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X-a ediție a „Crosului Balcanic"
• PATRU PROBE PE PROGRAMUL ÎNTRECERILOR • IUGOSLAVII 
5I-AU ALCĂTUIT ECHIPELE • PEEV ȘI DANAILOVA - CAMPIONI 

FONDIȘTII ROMÎNI SE
ticipanți la competiție particină 
la ultimele antrenamente. Pe 
baza întrecerilor de pînă acum 
federația iugoslavă de atletism 
a alcătuit loturile de alergă
tori. Antrenorii Velimir Ilici și 
Marko Racici au selecționat pe 
următorii fondiști : seniori : 
Vazici, Cervan, Farcici, Bogu-

f
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ȘI ÎN 1965 •
te cîteva zile se va desfă- 
în Capitală cea de a X-a 

a importantei competiții 
ce internaționale " 
nic”. După cum am mai 
,at, pe programul întrece- 

figurează patru probe : 
ri (10 000 m), senioare
) m), juniori (4 000 m) și

PREGĂTESC

„Grosul

că Peev a obținut pentru a 9-a 
oară acest titlu iar Danailova 
a cîștigat pentru a 11-a oară. 
Din formațiile bulgare vor face 
parte aceeași vechi alergători, 
participanți și la ultimele ediții 
ale acestei tradiționale compe
tiții.

Sportivii romîni se pregătesc 
și ei cu toată seriozitatea. Din 
loturile noastre fac parte, prin
tre alții : Nicolae Mustață, Ion 
Rusnac. Andrei Barabaș, Ovidiu 
Lupu, C-tin Grecescu. Irina Ze- 
greanu-Miklos, Viorica Gabor, 
Elisabeta Teodorof, Elisabeta 
Bucur.
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Ionescu în plină acțiune...
(Foto : V. Bageac)

(Citiți în pag. a 3-a cronicile meciurilor Selecționata cate
goriei A—Wiener Sportklub și Selecționata de tineret—Szeged î

Romînia—Ungaria la scrimă (tineret)

[Actualitatea |

• ROMiNIA—CEHOSLOVACIA

teci din crosul seniorilor de la campionatul republican. In 
prim plan Nicolae Mustață — câștigătorul probei.

oare (1000 m). In afară de 
urs se va desfășura și „cro- 
veteranilor” (4 000 m) la 
va participa o serie dintre

iii noștri alergători de fond.
j' ora actuală, în Albania,
;aria, Grecia, Iugoslavia, 

. îînia și Turcia viitorii par-

novici, Span și Kokici, senioare: 
Farkas, Maricici, Zmejkova, 
Pctrovici și Nikolici.

Campionatele de cros ale Bul
gariei au avut loc recent în lo
calitatea Russe. Titlurile au fost 
cîștigate de Ivan Peev la se
niori și de Kipra Danailova la 
senioare. De remarcat faptul

întrucît federația poloneză de 
scrimă a anunțat că nu mai 
poate participa la „triunghiula
rul” de la București, concursul 
internațional de la Dinamo va 
avea loc sub forma unei întîl- 
niri bilaterale Romînia—Unga
ria (tineret).

Din formația oaspe, care a 
sosit în Capitală încă de marți, 
fac parte — printre alții — o

Doi lideri in turneul maeștrilor
țescu — Voiculescu V2—Vi (r. 8); 
Botez — Pavlov V2—V2. Mititelu — 
Radovici Vi—Vt, Voiculescu — 
Szabo 1—0 (r. 9); Voiculescu — 
Ciocfltea V2—V2, Ghițescu — Stan- 
ciu Vt—V2, Reicher — Partos V2— 
Vt, Pușcașu — Neamțu 0—1, Ra
dovici — Botez Vi—V2» Soos — Mi
titelu Vs—Vt, Szabo — Pavlov 
Vt—’A (r. 10); Stanciu — Voicules
cu 0—1, Mititelu — Pușcașu 0—1, 
Pavlov — Radovici V2—Vt, Botez 
— Soos ’/2—Vt (r. 11); Nacu — 
Botez 0—lj Soos — Stanciu 1—0, 
Mititelu — Botez 1—0 (într.).

în clasament : Ciociltea și Par
tos 8, Neamțu 7, Soos 5Vt (1), 
Stanciu și Pavlov 5V», Radovici 
5 (1), Ghițescu, Voiculescu, Botez 
și Szabo 5. Concursul se încheie 
duminică.

iima săptămînă a turneului 
jștrilor a început cu clarificări 
z>rtante în clasament. Trei 
Tori s-au desprins de restul 
burenților și între ei se va da 
a pentru primul loc. Aceștia 

V. Ciocîltea, C. Partos și Ș. 
mțu. Fostul campion al țării 
Iregistrat o suită impresionan
te victorii, cîștigînd după în- 
upta cu Pușcașu alte trei par- 

: la Reicher, Ghițescu și Sza- 
Aceasta n-a fost însă sufi- 

t decît pentru a-1 egala pe 
.os, în fruntea clasamentului, 
nul avînd și el o prețioasă 
orie la Ghițescu. Amîndoi li- 
i au cîte 8 puncte.

’ie rezultate înregistrate în 
nele zile : Pușcașu — Partos 

J’/a. Szabo — Botez 1—0, Ghi-

Itinerar rugbistic

Paul Filip (S.S.F.. Ploiești) una 
din „speranțele" țării noastre la 

floretă.

Berkovics (floretă), Karoly 
Marton și Sandor Erdos (spa
dă), Gory Gerevich și Zsolt 
Nagy (sabie).

Lotul romîn, definitivat în 
urma finalelor campionatelor 
republicane de juniori, înche
iate cu două zile în urmă, cu
prinde tot ce are mai valoros 
la această oră scrima noastră 
de perspectivă. Astfel, pe plan
șele sălii din șos. Ștefan cel 
Mare vor evolua Cristian Cos- 
tescu, Paul Filin, Petru Habala, 
Ileana Drîmbă, Ecaterina Ien-

cic, Marina Stanca, Suzana Tasi 
(floretă), Gheorghe Cerea 
Gheorghe Cristof (spadăl. Ale
xandru Nilca, Dumitru Vornicu 
(sabie) etc.

Programul întîlnirii a fost 
stabilit astfel :

• JOI : întrecerea pe echipe 
VINERI : turneu indivi
de floretă băieți și spadă 
SIMBATĂ : turneu indivi
de floretă fete și sabie

Asalturile vor începe în fie
care zi la orele 9 și se vor re
lua la orele 16.

dual 

dual

București - Toulouse - Heidelberg

LA NATATIE
In zilele de 10 și 11 a— 

prilie se va desfășura la 
bazinul Floreasca întîlni- 
rea internațională de nata- 
ție dintre reprezentativele • 
Romlniei șl Cehoslovaciei.

• Handbaliștii de la Dinamo

pleacă la Lyon
In cursul zilei de azi ra 

pleca spre Lyon echipa' 
masculină de handbal Df-r. 
NAMO BUCUREȘTI, care 
urmează să susțină in a- 
cest oraș finala „Cupei 
campionilor europeni”. In 
această partidă, care va a- 
vea loc simbătă 3 aprilie, 
dinamoviștii bucureșteni 
vor intilni echipa Medves-- 
ciak Zagreb. Meciul va fi 
arbitrat de suedezul G. 
Karlsson.

serie de trăgători cunoscuți, pre- 
zenți la cele mai importante 
competiții internaționale la ni
velul „speranțelor”. Iată cîteva 
nume : Eva Harsay, Marta Sza- 
rai, Ianos Csakker și Miklos

O dată cu reluarea activității 
competiționale, au început și 
pregătirile pentru întîlnirile in
ternaționale programate în apri
lie și mai. Rugbiștii — seniori 
și juniori — au de susținut în 
această perioadă trei examene 
deosebit de importante: selec
ționata de seniori a orașului 
București va întîlni selecționata 
Pirineilor — care cuprinde ma
joritatea jucătorilor fruntași din

Conferințele raionale UCFS și ale cluburilor sportive

prilej de Îmbunătățire a activității
Un eveniment important în viața organizației noastre îl con

stituie în momentul de față conferințele raionale și orășenești 
UCFS și ale cluburilor sportive. Cu acest prilej se face o temei
nică analiză a modului cum au îndeplinit organele și organiza
țiile sportive sarcinile trasate mișcării de cultură fizică și sport 
prin Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri adresat Conferinței pe țară a UCFS.

Dările de seamă prezentate, discuțiile care angrenează^ un 
mare număr de membri ai UCFS fac o analiză multilaterală, în 
spirit critic și autocritic, a muncii consiliilor asociațiilor spor
tive, comisiilor pe ramră de sport, a cluburilor, a organelor ra
ionale și orășenești UCFS în îndeplinirea sarcinii de cuprin
dere a tineretului în practicarea exercițiilor fizice și sportului, în 
lărgirea continuă a competițiilor locale, în ridicarea performan
țelor sportive. Conferințele au scos în evidență munca desfășu. 
rată în această perioadă pentru întărirea organizatorică a aso
ciațiilor sportive, pentru desfășurarea unei activități mai siste
matice și cu un conținut mai bogat. O grijă deosebită se acordă 
în cadrul conferințelor modului cum sînt angrenați profesorii 
de educație fizică, antrenorii, sportivii fruntași și instructorii în 
pregătirea și desfășurarea competițiilor de mase menite să

■ creeze oamenilor muncii — întregului tineret — deprinderea 
de a face sport.

; Conferințele cluburilor sportive dezbat cu precădere desfă- 
; șurarea activității sportive de performanță, pe baza concluziilor 
: ultimei Plenare a Consiliului General al UCFS. In conferințele 
i cluburilor sportive Rapid București, CSO Galați, CSO Hune- 
; doara ș.a. au fost puse în discuție probleme de o deosebită im- 
: portanță cum sînt acelea ale selecției, lărgirii efectivelor sec- 
? țiilor pe ramură de sport, prin angrenarea unui mare număr
r Z

de copii și juniori, îmbunătățirii muncii de instruire (prin ridi
carea nivelului profesional al antrenorilor și prin introducerea 
în procesul de antrenament a celor mai moderne metode de 
pregătire) și obținerii de rezultate superioare, la nivelul cerin
țelor internaționale ale sportului.

Numeroase sînt conferințele raionale, orășenești și ale clubu
rilor sportive care abordează cu spirit critic și autocritic pro
blemele majore ale activității lor. La CSO Hunedoara, de 
pildă, mulți dintre participanții la discuții s-au ocupat în cu- 
vîntul lor de necesitatea dezvoltării ramurilor sportive care au 
tradiție în oraș, bază materială și cadre calificate, cum ar fi 
luptele, boxul și altele. Tehnicienii și-au propus să realizeze o 
simțitoare îmbunătățire a procesului de instruire, prin folosirea 
unor metode noi, modeme, prin sporirea exigenței față de pro
pria lor muncă. Activitatea de educație cu sportivii fruntași a 
constituit, de asemenea, punctul principal în cuvîntul multor 
participanți la conferință.

La conferința raională UCFS Istria, regiunea Dobrogea, s-a 
pus un accent deosebit pe continua lărgire a activității sportive 
de mase. Mecanizatorii au împărtășit din experiența lor în or
ganizarea unei bogate activități sportive, au făcut cunoscute 
proiectele lor pentru noul sezon sportiv.

Modul cum sînt angrenați profesorii de educație fizică, an
trenorii, sportivii fruntași, instructorii în pregătirea și desfășu
rarea competițiilor de mase a stat în centrul atenției conferinței 
raionale UCFS Lipova. La conferința raională UCFS Bîrlad a 
ieșit în evidență faptul că numai o mică parte dintre profesorii 
de educație fizică se preocupă de pregătirea echipelor și școla-

Franța —, juniorii vor juca la 
Toulouse, iar Clubul sportiv șco
lar va participa la turneul-ful- 
ger de la Heidelberg (R. F. Ger
mană).

Prima dintre cele trei compe
tiții este cea programată între 
17 și 19 aprilie la Heidelberg. 
Pînă acum este anunțată parti
ciparea selecționatei școlare din 
Essex (Anglia), selecționatei de 
juniori S.V.O. din Hanovra, a 
două echipe din Heidelberg, a 
selecționatei școlare franceze și 
a Clubului sportiv școlar din 
București — echipă care a cu
cerit ultimele trei ediții ale cam
pionatului republican de juniori.

L-am rugat pe antrenorul C. 
Munteanu să ne spună care sînt 
jucătorii aflați în pregătire. Iată 
Iotul din care se va forma echi
pa : Ionescu, Alexandrescu, Cle
ment Valentin, Belu, Iancu, Sto- 
leru, Onuțiu, Gavrilaș, Ibraș, N. 
Dumitru, Radulescu, M. Drăgan, 
Chiciu, Braga, Oprea, Caraiman, 
Popescu, Mocanu, Zamfir, Sta
vilă.

Competiția de la Heidelberg 
se va disputa sistem fulger — 
cite două meciuri pe zi (2 re
prize a 20 minute). Este intere
sant că la întocmirea clasamen
tului se va ține cont nu numai 
de. numărul victoriilor ci 
calitatea jocului prestat.

Dubla întîlnire (seniori 
niori) dintre selecționata 
neilor și cea a orașului 
rești programează meciul 
rilor în Capitală — la 16 mai — 
și, în aceeași zi, partida juniori
lor la Toulouse. Este prima par
ticipare a rugbiștilor noștri ju
niori la o competiție internațio
nală și tocmai de aceea federația 
de specialitate, antrenorii, a- 
cordă o atenție cu totul deose
bită meciului de la Toulouse. 
Firește, nu maț puțină preocu
pare există pentru meciul de la

• „Cupa Flacăra“

la ciclism
Duminică se va desfă

șura competiția cicllstă de 
fond dotată cu „Cupa Fla
căra”. La această întrecere 
vor participa cei mai buni 
cicliști din țara noastră în 
frunte cu alergătorii din 
lotul pentru „Cursa Păcii” 
șl cei din lotul de tineret. 
Competiția organizată de 
clubul sportiv Flacăra se 
va disputa pe șoseaua 
București — Ploiești, de-a 
lungul a 80 km.

• START IN CAMPIONATUL

SECUND LA LUPTE

și de

și ju-
Piri- 

Bucu- 
senio-

Incepînd de duminica 
sălile de sport din Tulcea, 
Craiova, Brăila și Medgi
dia găzduiesc primele re
uniuni din cadrul campio
natului republican de lup
te clasice pe echipe, seria 
B. Programul complet al 
acestei competiții il publi
căm în pagina a doua.

★

Iubitorii sportului lupte
lor din Capitală vor asis
ta simbătă după-amiază la 
o interesantă partidă de 
„libere'1 dintre formațiile 
bucureștene Steaua, Ra
pid și echipa din Brașov; 
Steagul roșu, din cadrul 
etapei a IU-a a campiona
tului

(Continuare în pag. a 2-a) d. g. —

| sportivă ]

(Continuare în pag. a 4-a)



DUMINICA ȘI LUNI Pe marginea conferinței raionale UCFS Lip

Finalele campionatelor republicane și de juniori Contribuția profesorilor de educație fizii
Teste 200 de tineri schiori vor participa duminică 

și luni la întrecerile finale ale campionatelor repu- 
iblicane de juniori și ale campionatelor republicane 
școlare. Probele concursului se vor disputa pe pârti
ile Poienii Brașov și ale Postăvarului după urmate-

Liliana Focșeneanu, una din favoritele campionatelor de 
juniori.

Foto: D. Stănculescu

riil program : DUMINICA' slalom uriaș băieți și 
fete, fond 3 km fete și fond 5 km băieți; BUNI: 
slalom special băieți și fete, ștafetele 3x3 km fete 
și 3x5 km băieți.

în rîndurile de mai jos publicăm rezultatele cam
pionatelor elevilor din regiunile Hunedoara și Mara
mureș.

CEI MAI BUNI ELEVI ai școlilor medii și profe
sionale din Valea Jiului și-au disputat pe pârtiile 
Parângului etapa regională a campionatului republi
can școlar. Buna organizare și vremea frumoasă au 
contribuit la reușita întrecerilor care au desemnat 
următorii câștigători : slalom special băieți: Moise 
Boda (Șc. profesională Petroșeni), fete : Rodica Stan- 
ciu (Șc. medie Petroșeni); slalom uriaș băieți : Aurel 
Rad (Șc. profesională Petroșeni), fete : Rodica Stan- 
ciu; fond 5 km băieți : Constantin Comun (Șc. medie 
Petroșeni), 3x5 km băieți : Șc. medie Petroșeni. De 
la întreceri au lipsit ne justificat elevii școlii medii și 
ai școlii profesionale din Lupeni. (S. BALOI și I. 
INLING — coresp.).

PÎRTIILE DE LA MOGOȘA au găzduit timp de 
3 zile campionatul școlarilor din regiunea Maramureș. 
Au fost reprezentate școlile medii din Baia Mane, 
Baia Sprie, Baia Bocșa, Vișeul de Sus, Sighetul-Mar
mației și Oarei. Cîștigătorii probelor : slalom special 
băieți : Vasile Timiș (Șc. medie Baia Borșa), fete: 
Maria Deac (Șc. medie Baia Sprie); slalom uriaș 
băieți : Gr. Cervenschi (Șc. medie Baia Borșa), fete : 
Maria Deac; fond 5 km băieți : Ion Drozd (Șc. me
die Sighetul-Marmației), 3 km fete : Valentina Plă
cintă (Șc. medie Baia Sprie), ștafeta 3x5 km băieți : 
Școala medie Sighetul-Marmației, 3x3 km fete : Școa
la medie Sighetul-Marmației. (V. SASARANU — co
resp.).

poate fi mai mare

A apărut
numărul 6/1965

al revistei

SPORT
Din cuprinsul acestui număr :
• FOTOCRONICA SPORT: 

Baschet — Volei — Hochei — 
Box — Fotbal

• ATLETISM: 100 de minute 
la Snagov — Primii campioni ai 
anului — Codanele de la Roman

• PUNCTE DE VEDERE — 
La începntnl campionatului de 
rugbi

• HANDBAL — Drumul spre 
finală al Ini Dinamo București și 
Medvesciak Zagreb.

• FOTBAL — Campionatul în 
imagini

Acasă la U.T.A.
Antrenorul Iosef Marko prezin
tă echipa Cehoslovaciei
Portret Biikossi.
• ITINERAR NORDIC: „Flo

retele” sătmărene — „Schiurile" 
dornene — „Crosele” rădăuțene

• MAGAZIN SPORTIV : Ho
chei pe gheață feminin la Bucu
rești — Odiseea cicliștilor romîni 
în „Turul Franței" — Străbătînd 
lumea... — Bicicleta marină...

Găsiți acest număr la orice 
chioșc al difuzării presei din Ca
pitală și din tară.

Floretista Ileana Drîmbă (Steaua) 
o campioană merituoasă

Confirmînd valoarea pe care o de
ține in actualul sezon, floretista Ilea
na Drîmbă (Steaua) a reușit să cuce
rească titlul de campioană de junioare 
a țării pe anul 1965.

Proba de floretă feminină, ultima 
din cadrul finalelor campionatelor re
publicane ale „speranțelor”, a reunit 
34 de trăgătoare, care au fost grupate 
in 6 serii (de cite 5 și 6 concurente), 
în turul 2 au trecut 18 trăgătoare 
(cite 6 în serie). A urmat un tur de 
eliminare directă și apei două turnee 
finale pentru locurile I—VI și 
VII—XII.

Cu excepția ultimului „act“ al pro
bei, asalturile au avut, în general, o 
desfășurare calmă, cu rezultate scon
tate. Abia în finală, atmosfera s-a în
călzit. Inițial, trei floretiste au can
didat pentru locul I : Ileana Drîmbă, 
Suzana Tasi și Ecaterina lencic. în 
asalturile directe, din turneul final, 
fiecare din aceste trăgătoare a înre
gistrat cite o victorie (lencic—Tasi 
4—1, Drîmbă—lencic 4—0 și Tasi— 
Drîmbă 4—1). Cum egalitatea dintre 
Drîmbă, Tasi și lencic s-a menținut 
și după consumarea întregului turneu 
final a fost necesară o nouă confrun
tare, în baraj.

în primul asalt, Drîmbă reeditează 
victoria la lencic, dar mai greu decît 
în finala propriu-zisă, cu 4—2. După 
aceea, Tasi a dispus și ea de lencic, 
cu 4—3. Așadar ultimul asalt, Drîmbă 
—Tasi, urma să stabilească floretista 
campioană. Atacînd irezistibil, Ileana 
Drîmbă, care a avut permanent ini
țiativa, a cîștigat cu 4—3.

Proba în sine a fost foarte obosi
toare, ținînd seama că organizatorii

den-au mai făcut pauză după turul 
eliminare directă. în acest fel, con
cursul a durat mai bine de 7 ore ; un 
veritabil... maraton de scrimă, care a 
avantajat în principal pe trăgătoarele 
cu o bună pregătire fizică. Aceasta a 
fost de altfel una din „armele” cam
pioanei...

Clasament : 1. Ileana Drîmbă
(Steaua) 4 v.d.b. ; 2. Suzana Tasi 
(Steaua) 4 v.d.b. ; 3. Ecaterina lencic 
(Steaua) 4 v.d.b. ; 4. Marina Stanca 
(Progresul) 2 v.; 5. Adriana Moroșan 
(Progresul) 1 v. ; 6. Maria Szallay 
(Crișul Oradea) 0 v. ; 7. Elisabeta Pop 
(Recolta Careij ; 8. Mira Crăciunescu 
(Petrolul PI.) ; 9. Iudit Pop (Știința 
Buc.) ; 10. Rodica Văduva (S.P.C.) ; 
11. Ecaterina Toth (S.P.C.) ; 12. Ma
ria Wasserstrbm (S.P.C.).

In ajunul conferinței UCFS Lipova 
ne-am dus la sala de sport a școlii 
medii din localitate, la antrenamentul 
secției de gimnastică a asociației spor
tive Mureșul. Despre gimnaștii din 
Lipova auzisem multe lucruri fru
moase. Piramidele de 3 și 4 „etaje” 
executate cu mult curaj și îndemînare 
de gimnaștii lipoveni au fost aplau
date în multe orașe, iar tinerii Ma
riana Stoi și L. Helmuth fac parte 
din lotul de gimnastică al regiunii 
Banat. In sală se lucra de zor. Un 
număr mare de fete și băieți, sub în
drumarea celor doi instructori spor
tivi — St. Unten și A. Mesner — 
exersau la sol, la bară, la paralele și 
la bîrnă. Mișcările gimnaștilor Aurica 
Sîrbu, Cornel Albu, Adina Iliescu, 
Areta Sever, Laches Helmuth, V. Bră- 
nișcan și ale altor tineri talentați erau 
consemnate cu bine în carnetele de 
însemnări ale instructorilor.

Despre problemele secției de gim
nastică — de altfel unica secție spor
tivă de performanță din tot raionul — 
am stat de vorbă cu Al. Muștărescu 
din consiliul asociației Mureșul-Lipova. 
„Avem în secție peste 60 de tineri. O 
parte din ei n-au vrut să rupă cu tradi
ția și au rămas la gimnastica acro
batică, dar majoritatea practică gim
nastica sportivă — ne spunea interlo
cutorul nostru. Gimnaștii noștri sînt 
cunoscuți și pe plan republican. De 
pildă, juniorul L. Helmuth a obținut 
locul II Ia finala pe țară a Sparta- 
chiadei republicane, iar tînăra Ma
riana Stoi s-a clasat pe locul II (la 
juniori I) în întrecerea pe regiune".

La întrebarea noastră, cum sînt a- 
jutați cei doi instructori sportivi de 
către profesorii de educație fizică din 
oraș, am primit un răspuns negativ, 
atît din partea tov. Muștărescu cit și 
din partea unui părinte (dr. I. Iliescu) 
care are o fetiță înscrisă în secția de 
gimnastică de la „Mureșul”. Din cele 
discutate a reieșit că cei doi profe
sori de educație fizică de la școala 
medie din localitate — Ludovic lencic 
și Ion Ardeleanu — deși au cunoștințe 
vaste în sportul gimnasticii, nu con
tribuie cu nimic la dezvoltarea aces
tei activități. Nu vin nici la antre
namentele secției și nu dau o mînă de 
ajutor nici la depistarea talentelor din 
rîndurile elevilor care ar putea să ob
țină rezultate bune în gimnastică.

Mă întrebam : este oare posibil să 
procedeze astfel doi profesori de edu
cație fizică, cadre chemate să con-

tribuie, în primul rînd, la dezvol 
rea sportului ?

A doua zi, la conferință, 
crurile s-au lămurit. Din păca 
cele spuse despre cei doi profes^ 
s-au adeverit. Mai mult, li s-au a< 
și alte critici de către participanții 
discuții și anume că sînt lipsiți 
inițiativă în organizarea unor acțiț 
care să ducă la răspîndirea sportu 
în rîndurile tineretului din orașul 
pova. De pildă, s-au întrebat de 
gații la conferință în cuvîntul lo 
de ce nu s-a organizat astă iarnă 
centru de învățare a patinajului s 
de ce nu ia ființă acum un centru 
inițiere în atletism, fotbal sau în ; 
sport? Condiții sînt, dar lipsește iniț> 
tiva practică. O mare parte din vină, 
această direcție au, bineînțeles, și < 
misiile raionale pe ramură de spq 
cit și consiliul raional UCFS.

Faptul că campionatele raionale, 
altfel puține la număr, ce se Organ 
zfează la Lipova se desfășoară la i 
nivel cu totul necorespunzător (la ftf 
bal, de exemplu, au rămas în îi 
trecere doar șase echipe și se înr 
gistrează neprezentări la meciuri chij 
și pe teren propriu) denotă. că apo 
tul profesorilor care predau educaț 
fizică în școli la bunul mers al a. 
tivității sportive este necorespunefe, 
„Ce putem aștepta din partea spo 
tivilor din comuna Fibiș — spurn 
un delegat la conferință — cînd 
sînt lipsiți complet de ajutorul con 
petent pe care l-ar putea da profi 
sonii de educație fizică al școlii, Co: 
nel Gogolea, care se rezumă num: 
la ținerea orelor de educație fizică c 
elevii ?”

Totuși la conferință au fost aminti 
și profesorii care sînt ajutorul nr. 
al consiliilor asociațiilor sportive : 
muncesc cu pasiune pentru atragt 
rea tineretului școlar, îndeosebi î 
practicarea exercițiilor fizice. In tet 
meni elogioși s-a amintit de profesori 
Iosif Unterweger (comuna Birchiș 
Suzana Dănilă (Zăbrani) și alții.

Așa cum a reieșit din lucrării 
conferinței, organul raional UCFS v 
trebui să acorde o mai mare aten 
ție atragerii cadrelor didactice, a pro 
fesurilor care predau educația fizici 
în școli, în special în organizarea i 
conducerea activității sportive. Fc.lt 
sind cele mai bune metode de munci 
cu aceste valoroase cadre, activitate; 
sportivă din raionul Lipova va avei 
numai de cîștigat.

T. RĂBȘAN

ATLETISM
Concursuri... rezultate...

Prilej de îmbunătățire a activității
(Urmare din pag. 1)

pri-rilor sportivi, deși, în ceea ce 
vește atletismul (spre exemplu), atît 
ei cit și celelalte cadre sportive au 
condiții pentru a realiza mai mult.

în urma analizei desfășurării mun
cii sportive, a posibilităților existente, 
a dezbaterilor și a propunerilor făcute 
de către participanți sînt adoptate ho- 
tărîri menite să contribuie la continua 
îmbunătățire a activității organelor și 
organizațiilor noastre sportive. Succesul 
viitoarelor acțiuni în domeniul acti
vității sportive este direct legat de ca
racterul concret pe 
aibă aceste hotărîri. 
ele să fie axate pe 
lui sau orașului, să 
sibilitățile existente,

care trelmie să-l 
Este necesar ca 
specificul raionu- 
țină cont de po- 
să poarte așadar

un caracter realist. In hotărîri sînt 
prevăzute acțiuni pentru îmbunătăți
rea organizării și desfășurării etapelor 
de mase ale competițiilor cu caracter 
republican, pentru angrenarea celor 
mai valoroase cadre de antrenori și 
a tuturor profesorilor de educație fi
zică în acțiunea de selecție și de pre
gătire a elementelor de perspectivă, 
pentru folosirea rațională și lărgirea 
bazei materiale prin amenajarea unor 
terenuri simple de sport (îndeosebi o 
grijă deosebită se va acorda transformă
rii curților școlilor în locuri pentru în
vățarea și practicarea sportului), pen
tru ridicarea nivelului profesional al 
antrenorilor și acordarea unui sprijin 
mai concret asociațiilor sportive șco
lare, sportului școlăresc.

Este foarte important pentru miș
carea noastră sportivă ca, imediat după 
încheierea conferințelor raionale și oră
șenești UCFS și ale cluburilor spor
tive, noile organe alese, întregul activ 
să pornească cu fermitate la traducerea 
în viață a hotărârilor adoptate de: 
conferințe. Pe baza sarcinilor trasate 
de partid mișcării sportive este nece
sar ca în noul sezon competițional, 
în munca de perspectivă pe care 
desfășurăm, să punem toată pricepe
rea, întreaga capacitate de muncă. Sar
cinilor de cinste care ne stau în față 
trebuie să le răspundem prin conti
nua îmbunătățire a metodelor de mun
că, prin obținerea unor noi și impor
tante succese în activitatea sportivă de 
mase și de performanță.

• Duminică dimineața a fost inau
gurat în Capitală sezonul competițiilor 
de marș. In împrejurimile sălii Flo- 
reasca s-a desfășurat prima etapă a 
campionatului orășenesc de marș, orga
nizat de comisia de specialitate. La 
startul întrecerilor au fost prezenți 
peste 50 de coneurenți.

Iată rezultatele înregistrate: juniori 
II—-3 km : Nic. Gheorghe (S.S.E. I), 
V. Bihari (Dinamo), Tr. Căci (Olim
pia) ; echipe : Olimpia 17 p; juniori 
I — 5 km : N. Brînzan (Metalul), N. 
Rînceanu (Gr. Roșie), C. Tulic (O- 
limpia); echipe; Olimpia 12 p., Metalul 
18 p., Grivița Roșie 22 p ; seniori — 
10 km : L. Caraiosifoglu (Dinamo), V. 
Such (Olimpia), I. Bogdan (Metalul), V. 
Furnică (Dinamo), D. Bogdan (Dina
mo), I. Urse (Metalul), V. Farcaș 
(Steaua); echipe ; Dinamo 10 p, Meta
lul 21 p, Surdomuți 31 p. (Nicolae 
D. Nicolae-coresp.).

• Adeții brașoveni care se pregătesc 
în vederea sezonului competițional în 
aer liber au participat recent la ulti
mul concurs de sală. Cu acest prilej 
au fost înregistrate o serie de rezul
tate interesante. Edith Schall a egalat 
recordul țării (6,6 sec.) la 40 mg ju- 
nioare II și a obținut un nou record

regional la lungime II (5,16 m), Olga 
Damian cu 7,0 pe 50 m a stabilit un nou 
record la junioare II, egalîndu-le pe cele 
de la junioare I și senioare. Același 
rezultat l-a înregistrat și Ec. Vitalios 
(junioară I), Vasile Ersenie a sărit 6,99 
ni la lungime (rec. regional jun. I și 
seniori), Horia Cernescu cu 7,6 sec. pe 
55 mg a realizat un nou record al ju
niorilor de cat. I ca și Burghard Hugel 
(6,1 sec.) la 50 m plat. (C. Gruia— 
coresp. regional).

• După cum ne relatează Gh. Bă- 
leanu, antrenorul atleților hunedoreni, 
sportivii din regiune se pregătesc cu 
conștiinciozitate pentru apropiatele în
treceri din cadrul campionatului re
publican de atletism pe echipe (reg. 
Hunedoara va participa în categoria 
B).

Din păcate activitatea atleților din 
întreaga regiune nu se poate desfășura 
în cele mai bune condițiuni din cauza 
stării proaste a pistelor, care sînt total 
neîngrijite. La Hunedoara, de pildă, 
pista stadionului Corvinul a fost de
teriorată în urma unui concurs de 
motocidism, în toamna anului 1964, și 
de atunci nu s-au luat nici măcar mă
suri pentru nivelarea ei. Cînd vor fi 
luate ?,

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE, SERIA B
GRUPA I, etapa I, 4 aprilie 1965 : 

Stuful Tulcea-Prahova Ploiești, Electro- 
putere Craiova-Dinamo Pitești, Progre
sul Brăila-Carpați Sinaia, I.M.U. Med- 
gidia-Progresuî București ; etapa a Il-a, 
2 mai : I.M.U. Medgidia-Progresul Brăi
la, Progresul București-Stuful Tulcea, 
Prahova Ploiești-Eiectroputere Craiova, 
Dinamo Pitești-Carpați Sinaia; etapa 
a lll-a, 13 iunie: Progresul Brăila- 
Dinamo Pitești, Carpați Sinaia-Prahova 
Ploiești, Electroputere Craiova-Progre- 
sul București, Stuful Tulcea-I.M.U. 
Medgidia ; etapa a IV-a, 4 iulie : Pro
gresul Brăila-Stuful Tulcea, I.M.U. 
Medgidia-Electroputere Craiova, Pro
gresul București-Carpați Sinaia, Praho
va Ploiești-Dinamo Pitești ; etapa a 
V-a, 29 august : Prahova Ploiești-Pro- 
gresul Brăila, Dinamo Pitești-Progresul 
București, Carpați Sinaia-I.M.U. Med
gidia, Electroputere Craiova-Stuful Tul
cea i etapa a VI-a, 26 septembrie:

LUPTE CLASiCE
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Progresul Brăila-Electroputere Craiova, 
Stuful Tulcea-Carpați Sinaia, I.M.U. 
Medgidia-Dinamo Pitești, Progresul 
București-Prahova Ploiești; etapa a 
Vll-a, 24 octombrie : Progresul Bucu- 
rești-Progresul Brăila, Prahova Ploiești- 
I.M.U. Medgidia, Dinamo Pitești-Stu- 
lul Tulcea, Carpați Sinaia-Electropu- 
tere Craiova.

GRUPA A II-A, etapa I, 4 aprilie : 
Constructorul Marghita-I.G.O. Baia 
Mare, Ctișul Oradea-C.S.M. Cluj, Con
structorul Hunedoara-A.S.M. Lugoj, 
Vagonul Arad-Mureșul Tg. Mureș ; 
etapa a 11-a, 2 mai: Vagonul Arad- 
Constructoiul Marghita, Mureșul Tg. 
Mureș-Constructorul Hunedoara, A.S.M. 
Lugoj-Crișul Oradea, C.S.M. Cluj- 
l.G.O. Baia Mare ; etapa a IlI-a, 13 
iunie : Constructorul Marghita-C.S.M.

Cluj, I.G.O. Baia Mare-A.S.M. Lugoj, 
Crișul Oradea-Mureșul Tg. Mureș, 
Constructorul Hunedoara-Vagonul A- 
rad ; etapa a IV-a, 4 iulie : Construc
torul Marghita-Constructorul Hunedoa
ra, Vagonul Arad-Crișul Oradea, Mu
reșul Tg. Mureș-I.G.O. Baia Mare, 
A.S.M. Lugoj-C.S.M. Cluj ; etapa a 
V-a, 29 august: A.S.M. Lugoj-Con- 
structorul Marghita, C.S.M. Cluj-Mure- 
șul Tg. Mureș, I.G.O. Baia Mare-Va
gonul Arad, Crișul Oradea-Constructo- 
rul Hunedoara ; etapa a Vl-a, 26 sep
tembrie : Constructorul Marghita-Gri- 
șul Oradea, Constructorul Hunedoara-1’ 
I.G.O. Baia Mare, Vagonul Arad-C.S.M. 
Cluj, Mureșul Tg. Mureș-A.S. Lugoj ; 
etapa a Vll-a, 24 octombrie : Mureșul 
Tg. Mureș-Constructorul Marghita, 
A.S.M. Lugoj-Vagonul Arad, C.S.M. 
Cluj-Constructorul Hunedoara, I.G.O. 
Baia Mare-Crișul Oradea.



A L
Iera, în meci de verificare

Selecționata categoriei A a întrecut-e

pe Wiener Sport Klub cu 3—1 (1—1)
Partida de verificare susținută de ju

cătorii selecționatei categoriei A în 
compania formației vieneze W.S.K. n-a 
avut parte de condiții atmosferice pro
pice: o ploaie rece și deasă, ca de 
toamnă, a făcut ca terenul să fie foarte 
alunecos, solicitînd jucătorilor un plus 
de efort iar spectatorilor... o dovadă 
în plus de atașament față de balonul 
rotund. Fotbaliștii selecționatei noastre 
au trecut ieri cu bine acest prim exa
men mai dificil din suita de partide 
dinaintea debutului în preliminariile 
Campionatului Mondial, prestînd un 
joc apreciat, pe alocuri de valoare ri
dicată, și repurtînd o victorie clară: 
3-1 (1-1).

Formația prezentată de comisia de 
selecție a dat satisfacție, ea constituind, 
la această oră, o bună „bază de ple
care" pentru alcătuirea echipei care 
va evolua în compania Turciei, la 2 
mai. lefi, majoritatea jucătorilor au 
corespuns. Selecționabilii au jucat cu 
voință, vădind dorința de a se afirma, 
iar unii dintre ei de a șterge impresia 
lăsată în unele meciuri de campionat, 
cînd n-au evoluat la valoarea lor reală. 
Componenții echipei noastre au luptat 
pentru un randament rit mai bun, 
pentru a nu-și pierde locul din echipă 
în „favoarea" locului de pe... banca 
de rezerve, de unde urmăreau meciul 
elemente de valoare apropiată.

Cum spuneam mai înainte, în ge
neral, jocul echipei a plăcut. Ea a men
ținut de-a lungul celor 90 de minute un 
ritm constant, a avut inițiativa în marea 
majoritate a timpului, și-a creat ne
numărate ocazii de a înscrie. Dar, să 
privim puțin jocul selecționatei, pe 
compartimente. Apărarea imediată 
(Popa, Solomon, Hălmăgeanu, Greavu) 
a dat integral satisfacție, în fața ad
versarului de ieri, care — trebuie însă 
s-o Spunem — nu a insistat prea mult.

RUSSE, 31 (prin telex). — Meciul 
de antrenament de astăzi a avut multe 
trăsături apropiate de un „meci ade
vărat" la turneul U.E.F.A.

S-a făcut o deplasare de o oră și 
jumătate cu autobuzul, s-a Jucat pe 
un teren străin, cu o echipă cu stil 
de joc necunoscut băieților noștri. Aș 
fi putut să adaug că și publicul a fost 
străin, dar, în această privință nu a 
fost așa. Publicul a aplaudat deo
potrivă echipele pentru fazele bune 
de joc și, tot așa, a oftat, ori de cite 
ori s-a ratat, indiferent de poartă.

Dunav Russe este, după cum știți, 
echipă de prima categorie și după e- 
voluția slabă din tur ocupă locul 10. 
De cîteva luni o antrenează Berkov, 
fost la Lokomotiv Sofia, și — după 
cum se spune — formația este în re- 

— venire. Ecțiipa are jucători robuști, cu 
o tehnică/bună. Astăzi ea a prestat 
un joc curat, cu grijă pentru juniorii 
noștri. Echipa a folosit evident par
tida cu noi, drept joc de antrenament, 
adică nu a întrebuințat la maximum 
potențialul ei.

Juniorii noștri au abordat meciul 
cu mult curaj, prestînd, în prima re
priză mai ales, un joc mult schimbat 
în bine față de cel de la Roșiori. Au 
pasat cu adresă, au acționat în viteză, 
dar mai calm, au atacat și s-au apărat 
supranumeric. Intr-un cuvînt, echipa 
începe să fie... echipă.

încă din primul minut este gata- 
gata să deschidem scorul, pentru ca 
apoi, după o ocazie ratată de gazde 
(în min. 13), să notăm două ocazii 
favorabile juniorilor (în min. 24), cînd 
Țarălungă șutează puternic pe jos și 
portarul respinge cu greu în corner 
— și un minut mai tîrziu — cînd 
Ologu repetă aproape identic faza. 
Obținem în continuare cornere după 
cornere dar golul care plutește în aer 
nu... cade, fie pentru că înaintașii noș
tri încep să se pripească în momentele 
decisive, fie pentru că încep să șuteze 
mult prea de departe. în plină domina
re a echipei noastre, cu un minut îna
inte de sfîrșitul primei reprize, Bi
rău — rău plasat (cum face ade
sea) în spatele unui înaintaș — în speță 
a iui Rasolkov — îl scapă pe acesta 

■, de sub control și Rasolkov centrează 
în careul mic.Pilcă nu iese, Păciu
lete și Boc ezită să intervină, așa că 
Iordanov reia cu capul în plasă: 1—0, 
scor cu care ia sfîrșit repriza și par
tida. A fost una din puținele greșeli 
ale apărării, dar...

Repriza a doua este mai puțin spec
taculoasă, Frigul se resimte, începe o 

Foarte bun a fost randamentul celor 
doi „oameni din mijlocul terenului", 
Georgescu și Ghergheli, care au mun
cit mult și cu folos, stăvilind atacuri 
ale oaspeților încă înainte de apropie
rea zonei de finalizare și participînd cu 
mult succes la acțiunile noastre ofen
sive. Putem spune chiar că, ieri, mij
locașii au șutat mai mult la poartă 
decît cele două vîrfuri de atac, mai ales 
în prima repriză. Desfășurarea jocului 
în primele 45 de minute ne-a dat po
sibilitatea să constatăm unele deficien
țe ale compartimentului ofensiv. Ne re
ferim mai ales la atacanții centrali că
rora — în această perioadă — le-a 
lipsit decizia în finalizare, concentrarea; 
ei au fost serviți „ca la carte" de Pitcă- 
lab și uneori de Crăiniceanu (atunci 
cînd a renunțat la driblinguri excesiv) 
dar au ezitat să șuteze sau au încer
cat execuții „de efect". Aceasta explică 
scorul strîns din prima repriză, cînd 
tabela de marcaj ar fi putut înregistra 
o diferență de 3—4 goluri în favoarea 
selecționatei noastre.

După pauză, jocul înaintașilor capătă 
mai multă incisivitate. Dumitriu II îl 
joacă impecabil pe Pîrcălab și — îm
preună cu Ionescu — reușește combi
nații subtile, aplaudate. Cu toate a- 
cestea s-au ratat în continuare ocazii 
peste ocazii, mai ales în finalul partidei

Wiener Sport Klub a prezentat în 
jocul de ieri o formație masivă, cu un 
bun grad de tehnicitate, specific fot
balului austriac. Oaspeții au combinat 
frumos în mijlocul terenului, mai ales 
în prima repriză. Trebuie să arătăm 
însă că ei au abordat jocul de ieri cu 
o mentalitate de „sparing-partner", 
evitînd contactul direct cu adversarul 
în lupta pentru balon, neforțînd pă
trunderile în atac. Ca prim partener 
de verificare Wiener S.K. a corespuns 
dar concluziile ’pune la adresa echipei

UEFA 1-0 (1-0)
burniță măruntă și terenul frămîntat 
duminică devine și mai greu.

Presează pentru început Dunav (în 
min. 52 Birău salvează în ultimă ins
tanță) apoi jocul alternează la cele 
două porți, se înregistrează trei cor- 
nere de o parte și trei de alta, dar 
nu se înscrie nimic. Apărarea lotului 
e mai fermă, în timp ce înaintarea 
— în care Oblemenco schimbă pe 
Neagu și mai apoi Dumitriu pe 
Țarălungă (ușor accidentat la ge
nunchi) trage tot mai departe. Fluie
rul final al arbitrului Mihailov — 
Ruse — care a condus foarte bine — 
găsește echipa noastră în atac. In 
încheiere o notă bună apărării și mij
locașilor care au alergat foarte mult 
și cu folos și consemnarea faptului 
că înaintarea se încheagă mai greu 
dar... se încheagă.

LOTUL U.E.F.A. : Pilea (min. 46 
Gornea) — Birău, Sătmărcanu, Boc, 
Păciulete — Lupulescu, Dobrin — 
Oprișan, Țarălungă 
triu), Neagu (min.
Ologu.

(min. 76 Dumi-
46 Oblemenco),

DUNAV RUSSE : 
Tvanov) 
siliev —

Markov (min. 46 
Penev, Iliev, Mincev, Va- 

smcv — Kolev, Suleimanov — Florov, 
Malinov (din min. 46 Dobcev), Ior- 
danov, Rasolkov.

MIRCEA COSTEA
----------------------------- ------------ ,------------------------------------------  

Azi și mîine, ultimele zile pentru concursul Sportexpres, trim. I»

Prelungită de la 24 martie pînă la 2 aprilie, VÎN- 
ZAREA BILETELOR LA SPORTEXPRES trimestrul 
1/1965 se închide vineri. V-au mai rămas deci 2 zile 
la dispoziție în care mai puteți procura biletele pen
tru acest important concurs. El oferă aproape 23.000 
de cîștiguri în obiecte și bani IN FRUNTE CE1 CELE 
20 AUTOTURISME. Urmează 60 excursii peste ho
tare, motociclete, scutere, frigidere, televizoare și alte 
numeroase și valoroase premii în obiecte și bani.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 13 din 31 martie 1965 au 

fost extrase din urnă următoarele numere:
10 12 35 20 37 9

Numere de rezervă: 26 21.
Fond de premii: 544.937 lei.
Tragerea următoare va avea loc în București.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 12 din 21 martie 1965 

Categoria I, 244 variante a 492 lei.

rornîne nu trebuiesc absolutizate. Aș. 
teptăm noi evoluții, în compania unor 
echipe care să-i solicite mai mult pe 
selecționabili, să le ridice mai multe 
probleme. Și ne gîndim, în primul 
nnd, la partida pe care o vor sus
ține în curînd la Milano.

...încă din primele minute, echipa 
noastră atacă. Se face remarcată pofta 
deosebită de joc a lui Pîrcălab care 
creează situații de gol ratate în minu
tele 5, 7 și 8 de Dumitriu II și Io- 
nescu. După o altă serie de ocazii fa
vorabile, în minutul 28 asistăm la des
chiderea scorului: Georgescu execută 
o lovitură liberă de Iz- 20 metri, balo
nul ajunge la Pîrcălab, acesta pătrunde 
printre doi adversari și înscrie din 
apropiere, pe lîngă Szanwald: 1—0 I 
In următoarele zece minute, suita de 
acțiuni ale fotbaliștilor romîni creează 
noi situații favorabile. Rînd pe rind 
însă, Dumitriu II, Georgescu, Ionescu, 
greșesc de puțin ținta. In min. 38 se 
produce egalarea. La un atac al oaspe
ților pe aripa dreaptă, Knoll șutează 
din unghi, Ionescu iese în întîmpinare, 
respinge mingea în fața porții și Hoff, 
lăsat nemarcat, înscrie ușor: 1—1. In 
minutul următor, Ghergheli reia peste 
bară o centrare de la Pîrcălab, apoi tot 
el și Dumitriu II ratează intervenția la 
o fază spectaculoasă creată de extre
mul nostru dreapta. După pauză, ofen
siva echipei noastre continuă. Atacanții 
joacă acum mai mult „pe poartă". Se 
face remarcată revenirea lui Dumitriu 
și înregistrăm șuturile expediate de lo- 
nescu, Codreanu, Popa, Dumitriu. In 
min. 55, Popa îl lansează în adîncime 
pe Ghergheli, acesta pătrunde în careu 
și își încheie cursa pornită aproape de 
la centru cu un gol spectaculos 2—1. 
După alte trei minute (în care înregis
trăm tot atîtea ocazii de gol), Dumitriu 
reușește un frumos schimb de balon cu 
Ionescu și ultimul șutează din plin, 
trimițînd mingea în plasă: 3—1. Pînă 
la sfîrșitul întâlnirii echipa noastră stă- 
pînește terenul, desfășoară un remar
cabil joc de ansamblu, multe acțiuni 
se termină cu șuturi pe poartă. Du
mitriu II, în min. 79, trage puternic 
în... bară 1 Dacă atacanții se concentrau 
mai mult, puteau realiza un scor de 
proporții. In concluzie, un meci de 
verificare reușit, promițător în ceea ca 
privește comportarea jucătorilor noștri. 
NU PUTEM INSA ÎNCHEIA FĂRĂ 
A FACE CONSTATAREA CĂ INEFI
CACITATEA (lacuna oea mai pregnan
tă în primele trei etape ale returului) 
S-A FĂCUT SIMTITA ȘI ÎN JOCUL 
DE IERI AL SELECȚIONATEI. AȘA 
DAR, ATENTIE — ÎN PRIMUL RÎND 
— ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE. Antre
norii cluburilor care dau jucători lotu
lui (și care ieri au fost prezenți la 
meci) trebuie să acorde în săptămînile 
următoare o atenție deosebită proble
mei eficacității. Comisia de selecție 
trebuie să urmărească îndeplinirea a- 
cestei sarcini, la cluburi.

Jocul a fost condus bine de arbitrul 
N. Mihăilescu.

SELECȚIONATĂ CATEGORIEI A: 
Ionescu-Popa, SOLOMON, HĂLMĂ- 
GEANU, Greavu-GHERGHELI, GEOR- 
GESCU-PÎRCĂLAB, DUMITRIU II, 
IONESCU, Crăiniceanu (din min. 46 
Codreanu).

WIENER SPORT KLUB: SZAN- 
WALD-Kainrath, WEBORA, LIN- 
HARDT-OSLANSKI ,(din min. 60 Mo
ser), Windisch-Knoll, HOFF, Schmiedt, 
Gayer, HORMAYER.

CRISTIAN MANTU 
RADU URZICEANU

2—0/ Frățilă (în dreapta) înscrie cu tot plonjonul lui Koranyi
(Foto : V. Bageac)

Tineretul și-a găsit „fuleul" abia în finiș
2 — 0 (0 — 0) cu Szeged

Tineretul : Andrei — Surdan, Lu- 
pescu, D. Nicolae, Deleanu — Jamai- 
schi, d. Popescu (Neșu) — Matei, 
Frățilă, Gane (D. Popescu), Haidu 
(SabO).

Szeged : Koranyi — Kovari, Cserko, 
Dr. Kiirtdsi, Arato — Dezsofi, Re- 
menyik — Szekeres, Csbmdr, Nemes 
(Hayos), Linka (Boros).

Arbitru : Andrei Rădulescu.

Ieri, „în deschidere", „Tineretul" 
fiert ca mustul, păstrînd toate catac- 

,tulburelului". Lucrurile
ultimele zece

iar Frățilă a

a
teristicile... 
s-au limpezit abia în 
minute, cînd frontul de joc s-a lărgit 
și s-a înviorat brusc, iar Frățilă a 
înscris în două minute golurile victo
riei.

Dacă ar fi să încercăm o explicație 
de suprafață pentru jocul încîlcit și 
Sterjl pînă aproape de final, am pu
tea spune că Tineretul a prezentat 
o formație la care au contribuit nu 
mai puțin de șapte echipe din prima 
categorie și una din a doua.

Dacă ar fi să căutăm o altă ex
plicație pentru lipsa de coeziune a 
„cadeților", am putea invoca jocul 
arțăgos al echipei din Szeged, care 
s-a „lipit" de adversar, compensînd 
astfel lipsa tradiționalului bagaj teh
nic al echipelor maghiare.

îmi voi permite însă să reduc im
portanța acestor două explicații, pen
tru a pune pe prim plan lipsa unui 
conducător de joc în echipa noastră. 
Intr-adevăr, singurul care a cuprins 
terenul cu o privire de ansamblu a 
fost... fundașul Deleanu. Gane, de la 
care ne așteptam să fie omul cu ba
gheta, a avut o zi slabă, iar Jamaischi, 
în ciuda formidabilei sale vitalități 
(pusă, e drept, exclusiv în serviciul e- 
cnipei) nu este încă jucătorul care să 
imprime un joc ordonat. In meciul de 
ieri, un coordonator de tip Mateianu 
(bineînțeles nu e cazul) ar fi rezolvat 
multe. In lipsa unui asemenea gînditor, 
echipa și-a găsit cadența abia în final, 
prin „rodaj", mai ales în urma înlo
cuirii lui Haidu cu Sabo, care a redus 
coeficientul de hazard.

Meciul a început greoi, pe metru pă
trat, cu prea multe tatonări, cu ne
glijarea „jocului fără minge" și cu a- 
bandonarea fazei după... eliberarea de 
minge. Primul șut a fost tras în minu
tul 20 (Szekefes), iar al doilea — în 
min. 27 (Popescu). In minutul urmă
tor, Matei a ratat un penalti (dintr-o 
evidentă încercare de persiflare) accen- 
tuînd starea de confuzie. La reluare, 
Szeged încearcă să forțeze cam 25 de 
minute dar treptat jocul Tineretului 
începe să-și găsească un făgaș. Delea
nu avansează de cîteva ori în terenul 
oaspeților, servește excelent și „trio“-ul 
Sabo —• Popescu — Frățilă se desface 
prin forța împrejurărilor, pentru a o- 
ctipa poziții favorabile finalizărilor.

față de nu- 
este sub 
categoria

10
a

din

Categoria a Il-a, 3.498 variante a 39 lei.
Intrucît valoarea unitară a premiului III 

mărul de variante cu 10 rezultate (15732) 
lei, fondul categoriei a 111-a s-a alocat la 
Il-a conform regulamentului.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tragerea Loto-central 

26 martie 1965.
Premiul suplimentar I sfert : 2 variante a 44.567 lei; pre

miul suplimentar II: 2 variante a 25.467 lei și 6 variante a 
6.366 lei; Categoria I: 12 variante a 6.482 lei și 7 variante a 
1.620 lei; Categoria a Il-a : 18 variante a 3.753 lei șl 23 va
riante a 938 lei; Categoria a IlI-a : 38 variante a 1.730 lei 
și 54 variante a 432 lei; Categoria a IV-a : 99 variante a 620 
lei și 179 variante a 155 lei; Categoria a V-a : 191 variante a 
358 lei și 231 variante a 89 lei; Categoria a Vl-a : 116 variante 
a 529 lei și 209 variante a 132 lei; Categoria a Vil-a 217 va
riante a 302 Iei și 311 variante a 75 lei; categoria a vm-a : 
367 variante a 191 lei și 395 variante a 47 lei.

Cîștigâtorii premiului suplimentar I sfert Barta Erjebet 
din Oradea și Coca Vasile pe abonament din Valea Mare, 
raionul Găești, regiunea Argeș.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

în min. 83, după cîteva atacuri mai 
închegate, Lupescu pasează în profun
zime lui Frățilă, acesta schimbă rapid 
cu Jamaischi (mereu pe fază) repri
mește mingea și deschide scorul. După 
două minute, în care timp Tineretul a- 
tacă în trombă, Sabo demarează pe 
extremă, „întoarce" o centrare in ex
tremis, Popescu prelungește prin sur
prindere, și același Frățilă dă scorului 
un aspect concludent.

în încheiere, o propunere:
Ce-ar fi ca Tineretul să susțină câte 

un joc internațional (sau eu un alt 
adversar de talie) în fiecare miercuri 
sau joi ? Ar fi un excelent prilej de 
asamblare și... intensitate. Pentru că 
jocul acesta cu Szeged, deși nu a o- 
ferit un spectacol, a fost de mare utili
tate, pentru-că a solicitat. O solicitare 
de uzură, în stilul partidelor interna
ționale cu miză. ,

IOAN CH1R1LA

ȘTIRI • ȘTIRI
DUBLA 1NTILN1RE DE JUNIORI 

R0MÎN1A — TURCIA
Continuindu-și pregătirile în vederea 

turneului U.E.F.A., reprezentativa de 
juniori* a R. P. Rornîne va susține o 
dublă întîlnire în compania selecționa
tei similare a Turciei. Primul joc seva 
desfășura duminică la Ploiești (în 
deschidere la meciul Petrolul—U.T.A.), 
iar cel de-al doilea — miercuri 7 
aprilie, la București.
AZI, MECI AMICAL IN GIULEȘT1

în vederea pregătirilor dinaintea 
meciului cu Știința Cluj, feroviarii 
bucureștenl se antrenează azi în Giu- 
lești (de la ora 16) în compania echi- 
pei de categorie 0, Victoria Giurgiu, 
RAPID BUCUREȘTI—CERNO MORE 
VARNA, IN „CUPA BALCANICA"

Miercuri 7 aprilie este programată 
la București prima etapă a meciului 
Rapid București — Cerno More Varna 
din cadrul „Cupei balcanice". Returul 
se va disputa în ziua de 24 iunie la 
Vama.

Au fost stabilite și datele celor 
două jocuri Farul — Spartak Plov« 
div, contînd tot pentru „Cupa bal
canică". Primul joc se va desfășura 
în ziua de 28 aprilie la Plovdiv, iar 
cel de-al doilea la 12 mai la Constanța.

VOJVODINA NOVISAD LA BUCU
REȘTI

Miercuri 14 aprilie va evolua Ia 
București cunoscuta echipă iugoslavă 
Vojvodina Novisad. Fotbaliștii iugo
slavi vor avea ca parteneri de joc pe 
componenții lotului de tineret al R. P. 
Rornîne.

De la I.E.B.S.
• Pentru cuplajul de fotbal PRO

GRESUL — C.S.M.S. IAȘI — și 
STEAUA — FARUL, din 4 aprilie 
de pe stadionul „23 August", biletele 
se găsesc la casele obișnuite.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August” este deschis pentru patk ; 
naj public ZILNIC între orele IS.UO-^-c 
20,30, iar duminica și dimineața întreb 
orele 10—13.

• Casa specială din str. Ion Vidu 
restituie pînă în ziua de 3.IV c/vaL 
biletelor de la întîlnirea internațio
nală de handbal DINAMO — GRAS
SHOPPERS din 20 III, care a fost 
anulată. DUPĂ ACEASTA DATĂ' 
SUMELE NERESTITUITE SE PRE
SCRIU.

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează un curs de inițiere la 
înot pentru copii. înscrieri la bazin.



Actualități din volei INTERVIUL NOSTRU

CIND VA JUCA DINAMO BUCU
REȘTI (F) SEMIFINALA DIN 

„C.C.E.“

Eliminînd-o pe Ujpesti Dozsa Bu
dapesta și calificîndu-se astfel, cum 
se știe, în semifinalele „Cupei campio
nilor europeni”, echipa feminină Di
namo București va întîlni în conti
nuare formația campioană a R. D. 
Germane, Dynamo Berlin.

De comun acord, cele două echipe 
campioane au stabilit ca partida din 
tur (la Berlin) să se desfășoare la data 
de 14 aprilie, iar cea din retur (la 
București) — sîmbătă 24 aprilie.

ASTĂ-SEARĂ LA FLOREASCA 
MECIUL RAPID—DINAMO (M)

Pregătirile campionilor noștri pen
tru mult așteptatul lor meci de du
minică cu T.S.K.A. Moscova au in
trat în faza finală.

Ultima verificare a Rapidului în 
vederea returului partidei din „C.C.E.” 
cu campioana U.R.S.S. are loc seara 
aceasta cînd, începînd de la ora 19, 
în sala Floreasca, giulestenilor le va 
da replica în meci de antrenament 
echipa Dinamo București.

Cit privește delegația voleibaliști
lor sovietici, ea urmează să sosească 
în Capitală în cursul zilei de mîine.

RAPID—FARUL (M) 3—0
Marți după-amiază s-a disputat în 

București, la Floreasca, meciul mas
culin Rapid—Farul Constanța, din 
campionatul republican de categorie 
A seria I, restanță din etapa a XlV-a 
a competiției.

Cum era de așteptat, victoria le-a 
revenit campionilor cu 3—0, rezulta
tele parțiale ale partidei fiind 15—11, 
15—5 și 15—11.

AZI, JOCURI DE CAMPIONAT 
LA BAIA MARE ȘI SIBIU

Baia Mare găzduiește astăzi întîl- 
nirea Minerul—Știința Timișoara 
(masculin), iar Sibiul — meciul 
C.S.M.—Partizanul roșu Brașov (fe
minin), ambele restanțe din etapa de 
la 21 martie a campionatelor cate
goriei A seria I.

Cîteva ecouri după turneele de tenis 
de la Cairo și Alexandria
De vorbă cu antrenorul Șt. Georgescu

Cu profesorul Ștefan Georgescu am 
stat de vorbă într-o pauză a cursului 
de perfecționare pentru antrenorii de 
tenis, încheiat marți, în Capitală. Toc
mai se terminase lectura referatului 
susținut de maestrul sportului Ion Ți
riac, avînd ca subiect: „Experienfa 
acumulată în turneele internaționale 
la care am participat în ultimii ani“. 
Discuțiile ce trebuiau să urmeze, pe 
această temă, se anunțau interesante. 
Le-am anticipat, întrebînd pe cel care 
a însoțit pe campionul romîn în re
centele turnee de la Cairo și Alexan
dria :

— Cum ti arătat „ediția 1965“ 
confruntării Țiriac—Mulligan ?

-- Țiriac n-a mai putut să reediteze 
în acest an victoriile sale asupra lui 
Mulligan — ne-a spus antrenorul 
Georgescu. A fost o greșeală de tac
tică, după părerea mea. Cînd conduci 
cu 4—0 în setul decisiv, după un joc 
de așteptare, mai mult de pe fundul 
terenului, se impune să mărești frec
vența atacurilor, mai ales că adversa
rul începe să se acomodeze cu tactica a- 
doptată pînă atunci. O schimbare de 
ritm l-at fi surprins pe Mulligan, fă- 
cindu-l să piardă și ultimele șanse...

— Și cum a fost în realitate sfîr
șitul ?

— Mulligan a recuperat la 4—4, a 
mai pierdut un ghem 4—5 și apoi, 
după o luptă acerbă, a cîștigat cu 7-5. 
După cum scria ziarul egiptean „Le 
Progres Egyptien" — ,,... a fost cel mai 
frumos meci al turneului de la Ale
xandria". După această victorie în 
sfert de finală, Mulligan l-a învins 
mult mai ușor pe germanul Bungert, 
dar a pierdut în finală la Gulyas.

„Ratarea" lui Țiriac ni se pare cu 
atît mai regretabilă, cu cit campio
nul nostru își cîștigase un ascendent 
asupra jucătorilor australieni. După 
Fraser și Mulligan — în anii trecuți—

ION ȚIRIAC

pe lista învinșilor săi figurează acum 
și Ken Fletcher, jucătorul trecut la nr. 
1 pe tabelul turneului de la Cairo.

— lnfrîngerea suferită de Fletcher 
la Țiriac a fost amplu comentată în 
capitala RA.U, — relatează interlocu.

torul nostru. Se juca meciul Australia- 
Romînia din cadrul turneului pe echipe, 
precedînd competiția de la Cairo. 
Australienii au luat conducerea prin 
Mulligan: 6—2, 6—2 cu juniorul nos
tru Ilie Năstase. A urmat întrecerea 
primelor rachete, Țiriac — Fletcher. 
Jucînd excelent, sigur pe sine — așa 
a scris a doua zi ziarul „Egyptian 
Mail** — Țiriac a dispus de reputatul 
jucător australian cu 6—4, 7—5. Apoi, 
în jocul de dublu, perechea Fletcher 
— Mulligan, mai rutinată, mai omo. 
genă, a întrecut pe Țiriac—Năstase 
cu 6—2, 6—1. Australia a cîștigat cu 
scorul final de 2—1.

In completarea discuției noastre, re
ținem că Țiriac s-a mai făcut remarcat 
și în proba de dublu mixt de la Ale
xandria, unde, în cuplu cu jucătoa- 
rea australiană Madonna Schacht, a 
mers pînă în finală, învingînd, prin
tre alții, pe Gulyas—Starkie (8—6, 3—6 
6—2) și Mandarino—Corronado (6—0, 
6—1). Intîlnirea finală n-a mai avut 
loc.

In totul, un debut în sezonul inter
național care poate fi considerat pro
mițător pentru campionul de tenis al 
țării noastre.

RD. V.

Corespondentă din Belgrad

Știri externe
întâlnirea dintre Cehoslovacia și 

Portugalia din preliminariile cam
pionatului mondial de fotbail, 
care va avea loc la 25 apri
lie la Bratislava, va fi con
dusă de o brigada de arbitri bul
gari, avînd la centru pe A. Kiriakov. 
Echipa Cehoslovaciei va susține un 
meci de verificare la 7 aprilie cu o 
formație austriacă și apoi cu echipa 
maghiară M.T.K. Din actualul lot 
fac parte vechii internaționali 
Schroif, Plttskal, Popluhar, Lata, 
iMasopust, Kvasnak, precum și ju
cători tineri ca Geleta, Vakxsek etc., 
care au participat la turneul olim
pic de la Tokio.

'• Comitetul de organizare a 
„Cursei Păcii" a primit noi confir
mări de partioipare la cea de-a 18-a 
ediție a manii întreceri cicliste. 
Pentru prima oară vor fi prezenți 
la start sportivi din Algeria și R.P. 
Mongolă. S-au mai înscris echipe 
din Franța, Belgia, Finlanda, Da
nemarca, R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, Suedia.

București - Toul ouse - Heidelberg
(Urmare din pag. 1)

București unde jucătorii noștri vor în
tîlni un „XV" redutabil din care, după 
toate probabilitățile, nu vor lipsi ma
joritatea 
zentative

Echipa 
niori — 
jucători: 
nei, Ionescu, Polizache, C. Popescu, 
M. Manole, Gh. Șerban. C. Dăscăles- 
cu, M. Rusu, V. Rusu, C. Preda, R. 
Demian, Zlătoianu, I. Țuțuianu, Mo- 
romete, Băltărețu, Iliescu, Mateescu, 
1,eon te, Crișan, Giugiuc, Nica, Wusek, 
Dragomirescu, Irimescu, Sabău, A. 
Nica, Cîndea, Dragomir, Ciobănel, 
Rainea, Teodorescu, Nedelcu, Nagel și 
Penciu. In ceea ce privește formația 
de juniori, ea va fi formată din : Dinu, 
Bucur, Crăciun, Alexandrescu, Gheghe, 
Bălan, Păselan, Ungureanu, Enăches- 
cu, Dumitrescu, Fugigi, Durbac, Ra
dulescu, Ghețu, Haralambie, Meiu, 
Nenciu, Braga, Coravu, Onuțiu, Sto- 
leru etc.

Cele trei întîlniri internaționale con
stituie pentru rugbiștii noștri prilejul 
de a confirma valoarea lor ridicată,

componenților echipei repre- 
a Franței.
orașului București, — la se

va fi alcătuită din următorii 
Drobotă, Stoica, Baciu, Cior-

de a obține victorii de prestigiu. Pen
tru aceasta este însă necesar ca munca 
de pregătire să cunoască o exigență 
sporită, ca fiecare jucător — senior 
sau junior — să muncească cu toată 
hotărîrea pentru perfecționarea sa. Re
centa ședință de analiză a FRR a 
subliniat marile resurse ale rugbiului 
nostru, posibilitățile de consolidare a 
succeselor obținute pînă acum. Apro
piatele întîlniri internaționale sînt un 
bun prilej de a folosi pe deplin aceste 
posibilități.
£\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Vă prezentăm echipa Medveșciak Zagreb
sportiv din Belgrad. In cursul zilei de 
joi, 1 aprilie, handbaliștii noștri vor 
pleca cu avionul din Zagreb spre 
Lyon, via Paris. Pe lista celor ce vor 
face deplasarea figurează următorii ju
cători i Velimir Vukovici (23 ani, stu
dent), Dragutin Mervar (20, elev), 
Sead Boici (21, student), Liubomir 
Tomazici (23, student), Mladen Pavlo- 
vici (23, student), Iosip Ivacevici (24, 
student) — de 3 ori selecționat în 
echipa reprezentativă, Petar Blank 
(24, student), Iosip Milkovici (23, stu
dent), Rudolf Bogdan (25, funcțio
nar) — selecționat o dată în echipa 
națională, Ivan Uremovici (23, stu
dent) — de 9 ori component al echi
pei reprezentative, Velmir laici (20, 
elev) și Zlatko Jagmeștar (20, stu
dent) — căpitanul echipei, de 17 ori 
selecționat în echipa națională.

VLASTiMIR IGNATOVICI 
corespondentul ziarului nostru 

în R.S.F. Iugoslavia

Calificarea echipei Medveșciak Za
greb în finala „Cupei campionilor eu
ropeni" este considerată în țara noas
tră ca unul din cele mai importante 
succese ale handbalului iugoslav mas
culin. Desigur, la Lyon, echipa cam
pioană a Iugoslaviei are o misiune 
dificilă, deoarece pe plan handbalistic, 
formația Dinamo Buc., se bucură de 
un renume mondial. Handbaliștii ro- 
mîni sînt 
tori lor de 
lor, forma 
experiența 
tate de o 
tuie atuuri puternice de partea echipei 
romîne. Oricum, sportivii noștri vor 
lupta din răsputeri pentru o compor
tare bună, pentru realizarea unui spec
tacol de pe urma căruia handbalul 
să aibă numai de cîștigat.

In vederea finalei de la Lyon, Med
veșciak a început pregătirile încă de 
la 22 martie, în cunoscutul centru

foarte bine cunoscuți iubi- 
sport din Iugoslavia, jocul 
tradițional bună, precum și 
competițională — comple- 

tehnică excelentă — consti-

AU FOST stabilite datele desfă
șurării finalei „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin, între 
echipele Ț.S.K.A. Moscova și Real 
Madrid. Prima întîlnire se va dis
puta la 8 aprilie la Moscova și vț 
fi condusă de arbitrii Parsbro 
(Suedia) și Dobruski (R.P. Polonă), 
iar returul va avea loc la 15 
la Madrid. Cel de al doilea 
fi arbitrat de Klima (R.S. 
slovacă) și Fabri (Italia).

• La Madison Square Garden 
s-au disputat două meciuri pentru 
titlul mondial de box. în cadrul ca
tegoriei semimijlooie Emile Griffith 
l-a învins la puncte pe șalanjerul 
său, Jose Stable, iar la categoria 
semigrea Jose Torres (Porto Rico) 
l-a deposedat de titlu pe americanul 
Willie Pastrano. Victoria a fost 
acordată prin abandon dictat de ar
bitru la sfîrșitul celei de a 9-a re
prize. Noul campion mondial, _ în 
vîrstă de 28 de ani, a obținut pînă 
acum 26 de victorii înainte de li
mită.

PREȘEDINTELE Comitetului in
ternațional olimpic, Avery Brundage, 
a sosit la Ciudad de Mexico într-o 
vizită oficială în legătură cu orga
nizarea Olimpiadei din anul 1968. 
în cursul vizitei sale. A. Brundage 
va avea întrevederi cu generalul 
Jose de Jesus Clark Flores și alte 
personalități sportive mexicane. De 
asemenea, președintele C.I.O. va 
studia la fața locului stadiul lucră
rilor de pregătire a marii competiții 
sportive, urmînd să facă în aprilie, 
la Lausanne, o dare de seamă în 
cadrul reuniunilor C.I.O. care vor 
avea loc aici. (Agerpres).

aprilie 
joc va 
Ceho-

DAWN FRASER — suspendată de Federația australiană 
de natație pe timp de... 10 ani, pentru excese „misterioase’’ 
la Tokio, se consultă cu avocatul el in vederea intentării 
unui proces împotriva Federației. In întreaga Australie dom
nește o mare revoltă Împotriva măsurii luate de federație. 
Plenara federației, care va dezbate „cazul Fraser” la 7 

aprilie se anunță furtunoasă.

Turnee internaționale de șah
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Tn runda a Vil-a a turneului de șah 
de la Mar del Plata, argentinianul 
Raul Cruz l-a învins în 36 de mutări 
pe marele maestru sovietic Leonid 
Stein. Florin Gheorghiu a întrerupt în- 
tr-o poziție complicată partida cu A- 
verbach. Tntîlnirile dintre Bolbochan— 
Bieticki și Sanguinetti-Benko s-au ter
minat remiză. In runda a VIII-a Florin 
Gheorghiu l-a învins în 38 de mutări 
pe argentinianul Vicente Palermo, în
tr-o variantă a gambitului damei. Alte 
rezultate: Averbach — Panno remiză; 
Stein -— Pilnick 1—0. Celelalte partida 
s-au întrerupt. In clasament conduce 
Najdorf cu 5,5 p (2) urmat de Stein 
5 p, Panno, Averbach, Benko 4,5 p 
și cite 1 partidă întreruptă. Florin 
Gheorghiu se află pe locul 6 cu 4 p și 
J partidă întreruptă.

★
După nouă runde, în turneul de la 

Sarajevo conduce iugoslavul Matulo- 
vici cu 6 p- La o jumătate de punct 
11 urmează Suetin (U.R.S.S.) și Forin- 
tos (R.P.U.) care au și cîte 1 partidă 
întreruptă. (Agerpres)

UN GRUP numeros de ne
gri americani, printre care și 
mulți sportivi care au parti
cipat la J.O. de la Tokio, vor 
întreprinde un marș de la 
New-York la Washington. 
Fiecare dintre ei va parcurge 
1 500 de metri, purtind o tor
ță simbolică — torța libertă
ții. In felul acesta ei ișl vor 
manifesta simpatia față de 
frații lor de culoare, victime 
ale persecuțiilor rasiste in 
statul Alabama.

POLDI GRASSAU (Rapid 
Viena) este noua speranță a 
fotbalului austriac. El dă do
vadă de o mare măiestrie și, 
totodată de multă rapiditate.

Intr-o săptămînă, Grassau a 
găsit timp de a se însura, de 
a se opera de amigdalită și 
de a disputa un meci de fot
bal !

S-A AUZIT că înotătoarea 
Donna da Verona la cei 17 
ani ai săi s-ar retrage din ac
tivitatea competițională, fiind 
tentată de contractul oferit 
de o societate de televiziune 
pentru 100 000 de dolari. Pă
rinții neagă știrea, iar presa 
își pune întrebarea: „Quo va- 
dis Donna“ ?

PREFERINȚELE lui Iașin 
dintre portarii pe care i-a vă
zut: ungurul Grosics, italia
nul Buffon și francezul Re-

metter. Iată și pronosticul cu
noscutului portar sovietic în 
ceea ce privește semifinalis- 
tele campionatului mondial 
de fotbal din 1966: Brazilia, 
U.R.S.S.; Anglia șl Ungaria.

ENGLEZUL W. Hoit, în 
vîrstă de 67 ani (!) face un 
adevărat maraton pe calul său 
de curse „Irigger*. El a par
curs în timp de 4 luni peste 
2 000 km. Hoit urmează să 
parcurgă a doua parte a că
lătoriei, trecînd prin Franța, 
Italia, Elveția, R.F.G., Luxem
burg și Belgia.

CUNOSCUTUL jucător 
tenis Jan Erik Lundquist 
declarat că nu va trece 
profesionism. Cel puțin anul 
acesta. Această hotărîre a fost 
luată, pe de o parte, datorită 
faptului că Federația suedeză 
l-a înscris la turneul de la 
Wimbledon, iar pe de altă 
parte din cauză că Lundquist 
a fost „pus în gardă” că fis
cul suedez i-ar reține 70% din 
suma pe care ar primi-o la 
semnarea contractului. Acest 
al doilea argument a fost ho- 
tărîtor !

TELEVIZIUNEA va depune 
nu mai puțin de 22 000 de lire 
sterline Federației engleze de 
fotbal pentru retransmiterea 
„Cupei Angliei*. Din această 
sumă televiziunea engleză va 
plăti 19 000 de lire, iar Euro- 
viziunea 3 000 de lire.

O FORMA ieșită din comun 
de... doping s-a introdus de 
conducerea echipei suedeze 
de fotbal Kamraterna. Se ex
trag toate articolele critice 
apărute în presă, iar pasajele 
deosebite se subliniază cu 
roșu. Apoi, ele sînt afișate în 
dulapul jucătorilor în preaj
ma meciurilor.

CVADRUPLA campioană o- 
limpică de la Innsbruck, Li
dia Skoblikova, a fost aleasă 
deputat în sovietul orașului 
Celiabinsk. Ea n-a putut fi 
însă de față cînd s-a procla
mat rezultatul votului,

CURSELE ae cai pe zăpadă sînt organizate anual In cunos
cuta stațiune elvețiană St. Moritz. La trecerea in revistă a 
celor mai buni călăreți din Elveția, Franța și Italia au asistat 
in acest an peste 5 000 spectatori, in cea mai mare parte din 
rindul turiștilor bogați. Primul loc a fost cucerit de calul 
Meteor (in frunte) cu călărețul Zimmermann. Dar premiul 
i-a revenit firește, proprietarului calului, baronul Botscbild.

cauză 
eroina 
ricit: 
băiat.

FEDERAȚIA franceză ele 
baschet a acordat licența de 
arbitru unui tinăr, Raymond 
Faouen, care n-are decît ...17 
ani.

ALBERT HITZ, antrenorul 
Federației de schi din R.F.G., 
este un mare admirator al re
numitului schior finlandez 
Veikko Hakulinen. Hitz, care 
a șl participat în cîteva rîn- 
durl alături de acesta în con
cursuri, i-a dat fiului său, nou 
născut, numele Veikko.

BILL COX, creatorul și or
ganizatorul turneului 
ționaî de fotbal care 
fășoară în fiecare an 
York, a anunțat in 
unei conferințe de presă 
după toate probabilitățile, in-

că în acele clipe era 
unui alt eveniment fe- 
dădea naștere unui

franceză

intema- 
se des- 
la New 

cadrul 
că.

cepînd din 1967, fotbalul pro
fesionist va fi introdus în 
S.U.A. Cox a preconizat or
ganizarea unui campionat na
țional, după modelul celor 
care au loc în țările afiliate 
la F.I.F.A. Echipele ar urma 
să joace timp de nouă lunj 
pe an, cîte două meciuri pe 
săptămînă. După presa ame
ricană fotbalul profesionist 
are mari perspective de dez
voltare în S.U.A. datorită in
teresului crescind al publicu
lui și aportului financiar pe 
care televiziunea se 
dispusă să-l acorde.

DE ----------- “ “
rîsul lui 
toate zidurile 
Janeiro. Este 
comemorativ 
aniversare a 
pentru care 
„Perlă neagră”.

declară
CÎTEVA săptămîni su- 

Pele tronează pe 
orașului Rio de 
vorba de afișul 
pentru a 400-a 
orașului, afiș 
a pozat celebra


