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DECRET
PENTRU CONVOCAREA

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In temeiul articolului 29 din Constituție, Con

siliu! de Stat al
U E

Se convoacă 
prima sesiune a 
ziua de 18 martie 1965, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București 9 martie 1965

Republicii Populare Romînă 
CRETE A'Z Ăi
Marea Adunare Națională în 
celei de-a cincea legislaturi, în
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Hunedoara-ue^a *

rgan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Duminică, in București

Finalele campionatelor republicane de cros

■

|o

3 schiori rominî participă
la „Marele Premiu
al Slovaciei"

Schiorii Cornel Tăbăraș, 
Gohn și Marin Focșeneanu, 
țiți de antrenorul Mihai . 
au plecat marți în Cehoslovacia. 
Ei vor participa sîmbătă și du • 
minică la întrecerile de slalom 
special și slalom. uriaș din cadrul 
tradiționalului concurs internațio
nal „Marele Premiu al Slovaciei”, 
de la Tatranska ~

• AZI: Grivița
Lomnice.

Kurt 
înso- 
Bîră,

Roșie-Steaua.

SOCIALISMULUI, BUNĂSTĂRII Șl PĂCII!
Poporul și-a spus cuvîntul. Cu entuziasm, cu hotărîre, cu 

încredere neclintită în politica înțeleaptă, clarvăzătoare 
a partidului, 12 834 862 de alegători, reprezentînd 99,85 

la sută disc, numărul total al celor ce s-au prezentat în fața 
urnelor, ai^_*#tat  Ia 7 martie pentru candidații Frontului Demo
crației Populare. O atmosferă însuflețită, sărbătorească, a ca
racterizat, în întreaga țară, ziua alegerilor.

Rezultatele alegerilor de deputați pentru Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare, strălucita victorie a Frontului 
Democrației Populare oglindesc în mod convingător unitatea 
de nezdruncinat a poporului nostru în jurul partidului și gu
vernului, forța și tăria regimului nostru de democrație populară.

Mîndri că trăiesc și muncesc într-o țară puternică și bogată, 
în plin avînt constructiv, oamenii muncii au pășit în fața ur
nelor însuflețiți de cuvintele rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la posturile de radio și televiziune : „Tabloul 
luminos al realizărilor țării noastre oglindește voința neînfrîntă 
a poporului romîn de a-și făuri o viață fericită, de a face 
patria noastră mereu mai bogată, mai înfloritoare."

Alegerile de la 7 martie au reliefat convingerea oamenilor 
muncii că drumul pe care l-au ales, și pe care pășesc sub 
conducerea partidului, este drumul înfloririi patriei, al socia
lismului, al bunăstării și păcii. Prin votul lor unanim', oamenii 
muncii și-au arătat satisfacția că munca lor entuziastă rodește 
în minunatele transformări care schimbă din temelii 
bucuria că Republica Populară Romînă urcă spre 
mai înalte ale progresului și civilizației.

împreună cu ceilalți oameni ai muncii, sportivii 
și ei la 7 martie, cu bucurie și încredere, votul candidaților 
Frontului Democrației Populare. Ei și-au exprimat astfel recu
noștința față de partid și guvern, pentru grija pe care o acordă 
în permanență culturii fizice și sportului din țara noastră. Așa 
cum ne-au declarat numeroși sportivi, votul dat candidaților 
F.D.P. reprezintă în același timp un angajament ferm de a 
munci cu și mai multă însuflețire pentru continua ridicare a 
măiestriei sportive, pentru noi succese în activitatea compe- 
tițională internă și internațională.

La locurile lor de 
strădui să obțină noi 
obiectivelor ultimului 
dament trainic noului

In imagine un aspect din întrecerea de cros rezervată juni
oarelor, desfășurată in primăvara anului trecut în Capitală. 

Foto : T. Roibu

fața țării, 
culmi tot

și-au dat

muncă, sportivii patriei noastre se vor 
succese, contribuind astfel la înfăptuirea 
an al șesenalului, care va pune un fun- 
plan cincinal.

Cele două partide feminine ale 
cuplajului bucureștean de marți 
seara, Știința—Progresul și Rapid 
—Voința au avut o notă comună : 
după cîte o repriză echilibrată, 
Știința și Rapid s-au detașat des
tul de sigur, obținînd victorii pe 
deplin meritate.

In prima întîlnire, echipa Pro
gresului (mult schimbată în bine 
în retur) a dat serios de furcă 
campioanelor noastre timp de 20 
de minute. Scorul a alternat per
manent și doar în ultima parte 
a reprizei Știința a reușit să a- 
cumuleze un avantaj de 6 puncte : 
22—16. La reluare, jucătoarele de 
la Progresul au mai ținut pasul 
cîteva minute : 26—30 în min. 27. 
Apoi. Știința a folosit cu mai 
multă precizie contraatacurile și 
partida a fost jucată. Scor final ; 
51—39 (22—16) pentru Știința. Au 
înscris : C. Gheorghe 10, S. Du
mitrescu 9, Nagy 9, Simon 6, 
Tintorescu 11. Haralambie 6 pen
tru Știința și Grigorescu 8. Goaga 
2, Vasiliu 8, ' ’ ~ —
Zamfirache 
Progresul.

Și partida
ința a stat ____ ...... ___ „
nul incertitudinii. La început au 
condus feroviarele cu 18—11 (min. 
10) și 24—21; (min. 17), apoi ju
cătoarele de la Voința cu 26—24 
(min. 18), ; 34—26 (min. 22)
și 39—34 (min. 26). Se părea 
că Voința va reuși, în sfîr- 
șit, să obțină o victorie în fața 
Rapidului. Dar, minutele care au 
urmat au răsturnat complet si
tuația. Emilia Florescu și Anca 
Racoviță au finalizat cu facili
tate o serie de acțiuni individua
le, în timp ce jucătoarele Voinței 

■ neatente în apărare, au ratat —
în plus — ocazii peste ocazii. Și 
astfel, după numai 3 minute, ta
bela de marcaj indica 45—39 pen
tru Rapid. Pînă la sfîrșit, lupta 
a fost viu disputată dar Voința 
nu a reușit decît să se apropie 
la scor : 44—45 în min. 32 și
49—51 în min. 34. Scor final : 
60—54 (26—32) pentru Rapid.

ORAȘELE IN CARE SE VOR 
DISPUTA „OPTIMILE1* 

CUPEI R.P.R. LA FOTBAL
In ședința ținută aseară, co

misia de competiții a F. R. Fot
bal a stabilit locul de desfășurare 
a optimilor de finală ale Cupei 
R. p. Romîne, programate pentru 
miercuri 17.III. a.c.

Jocurile se vor desfășura în ur
mătoarele localități :

Constanța : Dinamo București 
— Petrolul.

Galați ; Steaua — C.S.M.S.
Brașov : Farul — Știința Cluj.
R. Vîlcea : Minerul Lupeni — 

Progresul București.
Sibiu : Metalul Tîrgoviște — 

U.T.A.
Cluj : A. S. A. Tg.

Minerul Baia Mare.
București : C.F.R.

Rapid.
Cîmpina : Dinamo 

Steagul roșu.
Toate jocurile încep

A. Mureș

Roșiori

Pitești

la ora 15.30.

Duminică, pe traseul din 
apropierea cartierului „Pa

jura", aproximativ 400 
specialiști și alergători 
fond (juniori, junioare, 
niori și senioare) își 
disputa titlurile de 
oni republicani de cros pe 
anul 1964. Evenimentul re
ține atenția în mod deose
bit datorită intenselor pre
gătiri făcute în toate regiu
nile și importanței pe care 
finala competiției o are în 
acest an : pregătirea pen
tru campionatul republican 
de atletism pe echipe și ve
rificarea 
balcanic 
aprilie).

Pe listele de înscrieri 
gurează mai multe nume

de 
de 
se- 
vor 

campi-

înaintea Crosului 
(București 11

fi
de

alergători consacrați în ast
fel de probe. După toate pro
babilitățile, la juniori lupta 
se va da, la individual, în
tre Căpraru, Cioca. Săvescu, 
Dîndăreanu și Dumitru Au
rică, iar pe echipe între Di
namo Brașov, Metalul Bucu
rești și Viitorul. La junioa
re, printre favorite se nu
mără Doina Bîrsan, Leontina 
Frunză, Gherghina Moldo- 
veanu, Elisabeta Baciu și 
Elena Ionescu — la indivi
dual, Rapid, Sc. UCFS Ro
man și Constructorul, pe 
echipe. Firește, cu un inte
res deosebit sînt așteptate 
întrecerile senioarelor și se
niorilor. La fete, pornesc cu 
mari șanse la titlu Elisabeta 
Teodorof, Irina 
greanu. Viorica
Florentina Stancu (pe echi
pe: Dinamo și Metalul), iar 
la băieți: Barabaș, Grecescu, 
Mustață, Lupu, Rusnac (pe 
echipe: Dinamo, Steaua și
Rapid).

In programul de duminică 
va figura, de asemenea, pro
ba de semifond (din cadrul 
concursului republican) în 
oare se anunță favoriți Ște
fan Beregszaszi, Corșatea, 
Luca, Horia Ștef și Schmidt 
Horst (pe echipe 
Rapid).

Ședința tehnică 
loc sîmbătă (ora 
diul FRA din
Conta 16. cu participarea tu
turor conducătorilor de lo
turi, antrenorilor și sportivi
lor înscriși la finalele cam
pionatelor republicane de 
cros.

la rugbi
Azi, pe terenul 

(de la ora 16,30) 
finala „Cupei 6 Martie" la rugbi : 
Grivița Roșie—Steaua. în deschi
dere (de la ora 15), pentru locu
rile 3—4, Constructorul 
formația Progresului, 
meci, pentru locurile 
avea loc vineri (de la 
pe stadionul Dinamo: 
Știința Petroșeni. Echipa Olimpia 

clasează pe locul VII.

Constructorul
se va disputa

va întîlni 
Ultimul 

5—6, va 
ora 14,30)
Dinamo—

se

De
își
de

dispută titlurile

Micloș-Ze- 
Gabor și

Dinamo și

va avea
20), la se- 

str. Vasile

© Cei 
ai țării 
c'- ■ • 
rile

campioni la seniori
mai buni schiori fondiști 

. , își dispută de azi pînâ
duminică, la Po’ana Brașov, titlu.

■ de campioni republicani. Pro-

Czncu, unul din

bele inaugurale sînt cele de 
30 km seniori și io km senioare. 
Concurenții vor avea mîine zj de 
odihnă, urmînd ca sîmbătă să 
participe la cursele de 15 km 
seniori, 5 km senioare, iar dumi
nică La ștafetele 3 x 10 km seniori 
și 3x5 km senioare.

4® Tot la Poiana Brașov se va 
disputa sîmbătă și duminică tra
diționalul concurs „Cupa Poiana" 
(slalom special și slalom uriaș).

favorita 
campionatelor republicane.

Prima etapă a campionatului republican de lupte

Avachian 9, Braga 2,
9, Nicolae 1 pentru

dintre Rapid șl Vo- 
mulț timp sub sem-

O imagine dintr-un meci Steaua —Dinamo București

In campionatul masculin de baschet

Dinamo București și Steaua se iniilnesc 
pentru a 30-a oară intr-un meci decisiv

DINAMO 
STEAUA - 
așteptată de toți iubitorii basche
tului și pe care o vom putea 
urmări astă-seară în sala Flo- 
reasca. Pînă în prezent Steaua 
și Dinamo s-au întilnit în ca
drul campionatelor republicane

BUCUREȘTI — 
iată partida mult

de 29 ori.; Steaua a obținut 19 
victorii, iar Dinamo numai 10. 
Coșaverajul: 2025—1807 pentru 
Steaua.

In deschidere, de la ora 17,15, 
se vor întîlni Rapid București 
și Farul Constanta.

Sîmbătă și duminică au loc 
primele meciuri din cadrul turu
lui campionatului republican de 
lupte, seria A. In sala Dinamo 
din Capitală se întîlnesc, sîmbă
tă de la ora 16, formațiile de 
„clasice" Dinamo, Metalul și 
C.S.O. Galați, iar la „libere" 
Rapid, Dinamo și C.S.O. Galați.

Celelalte întîlniri sînt progra
mate după cum urmează : CLA
SICE — GRUPA a IlI-a la Bra
șov (Rapid, Rulmentul Brașov, 
Steagul roșu Brașov).
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiniiiiiiiiimiiiiiijmiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiih

Duminică 14 martie au loc 
meciurile din următoarele grupe : 
(clasice) — GRUPA A III-a la 
Reșița (Steaua, C.S.O. Reșița, 
C.F.R. Timișoara) ; GRUPA a 
IV-a la Satu Mare (Viitorul 
București, Chimistul Baia Mare, 
Unio Satu Mare), iar la „libere" 
GRUPA a Il-a la Lugoj (Pro
gresul București, Vagonul Arad, 
A.S.M. Lugoj) ; GRUPA a IlI-a 
la Brașov (Petrolul Ploiești, Stea
gul roșu Brașov, Rulmentul Bra
șov).

• VOLEI: Un arbitru romln
peste hotare

Ca și în edițiile precedente ale 
„Cupei campionilor europeni’* la 
volei, și anul acesta federația 
noastră a fost solicitată sa delege 
arbitri internaționali romînl pen
tru a conduce cîteva partide. 
Unul dintre ei este Ion Armeanu, 
care în ziua de 21 martie va ar
bitra la Sofia meciul masculin 
Minior Pernik-Legia Varșovia.

CUM MUNCEȘTE NOUL CONSILIU DE LA „GLORIA"
Zilele trecute, la un meci amical de fotbal, 

ne-am întîlnit cu un veteran al acestui sport, 
Iosif Pojgai, care timp de zece ani a fost 

= stîlpul apărării echipei Metalul București, 
Din discuția pe care am purtat-o cu fostul 

stoper al metalurgiștilor aflăm că 
42 de ani, nu a abandonat 
mai bun jucător al echi
pei de fotbal a serviciu
lui administrativ, 
activează în 
tul asociației 
component 
ției de 
categoria 
care). In plus, de aproape 
ales președintele asociației sportive 
pe lîngă uzinele „Republica".

— Ca fost sportiv fruntaș, 
descurcați cu multiplele treburi ale 
asociații ?

— Poftiți pe la noi, să vedeți cum am în
ceput munca.

Am acceptat cu plăcere.
Prima măsură pe care a întreprins-o noul 

consiliu a fost ținerea la zi a evidenței asoci
ației, strîngerea la timp a cotizației, organi
zarea întrecerilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului și alte probleme de ordin organi
zatoric și tehnic neglijate de vechiul consiliu. 
Deși sînt la începutul activității, membrii con- 

jtnuuiiiiniiiuiiiiiuiniiiHiiiiiiiumunuuHunniiiiniiuuiiînmiiHiuuiiiiniiunHiiuuiimuuuiuiuiiiiuiiiHiuiiiHHmuunuMumuis

deși are 
sportul. Este cel

al
popice 
I de

care 
campiona- 
Gloria, și 

forma-
(are 

clasifi-

Din viața
organizației noastre

două luni a fost 
Gloria de

cum vă 
unei mari

siliului au reușit în scurt timn să canalizeze 
pe un făgaș bun activitatea asociației, tn pre
zent, în majoritatea celor 37 de grupe spor
tive s-a pus la punct evidenta membrilor 
IJCFS, peste 90 la sută din membri și-au achi
tat cotizația pe luna februarie, iar la prima 
etapă a Spartachiadei au fost atrași în con- 

cursuri e de haltere, trîn- 
tă, sah, tenis de ma
să, tir etc. peste I 500 de 
tineri și vlrstnici.

Membrii 
sarc’ni 
pund de 
grupe și

consiliului au 
precise, răs- 
act’vitatea din 

_ din secțiile
ne ramură de sport. De exemplu, secretarul 
asociației, I. Dorobanți, are în sfera lui de ac
tivitate două grupe sportive precum și secția 
de rugbi. Președintele, împreună cu secretarul 
și încă doi membri ai consiliului, urmărește 
îndeplinirea planului de muncă al asociației, 
care reflectă fidel obiectivele trasate în con
ferința de dare de seamă și alegeri.

Trebuie să mai arătăm că datorită specifi
cului muncii din uzină, aici au fost numiți 
responsabili cu munca sportivă pe schimburi.

T. RÂBȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)



Noi purtători ai Insignei de polisportiv
TOȚI MEMBRII UCFS NICI O ASOCIAȚIE IN AFARA fizică, I. Simon, D. Dimoiu și P. Ivan

PURTĂTORI Al INSIGNEI ÎNTRECERILOR s-au evidențiat în mod deosebit în
I La asociația sportivă Știința dm 
Pașcani (președinte prof. N. Buruiană) 
s-a desfășurat o vie activitate pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv. Zi
lele trecute, ultimul grup de tineri din 
această asociație a trecut probele. A- 
cum, toți cei 796 membri UCFS — 
368 băieți, 428 fete — sînt și purtători 
ai Insignei de polisportiv.

Printre cei care au obținut Insigna se 
numără și elevii fruntași la învățătură 
Mariana Popescu, Emilia Ivanov, V. 
Merschi. L. Slătineanu ș.a.

G. Enea — coresp.

Concursul republican de calificare—
faza pe Capitală

Marți seara a avut loc în sala de 
festivități * * întreprinderii „Flacăra 
roșie" prima reuniune din cadrul Fina
lei pe Capitală a concursului republi
can de calificare seniori. S-au disputat 
8 partide, care — în general — s-au 
ridicat la un nivel tehnico-tactîc mul
țumitor. Cel mai frumos meci l-au 
furnizat Tudor Jerdea (Olimpia) și Ion 
Barbu (Grivița Roșie), victoria reve
nind, la puncte, boxerului de la Olim
pia (antrenor Mielu Doculescu). Iată 
celelalte rezultate tehnice. Muscă: 
I. Dinu (Metalul) b.k.o. C. Dobrică 
(Progresul); V. Drăgan (Steaua) câștigă

Tn dorința de a cunoaște felul în care 
secțiile de lupte s-au pregătit pentru 
noul campionat republican, ne-am de
plasat la câteva săli din București să-i 
vedem „la lucru" pe sportivii noștri 
fruntași.

• Prima vizită am făcut-o la sala 
de .sub tribunele stadionului din Ciu
lești. Atmosfera de muncă intensă ne-a 
întîmpinat. chiar de la intrare. Luptă
torii rapidiști efectuau, conform planu
lui de pregătire, un antrenament de 
pregătire fizică specifică, bazat pe lupta 
la saltea, în scopul perfecționării pro
cedeelor tehnice și al îmbunătățirii re
zistenței în regim de viteză. Cu crono- 
metrul în nună, antrenorul Al. Belușica 
urmărea atent fiecare evoluție și nu de 
puține ori oprea lupta pentru a inter
veni, pentru a da indicații.

„Vreau ca în acest campionat să în
tineresc echipa, să încep să rodez pe 
O. Tache, M. Baciu și I. Enache, la 
care mă gîndesc chiar pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice" — ne spunea antreno
rul M. Belușica. Ca obiectiv mai apro
piat, antrenorul Rapidului și-a propus 
să obțină un loc mai bun în atașamen
tul general al acestui campionat.

Activitatca la zi
• Duminică 14 martie, echipele 

noastre campioane susțin primele me
ciuri din etapa a doua a „Cupei cam
pionilor europeni”. Echipa feminină 
Dinamo București întîlnește, în Capi
tală, formația Ujpesti Dozsa Buda
pesta. Meciul se va desfășura, înce- 
pînd de la ora 18,30, în sala Dinamo. 
Echipa masculină Rapid București va 
juca în deplasare, în capitala U.R.S.S., 
cu Ț.S.K.A. Voleibaliștii noștri vor ple
ca la Moscova mîine.

• Duminică 14 martie începe re
turul în campionatele republicane de 
categoria A în seria I. în Capitală, 
etapa are programate, în sala Giu- 
lești (de la ora 9,30) jocurile Progre
sul—Rapid (f) și Steaua—Petrolul 
Ploiești (m), iar în sala Dinamo (la 
ora 17), în deschidere la meciul fe
minin Dinamo—Ujpesti Dozsa din 
„C.C.E.', întîlnirea Progresul—Dina
mo București (m).

• între 22 martie și 4 aprilie, în 
Capitală : tabăra de primăvară pen
tru juniori și junioare. Scopul taberei: 
pregătire și verificare pentru alcătui
rea loturilor republicane de juniori 
și junioare, în vederea întîlnirilor in
ternaționale care urmează să se des
fășoare în cursul verii.

Intense pregătiri în săli

Toate cele 40 de asociații sportive 
din comunele și satele raionului Sîn- 
nicolaul Mare au obținut succese de 
seamă în organizarea concursurilor 
pentru cucerirea Insignei de polispor
tiv. în fruntea lor se situează asocia
țiile Știința din Periam și Sînnicolaul 
Mare și asociațiile din Biled, Besenova 
Veche ș.a.

Instructorii voluntari A. Suciu, A. Mi- 
clăuș, P. Calfus, profesorii de educație

la puncte în fața lui Gh. Cristea 
(Metalul) ; semiușoară : S. Florea (Ra
pid) b. dese. 8 M. Cristea (S.P.C.) ; 
Gh. Prescomițoiu (S.P.C.) b.p. I. Miza 
(Metalul) ; ușoară : V. Popescu (Olim
pia) b. neprez. Gh. Voicu (Dinamo) ; 
A. Mărcuș (Progresul) b.p. N. Petre 
(Rapid); Șt. Sion (Rapid) b. ab. M. 
Badea (Grivița Roșie) ; N. Niculae 
(Semănătoarea) b.p. D. Barbu (Confec
ția).

★
Astă-seară, de la ora 19, va avea loc 

în aceeași sală (str. Bela Breiner nr. 
96, tramvaie 1, 17, 21) o nouă reuniu
ne în cadrul concursului republican de 
calificare — faza orășenească. Se vor 
disputa, cu acest prilej, 14 întâlniri care 
se anunță foarte disputate.

Cum muncește noul consiliu de la „Gloria"
(Urmare din pag. 1)

Acești harnici activiști sportivi, în nu
măr de 70, se preocupă de încasarea 
cotizației UCFS, de mobilizarea mem
brilor asociației la diferitele acțiuni or
ganizate de biroul grupei sportive și 
de organizarea unor întreceri. în ca
drul Spartachiadei de iarnă, de pildă, 
concursurile de haltere la locul de mun
că s-au desfășurat sub îndrumarea lor.

Pe linia gospodăririi bunurilor aso
ciației, membrii consiliului pot fi dați 
ca exemplu. încă din primele zile de 
după alegeri a fost numită o comisie 
care a inventariat materialele și echi
pamentul sportiv existent și s-au luat 
măsuri pentru recondiționarea unei can
tități apreciabile de echipament de fot
bal și rugbi. Pe baza sportivă „Gloria" 
se va amenaja, în primăvară, un teren 
de volei și altul de handbal. Zilele aces
tea se va face toaleta de primăvară a 
terenurilor șl a instalațiilor aflate pe 
bază.

O altă preocupare a consiliului este 
și îndrumarea birourilor secțiilor pe ra
mură de sport. Unii dintre activiștii 
consiliului asociației participă la ședin
țele secțiilor, la antrenamente și, de

• în sala din str. Ion Vidu am găsit 
întreaga garnitură de „libere" a clubu
lui Progresul. Pe saltea se aflau în 
acel moment „greii" Chircă și Scînteie. 
Antrenamentul lor nu se deosebea mult 
de un meci oficial. Antrenorul Paul 
Vatrici și-a arătat mulțumirea față de 
randamentul dat de elevii săi. Mulți 
dintre ei și-au însușit procedee tehnice 
noi, și-au îmbunătățit viteza și îndemî- 
narea, ca și multe elemente de tactică.

• Pe multiplii campioni republicani, 
luptătorii de la Dinamo, i-am găsit în 
cadrul unui antrenament de sfîrșit de 
săptămînă. Sportivii dinamoviști erau 
angrenați într-un... meci de baschet. 
Din cele relatate de antrenorul D. Cuc, 
luptătorii de la Dinamo au ajuns in
tr-un stadiu avansat de pregătire. 
După perioada în care accentul în pre
gătire a căzut pe dezvoltarea calităților 
fizice, deci pregătire fizică generală, 
a urmat etapa pregătirii fizice speci
fice, cu accent pe perfecționarea proce
deelor tehnice. Antrenamentele au res
pectat riguros principiul individuali
zării. Antrenorul de te Dinamo a insis
tat în mod deosebit, în această perioa
dă, pe finalizarea tuturor procedeelor, 
prin tuș. De altfel, el are un obiectiv 

munca de popularizare și organizare a 
acestor concursuri.

I. Cotoi — coresp.

IN RAIONUL SIBIU

Asociațiile sportive din raionul Si
biu au desfășurat o activitate susți
nută pentru trecerea probelor din ca
drul concursului Insignei de polispor
tiv. Cele mai reușite întreceri au fost 
organizate de asociațiile sportive Păl
tiniș Rășinari, Știința Ocna Sibiului, 
Oltul Boița, Știința Găliște și Carpați 
Mîrșa, care au decernat 2471 de in
signe.

I. Ionescu — coresp.

Pc urmele
In ziarul nostru din 16 februarie a 

fost publicat un raid-anchctă cu titlul 
„Exigență sporită pentru calitatea echi
pamentului și materialului sportiv". 
In material se arăta, printre altele, că 
lipsesc cheile de rezervă pentru patine, 
că o serie de patine au nichelajul ne
corespunzător și că mingile de sport 
din piele sînt de calitate slabă, că lip
sesc accesoriile pentru schiuri.

Ministerul Comerțului Interior, re
sortul de specialitate, ne-a trimis un 
amplu răspuns în care se enumera mă
surile luate în toate problemele în
serate în ziar. Astfel, cu privire la pa
tinele livrate unităților comerciale se 
arată că: „Defecțiunea a fost consta
tată și de noi, încă din luna decem
brie 1964. Din inițiativa noastră s-a 
ținut la București, la 30 decembrie 
1964, o consfătuire ou reprezentanții 
celor doi furnizori de patine — Metal- 

sigur, la întrecerile la care sînt angre
nați sportivii respectivi. Pînă acum con
siliul asociației a ajutat acele secții ale 
căror echipe participă în competiții ofi
ciale : rugbi (campionatul republican — 
categoria A), fotbal (campionatul oră
șenesc categ. I), popice (campionatul 
orășenesc) etc.

După cum ne spunea președintele 
asociației, numeroasele sarcini ce stau 
în față nu pot fi îndeplinite decît prin- 
tr-o muncă colectivă, cu aportul tutu
ror activiștilor sportivi din uzină și 
printr-o colaborare strînsă cu organiza
țiile U.T.M. și sindicat. „îndeplinirea 
obiectivelor — ne arăta secretarul aso
ciației, tov. I. Dorobanțu — printre 
care sînt: înființarea secțiilor de box, 
haltere, volei, mărirea loturilor echipe
lor de rugbi, fotbal, popice, șah, tir etc. 
cu tineri talentați, precum și organiza
rea în cele mai bune condițiuni a acțiu
nilor sportive recreative (campionatul 
asociației, excursii, duminici cultural- 
sportive) cer»"' de la toți iubitorii spor
tului din uzina noastră o muncă susți
nută"

După cum a început munca noul con
siliu de la „Gloria", fără îndoială că 
obiectivele asociației vor fi îndeplinite.

important în acest an : cîștigarea pen
tru a 17-a oară a titlului de echipă 
campioană. „Va trebui să depunem e- 
forturi deosebite, deoarece am introdus 
în echipă și cîteva elemente tinere, pro
movate din secția de juniori pe care o 
pregătește antrenorul Al. Ruzsi. Este 
vorba de N. Sava, A. Contratov, M. 
Șandru" — ne spunea D. Cuc.

• Cealaltă multiplă campioană re
publicană, formația de „libere" a clu
bului Steaua, a avut în această pe
rioadă un obiectiv mai important, par
ticiparea la turneul internațional din 
R. P. Mongolă. Luptătorii militari au 
început de mult pregătirea specifică. 
Acum se află în perioada finisărilor, 
a meciurilor de verificare, a definitivării 
echipei. Antrenamentul la care am par
ticipat a fost un antrenament sistem 
concurs în care fiecare luptător a avut 
de susținut Irei meciuri consecutive, cu 
adversari diferiți. Antrenorii 1. Crîsnic 
și Gh. Șuteu ne-au spus că la ora 
actuală cei mai în formă sportivi din 
lotul care se va deplasa în R. P. Mon
golă, sînt Gh. Tăpălagă, P. Coman. 
AL Geantă, A. Balog și St. Stingu.

Primele rezultate din turneul final 
al campionatului de juniori

Pe patinoarul „23 August" a început 
marți turneul final al campionatului 
republican de juniori, la care participă 
opt formații, împărțite în două serii.

In seria I s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Metalul Rădăuți—Șu- 
rianul Sebeș Alba 2—0 (0—0, 0—0, 
2—0) ; Constructorul București— 
S.S.E. nr. 2 București 4—1 (1—0,
0—0, 3—1) ; S.S.E. nr. 2—Surianul 
Sebeș Alba 7—3 (0—1, 4—0, 3—2).

In seria a Il-a: Avîntul Miercurea 
Ciuc—Voința Miercurea Ciuc 18—2 
(6—1, 7—0, 5—1) ; Steaua—Steagul 
roșu Brașov 5—5 (1—1, 0—3, 4—1); 
Voința Miercurea Ciuc—Steaua 7—5 
(2—0, 4—2, 1—3).

materialelor publicate
Lemn Oradea și INOX București — 
în care s-a dezbătut problema calității. 
S-a hotărît, printre altele, revizuirea 
procesului tehnologic de fabricație a 
șuruburilor de fixare a bacurilor și cel 
de fabricație a cheilor. De asemenea, 
se vor revizui cantitățile existente în 
rețeaua comercială, din punct de vede
re al calității și în cazul con -.fRării 
unor deficiențe imputabile furn zorilor 
se vor returna acestora pentru pre
schimbare sau remediere. în ce privește 
nichelajul patinelor de la INOX Bucu
rești, s-a constatat că în procesul de 
fabricație a existat un greșit proce
deu de nichelare, care n-a putut fi ob
servat la recepție de către 1DMS Bucu
rești. Defecțiunea s-a remediat prin 
modificarea procesului tehnologic de 
nichelare, iar patinele găsite cu exfo- 
lieri ale stratului de nichel au fost 
predate furnizorului și înlocuite cu al
tele bune. S-au luat măsuri ca în se
zonul 1965—1966, furnizorii de chei de 
patine să producă cantități duble de 
chei, astfel îneît o cheie să se vîndă 
o dată cu patinele, iar restul să consti
tuie o rezervă care se va vinde celor 
care au nevoie".

In legătură cu calitatea necorespun
zătoare a unor mingi de sport din piele 
produse de fabrica „Căprioara" din 
Sebeș, Alinisterul Comerțului Interior 
ne arată că a solicitat Ministerului In
dustriei Ușoare repartizarea unor can
tități de piele corespunzătoare, revizui
rea procesului de tăbăcire a acestor 
piei — la fabricile în subordine — și

In orice ocazie, in excursii*  la munte, la mare

RADIO-RECtPTORUL S.631T. CU TRANZISTDRI

• Permite ascultarea emisiunilor pe 
unde medii și lungi.

• Sensibil și selectiv.
• Audiție în difuzor sau cască.
• Dimensiuni: 142 x 87,5 x 40 mm.
• Greutatea, inclusiv bateriile : 520 

grame.
• Antenă de ferită interioară și buc

șe pentru antenă exterioară.
• Alimentarea : 4 baterii cilin

drice de 1,5 V fiecare, mon
tate în interiorul casetei.

• Receptorul este îmbrăcat 
într-o husă de piele prevă
zută cu o curea de purtare.

• Piese de schimb asigurate
• Prețul 900 lei.

Receptor portabil, de buzunar, superhete- 
rodină, cu cablaj imprimat, echipat cu 6 tran- 
zistori și 2 diode cu germaniu.

Dintre jucători s-au remarcat: Fo- 
dorea (SSE nr. 2), Ion Marian și Ior
dan (Constructorul), Fiilop I (Voința)
— care în meciul cu Steaua a înscris 
toate cele 7 goluri ale echipei sale
— Gheorghiu și Păduraru (Steaua), 
Jere și K6116 (Avîntul).

Azi, în ultimele jocuri din cadrul 
grupelor, se întîlnesc: ora 8: Voința 
—Steagul roșu; ora 10: S.S.E. nr. 2 
—Metalul Rădăuți; ora 15 : Construc
torul—Șurianul; ora 19,30 : Avîntul— 
Steaua. Vineri se vor întîlni, de la ora 
8, echipele clasate pe locurile 4 în 
fiecare serie, iar de la ora 10 echipele 
clasate pe locurile 3 în serii.

L. IEN Cl U - coresp.

remedierea defecțiunilor constatate la 
ventil. S-a trasat sarcină unităților co
merțului să acorde o atenție deosebită 
la recepția mingilor, atît ca material 
cît și în ce privește confecția, dimen
siunile etc.

In ceea ce privește lipsa irtȚeutăților 
de 3,5 și 6 kg pentru at'eA .1, se a- 
rată că aceste dimensiuni nu au fost 
produse pînă în prezent, deoarece n-au 
fost solicitate. S-a luat legătură cu 
Sfatul popular al regiunii Oltenia, fo
rul tutelar ail 1RIL Băiilești — care 
produce acest articol — pentru intro
ducerea in fabricație și a acestor 
greutăți din fontă.

Referitor la schiurile fabricate de 
CIL Reghin s-a intervenit la Ministe
rul Economiei Forestiere pentru ca să 
se acorde o mai mare atenție la fi
nisare. In același timp, s-a trasat sar
cină unităților MCI să acorde o aten
ție sporită recepției fiecărei perechi de 
schiuri.

In articolul nostru s-a scris și despre 
lipsa unor accesorii pentru schiuri. S-au 
luat măsuri ca în sezonul 1965-1966 
solicitanții să poată găsi în magazinele 
de specialitate accesoriile dorite.

★
Apreciem ca deosebit de pozitiv Fap

tul că la semnalul ziarului nostru Mi
nisterul Comerțului Interior, prin re
sortul său de specialitate, a luat mă
suri eficiente pentru remedierea lipsu
rilor. Așteptăm efectele.



Duminică se reia campionatul
Loturile echipelor cu jucătorii recent transferați • Clasamentul ® Programul 

etape • Duminică — cuplaj in Capitalăprimei

(antrenori: Angelo 
Niculescu, Dumitru 
Niculae - Nicușor, 
Anghel Florian) t 

lu, Uțu, Nunweiller V, Popa, D. 
. Ștefan, Nunweiller III, Nunweiller

• petru Emil,
II, Frățilă, 

weiller VI,

NAMO 
CUREȘTI

O. Popescu, Pîrcălab, 
I. Haidu, Ghergheli, 
Lucescu, Grozea.

(antrenorii Ilie 
Savu, Francisc Za- 
voda) : Suciu, Gor- 
nea, Eremia, C. Hai- 

M. Georgescu, Petescu, Dumitru 
iae, Negrea, Dumbravă, E. Jenei, 
țka, Crișan, S. Avram, Constantin, 
țoinea, Raksi, Pavlovici, Creinicea-

IAUA

yoinea, Raksi, 
Chirner.

(antrenori i Valen
tin Stănescu, Vic
tor Stănculescu): 
Andrei, Urziceanu, 

'seu, Motroc, C. Dan, Greavu, Ma- 
Langa, DinulrJamaischi, N. Geor- -țQ ^lăcliirncr'tZiaDiimtiriii TT T
u, Oblemenc~

• '.mu, Rugiubei.

vPID

Năsturescu -Pumitriu II, I. Io- 
Oblemenco, Kraus, Codreanu,

CLASAMENTUL
T. DINAMO BUCUREȘTI 13 10 0 3 28:12 20:
2. STEAUA BUCUREȘTI 13 7 4 2 21: 8 18
3. RAPID BUCUREȘTI 13 7 3 3 18:10 17
4. STEAGUL ROȘU BRASOV 13 5 4 4 15: 8 14
5. C.S.M.S. IAȘI 13 6 2 5 17:18 14
6. PETROLUL PLOIEȘTI 13 5 3 5 16:13 13
7. FARUL CONSTANTA 13 5 3 5 14:17 13
8. STIINTA CLUJ 13 4 4 5 21 :18 12
9. CRIȘUL ORADEA 13 3 6 4 11:12 12

10. U. T. ARAD 13 4 4 5 16:21 12:
11. DINAMO PITEȘTI 13 4 3 6 16:20 11
12. STIINTA CRAIOVA 13 4 3 6 11:22 11
13. Minerul baia mare 13 3 2 8 13:24 8
14. PROGRESUL BUCUREȘTI 13 1 5 7 6:20 7

Ioniță, Oprișan, Dragomir, Moldoveanu, 
C. Gavrilă.

(antrenori: Ion Mi- 
hăilescu, Petre Co- 
măniță) : Ghibă-

1——————— nescu, Manciu, 
Costin, Stancu, Tîlvescu, Gref, Zamfir, 
Neacșu, Tănase, Balinl, Tufan, Biikosi, 
Ologu, Pleșa, Mănescu, Zgardan, I. 
Constantinescu.

FARUL

(antrenori: Vintilă 
Âlărdărescu, Ștefan 
Vasile) : Matache, 
Niculcscu, Valcan, 

Ilie Stelian, Corneanu, Barbu, Radu 
Gheorghe, Stoenescu, Badea, Dobrin, 
C. lonescu, C David, M. Naghi, Țir- 
covnicu, Nuțu, Varga, Țurcan, Crăciu- 
nescu, Banu, Olteanu.

DINAMO 
PITEȘTI

Cele două partide programate duminică în Capitală în prima etapă 
returului se vor disputa pe stadionul „23 August" în cuplaj: ora 14: 

rogresul—Minerul Baia Mare ; ora 15,45 : Steaua—Știința Craiova.
In țară meciurile vor începe la ora 16.
Pentru cuplajul de fotbal din București, biletele se pun în vînzare în- 

>pînd de azi la casele obișnuite : Loto-Pronosport din calea Victoriei nr. 2, 
genția C.C.A. din bd. 6 Martie, stadioanele „23 August11, Republicii, Di- 
amo și Ciulești. Casa specială din str. ion Vidu funcționează fără între- 
ipere între orele 9—21.

(antrenori: Nicolae 
Oțelear-u, Dumitru 
Teodcrescu) : Pa
puc, M. Vasilescu, 

Anton, Bărbulescu, Deliu, Dumitrescu, 
Eftimie, Geleriu, Lovin, Lungan, Ma
rin Marcel, Onea, Plugaru, Sfîrlogea, 
C. Popescu, Cîrciumărescu, Bîtlan, Aii- 
hăilescu, Gr. Vasilescu, Pașcanu.

STIINTA 
CRAIOVA

MINERUL 
BAIA MARE

DE VORBA
CU

ANTRENORII
ION LUPAȘ și EDUARD LUCACI

Orașul Tata din R. P. Ungară a 
fost în primele două luni ale lui 
1965 (ca și în aceeași perioadă a 
anului trecut) cartierul general al 
pregătirilor echipelor maghiare de 
fotbal.

La acest stagiu al fotbaliștilor ma
ghiari au luat parte și doi antrenori 
romîni : Ion Lupaș șî Eduard 
Lucaci. Timp de aproape 4 săptă- 
mîni, cu carnetul de note și cu 
aparatul de filmat, cei doi tehni
cieni romîni și-au notat sau au im
primat pe peliculă tot ce a fost 
mai interesant, tot ce a fost nou 
în pregătirea fotbaliștilor maghiari.

La înapoierea în țară, cei doi 
antrenori ne-au răspuns la unele 
întrebări :

— Cît timp au lucrat echi
pele maghiare la Tata ?

I. LUPAȘ : Fiecare echipă s-a 
antrenat 3 săptămîni. Tehnicienii 
unguri se conduc după principiul 
„tehnica trebuie grefată pe o pre
gătire fizică excepțională" și de a- 
ceea pregătirea a fost axată în 
principal pe forță, rezistență, tehni
că și mai puțin, datorită perioadei 
în care ne aflam atunci, pe tactică.

E. LUCACI : Echipele au venit 
la Tata avînd însă o pregătire prea
labilă : Ferencvaros făcuse 21 de 
antrenamente, Vasas Gyor — 23, 
Dozsa Fees — 22, Vasas Buda
pesta și Ujpest Dozsa — IS etc. 
Limita minimă de antrenamente o- 
bligatorii: 12. După cum ne spu
nea Grosics, antrenor la Salgotar- 
jan, înainte de a veni la pregătirea 
comună, jucătorii săi au alergat 
62 km. In cele trei săptămîni pe
trecute la Tata ei 
încă 54 km l

— Cum se
I. LUPAȘ : La 

aveau la dispoziție trei săli de 
gimnastică și trei terenuri de fot
bal. Fiecare echipă făcea 9 antre
namente pe săptămînă: luni, vi
neri și sîmbătă cîte unul, marți, 
miercuri și joi cîte două. Diminea
ța, în sală, se lucrau 120 de mi
nute, după-amiază afară — 90 de 
minute. Ferencvaros a făcut 3 an
trenamente pe zi în prima săptă
mînă. Sîmbătă se lucra numai dimi
neața și la prînz toată lumea pleca 
acasă, revenind duminica, la cină.

— Nu a... dispărut nimeni ?
I. LUPAȘ : In cele 4 săptămîni 

cît am stat noi acolo a fost un 
singur caz de indisciplină, sancțio
nat aspru. In rest, absolut toți ju
cătorii au îndeplinit cu conștiincio
zitate tot programul. Nimeni nu 
trăgea chiulul. Toți fotbaliștii erau 
conștienți că pentru ei lucrează. 
Tehnicienii, în frunte cu Lajos Ba- 
roti și Gustav Sebeș spuneau că 
lucrează atît de mult și de atent 
pentru că nu mai au jucători la fel 
de. talentați ca acum 10—12 ani și 
de aceea, cei de acum trebuie să 
se impună prin pregătire.

E. LUCACI : Vreau să spun ceva 
în legătură cu echipa lui Hideg
kuti : Vasas Gyor, aflată în pregă
tire pentru partida-tur cu DWS 
Amsterdam din „C.C.E.", a susți-

nut într-o dimineață un meci de 90 
de minute cu lotul UEFA, a făcut 
apoi un cros de 2800 m și, după- 
amiază, toți jucătorii au luat parte, 
în condiții excelente, la un antre
nament de 120 de minute. Iar un 
meci de verificare susținut cu cîte- 
va zile mai tîrziu în compania echi
pei austriece Helfort, campioană a 
categoriei B, aflată în plină între
cere, a fost cîștigat de Gyiir cu... 
16—0 1

— Deci, atenție deosebită a- 
cordată pregătirii fizice.

I. LUPAȘ : Întocmai. Se fac e- 
xerciții cu saci de nisip grei de 
5—6 kg, bare de metal de cite 
5 kg, haltere pînă la 40 de kg 
și se lucrează foarte mult cu o 
coardă de cauciuc, un fel de ex
tensor, folosită și pentru creșterea 
forței picioarelor. In plus, tot an
trenamentul era făcut în mișcare. 
Chiar și în timpul de revenire a 
organismului, între două exerciții, 
fotbaliștii nu stăteau pe loc.

— Ce noutăți tactice ati ob
servat ?

I. LUPAȘ : In general tehnicie
nii unguri nu se preocupă la fel 
de mult ca noi de sistemul de joc. 
Ei dau mai multă atenție celorlalți 
factori ai pregătirii. Din punct de 
vedere tactic îi preocupă tdeea ca 
jucătorii, dacă nu reușesc să-și im
pună tactica lor, să știe să con
tracareze tactica adversarului. Pe 
teren echipele se așează inițial în 
1—4—2—4, dar în cursul acțiuni
lor ofensive sistemul se apropie 
de WM. Hidegkuti, de pildă, a im- 
primat echipei sale, Vasas Gtjdr, un 
joc cu doi centri înaintași, ceea ce 

surprins multe echipe adverse.
— Cum se pregătesc fotbaliș

tii vecini pentru campionatul 
mondial ?

E. LUCACI: După începerea 
campionatului pe 1965, fixată la 14 
martie, jucătorii din lot vor lucra 
luni, marți și miercuri la Tata, ur- 
mînd ca în restul zilelor să fie la 
dispoziția cluburilor lor.

— Ați observat individuali
tăți de mare clasă ?

I. LUPAȘ : O comparație între 
cei mai buni jucători din Komînia 
și din Ungaria nu este în defavoa
rea noastră. Noi avem jucători tot 
atît de tdlentați. Ei sînt însă mai 
bine pregătiți. Am observat că toți 
duc o viață sportivă.

P.S. Cei doi tehnicieni romîni îm
părtășesc din experiența căpătată cu 
acest prilej antrenorilor din țara 
noastră. Ei țin o serie de confe
rințe (organizate cu sprijinul F. R. 
Fotbal) urmate de filmul realizat 
la Tata.

Luni ei au vorbit în fața antre
norilor din București, iar marți au 
fost la Craiova. în continuare vor 
conferenția la Cluj (vineri 12 mar
tie), Arad (sîmbătă 13 martie) etc.

\

(antrenori: Ștefan 
Onisie, Paul Galiș): 
Bai, S. Vlad, Cro- 
meli, Secheli, Ui- 

Pînzaru, Halagian,Silviu
Nico-

(antrenori: 
Ploieșteanu, 
lae Proca) : Ada- 
inache, E. Naghi, 

cescu, I. Jenei, Sigheti, Campo, 
Ști, Năftănăilă, Necula, Gane, Pes- 
1, N. Selymesi. Seredai, Zaharia, Go- 

Leibhardt, Căunei.

EAGUL 
DȘU

Con-(antrenori:
stantin Teașcă, Ma
rius Beraru) : M. 
Constantinescu, Fa- 

;Pop, Vornicu, Deleanu, Ștefănescu, 
hă, Danileț, Matei, Cuperman, Ian- 
Stoicescu, Voica. Milea, Dragomi- 

Popescu, Țapu.

(antrenori: Andrei 
Șepci, Robert Cos- 
moc) : Moguț, Rin- 
gheanu, Tr. Geor

gescu, I. Suciu, Bretan, D. Bîrsan, Sza
bo, M. Adam, Ivansuc, V. Alexandru, 
Marcu, Cîmpeanu, 
Bîrsan, Pîrvuleț, 
Szbke, Tarcu.

ȘTIINTA 
CLUJ

vâri, Coleeriu,
Rozsnyai, Vaida, Cacoveanu, Soo, Sasu, 
Drăgan, Czako I, Donca, Pop, Staicu.

S.M.S.

~u, Motoc, V.

Ilie(antrenori:
Oană, Constantin 
Cernăianu) : M. Io- 
nescu, Sfetcu, Pa- 

u. Hălmăgeanu, Florea. Pal, luhas, 
rea, N. Ivan, Badea, Dridea I, Dri
ll, Mocanu, D. Munteanu, Boc, I.

:TROLUL

SANCTHJNf BINEVENITĂ
Printre juniorii Chemați să se 

egătească in vederea turneului 
ÎS-.F.A. s-a aflat pînă de curînd 

jucătorul Constantin Olteana,
■ la Dinarrtxr Pitești.
Scriem s-a aflat, pentru că el 

i mai face parte din lotul de 
niori. Mai mult, a fost suspen- 
it din activitatea fotbalistică pe 
np de 6 luni, cu incepere de la 
martie a.c.

Ce motive au stat la baza unei 
emeriea sancțiuni ? Notăm, prin- 
e altele, nerespectarea indica- 
ilor date de antrenori, viața 

. sportivă, atitudinea sfidătoare 
iă de colegi și altele. Cu toate 

antrenorii și colegii de lot i~au 
ras atenfia asupra lipsurilor 
tanifestate cu prilejul pregătirii 
cute în comun, Olteanu n-a eău- 
t să se îndrepte. 
Măsura luată de 
ebitie să dea de 
icăto'ilor care nu 
bă o comportare
inată, ca și antrenorilor lor.

F. R. Fotbal 
gindit tuturor 

iriteleg să 
demnă, disci-

De la I.E.B.S
icepînd din săptăinîna aceasta, la 
nciarul artificial din parcul „23 Au- 
t“, se reia programul obișnuit de 
maj public: joi și sîmbătă orele 
-T9 și duminică orele 10—13 și 
-17.

Neșu, Grăjdeanu, A. 
P. Gavrilă, Curuț,

(antrenori: Ladis- 
lau Silaghi, Iosif 
Buda) : Duca, M. 
Adam, Al. Geor

gescu, Solomon, Pojoni, Sacaci II, Mi
hai, Balog, Damian, L. Vlad, E. Naghi, 
Sziics, Bacoș, Tomeș, Sacaci III, Iacob, 
Al. Naghi, Tai,

CRIȘUL

D. Alureșan.

(antrenori: Nicolae 
Dumitrescu, 1. Re
inhardt) : Weichelt, 
Axente, Bacoș, Chi- 

vu, Czako II, Donciu, Floruț, Igna,
Comisar, Mețcas, Neamțu, Pantea, Pe- 
cican, Țîrlea, Steiner, Sandu, Cer-
nega, Drăgulete.

U.T.A.

Masa
Pentru buna desfășurare a activită

ții ziariștilor sportivi, cluburile organi
zatoare au datoria de a se îngriji ca 
la terenuri să existe „masa presei" cu 
locuri rezervate atît pentru redactorii 
rubricilor de sport ai ziarelor locale, 
cît și pentru cei care vin din Ca
pitală. De asemenea, este de dorit ca 
organizatorii să ușureze sarcinile zia
riștilor sportivi în ceea ce privește

ETAPA DE DUMINICA
Crișul—Dinamo București 
C.S.M.S.—Rapid
Știința Cluj—Petrolul
Dinamo Pitești—Farul
U.T.A.—Steagul roșu 
Progresul—Minerul Baia Mare 
Steaua—Știința Craiova

(antrenori: Titus
Ozon, Eugen Ior- 
dache) : Cosma,
Mîndru, Sandu, N. 

Ioniță, Știrbei, N. Stanciu, D. Popescu, 
1. Popescu, Mafteuță, Mateianu, Al. 
Constantinescu, Baboie. Dinulescu, G. 
Stanciu, St. Georgescu, Peteanu, 
Udroaica, A. Constantinescu, Ion Con
stantin.

PROGRESUL

Cu litere cursive — jucătorii recent 
transferați.

presei
accesul la vestiarele jucătorilor și la 
cel al arbitrului.

In acest sens, anul trecut, la Iași, 
Pitești, Constanța, Cluj etc. ziariștii 
s-au bucurat de sprijinul necesar. Nu 
aceleași lucruri putem spune despre 
existența unui loc special rezervat 
riștilor la Brașov, Arad, Craiova

Pînă la începerea campionatului 
sînt numai 4 zile...

zia- 
etc. 
mai

au mai parcurs

lucra ?
Tata, fotbaliștii

a

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN

ȘTIRI ® REZULTATE

Meciuri din campionatul R. P. R. în concursul Pronosport de duminică
Concursul Pronosport de duminică 

este așteptat cu deosebită nerăbdare de 
iubitorii Pronosportului. Această ne
răbdare este pe deplin justificată: 
concursul de duminică are cuprinse în 
program primele meciuri ale returului 
campionatului categoriei A.

Reamintim programul acestui 
curs :

sportului din țara noastră. Prin pre
miile valoroase oferite participanților, 
ele au suscitat, de la concurs la con
curs, un interes tot mai mare.

lată că primul concurs SPORTEX
PRES al anului se apropie de încheie
re, de data tragerii despărțindu-ne pu
ține zile.

Lista premiilor începe cu cele 20 de 
autoturisme: „Fiat 1300“, „Fiat 1100

D“, „Moskvici 403“, „Skoda-Octavia", 
„Fiat 600“ și „Trabant-Combi".

în continuare lista mai cuprinde: 
60 excursii cu autocarul în R.P. Un
gară și R.S. Cehoslovacă, motociclete, 
scutere, motorete, televizoare, frigide
re, magnetofoane, picupuri, mașini 
cusut 
multe

MECIURI AMICALE

SATU MARE (prin telefon). Ieri la 
Satu Mare echipa locală Sătmăreana 
a obținut o frumoasă victorie dispu- 
nînd cu scorul de 2-0 (2-0) de Re
colta Cărei. Cele două goluri au fost 
marcate de Teodosiu și Borbely.

AUGUSTIN VERBA-coresp.

Crișul—Dinamo București
C.S.M.S. Iași—Rapid
Știința Cluj—Petrolul
Dinamo Pitești—Farul
U.T.A.—Steagul roșu
Progresul—Minerul Baia Mare
Steaua—Știința Craiova 
Alessandria—Palermo
Bari—Livorno
Brescia—Modena
Napoli—Padova
Venezia—Spal

• Concursurile SPORTEXPRES 
devenit familiare tuturor iubitorilor

electrice, aparate de radio 
altele.

PRONOEXPP.ES

de

tragerea concursului PronoexpresLa
nr. 10 din 10 martie 1965 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

SIGHIȘOARA (prin telefon). în ve
derea reluării campionatului, formația 
Faianța Sighișoara a întîlnit în cadrul 
unui joc amical echipa Gaz Metan Me
diaș. Spectatorii au urmărit un joc 
viu disputat cu faze deosebit de dina
mice. Partida s-a încheiat cu un soor

3 29 35 6 48 46

Numere de rezervă: 19 11 IN EXCURSIE LA IAȘI

Fond de premii : 632 948 lei

Tragerea 
miercuri 17

Rubrică 
sport.

următoare va avea loc 
martie în București.

redactată de Loto-Prono-

Cu prilejul meciului C.S.M.S. Iași—> 
Rapid București, clubul Rapid organi
zează o excursie la lași. Inserieri se 
mai primesc la sediul clubului din șos. 
Giuîești rtr. 10 pînă vineri (inclusiv). 
Relații la telefonul nr. 17.01.40.

PRONOEXPP.ES


ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
NOUTĂȚI DIN „C.C.E.“-

Șl CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ 
LA HANDBAL San

Scrisoare din S. U. A. ,
wi■ nHw.uiuMniiai.eaMM

Francisco - Cleveland
MECIURI DE FOTBAL DISPUTATE IERI

• VASAS GYOR1N SEMIFINALELE „C.C.E." «JUVENTUS SI LOKOMOT 
PLOVDIV DIN NOU LA EGALITATE • ȘTIRI, REZULTATE

ACTIVITATEA HANDBALISTICA in
ternațională continuă. In centrul aten
ției iubitorilor acestui sport stă, bi
neînțeles, „Cupa campionilor europeni" 
atît la băieți, cît și la fete. In 
ambele competiții s-a ajuns la etapa 
semifinalelor. în cadrul cărora s-au și 
disputat primele meciuri : Grasshop
pers Zurich—Dinamo București 11—19 

și Ajax Copenhaga—Medveșcisk Za
greb 24—20 la masculin, Lokomotiv 
Zagreb—Spartacus Budapesta 6—7 și 
Swift Roermond — H.G. Copenhaga 3—12 
la fete. Simp’a citire a rezultatelor de 
mai sus este suficientă pentru a „ghici" 
finalele • Dinamo București — Med- 
veșciak și Spartacus Budapesta—H.G. 
Copenhaga, echipe care susțin pe te
ren propriu meciurile retur din semi
finale

DOUĂ DINTRE ACESTEA au loc, 
după cum anunță agențiile străine de 
presă, la 12 martie : Medveșciak—Ajax 
și H.G. Copenhaga—Swift.

Campiona noastră. Dinamo, va primi 
vizita campioanei elvețiene la 20 mar
tie. Clubul Grasshoppers a anunțat so
sirea echipei (însoțită de un numeros 
grup de suporteri) pentru 19 martie. 
Arbitrul meciului • Fiilop (Ungaria).

A TRETa ediție A CAMPIONATU
LUI MONDIAL feminin va fi organizată 
anul acesta în R.F.G. între 6 și 13 no
iembrie (datele nu sînt oficial comuni
cate). La campionat s-au înscris 14 echi
pe. dintre care două sînt direct ca’ifi- 
cate pentru turneul final de opt (Ro
mânia. ca deținătoare a titlului, și R.F.G, 
ca țară organizatoare), iar celelalte 12 
vor susține jocuri de calificare pentru 
turneul final : Danemarca, Olanda. Japo
nia, Iugoslavia. Norvegia. Polonia, Sue
dia. U.R.S.S . R.D.G., Cehoslovacia Un
garia și S.U.A. Turneul final urmează să 
aibă loc la Hanovra, Berlin (occidental). 
Munster. Offenbach. Freiburg, Ludwig- 
hafen, Dortmund.

,,Mondialele" de hochei pe gheață
LT~.:_r. ir■iiiiiiwiu i i.m iii imiiiiiii ■ .. mim m n

II. R. S. S.—Suedia, un meci foarte disputat
Jucătorul în tricou închis (din dreapta) este atacantul echipei Juventus

Torino, Del Sol, care cu ani în urmă a jucat la Real Madrid. In meciul de 
ieri, de la Plovdiv, Del Sol l-a înlocuit cu succes pe Sivori.

Foto: Keystone

In cadrul campionatelor mondiaie de 
hochei pe gheață, marți și miercuri 
s-au desfășurat noi întîlniri. Marți, 
selecționata R. D. Germane a obținut 
prima sa victorie în cadrul grupei A, 
dispunînd cu scorul de 7-4 (2-2, 3-1. 
2-1) de reprezentativa S.U.A., aflată 
la cei de al patrulea insucces consecu
tiv. Tn meci vedetă s-au întîlnit echi
pele Finlandei și Norvegiei. Hocheiștii 
finlandezi, după meciul nul cu sue
dezii. au reușit de data aceasta o vic
torie. realizată la scorul de 4—1 (2-0, 
1-0 1-1).

Cu mult interes a fost așteptată ziua 
de miercuri, care a inaugurat seria 
meciurilor „tari". Prima dintre aceste 
partide a fost cea dintre reprezentati
vele Uniunii Sovietice și Suediei, am
bele pretendente la locuri fruntașe. în- 
tîlnirea, după cum au transmis de la 
Tampere, crainicii sportivi, a fost foarte 
disputată și s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S. Dar ea a fost 
obținută cu destule emoții... în prima 
repriză suedezii au condus cu 2-0. în 
repriza a doua, jucătorii sovietici se 
revanșează, înscriind și ei de două ori. 
In ultima parte a meciului, de la 2-2,

Biiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiifiiiiiiiiînniiiniiiifiiuniiiiîiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiînniiiiiiitiiiiiiiniiiiiniiiiiiiînniniiiiiiiiiuiiiiininiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimțb

ARBITRA cehoslovacă de 
patinaj artistic Helena Du
dova, care în cadrul campio
natelor europene de patinaj 
artistic de la Moscova a acor
dat notele cele mai mici din 
tot. juriul patinatorului francez 
Calmat. contribuind astfel 
substantial la înfrîngerea sa 
ele căi.re austriacul Danzer. a 
fost suspendată pe timp de 2 
ani de către Federația ceho
slovacă. în decretul de sus
pendare se menționează • 
„Considerăm că greșelile de 
arbitraj comise de Dudova 
nu -falsificat rezultatele anu
mitor probe ale campionate
lor eurovene"

DUPĂ surorile Goitschel 
schiul francez va avea o nouă 
vedetă : pe Isabele Mir. A- 
ceasta este părerea lui Hono
rs Bonnet și a altor specia
liști din Franța. Fata cu pi
strui. in etate de 15 ani. este 
robustă, un adevărat băiețan- 
dru. care nu ezită să ia parte 
Si la meciurile de... rugbi, a- 
lături de băieți.

Trecînd peste amănuntele călătoriei 
spre San Francisco, mă voi opri, în 
cîteva rînduri, asupra concursului din 
acest puternic centru atletic american 
și în special asupra rezultatului cu care 
am încheiat proba de înălțime. Sînt 
oarecum mîhnită. Aceasta, cu toate că 
miile de spectatori au aplaudat rezulta
tul și I-au comentat ca pe una din cele 
mai valoroase performanțe ale competi
ției. Dar, eu știu că, în mod firesc, la 
sfîrsit de februarie, acasă aș fi putut 
realiza mai mult. Rezultatul, care în 
sistemul nostru metric înseamnă 180,8 
cm, nu mă mulțumește și-l consider un 
rezultat sub posibilitățile stadiului ac
tual de pregătire. Explicația: condițiile 
— cu totul neobișnuite, ca amplasamen
tul neadecvat unghiului de elan pe 
care-1 folosesc de obicei, ca si plecarea 
în elan dintr-o porțiune mai joasă, ceea 
ce m-au împiedicat să realizez cele șase 
„picioare" (1,83 m).

In legătură cu concursul de la 
San Francisco aș vrea să vă snun că 
pe locul 2 s-a clasat Denise Paschal 
(1,67 m), iar pe locul 3 Patrice Winslow 
(1,62 m), pentatlonista americană care a 
participat la Jocurile Olimpice de la 
Tokio.

Aș vrea să vă împărtășesc și o părere 
pe care mi-am format-o după cele patru 
concursuri pe teren acoperit și mai ales 
după probele în care a trebuit să sar 
pe podea de lemn. Mărturisesc că înain
te de plecarea în S.U.A. aveam oarecare 
reținere în aprecierea utilității acestor 
concursuri. M-am convins însă că po
deaua este mai bună decît zgura de sta
dion și concursurile de acest gen ser
vesc din plin cauza atletismului, în sen
sul că dau un colorit sezonului de iarnă,

sovieticii au luat conducerea cu 3-2, 
suedezii au egalat, dar în ultimele mi
nute, echipa U.R.S.S. reușește să mai 
înscrie două goluri, obtinînd o victorie 
prețioasă: 5—3 (0-2, 2-0, 3-1). Ulti
mul meci al serii a opus în grupa A 
echipele Finlandei și Cehoslovaciei. în 
ciuda rezistenței echipei gazdă, forma
ția cehoslovacă a obținut totuși vic
toria cu scorul de 5—2 (1-1, 2-0,
2-1). Selecționata Canadei a învins cu 
scorul de 8—1 (4-0, 2-1, 2-0) echipa
R. D. Germane. în grupa A, pe pri
mele trei locuri s-au distanțat echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și Canadei — 
toate cu cîte 8 p din 4 meciuri jucate, 
urmate de Suedia cu 5 p din 4 par
tide.

Rezultate din grupa B : R. P. Un
gară — Iugoslavia 3—0 (2-0, 0-0, 
1-0); R. P. Polonă — Anglia 11—2 
(5-1, 4-0, 2-1); R. F. Germană — R.P. 
Ungară 4—4 (0-2. 1-2, 3-0); Elveția— 
Iugoslavia 3—3 (0-0, 2-1, 1-2).

Programul de azi și mîine din grupa 
A: Suedia — Norvegia, U.R.S.S. —
S. U.A., Canada — Cehoslovacia (joi); 
R.D.G. — Norvegia, Finlanda-—S.U.A. 
(vineri). 

CALEIDOSCOP
ASTRONAUȚII nu sînt sin

gurii care se antrenează în 
cabine pneumatice. Canotorii 
vest-germani fac de cîtva 
timp antrenamente experi
mentale în cabine pneumatice 
la Centrul de cercetări aero
nautice și spațiale. An^ 
mentele au ea scop studierea 
reacțiilor organismului în 
condiții speciale dc tempera
tură si presiune, condiții ase- 
mănV.o-rc celor in rare si 
vor desfășura J.O. de la Ciu
dad de Mexico. După cano
tori, vor efectua experiența 
asemănătoare și cicliștii și 
alergătorii pe distanțe lungi.

EXACT la 33 de zile după 
ce au luat startul din Inns
bruck cinci sportivi care și-au 
propus să efectueze o iută pe 
schiuri în lungime de peste 
1000 km prin munții Aloi au 
ajuns în orașul francez ’ Gre
noble, gazda viitoarei ediții

• CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
a Jocurilor Olimpice de iar
nă. Această expediție a stră
bătut Alpii austrieci, elve
țieni, italieni și francezi și a 
fost organizată ca un simbol 
al legăturilor de prietenie în- 
orașele olimpice Innsbruck 
și Grenoble.

ZIARUL din Stockholm 
„Dagens Nyheter" acordă un 
premiu cu ocazia fiecărui 
campionat, acelui jucător sue
dez de hochei care s-a re
marcat printr-un joc sportiv. 
Pentru sezonul 1964—65 pre
miul a fost obținut de L.und- 
wall, component al noii echi
pe campioane de hochei ne 
gheață — Văska Frolunda. 
Lundwall este. în același 
timp, și antrenorul acestei 
echipe

UNIUNEA Internațională a 
Studenților a făcut cunoscut 
recent că Jocurile Mondiale 
Universitare de iarnă din 1966 
vor fi organizate la Torino 
(Italia), concursurile de schi 
vor avea loc în localitățile 
Sestriere și Bardonecchia, 
aflate la 90 km de Torino.

UN VECHI deziderat al 
francezilor se pare că este pe 
cale de a se împlini. S-a ho- 
tărît construirea unui stadion 
ultramodern la Vincennes, 
lîngă Paris, ce va costa a- 
proave 140 milioane franci, el 
urmând să fie dat în folosință 
pînă în anul 1970. Complexul

proiectat va dispune — prin
tre altele — de patru săli, 
două bazine și un muzeu da 
sport.

1N AUSTRALIA a fost des
coperită o nouă vedetă femi
nină de natație, în persoana 
tinerei eleve din Sydney. 
Kathy Wainwright, care în 
finala unei curse de S80 yarzi 
a pulverizat recordul național 
al probei, deținut de lise 
Konrads și l-a îmbunătățit cu 
13,2 secunde. Tînăra sportivă 
a egalat de asemenea recor
dul mondial al probei de 1650 
yarzi deținut de Konrads cu 
19:27 5

REPREZENTANȚII hocheiu
lui canadian au anunțat că 
intenționează să organizeze 
în cursul anului viitor un 
turneu internațional de hochei 
pe un teren mai mic, la care 
să participe echipe de copii 
între 9 și 12 ani din diferite 
țări ale lumii. Un reprezen
tant al federației canadiene de 
specialitate a declarat că în 
vederea acestui turneu s-a 
luat legătura cu forurile spor
tive din Japonia, Mexic, 
U.R.S.S., Norvegia, Danemar
ca și Suedia.

KEN MATTHEWS, cîștigă- 
torul medalie^ olimpice de 
aur în proba ,dP 20 km marș 
la Tokio, a ho+?rît să' se re
tragă din activitatea*  cdmpeti- 
țională „deoarece trebuie să
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scutesc pe atleți de monotonia și plati
tudinea pregătirilor de iarnă, întreținînd 
totodată viața atletică pe timpul așa-zi- 
sului „sezon mort“.

In încheierea acestor rînduri, aș vrea 
să-mi exprim bucuria față de apropiata 
sărbătoare a alegerilor, cînd asemenea 
tuturor celor de acasă îmi voi da din 
inimă și cu încredere votul candidaților 
F.D.P. In curînd, vești din Cleveland, 
ultimul popas al itinerarului american, 
care prevede Ia 19 martie cel de-al 5-lea 
concurs atletic internațional la care ur
mează să particip.

San Francisco, 5 martie
IOLANDA BALAȘ

MUREȘUL—LA TURNEUL DE HAND
BAL DE LA LEIPZIG

Cu ocazia Tîrgului internațional, la 
Leipzig a început un turneu de hand
bal de sală, la care participă și echipa 
feminină Mureșul Tg. Mureș. In prima 
partidă, handbalistele romîne au fost 
întrecute cu 6—4 de o selecționată a 
R.D. Germane, iar în cea de-a doua au 
terminat la egalitate (4—4) cu 
D.H.F.K. Leipzig. Alte rezultate din 
întrecerea feminină: S.C. Leipzig— 
H.C. Odense (Danemarca) 9—1 ; Jal- 
giris Vilnius (U.R.S.S.)—H.G. Oden
se 9—1 ; S.C. Leipzig—Selecționata 
R.D. Germane 5—4. In întrecerea mas
culină : S.C. Leipzig—Steaua Roșie. 
Praga 6—4 ; D.H.F.K. Leipzig—Slavia 
Praga 6—5; Partizan Belgrad—S.C. 
Leipzig 7—7 ; Dynamo Berlin—Slavia 
Praga 9—4.

După Internazionale Milano, a doua 
echipă calificată în semifinalele 
„CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI'*  
la fotbal este Vasas Gyor. Ieri, în me
ciul revanșă de la Gyor, fotbaliștii 
maghiari au învins cu 1—0 echipa 
olandeză D.W.S. Amsterdam, și au 
obținut calificarea, deoarece în primul 
joc scorul fusese egal: 1—1. Celelalte 
meciuri din sferturile de finală vor 
avea loc miercurea viitoare: Liverpool- 
F. C. Koln și Real Madrid—Benfica 
Lisabona. Tragerile la sorți pentru semi
finale, vor fi efectuate la 23 martie 
la Roma.

• Cea de-a doua întîlnire internațio
nală de judo dintre echipele U.R.S.S. și 
R.F. Germane, desfășurată la palatul 
Sporturilor din Moscova, s-a încheiat 
cu o nouă victorie a sportivilor sovietici. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de 4—2.

TURNEUL DE TENIS DE LA CAIRO

In turul doi și trei al turneului in
ternațional de tenis de la Cairo au 
fost înregistrate următoarele rezultate: 
Fletcher (Australia)—Ghani (R.A.U.) 
7—5, 6—4 ; Maicii (Italia)—Barclay 
(Franța) 9—7, 6—3: Fathi (R.A.U.) 
—Willi Bungert (R.F.G.) 6—1, 6—2; 
Mulligan (Australia)—Gisbert (Spa
nia) 7—5, 7—5; Merlo (Italia)—Man- 
darino (Brazilia) 3—6, 6—2, 6—3. De 
remarcat victoria egipteanului Falhi 
asupra lui Bungert, cel mai bun jucător 
vest-german. Gulyas (R.P. Ungară) 
l-a învins cu 6—1, 6—1 pe italianul 
Merlo. Fletcher (Australia)—Maioli 
(Italia) 6—1, 6—4; Mulligan (Aus
tralia)—Leclerc (Franța) 6—3, 6—2; 
Gaziorek (R.P. Polonă)—Ecklebe 
(R.F.G.) 6—3, 8—6.

mă îngrijesc de viitorul meu 
si al familiei mele“. El a ară
tat că a primit un serviciu 
ca muncitor electrician la o 
firmă din Tara Galilor cu 
condiția să nu lipsească de la 
serviciu.

POTRIVIT datelor publica
te de Federația de natație a 
S.U.A., 300 000 de copii pînă la 
14 ani practică înotul compe- 

tițional. La fiecare centru de 
antrenament este expus un a- 
fiș în atenția micilor înotă
tori avînd următorul text : 
„Mai aveți.., zile de antrena
ment pînă la Mexico-City“.

„IN CUPA ORAȘELOR TÎRGUB 
s-au desfășurat ieri două meciuri. C 
mai important a avut Ioc la Plovd 
între echipa locală Lokomotiv și f< 
mația italiană Juventus din Torino. ( 
și în primul meci, cele două echipe : 
terminat la egalitate: 1—-1 (1—1). A: 
fel, va avea loc un al treilea me 
Scorul a fost deschis în min. 4 < 
Manolov, iar italienii au egalat cu i 
minut înaintea sfîrșitului primei r 
prize, prin Da Costa. In formația ii 
liană au evoluat — cu excepția 1 
Sivori — toți jucătorii cunoscuți : D 
Sol, Menichelli, Stacchini, Leonci 
Bercellino ș.a. Partida a fost condu 
de o brigadă de arbitri romîni: la cei 
tru V. Dumitrescu, ajutat la tușă < 
M. Vasiliu și N. Cursaru.

La Roma, în primul meci, A. 1 
Roma a întîlnit echipa maghiară F< 
rencvaros. Victoria a revenit formați 
maghiare cu 2—1 (1—0). Revanșa \
avea loc la 27 martie la Budapesta.

★
Sîmbătă se disputa1.J' Hamburg m< 

ciul dintre echipele R.F. Germany 
Italiei. Printre cei 18 din lotul italia 
fac parte: Alhertosi, Orlando (Fiorer 
tina), Bulgarelli. Pascutti (Bologna: 
Burghnich, Guarneri. Mazzola, Corsi 
Malatrasi, Picchi (Inter.), Lodetti, Ri 
vera, Trapattoni (Milan), Bercellin 
(Juventus) etc. Din echipa R.F.G. v 
lipsi Uwe Seeler, accidentat la glezni 
indisponibil timp de cîteva luni.

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA 
TULUI MONDIAL: Costa Rica- 
Trinidad 1—0.

ȘAH1STE ROMTNCE LA BELGRAD

La Belgrad a început un turneu in 
ternațional feminin de șah. In prim: 
rundă, Teodorescu a făcut remiză ci 
poloneza Konarkowska- Același rezuj 
tat a fost consemnat în partida dintr 
Katia Iovanovici și olandeza Fann; 
Heemskerk. Stadler a învins-o pe Rujiti 
Iovanovici. In runda a doua olandezi 
Heemskerk a cîștigat la iugoslava Vuja 
novici. Poihajiic a obținut victoria îi 
partida cu Kures.

Reprezentantele țării noastre Mar 
garcta Teodoresau și Elisabeta Po 
lihroniade au făcut remiză ct 
Ljiljak (Iugoslavia) și respectiv Kata 
rina Jovanovic! (Iugoslavia). In pri 
ma rundă Polihroniade a făcut remizî 
cu Asenova (R.P. Bulgaria). In clasa 
ment conduc Heemskerk și Ljiljak ci 
l'/2 puncte.

CONTINUINDU-ȘI turneul îr 
Italia, echipa sovietică de hochei pe 
gheață Himik Voskresensk a evo
luat la Milano în compania echipei 
„Diavoli". Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul «h 
4—2 (0—0,'3—1; 1^,1).

• Cu prilejul unei reuiaUnl profesio
niste de box, desfășurată la I.ondra, pu- 
gilistul negru Rubin Carter (S.U.A.), 
considerat al treilea „mijlociu” din lume, 
a dispus prin abandon in rundul 9 de 
Harry Scott (Anglia). La cat. ușoară. 
Vic Andretti (Anglia) a obținut o facilă 
victorie prin abandon în repriza a 5-a 
în fața lui Joe Brown (S.U.A.), fost cam
pion mondial al categoriei respective. 
In Palatul sporturilor din Paris vicecam- 
pionul olimpic la categoria mijlocie- 
mică, francezul Joseph Gonzales, care a 
trecut la profesionism, l-a învins prin 
k.o. în rundul 6 pe austriacul Hugo 
Koehler.

(Agerpres)

Eleonora Mihalca 
a cîștigat concursul 

de tenis de masă de la Russa
„Cupa 8 Martie" la tenis de masă, 

tradiționala competiție internațională 
feminină care se desfășoară în fie
care an în orașul Russe (R.P. Bul
garia), s-a terminat cu succesul 
formației R.P. Romîne. învingătoare 
în concursul pe echipe, reprezentan
tele noastre și-au adjudecat și cele 
două probe individuale. Eleonor" 
Mihalca a cîștigat la simplu și îm
preună cu Catrinel Folea proba de 
dublu. La turneu! de la Russe au 
luat parte sportive din șase țări.
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