNDE EXISTĂ INTERES, PRICE
PERE, SPIRIT ORGANIZATORIC...

...nici rezultatele nu se lasă aștep
tate. Este vorba, în primul rînd, de 
asociația sportivă Penicilina, a fabri
cii de antibiotice din valea Lupului, 
cartier al bătrinului oraș moldovean. 
In fiecare sector, în fiecare secție, ac
țiunea a fost popularizată din vreme, 
mai exact de la începutul anului.

Urmarea ? La startul primelor con
cursuri de șah și tenis de masă, clu
bul fabricii s-a dovedit a fi neîncăpător. 
Și acest fapt a putut fi consemnat și 
în zilele următoare. Apoi, la volei, 
același interes. Ceva mai mult: de 
unde inițial se organizaseră echipe 
doar pe sectoare, acum, față de inte
resul crescînd al tinerilor de aici, a 
trebuit să se modifice planul de ac
țiune, să fie programate mai întii in
tre ceri la nivelul secțiilor

Tot la Penicilina au ieșit în întreceri 
atleții și fotbaliștii. Primii, beneficiind 
de îndrumarea unui cunoscut specialist, 
prof. Gh. Teșu, promit să creeze aici 
un bun... vad acestei ramuri sportive. 
Jn ce-i privește pe fotbaliști, și aceștia 
se anunță fruntași în întreceri Ar 
Iputea fi altfel din moment ce preșe
dintele asociației sportive, ing. Leonida
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Boțan, a fost și mai este încă un pa
sionat al sportului cu balonul rotund ?

Trebuie să mai amintim, de aseme
nea, cA, la cererea a numeroși membri 
UCFS in planul de acțiune al asocia
ției sportive a fost introdus și hand
balul în 7.

Deocamdată, în întreceri se află a- 
proximativ 250 de tineri și tinere. Exis
tă insă toate condițiile pentru ca în 

Raid-anchetd prin asociațiile sportive din orașul Iași
zilele următoare această cifră chiar să 
se dubleze.

Aspecte asemănătoare am găsit și la 
Textila roșie. E adevărat, o asociație 
sportivă mică (230 membri UCFS), dar 
in care interesul pentru atragerea tu
turor tinerilor în activitatea sportivă 
se face simțit din plin. Pînă acum, pe 
listele primilor participant la între
ceri se află șahiștii (25), halterofilii 
(30), boxerii (8). Pînă la sfîrșitul 
acestei luni, la start vor mai fi pre- 
zenți și cei înscriși la concursurile de 
atletism, volei, moto, gimnastică, 
fotbal, tenis de masă și natație (aso
ciația posedînd un bazin de înot de 
25x10 m).

Cuvinte de laudă și pentru inimoșii 
sportivi de la asociația „Apă, canal, 
gaze. băi“ (A.C.G.B.), care sînt pre- 

zenți aproape zilnic, la întreceri de 
popice, șah, tenis de masă etc.

NE-AM FI AȘTEPTAT LA MAI 
MULT...

...din partea consiliului asociației 
sportive Moldova, a Direcției regionale 
C.F.R. Mai mult și, inainte de toate, o 
situație statistică mai,, concretă. In
structorul M. Mercore ne-a prezentat 
un... fel de situație, s-a scuzat că lu
crează doar de cîteva luni în acest sec
tor și ne-a reconstituit, destul de vag, 
tabloul sintetic al întrecerilor.

Centrele de greutate le reprezintă 
grupul școlar CFR, colectivul de la

Soarta și cel al gării centrale. Listele 
cuprind 400 de membri UCFS (din cei 
aproape 1 400 /) care se întrec la atle
tism, volei, fotbal și haltere. Sînt în 
curs de organizare întrecerile de gim
nastică. 400 de sportivi în întrecere 
socotim că, față de numărul salariați- 
lor, reprezintă o cifră nesatisfăcătoare. 
Să nu uităm că la asociația sportivă 
Moldova activează nu mai puțin de 32 
de instructori sportivi, mulți dintre ei 
oameni cu o bogată experiență (Ciolan. 
Manolescu. liiumistriuc, Lingureanu 
etc.) care și-ar putea aduce un aport 
mai substanțial la organizarea și des
fășurarea întrecerilor.

Și la asociația sportivă Tehnica, a 
școlii de meserii (1720 membri UCFS), 
treaba ar putea merge mult mai bine, 
dacă întreaga muncă organizatorică nu 

s-ar rezuma la cei doi profesori de edu
cație fizică, Ion Carpovici și Veronica 
Ciobanu. Cei doi profesori — din 4 
citi funcționează pe lingă catedra de 
specialitate — se străduiesc să facă să 
„trăiască" competițiile de volei și hand
bal, cele de fotbal, concursurile de 
atletism. Cele organizate cu elevii 
anilor H A ttmplari, II A dulgheri. III 
instalații, HI electricieni pot sta măr
turie. Doi oameni (care mai au și obli
gațiuni pe linie de catedră) nu pot 
cuprinde însă întreaga activitate spor
tivă, într-o școală ca aproape 2000 de 
elevi, lată de ce, conducerea școlii de 
meserii ar putea analiza această situa
ție, urmărind ca principiul diviziunii 

muncii în cadrul asociației sportive a 
școlii să fie aplicat intr-un mod mai 
eficient.

REZULTATE CU MULT 
SUB POSIBILITĂȚI...

...am intîlnit la asociația sportivă 
Locomotiva, a Atelierelor de reparat 
material rulant. O asociație sportivă cu 
aproape 700 de membri, dar al cărui 
consiliu n-a organizat pînă acum nici 
un concurs. Președintele asociației spor
tive tov. Gh. Balaure este veșnic „ocu
pat". societarul asociației sportive, tov. 
Savuareșiel multe alte probleme de re
zolvat. Abia acum în al... 12-lea ceas, 
cum se spune, la inițiativa C.S.M.S., a 
fost organizată o ședință de analiză, 
la sfîrșitul căreia au fost fixate sarcini 

precise pentru fiecare membru al con
siliului asociației sportive. Abia acum, 
la jumătatea primei etape a compe
tiției...

Foarte puțin concludentă este și si
tuația dintr-o altă asociație sportivă — 
Țesătura. Ne mărturisea instructorul 
sportiv salariat al acestei asociații spor
tive, prof. D. Cocerhan:

— Am început întrecerile cu aproape 
o lună de zile în urmă. Numai că popu
larizarea competiției n-a fost făcută așa 
cum trebuie, Tn această situație, am 
luat totul de la cap. Concursuri pe 
secții, pe sectoare, la atletism, volei, 
fotbal, handbal.

— Foarte bine. V-am ruga să ne 
amintiți cîteva rezultate ?

— Știți, tot ce s-a făcut pînă acum 
a avut un caracter mai mult pregă
titor, de antrenament. Abia spre sjir- 
șitul lunii aprilie..
Tovarășii de la Țesătura sînt în urmă 

cu aproape două luni. Tn ritmul în 
care se muncește aici, angaja
mentul consiliului de a angrena 
1300 de participant! la întreceri ni se 
pare de domeniul fanteziei. Bineînțeles, 
dacă intre timp, organul în drept — în 
speță tot C.S.M.S. — nu va ajuta în 
tnod concret asociația sportivă Țesătu
ra, care numără 2 000 de membri 
UCFS I

★
...Așadar, lucruri bune — inițiative, 

interes, pasiune și pricepere, dar și 
mult formalism..

Tinerii din Iași — și chiar și vîrst- 
niciî — sînt dornici să participe la între
cerile marii competiții. Dacă și organi
zatorii, ia nivelul fiecărei asociații spor
tive, și-ar face simțită mai mult pre
zența, întrecerile Spartachiadei repubîî 
came ar cunoaște — fără îndoială — și 
în acest oraș un succes deplin.

T. BRĂDEȚEANU



CARTE DE VIZITĂ... BASCHFT —J

Locuitorii comunei Bulgăruș, din 
donul Sînnicolaul Mare, sînt oameni 
>seli, comunicativi. Stai de vorbă cu 
dcare din ei și te vei convinge ime- 
iat. Motive să fie veseli ? Cile vrei! 
u în primul rînd o gospodărie multi- 
ilionară, au venituri bune, duc o 
afă din ce în ce mai îndestulată.
Locuitorii din Bulgăruș au o pă

une : sportul. Peste 1 200 dintre ei 
nt de altfel membri ai aso- 
ației sportive locale. Iar dacă e să 
>rbim despre toți sirnpatizanții spor- 
ilui va trebui neapărat să includem 
itreaga comună.
Fie că au de încurajat echipele de 

andbal sau de fotbal, fie că sînt so- 
citați să ajule voluntar la amenaja
ta terenului lor de sport, bulgăru- 
•nii sînt nelipsiți. A fost nevoie de 
nprejmuit stadionul cu gard, de re- 
arat tribuna, de nivelat un teren sau 
e acoperit pista de popice. Un singur 
oel și au venit sute.
Vorbele, oricît de meșteșugite ar fi 

'e, nu pot reda integral aspectul co
letului parc sportiv din Bulgăruș. Să 
s închipuim, totuși, un teren înverzit 

nivelat la... poloboc, puțind concura, 
i chiar întrece, multe terenuri... di- 
izionare. O cameră de dușuri cu... 
oă caldă, vestiare, o încăpere pentru 
^hipament și un post de prim-aju- 
)r dotat cu tot ce-i necesar. în stingă 

o pistă de beton pentru concursu- 
le oficiale de popice, în dreapta te
nul de handbal în 7 și terenurile

de antrenamente. Toate făcute de mina 
harnică a bulgăreșenilor, prin muncă 
obștească.

Dar cartea aceasta de vizită ar fi 
incompletă fără sportivii care o ilus
trează și care-i dau viață. Să lăsăm 
nelipsita echipă de fotbal, să-i lăsăm 
și pe juniorii acestei echipe, despre 
care localnicii spun că-s adevărate spe
ranțe. Comuna are o formație de 
handbal în 7 aflată pe locul II în 
campionatul regional. Și pentru o mai 
bună ilustrare a rezultatelor acestei 
echipe să ne oprim o clipă în fața 
vitrinei cu trofee sportive așezată la 
loc de cinste în centrul comunei. Sînt 
acolo nici mai mult nici mai puțin de 
19 cupe. Unele de metal, altele de 
cristal. Sînt acolo numeroase diplome, 
plachete și distincții. Iată o diplomă 
cucerită anul trecut, aflată în drep
tul unei frumoase cupe de cristal. 
„Se acordă lacul 1 în întrecerea re
gională pentru „Cupa Eliberării" echi
pei de handbal în 7 „Steaua roșie4* din 
comuna Bulgăruș". Aceleiași echipe i-a 
fost decernată „Cupa Agriculturii", dis
putată între 4 regiuni : Banat, Crișana, 
Cluj și Maramureș.

„Se acordă lo-c.ul I echipei de po
pice a comunei Bulgăraș în campio
natul raional pe 1963° — spune o altă 
diplomă. „Locul I pe raion atletului 
Nicoară Ion la săritura în lungime", 
„Locul 1 la campionatul raional de 
popice pe 1963 sportivului Antonoviei 
Gheorghe" și tot locul 1 a cucerit și

colectivistul Cralofil Anton, cel mul 
bun trîntaș pe întreg raionul.

Acestui buchet de sportivi i se a- 
daugă șahistul Dan losij, handbalistul 
Paul Helmuti, atletul Nicolae Valet, 
jucătoarele de popice Maria și Elena 
Gută și alții care duc mai departe 
tradiția sportivă a comunei, participind 
activ, atît pe plan local și raional 
cît și pe cel regional, în diverse în
treceri.

„Preocuparea noastră principală la 
ora actuală este Spartachiada repu
blicană — ne precizează inginerul gos
podăriei colective din Bulgăruș și vi
cepreședinte al asociației sportive din 
comună, care nu e nimeni altul decît 
cunoscutul internațional și maestru al 
sportului la handbal în 11 M. Walter. 
„în șase sporturi sînt cuprinși în în
trecere peste 150 de sportivi. Cît pri
vește rezultatele, sîntem siguri că spor
tivii noștri nu vor fi mai prejos ca 
în munca lor de zi cu zi. Și cmm în 
muncă fiecare din ei deține iun loc de 
frunte avem toate motivele să ne aș
teptăm la succese sportive și mai mari 
ca pînă acum“.

N. CREANGĂ

Recenzie

După î etape
în categoria A...

După 7 etape, clasamentul categoriei 
A de ru-gbi are următoarea alcătuire :

La o săptămînă înaintea turneului final...
Etapa de duminică a prilejuit ama

torilor de baschet din Capitală o „re
petiție generală" a turneului final, 
care va începe peste o săptămînă. A 
fost un excelent prilej de a verifica 
potențialul de luptă al celor 4 preten
dente. După cum se știe, toate cele 
3 „bucureștene", Steaua, Dinamo și 
Rapid, au obținut victorii (ultima 
chiar în dauna Științei Cluj), care le-au 
apropiat și mai mult de lider, dublînd 
astfel — am putea spune — interesul 
pentru întrecerea finală, care va în
cepe la 4 mai.

aceleiași partide. Duminică, de pildă, 
baschetbalișfii din „Ștefan cel Mare" ati 
folosit „presingul" mult mai eficace 
ca de obicei, reușind ca după fiecare 
moment de echilibru al scorului 
să se distanțeze rapid. Tn general, 
schimbările dese de ritm au constituit 
o noutate plăcută în evoluția dinamo- 
viștilor. Dar acestor perioade le-au 
urmat adesea momente de cădere, cind 
echipa primea coș după coș. Explica
ția constă în aceea că eforturile lui 
Spiridon și Albu (care se detașează1

„Pregătirea psihologică a sportivului"
de cont unh. Mihail Epurai)

Așteptam de mult timp apariția unei 
icrări care să trateze în mod special 
iodul cum trebuie înțeleasă și reali
stă pregătirea psihologică a sporfivi- 
>r. In legătură cu acest factor al an- 
enameitului sportiv, foarte des a- 
i'mtit fn aprecierea performanțelor 
poriive, nu a existat pînă acum o lu- 
rare originală care să cuprindă o a- 
atiză mai amplă a conținutului și 
rin oalelor căi de educare și dezvol- 
ire fizică. în practică se observă o 
rea mare inegalitate de apreciere, tră
ire și preocupare pentru pregătirea 
sihologieă, în raport cu timpul și 
lunca afectată celorlalți factori ai 
ntrcnanientnlui sportiv (fizic, tehnic, 
icțto și teoretic), deși importanța in- 
'rdependenței acestora a fost detnen- 
Irată atit în procesul de antrenament, 
it și in concurs.
Lucrarea ' „Pregătirea psihologică a 

portivului", scrisă de conf. univ. Mi- 
ail Epurau, pornește de la ideea de a 
«plică în ce constă pregătirea psiho- 
>gică, dcmonstrînd în mod convingă- 
>r că aceasta nu consta doar în dez- 
oltarea calităților morale, si de voință, 

„cuprinde un ansamblu de măsuri 
eneralc și speciale, care urmăresc să 
ezvolte acele laturi ale psihicului spor- 
vului care sint solicitate de activita- 
;a sportivului și-l fac capabil să obțină 
lari progrese ia antrenamente și con- 
irsuri".
Tratarea în capitole separate a prin- 

ipalelor ccmponente ale pregătirii psi- 
ologice este făcută cu atenție, compe- 
nță și mult spirit practic, mai ales 
in felul în care este prezentat ma
riajul, incepted de la definiții și pînă 
i recomandările speciale adresate spor
irilor și antrenorilor. Subliniez înde- 
sebi capitolele tratînd pregătirea inte- 
ctuală, pregătirea afectivă și pregă- 
rea volitivă, fără ca această sublinie- 
: să diminueze calitatea celorlalte ca
fele. Foarte util este capitolul VI —

pregătirea specială pentru concurs—, 
dar mai ales capitolul VII care confir
mă prin titlu o concluzie normală i 
„PREGĂTIREA PSIHOLOGICA A 
SPORTIVULUI POATE FI PLANIFI
CATA*. Este o concluzie pe care ar fi 
bine să și-o însușească și să o pună

în practică fiecare sportiv, antrenor sau 
profesor de educație fizică.

Prin conținutul ei, lucrarea apărută 
in Editura UCFS constituie un prețios 
ajutor în munca antrenorilor și spor
tivilor noștri aflați în preajma celor 
mai importante evenimente sportive ale 
anului: pe plan intern Spartachiada 
republicană, pe plan internațional 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

prof. AUREL PREDESCU 
antrenor federal al F. R. Baschet

Două noi cabinete metodico-științifice
De curind au luat ființă în țară alte două cabinete metodico-știin- 

țifice. Primul a fost înființat în cadrul consiliului regional UCFS Argeș. 
El cuprinde patru comisii și anume : educație fizică a maselor, educație 
fizică în învățămînt, medicină a culturii fizice și sport de performanță. 
Președintele cabinetului este tov. Nicolae Macovei, lector la Institutul 
pedagogic de 3 ani, iar secretar Constanța Ciucurel, asistentă la Institu
tul pedagogic.

Al doilea cabinet metodico-științific a fost organizat. în cadrul 
consiliului regional UCFS Oltenia. Din conducerea cabinetului fac 
parte: dr. Șerban Avrămoiu (președinte), prof. Maree1 Vasilescu și 
prof. Constantin Chimoiu (vicepreședinți), prof. Viorel Dobre (secretar). 
Au fost constituite comisiile și colectivele de lucru ale cabinetului și 
s-au stabilit sarcinile in munca de cercetare științifică pe o perioadă 
fie un an.

1. Dinamo 7 6 1 0 153: 20 20
2. Grivița Roșie 7 6 1 0 127: 27 20
a Steaua 7 4 3 0 99: 24 18
4. Progresul 7 3 4 0 44: 27 17
5. Constructorul 7 4 1 2 53: 34 16
6. CSMS Iași 7 2 2 3 29: 36 13
7. Rulm. Bîrlad 7 2 2 3 27: 35 13
8. Știința Cluj 7 2 1 4 33:101 12
9. Știința Timiș. 7 2 0 5 41:113 11

10. Știința Petroș. 7 1 1 5 15: 35 10
11. Gloria 7 0 3 4 37: 73 10
12. Ancora Galați 7 0 1 6 27:160 8

Steaua și Dinamo au 
cîștigat, e drept, dar evo
luțiile lor nu au fost su
ficient de concludente. 
Campionii au mizat, ca 
de obicei, totul pe atac, 
unde Nedef (excelent co
ordonator), Fodor (care 
pare să-și fi regăsit for
ma de „coș") și Novatek 
au fost elementele de 
bază. Capacitatea for o- 
fensivă nu poate ii însă 
evaluată în mod precis 
dată fiind palida rezis
tență opusă de jucătorii 
de la Politehnica Cluj. 
Punctul nevralgic al for
mației Steaua continuă, 
insă, să fie apărarea 
(comparativ cu celelalte 
finaliste a primit cele 
mai multe puncte în acest 
campionat) și intr-un tur
neu de genul celui care 
va urma, poate conta în 
mod decisiv. Pentru a-și 
putea apăra cu succes 
titlul de campioni, bas- 
chctbaliștii de la Steaua 
vor trebui să se gîndcas- 
că mult mai serios la 
această problemă.

Mai grea, dar totuși, 
sigură, victoria dinamo- 
viștilor ne oferă mal 
multe puncte de discuție 
Formația din „Ștefan cel 
Mare" luptă de cîțiva ani 
să reintre în posesia 
titlului și parcă în 
nici un an nu a fost 
mai aproape Ca de data 
aceasta. Lotul dinamovist

Luptă aprigă la panoul rapicliștilor. Gubesch g 
sărit cu o fracțiune de secundă mai repede decît 
Stănescu (care este mascat de Kuu) recuperind 
mingea. Fază din meciul Rapid — Știinta Cluj.

are o bună pregătire fizică și este mai 
omogen ca în alți ani. Echipa are însă 
mari fluctuații, chiar și pe parcursul

TENI5uMA5Ă
Ella Constantinescu și Radu Negulescu învingători 

în cel de al treilea concurs al campionatului
întrecerile de tenis de masă, desfă

șurate vineri, sîmbătă și duminică la 
Craiova și eon tind pentru cel de al 
treilea concurs al etapei finale a cam
pionatului republican individual s-an 
încheiat cu victoriile Ellei Constanti
nescu și a lui Radu Negulescu, ambii 
manifestând o formă bună.

lată rezultatele tehnice mai impor
tante, clasamentele turneelor și cele 
generale înaintea lultimelor două con
cursuri :

Simplu femei, sferturi de finală : M. 
Alexandru—V. Jandrescu 3—0, M. 
Tompa—E. Mihalca 3—0, G. Pitică — 
C. Folea 3—2, E. Constantinescu—I. 
Crejec 3—0, turneu : 1. E. Constanti
nescu cu M. Alexandru 3—1 (11, 19, 
— 9, 13), G. Pitică 3—0 (13, 9, 15), 
M. Tompa 3—1 (16, 15, — 16, 15) ;
2. M. Alexandru cu G. Pitică 3—0 
(16, 19, 12), M. Tompa 3—1 (18, — 
14, 16, 12) ; 3. G. Pitică—M. Tompa 
3—0 (7, 15, 18) ; clas. gen. 1. E. Con
stantinescu 17 p., 2. M. Alexandru 17 p,.
3. M. Tompa 8 p., 4. C. Folea 7 p., 5. 
G. Pitică 6 p., 6—8. I. Crejec, V. Jan- 
drescu, E. Mihalca eîte 4 p.

Simplu bărbați, optimi : Popescu— 
Sentivani 3—1, Cobîrzan—Botner 3—0, 
Iscovici—Ion eseu Soare 3—1, Reti— 
Sîndeanu 3—1, sferturi de finală : Ne
gulescu—Popescu 3—0, Cobîrzan—De- 
mian 3—0, Giurgiucă—Iscovici 3—0, 
Reti—Bodea 3—2, turneu : 1. Negu
lescu cu Cobîrzan 3-1 (—16, 15.16,13), 
Reti 3—2 (—16, 14, —18, 19, 17), 
Giurgiucă 3—1 (16, 14, —19. 16) ; 2. 
Cobîrzan cu Reti 3—1 (18, 22, —9, 
14), Giurgiucă 3—1 (20, -13, 19, 20); 
3. Reti—Giurgiucă 3—1 (—14, 15, 15, 
17) ; clas. gen. 1. Negulescu 20 p., 2. 
Reti 12 p., 3. Cobîrzan 11 p., 4. Giur
giucă 9 p., 5—6. Demian și Bodea 
cîte 4 p., 7. Ionescu Soare 3 p.

Dublu femei, turneu : l. M. Alexan
dru, E. Constantinescu cu C. Folea, E. 
Mihalca 3—1, G. Pitică. M. Tompa 
3—0, I. Crejec, L. Sălăgeanu 3—0 ; 2. 
C. Folea, E. Mihulca eu G. PUieă, M. 
Tompa 3—2, I. Crejec. L. Săiăgeaniu 
3—0; 3. G Pitică, M Tompa — I. Cre
jec. L. Sălăgeanu 3—0 ; clas. gen. ’

1. M. Alexandru—E. Constantinescu 
32 p., 2. C. Folea—E. Mihalca 20 p., 
3. G. Pitică—M. Tompa 20 p., 4. I. 
Crejec—L. Sălăgeanu 12 p.

Dublu bărbați, turneu : 1. Giurgiucă, 
Sentivani eu Negulescu, Reti 3—0, Co
bîrzan, Botner 3—1, Sîndeanu, Gant- 
ner 3—0 ; 2. Negulescu, Reti cu Cobîr
zan, Botner 3—0, Sîndeanț'j, Gantner 
3—0 ; 3. Cobîrzan, Botner—Sîndeanu, 
Ganlner 3—0 ; clas. gen. 1. Giurgiucă— 
Sentivani 28 p., 2. Negulescu—Reti 28 
p., 3. Cobîrzan—Botner 16 p., 4. Sîn
deanu—Gantner 12 p.

Dublu mixt, sferturi de finală : E. 
Constantinescu, Giurgiucă — V. Jan
drescu, Sîndeanu 3—0, M. Alexandru, 
Negulescu—M. Tompa, Botner 3—2, L 
Crejec, Cobîrzan—C. Fplea, Reti 3—2, 
E. Mihalca, Gantner—G. Pitică, Pe- 
pescei 3—0 ; turneu : 1. E. Constanti
nescu, Giurgiucă cu M. Alexandru, Ne
gulescu 3—2, E. Mihalca, Gantner 3-0,
1. Crejec, Cobîrzan 3—0 ; 2. M. Ale
xandru, Negulescu cu E. Mihalca, 
Gantner 3—1, I. Crejec, Cobîrzan 3—0; 
3. E. Mihalca, Gantner—I. Crejec, 
Cobîrzan 3—0 ; clas. gen. 1. E. Con
stantinescu—Giurgiucă 32 p., 2. M. A- 
lexandru—Negulescu 20 p., 3. E. Mihal
ca—Gantner 20 p., 4. I. Crejec—Cobîr
zan 8 p., 5. C. Folea—Reti 8 p.

Clasamentele „Cupei FRTM* au ur
mătoarea înfățișare : concursul al trei
lea : 1. CSM Cluj 92 p., 2. Voința
București 60 p., 3. Progresul București 
56 p., 4. Voința Arad 12 p., 5—6. Izvo
rul Bocșa Vasiovei și înfrățirea Oradea 
cîte 4 p. ; general : 1. CSM Cluj 183 p.,
2. Progresul București 123 p., 3. Voința 
București 112 p., 4. Voința Arad 26 
p., 5. Izvorul Bocșa Vasiovei 9 p., 6. 
înfrățirea Oradea 7 p., 7. Bere Grivița 
București 4 p.

Clasamentele turneelor de juniori : 
1. Păun, 2—4. Cărmărzan, Tudor Pavel, 
lovan, 5. Simin, 6. Iulian. 7. Bledea, 
8. L. Simandan, 9. A. Simandan, 10. 
Crăciun, 11. Marton, 12. Pavel Lucian; 
junioare : l. L. Sălăgeanu, 2. C. Cri- 
șan, 3. A. Ernfeld, 4. V.. Ivan. 5. V, 
Veis, 6. H. Demetrovici. 7. E. Vischi, 
8. E. Cioban», 9 G. Fuiorea, 10. C. 
Dinu.

Foto: T. Roibu
evident) nu sînt susținute în mod egal 
de ceilalți coechipieri.

Rapid ne-a demonstrat și duminică’ 
calități certe. Din punct de vedere teh-f 
nico-tactic echipa este bine pusă la 
punct. Rămîne de văzut dacă pregă-* 
firea ei fizica și lotul redus îi vor per
mite să facă fată unui turneu de 6 
jocuri în 7 zile. Cît despre Știința Cluj, 
părerea noastră este că dacă va acorda 
o atenție mai mare apărării, dacă ju
cătorii din „cîmp" vor susține mal 
mult pivoții, echipa (chiar și fără De-< 
mian) are un cuvin t de spus în aceas
tă dispută, (a. v.)

Buletinul campionatului
Ultima problemă care a mai rămas 

de lămurit în seria I este cea a retra- 
gradării. în evitarea penultimului loc 
sînt angajate 3 echipe și răspunsul îl 
vom avea abia după meciurile Siderur- 
gistul—Știința Craiova, Politehnica 
Cluj—Dinamo București și Știința Tg. 
Mureș—Dinamo Oradea, lată clasa
mentul :
1. Știința Cluj (1)
2. Steaua (2)
3. Dinamo Buc, (3)
4. Rapid Buc (4)
5. Dinamo Oradea (7)
6. Știința Tim. (6)
7. Știința Buc. (5)
8. St. roșu Bv. (8)
9. Politehnica Cluj (9)

30. Știinta Tg. M. (10)
31. Siderurgistui (11)
12. Știința Craiova (12)

21 17 4 1644:1265 34
21 16 5 1677:1392 32
21 16 5 1622:1380 32
21 15 6 1465:1314 30
21 11 10 1359:1324 22
21 11 10 1542:1406 22
21 10 11 1417:1436 20
21 9 12 1561:1470 18
21 6 15 1389:1645 12
21 6 15 1465:1602 12
21 5 16 1251:1496 10
21 4 17 1252:1914 S

• Tot în ultima etapă, care se va 
desfășura în ziua de 2 mai, mai sint 
programate meciurile Știința Cluj —*

I Steaua, Știința Timișoara — Rapid șî 
Știința București — Steagul roșu Bra
șov.

• Duminică dimineață, în prezenta 
delegațiilor celor 4 echipe finaliste, a 
avut loc tragerea la sorți a meciurilor 
din turneul final care va incepe in sala 
Floreasca în ziua de 4 mai. lată pro
gramul jocurilor : Luni: DINAMO -- 
RAPID și ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA >

i Marți > ȘTIINȚA—DINAMO și STEA* 
I U A—RAPID i Miercuri: RAPID —< 
1 ȘTIINȚA și STEAUA-DINAMO. Or
dinea etapelor va fi păstrată și pentru 
retur.

0 Meciul RAPIB-ȘTIINȚA CLUJ 
în cifre : RAPID : aruncări de la semU 
distanță 37/16; aruncări de sub panou 
25/12 : aruncări libere 20/12 ; recuperări 
în apărare 21 ; recuperări in atac 121 
pase greșite 8; greșeli de tehnică 81 
procentaj de greșeli 16%; ȘTIINȚA» 
aruncări de la semidistanță 27/8;_arua^ 
cări de sub panou 36/19; aruncări ii. 
bere 14/9; recuperări în apărare 23 
recuperări în atac 12; pase greșite 6j 
greșeli de tehnică 12; procentaj de 
șeW 18%.
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CONCLUZII DUPĂ MECIURILE CU REPREZENTATIVA R. P. 0. COREENE
După „Cupa F. R. C.“

Duminică, pe „Republicii" a avut 
loc ultima confruntare dintre selecțio
nata noastră olimpică și reprezentativa 
R.I’.D. Coreene.

Meciurile susținute de boxerii noștri 
in compania celor coreeni au fost deo-

crispați, n-au evoluat la valoarea lor 
obișnuită. Acest lucru este oarecum 
explicabil. Pugiliștii noștri nu avuse
seră o pregătire specifică corespunză
toare și, conform planului de pregă
tire, era și firesc să nu aibă. Dar ceea

Fază din meciul R.P.R. — R.P.D. Coreeană. Reprezentantul nostru la cate
goria muscă, C. Ciucă (dreapta), primește cu o directă de stîtiga atacul 

In Sen
Loto : S. Petrică

ini Kim

sebit de utile. Cu acest prilej „olimpi
cii44 și-au putut verifica o dată in plus 
stadiul de pregătire iar antrenorii au 
avut posibilitatea să vadă unele lip
suri ale elevilo-r lor și să cunoască 
stilul de luptă al asiaticilor. Putem 
afirma că lotul nostru olimpic a cîști
gat cu această ocazie o lună de pre
gătire, timp care-i mai despărțea de 
prima etapă de verificare a stadiului 
de antrenament — finala campionatu
lui republican — care va avea loc Ia 
sfirșitul lunii mai.

La primele meciuri, 
poneii Iilor lotului au

majoritatea com- 
boxat reținuți,

ce ne-a surprins a fost faptul că deși 
ei. au avut o pregătire fizică suficientă 
unora le-a lipsit forța și rezistența. Le 
lipseau deci tocmai aceste meciuri. Com
portarea mai bună în cea de a doua 
reuniune a lui Ciucă, Puiu, Buzuliuc, 
Monea — cu toate că boxau cu aceiași 
adversari de săptămîna trecută — con
firmă cele de mai sus. „Olimpicilor” 
noștri le trebuie tot mai multe compe
tiții. Faptul că „secunzii", la Cluj, 
s-au comportat la înălțimea titularilor 

tineri ca Crudu, Covaliov și 
făcut partide foarte bune se 
tocmai acestor meciuri sus- 
ei cu ocazia turneelor de la 
și Hunedoara.

Semifinala „Cupei Metalul"
Competiția pugilistică organizată de 

Clubul Metalul, care a reunit în jurul 
ringului mulți dintre pugiliștii fruntași 
din Capitală, sc apropie de sfîrșit.

Vineri scara, în grădina Progresul 
din str. Ion Vida a avut loc semifinala 
„Cupei Metalul". Reuniunea a plăcut 
celor prezenți 
meciurilor, cit 
tehnic bun la 
unele partide.

Iată cîteva
N Mindreanu
adevărată surpriză a reuniunii. Acea
sta, tiu atît prin victoria înainte de 
limită obținută în dauna lui I. Manea, 
(S.P.C.) cît prin forma bună pe care 
o deține la vîrsta de 32 de ani. Prin 
Comportarea sa, Mîndreanu a arătat că 
este încă un serios pretendent la titlul 
de campion republican. Surprinzătoare 
a fost și maniera categorică în care 
C. Popa (Metalul) l-a învins pe tena
cele dinamovist A. Verdeș. Popa a ob
ținut victoria prin abandon în prima 
repriză.
; Un meci frumos, spectaculos au rea
lizat cei doi „setniușori” dinamoviști 
Gh. Anton și S. Bîrsu. Mai tehnic și 
mai precis în acțiuni, Bîrsu a obținut 
victoria la puncte. M. Dumitrescu (Di
namo) a învins, discutabil, la puncte 
pe colegul său de sală I. Pițu, la ca
pătul unei lupte echilibrate. Am mai 
reținut ascensiunea de formă a „semi- 
mijlociului" V. Dobre (Olimpia) care 
l-a învins de o manieră categorică pe 
Gh. Hie (Dinamo).

Celelalte rezultate: juniori, cat. co- 
boș: A. Balcă (Met.) b.p. Gh. Bădilă 
(S.P.C.), N. Roșu (A.S. 23 August) 
b.p. L. Marin (Mei.); seniori, cat. co
coș: Gh. Marcov (Olimp.) b.ab. repr. 
la llt-a Gh. Anițescu (Met.); cat. pană: 
O. Gavrila (Dinamo) b.p. N. Dincă 
XA.S, 23 August); cat. semiușoară: 
Gh. Prescomițciu (Progr.) b.p. 0. Va- 
siiliu (Prog.), C. Rusu (Prog.) b.p. 
y. Antoniu (Dinamo); cat. grea; Gh. 
Negrea (Progr.) b. ab. repr. a IlI-a 
C. Cirstea (Dinamo).

atît prin 
și datorită 
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și că unii 
Mîrza au 
da lores te 
ținute de 
Constanța

Constantin Ciucă a întîlnit in Kim 
In Sen un adversar dificil. Tehnic, 
foarte bine pregătit din punct de ve
dere fizic și deosebit de combativ, 
boxerul coreean a realizat în compa
nia lui Ciucă două partide foarte bune. 
In primul meci Ciucă nu a evoluat la 
valoarea sa. în cea de a doua parti
dă, el a părăsit tactica defensivă și

a reușit cu greu să cucerească victoria. 
Nici în cel de al doilea meci, Ciucă 
n-a boxat la nivelul posibilităților sale. 
Totuși, experiența acumulată în prima 
partidă i-a folosit. Atacurile reprezen
tantului nostru au fost însă lipsite de 
„seriile" sale bine cunoscute. La acest 
capitol, Ciucă mai are încă de lucru.

Nicolae Puiu a boxat mult mai bine în 
ultimul meci. El n-a mai recepționat 
atîtea lovituri — s-a preocupat și de a- 
părare — iar atacurile sale în „serie" 
au fost mai eficace și mai bine orga
nizate. Kim En Sic, n-a mai putut 
face față ritmului de luptă impus de 
Puiu, mai ales in ultima repriză, ter- 
minind meciul epuizat.

Constantin Buzuliuc a fost învins 
categoric in prima partidă. In a doua, 
reprezentantul nostru a mers ceva mai 
bine. Buzuliuc și-a dozat mai 
efortul și a răspuns ceva 
prompt atacurilor insistente ale 
Han Gioti Ho. El a greșit că a folosit 
mai mult decit era necesar, loviturile 
largi, urmărind îndeosebi figura adver
sarului. El are încă mult de învățat.

Ion Monea a căpătat mai multă în
credere în forțele sale după prima 
partidă. El a lăsat la o parte prudența 
care l-a 
dovedit 
sivă. Și 
cu care 
cretizat 
cele două victorii obținute în fața unui 
adversar de‘valoare — Kim U Pil.

I. Mihalic, și el în bună formă, a 
cîștigat mai greu în fața unui adver
sar la fel de tehnic ca și el, Han Mu 
Nam. Solicitîndu-se mult în primele 
reprize pentru a obține victoria, Mi- 
halic ne-a părut obosit în ultima parte 
a meciului. Este adevărat însă că Mi
halic este singurul boxer rotnîn care 
a susținut trei meciuri și a obținut 
tot atîtea victorii. El a învins pe ambii 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene la ca
tegoria ușoară.

C. Niculescu a boxat numai 
nut — timp insuficient pentru 
trage concluzii.

La categoria mijlocie mică, 
dea n-a arătat nimic deosebit. Dintre 
cei trei adversari pe care i-a întîlnit 
Pak Mien Huan, cel mai bine s-a com
portat Vasile Mîrza, de altfel singurul 
care a obținut victoria în fața pugilis- 
tului coreean.

Mențiune merită M. Calița, pregătit 
în afara loturilor, care a boxat sobru, 
eficace și a obținut două victorii.

bine 
mai 
lui

stăpinit in primul meci și a 
că știe să lupte și in ofen- 
incă foarte bine. Seriozitatea 

Monea se pregătește s-a con- 
in buna sa comportare și în

un mi- 
a putea

V. Ba-
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„Olimpicii11 mai au de lucru!
Cum. era și firesc, cea de a IU-a 

ediție a „Cupei F.R.C.u, desfășurată 
vineri, sîmbătă și duminică pe șose
lele din jurul Capitalei a fost net do
minată de cicliștii din lotul olimpic. 
Dacă după prima etapă a acestei în
treceri ne manifestam nemulțumirea 
față de evoluția „olimpicilor", la în
cheierea cursei — după desfășurarea 
etapelor a Il-a și a III-a —; trebuie 
să arătăm că acești alergători și-au 
modificat radical atitudinea 
transformat întrecerea intr-o 
rată competiție-școală. 
le-a permis aplicarea 
tactice la nivelul pregătirii lor și — 
implicit —- detașarea de restul parti
cipanților la cursă. Seriozitatea muncii 
efectuate în pregătire a jost evidentă 
și în etapa a Il-a — cînd „olimpicii" 
au alternat 5 km de alergare în forță 
eu 5 km de relaxare — și, mai. ales, 
în etapa a IU-a în care, cu toată vi
tregia vremii, (furtuna deosebită, cu 
rafale și nisip), au imprimat între
cerii o desfășurare pasionantă, cu 

atacuri eficace și o trenă — uneori 
— infernală. Am avut în aceste etape 
imaginea adevăratei valori a „olimpi
cilor" noștri, capabili — desigur — de 
rezultate și mai bune într-o companie 
mai „tare". Pentru că —- trebuie s-o 
spunem — cicliștii participanți la cea 
de a VII-a ediție a „Cupei F.R.C." nu 
au însemnat nici ca număr, nici ca 
potențial de luptă și pregătire uit ad
versar care să le solicite eforturi maxi
me. în aceste condiții era normal ca 
alergătorii din lotul olimpic să mun
cească singuri, să arate specialiștilor 
că între 
xistă un

Este,
spunem 
cicliștilor olimpici.,Așa cum aminteam,^ 
adversarul n-a fost la nivelul pregă
tirii lor și, deci, n-a permis verifica
rea integrală a forțelor de care dis
pun. Cu toate acestea am remarcat 
multe îmbunătățiri în ceea ce privește 
rulajul în pluton, orientarea tactică și 
forța. Duminică, pe ultimii 40 km, 
„olimpicii" au făcut un adevărat con
tra-cronometru pe echipe în care au 
luat adversarilor un avans de peste 
5 minute. Este desigur un criteriu de 
apreciere. Am văzut însă și unele tare, 
în momentul de rulaj cu vînt puter
nic din fapta unii „olimpici" (Em. 
Rusu — de pildă) nu știu să se

și au 
adevă- 

Acest lucru 
unor scheme

ei și restul participanților e- 
mare decalaj valoric.
fără îndoială, dificil să ne 
cuvîntul asupra pregătirii

DE LA START LA SOSIRE
Rezultatele primelor concursuri de 

atletism din acest sezon au fost, în 
mare, edificatoare asupra stadiului ac
tual de pregătire a sportivilor noștri 
fruntași. Ca urmare a antrenamentelor 
intense, desfășurate în lunile de iarnă, 
se constata — în general — o sensi
bilă îmbunătățire a calităților fizice 
de bază, forța și rezistența. De altfel 
aceste calități au fost determinante în 
obținerea mnor rezultate despre care 
se poate spune că promit foarte mult 
și care anunță, pentru acest an, o creș
tere însemnată a valorii performanțe
lor atleților noștri.

De cîtăva vreme în antrenamentele 
atleților a început să se acorde o aten
ție tot mai mare lucrului specific, dez
voltării vitezei, în așa fel ca la 16 și 
17 mai, la concursul republican de 
primăvară al seniorilor, arbitrii între
cerilor să poată înregistra noi rezul
tate bune și chiar noi recorduri.

în această privință nu este lipsit de 
interes să arătăm că trei dintre sări
torii noștri (Viorica Viscopoleanu, Șer- 
ban Ciochină și Nicolae Mărășescu) aiu 
obținut la ultimele concursuri o serie 
de cifre interesante privind potențialul 
actual al calităților lor fizice. Viorica 
Viscopoleanu a alergat recent 11,9 sec 
pe 80 mg, iar Mărășescu și Ciochină 
au obținut 11,1 sec și respectiv 11,2 
see pe 100 ni. îi așteptăm acum pe 
toți aceștia să evolueze în probele lor 
de specialitate și nu ne îndoim că re
zultatele la lungime fete și la triplu 
salt vor fi în măsură să le reflecte pre
gătirea. De altfel, chiar mâine după 
amiază, de Ia ora 16,30, pe stadionul 
v23 August44, săritorii n-oștri fruntași 
vor lua parte la primul lor concurs 
din acest an.

Același lucru se poate spune și des
pre Lia Manoliu, Alex. Spiridon, des
pre sprinteri și despre aruncătorul de 
ciocan C-tin Drăgulescu. Duminică, în 
condiții grele de conciars, recordmanul 
nostru Drăgulescu și-a făcut debutul 
pe 1964 realizînd un rezultat de 62,50 
m. Deși pe plan internațional această

perforraanță nu spune prea mult totuși 
o subliniem, în mod special, pentru 
faptul eă în nici un alt an DragulesflM 
nu și-a început sezonul cu o asemenea 
performanță. Și să nu uităm că pînă 
astă toamnă recordul nostru republi
can măsura 62,46 m 1 Tocmai de aceea 
apreciem că Drăgulescu are mari posi
bilități de progres. Dacă va fi serios, 
dacă va munci cu toată dragostea și 
CM toată rîvna el va putea obține în 
acest au rezultatele de care este ca
pabil. Le așteptăm cu deplină încre
dere 1

Pregătindu-se pentru importantul 
concurs de la jumătatea lunii mai, o 
bună parte dintre atleții noștri frun
tași vor lua startul intr-un concurs de 
verificare, programat pentru sîmbătă 
pe stadionul Petrolul din Ploiești.

Iată aclam cîteva din rezultatele în
registrate cu prilejul ultimelor con
cursuri : BUCUREȘTI —- stadionul 
Dinamo : 100 m : Albrecht 10,9 ; 400 
m : M. Izbășescu 49,8 ; I. Osoianu 
493; Gh. line 49,9; V. Raica 50,6; 
400 mg : 1. Rățoi 55,0 (rezultatul este 
promițător aceasta fiind, de fapt, pri
ma cursă a acestui tînăr atlet) ; 4 X 
100 m : echipa Val. Popescu, A. Sta- 
matescu, Gh. Zamfirescu, Al.Tudoraș- 
cu 41,7 ; 100 m fete : IU. Tocilă 12,6 ; 
80 mg : V Bufanu și V. Viscopoleanu 
11,9 ; A. Sîrbu 12,3 ; M. Pândele 12,4. 
La acest concurs a surprins neplăcut 
rezultatul de 11,2 sec pe 100 m reali
zat de El. Kineses, de la care se aș
teptau atîtea mai ales după ce în 1961 
a devenit dublu campion balcanic la 
Belgrad !

Pe stadionul Tineretului a avut loc 
etapa a IV-a a campionatului studen
țesc pe echipe. Aia participat reprezen
tativele a 11 institute din Capitală. 
Băieți : 400 m : IV. Dumitru (I. Ped.) 
54,1 ; 1500 m : IM1. Spudercă
4:11,1 ; 110 mg: V. Mureșan 
16,0 ; înălțime : Ad. lonescu 
1,90 ; C. Semen (l. Polit.) 1,85 ; 
T. Vlaieu (Agron.) 14,38;

schimbe la trenă și pierd nu numai 
teren, dar și minute prețioase. De alt
fel, în etapa a Il-a, am remarcat fi 
faptul că, deși bine intenționați, ci
cliștii olimpici se aranjau foarte greu 
în fruntea plutonului. Uneori nici nu 
reușeau acest lucru și schema tactică 
era numai pe jumătate realizată, 
semnalat aceste lucruri pentru că 
trenorul N. Voicu are datoria să 
creze pentru înlăturarea lor.

Câștigătorul întrecerii, Gh. Bădără, 
s-a orientat de această dată ceea mai 
bine tactic. Paradoxal însă, i-am 
fi cerut în această întrecere mai puțin 
simț tactic și mai mult... lucru. Poate 
n-ar fi stricat să urmeze exemplul lui 
Ion Cosma a cărui contribuție la cla
sarea olimpicilor pe primele locuri a 
fost majoră. Em. Rusu are deficiențele 
tehnice de care vorbeam, iar Gh. MoZ- 
doveanu nu știe încă să-și dozeze 
bine eforturile. In rest celorlalți aler
gători nu le putem face o caracterizare 
mai 
mod

ifn
an-
lu-

precisă întruclt n-au acționat în 
deosebit.

*

final — ca o recunoaștere a cuîn
rajului de care au dat dovadă, a efor
turilor deosebite pe care le-au făcut 
in ultima etapă — publicăm integral 
clasamentul final al alergătorilor par- 
ticipanți la „Cupa F.R.C." :

1. GH. BADARA (Dinamo) 8 h.l4:lt; 
2. I. Cosma (Dinamo) 8 h.44:44; 
N. Ciumeti (Dinamo) 8 h.44-44 ; 
Ciocan (Dinamo) 8 h.45:40; l 
Gara (Steaua) 8 h.50 07; 6. 
cișcă (Dinamo) 8 h.50:26 ; 7. 
lescu (Steaua) 8 h.50:26 ; 8. 
doveanu (Voința Ploiești) 8 
9’. S. Duță (Steaua) 8 h.51:36 
Rusu (Dinamo) 8 h.55:15 ; 11, Gh. Su
ciți (Torpedo Brașov) 8 h.55:38 ; Vi.

M’elcioc 
C. Ciobanu 
14. Simian 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
iești) 9 h.57:57; 
(Steaua) 10 h.02:26.

3. 
; 4. C.
5. Fr/

Gh. Cal- 
N. Nicu- 
Gh. Mol- 
h.51.05;

; 10. Err:

(Olimpia) 8 h. 55:41 ; 13.
(Voința Ploiești)
Ariton (Voința
15.
16.

8 ft.59:58; 
București) 
(V. Buc.) 
(V. Buc.)

Gh. Neacșu
Fl. Crist eseu

17. S. Mihălțeanu (Steaua)

h.00:25 ;
h.00:54 ;
h.01-17 ;
h.02:49; ÎS. M. Gurgui (Steaua)

h.l4:00; 19. C. Popescu (Olimpia) 
h.29:45; 20. Gh. Vanii (Voința Plo-

21. C. Ște/ariidis

HR1STACHE NAUM

Foto: I. Mihatcă
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Schimbul dintre 
Zamfirescu și T udo- 
rașcu a fost execu
tat corect. Cînd 
toate schimburile 
vor fi făcute cu pre
cizie și mai ales în 
maximum de vite
ză, recordul țării 
(41,0 sec) nu va 
„rezista" multă vre-

(ICF) 42,46 ; fete : 200 m :
(ICF) 25,9; G. Palade (ICF) 25,9; 
disc : II. Szabo (ICF) 44.32 ; suliță :
L. Doți (ICF) 36,00. (N. D. NICOLAI*} 
— coresp.),

BRAȘOV. Primul concurs al anului, 
verificare pentru aruncători. Grenitate: 
Ana Sălăgean 15,64 ; E. Scherer 13,26;
M. Vitta 10,09 ; diiiso: A. Sălăgean 
41,12 ; disc: Vasile Sălăgean 50,48. 
înt r-un alt concurs, desfășurat sîmbătă, 
Vasile Sălăgean a obținut 50,49 m iar 
din a șaptea aruncare a realizat 51,41 
m. Față de rezultatele 
mod constant în 
mai avem încă 
munci L

Ec. CKeșu

înregistrate în 
lume, Ia această probă 
mult, foarte mult de

(ISE)
(ICF) 
(ICF) 

triplu: 
. , ciocan :

Am. Velciu (I. Polit.) 4-2,68 ; /. Chirau

CLUJ.
700 de 
titlurile 
lui Cli’jj. Cele mai multe puncte, în cla
samentul pe echipe, le-a acumulat re
prezentativa școlii medii „Gh. Bari-

de cîteva zile pesteTimp
elevi și eleve și-au disputat 
de campioni școlari ai orașu-

țiu“ 418 p. Cu această ocazie au fost 
înregistrate două noi recorduri regio
nale de jr.miori (Sandu Tunase 12,5 se-o 
pe 80 mg și Gh. Lascu — născut 1950 
— 41,3 sec pe 300 m) și peste 80 de 
recorduri personale. Dintre cîștiigători 
o bună impresie au lăsat : F. Moldo
van 11,6 pe 100 m, M. Toader 13,4 pe 
100 m fete (IIC. M. Ti rău 12,8), I. No- 
gruțiu 9,3 pe 80 m. Gh. Hendea 39,5 
pe 300 m. M. Imecs 8,2 pe 60 in (HG, 
J. Lazar 8,1) etc. (F. NAGHI—coresp.)

CONSTANȚA. La etapa orășenească 
a campionatului școlar au participat 
numai 52 de concurenți din cele... 12 
școli medii și profesionale !? Dintre 
rezultatele obținute numai cîteva au 
reușit să depășească mediocritatea i 
Doina Vinteanu 13,0 pe 100 m, Stela 
Crăciun 1,40 m la înălțime, Gh. Lu- 
chian 11,4 pe 100 m și 16,20 m Ia 
greutate, T. Vișinescu 6,25 m la lun
gime, L. Levonian 23,1 pe 200 m. 
BRUGNER — coresp.).



R. P. Romine
elecționata olimpică a R. S. Cehoslovace

4-1 (3-0)
(Urmare din pag. 1)

în

a

Fază din meciul

șî antrenorilor 
și unele defi- 
ceea ce pri- 

pe care sîntem 
remedia în timpul

același timp jucătorilor 
posibilitatea să vadă 
ciențe — îndeosebi în 
veste jocul apărării — 
convinși că le vor 
rămas pînă la partida cu olim
picii bulgari. Desigur că în jocul oficial, 
de o deosebită importanță, care va 
avea loc la 3 mai, fotbaliștii noștri 
se vor mobiliza cu toții, vor acționa 
mai dinamic și mat susținut pe toată 
durata partidei, punînd în valoare toată 
priceperea și potențialul acumulat 
perioada de pregătire.

Arbitrul Hagi Nikolaus (Grecia) 
condus cu competență echipele:

R.P.R.: Mîndru — Popa, Nunweiller 
pătrunderilor lui HI, Greavu — Petru Emil, C. Dan,

mițînd peste bara de sus un șut- 
mbă expediat de Gaborik, pentfu ca 
ste un minut Petru Emil și apoi Grea- 

să scoată două batoane de pe linia 
rții. In min. 27 și 29 Nunweiller — 
•fru Emil și Popa își scapă adver- 
rîi de sub control, dînd emojii spec- 
ofilor. 
La reluare, Pîrcălab (accidentat) 
te înlocuit cu Năsturescu, Creini- 
anu c accidentat.și'el, ceea ce face

‘ atacul să slăbească ‘ în impetuo- 
afe. Încurajați în continuare de fap- 

1 că jucătorii noștri nu-și pot regăsi 
mul, lăsînd liber mai ales mijlocul 
eiJufui, oaspeții continuă să, preseze, 
ositid îndeosebi ., 
■tic și Rtohtnegl. Dar cei care,înscriu Pîrcălab (Năsturescu), Constantin, Țîr- 
it tot romînii: la capătul unui dri- 
ng,_ Georgescu șutează puternic de 
circa 25 ni și mingea intră în plasă, 
toată intervenția portarului Smu-

er.' (4—0 în 'min. 52). După acest 
4, din nou liniște în 
idurile olimpicilor noș- 
, al căror interes pen- 
a joc scade și mai 
uit. Apărarea (îndeo- 
M Popa) vădește nesi- 
irantă, driblează in ca- 

mijlocașii desprind 
amtarea de apărare, iar 
înaintare Constantin nu 

; hotărăște să-l joace
Țîrlea, insistînd pe 

•einiceanu, către care se 
ientase (în lipsa lui 
r^llab) apărarea ad- 
isă.
In mill; 67 oaspeții ob- 
i uu penalii, transfer
at (ie mijlocașul Matlak. 
■or: 4—1. Pînă la știr
bii partidei mai notăm 
itul lui Georgescu, res- 
ns , de portar și reluat 
ab de Țîrlea și o altă 
ză similară, cînd Năs- 
rescu a' tras peste bară 

la numai cîțiva metri 
: poartă. 
In .............

ul
CC 
mă

lea, Georgescu, Creiniceanu.
R.S.C.: Svajten (Smucker) — Knesl, 

Weis, Pieman — Matlak, Konranek, 
Brutnovsky, Bene, Ricbtnegl, Gaborik, 
Valosek.

ansamblul său me- 
a fost util, deoa-

> avut darul să-i 
în atmosferă de 

ncurs pe fotbaliștii . 
»șki. In prima parte a 
cului ei au făcut do- 
ida resurselor de care 
spun sub toate aspec- 
1c.
Meciul de ieri a dat în

Înaintașii romîni, din nou în fața porții olimpicilor 
cehoslovaci.

Foto : T. Chioreanu

Cinci minute după meci
H. NIKOLAUS (Grecia), arbitrul 
eciului : „In general echipa romînă 
jucat bine. Spun în general pentru 

i apărarea a fost nesigură uneori, 
'.ni informat că duminică veți întîlni 
Secționată olimpică a Bulgariei. Știți 
ssigur că bulgarii joacă bărbătește 

foarte dinamic. Părerea mea este 
t apărarea, ca și întreaga echipă ro
und, ar trebui să joace mai decis, 
•ai dinamic, pentru a se impune și 
in acest punct de vedere în fața hul
irilor. Dintre jucători mi-au plăcut 
trcălab. Constantin, Mîndru. Dacă 
eciul Romînia —■ Cehoslovacia, pe 
ire l-am arbitrat, ar fi fost oficial, 
ș fi eliminat mai multi fotbaliști 
ihoslovaci, pentru că au jucat dur. 
î special nr. 8 (n. r. Bene).
Mulțumesc jucătorilor romîni pen- 

•u comportarea lor sportivă și le 
^2 succes în meciul de duminică''.

neplăcută pentru mine. Portarul du. 
se putea duce să bea o cafea..."

GH. CONSTANTIN, căpitanul echi
pei noastre : „Verificarea a fost foarte 
utilă și adversarul, bine ales, ne-a 
„întins" destul de mult.

R. VITLACYL’, antrenorul echipei 
limpice a R. S. Cehoslovace: „Fede- 
iția romină a făcut foarte bine cînd 
t-a ales ca parteneri de joc in vede
ta meciului cu Bulgaria. Aceasta pen
ii că noi jucăm bărbătește, la fel ca 
ulgarii. Echipa romînă a jucat foarte 
ite, a desfășurat un fotbal modern 
ar uneori a ținut prea mult 
lingea. Echipa noastră nu s-a pre- 
mtat la reala sa valoare și, în plus, 
--întîlnit în formația olimpică a Ro- 
uniei o echipă foarte decisă. Cu toa- 
? acestea, consider că scorul este prea 
iver și nu corespunde situației de pe 
irgn. Mi-au plăcut cele trei aripi folo- 
te in acest meci de echipa Roniîniei 
n. r. Pîrcălab, Creiniceanu, Năstu- 
sscu). Petru Emil și Nunweiller 111. 
iacanții mei s-au comportai foa-te 
'ab, fapt care a constituit o surpriză

SERIA EST
PETROLUL MOINEȘTI - MOL

DOVA IAȘI (1—0). Unicul gol al 
partidei a fost -înscris de Sutilă (min. 
65), intr-o perioadă în care Petrolul a 
avut inițiativa. (FI. Prisecaru — co
respondent )

■ UNIREA BOTOȘANI — RAPID MI- 
7,1 L (3—0). Spectatorii au plecat mul
țumiți atit de rezultat, cit și de cali
tatea meciului. Au marcat: Benone 
(min. 30 și 40, ultimul din. 11 m), Vi
sări (min, 35). (T. Ungureanu — co
respondent )

CHIMIA ONEȘTI — RULMENTUL 
B1RLAD (5—0). Joc de factură tehni
că ridicată în ciuda timpului nefavo
rabil. Au marcat: Bujor (min. 11). 
Antal (min. 21 și 51), Ganea (miri. 
30), Iacob (min. 72). (Al. Andronescu 
și Gh. Gorun — corespondenți)

DINAMO SUCEAVA — FL. ROȘIE 
TECUCI (1—1). Scorul este echitabil, . 
echipele avind perioade egale de do
minare. Au marcat: Lehăduș- (min. 
35) pentru FI. roșie, Lavric (min. 54) 
pentru Dinamo. (R. Munteanu — co
respondent 1

METALOSPORT GALAȚI — LAMI
NORUL BRĂILA (0—3). Oaspeții au 
obținut o victorie meritată chiar la a- 
cest scor. Au înscris: Pantici (min. 
21 și 65), Bogdan (min. 53). (N. Cri- 
cică — coresp.)

FRUCTEXPORT FOCȘANI - TEX
TILA BUHUȘI (2—0). Cele două echi
pe au luptat cu multă ardoare pentru 
rezultat. Victoria a revenit gazdelor, 
care s-au arătat mai eficace. A marcat: 
Terver (min. 28 și 62). (S. Solomo- 
novici — coresp.)

SERIA SUD

DINAMO VICTORIA BUC. — E- 
LECTRICA E'IENI (4—0). Oaspeții au 
jucat mai bine decît arată scorul. Au 
ratat un 11 m și numeroase alte ocazii. 
Jocul a plăcut prin dinamismul său. 
Au marcat: Grancea (min. 7 autogol), 
Georgescu (min. 15), Cristoloveanu 
(min. 76) și Vasilescu (min. 87). (A. 
Crișan — coresp.)

UNIREA RACARI 
GIURGIU (1—2). 
mai mult localnicii 
căzii. Au înscris: 
Grozea (min. 61) 
Stanciu (min. 62) pentru Unirea. (D. 
Tancu — coresp.)

METALUL PITEȘTI — PORTUL 
CONSTANȚA (4—1). Metalul a confir
mat comportarea bună din ultima vre
me, obținîrid o victorie categorică. Au 
marcat: Zimmer (min. 11 și 36), Bur- 
cea (min. 77), Cebuc (min. 85), res
pectiv... Radu (autogol în min. 40). 
(E. Mihalache și I. Udrescu — cores
pondenți)

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI (0—1). 
Ambele echipe au luptat cu ardoare 
pentru obținerea victoriei. Cu un plus 
de efort, jucătorii de la Tehnometal au 
cîștigat pe merit. Unicul gol a fost în
scris în min. 36 de Rădulescu. (A. 
Peagu)

ELECTRICA CONSTANȚA — MUS
CELUL CIMPULUNG (2—0). Meciul 
a fost de slabă factură tehnică, in
fluențat și de vîntul puternic care a 
bătut tot timpul. Mai insistentă în 
atac. Electrica a înscris de două ori

VICTORIA 
Deși au dominat 

au ratat multe o- 
Stan (min. 36), 
pentru Victoria,

Scrisoare deschisă de la un... fir de gazon
Deunăzi, am primit la redacție scri

soarea unui... fir de gazon. Ștampila 
poștei ne indica localitatea Baia Mare.

„Sînt unul dintre milioanele de fi
ricele de gazon ce creșteau pe terenul 
de fotbal al stadionul’".! „23 August" 
din Baia Mare — își începe scrisoa
rea năstrușnicul nostru corespondent. 
Am „trăit" pe acest stadion, in de
cursul celor 10 ani de existentă, inte
resante și frumoase jocuri t)e fotbal. 
Și nu o dată oaspeții și-au manifestat 
admirația față de calitatea noastră l 
(n.r. -—■ a gazonului, vreau să zio 1) 
Nu vreau să-l uit nici pe îngrijitorul 
Vasile Năprădeanu, care nu și-a precu
pețit niciodată eforturile pentru a na 
păstra prospețimea și „calitatea". Dar 
iată că lucrurile, de la un timp 
coace, s-au schimbat l Tovarășii 
conducerea asociației sportive dau dis
poziții care nu au menirea decît să 
ne... distrugă! Da, să ne distrugă! 
De aceea eu, cu mai multă inițiativă 
decît confrații mei, m-am liotărit să vă 
scriu pentru a vă arăta cîteva aspecte 
despre existența noastră.

înaintea primului meci din 
vară fuseserăm acoperiți de o 
pufoasă și călduroasă de ...nea. 
tain să fim readuși la lumină prin în
lăturarea cu grijă a stratului de ză
padă cînd, iată . că un adevărat cata
clism s-a abătut pe capul nostru : trei 
camioane de cite 14 tone au fost ga
rate pe teren, dislrugînd cu dire adinei

în- 
din

primă- 
pătură 
Aștep-

o mulțime din neamurile noastre. Apoi 
...ca să ne „îndrepte" (!) au început 
să ne lovească cu tîmăcoapele. Alți 
confrați dispăruți de pe... fața tere 
nului! Și pentru că pretutindeni apă
ruseră imense băltoace de apă ce nu 
se putea scurge, s-a perforat în lung 
și în lat terenul. Apa s-a scurs — ce-i 
drept — ducînd însă cu ea și pămîntul 
în care aveam înfipte rădăcinile".

Firicelul do gazon își încheie scri
soarea întrebîndu-ne cine își asumă 
răspunderea pentru deteriorarea gazo
nului de pe stadionul din Baia Mare. 
Răspunsul nu i-1 pot da decît membrii 
consiliulmi acestei asociații.

M. TODEA
(după o corespondență de la

V. Săsăranu)

Flacăra Roșie — Tehnometal disputat duminică. în Capitală 
Foto : I. Mihăică

șurat în condiții atmosferice grele — •
vînț și ploaie. Gazdele au prestat un . 
joc' bun în prima repriză, dar nu au 
înscris decît o singură dată prin Ratiu 
(min. 40). In repriza secundă iociil se 
echilibrează, oaspeții egalează (Su- 
liok —■ min. 74) creînd emoții în tri
bune. Scorul final este stabilit de Anca 
cu cîteva secunde înainte de fluierul 
final al arbitrului. (G. Tăutan — co
respondent)

METALURGISTUL BAIA MAPE — 
METROM BRAȘOV (1—0). Gazdele 
au cîștigat în urma unei lovituri de la 
11 m acordată de arbitrul P. Brătănescu 
(Suceava) pentru un fault comis în 
careu de apărătorii brașoveni. Golul a 
fost marcat de Șerban (min. 12). (V. 
Barbu — coresp.)

RAPID TG. MUREȘ — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (4—1). Au înscris:
Szabo (min. 43), Tamaș (min. 64). 
Varga (min. 85), Tapai (min. 90). res
pectiv Sintion (min. 
coresp. reg.)

MINERUL 
GHEORGHE 
tură tehnică 
gazdele. Golurile au fost înscrise de 
Pădureantt (min. 47), Petrică (min. 
50), pentru Minerul și de Koncz (min. 
49) pentru Textila. (AI. Domițian — 
coresp.)

CHIMICA TIRNAVENI — GLORIA 
BISTRIȚA (2—0). Joc viu disputat și 
cîștigat pe merit de fotbaliștii din Tîr- 
năveni. Punctele au fost înscrise de 
Lazăr (min. 50) și Naghi (min. 67). 
(I. Hasașiu — coresp.)

49 și 54). (AL Seu-

ALEXANDRIA — 
(0—0). Joc egal în 
cea de a dotia Pro-

prin Doroș (min. 
leariu — coresp.)

PROGRESUL
C.F.R. ROȘIORI 
prima repriză. In
greșul a dominat mult, dar a ratat prin 
Șoangher, C. Bălan și Lalu. (P. Baicu 
— coresp.)

SERIA VEST

VAGONUL ARAD — MINERUL 
DEVA (6—1). Arădanii și-au asigurat 
victoria in prima parte a meciului cină 
au avut avantajul viatului. Golurile au 
fost marcate de Toma (min. 2), Sche- 
ninger (min. 27), Petschowschi 111 
(min. 41), Suflariu (min. 42, autogol). 
Macavei (min. 65), Chitic (min. 82) 
pentru Vagonul, respectiv, Neacșu 
(min. 51). (St. Iacob — coresp.)

TEBA ARAD — C.F.R. ARAD 
(0—1). După o repriză anostă, jocul 
s-a înviorat. Feroviarii au insistat mai 
mult și au înscris prin Vlad (min. 53). 
(I. Stefan —■ coresp.)

ELECT ROPUT ERE CRAIOVA — 
VICTORIA CĂLAN (2—0). Gazdele, 
cu o pregătire fizică mai bună, au 
practicat un joc frumos, cu faze spec
taculoase. Și oaspeții au jucat frumos. 
Zi marcat Peașcu (min. 51 și 74). In 
min. 33. craiovenii au beneficiat de un 
11 m. dar Matei l-a ratat. In min. 76 
Matei (Electroputere) a fost eliminat 
din joc pentru lovirea adversarului. 
(T. Ștefănescu — coresp.)

Sl'DERURGISTUL HUNEDOARA — 
METALUL TR. SEVERIN (1—1). Jo
cul a fost influențat de ploaie. Local
nicii au dominat, dar atacanții au ratat 
multe ocazii. Oaspeții s-au apărat bine, 
reușind să mențină rezultatul stabilit 
in prima repriză. Au înscris: Zaharia 
(min. 7) pentru Metalul, respectiv, 
llomeghi (min. 43). (V. Alba — co
respondent )

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
TRACTORUL CORABIA (2-2). Punc
tele au fost realizate de Ristea (min. 
2), Balogh (min. 57, autogol) pentru 
Tractorul, Bodo (min. 40), Ungvari II 
(min. 55). (Gh. Cotrău — coresp.)

ELECTROMOTOR TIMISOARA — 
PANDURII TG. JIU (1—0). Echipele 
au avut perioade egale de dominare și 
de aceea un rezultat de egalitate era 
mai echitabil. Dar în min. 75 Drăgan 
trimite mingea acasă, ea lovește bara 
și apoi intră in gol... (A. Arnăutu — 
coresp.)

72). (I. Pans —

BIHOR
(2-1).
în care tonul l-au dat

— TEXTILA SE. 
Joc de tună fae-

Rezultate din campionatul
republican de juniori

SERIA NORD

RECOLTA CĂREI — UNIREA DEJ 
(5—0). Partida nu a pus probleme for
mației din Cărei. Unirea a practicat un 
ioc slab în toate compartimentele. A- 
părarea nu a rezistat în fața atacului 
gazdelor iar înaintarea nu a tras nici 
un șut pe spațiul porții. Au marcat: 
Haulier II (min. 6, 27 și 49), Peț (min. 
77) și Koch (min. 85) dintr-o lovitură 
de la 11 m.. Arbitrul ” "
(Arad) — competent și 
Silaghi —• coresp.)

SODA OCNA MURES 
BAIA SPRIE (2—1). Meciul s-a desfă-

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

dintre Selecționata R.P.R. și Selecționata 
R.P. Bulgaria, care va avea ioc duminică 
3 mai a.c., pe stadionul „23 August”, cota 
de bilete rezervată pentru public se 
pune în vînzare începînd de azi 28 IV 
1964, orele 9, la casele de bilete ale sta
dionului Republicii.

★

joc sînt valabi’e următoa- 
de legitimații eliberate

Pentru acest 
rele categorii 
de UCFS/C.G. .

— roșii și •‘maro în piele la tribuna I 
sectorul 0.

Tr. Cruceanu 
autoritar. (Tr.

— MINERUL

— albastre în derma tin, gri în derraa- 
tin ale membrilor comisiilor F.R. Fotbal, 
ale maeștrilor emeriți ai spor Iul ni și 
maeștrilor sportului la fotbal, arbitri și 
antrenori de fotbal, la tribuna I, sec
toarele 1 și 46

— legitimațiile verzi de ziariști sînt 
valabile la masa presei de la sectorul 0, 
numai însoțite de delegații vizate, în 
limita locurilor rezervate fiecărui ziar. 
Restul posesorilor de legitimații verzi, 
au acces ia tribuna I, sectoarele 1 și 46

— fotoreporterii vor avea acces pe 
baza legitimații! or verzi și a delega
țiilor, la* intrarea de la tunelul II al

<- stadionului.

SERIA I: Unirea Botoșani — Textila 
Buhuși 4—0 (1—0), C.F.R. Pașcani — 
Foresta Fălticeni 2—0 (2—0). Meciul 
C.S.M.S. Iași — Moldova Iași a fost 
amînat.

SERIA A II-A: Petrolul Moinești —> 
Siderurgisful Galați 1—2 (1—1), Fructe 
export Focșani — Dinamo Bacău 2—3 
(1-0).

SERIA A III-A: Metalul Tîrgoviște
— Ș.S.E. Ploiești 0—1 (0—1), Poia
na Cîmpina — C.S.Ș. Brasov 0—1' 
(0-0).

SERIA A V-A: Unirea Răcari — 
Victoria Giurgiu 1—2 (1—1), Știință 
București — Viitorul Electronica Bucur 
rești 0—l (0—1).

SERIA A VI-A: Dinamo Pitești —*■* 
Tractorul Corabia 13—0 (6—0), Me
talul Pitești — Muscelul Cîmpulung 
1—1 (0-6).

SERIA A VII-A : Electroputere Crai 
iova — Victoria Călan 5—1 (l—1), 
/Minerul Lupeni — Minerul Deva 7—O, 
Siderurgistul Hunedoara — Știința Cra
iova 1—1 (1—1).

SERIA A VIII-A t C.F.R. Timișoara
— Metalul T. Severin 2—0 (I—0)*; 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 0— ii' 
(0-1).

SERIA 
A.S.M.D.

SERIA 
nerul Baia Sprie 2—0 (l—0), Minerul 1 
Baia Mare — Unirea Dej 6—0 (4—O).-

SERIA A XI-A: Mureșul Tg. Mureș
— C.S.Ș. Tg. Mureș 3—6 (neprezenta- 
re), Arieșul Turda — Chimica Tîrnăveni 
2—0 (1—0), Rapid Tg. Mureș — Fa
ianța Sighișoara 3—0 (3—6), Soda 
Ocna Mures — Ind. Sîrmei G. Turzii 
1-4 (1—1).

SERIA A X1I-A: Textila Sf. Gheor- 
ghe — Chimia Făgăraș 2—l (1—0), 
Gaz Metan Mediaș — A. S. Cugir 10 
(1—0), Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov 5—1 (4—0).

A IX-A: Crișul Oradea —• 
Satu Mare 4—2 (3—1).
A X-A: C.S.M. Cluj — Mi-



MOTDCICLISM N AT AȚI E

Știri din fnră
® La Brașov, în sala Casei de cnil- 

tură a studenților, s-au desfășurat în
trecerile din cadrul sferturilor de 
nală ale campionatului republican 
echipe. Șahiști din cinci orașe ale 
giunii Brașov au luptat pentru întîie- 
tate, cei mai bine pregătiți dovedin- 
du-se echipierii Științei Brașov. în cla
samentul final eehipa studenților ocupă 
primial loc cu un total de 17 puncte. 
Urmează : Voința Brașov și Progresul 
Sibiu 15’/2 P, Măgura Codlea 6V2 p și 
Carpați Mîrșa 5’/2 p. Cele mai bune 
rezultate individuale aparțin lui I. 
Fischer (Știința Brașov), Ananița Lu
pan (Voința Brașov) și Edeltraut Stoian 
(Progresul Sibiu).

fi- 
pe 
re-

C. Gruia — coresp. regional

• Și la Baia Mare au luat sfîrșit în
trecerile pe echipe din cadrul fazei re
gionale a campionatului țării. Pentnu 
calificare în etapa următoare au luptat 
campioanele orașelor Baia Mare, Satu 
M are și Sighet. Chimistul Baia Mare 
s-a clasat pe primul loc cu 872 p, lă- 
sînd în 
7% P ți

urmă pe Voința Satu Mare
Progresul Sighet 2 pa

V. Săsăranu — coresp. regional

Ploiești au luat sfîrșit cele® La
idouă tmrnee din cadrul optimilor do 
finală ale campionatului republican 
individual. Pe primele locuri s-au cla
sat : grupa I — Dan Zara (Petrolul) 
14’/j p, L. Pogorevici (Petroliul) 13 p, 
,V. State (Raf. Tcleajen) UV2 ; grupa a 
II-a — Gb. Vulcan și C. Butnaru 
(ambii Petrolul) 13!/2 p, I. Mitroi (Pe
trolul) 12*/2 p.

întrecerile de la Cimpina

O interesantă avanpremieră

pal- 
fru-

re-
în

mențiune 
cu care 

alergători. 
2. I. Sas, 

Fr. Szinte,

„CUPA STEAUA"? LA POLO

Concursul de motocros dotat cu 
„Cupa F.R.M." și desfășurat duminică 
pe dealul Muscelului a fost o veritabilă 
avanpremieră a campionatului repu
blican de motocros. Cu toate că sînt 
la prima lor acțiune de asemenea am
ploare, organizatorii (asociația sportivă 
Energia din Cîmpina) s-au străduit și 
au reușit să ofere sportivilor condiții 
optime de concurs, iar aceștia la rîndul 
lor i-au răsplătit pe nmmeroșii specta
tori care au înfruntat frigul și norii 
amenințători de ploaie, cu dueluri 
pitante, cu alergări deosebit de 
moașe.

Concursul a început cu proba 
zervată mașinilor de 350 cmc.
această cursă, s-a văzut că maestrul 
sportului Gheorghe Ion este pus pe 
fapte mari. El l-a atacat pe E. Seiler 
— care în primele ture la ambele 
manșe s-a instalat în fruntea plutonu
lui — și a preluat conducerea pe care 
n-a mai cedat-o pînă la linia de Bosire. 
Lupta pentru locul doi s-a dat între 
maestrul sportului M. Dănescu și O. 
Stephani. (E. Seiler a cedat după ce 
i-a fost preluată condmcerea cursei). 
Dănescu a întîmpinat o dîrză rezis
tență din partea adversarului său și 
numai un plus de experiență și de pre
gătire fizică l-a ajutat să tranșeze 
duelul în favoarea sa.

Clasament : 1. Gh. Ion, 2. M. Dă
nescu, 3. O. Stephani, 4. E. Seiler, 5. 
P. Paxino, 6. D. Bivolaru.M. Bedrosuan — coresp.

1X2X1X21

La clasa 125 cmc cursa a fost domi
nată pe întreg parcursul ei de maes
trul sportmlui Traian Macarie, care a 
demonstrat din plin calitățile sale de 
excelent motocrosist. El a rezistat cu 
succes atacurilor dezlănțuite de Qvidiu 
Puiu și de Ion Sas. Dacă pe prima 
parte a cursei O. Puiu se prezenta ca 
un serios pretendent Ja primul loc, 
în final el a fost nevoit să cedeze ata
cului lansat de Ion Sas și să se mul
țumească ou locul trei. 0 
pentru deplina sportivitate 
și-au apărat șansele acești 
Clasament : 1. Tr. Macarie, 
3. 0. Puiu, 4. A. Balotă, 5. 
6. Gh. Văleanu.

Clasa 250 cmc a oferit cea mai fru
moasă cursă atît prin numărul mare de 
concurenți prezenți la start (19) cât și 
prin dinamismul disputelor care s-au 
dat pentru ocuparea unui loc mai bun 
în clasament. în această cursă M. Da
ne seu, Tr. Macarie, Cr. Dovids, M. Pop, 
0. Puiu, Gh. Ion, Al. Șuier și E. Ke- 
resteș emiteau pretenții justificate pen
tru unul din primele trei locuri. Due
lurile epuizante, duritatea trasenilui și 
defecțiunile mecanice la unele mașini 
au triat necruțător alergătorii anga
jați în luptă. Cei mai bine pregătiți fi
zic, cu mașinile mai bine reglate și cu 
o mai precisă orientare tactică au re
zistat. în manșa întîi lupta pentru pri
mele locuri s-a dat între M. Dănescu, 
Tr. Macarie, Cr. Dovids, 0. Puiu și Al. 
Șuier (care au trecut în această ordine 

“linia de sosire). De menționat în acea- 
L stă manșă pasionantul duel O. Puiu— 
rAI. Șuier tranșat în favoarea primului 
f de-abia la finiș.
k lupta

în cursa motocicletelor de 175 cmc 
pornea favorit M. Termentu, dar lipsa 
de condiție fizică și-a spus cuvîntul 
și, treptat, Termentu a cedat pasul fiind 
întrecut de I. lonescu, iar acesta — la 
rîndul săju — de Al. lonescu. învingă
torul a făcut o cursă tactică foarte 
bună. Profitînd de faptul că I. Pasat 
a ratat o „poartă" (deci practic ieși
se din luptă) precum și de lipsa de 
hotărîre a lui I. lonescu din finalul 
cursei, el a atacat curajos și și-a apro
piat victoria. Clasamentul : 1. Al. lo
nescu, 2. I. lonescu, 3, M. Termentu, 
4. Gh. Ștefan, 5. E. Huszar, 6. D. 
Ar sin.

în încheiere o remarcă privind ți
nuta vestimentară : majoritatea spor
tivilor s-au prezentat cu echipament 
pestriț, decolorat. Este de dorit ca 
la 24 mai, cînd va începe campionatul 
republican de motocros, să nu mai 
avem prilejul de a face asemenea con
statări.

I. DUMITRESCU

Pe un timp nefavorabil (vînt puter
nic și frig) la ștrandul Tineretului s-ajo; 
desfășurat meciurile de polo din ca-t 
drul etapei a Il-a a „Cupei Steaua^J 
Iată o scurtă caracterizare a jocurilor.;

Steaua — Progresul 6—4 (I—2*
0—2, 1—0, 4—0). Partida a început 
în nota de dominare a echipei Pro
gresul, care a condus la un 
dat cu 4—1. Dar meciiul nu 
„jucat". în ultimele două 
Steaua a preluat inițiativa, a 
categoric (în repriza a 4-a) 
tr-un adevărat tur de forță, a refăcut 
de la 1—4 pînă la... 6—4 ! Au înscriaj 
Marinescu (3), Alexandrescu, Fiilop' 
și Cheța pentru Steaua, Păun (2) și 
Cismaru (2) pentru Progresați.

Dinamo — Rapid 6—4 (1—1, 2—0, 
3—1, 0—2). Dinamoviștii au acționat 
variat în atac, reușind să-și creeze un 
avantaj substanțial de goluri pînă în 
ultima repriză, când rapidiștii au redus 
din handicap. Au marcat : Fleșeriu oi; 
Rusu, Soos, Mihăilesau, pentru Dina, 
mo, Chirvăsuță (2), Ghidali ți Median 
nu, pentru Rapid. (G. CIOBANI! r—i 
coresp.).

„Cupa primăverii

SPORTEXPRESUL OLIMPIC

S-au pus în vînzare biletele pentru 
cel mai mare concurs special al anu
lui, SPORTEXPRESUL OLIMPIC. 
La acest concurs special se atribuie 
45 960 premii în valoare totală de 
6 000 000 lei!

Cele mai importante premii sînt 
48 de CALATORII LA JOCURILE 
OLIMPICE DE LA TOKIO. NU LIP
SESC NICI AUTOTURISMELE. VOR 
FI ATRIBUITE 32 DE AUTOTURIS
ME

Pe bogata listă de premii mai apar 
și alte numeroase cîștiguri de valoare 
ca : MOTOCICLETE, SCUTERE, FRI
GIDERE, MAGNETOFOANE, TELE
VIZOARE. APARATE DE RADIO, 
MAȘINI DE SPALAT RUFE etc.

Puteti cumpăra biletele SPORT- 
EXPRES OLIMPIC la AGENȚIILE 
LOTO - PRONOSPORT. OFICIILE 
P.T T.R. și FACTORII POȘTALI, CO
OPERATIVE, O.C.L.-iiri, T.A.P.L.-uri, 
V1NZATORJ VOLANT] etc. Prețul unui 
bilet SPORTEXPRES OLIMPIC este 
8 lei.

Atribuirea premiilor Ia SPORT
EXPRES OLIMPIC se va tace pe baza 
■ 42 de extrageri separate, după cum 
«irmează :

— 30 de extrageri de numere 
mate din șase cifre,!

— 6 extrageri de terminații
5 cifre:

— 4 extrageri de terminații
4 cifre ;

— o extragere de terminații de 3 
fre;

— o extragere de terminație
2 cifre.

Menționăm că
EXPRES OLIMPIC s-au emis în patru 
serii, de cite 1 000 000 de bilete, fiecare 
serie avind culoare diferită.

PRONOEXPRES
I. Sel. ol. RPR-Sel. el. RSC

11. Lotul B—Ujpesti Dozsa
11). Știința Garați—Metalul Buc.
IV. Flacăra—Ceahlăul
V. CSM Sibiu—CSM Reșița

VI. Gaz Metan—Ind. sîrmei G. T. 
VII. Bari—Atalanta 

VIU. Fiorentina—Inter
IX. Juventus—Eanerossi
X. Lazio—Torino

XI. Messina—Mantova 
XII. Modena—Roma

în manșa secundă 
fost Ja fel de ascuțită, cu 

deosebirea că 8-a inversat ordinea pri
milor doi concurenți iar cel de al trei
lea (Dovids) a abandonat. Remarcabilă 

1 ■ a fost și comportarea tinerilor V. So- 
î X lom on, FI. Bejan și V. Savin care și-au 
j Idisputat an dîrzenie șansele în această 
2^ valoroasă companie. Clasamentul fi- 
1 / nai : 1. M. Dănescu, 2. Tr. Macarie, 3. 
î \ O. Puiu, 4. Al. Șuier, 5. E. Keresteș,

anulat~j xk o. (j. Comdîi.

X

for-

de

de

ci-

de

biletele 6PORT-

• lată programul concursului PRO
NOSPORT de duminică 3 mai 19641

I. R. P. Romînă — R. P. Bulgaria 
(preliminarii olimpice)

II. Atalanta—Lazio (camp, italian) 
HI. Bari—Genoa (camp, italian)
IV. Catania—Fiorentina (camp, it.)
V. Inter—Juventus (camp, italian) 

VI Mantova—Bologna (camp, ital.) 
idl. Roma—Milan (camp, italian) 
111 Sampdoria—Lanerossi (camp, it.)
IX. Spal—Modena (camp, italian)
X. Torino—Messina (camp, italian) 

XI. Napoli—Foggia (camp it. B) 
KJJ. Padova—Brescia (camp. it. B)

lată rezultatele complete ale con-• j
curs nui PRONOSPORT 'nr. 17. etapa 
din 26'aprilie 1964:

SPORTUL POPULAR
Pqa a 6 q Nr 4435

moment 
e totuși 
reprize* 

dominat, 
și, prin-

• • a■■■■■■

o utilă verificare a săritorilor
0

• In atenția participanților. Deoare
ce ziua de sîmbătă 2 mai 1964 este 
sărbătoare legală, plata premiilor in 
București — pentru tragerea LOTO 
CENTRAL din 27 aprilie 1964 — începe 
luni 4 mai a.c. prin casieriile proprii 
LOTO PRONOSPORT.

• Astăzi este ultima zi la concursul 
PRONOEXPRES de mîine 29 aprilie, 
care se anunță bogat în premii de va
loare. Cu prilejul ultimelor concursuri 
PRONOEXPRES s-au distribuit cîști- 
guri importante ca cel obținut de parti
cipantul V. Rișca din Hunedoara care, 
la concursul din 16 aprilie, a realizat 
un premiu de 61 254 iei.

• Procurați-vă din timp abonamen
tele PRONOEXPRES și LOTO CEN
TRAL pe luna mai. La PRONOEX
PRES abonamentele sînt valabile pen
tru concursurile din 6 — 13 — 20 și 27 
mai, iar la LOTO CENTRAL pentru 
tragerile din 1—8—15 — 22 și 29 
mai.

Rubrică rșdactată de Loto-Pronosport

BQGAI SOR'MMENi 
OE CA HE* >• OUtClURl 

GĂSIȚI (N magazinul specializai
DIN ST-R GALA LI n. UI

dată cu desfășurarea „Cupei pri
măverii", săritorii de la trambu
lină din București, Sibiu și din 

Oradea și-au încheiat 0 importantă e- 
tapă de pregătire în vederea sezonu
lui în aer liber. Majoritatea concuren- 
ților au demonstrat că s-au preocupat 
atît de punerea la punct a săriturilor 
cunoscute dinainte, cit și de însușirea 
unor sărituri cu coeficient mai ridicat. 
Afirmația este valabilă atît pentru co
pii și juniori, din rîndul cărora s-au 
evidențiat C. Nedelcu, Mariana Voinea. 
Anca Hagiescu. M. Munteanu, D. Po- 
poaie, cit și pentru seniori unde am 
remarcat pe P. Decuseară, A. Breja, 
Gh. Baican și 1. Ganea.

întrecerile au fost, în general, e- 
chilibrate, lupta pentru locurile frunta
șe oferind un spectacol frumos. Păcat, 
însă, că desfășurarea acestui concurs 
cu caracter republican nu s-a bucurat 
de un arbitraj corespunzător. In acest 
sens, e suficient să amintim că la •- 
cordarea unor note au fost diferențe de 
un punct și jumătate și chiar două! 
Aflîndu-ne in ajunul unui sezon care 
se anunță foarte bogat, socotim că este 
absolut necesară atît selecționarea mai 
exigentă a arbitrilor, cit și organiza
rea unui curs de împrospătare a cu
noștințelor. (d. st.).

Rezultate : masculin cat. 12 ani 4
1. C. Nedelcu (CI. Sp. Șc.) 91,10 p.
2. A. Găvozdea (SSE Sibiu) 57,17 p| 
cat. 13—14 ani: 1 R. Kroce (S.S.E. 
Sibiu) 75,14. 2. F. Petrovici (Prog Buc./ 
72,97 p; cat. 14—15 ani: 1. M'. Mun< 
teanu (Progr. Buc.) 84,02. p. 2. P. 
Preoteasa (Progr. Buc.) 70,53 p, 8. 
M. Bodea (S.S.E. Sibiu) 65,84 p; cat. 
17—18 ani: 1. D. Popoare (S.S.E. Si- 
biu) 111,43 p, 2. C. Drăgoi (S.S,*". 
Sibiu) 100,25 p, 3. V. Bălan (S.S.E. 
nr. 1 Buc.) 91,99 p: seniori: 1. P. 
Decuseară (Rapid) 139,32 p, 2. A'. 
Breja (Rapid) 135,63 p; 3. Gh. Baican 
(Rapid) 132.20 p, 4. 1. Ganea (SSE 
Sibiu) 132,02 p; leminin, cat. 12 anii
1. Mariana Voinea (CI. Sp. Șe.) 67,82 pi
2. Anca Hagiescu (S.S.E. nr. 1 Buo.)
64,93 p; cat. 13—14 ani t 1. Măriuca 
Jsăcescu (Progr.) 70.37 p, 2. Petrone la' 
Șoimu (S.S.E. Sibiu) 58,45 p, 3. Șțe- 
fania Bolovăneanti (S.S.E. nr. 1 Buc.)] 
48,87 p; cat. 14—15 ani: 1. Maria 
Aronescu (S.S.E. Sibiu) 64,84 f-j : 
Heidi Kestner (S.S.E. Sibiu) 63.32 pi 
cat. 17—18 ani: 1. Margareta Vereș 
(S.S.E. Sibiu) 58,39 p; senioare: î. 
Viorica Chiș (Crișul Oradea) 108,98 
p, 2. Gabriela Popescu (S.S.E. nr. I 
Buc.) 87,36 p. ; '

TURIȘTI!
Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI 

CRAI pe șoseaua internațională 
Vă oferă: 

un sortiment bogat de mîncăruri calde și reci

miluituri

și băuturi alese

construit în punctul DEALUL 
Oradea—Cluj

Vuihți RESTAURANTUL 

cuwiw 

îk fituulul 
BEhlLfL CRfit

‘-s ffxaua inleiTxcUi&frafci
OPhCttl-CLUJ

prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare

Deservirea promptă și Ja prețuri convenabile.Deservirea promptă și la prețuri convenabile. Cazarea in corturi, în li
ntița locurilor. In zjlele d.e sîmbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației puiindu-se efectua 
și prin virament. in limita pjafonpluj alocat.
Inîormatii, la restaurant, telefon 13 Borod. raionul Aleșd.



Finalele campionatelor republicane

După prima manșă...
Iafă-ne și la sfirșitul primei manșe 

■ campionatului republican. Am fost 
tartorii unui adevărat... maraton de 
crimă, am avut prilejul de a face 
iulie constatări pozitive. Dar, nu în 
jate cazurile...

In linii mari, floreta s-a prezentat 
>ine. S-a observat un plus de com- 
■ativitate, o preocupare pentru ofen- 
ivă. Faptul este demn de semnalat, 
stăzi cînd orientarea pe plan mondial 
sie către însușirea procedeelor de 
aptă activă.
Dintre băieți, cel mai bine s-a pre- 

entat I. Drimbă, trăgător care s-a 
mpus printr-o bună pregătire. Drîmbă 

dovedit și de data aceasta că posedă 
in stil propriu, că are clasă. Ce păcat 
tisă că pe lingă aceste calități sîntem 
toligaji să consemnăm și unele „ieșiri" 
are trădează lipsă de modestie, de 
eriozitate și de disciplină. O impresie 
rumoasă ne-a lăsat T. Mureșan, flo- 
■etist cu o tehnică superioară. Dar, 
•entru a realiza mai mult, Mureșan 
ra trebui să evite abuzul de opriri 
tari îl împiedică să folosească multi
plele procedee tehnice și tactice pe 
are le stăpînește. Note bune pentru 
. Zilalii, scritner cu multă experiență 

apreciabile cunoștințe tehnice, M. 
"du, tot mai impetuos de la un con- 
jurs la altul. St. Csipler și St. Weis- 
.bock, doi talentafi ftoretiști din gene- 
lafia care... vine. Sub așteptări — A. 
3c‘ ’er, care a făcut risipă de „flo- 
fcele" și S. Poenaru, deseori inegal.

0e sus: Olga Szabo, I. Drîmbă, Maria 
Vicol și T. Mureșanu

văzuți de Neagu Radulescu

Din rîndul fetelor care — în general 
— se află în mare progres s-a des
prins Olga Orban—Szabo, printr-o re
marcabilă gîndire tactică. Pentru eta
pa actuală de pregătire, Olga se pre
zintă mai mult decît satisfăcător. O 
revelație — Maria Vicol, tn principal 
pen', a tactica ei ofensivă. Ileana 
Ghiulai s-a impus prin tenacitate, Eca- 
terina lencic prin claritate în atac, 
Suzana Tasi prin subtilități, Marina 
Stanca printr-un plus de voință. Cu 
fluctuații, comportarea Anei Ene. Cau
ză principală: lipsa de concentrare 
nervoasă...

Concurenții de la spadă au reținut 
prea puțin atenția. Poate doar prin 
asalturile lor viu disputate. In acea
stă probă se menține o situație de 
neadmis, cînd un singur trăgător (C. 
S-telian) se detașează net. Dacă ținem 
seama că la această primă manșe a 
finalelor, Stelian a concurat bolnav, 
(și deci n-a puiuț să-și valorifice in
tegral posibilitățile) avem o imagine 
mai completă a nivelului trăgătorilor 
'de la această probă. Speranța nr. 1 

spadei noastre, D. Popescu arată

A fost definitivat 

programul concursului 

dintre scrimerii romini 

și cei iugoslavi
Primul concurs internațional de 

Scrimă al anului va avea loc incopînd 
|pe sîmbătă 2 mai în Capitală. Prota
goniste : selecționatele orașelor Bucu
rești și Belgrad. Sîmbătă, în ziua I a 
concursului va avea loc întrecerea pe 
echipe, iar duminică și luni probele in
dividuale (câte 14 trăgători de fiecare 
iprobă).

Concursul va fi găzduit de sala Di
namo. 

încă prea puțin, in timp ce trăgători 
mai tineri ca AI. Ghimbușan și Gh. 
Cristof au apărut de puțină vreme a- 
lături de seniori. Trebuie făcut ceva 
pentru ridicarea valorii spadei, trebuie 
depășit actualul moment critic din care 
se iese cu greu.

Tn ceea ce-i privește pe sabreri, a- 
ceștia s-au angajat prea mult într-o 
luptă pentru rezultat. De aici și va
loarea scăzută a multor asalturi. 1. 
Drimbă s-a „văzut“ și în această pro
bă, înaintea specialiștilor, D. Mustață, 
L. Rohoni, 0. Vintilă și Gh. Culcea.

Privită în ansamblu, pe probe, com
portarea băeților este mai puțin con
cludentă decît a fetelor. Ei vor tre
bui să confirme.

In altă ordine de idei ne-au plăcut 
mult tinerii concurenți din lași, Cra
iova și Ploiești. La Iași, antrenorul 
N. Pufnei a reușit să-și formeze un 
lot cu multe elemente talentate (Vor
nicii, Alecu, Ghimbușan, Valeria So- 
rochin) care promit. La Craiova, an
trenorul M. Ghinju a dat la iveală și 
el cițiva tineri valoroși ca Mihai și 
Alexandru Mironov și C. Duțu, De 
asemenea, la Ploiești, antrenorul Ilie 
Tudor a găsit mult sprijin pe linia 
dezvoltării scrimei. Semne de între
bare, în schimb, pentru Cluj, unde 
trăgătorii de la C.S.M. s-au mutat în 
decurs de o lttnă, în mai multe săli 17 
Fără condiții minime de pregătire, tră
gătorii clujeni nu pot continua o fru
moasă tradiție pe care scrima și-a cu
cerit-o în orașul de sub Feleac.

VASILE CHELARU 
antrenor al lotului republican

In seria a II-a

Liderul clasamentului - Constructorul Brăila - 
învins categoric la Brașov

„Cupa R.P.R." și-a consumat dumi
nică ultimul act și în întrecerea băie
ților. Victoria finală în această impor
tantă și atît de utilă competiție a re
venit sportivilor de la Rapid București. 
Rapidiștii s-au prezentat bine pregătiți, 
au avut la dispoziție un lot valoros, 
din care — pe lîngă jucători cunoscuți 
ca Nicolau, Drăgan, Grigorovici — fac 
parte multe elemente tinere și talentate. 
Meciul susținut duminică în compania 
brașovenilor este cît se poate de 
grăitor.

De victoria rapldiștilor au profitat 
dinamoviștii bucureșteni, care au reușit
— astfel — să ocupe în final locul 2. 
După cîștigarea „Cupei F.R.V.", locul 
secund ocupat acum de dinamoviști 
vine să confirme posibilitățile echipei 
antrenată de Puiu Mihăilescu, în care 
au evoluat și de data aceasta multi ti
neri. Cuvinte bune trebuie să spunem 
și de Tractorul Brașov. Deși a jucat în 
multe meciuri fără titularii Fieraru, 
Szocs și Bărbuță, brașovenii au fost în 
permanență pe primul plan al competi
ției, grație valorii bune 
dovedită de ceilalți com- 
poneriți ai lotului. Dar, 
despre comportarea echi
pelor în „Cupa R.P.R.", 
vom reveni cu alt prilej.

In legătură cu ultima 
etapă mai trebuie spus că 
la Timișoara derbiul stu
dențesc Știința Timișoara
— Știința Cluj a revenit 
gazdelor după un meci 
disputat și interesant prin 
evoluția scorului. In 
schimb, partida de la Ga
lați (Știința Galați — Fa
rul Constanța),. unde avea. 
să se stabilească cine va 
ocupa ultimul loc în cla
sament, localnicii, după 
cum ne-au comunicat co
respondenții Gh. Arsenie 
și V. Ștefănescu, au obți
nut o victorie clară (3-0) 
datorită forței superioare 
în atac și a unui joc mai 
bun în linia a doua. In 
urma acestui joc Farul a 
ocupat ultimul loc în cla
sament. S-au remarcat: 
Brandenburg, lorga și Kra
mer (Știința), Mihalcea și 
Vasiliu (Farul). In lipsa 
arbitrului delegat a con
dus corect gălățeanul M. 
Bălan.

HANDBAL

Bilanțul unei etape
Returul campionatelor este foarte pa

sionant. Aproape că n-a existat etapă 
fără surprize. Duminică, atît la băieți 
cît și la fete s-au înregistrat rezultate 
care pot fi încadrate în categoria „sur
prizelor". Iu primul rînd trebuie citat 
meciul nul de la Galați, unde Știința, 
terminînd la egalitate cu campioana 
țării, Steaua, și-a mărit șansele de a 
se clasa în primele 5 locuri ale seriei I. 
Gălățenii au cucerit un punct foarte 
prețios. In ordine se înscriu victoriile 
repurtate de echipele feminine Electro
magnetica București (în deplasare) și 
Constructorul Timișoara, aceasta din 
urmă întrecînd pe una din candidatele 
la primul loc în seria a II-a, S.S.E. 
Timișoara (Constructorul a izbutit a- 
ceastă ispravă după ce cu o săptămînă 
înainte pierduse pe teren propriu în 
fața Științei Cluj...). Din restul rezul
tatelor rețin mai mult atenția noua 
înfrîngere „acasă" a Rafinăriei Telea- 
jen, meciul nul de la Sibiu (Voința — 
Dinamo Brașov) și scorul mare cu care 
a cedat fostul lider al seriei a II-a 
masculine, Voința Sighișoara. De ase
menea, se cuvine subliniată — din 
nou — comportarea excelentă a lui Di
namo Bacău, care s-a îndepărtat de 
zona retrogradării și acum aspiră la 
locul 3 din seria I masculină.

Bilanțul general al etapei n-a adus 
nici o clarificare în pasionanta luptă 
pentru evitarea retrogradării. Majorita
tea echipelor trăiesc încă emoția aces
tei lupte: Știința Galați, Tractorul, Ra
pid, Rafinăria Teleajen (S. I. m), 
C.S.M. Reșița, Tehnometal, Dinamo 
Brașov, Știința Petroșeni, Voința Sibiu 
(S. II m), Progresul, Confecția, Trac
torul (S. I f), Electromagnetica, Mu
reșul, C.S.M. Sibiu și Constructorul 
Timișoara (S. II f), sînt amenințate 
să ocupe un loc din ultimele trei din

Gteva amănunte din seria a II-a, 
masculin. Și aici, etapa de duminică a 
constituit „punctul final". întrecerea 
formațiilor masculine din seria secun
dă a fost una dintre cele mai disputate 
pe care le-am urmărit în competițiile 
noastre de volei din ultimii ani. O pri
vire asupra clasamentului confirmă 
acest lucru. Nu mai puțin de opt echipe 
sînt înșiruite pe distanța a două puncte. 
Poziția formațiilor în clasament s-a 
schimbat de la o etapă la alta. Doar 
Constructorul Brăila, datorită unui ba
gaj mai substanțial de puncte, a putut 
să se mențină cîteva etape pe primul 
loc, pe care a și terminat competiția, 
cu toate că duminică echipa a pierdut 
fără drept de apel la Brașov. In 
schimb, studenții din Petroșeni, candi
dați permanenți la unul din primele 
două locuri, au... ratat realizarea aces
tui important obiectiv al lor în ultima 
etapă, cînd au fost întrecuți de Indus
tria Sîrmei, astfel că. de pe locul 2 au 
căzut pe locul 4. De finișul slab al stu
denților din Valea Jiului au profitat

O spectaculoasă dispută la fileu din meciul Rapid — 
Tractorul, de duminică, de la Dinamo: blocajul 
brașovenilor (Bartha + Schmidt) respinge atacul 

rapidistului Costinescu

Fază clin partida, feminină Confecția București — Tractorul Brașov (11—5). 
Atac la poarta bucureștenilor

Foto : V. Bageac
seria respectivă, locuri care aduc... re
trogradarea... iar în seriile II problema 
primului loc rămîne deschisă în conti
nuare.

întîlnirile de duminică, disputate pe 
o vreme nefavorabilă, au fost totuși de 
un nivel acceptabil. S-a luptat cu multă 
ardoare și pasiune, dar și-au făcut loc 
și unele neregularități, care trebuie să 
atragă atenția antrenorilor respectivi. 
In partidele feminine Progresul —
S.S.E. Ploiești și Confecția — Tracto
rul au fost opt și, respectiv, șase eli
minări pentru abateri care necesită mă
suri educative eficiente. Campionatului 
trebuie să i se asigure mai departe 
o desfășurare cît mai bună. De ase- 

minerii din Baia Mare, care au trecut 
pe locul 2 în urma victoriei obținute în 
fața echipei înainte din Timișoara. Băi- 
mărenii au dat dovadă de multă putere 
de luptă, încredere în forțele proprii, 
cucerind acest loc, care —’ la un mo
ment dat — se părea că va reveni fie 
Științei Brașov, fie — mai ales — 
Științei Petroșeni.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
ma etapă: C.S.M.S. Cluj — Olimpia 
București 3—2 (15—9, 3—15, 15—13, 
12—15, 15—10). O nouă înfrîngere a 
bucureștenilor, care ocupă. în fina! pe
nultimul loc în clasament I Știința Bra
șov — Constructorul Brăila 3—0 (11,
11, 12), Ind. Sîrmei C. Turzii — Știința 
Petroșeni 3—1 (15—8, 15—6, 13—15, 
15—12). O oră și 40 de minute de joc 
de bună calitate. Ca și Constructorul 
Brăila, Știința a trebuit să cedeze în 
fața unei echipe mai slab clasată, dar 
care a dovedit multă putere de luptă 
și dorință de a învinge. Minerul Baia 
Mare — înainte Timișoara 3—1 (15—
12, 5-15, 15-7, 15-12) și Electro- 
putere Craiova — Dinamo Suceava 
3—0 (echipa suceveana nu s-a pre
zentat).

Și acum, iată clasamentele finale ale 
celor două competiții masculine: 

„CUPA B.PJt "

1. ( 1) Rapid București 11 10 1 32:10 21
2. ( 3) Dinamo Buc. 11 8 3 28:15 19
3- ( 2) Tractorul Bv. 11 8 3 28:16 19
4. ( 4) Progresul Buc. 11 6 5 24:21 17
5. ( 7) Știința Tim. 11 5 6 23:24 16
6. ( 6) Petrolul PI. 11 5 6 21:22 16
7. ( 5) Minerul Bihor 11 5 6 20:23 16
8. ( 8) Știința Cluj 11 4 7 19:25 15
9 (10) Steaua Buc. 11 4 7 21:28 15

10. (11) Știjnța Galați 11 4 7 17:23 15
11. ( 9) C.S.M.S. Iași 11 4 7 18:26 15
12. (12) Farul C-ța 11 3 8 12:30 14

SERIA A II-A A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN

1. (1) Constr. Brăila 18 11 7 40:29 29
2. ( 3) Minerul B. M. 18 11 7 36:27 29
3. ( 4) Știința Bv . 18 10 8 38:29 28
4. ( 2) Știința Petr. 18 10 8 36:29 23
5. ( 6) Electroputere 18 9 9 34:32 27
6. ( 5) înainte Tim. 18 9 9 34:34 27
1. ( 7) Ind. sîrmei 18 9 9 29:31 27
8. ( 8) C.S.M Cluj 18 9 9 33:38 27
9. ( 9) Olimpia Buc. 18 7 11 33:40 25

10. (10) Din. Suceava 18 5 13 20:44 22
fn paranteze, locurile ocupate 

de ultima etapă.
înainte

menea, atragem atenția asupra faptu
lui că duminică, în 6 meciuri au fost 
ratate 14 lovituri de la 7 m („perfor
merele" : Voința Sighișoara — iii și 
Tractorul — f, cîte 3). Se cuvine in
sistat mai mult asupra însușirii co
recte a acestei execuții tehnice, care 
— de multe ori — poate fi decisivă în- 
tr-un meci.

P. GAȚU

Clasamente, 
clasamente

CAMPIONATUL MASCULIN
SERIA I

1. Steaua Buc. (I) 10 8 1 1 165: 84 17
2. Dinamo Buc. (2) 9 8 0 1 146: 88 16
3. Dinamo Bgcău (3) 10 6 0 4 119:102 12
4. Știința Galați (4) 10 5 1 4 120:166 11
5. Tractorul Bv. (6) 10 4 0 6 120.156 8
6. Rapid Buc. (5) 9 3 15 120:117 7
7. Raf. Teleajen (7) 10 2 1 7 120:149 5
8. C.S.M.S. Iași (8) 10 1 0 91 92:140 2

Azi în Capitală : Dinamo Buc. — Rapid
(teren Dinamo, ora 16.30)

Duminică : Dinamo Buc. — Tractorul Bv.
(celelalte jocuri sînt amînate).

SERIA A II-A
1. Știința Timiș. (2) 1G 6 2 2 166:132 14
2. Voința Sighiș (1) 10 6 1 3 178:168 13
3. Știința Tg. Mureș (3) 10 5 1 4 162:155 11
4. Tehnometal Tim. (4) 10 4 1 5 114:122 9
5. C.S.M. Reșița (8) 10 4 1 5 137:169 9
6. Dinamo Bv. (6) 10 3 2 5i 95: 92 8
7. Știința Petr. (5) 10 4 0 6 170:170 8
8. Voința Sibiu (7) 10 3 2 5 117:131 8

Duminica : Dinamo Bv, — CSM Reșița, 
Știința Petroșeni — Voința Sighișoara, Teh- 
nometal Tim- — Voința Sibiu, Știința Tg. 
Mureș — Știința Tim.

SERIA I
CAMPIONATUL FEMININ

1. Rapid Buc. (1) 10 10 0 0 154: 58 20
2. Știința Buc. (2) 10 8 0 2 100: 36 16
3. SSE Ploiești (3) 10 6 1 3 68: 69 13
4. Confecția Buc. (5) 10 4 0 6 78: 87. 8
5. Tractorul Bv. (4) 10 4 0 6 64: 80 8
6. Progresul Buc- (6) 10 3 2 5 68: 92 9
7. Voința Sighiș. (7) 10 1 2 7 57:103 4
8. Rulmentul Bv. (8) 10 1 1 8 51:115 3

Duminică : Tractorul — SSE, Voința 1Si-
ghiș. — Rulmentul, Rapid Confecția,
Știința — Progresul.

SERIA A II-A
1. Știința Tim. (1) 9 7 0 2 106: 68 14
2. Știința Cluj (3) 10 6 1 3 95: 87 13
3. SSE Timiș- (2) 10 6 0 4 104: 86 12
4. Mureșul Tg. M. (4) 9 5 0 4 88: 73 13
5. CSM Sibiu (5) 10 5 0 5 83: 79 10
6. Constr. Timiș. (6) 10 5 0 5 77: 83 10
7. Elect. Buc. (7) 10 3 0 7 65: 99 6
8. SSE Petr. (8) 10 1 1 8 58:101 3

Joi : Știința Timișoara — Mureșul Tg.' 
Mureș.

Duminică • CSM Sibiu — SSE Timiș., 
Constructorul Tim. — Mureșul Tg. M., Elec
tromagnetica Buc. — Știința Cluj, Știința 
Tim. — SSE Petroșani.

Scurte știri
• După cum se știe, selecționata da. 

tineret a orașului București va parti
cipa în zilele de 1 și 2 mai la un tra
dițional turneu la Sarajevo, in Jugo
slavia. Lotul handbaliștilor bucureșteni 
părăsește astă-seară Capitala.

• Mîine, de la ora 15.45, la Stadio
nul Tineretului, două jocuri în cadrul 
campionatului republican de juniori:
S.S.E. nr. 2 București — Victoria Ol
tenița (f) și C.S.S. București — S.S.E. 
Constanța (m).

® Un important meci de. campionat, 
amînat de duminică, se dispută azi 
pe terenul Dinamo, de la ora 16.30: 
Dinamo București—Rapid. Ambele 
echipe vor alinia formațiile complete.
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Momente dintr-o călătorie... șahistă
Be vorbă cu maestrul internațional HOUIN WMOB —

Mai întotdeauna cînd îl întîlnesc 
pe Florin Gheorghiu încerc un sen
timent de surpriză.... Parcă nu-mi 
vine să cred că tînărul acesta dezin
volt este unul și același cu băiatul 
firav, „descoperit” cîndva în fața u- 
nei table de șah, la un concurs șco
lăresc, în Ploiești. Era pe atunci o 
speranță. Iată-1, azi, întorcîndu-șe 
dintr-o călătorie în Franța și Elve
ția, unde a reprezentat cu cinste 
șahul romînesc.

— Cum a fost ?...
— Pentru mine a fost, în primul 

Tirul, o... experiență — își începe re
latările campionul mondial de juni
ori. Pentru prima oară am făcut 
cunoștință cu turneele „sistem elve
țian”. Și tot pentru prima oară am 
dat simultane în serie, într-un ritm 
atit de susținut.

— Deci, mai întii, turneul de 
la Bordeaux...

— ...apoi simultane în mai multe 
arase din Franța și Elveția.

■>- Și care sînt rezultatele ex
perienței ?

— Cele cifrice le cunoașteți, desi
gur. La Bordeaux am ocupat locul 5 
din 32 concurenți. M-au întrecut în 
clasament Forintos, Matanovici, Dar
ya și Tringov. Am lăsat în urmă, 
printre alții, pe O’Kelly, Măriei, 
Mazzoni, Clarke. Concursul a fost 
greu. Dar parcă mai greu... sistemul 
elvețian. N-am reușit să mă acomo
dez cu doza de neprevăzut care îi 
este caracteristică : în fiecare zi se 
trage la sorți și afli adversarul cu 
cîteva minute înainte de joc. Apoi, 
■programul a fost dificil. Timp de 
10 zile am jucat fără pauză de la 
2 la 7 seara, iar cînd aveam partide 
întrerupte le continuam de la 9 sea
ra piuă la... epuizare. Așa s-a făcut 
că am pierdut un punct decisiv la 
Gereben, cînd aveam avantaj de 
două piese ușoa.e pentru turn. Dar 
era trecut de miezul nopții... Alt a- 
mănunt: din 10 partide, am jucat 
dtmr 4 cu albele, iar restul de 6 — 
printre care ultimele 3, finișul — 
numai cu negrele !

Florin Gheorghiu este de acord că 
asemenea turnee necesită un antre
nament special. Sau o practică înde
lungată. Apoi, ne face o sumară de
scriere a itinerariului de simultane.

— Am început la Montpellier, 
unde am jucat contra 30 de studenți 
ți profesori ai universității de a- 
colo. Atmosferă poarte plăcuță — e- 
ram printre colegi — și rezultat 
t>un : 28 de partide cîștigate, 2 re-

mize. După aceasta, în escală la Pa
ris, aflu că sînt așteptat la Geneva, 
unde mă invită clubul de șah din 
localitate. Am dat acolo patru simul
tane. Primul, contratimp, cu 8 maeș
tri și jucători de prima categorie. 
Rezultat: 8 cîștigate, 2 remize. In 
celelalte simultane am întîlnit — în 
total — 66 de adversari, cîștigînd 58 
de partide și făcînd 8 egale. La Ge
neva am participat la o seară de 
șah în cadrul căreia am ținut

oferință, urmată de discuție
o con- 
teore-

FLORIN GHEORGHIU

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• Halterofilul maghiar Janos Be- 

nedek a stabilit un nou record, mondiaj.. 
de juniori la categoria pană, sîîful 
smuls, ridicînd o halteră în greutate de
105.500 kg. Vechiul record era de
104.500 kg.

• Cursa ciclist ă Paris — Bruxelles, 
desfășurată pe o distanță de 286 km a 
revenit anul acesta belgianului Van 
Conningaloo cu timpul de 7h05:43. In 
același timp a trecut linia de sosire 
Rik Van Lotj.

• In primul tur al meciului feminin 
de șah iugoslavia — Romînia, care 
se desfășoară la Vrnjacka Banja, șa- 
histele iugoslave au luat conducerea cu 
aVs—'A- patru partide fiind întrerupte. 
Elisabeta Polihroniade a făcut remiză 

. cu Katia lovanoviei,. ^Margareta Pere- 
voznic a pierdut la . Lyliak, Maria Po- 
gorevici la Jocici, iar ’ Eleonora Go- 
gilea la Stadler. La prima masă, A- 
iexandra Nicolau și Milunka Lazare- 
vici au întrerupt în poziție egală.

• După trei eșecuri consecutive în 
fața leprezentatlirei U.R.S.S.,, selecția 
nata masculină de baschet a S. U.' A 
c învins duminică seara echipa Lenin
gradului cu 74—65 (34—33).

• Federația maghiară de ciclism a 
selecționat pentru cea de-a 17;a ediție 
a „Cursei Păcii" următoarea echipă: 
AlegyerdL Juhasz, Balaskb, , Horvăth, 

j Juszko, Maho. Gibliștii ’ maghiari au 
parcurs la ăhtfenăment peste 5 000 

: kn .

' • In cadrul unui concurs internațio
nal de natație desfășurat la Malmoe 
(Suedia), înotătorul sovietic Gheorghl 
Prokopenko a realizat in proba de 100 
m bras timpul de 1:06,7. Această per
formanță este superioară recordului 
mondial (1:07,7), dar nu va putea fi 
omologată ca atare, deoarece proba s-a 
disputat intr-un bazin de 25 m.

Număr mare de concurenți
la „Cupa Țărilor Latine46

27 (prin telefon). Trăgă- 
care participă la con

cursul internațional „Cupa Țărilor La
tine" au ajuns la Veneția. In cursul 
zilei de duminică și ieri sportivii noștri 
au făcut antrenamente de acomodare 
cu poligonul San Nicolo, unde se vor 
desfășura întrecerile. Pînă în prezent 
:au sosit la Veneția trăgători din Spa
nia, Portugalia, Monaco, Belgia, Ita
lia și... Grecia. Prima probă, cea de

asupra Indianei vechi, deschi- 
preferată de șahiștii romîni și

tică 
dere 
foarte la modă.

Florin Gheorghiu deschide o pa
gină din ziarul „La Suisse” în care 
este consemnat evenimentul. în Ser
vieta maestrului internațional mai 
sînt reviste noi, cărți de șah, fișe 
ale partidelor jucate.

— Acum, trebuie să le studiez pe 
toate, cu răbdare...

Cuvintele de încheiere ale lui Flo
rin sînt și o concluzie pentru inter
viul nostru.

RD. V-

Luptătorii ronîui și-au încfeiat

turneul in 0. R. S. S,

KIEV (Agerpres). — în ultimul 
meci al turneului pe care 1-a întreprins 
în U.R.S.S., selecționata de lupte li
bere (tineret) a. orașului București a 
întîlnit la Kiev reprezentativa R.S.S. 
Ucrainene. Victoria a revenit gazdelor 
eu 5,5—2,5 puncte. La -categoria pană 
Petre Poalelungi l-a învins la puncte 
pe Șamiî fugânov. Gheorghe Tăpă- 
lagă (categoria muscă) a făcut meci 
nul cu Leonid Barsukov.

I De pe terenuiîT» 
de tenis

finala zonei asiatice a „Cu 
echipa Filipinelor a învins

VENEȚIA
■tarii romîni

armă standard, s-a desfășurat luni. 
Deoarece nu este inclusă în clasamen
tul general noi nu 
Marți se desfășoară 
liberă calibru redus 
toi precizie și prima 
viteză, iar miercuri
focuri culcat și manșa a Il-a la pis
tol viteză. La întrecerile de armă sînt 
înscriși 29 de concurenți, la pistol 
liber 21 și la pistol viteză 18.

am participat, 
probele de armă 
3x40 focuri, pis- 
manșă la pistol 
armă liberă 60

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET FEMININ
LIMA (Ager preș). — Peste 20 

mii de spectatori au asistat la me
ciurile disputate în ziua a 2-a a tur
neului final al campionatului mondial 
feminin de baschet. Jucînd foarte bine, 
echipa R.S. Cehoslovace a învins cu 
50—31 (31—20) selecționata S.U.A.
In celălalt meci echipa Iugoslaviei a

întrecut reprezentativa Perului cu 71— 
45 (33—18).

In ziua a treia, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu 70—47 (33—32) reprezen
tativa Braziliei. Echipa R S. Ceho
slovace a dispus cu 76—63 (32—33) 
de echipa R. P. Bulgaria. Alte rezul
tate : Brazilia — Iugoslavia 66—52, 
S.U.A. — Peru 59—38.

•' In
Davis",
3— 2 formația Indiei. în meciul deci 
filipinezul Juan Maria Jose a obții 
o surprinzătoare victorie asupra 
Lall.

• La Praga s-a desfășurat meciul 
micul de tenis R.S. Cehoslovacă 
R.P. Ungară. Oaspeții au cîștigat
5— 0. Formația maghiară a fost cc 
pusă din Gulyas și Szikszai iar pen 
gazde au evoluat Javorsky și Koă 
In meciul echipelor secunde, tot tei 
manii maghiari au terminat invin 
tori: 4—1.

• în finala turneului (le tenis de 
Paris brazilianul T. Koch l-a între< 
pe compatriotul său R. Barnes cu 6
6— 1, 1—6, 9—7. în finala femin 
Vera Sukova (Cehoslovacia) a între, 
pe Francoise Durr (Franța) eu 6-
4— -6, 6—1.

• In primul tur al „Cupei Dav 
(zona europeană) echipa R.P. Bul 
ria va întilni echipa Franței. Tei 
manii bulgari au susținut un meci 
verificare cu cei mai buni jucători t 
li.P. Polonă. Iată cîteva rezultat 
Gasiorek (P) — Ciuparov (B) 5- 
6—4, 7—5 ; Orlikovski (P) — Țot 
(B) 6—4, 6—1; Nowycski (P) — R< 
ghelov (B) 8—6, 6—2.

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
•> FEDERAȚIA de volei din Japo

nia a dat publicității lista jucătoarelor 
și jucătorilor ce vor alcătui echipele re
prezentative pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokio. Din lotul feminin fac parte 
toate cele 12 componente ale echipei 
campioane mondiale în frunte cu că- 
pitana echipei, Masae Kasai. Cu doi 
ani în urmă, în timpul campionatelor 
mondiale de la Moscova, 6 dintre 
aceste jucătoare au declarat că vor 
înceta activitatea competițională, de
oarece se mărită. Ele au renunțat 
însă la această hotărîre și au con
tinuat să joace în selecționată. Me
todele de pregătire sînt aceleași ca și 
în trecut. Sportivele japoneze petrec 
zilnic cîte 5—6 ore în sala de antre
nament. Lotul masculin cuprinde, de 
asemenea, pe toți jucătorii participanți 
la ultimul campionat mondial. In luna 
iunie, ambele selecționate vor între
prinde turnee în Europa.

• IN ORAȘUL francez Saint Brieuc 
s-au întîlnit echipele olimpice de box 
ale Franței și Danemarcei. Pugiliștii 
francezi au obținut victoria cu scorul 
de 8—2. O impresie deosebită a lăsat 
semiușorul francez Cbtot, care a dispus 
prin k.o. în repriza a treia de Benson. 
La cat. pană, Jean Paul'Anton (Fran
ța) l-a învins prin abandon pe Moller. 
In continuarea pregătirilor, pentru J.O. 
de la Tokio, echipa Franței va întilni 
echipa Spaniei.

• SPORTIVI din Iran, R. P. Bul
garia, R. P. Polonă, R. F. Germană, 
R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S. au par
ticipat la concursul preolimpic de lupte 
liberț desfășurat în orașul Tbilisi. Lup
tătorii sovietici au cîștigat la șase ca
tegorii, iar cei iranieni la două, lată 
învingătorii în ordinea categoriilor:

consecutiv titlul de campion de tdig 
R.S.S. Lituaniene la categoria i..jio 
mică. El a primit premiul federal 
pentru cea mai înaltă tehnică. Antrei 
rid Algirdas Soțikas a declarat că 1

muscă: Heidari (Iran); cocoș: Muș- 
ceghian (U.R.S.S.); pană: Hohașvili 
(U.R.S.S.); ușoară: Movahed (Iran); 
semimijlocie: Thovrcbov (U.R.S.S.);

Ivanițki (U.R.S.S.). Antrenorul

it-
^VFaseda Memorial Hali" din Tokio, sală cu 3000 de locuri, va găzd 

întrecerile olimpice de scrimă

echipei U.R.S.S., Balavadzo, a declarat 
după turneu că majoritatea luptătorilor 
s-au prezentat excelent pregătiți. El 
crede că iranienii Heidari și Movahod 
au mari șanse de 
de aur la Tokio.

• CAMPIONUL
Tamulis a cucerit

mulis are mari, șanse să cîștige tțteda 
de aur la Jocurile , Olimpice de 
Tokio.

a cîștiga medalia

european Richard 
pentru a 6-a oară
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REAL MADRID CAMPIOANA 
A SPANIEI ' '
| .. ’■ . " * ' •>

:: Duminică > s-a desfășurat ultima eta
pă a campionatului spaniol.. Fruntașa 
.clasamentului, Real Madrid, a -învins 
!cu 1—0 pe Oviedo. Cu același scor 
a întrecut Atletico Madrid pe Porite- 
vedra. In.cel, mai important joc al 
etapei, Barcelona '— a ‘doua clasată — 
a întrecut : cu 3 — 2 pe- Bethis Sevilla, 
ocupantă • a locului 3.< Alte rezultate: 
Valencia — Saragosa 4 — 0, Cordoba — 
Levănte '4 — 0, Athletico Bilbao — El- 
che 2— 1; Valladolid'—Murchia' 2—1.

Clasamentul final:" Real Madrid 46 p, 
2. Barcelona 42 p, 3. Bethis 37 p, 4. 
Saragosa -34 p. , -

INTERNAȚIONALE ÎNVINGĂTOARE 
LA FLORENȚA

it.:..- J •> . . i
Liderul campionatului .italian, Inter- 

nazionale Milano, a susținut duminica 
un meci dific.il la Florența. Echipa, lo
cală, Florentina," n-a putut opri însă 
cursa spre titlu 'a formației lui Herfera, 
cedînd , cu 3 — L Principala .urmări-, 
toare a lui Internazionâle, Bologna, a 
învins greu, cu 1 — 0, pe Catania, deși 
juca pe teren propriu. In schimb, Mi
lan a ieșit, momentan , din . cursa pentru 
titlu, pierzînd cu 1 — 0 în fața Safnp- 
doriei. Alte rezultate: Bari — Atalanta 
4 — 0, Genoa —•' Spăl 1 — 0, Juven
tus—■ Lanerossi 4—1, Lazio — Tori-

Messina ■— Mantova 1 — 0.no 0 — 0,
în clasament: Internazionale 47 p, 
Bologna 45, Milan 43.

S-A ÎNCHEIAT Șl CAMPIONATUL 
BELGIAN

Deși învinsă în ultima etapă cu 4—2 
de către Bruges, echipa Anderlecht a 
cîștigat campionatul cu un avans de 
șapte puncte față de Standard Liege, 
învingătoare duminică cu 2 — 0 în jo
cul cu Beerschot. Alte rezultate: Liege 
— Malines 2 — 0, Daring Bruxelles — 
Antwerpen 3—1.

LIVERPOOL CIȘT1GATOR DETAȘAT

iiitiifiiiiiiinii

TURNEUL REPREZENTATIVEI 
URUGUAYULUI

• IN ORAȘUL Lvov a început c< 
cursul de selecție a echipei olimpice 
tir a U.R.S.S. Tn prima zi de întrece 
Vladimir Stolîpin a stabilit un nou i 
cord unional la' pistol precizie cu 
performanță de 570 puncte. Vechiul t 
cord era de 569 puncte, iar recorc 
mondial oficial este de 566 puncte, 
echipe, selecționata R.S.F.S. Ruse ; 
cătuită din Stolîpin, Zăvrajin, Kos 
Podubnîi a realizat 2237 puncte, < 
rectînd cu 16 puncte recordul unior 
anterior.

La Casablanca, în fața a peste 
30 000 de spectatori, s-a disputat jo
cul internațional de fotbal : dintre e- 
chipele Marocului și Uruguayului. Oas
peții au repurtat victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0).

• In Austria, Rapid Viena conduce 
în clasament cu un,.avans de 7 puncte; 
1. Rapid 32, 2. , F.C. Austria 25, 3. 
Schwechat 25 p. In etapa de duminică • 
F.C. Austria — Simmering 2 — 0, Graz 
— A.C. Wien 3—0, Admira — Linz 
2—1.

• Peste 100 000 de spectatori au ur
mărit sîmbătă la Glasgow finala „Cu
pei Scoției", în care ș7au întîlnit 
Glasgow Rangers și Dundee. Victoria 
a., revenit echipei. Glasgow; Rangers cu 
scorul de 3—1 (0 — 0).

'• La 17, iunie va avea loc la Madrid

Ultima etapă a campionatului An
gliei a dat următoarele rezultate: Bir
mingham — Sheffield United , 3 — 0. 
Everton—West Ham 2—0, Fullham — 
Stocke City 3 — 3, Ippswich Town — , 
Blackpool 4—3,'Tottenham'Hotspur— , va la,
Leicester 1— 0, West Bromwich Albion adunarea generală a U.E.F.A.'Printre 

—er. aHele se va disefita o eventuală modi
ficare în ce privește faza eliminatorie 
a campionatului mondial, în sensul că 
meciurile să conteze și pentru „Cupa 
Europei* interțarL .

'' • Contînuîndu-șî turneul în U-R-Ș.S.

ited — Nottingham Forest 3—I. Pe 
primul loc a terminat Liverpool cu 57 
de puncte, aviiid încă o restanță. Pe 
locurile următoare: Manchester Uni-;
ted 53, Everton 52, Tottenham 51.

Au retrogradat din prima ligă Boț-.-
ton și Ippșwich Town. De notat că echipa de fotbal’ Pirâsikaba a jucat 
echipa Ippswich a fost în 1962 cam- la Chișinău cu formația locală Mol- 
pioană ! Promovează Leeds si Sunder- dova. Âu învins fotbaliștii sovietici cu 
land. 4—2 (2—0).

te

Dubla partidă de popit
R.D. Germană-R.P. Romir

BAUTZEN 27 (prin telefon). 
Duminică dimineață s-a disputat în 1 
calitate partida de popice dintre i 
prezentativele masculină și feminii 
ale R.D. Germane și R.P. Romii 
încheiată cu dttbla victorie a echiș 
lor gazdă cu 5514—5219 p.d. la băii 
și cu 2528—2319 la fete.

Dintre sportivii romîni cele mai bu 
rezultate le-au .realizat. Elena Pi 

■deanu (.409) 'și Ileapa G&iarfaș (40* 
L. .Martina (904) și I. Mîcoroiu (901 
In - mod - satisfăcător s-a prezentat 
S-emani (898).' In general'însă,',c©i 
portarea echipelor- noastre a fost, si 
așteptări, măi , ales Ta-, „izolate". T 
randament foarte scăzut ău: dat Eiei 
Trandafir (361) si Grista Szocs (37f 
O. Răduleseu (820), P. Purje (828) 
Cr. Vînător-u (834). • .

In schimb, 'gazdele au realizat 
peste 440 p.d.- la 'fete (Schlegel 4 
și Roninger .443) și peste 940 la băii 
(Gros -944,' Holeva 957 și Meînho 
9921).
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