
PARTACHIADA REPUBLICANĂ
Spre noi succese

Pe întinsul patriei — în sate 
la orașe — se desfășoară în 

este zile o bogată activitate 
ortivă. Este vorba de con- 
rsurile primei etape a Sparta- 
iadei republicane care reunesc 

toți amatorii de sport din 
brici, uzine, întreprinderi, in- 
ituții, sate, universități și școli, 
ornice de a atrage un număr 
: mai mare de tineri și vîrst- 
Consiliul asociației noastre și-a propus că pînă la 23 August 
realizeze următoarele:
• afilierea a 4 secții pe ramură de sport (volei, tenis de 

asă, popice și tir);
• legitimarea a 40 de sportivi (12 la popice, 10 la tir, 12 la 

•lei și 6 la tenis de masă);
• obținerea Insignei de polisportiv de către 20 de tineri;
• atragerea a peste 400 de tineri și vîrstnici în întrecerile 

imei etape a Spartachiadei republicane;
• amenajarea unor terenuri de handbal, volei, sectoare de 

letism și a unui poligon de tir.
PUIU COSTEA

președintele asociației sportive 
Tractorul Moinești

Printr-un efort colectiv membrii consiliilor asociațiilor spor- 
e și instructorii voluntari din raionul nostru au înregistrat 
semnate succese în acțiunea de atragere a cît mai multor 
meni ai muncii pe terenurile de sport. în cinstea marii săr- 
tori ne-am propus să realizăm:
• angrenarea a peste 15 000 de tineri și vîrstnici în con- 

rsurile Spartachiadei republicane;
• 1440 de purtători ai Insignei de polisportiv;
• organizarea a 144 de „duminici — cultural-sportive";
• mărirea numărului de membri ai UCFS cu încă 800;
• inițierea a 500 de acțiuni turistice;
• afilierea a 10 secții pe ramură de sport.

ALEX. TOADER
președintele consiliului raional UCFS 

Strehaia

Pentru a dezvolta continuu activitatea sportivă în fabrica 
rveica ne-am propus să îndeplinim o serie de obiective în 
trecerea pornită în întîmpinarea aniversării eliberării patriei 
tre asociațiile sportive din raionul 1 Mai. lată angajamentele 
oastre:
• 1500 de participanți la concursurile Spartachiadei repu- 

icane;
• 150 de purtători ai Insignei de polisportiv;
• înființarea și afilierea secțiilor de handbal și haltere;
• reamenajarea terenului de volei și amenajarea unui teren 

: fotbal cu sectoare de atletism.
GH. BURIU

tehnicianul consiliului asociației Zefirul 
București

rt! numai două s'ăpțămini după 
nala campionat ului de juniori, 
îmbătă și duminică orașul Cluj 
a fi gazda unei noi competiții 
e gimnastică: etapa a 11-a a 
ampionatului republican pe 
chipe. La întreceri participă 8 
chipe feminine și 9 masculine, 
ubitorii de sport din Cluj aș- 
eaptă cu nerăbdare această 

competiție de gimnastică 
n fotografie: Elena Leuștean- 
'opescu din echipa Știința 

București 
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Tineri și tinere!

SPARTACHIADEI REPUBLICANE!
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nicf îrF întrecerile acestei mari 
competiții, de a obține noi și 
însemnate succese, consiliile a- 
sociațiilor sportive și organele 
UCFS își iau importante anga
jamente în cinstea aniversării a 
20 de ani de la Eliberare. Din 
întreaga țară continuă să ne 
sosească zilnici vești despre 
obiectivele pe care activiș
tii sportivi și le-au propus să 
le îndeplinească.
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Prcgătiri
pentru

marile coinpetifii
ale anului
atletic 1964

Selecționata (Ic fotbal aBucurcștiului (tineret)
a întrecut cu 4-1 (4-0) pc riuiiciien i860

MUNCHEN 6 (prin telefon). 
Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit marți, în nocturnă, me
ciul de fotbal dintre echipele 
Miinchen 1860, care activează

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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INVÎNGÎND PE DINAMO CU 58-57

Steaua a făcut un pas hotăritor 
spre titlul de campioană

întrecerile turneului final au 
continuat marți după-amiază 
în mijlocul aceluiași interes. 
Și din nou formațiile bucureș- 
tene Dinamo și Steaua —care 
par cele mai bine pregătite în 
acest mic maraton — au cu
les victorii prețioase mărin- 
du-și șansele în lupta pentru titlu.

Dinamouiștii au început par
tida lor cu Știința Cluj destul 
de vioi. Atacul s-a mișcat ușor 
și a punctat cu multă precizie, 
atît de sub panou, cît și de la 
semidistanță. Apărarea, în 
schimb, nu a mai dovedit aceeași 
atenție ca în meciul din ajun, 
fapt care a permis clujenilor să 
ajungă adesea în poziții favora
bile de înscris. Și deși superio
ritatea dinamoviștilor era evi
dentă, echipa din „Ștefan cel 
Mare" a încheiat repriza doar 
cu un avantaj de 4 puncte (40 
—36).

La reluare însă, bucureștenii 
au pornit cu „motoarele în 
plin" și pe teren nu a mai e- 
xistat, practic, decît o echipă. 
Giurgiu — care de altfel a fă
cut o partidă foarte bună — 
Albu, Kiss și Spiridon și-au 

în prima categorie a R.F. Ger
mane, și București (tineret)

Confirmînd buna comportare 
de pînă atunci, tinerii fotbaliști 
romîni au prestat un joc foar
te apreciat de publicul spectator 
și au obținut o victorie catego
rică (cu 4—1) în fața unui ad
versar redutabil care, cu 
o săptămînă în urmă, • 
greu (cu 2—1) în fața 
zentativei R.P. Ungare.

Selecționata de tineret 
șului București și-a 
jocul de la început, 
pînind mijlocul terenului, 
torii noștri au stopat cu 
laritate orice tentativă de 
advers, contraatacînd la rîndul 
lor cu deosebit succes. Așa se 
face că în numai 35 de minute

numai 
cedase 
repre-

a ora- 
impus

Stă- 
jucă- 
regu- 
atac

încheiat acțiunile cu aruncări 
de o precizie (procentaj 62%) 
pur și simplu dezarmantă, astfel mație a militarilor 
că în min. 36 echipa lor con

II II

ducea cu 80—54 (I). Dinamo- 
viștii și-au permis luxul de a 
termina partida cu rezervele, 
cîștigînd în cele din urmă, în 
fața unui adversar resem
nat, cu scorul de 88—65. Co
rect arbitrajul cuplului V. Po
pescu—P. Marin.

Meciul dintre Steaua și Ra
pid a început cu o mică surpri
ză tactică din partea ferovia
rilor. Antrenorul Ai. Popescu a 
aliniat pe teren o echipă cu 3 

de la începutul partidei tabela 
de marcaj indica 4—0 în favoa
rea fotbaliștilor noștri, care reu
șiseră să înscrie prin Stoicescu 
(rniti. 4), Iancu (min. 18), Sorin 
Avram (min. 26) și Pavlovici 
(min. 35) — un gol mai fru
mos ca altul.

După reluare, gazdele atacă 
cu toate forțele în dorința de a 
reduce din scor. Ei prestează 
un joc în forță, dur chiar, cu 
care arbitrul Hugo Mayer se 
declară de acord și nu sancțio
nează nimic. Apărarea noastră 
funcționează însă bine, remar- 
cîndu-se în special portarul Su- 
ciu și Grăjdeanu. în min. 55, 
însă, o neînțelegere între apa

(Continuare in pag. a 3-a) 

rezerve, care timp de 10 minute 
a făcut joc egal cu prima for- 

(12—12) ! 
Campionii, cu cunoscutele lor

Mede/ (Steaua) a- 
runcă spectaculos 

la coș

Foto : T. Roibu

lipsuri în apărare și cu acțiuni 
ofensive destul de confuze, nu 
se regăseau de loc și se părea 
că în continuare, cînd Rapid 
a apelat în sfîrșit la „5-uJ“ de 
bază, inițiativa va trece de par
tea giuleștenilor. Dar lucrurile 
s-au petrecut exact invers. Ne- 
avînd un adversar de valoare 
lîngă el, Novacek — bine „ser
vit" de Nedef și Niculescu —

A. VASILIU

(Continuare in pag. a 2-a)

TrI întreaga țară se desfășoară 
cu asiduitate pregătirile atleților 
în vederea marilor competiții ale 
acestui sezon. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate în primele 
concursuri. La București, tînărul 
SORIN MARIAN <C.S.S.) a obți
nut un nou record republican 
ai juniorilor de categ. a H-a să
rind 3,63 m la prăjină. Este al 
20-lea record republican stabilit 
în acest sezon. La CLUJ : Ileana 
Benczedi 1.52 m la înălțime, L. 
Tuca și V. Păltlneanu 1,85 m. 
la înălțime, A. Pamula 14,14 m 
la triplu, V. Ene 55,76 m la suli
ță. (A. Palade-Ursu coresp.).

RM. VILCEA : V. Sprîncenatu 
6.50 m la lungime, Marg. Po
pescu 4,80 la lungime, A. Ber
bece 1,76 m la înălțime (I. Rusu 
coresp.). C-LUNG MUSCEL: Vio
rica Dinu 5,14 m la lungime, Vic
toria Pulpea 1.40 m la înălțime, 
Elena Neacșu 11,49 m la greutate

TURNEELE FINALE ALE 
CAMPIONATULUI DE JU

NIORI LA HANDBAL
De mîine și pînă duminică, 

la Baia Mare și Sf. Gheorghe sa 
vor desfășura turneeJe finale 
(masculin și feminin) ale campio
natului republican de juniorL 
la handbal.

CINCI LUPTĂTORI ROMÎNI. 
IA TURNEUL DE LA 

BUDAPESTA
Luptătorii romîni Gh. Szabadt 

Gh, Popovici, N. Martinescu, Fr. 
Boia și M. Cristea au plecat as
tăzi ia Budapesta pentru a parti
cipa la un mare turneu inter
national individual de lupte cla
sice și libere, care se va desfete 
șura între S—10 mah

ÎNTRECERILE AMICALE 
DINTRE TINERII TENIS-

MANI ROMÎNI Șl 
MAGHIARI

între 11 și 16 mai va avea loo 
în București, întrecerea amica
lă, de verificare în vederea „Cu
pei Galea”, dintre echipele de ti-, 
neret ale R.P. Romîne șl R. P< 
Ungare.

CONCURSUL INTERNATIO- 
NAL DE CĂLĂRIE DE LA 

NOVISAD
De duminică și pînă marți sd 

vor desfășura la Novisad între
cerile tradiționalului concurs hi
pic internațional. In vederea 
participării la acest concurs au 
făcut deplasarea următorii călă
reți romîni : C. Vlad și A. Cos- 
tea (seniori), E, Ionescu, V lo
ri eseu, M. SVea și Ad. Valentir 
(juniori). Antrenorul lotului est ai 
M. Timp.

TURNEUL SELECȚIONATEI 
BASCHETBALISTILOR PRO
FESIONIȘTI DIN S.U.A. ÎN 

ȚARA NOASTRĂ
Unul din cele mai atractive 

evenimente sportive ale lunii mai 
îl constituie turneul pe care se
lecționata celor maj buni jucă
tori profesioniști de baschet din’ 
S.U.A. îi va întreprinde în țara 
noastră. Sportivii americani vor, 
susține, începînd de la 16 mai, 
o serie de meciuri demonstrati
ve la București, Constanța, lași 
și Cluj. Lutul care face depla
sarea cuprinde jucători de mare 
valoare, cum sînt : Bob Cousy, 
Oscar Robertson, Jerry Lucas, 
Bill Russel, Bob Pettit, Tom 
Gold, Tom Heinsohn șl K. C. 
Jones.

FAZA DE ZONĂ A CAM
PIONATULUI DE BOX, LA 

ORADEA
Din motive de ordin tehnic, 

faza de zonă a campionatului 
republican de box al seniorilor 
nu se va mai ține la Cluj. Par- 
ticipanții și oficialii repartizați 
la această zonă se vor prezenta, 
la aceeași dată, la Oradea.

și 45,19 m la suliță, V. Tibulschi 
55,90 m la ciocan — 6 kg. L. Du
mitrescu 6,19 m la lungime. Ta
tiana Bucură 33,35 m la suliță 
rec. regional jun. II. N. Văli- 
măreanu 52,25 m la suliță — rec, 
regional juniori, Gh. Răvescu 119 
sec pe 100 m. (I. Fețeanu coresp.) 
CURTEA DE ARGEȘ : etapa I a 
campionatului raional pe echipe 
(Știința Domnești 86 p; Știința 
C. Argeș 86 p; Horticultorul C. 
Argeș 35 p: Meseriașul Șuiei 28 p: 
Foresta C. Argeș 27 p; Știința 
Corbeni 23 p), Gh. Răvescu (Dom
nești) — 16 ani — 11.6 și 5.72 m 
la lungime, Maria Calotă (Hor- 
tlc.) 1:35,0 pe 500 m.

In fotografie : echipa de te- 
tratlon a Șc. medii nr. 10 din 
Cluj (prof. V. Mureșan) preten
dentă la titlul de campioană re
publicană școlară. (Foto P. Naghl 
— Cluj).
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CUVINTUL SPECIALISTULUI Dinamo la un punct de lider
n nou re s ie

Recenta ediție a finalei campiona
tului republican de juniori a scos în 
evidență, mai mult ca cricînd, una 
din căile pentru îmbunătățirea activi
tății la baschet.

Echipele prezente la turneul de la 
Brașov au dovedit o pregătire tehnică 
bună, care — desigur — a necesitat 
multă muncă și răbdare din partea ju
cătorilor și antrenorilor. Dirzenia și 
ambiția dezvoltate în luptă au cores
puns vîrstei sportivilor. Dar, acestei 
finale i-a lipsit elementul specific bas
chetului : jucători mulți cu talie înaltă 
și o pregătire fizică corespunzătoare 
participării într-o finală de campionat. 
Cîteva cifre vor fi concludente în a- 
ceastâ privință. Media generală de înăl
țime a echipelor a fost doar de 1,80 m. 
Dintre cele 8 formații participante la 
turneu, numai 5 au avut medii peste 
1,75 in, iar dintre cei 6 jucători peste 
1.90 m, au fost folosiți în întreceri... 
doi. Media greutății sportivilor (08 de 
kg), chiar în raport cu vfrsta lor, este 
mică. Cît despre forța în brațe (me
dia 4,3 tracțiuni) și în picioare (media 
la săritura în lungime de pe loc 2,33 
m). cifrele sînt de asemenea necores
punzătoare.

Și, atunci, pe buna dreptate ne în
trebăm: cînd mai cresc și cind se mai 
dezvoltă acești jucători ? Din cei 88 
de participant! la turneu, doar 15 pre
zintă perspective, ceea ce înseamnă o 
proporție mult prea mică. Munca supli
nește sau corectează deseori deficiențele 
native iar entuziasmul unor copii pa
sionați, împreună cu munca profesori
lor și antrenorilor, vor mai duce ia 
afirmarea cîtorva dintre ceilalți. Dar, 
cît timp, cită energie irosită, atît de 
către copil cît .și de către antrenor, din 
cauza unei greșite orientări In selec
ție ! Nu era oare mai util ca de la în
ceput, printuo selecție mai riguroasă 
care, e drept, cere puțină osteneală, să 
se evite aceste pierderi de timp ?

In aceste competiții de juniori, ca 
și in cele școlare, se reflectă aspectul 
inițial al selecției, cel care privește 
alegerea copiilor pentru sportul res
pectiv. Pc aceasta se bazează apoi, dar

nu întotdeauna practic, selecția de per
formanță. Concluziile acestei finale au 
amînat din nou această înlănțuire lo
gică și soluțiile trebuie căutate iar, 
cel puțin pentru moment, în altă parte.

Pentru baschetul de performanță, 
slaba selecție inițială a dus pînă acum 
de multe ori la soluții de compromis. 
Căutînd îmbunătățirea aspectului fizic 
sub care rămăsesem în urmă pe plan 
internațional, a fost necesară o selec
ție care, negăsind baza la juniori, a 
sărit cîteva faze normale și necesare 
în evoluția unui jucător. Iar aceste go
luri au creat multe neplăceri atît jucă
torilor, cît și antrenorilor, împiedicînd 
atinoerea unui nivel mai ridicat. De 
aceea, pentru antrenorii loturilor repu
blicane, găsirea unor sportivi care să 
îmbine buna pregătire tehnică cu o 
dezvoltare fizică adecvată a constituit 
de cele mai multe crri o problemă di
ficilă.

CE TREBUIE SA FACEM PENTRU 
O SELECȚIE NORMALA î

Steaua a făcut un pas 
hotărîtor spre titlul 

de campioană
(Urmare din pag. 1)

a dominat jocul sub panou și Steaua 
a preluat inițiativa, pe care nu a mai 
cedat-o pînă la sfirșit Este drept, 
echipa campioană nu s-a putut des
prinde prea mult de adversara sa, 
scorul fiind adesea echilibrat (40— 
37 hi mm. 22, 46—45 în min. 26, 64— 
59 în min. 37). In final însă, jucă
torii de la Steaua și-au- permis cî
teva momente de relaxare și Rapidul 
a revenit puternic din urina. A in
tervenit însă o greșeală a arbitrilor 
7. Petruțiu și L. Vasilescu (au sanc
ționat un fault imaginar al lui Cf. 
Popescu asupra lui Ni-cutescu) care 
a stopat elanul feroviari tor intr-un 
moment hotărîtor. Și partida a fost 
jucată. Steaua- a eîștigat în cete din 
urmă cu scorul de 77—® (38—33).

Aseară. în fața unui public care a 
umplut pînă la refuz tribunele sălii 
Floreasca. au avut Ioc ultimele me
ciuri din turul turneului. In deschide
re, după o partidă plăcută, Ruptd a 
învins pe Știința Cluj eu 74—63 
(36—32). Apoi, a urmat meciul decisiv 
între singurele funi ații neînvinse h 
acest turneu. Steaua și Dinamo.

Timp de aproape 30 de minute, în 
trecerea rut a avut istoric. Campioni 
au luat conducerea de la început. In a 
cest timp, dinarnoviștit au fost de ne 
recunoscut lață de meciurile anterioare 
Ei au acționat crispat, cu o teamă ne 
justificată (mai ales in atac), ratind 
exasperant de multe încercări in prima 
repriză (din 25 au realizat doar 6). 
Jucătorii de la Steaua, în schimb, au 
jucat cu mult tact și au tras destul 
de precis la coș (29/17).

Din min. 27 (4'2—29 pentru Steaua), 
cînd antrenorul Dan Niaulescu l-a in
trodus în teren [>e Negoiță (aflat in 
deosebită vervă), dinamoviștii au prins 
aripi, refăcînd Încetul cu încetul din 
handicap. Pînă la sfirșit însă, Steaua 
a reușit să păstreze un singur punct 
avantaj, suficient insă pentru a ob
ține o victorie meritată la scorul de 
58—57 ( 36—23). Dina-moviștii puteau 
cîștiga în final, dar Negoiță, Kiss și 
Giurgiu au ratat cite o lovitură liberă, 
iar Albu a greșit, de asemenea, în
cercarea sa din ultimele secunde. In 
felul acesta, Steaua totalizează 40 de 
puncte, față de Dinamo (3G), Rapid 
și Știința (34). Turneul continuă vineri 
de la ora 18 cu meciurile Rapid — 
Dinamo și Știința — Steaua,

1. In școli și cluburi, profesorii și 
respectiv antrenorii trebuie ajutați prin 
diferite mijloace (material documentar, 
de propagandă, demonstrații) să în
drume copiii spre sporturile pentru 
care sînt inai potriviți.

2. In fiecare oraș trebuie inițiate, 
prin colegiile de antrenori, centre (cel 
puțin vara) unde pot veni toți copiii 
care vor să învețe baschetul. De la a- 
ceste centre, școlile sportive de elevi 
și secțiile de juniori ale cluburilor își 
vor putea alege elementele mai potrivi
te, după date controlate tot de colegiul 
de antrenori.

3. După cet puțin un an de urmărire 
continuă, ar trebui să înceapă selec
ționarea celor capabili de a fi promo
vați in echipa de juniori propriu-zisă.

4. Din aceste echipe trebuie găsit 
un grup de jucători cu reale perspec
tive. cu toate calitățile (tehnice și fi
zice) corespunzătoare pentru o orien
tare precisă spre baschetul de perfor
manță. Pregătiți în continuare, în ca
drul loturilor de juniori și tineret, a- 
cești sportivi vor trebui să constituie 
baza pentru ultima fază de selecție..

Așadar, drumul ascendent, sănătos, 
progresiv spre performanță trebuie să 
pornească de la antrenorii care fac se
lecția de început, în școlile sportive de 
elevi și secțiile de juniori ale clubu
rilor. Atenția acordată selecției trebuie 
să se concretizeze prin măsuri centrale, 
care să determine o orientare precisă 
In toate fazele. începînd chiar din 
școală. Ea nu mai poate fi lăsată la 
voia întîntplării. In această direcție se 
impune un sprijin m ii mare din partea 
comisiei de tineret de j>e lingă fede
rația de specialitate.

Pornind pe drumul acesta, loturile 
noastre reprezentative vor putea primi 
în alcătuirea lor jucători care să co
respundă cerințelor actuale ale basche
tului modern pe plan internațional. Iar 
dacă succesiunea fazelor de selecție 
nu va fi cea indicată mai sus, acestea, 
vor trebui să se desfășoare oricum ase
mănător și într-un-. timp egal ca du
rată.'

De la un anumit nivel de pregătire, 
calitățile native, ca și cele acumulate 
nu mai sînt suficiente. Alunea intensă 
de zi cu zi va fi singura în măsură a 
le pune la adevărata valoare. Pentru 
a asigura, deci, și acest element al per
formanței, selecția va trebui făcută în 
riadul 'elemen telor care ’ dovedesc ca 
sînt capabile de o muncă susținută.

Astfel stînd lucrurile, este și normal 
ca selecția de început să fie deosebit 
de dificilă. Dar, cu cît se va ține sea
ma mai mult de multilateralitatea cri
teriilor, cu atit drumul va deveni mai 
ușor pe parcurs, iar satisfacțiile mai a- 
devărate, mai valoroase.

Problemele prezentate nu au meritul 
noutății și nici pretenția de a fi singu
rele probleme importante, 
doar concretizarea unor 
recente, care ar trebui 
la o mobilizare mal mare
la concluzia necesității u-nui efort mai 
mare și schimbarea opticii în munca 
de selecție

Ele sînt 
constatări 
să ducă 

a forțelor,

Sîmbătă s-a desfășurat etapa a
II- a a campionatului republican de 
lupte clasice seria B. In general, cele 
16 echipe au furnizat întreceri inte
resante, majoritatea luptătorilor dove
dind o pregătire tehnică mulțumitoa
re. în mod deosebit s-au remarcat 
formațiile Carpați Sinaia, Crișul Ora
dea, Rulmentul Brașov și C.S.M 
Cluj. Conducerea secției de la C.S.M. 
Cluj, ca și antrenorii respectivi, au 
dovedit însă că nu cunosc regula
mentul de desfășurare a campionatului. 
Numai așa se explică faptul că nu 
au prezentat sportivi la două cate
gorii de greutate in întîlnirea cu 
Independența Sibiu.

Rezultate : Carpați Sinaia — Dina- 
■,mo Pitești 14—2. C.S.M. Cluj—In

dependența Sibiu 10—6, C.S.M.S. Iași 
—- I.M.U. Medgidia .6—10, Crișul O- 
radea—Rulmentul Brașov 8—8, Cons

tructorul Hufiedoara—Mureșul
Mureș 10—4.

★
Campionatul republican de 

seria B programează 
minică întîlnirile din
III- a. Pe saltelele de 
August" din București
bată Viitorul—Cimentul Bicaz 
Metalul Buc. — Petrolul Ploiești. In 
țară au Ioc duminică întîlnirile: E- 
lectroputere Craiova — Progresul Brăi
la, Metalul Tîrgoviște — I.M.U. Med
gidia, C.S.AL Cluj—Metalul Bocșa, 
Chimistul Baia Mare Autosport

Sf. Gheorghe, Crișul Oradea—Uni 
Satu-Mare și Constructorul Hunedoa 
ra — Jiul Petrila.

★
In penultima etapă a campionatul^ 

republican de lupte libere, seria A. îi 
grupa de la Arad s-au înregistra 
următoarele rezultate: Rulmentw
Brașov cu A.S.M. Lugoj 8—8 și ci
Vagonul. Arad 9—7; A.S.A'l. Lugoj- 
Vagonul Arări 9—5. în urma desfă 
șurării acestei etape clasamentul ge 
neral are următoarea înfățișare:

1. Steaua 9 9 0 0 125: 17 2
2. Dinamo 98 1 0 97: 45 2
3. St. roșu Brașov 97 1 1 109: 33 2
4. Progresul București 9 6 0 3 66: 72 2
5. Vagonul Arad 9 4 1 4 62; 69 1
6. Rulmentul Brașov 9 4 1 4 65: 79 1
7. Siderurgistui Galați 9 3 0 6 66: 76 1
8. Rapid 9 3 0 6 57: 79 1
9. C.S.M.. Reșița 9 3 0 6 46: 96. 1

10. A.S.M. Lugoj 9 2 1 6 50 : 90 1
11. Mureșul Tg. Mureș 9 1 1 7 58: 84 1
12. C.F.R, Timișoara 90 2 7 43:101 1

„libere
sîmbătă și du- 

cadrul etapei a 
la centrul „23 
evoluează sîm-

ȘÎ

„Cupa 1 Mai“ 
a fost ciștigată

STELA RUSU 
antrenor al lotului de tineret

Neregulile a căror relatare ne-a 
ocazionat-o meciul de acum cîtăva 
vreme de la Suceava, dintre echi
pele masculine ale seriei a Il-a a 
campionatului republican Dinamo și 
Știința Brașov, s-au încheiat. Cu 
răsplată împărțită de Colegiul cen
tral de arbitri și de Comisia cen
trală de disciplină din F.R. Volei. , 
după faptă.

Pentru falsificarea foii de arbitraj 
și denaturarea rezultatului la sus- 
amintita partidă, scorerul Colbert 
Dorian a fost scos din corpul arbi
trilor ; pentru arbitraj părtinitor, 
tendențios în aplicarea regulamen
tului de joc, arbitrul secund al me
ciului respectiv, Popescu Gheorghe, 
a fost suspendat pe un an de zile,

începînd de la 20 aprilie;. pentru 
aceeași vină, arbitrii asistenți Coz- 
min Mircea și Marchidan Viorel au 
fost, de asemenea, suspendați pe un 
an de zile, cu începere tot de la 20 
aprilie; pentru atitudinea lor nega
tivă, nedisciplinată, pentru incitarea 
publicului prin numeroasele proteste 
la adresa deciziilor arbitrului prin
cipal al întîlnirii, conducătorul teh
nic al echipei sucevene, Vasilescu 
Iuliu, și jucătorul Căldare Traian, 
căpitanul echipei, au fost și ei sus
pendați, fiecare, pe cite șase luni de 
zile, începînd de la aceeași dată.

Un epilog firesc. Măsurile 
binevenite 
ca ele să 
secțiile de
și asociațiilor sportive pentru ca pe 
terenuri să nu se mai petreacă ase
menea fapte ca cele de la Suceava.

sînt 
și ar fi de dorit 
fie prelucrate în toate 

volei ale cluburilor

— C. F. —

concursuri

Luptă strîtisă in regata inaugurală...
Foto : P. Romoșan.

Gu cîteva zile înainte de desfășu- întrecere, că pregătirea fizică multila- 
rarea „Gupei tineretului" la caiac- terală a veliștilor de la cluburile Pro- 
canoe și canotaj academic, a avut loc, greșul și Știința, făcută în timpul 

iernii sub conducerea antrenorilor 
Gheorghe Constantin și Matei 
pancea, și-a arătat, cu acest 
roadele. Pe primele locuri s-au 
1. C. Ivanovici (St.) 1933 p, 
Vasiliu (Șt.) 1797 p, 3 N.

j 1797 p. 4. F. Agarki (Șt.) 133j 
p, 5. R. Mînăstireanu (Progr.) 1410 
- 6. Em. Gresianu (Șt. — junior)

tot pe la-cul Herăstrău, concursul 
inaugural al sezonului de iahting (cla
sa finn). Competiția s-a încheiat cu 
victoria reprezentanților clubului Știin
ța București, care au ocupat (după 3 
regate) primele 4 locuri în clasamen
tul general. Dacă din punct dc vedere 
tehnic și tactic concurenții s-au pre
zentat doar satisfăcător, la capitolul 
pregătire fizică, în schimb, ei au dat 
deplin randament.

Se poate spune, după această primă

(Șt.)

Ca ra- 
prilej, 

clasat-
2. A. 

Iliescu

P< .. , .
1109 p. Astăzi, la ora 17, începe un 
nou concurs de iahting, pentru clase
le finn și snaip.

de regiunea București
Tradiționalul concurs interregiun 

prin corespondență „Cupa 1 Mai“, 1< 
armă sport, a angrenat în intrecer 
aproape 2C0 de trăgători din toate re
giunile țării. S-a tras proba de 3x:2( 
focuri pentru seniori, senioare, ju
niori și junioare. Cu acest prilej au 
ieșit în evidență o serie de elemente 
cu perspectivă, care vor trebui luate 
în evidență de cluburile și asociațiile 
sportive și chiar de federația de tir.

lată rezultatele: armă sport 3x21) 
focuri seniori: 1. C. Alexandru (reg. 
Buc.) 503 p; 2. L. Ștefan (Brașov) 502 
p; 3. I. Iosu (reg. Buc.) 490 p. P« 
echipe : 1. Regiunea București 1960 p; 
2. Brașov 1928 p; 3. Suceava 1853 p; 
4. Orașul București 1852 p; 5. Banat 
1821 p. Senioare: 1. Miorița Arghirescu 
(reg. Buc.) 472 p: 2. Făniea Ene (reg. 
Buc.) 471 p; 3. Xenia Tucă (Banat) 
463 p. Pe echipe: 1. Reg. Buc. 1400 p; 
2. Brașov 1333 p: 3. Banat 1287 p: 
4. Suceava 1269 p; 5. Orașul Bucu
rești 1248 p. Juniori: 1. N. Tudor (reg. 
Buc.) 491 p; 2. D. Mimtoiu (Banat) 
491 p; 3. E. Vokailescu (oraș Buc.) 
484 p. Pe echipe: 1. Oraș București 
1416 p: 2. Reg. Banat 1410 p; 3. Bucu
rești 1404 p; 4. Brașov 1333 p; 5. Ol
tenia 1185 p. Junioare: I. Elena Bal- 
giu (reg. Buc.) 466 p; 2. Elena Ivan 
(reg. Buc.) 463 p; 3. Ioana Petrovici 
(oraș Buc.) 453 p. Pe echipe: 1. Reg. 
București 1381 p: 2. Banat 1318 p; 3. 
Oraș București 1265 p. 4. Reg. Brașov 
1169 p: 5. Suceava 1149 p. Clasament 
general pe regiuni: l. Reg. București 
6145 p; 2. Banat 5836 p; 3. Brașov 
5816 p; 4. Oraș București 5781 p; 5. 
Reg. Suceava 5387 p; 6. Hunedoara 
4407 p.

POPICE
CdBBionatul republican pc echipe

Etapa a ll-a a iazei interregionale
Campionatul republican de popice 

pe echipe a ajuns în fazele superioare. 
Recent, s-au încheiat întrecerile pri
mei etape (desfășurată tur-retur) a fa
zei interregionale : feminin —- Unirea 
F.Z. Romarto-Voința Ploiești 2 066— 
2 319 și 2 117—2 403 p. d. ; Cetatea 
Giurgiu—Voința Craiova 2 503—2 229 
și 2 184—2 116; Hidromecanica Brașov 
-—Voința Tg. Mureș 2 366—2 313 și 
2 293—2 487. Masculin : Locomotiva
Iași—Unirea F.Z. Roman 4 688—4 645 
și 4 999—5 141 ; Electrica Sibiu—Con
structorul Craiova 4 818—4 770 ; Pro
gresul Pitești— Petrolul Ploiești 4 646 

—4 668 ; Cimentul Brăila—Cimentul 
Medgidia 4 373—4 404 și 4 440—5 003
p.d.

în urma rezultatelor obținute în cele 
două întîlniri, S-au calificat în etapa 
a doua a fazei interregionale 24 
echipe, care vor juca sîmbătă și 
minică după următorul program:

Feminin : Minerul Lupeni—U.T.
rad ; Voința Cluj—Voința Baia Mare ; 
Sănătatea Iași—Voința Ploiești ; Ra
pid București—Cetatea Giurgiu ; 
ința Cîmpulung Muscel—Voința Tg.
Mureș ; Constructorul București—Vo
ința Constanța. Masculin : Olimpia Re
șița—Voința Oradea; Mucavaua Molid

de 
du-

A-

Vo-

— Industria I.ae.-ila Baia Mare ; Rafi
năria Teleajen—Finirea F.Z. Roman ; 
Cetatea Giurgiu—Electrica Sibiu ; Vo
ința Tg. Mureș—Petrolul Ploiești ; Con
structorul București—Cimentul Medgi
dia.

Primele formații sînt organizatoare. 
Returul etapei a doua este programat 
în zilele de 16 și 17 mai.

De la I. E. B. S
• Pentru cuplajul interbucureștean 

de fotbal RAPID-- PROGRESUL și 
STEAUA—DINAMO din 10 mai, de 
pe stadionul „23 .August", biletele s-au 
pus în 
nuite: 
sport 
C.C.A.

vînzare la casele de bilete obiș- 
str. Ion Vidu, agenția Prono- 
cal. Victoriei nr. 2, agenția 
bd. 6 Martie, stadioanele „23

August", Republicii, Dinamo și Ciu
lești.

• Pentru jocurile de baschet din ca
drul turneului final (m) ce se desL 
fășoară in sala Floreasca biletele se 
găsesc la casele sălii in după amiezele 
jocurilor și diminețile, la casele din 
sir. Ion Vidu și Pronosport.



TELESPORT
II cupe și clasamentele lor...

Campion-atul categoriei A se reia du- 
linică cu jocurile etapei a XX-a. O 
tapă în care fiecare partidă se anunță 
eosebit de. importantă pentru confi
gurația clasamentului, dar din care se 
esprinde totuși cuplajul interbucureș- 
ean : Steaua — Dinamo și Rapid — 
’rogresul.

Pentru o reintroducere în ambianța 
cestei importante întreceri a fotbalu- 
ui nostru publicăm astăzi situația Ia 
;i în clasamentele celor 11 cupe, oferite 
chipelor și jucătorilor de către o serie 
le publicații din Capitală
,,Cupa ziarului Sportul popular* (echi- 

ei care a realizat jocuri valoroase): în 
jr : 1. Dinamo Buc., 2. Progresul, 3 Farul; 
a retur : 1 Rapid, 2. Știința Cluj. *

„Cupa ziarului Scânteia tineretului** (e- 
hipei cu cei mai mulți tineri jucători pro- 
iova|i) : 1. U.T.A,, 2. C.S.M.S., 3. Petrolul, 
. Farul, 5. Dinamo Pitești, 6. Știinta Cluj.

..Cupa Radio televiziunii** (antrenorului 
are a dat cei mai mulți jucători repre- 
entativelor) : 1- Traian Ionescu (Dinamo 
uc ) .,14 jucători ; 2—3 Valentin Stănescu 
Rapid) și Gheorghe Ola (Steaua) 12 ju- 
ători
„Cupa ziarului Romînia Liberă" (celui 

iai eficace atac) : 1. Steaua 46 goluri ; 2. 
>inamo Buc. 39 goluri ; 3. Progresul 34 
oluri.
„Cupa săptămânalului Magazin" (jucăto- 

ului cu cei mai mulți ani de activitate): 
>t. Georgescu (Știința Cluj); Capaș 
J.T.A.); Macri (Rapid).
„Cupa ziarului Munca" (echipei cu cea 

vai disciplinată comportare): 1. U.T.A. ; 2. 
J.S.M.S.; 3. Știința Timișoara.
„Cupa ziarului Steagul roșu" (celui mai 

aloros arbitru): In tur: Cornel Nițescu 
Sibiu); îrj. rstur : ?

„Cupa rc.-siei Flacăra" (echipei cu cele 
uaibune rezultate obținute în alte orașe): 1. 
iapid 10 p; 2—3. Dinamo Buc. și Steaua 

p; Steagul roșu 8 p
„Cupa ziarului Informația Bucureștiului" 

golgeterului campionatului) : 1. Țîrlea
UTA) 14 goluri; 2. Constantin (Steaua) 13 
foluri ; 3. Frățilă (Dinamo Buc) 11 goluri.

*•---- revistei Spori" (celui mai bun
campionatului) : 1. Datcu (Dinamo 
goluri din 13 meciuri. 
Loto-Pronosport" (echipei cu cel 
golaveraj prin scădere) : 1. Di- 

lamo Buc. 4*25; 2. Steaua +17; 3. Petrolul

★

„Cupa 
>ortar al 
luc.) 14

„Cupa 
nai bun

1-7 î 4. Rapid +5.

Etapa a XX-a programează urmă- 
oarele jocuri:
Steaua—Dinamo Buc., Farul—C.S.M.S., 
’etrolul—Siderurgistul, UTA—Crișul, 
Steagul roșu—Știinta Cluj, Știința Ti- 
nișoara—Dinamo Pitești.

Rapid—Progresul,

A

Tur de orizont în cele 4 scrii ale categorici C
Ca de obicei, corespon

denții noștri au asistat du
minică la toate jocurile 
din cadrul categoriei C. 
In ziarul de luni am pu
blicat rezultatele tehnice 
și clasamentele celor patru 
serii Revenim, pe scurt, 
cu unele amănunte primi
te prin telefon.

| n SERIA EST. în
■ fruntea clasamentu

lui continuă să se afle 
Laminorul Brăila, la trei 
puncte diferență de a doua 
clasată. Duminică, lide
rul a învins cu 2—1 for
mația Chimia Onești și 
ea pretendentă la locul 
1. Această partidă s-a ca
racterizat prin jocul dar 
practicat de oaspeți (care 
au avut și un jucător e- 
liminat — Tănase. i:t 
min. 74) și prin domina
rea categorică a brăileni- 
tor (raport de corner: 
12—1 in favoarea învin
gătorilor ).

In această serie scorul 
etapei a fost realizat de 
Textila Buhuși care a în
vins pe Metalosport Ga
lați cu 5—1. Ca o surpri
ză poate fi considerat re
zultatul obținut de Pe
trolul Moinești învingă
toare în fața uneia din 
fruntașele clasament ului, 
Dinamo Suceava, care a 
pierdut puncte prețioase 
în ultimele etape.

Din cele transmise de 
corespondenții noștri mai 
reiese și faptul că meciurile disputate 
în această serie nu s-au ridicat la un 
nivel satisfăcător.

Georgescu (Din. Victoria) nu mai poate interveni. 
Protejat de apărătorii săi, portarul giurgiuvean 
Cristea va respinge balonul rezolvînd o situație 
dificilă. (Fază din meciul Dinamo Victoria Bucu- 

— Victoria Giurgiu 2—1).
Foto: A. Zamfirescu

rești

Jn timp ce liderul SERIEI SUD. 
C.F.R. Roșiori, își continuă șirul 

victoriilor (3—0 cu Unirea Răcari), e- 
chipa constănțeană Electrica, neînvin-

SEIECIIONATA BUCIIREȘTIUEtJI (TINEREI)
ÎNTRECUT CU 4-1 (4-0) PE MÎÎNCHEN I860
(Urmare din pag. 1)

rar ea 
litatea 
de aproape: 4—1.

După gol, selecționata Bucureștiu- 
luî preia din nou inițiativa. își creează 
faze de poartă pe care. însă, Stoi* 
eescu (min. 75), Jamaischi (min. 82), 
Adam (min. 85) și Frățilă (min. 87) 
le ratează. Și astfel meciul ia sfîrșii 
eu victoria meritată a fotbaliștilor ro- 
mîni, a căror evoluție a fost deseori 
aplaudată la scenă deschisă. Din rîn- 
durile jucătorilor noștri s-au remarcat, 
îndeosebi. Suciu, Grăjdeanu, lancu, 
Frății a. Sorin Avram și Stoicescu.

imediată și Suciu îi cță posihi- 
aripei stînga, Heiss, să înscrie

Selecționata de tineret
s-a întors in țară

Selecționata Bucureștiului a aliniat 
următoarea formale: Suciu—Lupescu, 
D. Nicolae, Grăjdeanu. Hălmăgeanu — 
Surdan (min. 46 Jamaischi), lancu— 
S. Avram, Frățilă, Pavlovîci (in in. 46 
Adam), Stoicescu.

Comentatorul agenției D.P.A. apre
ciază jocul practicat de fotbaliștii ro- 
mîni. El scrie printre altele : „Leii din 
Vliinchen" nu au putut să facă față 
ritmului impetuos al fotbaliștilor ro- 
mîni și au suferit o înfringere netă și 
neașteptată. Romînii au prezentat o 
echipă tînără, rapidă și excelent pregă
tită din punct de vedere tehnic. Porta
rul Suciu, mijlocașul lancu, înaintașii 
Avram și Pavlovîci au fost cei mai 
buni jucători ai oaspeților. Din echipa 
gazdă s-a remarcat portarul Radenko- 
vici, cu toate că el a primit 4 goluri.

să in ultimele trei etape, a adus su
porterilor ei o nouă satisfacție ciști- 
gînd cu 3—1 in deplasare, la Alexan
dria, in fata formației locale Progre
sul. In schimb Portul, cealaltă ecnipă 
din orașul de pe malul mării, n-a reu
șit să întreacă la Constanța pe Fla
căra roșie București, care a ciștigat 
cu 4—2. „Portul a avut o apărare pe- 
netrabilă și un atac care a acționat 
fără orizont", ne-a transmis corespon
dentul nostru Mircea Șeuleanu.

Codașele clasamentului seriei. Elec
trica Fieni și Muscelul Cîmpulung. 
și-au împărțit... frățește cele două punc
te: 1—1 (1—1). Cu un scor alb s-a 
încheiat intîlnirea disputată la Pitești 
(.Metalul—Tehnometa! București, 0-0). 
partidă despre care, in afara elimină
rii lucitorului Bogdan (Tehnometal) 
pentru lovirea adversarului, nu mai 
avem nimic de menționat...

Un joc disputat au oferit în Capi
tală echipele clasate pe locurile 2 și 3: 
Dinamo Victoria — Victoria Giurgiu 
2—1. In timp ce bucureștenii au des
fășurat un joc spectaculos, cu șuturi 
dese Ia poartă, oaspeții s-au apărat 
dirz și organizat.

ResEanța in caEegoria C
în meci restanță (seria Es-t — cate

goria C) Laminorul Brăila a întrecut 
ieri pe Dinamo Suceava cu 1—0 
(1—0). Punctul a fost înscris de Co
teț (min. 14) din lovitură liberă de 
1® 20 m. </. Baltag — coresp).

E chipele din SERIA VEST au 
“ marcat duminică cele mai mul

te goluri din această etapă. In cele 
șase meciuri disputate, portarii au 
scos de 22 de ori mingea din poartă. 
Performera seriei (doar în ceea ce pri
vește numărul de goluri 
este echipa Pandurii Tg. Jiu care a 
dispus de Teba Arad cu 3—0. Cu toa
te acestea fotbaliștii din Tg. liu n-au 
strălucit prin jocul desfășurat. In 
schimb. Vagonul Arad, fruntașa seriei, 
a jucat bine și a dispus cu 3—0 de 
ultima performeră a „Cupei R.P.R.": 
Siderurgistul Hunedoara. Echipa 
Arad a evoluat din nou la nivelul 

fotbal de

marcate...)

rfz/i 
aș- 
ca-

Arad a evoluat din nou 
teptărilor, practicind un 
litate.

Electroputere Craiova 
aibă în această primăvară o compor
tare meritorie. Marcind duminică 4 go
luri (fără a primi vreunul) formației 
din Salonta, oltenii, care au terminat 
turul pe locul 10. au „sărit" pe locul 
4 în serie. In schimb, returul se pare 
că nu-i priește Tractorului Corabia, 
fruntașă în prima parte a campiona
tului. In ultima etapă. Tractorul a ter
minat la egalitate (2—2) cu Minerul 
Deva, echipă pe care astă-toamnă o 
învinsese chiar la Deva...

In sfîrști. un fapt neobișnuit și to
tal reprobabil s-a petrecut cu prilejul 
meciului Metalul Tr. Severin—Electro
motor Timișoara (3—1): jucătorul Pro
dan (Electromotor) a fost eliminat 
pentru că l-a lovit pe unul din arbitrii 
de tușă I Fără îndoială un fapt huli
ganic pe care F.R. Fotbal trebuie să-l 
pedepsească cu asprime.

T reziți din letargia care i-a ca-
■ racterizat în acest retur, fotba

liștii de la Chimica Tîrnăveni (SERIA 
NORD) au înregistrat duminică sur
priza etapei întrecînd cu 2—0 pe Re
colta Cărei, pină acum lider autoritar 
al seriei. După cum ne-a transmis co
respondentul nostru I. Hasașiu, Chimi
ca a muncit mult pentru obținerea ce
lor două puncte. In general, ca și in 
seria Est, partidele disputate duminică 
în seria Nord au fost de factură teh- 
mcâ scuzată.

continuă să

— Frumos șl captivant e rugbiul 
cînd e bine jucat ț

Aprecierea aparține unui ve
cin de scaun în fața micului 
.ecran. Arbitrul fluiera tocmai 
sfârșitul partidei Grivița Roșie— 
R. U. Casablanca. Același, în 
continuare :

— Nu mă pot lăuda, că am vă
zut prea multe întîlniri de rugbi 
la televizor. La „fața locului" 
nici nu m-am învrednicit încă. 
Dar, să știi, cu primul prilej 
voi fi prezent în tribună. Cu
noști cumva programul de du
minica viitoare? Mi se pare că 
unele partide importante se joa
că și dimineața, înțelegi, 
v99a să lipsesc nici de la 
bal...

...Și cîți dintre acei pe 
atracția televizorului i-a 
chestrat” duminică ore în 
n-au gîndit la fel ca și entuzias
tul nostru interlocutor.

Pauza, cam lungă, a luat sfâr
șit, Pe ecran, pitoreasca imagi
ne a Ateneului. Deci și sporti
vii bulgari vor putea urmări în- 
tîlnirca preolimpică de pe sta
dionul „23 August". Apoi, muzica 
însoțitoare se întrerupe o dată 
cu imaginea. Pe ecran, fază La 
poarta lui Mîndru...

— Dar cînd a început, frate? 
(întrebarea aceluiași).

— ue cîteva clipe. S-a anun
țat doar...

— Unde-i schimbul de fanioane, 
unde-s flori’e, unde-s momentele 
solemne care 
țească pielea

— Probabil 
va pe releu, 
vedem ce se

Și am văzut, 
mai bună decît 
urmăresc atent, 
spectatorii. în 
foarte des Constantin și foarte 
rar Pîrcălab. Se ferește de ca
mera de luat vederi sau de ad
versar ? Greu de răspuns...

— în programele viitoare ce 
se anunță ?

— Avem cuplaje interesante. In 
plus, o vom vedea, poate, și pe 
I olanda, că și ea se pregătește 
pentru Tokio, și pe Sonia Iovan 
și pe Spiridon și pe Vamoș și 
pe Ismailciuc și pe și pe...

— Dar cite ceva din Spartachw- 
dă ? Ești doar mai bine informat 
ca mine

— Absolut sigur

n-aș 
fm-

care 
„se- 
șir,

fac să ti se încre
de emoție ?...
o defecțiune, unde- 
Dar mai bine să 
întîmplă.

Imaginea bună, 
jocul. Operatorii 
mai atent decît 
obiectiv apare

Opt victorii pe teren propriu, patru 
în deplasare, un meci nul, 290 de 
goluri în 13 meciuri și cea mai mare 
diferență de scor în campionatul fe
minin (24—4) — iată pe scurt bilan
țul etapei de duminică din categoria 
A desfășurată —• ca și cele de pînă 
acum din retur — sub semnul unei 
dispute aprige pentru primele două 
locuri din clasamente, dar mai ales 
pentru evitarea zonei retrogradării.

Rezultatele — așteptate sau surprin
zătoare — de duminică au avut re
percusiuni asupra clasamentelor, mai 
puțin al celei din seria 1 masculină. 
In această serie s-a jucat o singură 
partidă, care nu ,a afectat pozițiile 
echipelor respective (Dinamo continuă 
să ocupe primul loc, iar Tractorul lo
cul cinci). In celelalte însă, s-au pro
dus următoarele modificări:

Seria a 11-a. masculin: In frunte, 
trei echipe se află grupate pe spațiul

Aseară tîrzini s-a reîntors pe calea 
ierului selecționata de tineret la fot
bal. Pe aeroportul Bănea&a, tinerii 
aoștrii fotbaliști au fost întîmpinați 
ie reprezentauți ai federației de spe
cialitate, antrenori și fotbaliști ai clu
burilor bucuretștene, de familii, prie
teni.

în timpul formalităților de rigoare 
n-am scăpat prilejul de a-i lua un scurt 
interviu antrenorului Bazil Marian, 
dornici de a complecta informațiile pe 
care le-am avut p'înă acum în 
cu acest turneu fructuos (două 
un meci egal).

„Trebuie să vă mărturisesc 
mulțumit. Spunînd acestea nu 
dese numai la rezultatele obținute ci 
și la maniera în care au fost ele rea
lizate. în general, pe tot parcursul tur
neului băieții au jucat bine dar în cea 
de-a doua repriză a partidei cu selec
ționata de tineret a Suediei și în pri
ma parte a jocului cu Miinchen s-au 
întrecut pe ei înșiși. Remarc în mod 
deosebit contribuția lui Suciu, Grăj
deanu, lancu, Frățilă și Stoicescu la 
reușita acestui turneu1,1.

Am mulțumit antrenorului Marian, 
solicitîndu-i o întrevedere în zilele ur
mătoare, pentru convorbire niai
lungă.

legătură 
victorii,

că suit
mă gin-

1X2X1X21 PRONOEXPRES
SPORTEXPRESUL OLIMPIC, CEL 

MAI MARE CONCURS SPECIAL AL 
ANULUI. De mai bine de două săp- 
tămîni s-au pus în vinzare biletele 
concursului special SPORTEXPRES 
OLIMPIC cel mai mare concurs spe
cial al anului. Acest concurs este organi
zat cum arată și numele, cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. In fruntea 
listei de premii se află cele 48 CALA
TORII LA OLIMPIADA, premii de 
mare interes pentru iubitorii sportului. 
Să nu uităm că cîștigătorii vor avea 
prilejul să urmărească la fața locului 
întrecerile celei de a XVIIl-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. In afara acestor 
atractive premii, marea listă de cîști- 
guri are si alte importante „capete de 
afiș": 32 AUTOTURISME, SCUTERE, 
FRIGIDERE, MAGNETOFOANE, TE
LEVIZOARE etc. Cum s-a mai amin
tit, SPORTEXPRESUL OLIMPIC a- 
cordă 45.960 premii în valoare totală 
de 6.000.000 lei.

Costul unui bilet la SPORTEX
PRESUL OLIMPIC este de 3 lei. Bi-

letele SPORTEXPRES OLIMPIC se 
găsesc de vinzare la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT, oficiile PTTR și fac
torii poștali, etc.

PRONOSPORT. Concursul de du
minică 10 mai este alcătuit în exclu
sivitate din meciuri ale campionate
lor noastre. In fruntea programului 
se află derbiurile bucureștene (Steaua— 
Dinamo și Rapid—Progresul) alături 
de întreaga etapă a categoriei A și 
de cele mai echilibrate jocuri din ca
tegoria B.

IN ATENȚIA CIȘTIGATORILOR LA 
SPORTEXPRES — TRIM. 1/1964. 
Reamintim câștigătorilor la SPORT
EXPRES—trim. 1/1964 că 13 mai este 
ultima zi în care mai pot fi trimise 
(prin scrisoare cu valoare declarată) 
biletele câștigătoare de premii în obiecte 
și încasate pe loc (la casele raionale 
și agențiile proprii CEC) premiile în 
bani.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres 

mai 1964, 
mătoarele numere: 3

Numere de rezervă: 48

nr. 19 din 
au fost extrase din urnă t 

11 22 4 43 23.
15.

Fond de premii: 498 454

PREMIILE LOTO-CENTRAL

i 6 
ur-

lei

DE LA TRAGEREA DIN 1 MAI 1964
La tragerea Loto-central din ziua 
mai ac., au fost atribuite următoarele 

s____ LI ,1 _L ': Premiul
mentar I: 1 variantă a 55 956 lei și 1 va-

de
1 mai a.c., au lost atribuite următoarele 
premii întregi și sferturi: Premiul supli
mentar I: 1 variantă a 55 956 lei și 1 va
riantă a 13.989 lei; Premiul suplimentar II: 
3 a 3.996 lei și 2 a 999 lei; Categoria I: 
1 a 34.196 lei și 5 a 8.549 lei; Categoria 
a Il-a: 7 a 7.327 lei și 14 a 1-831 lei; 
Categoria a IlI-a: 26 a 2.296 lei și 30 a 
574 lei; Categoria a IV-a: 32 a 1.854 lei 
și 38 a 463 lei; Categoria a V-a: 53 a 
1.022 lei și 89 a 255 lei; Categoria a Vl-a: 
108 a 518 lei și 161 a 129 lei; Categoria a 
VH-a: 110 a 539 lei și 130 a 134 lei; Ca
tegoria a VIII-a: 172 a 344 lei și 205 a 86 
lei.

Cîștigăfor Ia categoria I întreg: Calotă 
Gh. din Craiova.

Rubrică redactară de Loto-Prono- 
sport,

unui singur punct (Știința Tini. 14 p. 
Știința Tg. Mureș și Voința Sighi
șoara cite 13). La această situație s-a 
ajuns prin noua infrîngere a liderului 
la Tg. Mureș. Așadar, luptă mare pen
tru primul loc. De altfel, c>a și pentru 
evitarea retrogradării, sub amenința
rea căreia stau nu mai puțin de cinci 
echipe (Tehnometal are șanse să se 
claseze pe primele locuri, dar poate fi 
atras și în zona retrogradării...). Un 
loc a ciștigat Știința Tg. Mureș, iar 
două Dinamo Brașov, în timp ce 
C.S.M. Reșița a „căzut" două locuri, 
iar Voința Sighișoara unul.

Seria I, feminin: S-a redeschis lupta 
pentru primul loc, considerată la un 
moment dat încheiată. Pierzînd meciul 
eu Confecția. Rapid mai are doar două 
puncte avans asupra Științei București, 
principala candidată la primul loc. 
Rulmentul, prin neașteptata sa victo
rie de la Sighișoara, a trecut pe locul 
7. predînd „laterna roșie" Voinței Si
ghișoara. Teoretic, aceste două for
mații nu pot evita retrogradarea. A 
treia echipă urmează s-o desemneze 
partidele Tractorul—Progresul și Con
fecția—Progresul.

Seria a Il-a. feminin: Dacă în po
ziția echipelor nu s-a modificat ni
mic după etapa de duminică, în schimb 
s-a produs o regrupare de echipe la 
mijlocul clasamentului, adică la limi
ta zonei de retrogradare. Patru for
mații: Constructorul Timișoara (10 
p.). C.S.M. Sibiu (11), Mureșul (12) 
și S.S.E. Timișoara (13) pot fi atrase 
— prin „jocul rezultatelor" — pe locul 
6, care aduce retrogradarea, ca și 
locurile 7 și 8. Electromagnetica 
București și S.S.E. Petroșeni nu mai 
au șanse să scape de ultimele locuri. 
In fruntea clasamentului, Știința Ti
mișoara are suficient avans (3 puncte) 
pentru a nu mai pierde primul loc, 
mai ales că mai are de disputat două 
partide pe teren propriu. De subliniat 
revenirea puternică a echipei Știința 
Cluj, care a obținut patru victorii con
secutive și a sărit 
locul 2.

Desigur insă că 
ale campionatului 
schimbări și încă 
seriile. Chiar azi 
meciuri — în seria I, masculin — 
extrem de importante pentru clasa
ment.

Iată-le, în ordinea importanței 
Dinamo Bacău—Rapid București, 
finăria ....
C.S.M.S. Iași—Steaua București.

de la locul 5 pe

Teleajen—Știinta Galati

lor:
Ra- 

șî



Boxerii metăiurgîștî 
din riou învingători in R.P. Polonă- 
J2-8 cu selecționata regiunii 

Poznan
Selecționata de box a clubului Me

talul și-a încheiat turneul în- R.P. Po
lonă ou o nouă victorie. Pugiliștii 
noștri au învins ©u scorul de 12—8 
selecționata regiunii Poznan. De re
marcat că boxerii romîni au obținut 
patru victorii prin abandon.

Cu prilejul acestui turneu s-au evi
dențiat Covaliov, Crudu, Dinu și 
Mirza. Ultimul, nedreptățit de juriu 
în meciul cu cunoscutul internațional 
Siodla, a dovedit că se află în mare 
progres. Dintre componenții echipei 
Metalul s-a comportat slab „greul" 
Basarab, care a pierdut ambele meciuri 
în fața unor adversari mediocri.

Iată rezultatele înregistrate : cat, 
muscă : D. Davidescu (Metalul) m.n. 
Matze (Poznan) ; cat. cocoș : P. Co
valiov (Metalul) b. ab. repriza a II-a 
Adamek (Poznan) ; cat. pană : C. Crudu 
(Metalul) b. ab. repriza a II-a Ka- 
binski (Poznan) ; cat. semiușoară : 
A'. Moldovan (Metalul) b. p. Kenik 
(Poznan) ; cat. ușoară : N. Califă (Me
talul) m.n. Kadiak (Poznan) ; cat. se- 
mimijlocie :Iakobowski (Poznan) b.p. 
I. Covaci (Metalul) ; cat. mijlocie 
mică : Siodla (Poznan) b.p. V. Mirza 
(Metalul) ; cat. mijlocie : M. Mariutan 
/Metalul) b. ab. repriza a II-a Wasi- 
lewski (Poznan) ; cat. semigrea : M. Ni
col au (Metalul) b. ab. repriza a II-a 
Wesdytto (Poznan) ; cat grea : Wici- 
uoski (Poznan) b.p. Th. Basarab (Me
talul).

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
ATLEȚI1 din lumea întreagă își con

tinuă pregătirile pentru Jocurile Olim
pice de la Tokio. în majoritatea con
cursurilor de verificare s-au înregis
trat rezultate foarte bune,

LA STOCKHOLM, suedezul Petters- 
son a sărit la înălțime 2,16 m, iar 
compatriotul său Nilson 2,10 m. Per
formanțe promițătoare s-au obținut la 
concursul de selecție al aileților ceho
slovaci: Ludwig Danek â aruncat
discul la 60,05 m și in aceeași probă 
Irina Nemcova a realizat 54,19 m. In 
cursa de 1500 m, pe primul loc s-a 
clasat Jurek cu timpul de 3:49,7.

SPRINTERUL american Newmann 
a realizat în proba de 100 m 
plat (cu vînt favorabil) timpul de 10,1; 
Matson a aruncat la greutate 19,77 m, 
Rous a sărit la înălțime 2,14 m. Bos
ton la lungime 7,87 m, iar Pennel la 
prăjină 4,91 m.

FOTBAL
PROGRAMUL SEMIFINALELOR IN 

„CUPA EUROPEI»

Prin tragere la sorți au fost stabi
lite semifinalele „Cupei Europei" inter- 
țări, care se vor desfășura la 17 iunie 
la Madrid și Barcelona. Danemarca va 
întîlni învingătoarea dintre U.R.S.S. și 
Suedia, iar Spania va juca cu învingă
toarea dintre R. P. Ungară și Franța.

ANGLIA — URUGUAY 2-1

Continuîndu-și turneul în Europa, e- 
chipa Uruguayului a susținut ieri un 
meci la Londra cu reprezentativa An
gliei. Britanicii au obținut victoria cu 
scorul de 2-1 (1-0) prin golurile mar
cate de John Byrne.

SPORTING LISABONA SI M. T. K. 
BUDAPESTA IN FINALA „CUPEI 

CUPELOR"

După două jocuri egale (0-0 și 1-1) 
echipele Sporting Lisabona și Olimpi- 
que Lyon s-au întîlnit în meci de ba
raj la Madrid pentru semifinalele 
„Cupei cupelor". Victoria a revenit e- 
chipei Sporting cu 1-0 (0-0) prin
punctul marcat de centrul atacant 
Oswaldo în min. 65. Astfel, Sporting 
Lisabona se califică în finala Cupei, 
urmînd să întîlnească la 13 mai la 
Bruxelles echipa M.T.K. Budapesta.

ECHIPA R. P. UNGARE S-A CALI
FICAT ÎN TURNEUL OLIMPIC 

DE LA TOKIO

Ieri s-a desfășurat la Budapesta me
ciul revanșă dintre reprezentativele 
olimpice ale Ungariei și Spaniei. Vic
toria a revenit din nou —- de data 
aceasta cu 3-0 — fotbaliștilor ma
ghiari care s-au calificat astfel pen
tru turneul olimpic de la Tokio. Pînă 
în prezent, din cele 16 echipe sînt ca
lificate i Japonia (ca țară organiza-

A început concursul international de tir 
din R. S. Cehoslovacă

PILZEN 6 (prin telefon). La con
cursul internațional din localitate par
ticipă trăgători din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară și R.P. Ro
mînă. Cei mai mulți concurenți sînt 
însoriși la probele de pistol precizie și

In iulie august

Turul ciclist 
al Iugoslaviei

BELGRAD (Agerpres). — între 26 
iulie și 8 august va avea loc Turul 
ciclist al Iugoslaviei. Traseul compe
tiției măsoară 2 000 km împărțîți în 
13 etape. Startul se va da din orașul 
Skoplje. Cu acest prilej, la Skoplje va 
avea loc „Festivalul de solidaritate in
ternațională" la care au fost invitate 
să participe numeroase formații folclo
ristice, culturale și sportive din toate 
țările care au contribuit la reconstruct 
ția orașului distrus de cutremur. Pînă 
în prezent la Turul ciclist al Iugosla
viei și-au anunțat participarea rutieri 
de valoare din 15 țări. Sosirea în ul
tima etapă se va face la Zagreb. Cea 
mai lungă etapă este a 10-a, Karlovac 
—Pola (230 km), iar cea mai scurtă, 
a 4-a, Belgrad—Novisad (75 km).

IN ORAȘUL italian San Giorgio 
s-a desfășurat primul concurs preolim- 
pic la proba de 30 km marș. Locul 
întii a fost ocupat de italianul Pamich 
— 2h 31:41,0. El a fost urmat de 
Kiss (R. P- Ungară) - 2h 36:24,0/ 
Koch (R. D. G.) — 2h 36:46,0/ 
Stransky (R. S. Cehoslovacă) — 
2h 37:57,0.

4>r
HALTEROFILUL japonez Yoshinobu 

Miyake a stabilit un nou record mon
dial la cat. pană (totalul celor trei 
stiluri) cu rezultatul de 380 kg. Ve
chiul record deținut tot de el era de 
377,500 kg. Miyake, care a cîștigat me
dalia de argint la J. O. de la Roma, 
a realizat următoarele performanțe : 
115 kg la stilul împins, 120 kg la 
„smuls" și 145 kg la „aruncat".

(Agerpres)

PE GLOB
toare), Iugoslavia (cîștigătoarea ulti
mei ediții), Mexic, R.Ă.U. și R.P. Un
gară (în urma meciurilor prelimi
narii).

ECHIPA BELGIEI ÎNVINSĂ PE 
TEREN PROPRIU!

La Bruxelles, reprezentativa Belgiei 
a fost învinsă cu 2-1 (1-0) de selec
ționata Portugaliei.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

în etapa a 8-a a campionatului 
U.R.S.S. s-au înregistrat rezultatele : 
Zenit Leningrad —• Șahtior 1-1, Mol
dova Chișinau — Dinamo Tbilisi 1-0, 
Aripile Sovietelor — Spartak Moscova 
2-0, Ț.S.K.A. — Torpedo Moscova 2-1, 
Dinamo Minsk — S.K.A. Rostov 2-0, 
Torpedo Kutaisi — Kairat 2-0, Șinnik 
laroslavl — Dinamo Kiev 2-2. In cla
sament: Dinamo Tbilisi 11 p, Spartak 
Moscova, Dinamo Kiev și Torpedo Mos
cova cîte 10 p etc.

• La Praga : Spartak Sokolovo — 
America Rio de Janeiro 3-1 (1-0).

ADUNAREA GENERALA A U.E.F.A.

Pentru 17 iunie a fost programată 
la Madrid adunarea generală a 
U.E.F.A. în cadrul căreia se vor dis
cuta mai multe probleme interesante. 
Va fi supus un proiect pentru organi
zarea a două zile internaționale de 
fotbal, rezervate meciurilor internațio
nale, în prima duminică a lunii oc
tombrie și ultima duminică a lunii 
aprilie a fiecărui an. De asemenea, se 
va discuta reorganizarea federației in
ternaționale în sensul acordării unei 
autorități mai mari Uniunilor conti
nentale, eventuale modificări în ce 
privește preliminariile campionatului 
mondial, organizarea unui campionat 
european intertări etc. 

armă liberă calibru redus. Miercuri 
s-a desfășurat proba de armă liberă 
60 focuri culcat și prima manșă la 
pistol viteză. Ambii trăgători romîni 
de la proba de armă, Șt. Caban și P. 
Șandor, au tras cu mult sub posibili
tăți. In aceeași zi s-a desfășurat și 
prima manșă la pistol viteză. Pe pri
mele trei locuri se află concurenții ce
hoslovaci Hroicek și Nacovschi cu cîte 
295 și respectiv Lapșaschi cu 294 p. 
Trăgătorul nostru M. Roșea a totalizat 
290 p., deoarece a mers slab pe se
riile de 8 secunde. Joi se desfășoară 
proba de armă liberă calibru redus 
3x40 focuri și manșa a II-a la pistol 
viteză, iar vineri proba de pistol pre
cizie.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat: 1. Navratil (R.S.C.) 
582 p; 2. Ianecek (R.S.C.) 580 p; 3. 
Stiborik (R.S.C.) 578 p; ...10. St. Ca
ban (R.P.R.) 572 p;„. 20. (?) P. Șan
dor (R.P.R.) 558 p.

Turneul echipei de handbal 
a orașului București (tineret) în Iugoslavia
Tinerii noștri handbaliști s-au îna

poiat marți din turneul întreprins în 
Iugoslavia. Din discuțiile purtate cu ei 
am aflat cîteva amănunte interesante, 
care completează cronica — sumară 
— publicată în ziarul de luni. Tradițio
nalul turneu de la Sarajevo nu s-a 
mai disputat, deoarece nu au răspuns 
invitației toate echipele solicitate să 
participe. In această situație, echipa 
noastră a fost programată să dispute 
trei meciuri, ultimul avînd loc dumi
nică dimineață. In acest joc, reprezen
tativa București (tineret) a întîlnit for
mația Bosna, a doua clasată în cam
pionatul Iugoslaviei și avînd in rîn- 
durile ei trei jucători care au partici
pat la ultimul campionat mondial 
(Bjegovici, Șarenkapa și Mostaraț) și 
alți doi internaționali (Martincevici 

și Cengici). Bilanțul turneului: două 
victorii cu 23—16 (14—6) cu Mlada

și-a încheiat turneul
In ultimul joc din Iran, Combinata 

Petrolul-Rapid a întîlnit selecționata 
Iranului. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 1-0 (1-0) prin golul în
scris de Pahonțu în propria poartă, în 
minutul 39.

Tn drum spre țară, fotbaliștii noștri 
s-au oprit ieri la Atena unde au întîl
nit pe fruntașa clasamentului grec, 
Panathinaikos. Jocul, desfășurat în 
fața a 15.000 de spectatori, s-a termi
nat la egalitate: 1-1, după ce la pauză 
gazdele conduceau cu 1-0. Pentru e- 
chipa romînă a marcat Țîrcdvnicu, în 
minutul 65. Cei mai buni jucători ro
mîni : Fronea, Țîrcovnicu și Macri.

Combinata sosește azi în țară.
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MECIUL de fotbal dintre selecționata FIFA 
si reprezentativa Scandinaviei, care va 
avea loc la 20 mai în capitala Danemar
cei, va fi arbitrat de olandezul Leo Horn, 
secundat de Roomer și Van Lauwen.

PLANORIȘTII sovietici Pavel Antonov și 
Valeri Oplatciko au stabilit un nou record 
mondial de distanța. Zburînd pe un planor 
cu doua locuri ei au străbătut 590 km. 
intre Dnepropetrovsk și Volgograd in timp 
de 7h42:00,0, întrecînd astfel cu 54 km 
recordul deținut pînă acum de polonezul 
Kepka.

SECRETARUL Federației africane de 
fotbal, Murad Fahmy, a anunțat că 
la ediția din anul viitor a campio
natului de fotbal al Africii vor parti
cipa 15 țări. Finala se va desfășura 
la Tunis în octombrie 1965. Echipele 
au fost împărțite în patru grupe : A : 
R.A.U., Maroc. Nigeria; B : Sudan, E- 
tiopia, Uganda, Kenya; C : Senegal, 
Mali, Guineea; D : Libia, Congo. Coasta 
de Fildeș. Tunisia—țara organizatoare— 
și Ghana, cîștigătoarea ultimei ediții a 
campionatului, au fost calificate din o- 
ficiu în turneul final.

PENTRU prima oară în istoria fotbalului 
englez, începînd din sezonul viitor meciu
rile vor putea avea loc și duminică, în loe 
de sîmbătă, ca pînă acum. Măsura privește 
numai partidele din cadrul competițiilor 
pentru diferite cupe internaționale.

CONGRESUL Uniunii europene de judo, 
întrunit în Berlinul democrat, a hotărît crea
rea a două noi categorii de greutate. Ac
tualelor categorii : ușoară (pînă la 63 kg), 
mijlocie (pînă la 80 kg) și grea (peste 93 
kg) li se vor adăuga categoriile mijlocie 
mică (pînă la 70 kg) și semigrea (pînă la

Clasamentele Federației internaționale de tenU di masă

Maria Alexandru, pc locul 2 în lumi 
iar Ella Eonstantincscu pc locul 3
De curînd, comisia de clasificare din 

cadrul Federației internaționale de te
nis de masă a alcătuit clasamentele 
celor mai buni jucători din lume. La 
fete, Maria Alexandru ocupă locul al 
Il-lea, iar Ella Constantinescu se află 
pe locul al lll-lea.

Iată clasamentele: FETE: 1. Mat- 
suzaki (Japonia), 2. MARIA ALEXAN
DRU (R. P. Romînă), 3. ELLA CON
STANTINESCU (R. P. Romînă), 4. 
Seki (Japonia), 5. Ito (Japonia), 6. 
Sun Mei-in (R. P. Chineză), 7. Yama- 
naka (Japonia), 8. Ciu Ciun-hui (R. P. 
Chineză), 9. Heirits (R. P. Ungară), 
10. Lian Li-cen (R. P. Chineză), 11. 
Foldy (R. P. Ungară), 12. Li Ho-nan 
(R. P. Chineză), 13 Lin Hui-cin (R. P. 
Chineză), 14. Hu Ke-min (R. P. Chi
neză), 15—16. D. Rowe (Anglia) și 
A. Simon (R.F.G.), 17—18—19. Lukacs 
(R. P. Ungară), Shannon (Anglia) și 
Van Sien (R. P. Chineză). BĂIEȚI: 1. 
Ciuan Tze-tun (R. P. Chineză), 2. Li

Bosna (din categoria A) și 24—18 
(14—7) cu selecționata orașului Trav- 
nik și un insucces, cu 19—20 (14—8) 
în fața echipei Bosna.

In legătură cu acest turneu am stat 
de vorbă cu conducătorul delegației 
noastre, M. Tîrnoveanu — membru în 
Biroul federației — și antrenorul echi
pei, E. Trofin. Iată ce ne-au spus:

M. Tîrnoveanu: „Ne-am bucurat de 
o primire excelentă. Jocul echipei noa
stre și-a atras frumoasele aprecieri ale 
spectatorilor și conducătorilor echipe
lor iugoslave. Consider că turneul și-a 
atins scopul in mare măsură, că a 
fost foarte util pentru verificarea aces
tui tot cu mulți jucători de perspectivă 
și a pregătirii lor".

E. Trofin: „Ca rezultate, turneul se 
putea încheia cu trei victorii. Am în
tîlnit adversari valoroși, mai ales ul
timul, dar a existat o mare diferență 
de joc în favoarea echipei noastre, 
care a realizat în multe perioade faze 
de mare spectacol. De altfel, a și con
dus detașat in prima repriză și chiar 
în a doua a fiecărui meci (16—10, 
17—11, 19—15 în. al treilea). Dacă 
totuși am pierdut ultima partidă a- 
ceasta se datorește faptului că unii 
jucători fruntași, (Gruia și Popescu 
mai ales) au tratat cu ușurință jocul 
la un moment dat, ratînd cu multă 
seninătate ocazii clare sau jucînd ne
atent în apărare. In general trebuie să 
remarc că jucătorii consacrați — în 
ciuda calităților lor reale — nu s-ău 
mobilizat suficient și nici nu i-au mo
bilizat pe cei mai tineri. In schimb 
aceștia au fost o revelații pentru mine, 
ceea ce îmi întărește convingerea că 
trebuie să lărgim iotul de tineret — 
care are o valoare certă — cu noi 
elemente, bine selecționate din punct 
de vedere tehnic și al faliei, și de care 
handbalul nostru dispune în număr su
ficient. Sînt tineri care pot ajunge în 
echipa A tot așa de bine ca. Gruia 
sau Popescu, de pildă. De altfel, spe
cialiștii iugoslavi, care au văzut echipa 
noastră, au afirmat că handbalul ro- 
mînesc are de pe acum urmași demni 
ai lui Ivănescu, Mozer, Redl etc.".

rep.

93 kg). Congresul a hotărît de asemenea 
să ceară Federației internaționale de judo 
să propună ca acest sport să figureze și 
în programul Jocurilor Olimpice din anul 
1968, de la Ciudad de Mexico.

UN GRUP de 10 alpiniști chinezi au 
reușit să escaladeze muntele Shisha 
Pangma, avînd o altitudine de 8012 m 
din masivul Himalaya. Alpiniștii s-au 
înapoiat la tabăra nr. 2 situată la 
5800 m altitudine, unde medicii care 
i-au examinat i-au găsit perfect să
nătoși, în ciuda eforturilor pe care a- 
ceștia au trebuit să le depună.

LA BLACKPOOL, înotătoarea engleză Nor
folk a întrecut recordul mondial în proba 
de 110 yarzi spate, realizînd 1:09,8. Născută 
la 15 februarie 1947, ea este ucenică coa
feză. Cel mai mare necaz al ei constă în 
faptul că în bazin i se strică.coafura, 
tiansformîndu-se, după cum spune ea, în 
„coadă de șoarece" Jill Norfolk se anunță 
ca o rivală serioasă* pentru Christine Caron 
(Franța).

ORGANIZAȚIA italiană de fotbal feminin, 
cu sediul la Roma, a cerut să fie recu
noscută de... CONI (Comitetul olimpic ita
lian). Intrucît dorința nu le-a fost satisfă
cută, jucătoarele de fotbal au făcut apel 

Fu-iun (R. P. Chineză), 3. Cian Si-I 
(R. P. Chineză), 4. Kimura (Japonia 
5. Su In-șen (R. P. Chineză), 6. V; 
Ci-lian (R. P. Chineză) 7. Ogimui 
(Japonia), 8. Alser (Suedia), 9. T 
Tao-pen (R. P. Chineză), 10. Iun Kj 
Hua (R.P.D. Coreeană), 11. Miki (J 
ponia), 12—13. Berczik (R. P. Ung 
ră) și Markovic 11 (R.S.F. Iugoslavia 
14. Iq Cian-ciun (R. P. Chineză), 1 
Scholer (R.F.G.), 16. Konaka (Jap 
nia), 17, Van Cia-sen (R. P. Chineză 
18—19, Arndt (R.F.G.) și Liao Ven-ti 
(R. P. Chineză).

SCURTE ȘTIRI EXTERNI
UN NOU TURNEU INTERNATIONA 

FEMININ DE ȘAH
Tn localitatea balneară Suhun 

(U.R.S.S.), de pe malul Mării Negr 
începe în aceste zile un turneu intei 
național feminin de șah. Printre inv 
țațele la această întrecere se află : 
reprezentanta țării noastre. maestr 
internațională Margareta Teodoresct 
Pe lista participantelor se disting n. 
mele campioanei mondiale Nona G< 
prindașvili (U.R.S.S.), Vera Nedelkc 
viei (Iugoslavia), Edith Keller-Hei 
man (R.D. Germană), E. . ' Konat 
kowska (Polonia), Eva Karakas (Ur 
garia).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
FLORETĂ DE LA COMO (ITALIA

Stațiunea balneo-climaterică Corn 
din Italia va găzdui, la sfîrșitul acestr 
săptămîni (9—10 mai), tradiționale 
concurs internațional de floretă femi 
nină, organizat de federația italian 
de scrimă și dotat cu „Cupa Floret 
de argint".

Pentru concursul de la Con», fede 
rația noastră de specialitate a stabili 
următorul lot: Olga Orban-Szabc 
Maria Vicol, Ileana Ghiulai și Ecate 
rina lencic
A LUAT SF1RSIT CAMPIONATUi 

MONDIAL FEMININ DE BASCHE
Cea de-a 4-a ediție a campionatulu 

mondial feminin de baschet a lua 
sfîrșit luni seara la Lima cu succese 
echipei U.R.S.S., care a intrat pentri 
a doua oară consecutiv în posesia eu 
pei mondiale. In ultimul meci, baschet 
batistele sovietice au învins cu sco 
rul de 72—55 (35—25) reprezentativ; 
R.P. Bulgaria. Pe locul doi,s-a clasa 
echipa R.S. Cehoslovace, învingătoar 
cu 69—41 (38—14) în partida cu Bra 
zilia. Clasamentul final al campiona 
tului: 1. U.R.S.S. 12 puncte (436— 
260); 2. R.S. Cehoslovacă — 10 punct- 
(378—287); 3. R.P. Bulgaria — 11 
puncte (363—321); 4. S.U.A, — I 
puncte (270—294); 5. Brazilia — ; 
puncte; 6. Iugoslavia — 7 puncte; 7 
Peru — 6 puncte.

Viitoarea ediție a campionatului mon 
dial feminin de baschet va avea loc îi 
1967 in organizarea federației dit 
R. S. Cehoslovacă,
TURNEUL DE ȘAH DE LA VlRȘEj

Cu două runde inain.te.de terminare: 
turnculuț internațional de șah ‘ de 1; 
Vîrșeț, în clasament conduce i'ugbsla 
vul Matulovici c.u 11,5 puncte, urma 
de Parma și Knezevici cu cîte 1( 
puncte fiecare. Maestrul roniîn Ciocilte: 
ocupă locul 6 (din 16 concurenți) ct 
7,5 puncte. Ciocîltea a cîștigat în run 
da 13-a la Bukan, iar din cele trc\ 
partide întrerupte a obținui o victorii 
și două remize.

la un tribunal civil din Roma, în speranțe 
că reprezentanții justiției le vor arăta mai 
multă înțelegere. Spre regretul lor, tribu
nalul căruia li s-au adresat s-a declarat, 
incompetent.

NORVEGIANUL Evans, specialist îr 
săritura în înălțime de pe loc, a reu
șit să adauge un nou „record mon
dial" ia palmaresul său, realizînd 1,'lî 
m fără elan (cel precedent era de 
1,76 m). Firește, această performanță
nu are decît o valoare simbolică : c 
asemenea probă nu figurează în pro
gramul vreunei competiții internațio
nale.

IN ECHIPA reprezentativă de gimnastică 
a U R.S.S care a întîlnit recent naționala 
Franței, a apărui. . Vladimir Kuț. Bineînțe
les nu e vorba de fostul atlet, ci de un 
tinăr gimnast care are... exact același 
nume. Comentînd această apariție, ziarul 
,,1’Equipe" spune că... Vladimir Kuț are 
toate șansele să apară și pe lista medalia- 
ților olimpici de la Tokio.

VlRSTA adevărată a lui Liston a fost dată 
publicității de unul din gardienii unei în
chisori unde Sonny și-a făcut un „scurt 
stagiu*’ Vicecampionul mondial s-a născut 
la 8 mai la Pine Bluff (Arkansas) în anul 
1932 și nu în 1934 cum a apărut pînă acum 
în anuare El își sărbătorește, deci, în 
aceste zile a 32-a aniversare a zilei de 
naștere.

1N VEDEREA Jocurilor Olimpice, tn 
capitala Japoniei se construiesc nume
roase șosele și drumuri de acces la stas 
dioane și terenurile sportive. Potriva 
unei statistici, numai pentru construirea 
a două șosele au trebuit să fie mutate 
3750 de case.
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