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A venit primăvara. De citeva zile, consiliile asociațiilor 
sportive din numeroase localități au lansat iubitorilor 

voleiului, atletismului, baschetului, handbalului și ai al
tor sporturi invitația de a participa la primele întreceri în aer 
liber. Actualul sezon se anunță bogat în manifestații sportive, 
el trebuind să răspundă dorinței maselor tot mai largi de 
oameni ai muncii, a tineretului de a participa la o activitate 
intensă, bine organizată. Pentru realizarea acestui îndreptățit 
deziderat ar#*o importanță deosebită acțiunea de amenajare 
și reamenajare a unui număr tot mai mare de terenuri simple 
pentru practicarea sportului.

Măsurile ultimei plenare a Consiliului General al UCFS 
și hotărîrile conferințelor raionale UCFS și ale cluburilor 
sportive prevăd acțiuni concrete în acest domeniu. în nu
meroase localități se desfășoară o intensă activitate de ame
najare pe lingă școli a unor terenuri simple pe care să se 
poată învăța și desfășura unele probe atletice și jocuri spor
tive, sînt reamenajate prin muncă voluntară terenurile aso
ciațiilor sportive din întreprinderi și instituții, iar din iniția
tiva activiștilor obștești din secțiile pe ramură de sport se 
creează noi locuri pentru practicarea diferitelor discipline 
sportive. Colaborarea dintre clubul sportiv Farul și Sfatul 
popular al orașului Constanța se materializează într-o vastă 
acțiune de transformare a curților școlilor în mici stadioane, 
conlucrarea activă dintre consiliul asociației sportive Poiana 
Cîmpina și organizația U.T.M. a uzinei este evidentă în 
marele număr de tineri și tinere care se îngrijesc ca terenu
rile să aibă un aspect cît mai frumos. Și acestea sînt numai 
două exemple din marele număr al cluburilor și asociațiilor 
sportive care folosesc din plin colaborarea cu sfaturile popu
lare și organizațiile U.T.M. pentru creșterea necontenită a 
bazei materiale a sportului.

Luna aprilie este foarte propice pentru amenajarea de 
noi terenuri sportive simple. A devenit tradițional ca în 
această lună consiliile asociațiilor și cluburilor sportive să 
înceapă o vastă acțiune de „primenire" a terenurilor spor
tive, care să continue apoi toată primăvara și vara. 
Mai multe terenuri de volei, baschet și handbal, noi sectoare 
pentru practicarea atletismului, locuri bine amenajate pentru 
învățarea diferitelor sporturi înseamnă o contribuție activă 
la atragerea tineretului în practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului. Pentru îndeplinirea importantelor sarcini trasate 
de partid mișcării sportive este necesar să începem în aceste 
zile tocmai cu crearea unor condiții optime de desfășurare a 
procesului instructiv-educativ. a competițiilor.

A X-a EDIȚIE A „CROSULUI BALCANIC"
• Un scurt istoric al competiției • Atleții rom ini 

câștigat de 14 oriau
Duminică, la București, „Cro

sul Balcanic" își aniversează 27 
de ani existență. în acest
răstimp .ursurile au fost or
ganizate de 9 ori urmînd ca 
acum să le fie sărbătorit jubi- 

■< leul de zece ediții.
începutul acestei competiții a 

fost făcut în anul 1938, în loca
litatea iugoslavă Skoplje. învin
gători au ieșit Kotnik și echipa 
iugoslavă. întrecerile s-au desfă
șurat numai la seniori. Ediția 
următoare a întrecerilor a fost 
organizată abia m 1955 la Is- 

• tanbul. A cîștigat Cahit Onel 
(Turcia) și formația Iugoslaviei.

In 1958, la Ankara, sînt pre
zinți la start și atleții noștri. 
Excelentul atlet iugoslav Franjo 
Mihalici își adjudecă proba. El 
este urmat de Vasile Weiss (R), 
Muharem Dalkîlic (T) și Gre
cescu (R). Pe echipe primul loc 
a revenit din nou Iugoslaviei 
(25 p) care a precedat formațiile 
Romîniei (33 p) și Turciei (36 
p). Anul următor, la Belgrad, in
tră în concurs și fetele. Giil Ci
ray (T) iese campioană balca
nică (4. Z. Antonescu, 6 L. 
Păuleț) ca și echipa Iugoslaviei 
— 7 p (Romînia — 14 p). La 
băieți se înregistrează două mari 
surprize: la individual cîștigă 
loanis Giezos — Grecia (3. Gre
cescu, 9, Dinu) iar pe echipe 
Bulgaria — 34 p (Iugoslavia — 
35 p, Romînia — 36 p).

în 1960 „Crosul Balcanic" se 
desfășoară la București. Ciray 
își reeditează victoria (2. Teo- 
dorof , 3. Grecescu, 4. Dumi
trescu) și echipa noastră cîștigă 
pentiu prima oară cu 9 p (Bul
garia 22 p, Iugoslavia 23 p). La 
băieți un net suoces al repre
zentanților noștri : 1. Grecescu, 
2. Barabaș, 3. Strzelbiscki. A- 
poi : Dalkîlic (T), Mihalici (I), 
Papavasiliu (G), Victorie romi-
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Aspect de la ediția a V-a a „Crosului Balcanic“ desfășurat în 
I960 - - - ■București. Traseul, ca și acum, a trecut in preajma 

Casei Scânteii.

Și
13

în întrecerea pe echi- 
p _ (Iugoslavia 32 p,

nească
pe cu . „
Grecia 44 p, Turcia 56 p, Bulga
ria 65 p).

Ediția a Vl-a este organizată 
de federația bulgară, la Sofia. 
Ambele probe furnizează lupte 
sportive de toată frumusețea. 
La femei ies învingătoare Flo- 
rica Greoescu (2. Ciray, 3. Da- 
nailova, 4. Antonescu) și forma-

Tn pojida plonjonului dis
perat, portarul Minov n-a 
mai ajuns mingea plasată de 
Ion lonescu. Așa s-a înscris 
primul gol al meciului Ra
pid — Cerno More Varna, 
(citiți în pagina a 3-a croni
cile meciurilor Rapid — 
Cemo More Varna și Romi- 
nia —• Turcia, la juniori).

Astă-seară, începînd de la 
ora 19, sala Floreasca va cu
noaște din nou animația marilor 
întreceri pugilistice internațio
nale. Selecționata noastră secun
dă primește replica echipei „15” 
a R.D. Germane. întrecerile din
tre pugiliștii noștri și cei ai 
R.D. Germane, care au avut 
loc în ultimii 10 ani, au dat 
întotdeauna naștere Ia dispute 
pasionante încheiate cu scoruri 
strînse. Acest echilibru de forte 
dintre boxerii celor două țări 
face ca partida să suscite un 
deosebit interes în rîndurite a- 
matorilor de box din țara noas
tră.

Garnitura noastră secundă 
cuprinde numeroși tineri pugi
liști de perspectivă, susceptibili 
pentru a ne reprezenta la 
viitoarea ediție a J.O. Este su
ficient să amintim numele unor 
boxeri ca C. Ciucă, N. Gîju, 
V. Antoniu, I. Dinu, I. Covaci, 
ca să putem anticipa spectacu
lozitatea întîlnirilor.

Federația de specialitate din 
R.D. Germană a anunțat sosi
rea unui lot valoros, din care 

ția Romîniei — 10 p (Bulgaria 
20 p, Iugoslavia 23 p, Turcia 
25 p.). Disputa masoulină se în
cheie din nou cu victoria lui 
Constantin Grecescu. în urma 
sa au sosit iugoslavii Hafner, 
Ivanovioi, Mihalici, grecul Pa- 
pavasiliu, Barabaș etc. Pe echi-

(Continuare in pag. a 4.-a)

ASTA SEARĂ, LA riOPEASCA:

fac parte cîțiva pugiliști bine- 
cunoscuți pe arena internațio
nală a boxului amator.

Iată programul complet al 
reuniunii de astă-seară : Ciucă
— Babiasch, Gîju — Proch, 
Buzuliuc — Hiibner, Antonin
— Seyfert, Dinu — Wolke, 
Vlad — Lehmann, Covaci — 
Stanat, Olteanu — Bedau, 
Trandafir — Vielhaucr, Gheor- 
ghioni — Limacti (Degenhardt).

în cea de a doua întîlnire, 
duminică la Galați, formația 
oaspete va primi replica unei 
alte selecționate.

mai anunțat, 
săptămîni ba
la Floreasca

După cum am 
la sfîrșitul acestei 
zinul acoperit de 
va găzdui întîlnirea internațio
nală de natatie dintre reprezen
tativa R.P. Romîne și puternica 
selecționată a R.S. Cehoslovace. 
Intr-o scrisoare specială primi
tă de la Praga, corespondentul 
nostru JAN SOKOL ne anunță 
că cei mai rnulți dintre sportivii 
oaspeți care vor evolua la 
București dețin o formă foarte 
bună, timpurile înregistrate de 
ei la ultimul concurs de la Olo- 
mouc fiind excelente. In fruntea 
delegației se află cunoscutul re
cordman . cehoslovac Wagner 
(54,6 la 100 m liber), care l-a 
învins în luna trecută, la Bre
men pe înotătorul american 
Mike Austin. Iată lotul complet 
pe care-l deplasează selecționa
ta cehoslovacă la București. In 
paranteze sînt timpurile înre
gistrate de sportivii oaspeți în 
concursul de la Olomouc (ba
zin de 25 rn).

MASCULIN: 100 m liber: 
Wagner 54,6, Lohnicky 54,9,

Interesant concurs de lupte libere
Slmbătă și duminică, la Dinamo:
R.P.R, — R. S. S. Ucraineană

luptătorii noștri de 
vor fi supuși unor exame-

R.S.S. Ucrainene. Echipa

Sîmbăfă și duminică pe sal
telele instalate în sala Dina
mo, luptătorii noștri de „libe
re" " .
ne dificile în fața selecționa
tei
oaspete este cîștigătoare de trei 
ori a titlului de campioană a 
Uniunii Sovietice, iar antre
norul său, Yaltarian, pregătește 
și reprezentativa Uniunii So
vietice. Iubitorii sportului lup
telor din Capitală vor avea ast
fel prilejul să urmărească pe 
sportivii noștri evoluînd în com
pania unor luptători cu renu
me mondial. Sîmbătă, de la 
ora 18, Romînia va prezenta e- 
chipa de tineret, iar duminică, 
de la ora 11 va evolua prima 
noastră garnitură.

ACTUALITATEA
CIND SE VA JUCA SEMIFINALA DE VOLEI 
DIN „C.C.E." RAPID - S. K. LEIPZIG (M) 
comun acord, conducerile cluburilor Rapid București și 
Leipzig au stabilit datei î la care echipele lor masculine de 
vor lupta pentru calificarea în finala ediției din acest an a

De 
s. K. 
volei . . __
„Cupei campionilor europeni". Conform înțelegerii, turul semifi
nalei, pe care, conform schemei inițiale a competiției, îl găzdu
iește capitala țării noastre, se va disputa săptămîna viitoare, 
miercuri 14 aprilie. Returul se va desfășura la Leipzig, duminică 
24 aprilie.

• JUNIORII DE LA S.S.E. SINAIA AU CUCERIT 
„CUPA R.P.R." LA SCHI

BRAȘOV, 7 (prin telefon). Ultima etapă a „Cupei R.P.R." la 
schi — probe alpine pentru juniori s-a desfășurat marți și 
miercuri pe pîrtiile Sulinarului. Pe primele locuri s-au clasat : 
slalom uriaș băieți: V. Brenci (St. roșu) 1:36,3; fete : 1-2. Cons

tanța Măzgăreanu (Luceafărul) 
și Gizela Mores (St. roșu) 55,8; 
slalom special băieți : D. Mun- 
teanu (St. roșu) 70,4; fete : 
Elena Neagoe 77,3. „Cupa
R. P.R.” a fost cucerită de
S. S.E. Sinaia cu 363 p, urmată 
de : 2. Dinamo Brașov 407; 3. 
Steagul roșu 437; 4. S.S.E. Pre
deal 441.

Corespondență specială de la Praga

Tippraan 56,5, Vanecek 58,0', 
400 rn liber: Lohnicky 4:25,2, 
Vanecek 4:32,0; 1500 m liber: 
Lohnicky 17:59,8, Drabek 
18:32,8; 4 x 200 m liber: Wag
ner, Tippman, Vanecek, Loh
nicky 8:51,7; 100 m spate: Fe- 
rak 1:01,7, Simandl 1:02,8; 200 
m spate: Ferak 2:18,0, Simandl 
2:20,3; 100 m bras: Ocenasek 
1:11,2, Hecko 1:12,4; 200 m bras: 
Ocenasek 2:35,7, Hecko 2:38,0; 
200 m fluture: Panacek 2:19,0, 
Fric 2:24,2; 400 m mixt: Cech 
5:06,8, Skala 5:09,0.

FEMININ: 100 m liber: Ko- 
cendova 1:03,4, Kozicova 1:04,7, 
Klavrzova 1:05,2, Vernerova 
1:06,0 ; 400 m liber: Kocendo- 
va 5:02,8, Kozicova 5.06,3; 
100 m spate: Navesnikova 
1:11,9, Brtkova 1:13,9; 100 m 
bras: Schmidtova 1:20,0, Dole- 
zalova 1:23,4; 200 ni bras:
Schmidtova 2:50,0, Dolezalova 
2:55,3; 100 m fluture: Novako- 
va 1:10,8, Fricova 1:13,1; 400 
rn mixt: Kocendova 5:46,2, Kas
parova 5:51,0-

C. GRUIA — coresp. regional

• CAMPIONATUL 
MONDIAL DE 
PESCUIT SPORTIV 
IN R.P. ROMÎNĂ

Anul acesta, campionatul 
mondial de pescuit sportiv va 
avea loc în țara noastră. 
Competiția se va desfășura la 
26 septembrie, la Galați. Fie
care echipă va fi alcătuită din 
5 sportivi. Concursul va dura 
timp de 3 ore. In acest timp, 
echipa care va acumula cel 
mai mare număr de puncte 
va ii declarată campioană 
mondială.

(Agerpres)

• REPROGRAMAREA 
UNOR MECIURI

Jocul de duminică dintre Po
iana Cimpina și Tractorul 
Brașov (categoria B, seria I) 
a fost amînat pentru miercuri 
14 aprilie. întrucît poiana va 
juca duminică cu lotul de ju
niori care se pregătește pen
tru turneul UEFA.

A fost reprogramată și par
tida C.F.R. Roșiori — C.F.R. 
Pașcani (tot din categoria B, 
seria I) care, inițial, trebuia să 
aibă loc la 28 martie. Ea se 
va disputa joi 15 aprilie.

SPORTIVA

Al. Geantă, pe care-l veți revedea duminică, în acțiuna.

Foto ; I. MihăicA



DIN VIATA ORGANIZAȚIEI NOASTRE
In raionul Bacău

Activitatea, sportivă de mase 
nu ocupă locul cuvenit

' Consiliul raional 
prezentat recent în 
cefer 71 de asociații 
seamă a activității 
darea de seamă cît 
tate de cei prezenți 
mai 12 delegați) au 
o seamă de succese : 25 000 de parti
cipant! (din care 7353 femei) la între
cerile primei Spartachiade republica
ne : organizarea a 180 de „duminici 
cultural-sportive” la care au partici
pat 30 140 de tineri și vîrstnici, 277 
de acțiuni turistice etc. Dacă mai 
adăugăm și faptul că participanții la 
discuții n-au avut nimic de reproșat 
consiliului raional UCFS, imaginea 
unei activități bune pare completă.

Și totuși activitatea sportivă de 
mase în asociațiile din raionul Bacău 
mu ocupă locul cuvenit. Iată cîteva 
argumente care nu pot fi tăgăduite. 
Din totalul de 19 500 de membri 
UCFS numai 2280 sînt purtători ai In
signei de polisportiv. Mai sînt multe 
asociații sportive (cele din comunele 
Sărata, Măgura, Lipova, Răcătău, 
Prăjești, Luncani, Rădeni etc.) unde 
nu se organizează nici un fel de mani
festări sportive pentru membrii 
UCFS ca, de pildă, campionatul aso
ciației, .duminici cultural-sportive", 
sau întreceri pentru obținerea Insig
nei de polisportiv. Cotizațiile UCFS 
au fost achitate în proporție de numai 
59 la sută, cu toate că pentru asocia-

UCFS Bacău a 
fața delegaților 

sportive darea de 
desfășurate. Atît 
și discuțiile pur- 
(au absentat nu- 
scos în evidență

țiile sportive de la sate 
prezintă uneori singura 
nituri. în școli, unde se 
cu mai multă ușurință diferite compe
tiții sportive, activitatea nu este sa
tisfăcătoare. Astfel, la școlile din co
munele Răcătău (prof, de educație 
fizică, E. Paraschiv), Ruseni (Valeria 
Miron), Șiretul (C. Patrichi), Lim- 
cani (C. Mitrea), Nănești Deal Părin- 
cea (C. Teodoriu) ș.a. nu există nici 
un purtător al Insignei de polisportivi

Dacă ne referim la sportul de per
formanță nu putem spune mai nimic ; 
el este „marcat* de o echipă de fotbal 
de categoria C 
boxeri și două 
una masculină 
tot aici. Atît.
sport cu tradiție în multe din comu
nele și satele raionului — 
cuvinte de laudă. Echipele asociațiilor 
sportive Victoria Ungureni, Steagul 
roșu Horgeștf, Bistrița Buda, Voința 
Secueni, Steaua Luncani, Recolta Ră- 
deni și Unirea Traian nu s-au pre
zentat nici măcar la jocurile organi
zate.

Ho-tărîrile conferinței trebuie să s-tea 
în centrul preocupării consiliilor aso
ciațiilor, tuturor activiștilor sportivi 
din raion, deoarece ele au menirea să 
îmbunătățească activitatea sportivă de 
mase și, implicit, pe cea de per
formanță.

— la Buhuși — cîțiva 
echipe de handbal — 
și alta feminină — 
Nici despre oină —

CAMPIONII...

cotizația re
sursă de ve- 
pot organiza

Echipa Dinamo București care a cu- Horațiu Giurgiu, Gheorghe Novac, Viciu, Marian Spiridon — căpitanul
cerrt titlul republican Ic baschet. De Mihai Kiss, Pavei Visner, Dinwtrie echipei și liîe Negoiță, cel mai vechi
la dreapta la stingă: Dan Niculescu, Scorțescu, Constantin Drago: cu, component ai formației.
antrenorul formației, Adolf Cernea, Jean Antonescu, Mihai Albu, K.„oiae

în orașul Roman

Sportul sie performanță bate pasul pe loc
Cu cîțiva ani în urmă Romanul — 

bătrînul oraș de pe malul Moldovei — 
era tot mai des amintit, atît în rubri
cile de sport ale ziarelor centrale cît 
și în presa de specialitate. O serie de 
sportivi din oraș au fost selecționați 
în loturile republicane, iar unii dintre 
ei au înregistrat performanțe merito
rii : V. Florea, campion republican 
la 3000 m obstacole în 1961, Rodiea 
Voroneanu, prima după lolanda Balaș 
la săritura în înălțime, Aurica Po- 
povici, Elena Flaișer, C. Pagbidas ș.a., 
campioni republicani de juniori la 
diferite probe atletice.

Cu toate acestea, darea de seamă 
prezentată la conferința raională 
UCFS și îndeosebi participanții la 
discuții au subliniat faptul că în pre
zent activitatea sportivă de performan
ță bate pasul pe loc. Ultimele rezul
tate obținute de sportivii din Roman 
— numai titluri de campioni regionali 
și cîteva locuri fruntașe la finalele 
republicane de atletism juniori, nu 
sînt mulțumitoare. Trebuie să spunem 
că în orașul Roman activează doi an
trenori de atletism : N. Constantines- 
cu și N. Ruță. 
său antrenorul 
recunoscut că : 
trate în ultimul 
tele pe care-i 
măsura posibilităților”. Concurenții de 
la bob, cu cîțiva ani în urmă aureolați 
de performanțe (Gh. Maftei a cucerit 
titlul de campion mondial la tineret 
în 1962) n-au mai ocupat nici măcar 
locuri fruntașe în campionatul repu
blican.

Se impune deci ca sportul de per
formanță din orașul Roman — în
deosebi atletismul care are mari po
sibilități — doi antrenori calificați, 
bază materială, multe elemente talen
tate și cu perspective să se ridice la 
nivelul cerințelor actuale.

C. CHIRIAC

A

UNELE PERFORMANTE
„Deschidem" rîndurile de față cu o fe_ 

licitare adresată F.R. Natație care, în 
decurs de două săptămâni a asigurat 
înotătorilor noștri două frumoase întâl
niri internaționale (cu selecționata Ber. 
linului și —la sfîrșitul acestei săptămîni 
— cu echipa Cehoslovaciei), din care nu 
avem decît de cîștigat. Accentuăm acest 
lucru pentru că întrecerile respective 
ne oferă un bun prilej de a constata 
(acolo unde este cazul) progresele reali
zate de sportivii noștri și, în același 
timp, să depistăm cu precizie probele și 
stilurile în care continuăm să batem pa
sul pe loc.

Să vedem însă cum au „răspuns" îno
tătorii noștri fruntași cinstei de a se 
întrece cu o serie de adversari redutabili. 
La Berlin pe culoarele bazinului 
Dynamo, am reușit să cîștigăm două 

1 probe (Ingrid Ungur la 100 m liber și 
Tiberiu Șerban la 200 m spate) și să sta
bilim cinci recorduri republicane de o 
valoare relativă pe plan european. îmbu
curătoare este. în special, cea de a doua 
performanță deoarece — după spusele 
tuturor antrenorilor berlinezi prezenți

Rezultate, programări, clasamente
Azi la Dinamo: Progresul-Dinamo

BUNE NU POT ASCUNDE LIPSURI IMPORTANTE
La întreceri — timpurile realizate în 
acest bazin (unde înotătorii din R.D.G. 
n_au înregistrat niciodată vreun record 
național) sînt de regulă cu ceT puțin o 
secundă mai slabe deeît cele ce se pot 
obține pe oricare altă pistă de apă de 
50 m din această țară. Deci Ingrid Un
gur este capabilă de „cronometre" sub 
1:05,0 pe „sută", Cristina BaTaban poate 
coborî cu ușurință sub 5:10,0 iar Tibe
riu Șerban este pregătit pentru timpuri 
ca 1:05,0 și 2:210 în probele stilului spa
te. Este fără îndoială un progres simți
tor, cu atât mai mult cu cît sportivii 
respectivi n_au beneficiat în acest an 
(în comparație eu adversarii lor) de o 
pregătire pe lungimi de 50 m. Din pă. 
cate însă, ceilalți reprezentanți ai nata_ 
ției bucureștene n-au ținut pasul cu co
legii lor de echipă, neoferindu-ne posibi
litatea unor aprecieri pozitive. Dimpo. 
trivă...

Au mai existat cîteva probe în care 
înotătorii noștri au seăpat victoria prin
tre... degete, privind astfel echipa de un 
scor mult mai strîns. Cristina Balaban 
a luptat mult timp de la egal la egal cu 
Veronika Holetz, dar la fiecare întoar
cere (de altfel la acest procedeu tehnic 
mai mulți dintre reprezentanții noștri 
continuă să fie deficitari) a cedat adver
sarei sale cîte 1—2 metri pe care în ulti
ma lungime a probei de 400 m liber nu 
i-a mai putut reface. In proba similară 
rezervată băieților, Vladimir Moraru l-a 
condus detașat pe olimpicul Heinz Junga 
aproape 350 m, pentru ca pe ultima por-

țiune a cursei să fie întrecut destui de 
comod. Cu o dozare mai judicioasă a e- 
fortuliui poate că tânăra noastră speranță 
a probelor de fond și-ar fi putut înscrie 
în palmares un succes de prestigiu. Și 
brasiștii noștri Ș&ptereanu și Costa, cu 
mai multă dirzenie și cu mai puțină teamă 
de adversar ne.ar fi putut aduce un 
punctaj superior, mai ales că Messner și 
Dorniok au cîștigat probele respective 
cu timpuri care le sînt accesibile bucu- 
reștenilor. Cel mai supărător exemplu ni 
l-a oferit însă Cornel Georgescu în pro
ba de „sută" liber. La 75 m el avea un 
avantaj sigur pentru victorie, dar în 
continuare — speriat parcă de posibili, 
ta tea unui succes — a început să-și... 
studieze adversarii și a pierdut lamenta
bil. Ca să nu mai vorbim de ștafeta 
de 4 x 20(1 m liber compusă din Voicu, , 
Demetriad, Georgescu și VI. Moraru care 
deși creditată cu un timp superior șta
fetei berlineze, n-a depus nici un fel 
de strădanie pentru a materializa dife
rența de secunde și zecimi care o des
părțea de adversara sa.

Teama față de adversari cu nume so. 
nore, lipsa de încredere în forțele pro. 
prii — iată încă o lipsă a unora dintre 
înotătorii noștri fruntași. Pentru aceasta 
nu există nici un fel de justificare. E_ 
xistă însă posibilitatea de a ne dovedi 
contrariul și ne.ar bucura foarte mult 
dacă întrecerea cu sportivii cehoslovaci 
de la sfîrșitul acestei săptămîni va fi fo
losită și în această direcție

AD. VASILIU

De altfel, în cuvîn tul 
N. Constantinescu a 
„Rezultatele înregis- 

timp de atleții și atle- 
pregătesc nu sîut pe

MARȚI LA CIULEȘTI, în meciul 
restant din campionatul feminin de 
categorie A, seria I, Știința — Voința 
Craiova, studentele, desfăsurînd în 
ansamblu un joc superior celui pre
stat de adversarele lor, au cîștigat 
detașat cu 3—0 (6, 9, 8). După acest 
rezultat și după cele înregistrate Ia 4 
aprilie în ambele campionate, clasa
mentele arată astfel:

SERIA I 
MASCULIN

1. Rapid Buc. 16 15 1 46: 6 31
2. Tractorul Brașov 16 15 1 45:11 31
3. Dinamo Buc. 16 14 2 46:13 30
4. Știința Galați 15 11 4 37:19 26
5. Știința Tim. 17 7 10 27:39 24
6. Minerul B. Mare 17 7 10 25:39 24
7. Știința Cluj 16 7 9 26:30 23
8. Farul Constanța 16 7 9 25:30 23

ÎNCEPUT CAMPIONATUL CAPITALS
ULTIMA PROBĂ DIN CADRUL „CUPEI PRIMĂVERI!"

poligoane din Capitală au 
duminică întrecerile din ca- 

etape a campionatului

Cinci 
găzduit 
drul primei 
pe echipe al orașului București. Con
cursul s-a bucurat de o largă parti
cipare. Trăgătorii clasificați au tras 
la proba de armă sport 3x10 focuri, 
iar cei începători au concurat în pro
ba de armă sport 5x10 focuri culcat 
nerezemat.

Iată rezultatele : băieți (categoria 
avansați) : 1. C. Codreanu (Steaua) 
241 p ; 2. C. Lazarovici (Dinamo) 240 
p; 3. V. Nistor (S.P.C.) 239 p. Fete:
1. Eugenia Zaharescu (Dinamo) 237 p;
2. Veronica Stroe (Dinamo) 232 p ;
3. Mariana Mar cu (SPC) 231 p; 4. Ma
riana Borcea (Dinamo) 228 p ; 5. Ma
riana Vasiliu (Dinamo) 223 p. Pe echi-

1. S.P.C. 925 p< 2. Dinamo 913 p;

3. Steaua 905 p ■, 4. Olimpia 888
5. S.S.E. nr. 1 863 p. Băieți (începă
tori) : 1. P. Soporeanu (Steaua) 90' p,- 
2. A Fulga (Dinamo) 89 p ; 3. M. A- 
drian (Dinamo) 87 p. Fete : 1. Mihae- 
la Dumitrescu (Dinamo) 82 p s 2. Ma
ria Nicolaescu (Olimpia) 80 p ; 3. Ma
ria Groza (S.P.C.) 78 p. Pe echipe: 
1. Dinamo 312 p ; 2. S.P.C. 288 p; 3 
S.S.E. nr. 1 287 d.

dr
Pe poligonul Tunari s-a tras în ul- 

ultima probă din cadrul .Cupei pri
măverii", cea de armă liberă calibru 
mare 3 x 20 focuri. S-au înregistrat 
următoarele rezultate :

1. V. Enea (Steaua) 199 + 181 + 182= 
553 p; 2. T. Ciulu (Steaua) 193+ 
189 + 169=551 p; 3. L. Cristescu 
(SteauaX,1.96±182±172=550 p.

pî

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
3.
9. 

10. 
11. 
12.

Steaua Buc.
Petrolul Ploiești 
Dinamo Bihor 
Constructorul Brăila 
Progresul Buc.
C.S.M.S. Iași

Dinamo Buc- 
Rapid buc.
C.P. București 
FaruT C-ța 
Știința Cluj 
Metalul Buc. 
C.S.M. Sibiu 
Voința Craiova 
Partizanul r. Br. 
Știința Buc. 
Progresul Buc.
C.S.M. Cluj 

SERIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(f )
15 7 8 30:25 22
16 C 10 24:34 22
17 5 12 19:44 22
16 5 11 20:35 21
17 4 13 19:39 21
16 3 13 18:43 19

IN
14 12 2 38:13 26
13 12 1 38:12 25
14 11 3 37:17 25
14 9 5 32:18 23
14 8 6 31:25 22
14 8 6 29:27 22
14 6 8 25:27 20
14 6 8 21:31 20
14 5 9 24:30 19
15 3 12 18:38 18
14 3 11 15:36 17
14 1 13 7:41 15

II-A

LUPTE %

Steagul roșu Brașov, pe primul loc la „libere0

9
9
9
9
9
9
9
9

4
4
4

5
5
5
5 4
4 5
4 5
4 5
4 5

17:13 
16:14 
17:15 
17:15 
16:18 
14:16 
14:16 
14:18

14
14
14
14
13
13
13
13

Sîmbătă, în Capitală, au avut loc 
întreceri în cadrul celei de a treia 
etape a campionatului republican de 
lupte libere. Formația din Brașov — 
Steagul roșu — deși a pierdut partida 
cu echipa campioană Steaua, învin- 
gînd la scor pe Rapid București a 
reușit să urce pe primul loc în cla
sament. Aceasta și datorită faptului 
că formația militară nu a susținut 
toate întîlmrih* din cadrul acestui 
campionat.

Iată cum arată clasamentul în mo
mentul de fată:

Celelalte partide din cadrul etapei 
a Ill-a se vor disputa duminică îl a- 
prilie, după următorul program: la 
Cluj; Progresul București —■ C.S.M. 
Cluj -— Rulmentul Brașov; Ia Ploiești: 
Petrolul Ploiești —- Dinamo — A.S.M. 
Lugoj ; la Tg. Mureș: Mureșul Tg. 
Mureș — Vagonul Arad — C.S.O. 
Galați.

<g/H ALTER F

7
7
7
7
7
7

VOINȚA CRA-

6
5
5
3
2
O

1
2
2
4
5
7

20: 7 
16:10 
16:12 
14:13 
10:19
6:21

13
12
12
10

9
7

A 
MASCULIN

1. IiHt. sîrmei €. T.
2. Știința Brașov 

3—4. înainte Tini.
3—4. Știința Petroșeni 

5. Semănătoarea Buc.
6—7. Electroputere Cr.
6—7. C.S.M. Cluj

8. Metalul Pitești 
FEMININ 

Penicilina Iași 
Voința M. Cine 
Prog. Tirgoviște 
Știința Tg. Mureș 
Corvinul Deva 
FI. r. Buc. 
MECIUL RAPID —

IOVA (f) a fost reprogramat pentru 
vineri 16 aprilie, ora 16, în sala Giu- 
lești. Partida nu s-a putut disputa la 
4 aprilie din cauza unor defecțiuni or
ganizatorice (secția de ‘ — ■
dului n-a depus toate 
vederea cazării echipei 
Craiova în seara zilei 
Ca urmare, federația a 
avertisment secția respectivă, 
gînd-o să suporte cheltuielile provo
cate de reprogramarea întîlnirn.

ASTĂZI DUPĂ-AMIAZĂ, cu înce
pere de la ora 17, în sala Dinamo se 
desfășoară restanța Progresul — Di
namo (f).

IN RESTANȚELE JVCATE IERI: 
la Brașov, Tractorul —■ Steaua Bucu
rești (M.I.) 3—0 (5, 11, 12) ; la Cluj, 
C.S.M. — Metalul București (F.I.) 
țl-3 (3, 4, 11),

volei a Rapi- 
diligențele în 
oaspe Voința 
de 3 aprilie), 
sancționat cu 

obli-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

Steagul r. Brașov 
Steaua
Dinamo
C.S.O. Galați 
Rulmentul Brașo» 
Progresul Buc. 
Vagonul Arad 
A.S.M. Lugoj 
Rapid Buc.
Prahova Ploiești 
Mureșul Tg. M.
C.S.M. Cluj

6 5
4 4
4 3
4 3
4
4
4
4
6
4
Z
2

2
2
1
1
O
O
1
1

1 
O
1
1
1
2
3
3
6
3
1
1

47: 9 
42:26 
45:17 
31:29 
27:29 
32:28 
12:46
7:85 

20:42 
22:10 
13:19

Așteptăm rezultate mai bune
decit cele de anul trecut

Motocicliștii
din nou la start

Specialiștii vitezei pe zgură vor inau
gura duminică sezonul competițional 
printr-un concurs organizat de clubul 
sportiv Dinamo pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare. Acest concurs, ca și cele 
care vor urma au ca scop îmbunătățirea 
pregătirilor pentru participarea la o serie 
de concursuri internaționale. Cu această 
ocazie federația de specialitate și antre. 
norul lotului republican, ing. Șt. Șerbă_ 
nescu vor definitiva echipa care ne va 
reprezenta la concursurile ce vor avea 
loc în R.P. Bulgaria în a doua jumătate 
a lunii aprilie.

Tot duminică, la Tg Jiu, va avea loc 
cea de_a doua etapă a „Cupei primăverii" 

| la motocios.

începînd de mîine, orașul Constanța 
găzduiește finalele campionatelor re
publicane individuale de haltere. în
trecerile care se vor desfășura în sala 
sporturilor din localitate reunesc 61 
sportivi,

Mîine au loc disputele la categoria 
cocoș și pană (cu începere de la ora 
18). sîmbătă, cele de la categoriile 
ușoară, semimijlocie și mijlocie (ora 
17) iar duminică (de la ora 10) vor 
intra pe podium-halterofilii de la ca
tegoriile semigrea și grea. Iată acum, 
campionii de anul trecut — care în 
majoritate — vor participa și la Con
stanța: cocoș: I. Panait 292,5 kg. pană: 
A. Toma 307,5 kg. ușoară : F. Balaș 
360 kg. semimijlocie : F. Marton 345 
kg. mijlocie : E. Rațiu 387,5 kg. semi
grea : L. Baroga 410 kg. grea : S. Ca
zan 447,5 kg. Așteptăm ca noii cam
pioni să obțină performanțe superioa
re celor înregistrate anul trecut
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A DOUA LNUL1WIRE A JUNIORILORIN TURNEUL BALCANIC

RAPID —CERNO MORE VARNA 2-0 Romînia — Turcia 0-0
Dar

5 000 de spectatori, prezenți ieri 
stadionul „23 August", așteptau ca 
ă meciul anost dintre juniorii ro- 
-i și turci, să vadă „în vedetă" o 

. tidă de zile mari. Acest interes era 
«ficat de faptul că se întâlneau în 
na manșă a Turneului balcanic de 
ral Rapid București, fruntașa cla- 
•entului rn campionatul nostru, 
igătoarea de anul trecut a acestei 
îpetiții, îi Cerno More-Varna, o 
rezerrtantă ti fotbalului bulgar, care 
bucură de o bună reputație.
așteptările le-au fost numai în par- 
confinmate. Rapid a jucat doar o 
riză cuma trebuie, cînd a și înscris 
ia goluri de toate frumusețea (min. 
și 38) și cînd a arătat că știe să 
dească tactic, să ofere spectatori- 
fiaze de adevărat fotbal.

n această repriză rapidiștii au prac- 
it un fotbal modfern, în viteză, cu 
■chideri largi pe extreme. Cuplul 
mitriu II—Ionescu a încîntat din 
1 pe spectatori cu numeroasele pro- 
lee tehnice de mare finețe, care au 
■rit ropote de aplauze. Harnici, ca 
tdea urna, Georgescu și Jamaischi 
știut să lege strîns apărarea de 

.intare, să o pună deseori pe acea- 
din urmă în poziție de atac. Tap
ed întreaga echipă a mers bine, 

a gîndit tactic, a creat posibilitta- 
ca apărarea supraaglomerată 

ir insuficient organizată) a e- 
pei din Vama să fie „spartă*, să 
creeze breșe, prin care spiridușii 

imitriu li ți Ionescu au știut să se 
ecoare, să manevreze și să semene 
nică la poarta lui Minov.
Pentru prima parte a meciului, în 
neral, toți jucătorii menită felioi- 
-i. Dar e suficient oare să joci bine 
mai 45 de minute și apoi să aștepți

de ce numai o repriză?!
«ă -treacă timpul, pasînd la infinit pe 
centimetru pătrat, pierzi nd din ve
dere eficacitatea — principala necesi
tate a fotbalului — uitînd că într-o 
competiție de genul Turneului balcanic 
contează și golaverajul ? Că acest 
2—0 obținut în prima repriză nu ține 
prea mult de ca'ld atîta vreme cît 
mai este de jucat și la Viarna.?

Probabil că Rapid nu s-a gîndit la 
toate acestea, ținînd seama de felul 
cum a jucat în repriza a II. în anti
teză parcă cu repriza Iutii, în această 
parte a meciului, tandemul Ionescn- 
Duanitriu a „pedalat" în contratimp, 
pierzînd mingile în fața apărătorilor 
•bulgari, Kraus a fost omul de gheață, 
pe lîngă care au trecut zeci de mingi, 
iar mijlocașii, atît de siguri la înce
put, și-au pierdut suflul, retrăgîndu-se 
•în apărare. Iar linia de fund a Ra
pidului, care fusese multă vreme un 
arid de netrecut, a comis greșeli care 
puteau să coste. Oaspeții au sesizat 
această cădere a Rapidului, au atacat 
mai mult, au pus stăpînire pe mijlocul 
terenului, de unde au inițiat cîteva 
■șarje dțstul de periculoase. In gene
ral, echipa bulgară a constituit o sur
priză plăcută, pxacticînd un fotbal 
simplu, în viteză, atietic. Spectatorii 
au avut prilejul să-1 cunoască ,pe „Di 
Stefano" al Varmei. Atanasov TI, un 
fotbalist extrem -de muncitor care, 
aidoma fostului jucător de ila Real 
Madrid, se afla pretutindeni unde -era 
mingea.

Cu toată replica merituoasă a fot
baliștilor oaspeți, dacă Rapid ar fi 
continuat să joace ca în prima re
priză, căutind poarta, rezultatul pu
tea fi și mai concludent. Antrenorii 
formației Rapid sînt datori să tragă 
concluziile cele mai juste după meciul

imerele cîștigătoare la concursul Sportexpres nr. 10, 
trimes tfd I. 1965

de ieri, întrucît această formație dă 
un număr mare de jucători echipei 
naționale, iar publicul spectator aș
teaptă mai mult de la ea.

Și acum, cîteva faze mai importante 
din meci. 'Tactica bulgarilor, care 
joacă la ofsaid, este sesizată de ra- 
pidiști. Folosind o serie <de manevre 
tactice, Dumitriu II reușește în min. 
18 să-l pună în poziție favorabilă de 
șut pe Ionescu și acesta înscrie în col
tul din stingă, jos, primul gol. Acest 
succes dă aripi Rapidului care, mi
nute rn șir, practică un fotbal frumos 
plin de subtilități tehnice. Toate a- 
cestea se concretizează printr-un nou 
gol. în min. 38, Kraus intră în posesia 
mingii, .îl fentează ,pe Grozdanov și 
trimite mingea la semi-.înăițime, unde 
ea este .rdluartă cu capiii de Codraanu, 
venit din urmă: 2—0 !

în repriza a II-a ritmul jocului 
scade, <mai ales ia rapidiști. La un 
moment dat aceștia, mulțumiți de re
zultat (de ce?) făceau un simplu act 
de prezență pe teren, rncît publicul 
a auzit vocea de stentor a antrenoru
lui Valentin Stănescu, -care își îndemna 
echipa SĂ DEA DRUMUL LA JOC, 
SĂ TREACĂ LA ATAC! Ceea ce 
ea n-a făcut însă, astfel că în min. 
72 -cei care au avut ocazia să înscrie 
au fost bulgarii. Motroc, trimițrnd 

mingea defectuos la Andrei, a permis 
lui Bogomilov să intercepteze balonul, 
să șriteze și să ne dea... emoții.

Arbitrul grec Constantin Xantos, 
secundat la tușe -de I. Bișcărac și <C. 
Costică, a condus foarte bine urmă
toarele echipe :

RAPID : Andrei — LUPESCU,
Motroc, C. Dan, Greavu- JAMAISCHI, 
GEORGESCU-Kraus (din min 79 Ț»i- 
țuianu), DUMITRIU II, Ionescu, 
CODREANU.

CERNO MORE : MINOV — BOS- 
NOV, ATANASOV I, IANEV. Groz
danov, Bilialev — ATANASOV II— 
Dudunov (din min. 63 Stoianov), 
Ghenov, Bogomilov și Dimitrov.

VASILE GRĂDINARU

ROMÎNIA : Cornea—Birău, Sătmă- 
reanu, Boc, Păciulete — Dumitriu III 
(Seceleanu, Dumitriu III), Dobrrn — 
Țarălungă, Șoangher .(Seceleanu), 
Oblemenco, Ologu.

TURCIA: Mete — Ismail, Tezgean, 
Ismet (Atilla) — Gevdet, Selciuk — 
Nazmi (Vedat;), Kiamil, Faruk, Er
doan, Kamuran.

Arhitru t N. Mihăilescu. Tușieri : 
Cesmir Basar tși Gr. Popovich

dar asta n-ar fi prea grav, deoarece 
intensitatea descreseendo a «pregăti
rii pînă în ziua startului Si va putea 
reda prospețimea necesară. Mai ne
plăcută pare -a fi disproporția (in 
jocul de feri) dintre viteza de reac
ție și execuție a aripei Jarăluaigă— 
Soangher și cea a perechii „longitu
dinale" Dobnin — Oblemenco, care a 
recurs la un ralenti mult mai pro
nunțat decît de obicei. Această dis-

Uh nou atac la poanta T-urciei, dar

^a tragerea concursului Sportexpres 
. 40, trimestrul I. 1965 au fost «xtrase 
> urnă următoarele numere sau termi
cii câștigătoare (la fiecare extragere 
it trecute în următoarea ordine : extra
nea, numărul sau terminația cîștigă- 
are) :
Viwnere de 6 ci/re : I : 603.186 .(autotu.

. me „Fiat 1 306“), II : 049.306 (autoturisme 
"iat 1 300 D"). III: 450 577. IV: 467.055 
itoturisme „Moskvici 403“), V : 800.436 
itoturisme ,,Skoda-Octavia“), VI : 003.’336 
I : 609,393 (autoturisme „Fiat 600“),VIII: 
L710, IX: 587 054. X: 472.085 (autotu- 
;me „Trabant-Combi“).
Câștiguri în obiecte au obținut biletele 

următoarele numere sau terminații : 
: 345.416, XTI : 738.757, XIII :--------

LV : 969.279. XV : 175.718, XVI : 
VII : 569.328, XVIII : 835.285,
9.684 XX : 782.297, XXI : 900.357. 
9.431’, XX£?I : 352.379, XXIV :
XV : 409.?- XXVI : 086.255,

.1 262, XX< 929.004, XXIX :
XX : 484.148, X^XI : terminațiile 88.186 
xcursii în R.P. Ungară și R.S. Ceho- 
^vaeă)., XXXII : terminațiile 06.990 (ex_ 

^trsii în R.P. Ungară și R.S. Cehoslova. 
* ), XXXIII : terminațiile 86.220 (excursii 

R.P. Ungară si R.S. Ceihoslovaeă^,
XXIV : terminațiile 65.111, XXXV : 
rminațiile 54.369, XXXVI : terminații^ 
341. XXXVII : terminațiile 6.219,
XXVIII : terminațiile 5/022. XXXIX : 
TminațiiLe 2.018. XL ; terminațiile 833 
*îte 100 lei) și XLI : terminațiile 32 (cite 
< iei).

LOTO-CENTRAL

PRONOEXPRES

708.410,
628.498, 
XIX :

XXII 7
305.702, 

XXVII:
445.800,

Premiile întregi și sferturi de la tra
gerea Loto-oenteal din 2 aprilie 1965.

Premiul suplimentar I : 1 variantă a 
67.508 lei și 1 variantă a 16.877 lei; Pre
miul suplimentar II : 8 variante a
8.654 lei și 7 variante a 2.163 lei; Cate
goria I : .3 variante a I7..765 lei și 7 va
riante a 4.441 lei; Categoria a Il-a : 13 
variante ' . ‘
1.222 lei: categoria a in-a : 38 variante 
a 1.467 leii și 78 variante a .366 lei; ‘.Ca
tegoria a ■" 
si 83 variante a 240 lei; Categoria V-a-: — - ■ ------ . .
a _ __ _____ ___
riante a 403 .lei si 336 variante a 100 lei; 

variante a 626 
lei; Categoria 
402 lei și 206

- Dl-

telefon). 
miercuri, 
înaintea

a 4:891 lei și 17 variante a

IV-a: 67 variante a 961 lei 
a

77 variante a 639 lei și 94 variante 
209 tei; Categoria a VÎ-a : 125 va-

Categoria a VH-a : 95 : 
lei și 159 variante a 1S6 
a VIU-a: 120 variante a 
variante a 123 lei.

Cîștăgttorul premiului
Întreg : Marinescu Suzana din Craiova.

Rubricd redactată de Loto-Pronosport

suplimentar I

METALUL TTRGOVISTE 
NAMO PITEȘTI 2-2

TÎBGOVIȘTE, 7 (prin 
Partida, amicală, susținută 
a prilejuit o bună verifieare
meciurilor de duminică. Trebuie evi
dențiat faptul că la Metalul au fost 
promovați o serie de juniori care au 
dat deplină satisfacție. Dinamoviștii au 
fost lipsiți de eficacitate lîn fața por
ții. Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate. Cele 4 goluri au fost în
scrise de Constantin (min. 5), Cornel 
Dinu (min. 65) pentru 'Metalul, respec
tiv Țurcan (min. 51) și Naghi (min. 
651.

La urma urmei, dintr-un anumit 
punct de vedere acest 0—'0 nu e rău. 
Ba dimpotrivă. înseamnă că nu tre
buie să-ți umfli pieptul J?i că e bine 
să pornești de la ideea că absolut 
toate jocurile sînt grele.

Echipa de juniori a Turciei nu este 
o forță, chiar dacă ,are nn portar de 
clasă (Mele), un înaintaș central vi
guros (Fartik,) și o extremă stingă 
de mare finețe (Kamuran). Juniorilor 
turci le place viteza. Ca unui alergă
tor de garduri, care de dragul vite
zei dărîmă aproape toate gardurile. 
Cu alte cuvinte, bagajul lor tehnic 
e sub niveldl vitezei 
sează.

Ce a 
acestui 
nalt, >pe

în primuâ Tind, n-a ,uitat efi a mar
cat 3 goluri la Ploiești. Apoi s-a lă
sat dominată la capitolul viteză, cu 
o singură excepție: Țar-ălunqă. In 
general, echipa a părut puțin obosită,

’talentatul Mete, boxează cu succes, / 
Foto : 'Aurel Neagu 

proporție a avut «fecte imediate a- 
■supra circulației mingii, stînjenmdu-i 
cursivitatea. Mai trebuie notat că 
partenerul de linie al lui Dobrin (Du- 
mitriu III), deși nu face parte din 
categoria „lențilorț, a frînat deseori 
•jocul, prin piruete inutile.

Apărarea, masivă și... plăcută la 
vedere, a întregit oarecum impresia 
<de oboseală, fiind 
•de .atacuri purtate 
numerică. Cu toate 
au avut mult mai 
marcare ț „au tori"
din față), totuși e bine să reținem că 
ocaziile lui Erdoan •și Faruk din mi
nutele 18 și 21 au fost și ele deose
bit de clare.

După aceste rînduri cu iz de do
jana, să le amintim 
mai sîtft destule zile 
urînd totodată, mult, 
echipei noastre.

uneori surprinsă 
în... inferioritate 
că juniorii noștri 
multe ocazii de 
— toți cei șase

MIȘU AV ANU, cor-esp.

în care se lan-

făcut echipa 
.adversar pe 

atît de incomod ?

noastră în fata 
cît de neordo-

juniorilor că 
pînă la start, 
mult succes

IOAN CHIR1LA

Tlffi ffi 0R1ZUNT ASM CftflR 4 Sfflll Alt CATWItl C

La tragerea Pronoexpres nr. 14 ••din 
aprilie 1965 au fost extrase din urnă 

rmătoan^e numere :
22 14 2 46

Numere de rezervă : 13
Fond de premii : 522.370
Tragerea următoare va 

niercuri 14 aprilie a.c. la

36
1
lei.
avea 

Ploiești.
1OC

De la I. E. B. S
I Pentru cuplajul de fotbal DINAMO— 

ȘTIINȚA CLUJ și RAPID—PETROLUL 
Cin 11 aprilie de pe stadionul „23 Au_ 
gusf‘, biletele se găsesc de vânzare ia 
casele obișnuite.

9 Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, vînd și bilete 
pentru întilnirea internațională de box 
R.P. ROMINĂ (B) — R.D. GERMANA 
(B) de astăzi, de la sala Floreasea. La 
această întîlnine sînt valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS/ 
C.G. : roșii și maro în piele, ’gri în 
clermatin ale maeștrilor sportului la 

„ box, gri în dermatm ale maeștrilor 
emeriti ai sportului și antrenorilor 
emeriți, verzi în dermatln, însoțite de 
delegații, în limita locurilor rezervate 
fiecărui ziar la masa presei.

II
@ La patinoarul artificial din parcul 

„23 August44 sînt programate săptămîna 
aceasta ULTIMELE reuniuni de pa
tinaj public ale sezonului. Programul : 
zilnic orele 18.39—20.36. iar duminică 
și dimineața între orele 10 și 13

• La bazinul acoperit Floreasea funcțio
nează în continuare cursul de inițiere 
la înot pentru copii. înscrieri la bazin. i

Categoria C este într-o continuă „fierbere". De la 
etapă la etapă -clasamentul suferă modificări peste 
modificări și ceea ce a fost valabil azi nu mai este 
nriine. De aceea, cel puțin deocamdată, nimic nu e 
sigur nici în oe privește retrogradarea, nici referitor 
la primele focuri (rn seriile Sud și Vest). Doar în Est 
și Nord se pare că — cel puțin pentru ci te va etape 
— problema este rezolvată : în seria Est, Ceahlăul 
P. Neamț „trăiește" pe seama zestrei acumulate în 
toamnă (atenție însă : de la 5 puncte, ea a scăzut 
la 3 !), în timp ce Arieșul Turda, de pe locul 2, în 
urma Aitidului, a venit pe primul și are acum un 
avans de 3 puncte, față de fostul lider, ca urmare 
a celor două meciuri câștigate, în care a marcat 9 
goluri, fără să primească vreunul. Derbiul seriei, dis
putat duminică la Aiud, a revenit Arieșului cu scorul 
categorie -de 5—0. „Arieșul a realizat un joc de bun 
nivel tehnic ți a dominat categoric", ne-a transmis 
duminică seara corespondentul nostru din Aiud, llie 
Făgădaitt. Turdenii au marcat prin Ureu (min. 43), 
Băluțiu (mm. 52), Ivan (min. 68 și 82) și Pîrvu 
(min. 83).

în schimb, Ceahlăul a pierdut la Focșani cu 3—1. 
„Liderul, ne-a comunicat corespondentul S. Solomo- 
novici, a pierdui fără clrept de apel jocul ou Fruct- 
export, pentru că echipa care a luptat mai mult și -a 
șutat precis la poartă a fost cea locală". Și cores
pondentul nostru a continuat astfel : „Ceahlăul a avut 
ți un gest reprobabil în min. 45, ând toată echipa l-a 
bruscat pe arbitru". Desigur, o atitudine care nu 
le-a făcut cinste fotbaliștilor din P. Neamț. Dar ce 
s-a întîmp'at în min. 45 ? Arbitrul a acordat al doi
lea penalti în favoarea gazdelor, transformat de 
Dragu (primul îl realizase tot el, în min. 4). Și cu 
aceasta ajungem la o chestiune care s-a mai discutat 
în coloanele ziarului nostru : numărul foarte mare 
al loviturilor de la 11 m, acordate în favoarea gazde
lor. Cercetînd relatările telefonice primite de la co
respondenți, reiese că arbitrii au dictat duminică 7 
penaltiuri, TOATE în favoarea gazdejpr. Oare atît de

dur joacă echipele în deplasare ? Oare ‘echipele care 
joacă pe teren propriu nu £ac iniei un fel «de greșeli 
în careu ? Am dori să cunoaștem și părerea Colegiu
lui central de arbitri în această problemă.

Gontinuînd trecerea în revistă a etapei de dumi
nică să consemnăm calitatea bună a unora dintre 
jocuri : Victoria P. Neamț — Chimia orașul Gh.

în jocul disputat m deplasare, echipa Textila Sf. 
Gheorghe a „smuls^ un punct prețios de la DincMno 

Victoria. în fotografie : oaspeții se apără cu 
indîrjire.

Foto : N. Tokacek

Gheorghiu-Dej, Unirea Răcari — Flacăra roșie Bucu
rești, Metalul T. Severin — Electromotor Timișoara, 
Dinamo Victoria București — Textila Sf. Gheorghe 
(„...dar spre sfîrșit, jucătorii ambelor echipe s-au de
dat la un joc dur, nesportiv" -— N. Tokacck, coresp.), 
Minerul Cîmpulung — Metalul Pitești, Forestiera 
înghețul Marmației — Minerul Baia Sprie, Chimica 
Tîmăveni -— Olimpia Oradea. Doar 7. Puțin pentru o 
etapă completă, în care s-au jucat 28 de partide. 'Mai 
mare este numărul meciurilor cu calificativul nesatis- 
făcător : Dinamo Moldova Iași — Petrolul Momești, 
Progresul Alexandria — Portul Constanța, Rulmentul 
Brașov — Tehnometal București („De •nereotinoscut 
au fost tu acest joc fotbaliștii de la Rulmentul, care 
au lăsat impresia că sînt plictisiți" — E. Bogdan, co- 
ie>sp.), Metalul Hunedoara — Pandurii Tg. jin („Cei 
7 000 de spectatori au fost dezamăgiți de jonil sub 
orice critică prestat de Metalul" ■— Voicu Albu. co- 
resp.), Victoria Călan — Minerul Deva („Medul nu 
a corespuns cerințelor ; jocul a fost incited, cu multe 
ocazii ratate" — A. Tuza, coresp.), Unirea Tg. Mureș 
— Gloria Bistrița, Topitorul Baia Mare — Faianța 
SigSiișoara, Unirea Dej — Soda Ocna Mureș ș.a.

în încheiere, cîteva cuvinte despre cei patru ju
cători eliminați : Mitoș (Tehnometal București), Dra
gor (Minerul Bihor), Mureșan (Soda Ocna Mureș), 
Mardan (Unirea Dej). Cei mai mulți au părăsit te
renul ca urmare a jocului ciur, periculos și a atitu
dinii ireverențioase față de conducătorul jocului.

Ce ne va rezerva etapa viitoare ? Mai întâi iată 
două caracteristici ce reies din program : cei patru li
deri, Ceahlăul P. Neamț, Textila Sf. Gheorghe, C.F.R. 
Arad și Arieșul Turda joacă „acasă”, deci, probabil 
că situația va rămîne neschimbată în fruntea celor 
patru clasamente ; apoi sînt programate o serie de 
derbiuri locale : Ceahlăul P. Neamț — Victoria P. 
Neaiwț, Dinamo Victoria Buc. — Flacăra roșie Buc., 
Electrica Constanța — Portul Constanta, Mebrom 
Brașov — Rulmentul Brașov, Minerul Cîmpulung —- 
Muscelul Cîmpulung, C.F.R. Arad — Teba Arad. Și 
pentru că în derbiurile locale orice rezultat este posi
bil, chiar și cea mai mare surpriză, înseamnă că etapa 
de duminică se desfășoară sub același semn al rezul
tatelor puțin scontate.



La sosirea handbaliștilor dinamoviști de la Lyon

do 
ar- 
vi
de

Ne-am obișnuit parcă la fiecare în- 
teput de primăvară, cînd soarele căl- 
"duț îți permite să lași paltonul în cui, 
să luăm drumul aeroportului de la 

“Băneasa și să așteptăm pe handbaliștii 
noștri victorioși, care ne aduc în țară 
un nou trofeu. Ultima oară, Hnat și 
colegii săi din „7-le“ reprezentativ 
coborau din pasărea de oțel cu fru
moasa cupă care cinstește pe cei mai 

4>uni handbaliști din lume. Marți seara, 
a fost rîndul lui Petre Ivănescu — că
pitanul dinamoviștilor bucureșteni 
să apară în obiectivele aparatelor 
*luat vederi cu un splendid trofeu 
■gintiu, care constituie „cartea de 
zită“ a celei mai puternioe echipe 
club de pe continent.

Așadar, ECHIPA CAMPIOANĂ se 
află din nou în mijlocul nostru, și o 
dată cu ea, cea mai recentă CUPĂ de
cernată într-o competiție oficială, 
care lipsea din vitrina handbalului ro- 
■mînesc. După obișnuitele îmbrățișări 
și felicitări, dinamoviștii au fost ne- 
voiți să facă față unui ultim asalt : 
interviurile. De data aceasta l-am ales 
ca partener în discuție pe Ion Bogo- 
lea care, prin forța împrejurărilor, fiind 
mai puțin solicitat în acest meci (chiar 
el ne mărturisea că Redl a fost mult 
timp de netrecut) a putut urmări în 
liniște jocul colegilor săi.

„Replica adversarilor noștri a fost 
neașteptat de dirză. Jucătorii din Za
greb s-au ținut... scai de noi timp de 
o repriză, punîndu-ne în față pro
bleme destul de greu de rezolvat. Du
pă reluare, însă, echipa a „decolat" în
tocmai unui reactor și în 20 de minute 
a ajuns la 13—7. Partida a fost prac
tic „jucată". Miile de spectatori lyo-

nezt nu mai conteneau să aplaude in
tervențiile miraculoase ale lui Miși 
Redl, pasele precise ale „dispecerului" 
Gică Coman sau „ghiulele" lui Ivă- 
nescu. Ar fi, însă, nedrept să mă limi
tez doar la ei. Toți au merite egale 
în obținerea acestui ultim și frumos 
succes"

— Care au fost acțiunile din meci 
care te-au impresionat în mod deose
bit la această finală ?

— în primul rînd, golul lui Costache 
II (4—1), care o dată pătruns la semi
cerc a aruncat cu o dexteritate uimi
toare mingea peste portar, ca și cel de 
o rară frumusețe înscris de Ionescu (la 
7—5) care au ridicat pur și simplu tri
bunele in picioare. Apoi, cîteva acțiuni 
individuale ale lui Uremovici (o ex
tremă cum rar se poate întîlni) care, 
ne-au dat mult de furcă. Și, în sfîrșit, 
prestanța și competența suedezului 
Gbsta Karlsson, care a susținut o ade
vărată lecție de arbitraj.

i

Pregătirile viitorilor noștri adversari In preliminariile C, M. Ia fotb;

Echipa Cehoslovaciei a învins ieri selecționata Austrie
PRAGA, 7 

Cehoslovaciei 
Praga ultimul 
intea partidei 
liminariile campionatului 
care va avea loc la 25 aprilie la Bra
tislava. Prima reprezentativă ceho
slovacă a întîlnit o selecționată di
vizionară austriacă, în care au evo
luat principalii componenți ai repre
zentativei A a Austriei. Victoria a 
revenit fotbaliștilor cehoslovaci cu 
scorul de 2-1 (1-1) după un joc în 
care inițiativa a aparținut echipei 
gazdă.

In meciul cu austriecii, formația 
cehoslovacă nu a dat randamentul 
scontat și aceasta datorită ineficacită
ții liniei de atac. Dominarea catego
rică nu a fost concretizată decît prin 
două goluri marcate de Pospichal 
(min. 28) și Geleta (min. 80). Golul

(prin telex). — Echipa 
a susținut miercuri la 
meci de verificare îna- 
cu Portugalia, din pre- 

mondial,

oaspeților a fost marcat de Seitlî 
min. 35. Au jucat formațiile : —

CEHOSLOVACIA: Schroif — Lak 
Pluskal, Weiss, Novak — Gelet< 
Kvasnak — Pospichal, Mraz, Masn) 
Valosek.

AUSTRIA: Fraydl — Halla, Gle 
chner, Koller, Viehbock — Bindei 
(Frank), Sturmberger (Gagler) - 
Hirnschrodt, Buzek (Wolny), 
Nemec.

OTOKAR DOLEJS 
redactor la „Ceskoslovensky

Seit1

Sport
—

Turneul de la Mar del Plate
înaintea ultimei runde

Corespondenții noștri din Belgrad și Istanbul 
ne vorbesc despre „Crosul

Vazici,

Balcanic"
Speranțele iugoslavilor: 

Vazici și echipa de seniori

Selecționerul și căpitanii echipelor 
reprezentative ale Iugoslaviei au sta
bilit atleții și atletele care vor parti
cipa la apropiatul „Cros Balcanic".

A X-a ediție a „Crosului Balcanic"
4. Stancu, 5. Cosa. Formația Romîniei 
obține o victorie dară totalizînd 8 p 
(2. Iugoslavia 18, 3. Bulgaria 20 p, 4. 
Turcia 36 p, 5. Grecia 38 p). întrece
rea seniorilor dă câștig de cauză atle
tului turc Dalkîlic. In urma sa, pa
chet, sosesc alergătorii noștri (Grecescu, 
Barabaș, Lupu, Vamoș). O nouă izbîn- 
dă romînească în clasamentul pe echi
pe : 1. Romînia 14 p, 2. Turcia 41 p,
3. Iugoslavia 46 p, 4. Bulgaria 50 p,
5. Grecia 59 p.

Anul trecut concursurile au avut loc 
la Vrnjacka Banja, în Iugoslavia. La 
senioare fetele noastre merg admira
bil, ocupă primele patru locuri (Gre
cescu, Teodorof, Mikloș și Stancu) rea- 
lizînd cel mai bun punctaj posibil (6 
p) în întrecerea pe echipe (2. Iugosla
via 15 p, 3. Bulgaria 27 p, 4. Grecia 30 
p). Cursa seniorilor s-a încheiat cu vic
toria lui Andrei Barabaș și a forma
ției iugoslave — 24 p (2. Romînia 25 
p, 3. Turcia 38 p, 4. Bulgaria 51 p, 
5. Grecia 72 p). La junioare a învins 
iugoslava Nicolici (Leontina Frunză a 
fost a doua) ; pe echipe Iugoslavia și 
Romînia au totalizat oîte 11 p. Turcul 
Ay a cîștigat la juniori (Dan Săvescu 
— locul 4) și Iugoslavia pe echipe cu 
21 p (2. Turcia 22 p, 3. Romînia 44 p,
4. Bulgaria 58 p, 5. Grecia 65 p).

Și acum, duminică, vom cunoaște 
pe campionii ediției a X-a!

(Urmare din pag. 1)

pe a cîștigat Iugoslavia 20 p. (2. Ro
mînia — 32 p, 3. Turcia — 39 p, 4. 
Bulgaria — 59 p, 5. Grecia — 60 p).

Este rîndul Atenei să fie gazda în
trecerilor, în 1962. Detașată în cîști
gătoare, Florica Grecescu se împiedi
că și cade cu cîțiva metri înaintea li
niei de sosire și nu poate termina 
decît pe locul trei (1. Ciray, 2. Da- 
nailova, 4. G. Dumitrescu, 5. Z. Anto
nescu). Echipa noastră obține o nouă 
victorie cu 12 p (2. Bulgaria — 21 p,
3. Iugoslavia 22 p, 4. Turcia 26 p, 5. 
Grecia 39 p). Cursa seniorilor este o 
reeditare a celei de la ediția prece
dentă. C-tin Grecescu reușește să în
vingă puternica concurență a fondiști- 
lor iugoslavi (2. Ivanovici, 3. Cervan,
4. Hafner). Lupu termină pe locul 5, 
Pricop pe 7, Barabaș pe 10. Iugoslavia 
ciștigă pe echipe cu 17 p (2. Romînia
— 23 p, 3. Turcia — 53 p, 4. Grecia
— 56 p, 5. Bulgaria — 61 p).

în 1963 din nou la Istanbul. Iși fac 
debutul și concurenții juniori. Bulga- 
rul Florov iese învingător înaintea lui 
Ay (T), Bloțiu (R), Sunder (I), Plăcin- 
taru (R). Pe echipe : 1. Bulgaria 24 p, 

j 2. Romînia 28 p, 3. Iugoslavia 42 p, 
I 4. Turcia 51 p, 5. Grecia 65 p. La 
senioare doar Kipra Danailova reușeș
te să se intercaleze între ale noastre : 
1. Grecescu, 2. Danailova, 3. Teodorof,

La seniori vor 
Ceroan, Farcici, 
și Rochiei.

evolua : 
Bogunovici, Șpan 

Selecționerul echipei 
reprezentative <te juniori, Milan Mila- 
cov s-a hotărît pentru următorii aler
gători : Georgevici, Keler, Dîrviș, 
Șmid, Has și Pavlovici. Iar selecțione
rul echipei reprezentative de junioare 
a optat pentru: Nikolici, Salai, Ci- 
gkir, Dencici. La senioare vor concura: 
Petrovici, Farkaș, Maricici, Zmejkova.

In legătură cu întrecerea seniorilor 
selecționarul Velimir Ilici a declarat 1 
„Pînă acum atleții noștri nu au fost 
în cea mai bună formă, dar așteptăm, 
conform planului de pregătire, rezul
tatele bune la București. După pă
rerea mea avem șanse să ne păstrăm 
titlul de campioni balcanici pe echipe. 
De asemenea îl consider pe Simo Va
zici drept unul dintre favoriți pentru 
locul I în clasamentul individual. Cred 
că Vazici este pregătit pentru aceas
tă ispravă și o va realiza. în orice 
caz lupta pentru primul loc se va da 
între atleții iugoslavi și cei romîni.

In ceea ce privește concursul fe
minin consider că romîncele sînt fa
vorite"

VLASTIMIR IGNATOVICI

nostru a câștigai toate crosurile inter
ne la oare a participat, mai puțin unul 
în care a fost învins de Șaban.

Dintre alergătoare cea mai bună 
comportare din acest an a avut-o 
Zafer Cekirge cîștigătoarea campiona
tului național. Cu toată forma pe care 
o deține totuși ea nu va putea reedita 
succesele excelentei Gill Ciray, de mai 
multe ori cîștigătoare a titlului balca
nic la cros.

SAMIM VAR

Cu o rundă înainte de sfîrșit, tur 
neul internațional de șah de la Mai 
del Plata (Argentina) și-a desemna 
învingătorul în persoana marelu 
maestru Miguel Najdorf.

Campionul țării noastre, maestru 
internațional Florin Gheorghiu, figu 
rează mai departe jn plutonul frun 
taș. El a remizat paftidelu cu Aver 
bach, Cruz și Bolbochan, a cîștiga 
în fața lui Foguelman șl a fost în 
vins de Stein. In runda a 14-a, Gheor 
ghiu a întrerupt cu Panno, într-' 
poziție pe care corespondentul ager, 
ției „Associated Press* la Bueno: 
Aires o apreciază ca avantajoasă ma 
relui maestru argentinian.

Conduce Najdorf (Argentina) cu 11 
puncte, urmat de Stein (U.R.S.S. 
10‘/2, Averbach (U.R.S.S.) 9 (1), Bol 
bochan (Argentina) 81/, (1), Gheor 
ghiu (Romînia) și Benko (S.U.A.) 71/; 
(1), Panno 7 (1).

TURNEUL INTERNATIONAL OE LUPTE DE LA BUDAPESTA

Dalkîlic, atletul nr. 1
Au fost selecționați atleții turci care 

vor participa la „Crosul Balcanic" de 
la București- Iată-i: Muharem Dalkî
lic, Siikru Șaban. Hiiseyin Aktaș, Is
mail Akcay, Omer Liitfii Gultekin, 
Hasan Yurttaș (seniori), Zafer Cekir
ge, Bilge Sungur, Nesrin Eleklibaș, 
Halime Gultekin (senioare)

Marea noastră speranță rămine în 
continuare Dalkîlic. Cu cîteva zile în 
urmă, el a cîștigat campionatul Turciei, 
la Istanbul, pe 10 km (Dalkîlic 
30:28,6, Șaban 31:14,4, Aktaș 31:14,6). 
De altfel, în acest sezon campionul

MARLENE DAYMAN, o îno
tătoare australiană în vîrstă 
de 15 ani, este considerată a 
fi o „nouă Dawn Fraser”. Mar
lene a cucerit cinci titluri de 
campioană la recentele cam
pionate naționale de juniori, 
la care au participat 320 de 
înotători. Ea este pregătită 
de Harry Gallagher, antreno
rul lui Dawn Fraser.

ULTIMUL CONCURS inter
național de atletism în sală 
care a avut loc la Los An
geles a prilejuit afirmarea a 
două tinere talente ameri
cane. Atleta de culoare Lynn 
Graham. în vîrstă de 17 ani, 
a secundat-o pe Tamara Press 
la aruncarea greutății, cu un 
rezultat de 15,07 m. Date fiind 

.t ile fizice remarcabile ale 
lui Graham (ziariștii prezenți 
Ia concurs afirmă că ea se 
apropie de recordmana mon
dială în ce privește statura 
și greutatea), este de așteptat 
ca în curind să realizeze per
formanțe superioare. Cea de 
a doua revelație a fost Marie 
Mulder (15 ani) care s-a cla
sat pe al doilea loc la proba 
de 800 m cu 2:11,0.

NEMULȚUMITA de faptul 
că nu i s-a atribuit organiza
rea campionatelor mondiale 
de hochei din 1967 (care, după 
cum s-a anunțat, vor avea loc 
la Viena), Canada amenință 
cu retragerea definitivă din 
campionatele mondiale, dat

fund că din cele 31 de ediții 
desfășurate pînă în prezent nu 
1 s-a aprobat găzduirea nicl- 
uneia.

DUPĂ REPETATE demer
suri făcute la ministerul de 
interne al Marii Britanii, e- 
chtpa de deținuți ai închiso
rii din Chelm«ford a obținut 
autorizația să susțină pe teren 
neutru (așa cum prevede re
gulamentul) finala Cupel Mid
dlesex. Locul si data meciului 
nu au fost fixate, dar se 
poate afirma de pe acum eă 
arbitrul va (i in mare difi
cultate dacă va dori să... eli
mine de pe teren pe un jucă
tor de la Chelmsford.

federația americană de 
atletism a instituit o nouă 
categorie de vîrstă: copii pînă 
la 9 ani. In limitele acestei 
categorii au loc numeroase 
concursuri cu caracter local 
sau național, concursurile de 
atletism pentru copiii pină la 
9 ani sînt frecvente .și în A- 
meriea de Sud. La Bogota cu 
prilejul unui asemenea con
curs s-a remarcat recent Ber
nardo Uribe în virstă de 8 
ani, care a alergat J 060 m 
plat in 12:27 și 380 y in 3:02,2.

INTR-UN interviu acordat 
ziarului „Deutsches Sport
echo", din R.D.G., cunoscutul 
hocheist suedez Sven Thumba 
Johansson a declarat că, în 
ciuda fidelității sale față de

hochei (Joacă din 1950 In e- 
chipa națională și a partici
pat de 15 ori Ia campionatele

FM TUMBA

mondiale), «r ortul său prefe
rat este ...golful. Consideră că 
golful, care cere o deosebită 
capacitate de concentrare și

Cristea, Geantă, Martinescu (locul II) și Alionescu (locul III!
în zilele de 2, 3 și 4 aprilie, la Bu

dapesta a avut loc un interesant tur
neu internațional de lupte clasice și 
libere. Au participat luptători 
roși din : R. P. Ungară, 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Ucraineană, R. D. Germană, 
Iugoslavia, R.S.S. Bielorusă și 
Romînă,

Țara noastră a fost reprezentată Ia 
„clasice* de luptătorii I. Alionescu, 
I. Gabor, A. Fischer șl N. Martines
cu iar la „libere* de N. Cristea, AL 
Geantă și Șt. Stîngu.

Sportivii romîni N. Cristea (cat. 57 
kg) și Al. Geantă (cat. 63 kg) care 
au participat la întrecerile de libere 
au avut o comportare remarcabilă. Ei 
au ocupat locul II, dar Geantă a pier
dut primul loc la cîntar, datorită fap
tului că a lost puțin mai greu decît 
egalul său I. Kelerman (R.P.U.), Stîn
gu a evoluat neconcludent și a ocu
pat locul IV.

La „clasice* N. Martinescu a ocupat 
locul II la cat. 97 kg numai datorită

valo- 
R. P. 
R.S.S. 
R.S.F. 
R. P.

unei neatenții. în partida decisivă ch 
bulgarul Petrov (locul I), Martinescu 
a avut avantaj pînă în ultimul minut, 
cînd neatent, s-a lăsat surprins Jr 
marginea saltelei și a pierdut mecit.. 
Promițător a luptat I. Alionescu care 
a obținut locul III la cat. 57 kg, evo- 
luînd în grupă cu I. Varga (R.P.U.). 
Ceilalți reprezentanți ai noștri, I. Ga
bor și A. Fischer au ocupt locul VI. 
La categoriile lor cîștigătorii turneu
lui au fost foștii campioni mondiali 
G. Sopunov și respectiv St. Horvath.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI• J

un simț al distanțelor foarte 
bine dezvoltat, este cel mai 
greu și totodată cel mai fru
mos sport.

FILMUL olimpie al regizoru
lui japonez Ichikawa, prezen
tat recent în premieră ofi
cială la Tokio, a stîrnit con
troverse aprinse între cei 
care-1 consideră „o capodo
peră artistică" și adversarii 
acestora care văd în el un 
eșec dezastruos. Filmului i se 
reproșează în primul rînd 
lipsa caracterului documentar, 
în urma criticilor violente, al 
căror obiect a fost filmul lui 
Ichikawa, Comitetul Olimpic 
Japonez a hotărît alcătuirea 
unei noi pelicule asupra J.O. 
de la Tokio, pe baza 
lu Iui existent.

IN AUSTRIA au 
pregătirile pentru 
Olimpice din 1968 de 
noble și Ciudad de 
Recent, Comitetul ____ c.__
austriac a stabilit un program 
detailat al acestor pregătiri și 
a pus la dispoziție credite 
pentru acoperirea diferitelor 
cheltuieli. Programul prevede, 
printre altele, efectuarea 
antrenamente comune 
sportivilor austrieci cu 
ungari.

DUPĂ CE a turnat în 
zilia filmul „Ducelui îi

materia-

început 
Jocurile 
la Gre- 
Mexico. 
Olimpic

unor 
ale 
cei

Bra- 
place

samba“, cunoscutul internațio
nal francez de rugbi, Amed6e 
Domenech, cunoscut sub po
recla de — 
fi eroul 
„Soarele 
care va 
...preot.

„Le Duc“ (ducele) va 
unui alt film artistic 
va răsări miine”, în 
interpreta rolul unui

CLUBUL brazilian de fotbal 
F. C. santos a făcut o achizi
ție prețioasă în persoana In
ternaționalului chilian Leonel 
Sanchez. Acesta va ,uca pe
aripa stînga împreună cu Pele.

CAMPIONUL olimpic de §
maraton, etiopianul Bikila
Abebe, este amenințat să-și 
piardă statutul de amator 
dacă va participa la o cursă 
internațională de maraton pro
gramată la New York cu pri
lejul deschiderii noului sezon 
at Expoziției mondiale din 
acest oraș. Intr-adevăr, fede
rația etiopiană de 
anunțat că nu va 
noaște calitatea de 
lui Abebe in cazul _  ____
lua parte la această Întrecere 
întrucit ea urmărește scopuri 
de reclamă comercială.

IN REPUBLICA AUTONO
MA KABARDINO-BALKARA 
(R.S.F.S.R.), trăiește cei mal 
bătrln alpinist din U.R.S.S., 
Cioke Zalihanov, care a îm
plinit de curind 110 ani. Cu 
doi ani în urmă, el mai reu
șea ascensiunea vîrfului El
brus, ce se ridică la înălțimea 
de peste 5 600 de metri. In 
lunga sa activitate, Zalihanov 
a escaladat de 200 de ori 
Elbrusul șl cu participarea sa 
a fost construit refugiul de la 
cota 4 220 m. Zalihanov are 
trei fii, 40 de nepoți șl stră
nepoți, este sănătos șl alpi- 
niștii din Caucaz apelează și 
acum la sfaturile lui.

atletism a 
mai recu- 
amator a 
în care va

FOTBAL. în partidele inter ..fonale 
disputate aseară s-au înr^^Oat ur
mătoarele rezultate: la - ’Sdam — 
Olanda —Irlanda de N, .. j—0 (pre
liminariile C. M.); West Ham United 
— Real Saragossa 2—1 („Cupa Cu
pelor' — semifinale); Ferencvaros — 
Atletico Bilbao 1—0 („Cupa orașelor 
tîrguri").

BOX. In prima zi a turneului inter
național de box de la Budapesta pugi- 
listul romîn Constantin Niculescu (mij
locie mică) l-a învins la puncte pe Rabi 
(R.P. Ungară).

TENIS DE MASA. La Stockholm, 
echipele de tenis de masă ale Japoniei 
au învins cu 5—2 (masculin) și 5—0 
(feminin) reprezentativele Suediei.

ȘAH. Polugaevski, Matulovici și Sue- 
tin se află pe primul loc în turneul 
internațional de la Sarajevo, cu două 
runde înainte de terminarea acestuia. 
Toți au cîte 9 p.

ATLETISM. Campionul olimpic de 
maraton Bikila Abebe și compatriotul 
său Mamo Wolde, specialist în proba 
de 10 000 m (locul 4 la J.O. de la 
Tokio) vor întreprinde în acest an un 
lung turneu în jurul lumii. Ei vor evo
lua în S.U.A., Japonia și Europa. în 
luna iulie Abebe și Wolde vor lua 
parte la Jocurile sportive africane de 
la Brazzaville.

CICLISM. La 30 mai se va da star
tul din orașul Brighton în tradiționala 
competiție Turul ciclist al Angliei. In 
afara echipelor Angliei, Țării Galilor 
și Scoției, la competiție vor participa 
și reprezentativele Spaniei, Franței, 
R.P. Polone, Suediei și Elveției.

TENIS. In turneul internațioual de 
tenis de la Nisa, Stone (Australia) l-a 
învins cu 6—3, 6—0 pe Contet (Fran
ța), iar Fletcher (Australia) a dispus de 
compatriotul său Ketso, cu 6—3, 6—1, 
Jan Erik Lundquist (Suedia) l-a învins 
cu 6—3, 6—3 pe Gottschalck (R.F.G.).
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