
PROLETARI DIN TOA

Biblioteca Centrală
Regională

rĂ!
1

..... - ~-------——■—
% ■■■ ' -saw

>#

-si |i>
|

•0 w
^7 cAWIII Hx

Bl

g

gan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romină - 4 ț ' < • lull

XXI-Nr. 4642 ★ Joi 15 aprilie 1965 ★ 4 pagini 25 bani
■ :

Sportivi romîni în întreceri internaționale
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

LA AMSTERDAM, BOXERII ROMINI Baden-Baden, prin telex

AU ÎNTRECUT PE CEI OLANDEZI: 7-3
teclul de box dintre prjmele 
rezentative. ale R. ~ ~
-i Olandfel,

_U>la Amsterdam, s-a 
‘victoria pugiliștilor 
sooruj de 7—3.
'ele trei victorii ale ________

fost obținute la categoriile 
scă, semimijlocie șl semigrea. 
Constantin Ciucd a întîlnit un 
versar foarte mobil, Huppen 
Lversarul lui N. Puiu din în- 
■cerea celor două echipe de 
ul trecut) în fața căruia a 
t declarat învins prin aban- 
n în repriza secundă, datori- 
faptulu; că boxerul nostru 

a spart arcada. N. Gîju a 
oluat din nou promițător și 
obținut o frumoasă victorie 
puncte în fața „cocoșului" o- 

idez, Paske. C. Buzuliuc a 
trecut la puncte pe Gans. Da 
tegorla semiușoară, v. Anto-

P. Romî- 
disputat marți 
“ ~ încheiat 

romîni, 

gazdelor

niu a dispus categoric de De- 
kers. I. Dinu a realizat o parti
dă foarte bună în compania teh
nicianului Gerlak., pe care l-a 
întrecut la puncte.

Autorul celei de a doua victo
rii a gazdelor este „puncherul“ 
Schregardus, care l-a învins 
prin abandon pe Gh. Vlad.

In limitele categoriei mijlocie 
mică reprezentantul nostru 
I. Covaci a cîștigat la puncte 
meciul cu Bounuizen. I. Oltea- 
nu a întrecut la puncte pe 
„mijlociul*4 olandez, Steenbergen. 
V. Trandafir s-a comportat și 
de data aceasta slab și a fost 
învins la puncte 
La categoria grea,
ghioni a obținut victoria 
puncte în partida cu Kiks.

In meci amical, I. Hoăoșan 
cîștigat la puncte meciul 
olandezul Roossten.

de Lubbers.
M. Gheor- 

la

a 
cu

1 turul semifinalei I» C. C. E
Voleibaliștii Rapidului nu ne-au dezamăgit, 

ind ieri seară la Floreasca să învingă cu 3—0 va- 
troasa echipă campioană a R. D. Germane, S. K. 
eipzig, marcînd în cele trei seturi victorii la 11, 
i 7 și la 10. Cu aceasta, feroviarii au realizat o 
umoasă victorie în prima „manșă* a semifinalei 
Cupei campionilor europeni", asigurîndu-și „zes- 
rea" prețioasă de seturi și de puncte în vederea 
eturuhii de la Leipzig din 24 aprilie.
Pentru a vă ilustra desfășurarea partidei de 

aiercuri, care a durat în total 75 de minute, să în- 
epem prin a vă reda evoluția scorului. SETUL I: 
-0, 1-1, 2-1, 2-2, 9-2, 9-3, 10-3, 10-6, 11-6, 11-9, 
2-9, 12-10, 14-10, 14-11, 15-11. SETUL AL II-LEA: 
!-0, 2-2, 8-2, 8-4, 10-4, 10-6, 14-6, 14-7, 15-7. SETUL 
XL TREILEA : 2-0, 2-3, 3-3, 3-8, 9-8, 9-9, 13-9, 13-10, 
15-10.

De Ia primele schimburi de mingi se remarcă ten- 
lința echipei oaspe de a imprima jocului ritmul 
ent care-i convine, pe care însă Rapidul nu l-a ac- 
:eptat, ripos.mau-i printr-o ofensivă fermă, printr-o 
ățeză mereu crescută în atac, bazată pe excelenta 
nișcare în teren, pe o atentă activitate în apă- 
■are și în special la dublaj. Astfel, atacurile S. K. 
Leipzig, servite de pase foarte înalte și departe de 
fileu, reușesc să depășească deseori blocajul cefe
riștilor, dar nu izbutesc să sur
prindă decît rar „pe picior 
greșit* linia a doua a echipei 
noastre. Spre mijlocul setului 
prim, oaspeții remontează, dato
rită însă în mare parte unor 
greșeli comise de atacanții 
noștri, care păcătuiesc prin- 
tr-un joc prea schematic și 
prea mult axat pe folosirea 
forței în finalizare. Bucureș- 
tenii își revin în finalul se
tului, cînd, prin acțiuni spec
taculoase, își obligă adversa
rii să rateze atacuri și să facă 
duble la primire.

Setul al doilea cunoaște o 
superioritate din ce în ce mai 
evidentă a giuleștenilor, care 
joacă mult mai atent, le opun 
oaspeților un blocaj prompt și 
eficace, precum și o pronunțată 
varietate în combinațiile tac
tice ofensive. în apărare, Dră- 
gan și Ferariu acoperă tot te
renul, ajutați și uneori egalați

CONSTANTIN FAUR 
CONSTANTIN ALEXE
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In foto: Plocon rezolvă cu 
subtilitate o acțiune ofensivă a 
rapidiștilor, „punind" mingea pe 
Ungă blocajul voleibaliștilor 
germani.

Foto: I. Mihăică

azi în
De la trimisul nostru

Cunoscuta stațiune de odihnă 
și tratament din R.F. Germană, 
cu ape termale (asemănătoare 
celor din Herculanele noastre) 
freamătă de tinerețe în aceste 
zile. Și dacă obișnuiții vizitatori 
își văd în tihnă de cură, nu a- 
oelași lucru se poate spune des
pre oomponenții celor 23 de 
echipe prezente aici pentru tur
neul U.E.F.A., un adevărat ma
raton fotbalistic. Mă opresc aci 
cu descrierea „atmosferei locale“ 
întrucît cititorii noștri își a- 
mintesc prea bine ce înseamnă 
o asemenea întrecere, de la me-

și jumătate, și după un drum 
de alte două ore și ceva cu au-

special MIRCEA COSTEA
morabila ediție din 1962, cînd 
trofeul a rămas pentru un an 
la București. Aș vrea să adaug 
numai că pe aici este ceva mai 
cald, dar azi, ca și ieri, ne a- 
menințau norii de ploaie. Iar 
la Baden, cînd plouă, parcă 
ar fi la... tropice. Să sperăm că 
joi seara de la ora 19, cînd în
cepe primul nostru joc, în noc
turnă, cu Ungaria la Karlsruhe 
va fi timp bun. Echipa Unga
riei a venit mai devreme, iar 
ieri a susținut și un meci de a- 
oomodare cu o echipă din a- 
propiere pe care o pregătește 
antrenorul maghiar Medvedi. 
Conducerea echipei U.E.F.A. a 
Ungariei a fost încredințată 
Ferenc Csanadi.

Băieții noștri s-au odihnit 
după un zbor de peste 5

lui

azi 
ore
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Apariția grupului de stegari pe pista stadionului din Parcul 
Copilului a marcat deschiderea Spartachiadei de vară a tine
retului in raionul Grivița Roșie.

Spartachiada flc vara a tineretului

Primii la start- 
sportivii din raionul Grivița Roșie

Ieri după-amiază, stadio
nul “ " . ~ _
fost 
tor 
bri 
din . , .
Aici a fost programată prima 
manifestare din cadrul popu
larei competiții sportive de 
mase, Spartachiada de vară 
a tineretului. Au ținut să 
vină la deschiderea festivă a 
competiției numeroși sportivi 
din asociațiile Grivița Roșie, 
Laminorul, M. T. Tc., Tehno- 
metal, Regionala C. F. R., 
Textila-Grivița, Dacia și al
tele. Deși „decorul" acestei 
după-amiezi semăna cu cel 
al unei zile de toamnă, 
totuși, pe stadion își făcuse 
loc voioșia tinerească, reuși
tele demonstrații de fotbal, 
rugbi, volei, handbal etc. 
„încălzind" tribunele.

După cuvîntul de deschi-

din Parcul Copilului a 
locui de întîlnire a mul- 
tineri bucureșteni, mem- 
ai asociațiilor sportive 
raionul Grivița Roșie.

dere rostit de secretarul clu
bului sportiv raional Ra
pid, M. Vîlceanu, și defila
rea unui grup de sportivi, 
două echipe de pitici ale clu
bului Rapid au susținut un 
meci „fulger" de fotbal, mult 
aplaudat de cei prezenți. In 
continuare, au evoluat rugbiș- 
<tii și handbaliștii de la Gri
vița Roșie și Rapid, volei
baliștii de la Grivița Roșie, 
Tehnometal, M. T. Tc. etc-

După acest start festiv, ur
mează ca în asociațiile spor
tive să înceapă întrecerile 
primei etape a competiției. 
Multe din consiliile asociați
ilor raionului, ca de pildă 
Grivița Roșie, M. T. Tc., E- 
lectrofar. Laminorul, Tehno
metal ș.a. și-au propus să 
organizeze întrecerile primei 
etape a Spartachiadei la cit 
mai multe ramuri sportive 
ia care să mobilizeze majo
ritatea membrilor UCFS.

Trimisul nostru special CONSTANTIN COMARNISCHI transmite r

Joi încep la Ljubljana „mondialele" 
tenis masa

LJUBLJANA (prin telefon). 
Primul semn al campionatelor 
mondiale de tenis de masă^ a 
apărut pentru delegația romînă 
chiar de la orașul iugoslav de 
graniță Vîrșeț. Luni dimineață, 
abia se pusese în mișcare trenul 
București—Belgrad și un redac
tor al postului de radio Novisad 
a venit special în vagonul unde 
se aflau sportivii noștri pentru

întilnirea internațională amicală 
și sovietici 

fiecare cite 4 partide de simplu 
și 1 dublu. Azi, de la ora 14.30, 
au loc primele jocuri de simplu, 
iar mîine (ora 16) 
dublurile (rd.v.).

dintre tenismenii romini
O avanpremieră a sezonului 

internațional de tenis care tin
de să devină tradițională, întîl- 
nirea dintre tenismenii romîni și 
sovietici se anunță deosebit de 
interesantă și la această ediție. 
Timp de trei zile, pe terenurile 
din parcul sportiv Progresul vor 
evolua primele rachete ale teni
sului sovietic, în compania celor 
mai buni jucători ai noștri. Pe 
afișul întrecerii figurează două 
meciuri paralele București—Mos
cova, între primele reprezentati
ve și cele secunde.

Echipa A a Bucureștiului va 
fi compusă din /. Țiriac — cam
pionul țării — P. Mărmureanu, 
G. Bosch și C. Năstase. Infor
mația noastră B evoluează tenis
menii juniori care se pregătesc 
pentru viitoarele jocuri din „Cupa 
Galea“ : /. Năstase și /. Kerekeș. 
Echipele Moscovei, sosite în 
seara zilei de luni, cuprind ju
cători cu bună reputație în a- 
rena internațională: A. Metre
veli, S. Lihacioo, J. Parmas. A. 
Ivanov și V. Egoroo. După cum 
se vede, este vorba de insuși

iotul reprezentativ al Uniunii 
Sovietice, cu o singură excepție 
notabilă — T. Leius, accidentat.

Meciurile București A — 
Moscova A și București B (ju
niori) — Moscova

se dispută

a le lua un interviu, care a fost 
transmis în după-amiaza ace
leiași zile în cadrul unei emi
siuni sportive. La miezul nopții, 
după o călătorie de 24 de ore, 
lotul romîn a sosit la Ljubljana, 
unde s-a bucurat de o frumoasă 
primire din partea reprezentan
ților federației iugoslave de spe
cialitate și a oficialităților spor
tive locale. In întîmpinarea de
legației noastre se aflau pe pero
nul gării numeroși sportivi 
străini, participant la campio
natele mondiale.

Ljubljana, oraș cu 163 000 de 
locuitori, „trăiește* în aceste zile 
sub impresia marii competiții 
care începe joi. La tot pasul nu
meroase panouri și firme lumi
noase anunță apropiatul eveni
ment sportiv. In magazine se 
vînd fel de fel de obiecte cu in
signa campionatelor. Pe drumul 
care duce, pe o distanță de nu
mai cinci minte, din centru și

piuă la locul concursului, s® 
scurg șiruri neîntrerupte de ve
hicule. Sala — Tivoli — 
unde vor fi găzduite între
cerile este o construcție mo
dernă, spațioasă. Tot aici voc 
avea loc și campionatele mon
diale de hochei pe gheață din 
1966. Capacitatea sălii este do 
10—12.000 locuri, iar meciurila- 
se vor desfășura la 20 de mese, 
alte 15 fiind la dispoziția spor
tivilor pentru încălzire. Scorere. 
electrice și un uriaș cadran lu
minat vor ține în permanență la 
curent publicul cu evoluția re
zultatelor din fiecare partidă. 
Apoi, 20 de cabine telefonice, 10 
telexuri, camere de transmisie 
și înregistrare stau gata pentru

(Continuare in pag. a 4-a)

B cuprind

IonCitiva dintre protagoniștii întUnirii de tenis București —Moscova (de la stingă la dreapta): 
Țir iac, Aleksandr MetreveU, Petre Mărmureanu, Serghei Lihacioo și Constantin Năstase.

Văzuți de NEAGU RADULESCU

Echipa R. P. Romine 
in prima grupă 

campionatului european 
de baschet masculin

Marți a avut loc la Madrid 
tragerea la sorți a celor două 
grupe preliminare ale campio
natului european de baschet 
masculin, care se va desfășura 
la Moscova și Tbilisi. Echipa; 
R. P. ROMINE va juca în gru
pa de la Moscova alături de 
formațiile U.R.S.S. (1), Unga
riei (4), Cehoslovaciei (10), 
Finlandei (14), R. D. Germane 
(6), Italiei (12) și Izraelului 
(9). In grupa B de la Tbilisi 
vor evolua echipele Poloniei (2), 
Spaniei (7), Bulgariei (5), Iu
goslaviei (3), R. F. Germane, 
Franței (13), Suediei și Greciei-

In paranteze slut locurile ocu
pate de fiecare echipă la ulti
mul campionat european.



PE MARGINEA CONFERINȚEI 
(LUDULUI PROGRESUL BUCUREȘTI Ceea ce este esențial... Două concursuri important

„Nu este întîmplător faptul că echipele noastre de fotbal, 
handbal, volei și baschet se găseau la sfîrșitul anului 1964 în 
coada clasamentelor, o serie dintre ele fiind amenințate la re
trogradare chiar și in momentul de față ; faptul că o serie de 
sportivi, participant! la campionatele republicane individuale, 
sînt departe de a se clasa în primele șase locuri".

(„Din darea de seamă prezentată în conferința clubului Pro
gresul București").

Nu întîmplător am ales și noi acest 
fragment din documentul amintit, pu- 
nîndJ-1 ca motto la rîndurile ce ur
mează. El cuprinde, în subtextul său, 
esențialul despre o anumită perioadă 
din viața acestui club sportiv.

Despre ce este vorba ?
EsJe o certitudine că în relativ 

scurta sa istorie clubul bucureștean 
a „progresai", impunîndu-se, rînd pe 
rînd, într-o serie de ramuri sportive. 
Chiar în recenta conferință s-au 
oferit cifre care au pus în evidență 
acest lucru. S-a arătat, de pildă, că 
în comparație cu anul 1962 — numă
rul membrilor UCFS, din asociațiile 
coordonate, a crescut cu 4 555, ajun- 
gîn 1, în prezent, la 29 105. O creștere 
— din punct de vedere cantitativ, s-a 
înregistrat și în ceea ce privește an
grenarea oamenilor muncii, a tinere
tului, în special, în competițiile de 
mase : peste 45 000 de participanți în 
anul 1964.

Reflex al dezvoltării continue a 
sportului de mase și a unui proces 
complex de selecție și instruire, și 
activitatea de performanță a obținut 
succese demne de remarcat. Și’ din 
acest punct de vedere au fost expuse 
în conferință cifre și date menite să 
aurească soldul existent la ora actu
ală. „în anul 1964, sportivii clubului

nostru au obținut 32 de titluri de cam
pioni ai R.P.R., față de 18 în anul 
1963. în loturile R.P.R. au fost selec
ționați 94 de sportivi, față de 60 în 
anul 1963, iar în anul 1964 7 sportivi 
au făcut parte din lotul olimpic etc**.

Au fost amintite apoi succesele pe 
tărîm internațional ale Măriei Vicol, 
Julietei Namian-Boboc, ale boxerilor 
Puiu Nicolae, Gheorghe Negrea etc.

Și cu toate acestea : „nu este în
tâmplător faptul că echipele noastre 
de fotbal, handbal... (vezi citatul — 
motto). Există aici două lucruri care 
se bat cap în cap ? Una dintre afir
mații este falsă ? Nici una, nici cea
laltă. Amîndouă sînt adevărate și 
aceasta este starea de fapt. După un 
număr de ani în care Progresul... a 
progresat cantitativ și calitativ, acum 
bilanțul se pare că nu mal are ace
lași coeficient de valoare. Care este 
explicația ?

Mai simplă decît se pare. Chiar din- 
tr-o fugară lecturare a numelor spor
tivilor care au contribuit la realiza
rea succeselor arătate, chiar și din 
reamintirea unor măsuri luate deja 
de conducerea clubului ajungem la 
rădăcinile (cauzele, dacă vreți) răului. 
Și Maria Vicol, Gheorghe Negrea, 
Puiu Nicolae, Mihai Chezan (volei) 
sînt nume vechi în sportul romînesc.

Deosebindu-se de alți jucători „vîrst- 
nici”, sportivii amintiți mai sus au 
mai contribuit și contribuie încă la 
victoriile clubului lor în diferite com
petiții cu caracter intern sau inter
național. De altfel alături de aceștia 
am mai putea să-i trecem și pe alții 
ca Petre Mîndru, Victorița Dumitres
cu, Ion Marin etc.

Dar. în diferitele secții ale clubului 
bucureștean activează încă o parte de 
„veterani” care nu mai au vigoarea 
necesară afirmării în concurs sau 
competiție. Scriind acestea ne gîndim 
la secțiile de volei fete și băieți, bas
chet, la o serie de sportivi ce parti
cipă în campionatele republicane la 
sporturile individuale.

Da, aceasta este problema ! De-a 
lungul anilor Progresul, avansînd, a 
îmbătrînit și explicația rămînerii în 
urmă în unele ramuri sportive tre
buie căutată mai ales în această „bă- 
trînețe”. Faptul a fost extrem de lim
pede în cazul echipei de fotbal unde 
spectrul retrogradării a obligat con
ducerea clubului să procedeze în mod 
radical la întinerirea formației, am 
zice... zîmbînd, începînd cu antre
norii.

Ani de-a rîndul, conducerea clubu
lui, cu fața la rezultatele imediate, 
a întors spatele viitorului. Nimeni 
n-ar putea spune, însă, că nu s-a fă
cut nimic pentru copii și juniori. De 
altfel secțiile care au avut această 
preocupare au și recoltat roadele. De 
exempluț secția de tenis de masă. In 
zilele acestea, la campionatele mon
diale de la Ljubljana sînt prezenți 
și doi juniori ai clubului Progresul : 
Viorica Ivan în vîrstă de 15 ani și 
Gelu Păun, elev în clasa a X-a a 
Școlii medii nr. 37 din Capitală. 
Exemple pozitive le oferă secțiile

de polo, a cărei echipă de juniori a 
cîștigat pentru a șasea oară titlul re
publican, și scrimă, unde centrul de 
copy a dat elemente talentate.

în celelalte secții, însă, s-a făcut 
prea puțin sau ceea ce s-a făcut nu 
a avut un nivel corespunzător. în 
unele cazuri selecția a fost defectu
oasă, de exemplu, la atletism, lupte, 
tenis de dmp etc. în altele procesul 
de instruire nu are amplitudinea im
pusă de cerințele actuale. De exem
plu — handbal, volei, baschet etc.

Rîndurile de față nu pot și nici 
nu-și propun să epuizeze întreaga 
sferă a problemelor ce stau în fața 
conducerii clubului din str. dr. Stai- 
covici. Am dorit mai mult să arătăm 
că esențial pentru dezvoltarea conti
nuă a unui club sportiv este munca 
în perspectivă, că situația în care se 
găsesc unele dintre secțiile Progre
sului București își are rădăcinile în 
ceea ce nu s-a făcut la timpul potri
vit, întinerirea unei echipe, unei sec
ții pe ramură de sport este o treabă 
complicată, un proces cu implicații 
mai largi ce se întinde pe o perioadă 
mai lungă. O măsură abruptă — ex
periența s-a făcut cu secția de fotbal 
— duce în mod firesc la inconstanțe, 
la scăderi în comportare, la rezul
tate nesatisfăcătoare și atunci se cer 
eforturi deosebite pentru redresare 
sau recuperarea pozițiilor pierdute.

„Rădăcinile sînt amare" azi, dar aci 
la progresul există suficiente condi
ții pentru ca în viitor lucrurile să se 
schimbe mult în bine. Și măsurile 
luate de către Conferință, aplicate în 
viață, chezășuiesc îndeplinirea aces
tor doleanțe și obligații totodată.

VALENTIN PĂUNESCU

GIMNASTICĂ

După meciurile de la Berlin și Halle
La Berlin se simte tot mai mult a- 

propierea campionatelor europene. Co
misia de organizare a marii confruntări 
lucrează din plin la stabilirea progra
melor, în diferite puncte ale orașului au 
început să apară afișe care anunță eve
nimentul, iar in magazine se bucură de 
mare interes miniaturalele mănuși de 
box. cu emblema campionatelor euro
pene.

In această atmosferă au avut loc la sfîr
șitul săptămînii trecute, întîlnirile din
tre primele garnituri ale R.P. Romine 
și R.D. Germane. Mai cu seamă meciul 
de la Berlin a fost considerat de gazde 
ca o repetiție generală înaintea „europe
nelor".

Spectatorii prezenți în „Seelenbinder 
Halte" au fost martorii unor dispute 
extrem de dîrze, în care formațiile s-au 
dovedit a fi de forțe egale. Au cîștigat 
totuși gazdele (6—4) datorită deciziei 
eronate care s-a dat în meciul Mîn- 
dreanu — Poser, meci cîștigat — după 
părerea mea — de Mîndreanu, care 
poate număra pe degetele unei... sin
gure miini loviturile primite. De altfel, 
în meciul de la Halle (în care victoria 
a revenit echipei noastre cu scorul de 
6—4) „cocoșul" nostru a boxat... ca un 
maestru, invingindu-1 fără drept de apel 
pe Fielitz.

O mare revelație a constituit-o tină- 
Tul Stanef, în vîrstă de 18 ani !n 
prima partidă, adversarul său, Reinke, 
a pornit decis și l-a surprins pe bo
xerul nostru cu cîteva lovituri scurte

Ș ATLETISM

Concursul republican 
de primăvară al juniorilor

Ieri dimineața la federația de atletism 
toy. V. Prodea activist al F.R.A. abia de 
prididea să pună in ordine cîteva sute 
de foi de hîrtie- „Sînt cererile de înscrie
re pentru concursul de primăvară al 
juniorilor /" Am răsfoit și noi cîteva din 
listele de înscriere: Dinamo București 
50 de atleți, Suceava 7, C-lung Muscel 
14, Mediaș 22, Roman 24, S-S.E. I Bucu
rești 65, Progresul București 40, S.S.E. 
Cluj 14 etc. „N-am reușit încă să centra
lizăm toate înscrierile, spunea tov. Pro
dea, dar prin simplă impresie cred că la 
întreceri vor lua startul mai mult de 600 
de juniori și junioare cat. 1 și a II-a“.

Din punct de vedere al participării se 
poate aprecia, de pe acum, succesul 
competiției de simbătă și duminică. Ceea 
ce ne interesează însă mai mult sînt 
rezultatele ce vor fi înregistrate, compor
tarea generală a fiecăruia dintre compe
titori și în special a celor vizați să fie 
selecționați în lotul republican.'

Concursul se va desfășura simbătă 
(dimineața și după-amiaza) și dumini
că dimineața.

• Clujenii au participat recent la un 
concurs. Performanțele au fost influența
te de starea timpului. Juniori: 110 mg; 
A. Șepci 15,3; înălțime: B. Bocu 1,80; 
greutate: V. Jurcă 13,11; Junioare: 100 
m: I. Lazar J2,8; A. Beșuan 12,9; suliță; 
R- Lmcu 33,80. (P. Naghi - coresp.).

la figură. Stanef l-a temperat insă i- 
mediat pe boxerul german, care a fosi 
K.D. de două ori in prima repriză, și 
tot de atîtea ori in a doua, plasîndu-i 
lovituri extrem de puternice și precise. 
Dacă avem în vedere și victoria clară 
obținută de tînărul nostru boxer în 
meciul de la Halle, în compania lui 
Ketelhaut (pe care l-a pus K.O. în 
repriza secundă), rezultă că avem de-a 
face cu un pugilist talentat, pe care se 
poate conta. Mihalic și-a învins am
bii adversari (Winter și Busse) lăsînd 
o impresie excelentă- In sfîrșit, Va- 
sile Mariuțan a cîștigat net meciul cu 
Siegmund (socotit cel mai bun „greu" 
al R.D. Germane), pentru ca în par
tida de la Halle să-l scoată din luptă, 
după cîteva secunde, pe Dou.

Echipa noastră a avut insă și cîte
va... goluri. N-au corespuns Carol Pop 
(lipsit de forță), Pătrașcu, Ion Marin. 
Badea, Mîrza și Nicolau (lipsiți de 
tehnică, deseori confuzi), boxeri care 
— cu excepția lui Mîrza — nu-și jus
tifică prezența în echipa reprezentativă.

Ca o remarcă generală, se poate spu
ne că formația pregătită de Constantin 
Nour și Lucian Popescu s-a prezentat 
destul de bine pe ringurile de la Ber
lin și Halte. Selecționarea unor boxeri 
tineri s-a dovedit a fi foarte utilă, deoa
rece antrenorii și-au putut forma o pă
rere precisă cu privire la posibilitățile 
acestora. Mai cu seamă, în ceea ce-1 
privește pe Stanef, alegerea 
venită. Am remarcat, de 
pregătirea fizică foarte bună 
noștri, fapt care le-a permis 
meciurile cu multe resurse.

este bine 
asemenea, 

a boxerilor 
să termine

R. CĂLĂRAȘANU

în campionatul pe echipe
DINAMO• ȘTIINȚA BUCUREȘTI CONDUCE LA FETE • LA BÂIEȚI, 

BUCUREȘTI ȘI STEAUA LA EGALITATE
fost cîștigată de Știința 
campioana de anul trecut. 
B cel mai bine s-au comportat "gim
nastele ‘ "
băieți, 
gistrat 
Steaua 
de la 
campioni în anii trecuți. în schimb, 
în grupa B primul loc a revenit, fără 
drept de apel, dinamoviștilor bucu- 
reșteni.

Rezultate tehnice: FEMININ, 
grupa A: 1. Știința Buc. 179,25 p; 
2. Dinamo Buc. 176,45 p ; 3. Selecțio
nata Cluj 167,95 p; 4. Petrolul Plo
iești 166,45 p; 5. Dinamo Bacău 
165,40 p; 6. Selecționata Dobrogea 
165,30 p; 7. C.S.M. Reșița 165,00 p ; 
8. Selecționata Banat 164,80 p; 9. 
Olimpia Buc. 157,30 p. Grupa B: 1. 
C.S.Ș. Buc. 171,85 p; 2. Selecționata 
Brașov 167,45 p; 3. Dinamo Buc. 
166,35 p; 4. Selecționata Cluj 161,80 p; 
5. Selecționata Dobrogea 155,85 p ; 6. 
Selecționata Banat 155,00 p; 7
C.S.M.S. Iași 147,95 p. MASCULIN, 
grupa A: 1—2. Dinamo Buc. și Steaua 
271,925 p; 3. Selecționata Banat
254,475 p ; 4. Știința Buc. 249,200 p ; 
5. Selecționata Cluj 243,450 p. Grupa 
B: 1. Dina mo Buc. 260,60 p; 2. Se
lecționata Brașov 246,30 p ; 3. Vago
nul Arad 240,95 p; 4. Selecționata 
Cluj 235.15 p ; 5. Selecționata Dobro
gea 201,40 p.

— ■' - ~ ■ -■ —' — » ■ i .■

Publicul clujean, întotdeauna pasio
nat după gimnastică, a umplut pînă 
la refuz Sala Armatei din localitate, 
unde a avut loc prima etapă a cam
pionatului republican pe echipe. Orga
nizatorii, comisia regională, au dat 
dovadă de multă pricepere, asigurînd 
concursului condiții bune de desfășu
rare.

Echipele participante, atît la băieți 
cît și la fete, au concurat pe două 
grupe: grupa A — cu exerciții de 
maeștri și grupa B — cu exerciții de 
maeștri ușurate. La fete, grupa A a

Canotorii... în întrecere
pe uscat!

Canotorii își încep întrecerile.
Deocamdată..- pe uscat I
Ca în fiecare primăvară, comisia o- 

rășenească de sporturi nautice organi
zează duminică dimineața, pe... malul 
lacului Herăstrău, tradiționalul cros a) 
canotorilor. Startul se va da din fața 
bazei nautice a clubului Voința, cursele 
alergîndu-se pe aleile din preajma He
răstrăului. Bineînțeles, concurență vor fi 
impărțiți pe categorii de vîrstă (ju
niori și seniori) precum și pe catego
rii de... preferințe nautice: caiacișii 
și canoiști, veliști, practicanți ai ca
notajului academic.

Prilej pentru tcți de a-și verifica 
pregătirea fizică generală înainte de 
primele ieșiri oficiale pe apă.

Ora primului start: 9.

■

București, 
I n grupa

de la C.S.Ș. București. La 
în grupa fruntașilor s-a înre- 
o surpriză: gimnaștîî de la 
au terminat la egalitate cu cei
Dinamo București, multiplii

>r,'

Echipa Steaua se menține in fruntea clasamentului
Actualul campionat de lupte greco- 

romane, seria A, a început cu surprize. 
Pentru prima dată, formația dinamo- 
viștă nu mai deține șefia clasamentu
lui. Nu putem spune că luptătorii de 
la ®'namo au rămas în urmă cu pre
gătirile și nici că au bătut pasul pe 
loc. Este însă un merit al luptăto
rilor de la clubul Steaua, care au fă
cut progrese evidente reușind să se 
mențină după trei etape în fruntea 
clasamentului. Pînă la încheierea tu
rului campionatului au mai rămas 
două etape și bineînțeles că meciul 
direct va fi hotărîtor. Va reuși echipa 
militară să termine victorioasă ? An
trenorii sînt optimiști.

10. C.S.O. Reșița
11. Chimistul Baia Mare
12. Rulmentul Brașov

10
6 
s

Iată clasamentul după etapa a III-a:
1. Steaua 6 6 0 0 74:14 18
2. Dinamo 6 6 0 0 75:15 18
3. C.S.O. Galați 6 4 0 2 58:34 14
4. St. roșu Brașov 6 4 0 2 54:36 14
5. Rapid 6 3 0 3 48:46 12
6. C.F.R. Timișoara 6 3 0 3 41:49 12
7. Metalul Buc. 6 3 0 3 36:54 12
8. Viitorul Buc. 6 2 1 3 49:47 11
9. Unio Satu Mare 6 2 1 3 37:49 11

6204 23:51 
6 0 0 6 18:76 
6006 15:77

în etapa a treia de lupte libere 
de la Cluj, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Progresul Bucu
rești cu Rulmentul Brașov 14—2 și cu 
C.S.M. Cluj 9—7. C.S.M. Cluj—Rul
mentul Brașov 11—5.

în prima etapă de lupte greco-ro- 
mane pe echipe, seria B, spectatorii au 
urmărit întreceri de un nivel tehnic 
bun. S-au remarcat echipele Stuful 
Tulcea, Electroputere Craiova, Con
structorul Marghita și A.S.M. Lugoj. 
Rezultate : grupa I Sud: Stuful Tul
cea—Prahova Ploiești 16—0, Electro
putere Craiova—Dinamo Pitești 14—2, 
Progresul Brăila—Carpați Sinaia 1—15, 
I.M.U. Medgidia—Progresul București 
6—10. Grupa a Il-a Nord: Construc
torul Marghita—I. G. O. Baia Mare 
10—6, Crișul Oradea—C.S.M. Cluj 8-— 
6, Constructorul Hunedoara—A. S. M. 
Lugoj 6—10, Vagonul Arad—Mureșul 
Tg. Mureș 7—9,

Pe poligonul Tineretului s-a desf. 
șurat concursul de tir dotat cu „Cv; 
Metalul". La întreceri a participat î 
mare număr de juniori din cluburile 
asociațiile sportive bucureștene. Nu 
prezentat concurenți — spre surprind, 
rea noastră — clubul Știința. Și cu ; 
cest prilej, a ieșit în evidență faptul c 
trăgătorii noștri nu cunosc regulamer 
tul. Din această cauză s-au semnal; 
atitudini necuviincioase la adresa arb 
trilor, proteste (M. Pavel, Dinamo și 
Orhei, Metalul).

lată rezultatele: armă sport 3x1 
focuri juniori — 1. S. Lupașcu (S.S.E.l 
245 p; 2. I. Hornescu (S.S.E. 1) 237 p 
3- A. Simion (S.S.E. 1) 233 p; junioare 
1. Mariana Borcea (Dinamo) 229 p; î 
Ioana Petrovici (S.S.E. 1) 212 p; 3. Me 
lania Radu (Steaua) 207 p. Armă liber, 
calibru redus 3 x 20 focuri juniori: 1
A. Neacșu (Steaua) 513 p; 2. C. Codreal 
nu (Steaua) 505 p; 3. M. Pavel (Dina 
mo) 502 p. Junioare: 1. Adriana Vasilii 
(Dinamo) 508 p; 2. Maria Radu (Dina 
mo) 498 p; 3. Marga Niculescu (Olim 
pia) 488 p-

★
începînd de mîine, poligonul Tunar 

va fi gazda unui important concurs re 
publican, „Cupa Olimpia", la care și-ai 
anunțat participarea trăgătorii fruntași 
din toate secțiile de performanță dir 
Capitală, precum și cei din fracțiile Stea 
gul roșu Brașov, Voința Si'f,o, Petrol’’ 
Ploiești, C.S.M. Cluj etc.

Concursul este așteptat cu viu interes 
deoarece el constituie un bun prilej dt 
verificare pentru trăgătorii din loturile 
republicane înaintea unor confruntări in
ternaționale de amploare („Cupa Țări
lor Latine" și concursul de talere de 
Ia Moscova).

' SCRIMĂ

Sorin Poenaru (Steaua)- 
performerul concursului 
republican de la Cluj

Faza a Ii-a a campionatului republican 
individual de scrimă, desfășurată recent 
la Cluj, a evidențiat forma bună a tră
gătorilor S. Poenaru (Steaua) și Maria 
Luțchi (Unio Satu Mare) la floretă și c. 
Țintea (Știința București) la spadă. E 
remarcat performanța lui poenaru cSre* 
a cîștigat și proba de sabie.

Iată primii trei clasați în fiecare probă:
FLORETA BĂIEȚI : 1. S. Poenaru

(Steaua) 3 v.; 2. C. Bunicelu (Steaua) 2 v.;
3. M. Ghimpușan (CSMS lași) 1 v. FLO
RETĂ FETE : 1. Maria Luțchi (Unio Satu 
Mare) 2 v.d.b. (în baraj cu Iudit Kapdebo:
4— 6); 2. Iudit Kapdebo (CSM Cluj)
2 v.d.b..* 3. Ecaterina Toth (SPC) 1 v. 
SPADA : 1. C. Țintea (Știința Buc.) 3 v.; 
2. A. Pongraț (Știința Tg. M.) 1 v.; 3. St. 
Szentkiraly (Știința Tg.M.) 1 v. SABIE : 
1. S. Poenaru 3 v.; 2. E. Husar (Știința 
Tg.M.) 2 v.j 3. I. Tudor (Steaua) 1 v.

Clasamentul general, stabilit prin adi
ționarea punctelor obținute în ambele 
faze (Craiova 4- Cluj), arată astfel : 
1. S. Poenaru (Steaua) 3 p.; 2. C. Buni- 
celu (Steaua) 5 p.; 3. C. Paisie (Petrolul 
PI.) 6 p.; 4. V. Palmai (Grisul Oradea) 
13 p.; 5. Al. Prujinschi (CSM Cluj) 16,5 p.

Finala de spadă dm cadrul campiona
tului republican de juniori, începută la 
București și continuată tot la Cluj, a 
revenit trăgătorului Iosif Sepeșiu (Stea
ua). Clasament : 1. I. Sepeșiu (Steaua)
3 v.d.b. (în baraj cu AntcX Pongraț :
5— 4); 2. A. Pongraț (Știința TgJWI.) 3 v. 
d.b.; 3. Al. prujinschi (CSM Cluj) 2 v.;
4. Gh. Budahazj (Recolta Cărei) 2 v. —

Centura elastică din fibre melana ajută la menținerea sănătății, 
protejînd mijlocul contra consecințelor neplăcute ale intemperiilor, 
oboselii și eforturilor, precum și în afecțiuni reumatice.

Construcția centurii permite 
mind silueta.

Prețul, intre 51 și 78 lei.
De vînzare în București, la 

„București", din bd. Magheru, 
Tg. Mureș și Timișoara.

o mulare perfectă pe

magazinul de confecții 
precum și în orașele

INSTRUCȚIUN1 DE SPALAT

corp, nedefor-

pentru femei 
Brașov, Cluj,

Acest produs 
săpun fulgi, alba

După spălare

se spală în apă caldă (35—■40cC) cu săpun de ras, 
lux sau alba super în vase cu smalțul nedegradat, 
se clătește cu apă rece și se usucă fără stoarcere.



Selecționata de tineret: 4—0 cu Vojvodina Novisad, 
dar atenție la lipsuri...•-în cadrul pregătirilor pentru apro

piatul meci cu echipa similară a Tur
dei, .selecționata speranțelor" a în- 
îlnit ieri, pe stadionul Dinamo, for- 
nația Vojvodina Novisad, clasată în 
prezent pe locul 7 în campionatul 
ugoslav.

Jocul reprezentativei noastre, în 
comparație cu comportarea din par- 
ida anterioară de verificare, cu 
Szeged (R. P. Ungară) a rămas cam 
același: acțiuni încîlcite și ste- 

- cile, lipsă de coeziune între oameni 
si compartimente — în prima repriză; 
..zvîcnire" în final cînd, practic, a 
fost pecetluit scorul de 4—O în favoa
rea fotbaliștilor romîni, ultimele trei 
puncte fiind înscrise în intervalul a 
14 minute.

Este adevărat, echipa noastră de 
•tineret a realizat ieri o victorie mai 
categorică decît în precedenta con
fruntare internațională cu caracter 
de verificare, dar comportarea ei nu 
a fost în măsură să ne satisfacă pe 

^deplin. Aceasta deoarece nu toți ju
cătorii folosiți au privit cu toată se
riozitatea partida, nu toți s-au stră
duit să evolueze cel puțin la nivelul 
care a determinat selecționarea în 
lotul de tineret al țării. Moldoveanu, 
deși a jucat 90 de minute, nu și-a gă
sit nici un moment locul în ansamblul 
echipei, Adiind multe acțiuni de atac. 
7411 ne-a convins nici comportarea lui 
Sasu, deși atît cît a jucat el a aler
gat mult. De asemenea. Năftănăilă, 
in deosebi, în prima parte a meciu
lui, a făcut multe greșeli de plasa-

ment și tehnice, frînînd deseori cursi
vitatea acțiunilor. Ca rezultat, în pri
ma repriză jocul s-a .legat' destul 
de greu, cu toate eforturile lui 
Mateianu, nereușind să suplinească 
lipsa unui atac omogen, sincronizat 
în acțiuni. Menționăm că în această 
parte a meciului echipa, în ansamblu, 
a privit confruntarea cu fotbaliștii 
iugoslavi doar ca un meci de antre
nament, omițînd că jocul avea meni
rea să edifice pe cei doi antrenori, 
Bazil Marian și Angelo Niculescu,

la 11 m acordată ca urmare a unui 
henț în careu), în final scorul a de
venit 4—0, prin golurile înscrise de 
Mateianu (min. 76 la o învălmășeală 
în careul oaspeților), Badea (min. 81 
dintr-o pasă primită de la Moldovea
nul S* Frățilă (min. 89 printr-un șut 
din voie la o pasă primită de la 
Badea).

Arbitrul N. Mihăilescu a condus 
următoarele formații:

SELECȚIONATA DE TINERET A 
R. P. ROMINE: Andrei (Constantl-

Mateianu, in formă bună ieri, șutează Ia poartă. (Fază din meciul 
Selecționata de tineret a R. P. Romine — Vojvodina Novisad: 4—0).

Foto: V. BageacȘTIRI... ȘTIRI...
— TRACTORULPOIANA CTMP1NA

BRAȘOV 2—1 (1-1)
CIMP1NA, 14 (prin telefon). — 

Miercuri s-a disputat în localitate me
ciul restanță din seria I a cat. B din
tre Poiana Cîmpîna și Tractorul Bra
șov. Gazdele au atacat mai mult și 
și-au apropiat victoria cu scorul de 
2—1 (1—1). Punctele au fost înscrise 
de Ciujdea (min. 44 autogol) și Si- 
laghi (min. 53) pentru învingători și 
Vătaf (min. 18) pentru învinși. 

EUGEN STROE-coresp.
AMICAL AZI PE STADIONUL 

PROGRESUL
pe stadionul Progresul din Ca-Azi 

pitală, vor avea loc mai multe com
petiții sportive cu prilejul deschiderii 
întrecerilor Spartachiadei de vară a 
tineretului. Se va disputa, cu această 
ocazie, și o partidă amicală de fotbal 
între Progresul și Metalul (cat. B). 
Meciul începe la ora 16.

S-au încheiat turneele zonale 
ale campionatelor de juniori

asupra posibilităților reale ale tineri
lor noștri fotbaliști în preajma întâl
nirii de la Istanbul. Introducerea 
în linia de atac, la pauză, a lui Ba
dea, extremă dreaptă, și Frățilă, pe 
postul de înaintaș central, a avut ca 
urmare o înviorare a jocului.

Ca urmare, și scorul s-a modificat. 
După ce la pauză echipa noastră con
ducea numai cu 1—0 (Mateianu a 
transformat in min. 24 o

Echipa de
debutează

(Urmare din pag.

lovitură de

— Lupescu, Petescu, D. Nfco-nescn)
lae, Deleanu — Năftănăilă, O. Popes
cu — S. Avram (Badea), Mateianu. 
Sasu (Frățilă), Moldoveanu ;

VOJVODINA NOVISAD: Sankovic 
— Stamevski, Vucinic, Surduciki, Ni- 
colic (Radovic) — Brzic, Sentin — 
Takac (Lambi), MHic, Alexie, Pusibrk. 
(Toate modificările au fost operate la 
pauză).

CONSTANTIN MACOVEI

juniori
azi in
1)

tobuzul. Azi după masă juniorii romîni 
au făcut un antrenament ușor. La ora 
cînd citiți aceste rînduri se definiti
vează echipa care va susține primul

In preliminariile campionatului mondial
La sfîrșitul acestei săptămîni au loc 

trei partide din preliminariile campio
natului mondial de fotbal. La Belgrad 
se întâlnesc echipele Iugoslaviei și 
Franței (grapa a III-a), iar la Var
șovia își -"crispută întâietatea formațiile 

, jtaliei și Poloniei (grupa a VIII-a). în 
fine, din punctul nostru de vedere, 
meciul de la Istanbul este cel mai im
portant. Aici, se întâlnesc viitorii noștri 
adversari din grapa a patra prelimina
ră : Turcia și Portugalia. Selecționerul 
echipei turce, italianul Sandro Puppo, 
a declarat că revanșa cu portughezii 
este foarte grea, dar „echipa" lui Eu
sebio nu este de neînvins. După cum 
ni s-a transmis din Istanbul, în echipa 
turcă vor juca 5 fotbaliști care nu au 
fost întrebuințați în meciul de la Lisa
bona unde gazdele au cîștâgat cu 5—1. 
Este vorba de Tallat, Mustafa, Ayhan 
și cei doi fotbaliști care joacă în străi
nătate, portarul Oczan (Austria Viena) 
și înaintașul Can (de la Lazio Roma). 
Portughezii, antrenați de Manuel Al
fonso și brazilianul Otto Gloria de
plasează un lot masiv, pentru că ei

susțin un adevărat turneu în centrul 
răsăritul Europei. După meciul de 
Istanbul, echipa portugheză pleacă 
direct la Bratislava, unde, la 25 apri
lie, întâlnește un alt adversar din 
grapă, Cehoslovacia.

Ce fac cehoslovacii ? O corespon
dență primită prin telex din Fraga ne 
anunță că federația cehoslovacă a al
cătuit lotul celor 18 jucători pentru 
meciul cu Portugalia de la 25 aprilie: 
portari : SCHROIF și Kouba ; fundași: 
LALA, POPLUHAR, WEISS, Tabor
ski ; mijlocași : Horvath, GELETA, 
PLUSKAL ; înaintași: POSPISCHAL, 
MRAZ, KVASNAK, Masopust, Cvetler, 
Scherer, Masek, MAS NY, VALOSEK. 
Jucătorii cu litere majuscule fac parte 
din echipa probabilă anunțata de an
trenorul Jira.

și 
la

a țării noastre
turneul U.E. F. A
poate unul dintre cele mai grele

O caracteristică a turneelor zonale 
ale campionatelor republicane pentru 
juniori și junioare a fost faptul că 
majoritatea echipelor au prezentat 
elemente de peste 1,90 m. Este un lu
cru îmbucurător care dovedește preo
cuparea din ultima vreme a antreno
rilor și profesorilor de educație fizică 
de a depista și pregăti viitorii baschet- 
baliști fruntași. In general. întrecerile 
au fost viu disputate, dinamice, fiind 
urmărite de numeroși spectatori. Iată 
în rîndurile de mai jos rezultatele în
registrate, clasamentele și unele ele
mente evidențiate.

ORADEA: La băieți: S.S.E. Arad 
cu : S.S.E. Craiova 57—32, S.S.E. Rm. 
Vîlcea 56—26, S.S.E. Oradea 24—36 ; 
S.S.E. Oradea cu: S.S.E. Rm. Vîlcea 
64—37, S.S.E! Craiova 83—31 ; S.S.E. 
Craiova cu : S.S.E. Rm Vîlcea 22—56. 
Clasament: 1. S.S.E. ORADEA, 2. 
S.S.E. Arad, 3. S.S.E. Rm. Vîlcea, 4. 
S.S.E. Craiova. La fete: S.S.E. Oradea 
cu : S.S.E. Craiova 51—43, S.S.E. Arad 
45—32, S.S.E. Rm Vîlcea 58—33 ; 
S.S.E. Rm. Vîlcea cu : S.S.E. Arad 41 
—34, S.S.E. Craiova 49—24; S.S.E. 
Arad cu : S.S.E. Craiova 35—30. Cla
sament: 1. S.S.E. ORADEA, 2 S.S.E. 
Rm. Vîlcea, 3. S.S.E. Arad, 4. S.S.E. 
Craiova. S-au remarcat: Andrei (Cra
iova), Varga, Stuf lac, Cristo (Oradea), 
Adamovici, Cobăt, Adri, Lenart (Arad), 
Bădescu (Rm. Vîlcea) la băieți; Mar
gareta Socolsdii, Eva Chilgast (O- 
radea), Strugaru (Rm. Vîlcea), Maiaș 
(Arad) și Găman (Craiova) la fete. 
(ÎLIE GHIȘA — coresp. regional).

PLOIEȘTI. La băieți: S.S.E. Piatra 
Neamț cu : Farul Constanța 51—60, 
Siderurgistul Galați 95—49, S.S.E. 
Ploiești 65—50 ; Farul Constanța cu : 
S.S.E. Ploiești 51—55, Siderurgistul 
Galați 94—54 ; S.S.E. Ploiești cu : Si
derurgistul Galați 100—35. Clasament: 
1. S.S.E. PIATRA NEAMȚ, 2. 
Faiul Constanța, 3. S.S.E. Ploiești, 4. 
Siderurgistul Galați. Fete : S.S.E. Plo
iești cu : S.S.E. Bacău 64—50, S.S.E. 
Constanța 75—18 ; S.S.E. Bacău cu : 
S.S.E. Constanța 77—53. Clasament: 
1. S.S.E. PLOIEȘTI, 2. S.S.E. Bacău, 
S. S.S.E. Constanța. Clasamentul coș- 
geterilor-băieți : 1. V. Popa (Ploiești) 
52 p ; 2—4. T. Sîrbu (P. Neamț), A. 
Ioan (Farul) și V. Comită (P. Neamț) 
46 p; 5. P. Brinzei (P. Neamț) 45 p, 
6—8. N. Pîrșu (Farul), P. Bohaciu (Fa
rul) și C. Ivan (Ploiești) 42 p ; fete : 
1. Elena Dumitrescu (Ploiești) 62 p,

2. G. Fordea (Bacău) 48 p ; 3—4. L. 
Popescu (Ploiești) și D. Văduva (Con
stanța) 34 p. (GH. ALEXANDRESCUH 
— coresp. regional).

TG. MUREȘ. La băieți: Șc. medie 
nr. 2 Tg. Mureș cu : S.S.E. Cluj 61—• 
60, C.S.M.S. Iași 85—34, Șc. medie nr. 
2 Suceava 100—25; S.S.E. Cluj cu: 
C.S.M.S. Iași 101—30, Șc, medie nr. 
2 Suceava 101—21 ; C.S.M.S. Iași cu : 
Șc. medie nr. 2 Suceava 54—34. Cla
sament : 1. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TG. MUREȘ, 2. S.S.E. Cluj, 3. 
C.S.M.S. Iași, 4. Școala medie nr. 2 
Suceava ; la fete : Școala medie nr. 2 
Tg. Mureș cu : Școala medie „Gh. 
Cheorghiu-Dej" Bîrlad 77—58, A.S.A. 
Cluj 99—19, Școala medie nr. 2 Su
ceava 95—7 ; Școala medie „Gh. 
Gheorghiu-Dej" Bîrlad cu : A.S.A. Cluj 
75—33, Școala medie nr. 2 Suceava 
79—21 ; A.S.A. Cluj cu : Școala me
die nr. 2 Suceava 45—18. Clasament:
1. ȘCOALA MEDIE NR. 2 TG. MU
REȘ, 2. Școala medie „Gh. Gheorghiu- 
Dej" Bîrlad, 3. A.S.A. Cluj, 4. Școala 
medie nr. 2 Suceava. S-au remarcat: 
Dan Matic, I. Gybrfi, I. Kato (Tg. 
Mureș), L. Moraru, M. Simon, G. Far- 
caș (Cluj), L. Barbu, S. Perșoiu, V. 
Gaitan (Suceava) la băieți; Elisabeta 
Laslo, S. Sabados, Iudit Vass, I. Som- 
boteli (Tg. Mureș), Ileana Savin, M. 
Mihăilescu (Bîrlad), V. Bădulescu 
(Cluj) la fete. (VASILE KADAR r- 
coresp.).

BRAȘOV. La băieți: Aurul Brad 
cu: S.S.E. Mediaș 69—63, S.S.E. Satu 
Mare 50—51, S.S.E. Giurgiu 70—36; 
S.S.E. Mediaș cu: S.S.E. Satu Mare 
51—45, S.S.E. Giurgiu 57—31; S.S.E. 
Satu Mare cu : S.S.E. Giurgiu 48—40. 
Clasament: 1. AURUL BRAD, 2.
S.S.E. Mediaș, 3. S.S.E. Satu Mare, , 
4. S.S.E. Giurgiu. La fete: S.S.E. ■ 
Brașov cu : S.S.E. Satu Mare 52—43, 
Unirea Tr. Măgurele 51—29, Știința 
Alba Iulia 50—22; S.S.E. Satu Mare 
cu : Știința Alba Iulia 59—42, Unirea 
Tr. Măgurele 54—47; Unirea Tr. 
Măgurele cu : Știința Alba Iulia 42— 
19. Clasament: 1. S.S.E. BRAȘOV,
2. S.S.E. Satu Mare, 3. Unirea Tr. Mă
gurele, 4. Știința Alba Iulia. (PETRE 
DUMITRESCU—coresp.).

Cîștigătoarele „zonelor" s-au califi
cat pentru finalele campionatelor re
publicane la care vor mai participa și 
primele două clasate din campionatul 
orașului București.

De la I. E. B. S
t
(I

• Pentru cuplajul de fotbal 
PROGRESUL — CRIȘUL ți 
STEAUA — STEAGUL ROȘU 
din 18 aprilie, de pe stadionul ,.23 
August”, biletele sc găsesc de vîn- 
zare la casele obișnuite.

• Casa specială din str. Ion 
Vidn, vinde și bilete pentru întâl
nirea internațională de tenis 
BUCUREȘTI — MOSCOVA din 
15—17 aprilie, de pe terenurile 
Progresul din str. Dr. Staicovici.

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează în continuare cursul 
de inițiere la înot pentru copii, 
înscrieri la bazin.

*

și poate unul dintre cele mai grele 
meciuri ale turneului. Am stat de vor
bă cu antrenorii Gh. Ola și P. Stein
bach, ca și cu fiecare jucător și mi-am 
format 
nimeni 
victoria 
turneul 
vorbim 
loc la 
fi spectatori ia 
garia, care va avea loc la Mannheim. 
Cîteva cuvinte și despre suedezi, cei
lalți adversari din grapă. Ei locuiesc 
într-un sat de lingă stațiunea Baden- 
Baden, unde se pregătesc cu migală. 
După cum se vede, fiecare își ia ad
versarul mai mult decît în serios. Vă- 
zînd că echipa noastră este cazată la 
etajul II al hotelului, cea ungară cu 
un etaj mai jos, iar suedezii într-un 
sat, cineva făcea observația că ar fi 
bine ca și clasamentul final al grupei 
să respecte... înălțimea ocupată de 
echipe. O dorim din toată inima, dar 
pînă atunci ne așteaptă o luptă straș
nică. Meciul de joi cu Ungaria va fi 
condus de portughezul Guerra, ajutat 
la tușe de Dagnal (Anglia) și Iacobi 
(R.F.G.).

convingerea că nu va rămîne 
dator în acest meci, în care 

constituie un serios pas spre 
final. Dar e prea devreme să 
despre finalele care vor avea 
Duisburg. La 17 aprilie vom 

' i meciul Suedia — Un-

începe campionatul de calificare la seniori și senioare

Azi, ultima zi pentru concursul suplimentar UEFA
Azi este ultima zi în care se mai pot 

depune buletinele pentru concursul su
plimentar PRONOSPORT — U.E.F.A. 
(conform programului afișat de fiecare 
agenție).

Reamintim că buletinele cîștigătoare cu
12, 11 și 10 rezultate vor fi depuse înce- 
pînd de marți 20 aprilie și pînă sîmbătă
24 aprilie ora 13, în orașele de reședință 
regională, iar în celelalte localități, pînă 
vinerî 23 aprilie. Omologarea buletinelor 
cîștigătoare se va face în ziua 
nică “■ '

La sfîrșitul acestei săptămîni își vor 
începe disputa pentru calificarea în 
campionatele republicane echipele cam
pioane de regiuni. Această întrecere 
a stârnit an de an un interes deosebit, 
în special pe plan local, unde com
petițiile de handbal se bucură de mult 
succes în rîndurile tineretului.

Comisia de specialitate a federației 
a stabilit ca aceste partide să se des
fășoare astfel: MASCULIN: Portul 
Constanța—Voința Brăila ; Institutul 
Pedagogic Bacău — campioana re
giunii Iași; Minerul Baia Mare — 
Voinfa Botoșani; A.S.A. Ploiești — 
Metalul Copșa Mică ; IRTA Oradea — 
campioana regiunii Hunedoara; Ti
mișul Lugoj — Viitorul Drăgășani; 
Cimentul Turda — Progresul Odorhei; 
Cetatea Giurgiu — Electroputere Cra
iova ; FEMININ: Confecția Călărași— 
S.S.E. Buzău; Partizanul roșu Bra

șov — S.S.E. Tg. Mureș; Voința 
Brăila — S.S.E. nr. 2 București; j 
Voința Craiova — Textila Buhuși; 
C.F.R. Teiuș — Institutul Pedagogic 
Cluj; C. S. O. Baia Mare—Măgura 
Fundul Moldovei; Spartac Constan
ța — campioana regiunii Iași; C.S.MJ 
Reșița — Voința Oradea. Partidele 
vor avea loc în zilele de 17 și 18 apri
lie, primele echipe fiind gazde. Rea
mintim că se joacă două meciuri, 
echipa calificată fiind aceea care va 
realiza golaverajul cel mai bun.

★
• Ieri a avut loc la Petroșeni me

ciul restanță dintre Știința și Dinamo 
București. După cum rre-a comunicat 
corespondentul nostru, St. Băloiu, me
ciul a fost așteptat cu mult interes, 
fiind prezenți peste 2.000 de spectatori.! 
Victoria a revenit dinamoviștilor cu 
scorul de 25—13 (14—6).

25 aprilie 1965.

PRONOEXPRES

tragerea Pronoexpres din 
au fost extrase din urnă 
numere :

36 12 6 23 5 34
Numere de rezervă : 2 16
Fond de premii : 600.531 Iei 

37.696 lei report la categoria I.
Tragerea

București.

de dumi-

La 
1965, 
rele

14 aprilie 
următoa-

din care

următoare va avea loc la

★
In urma trageri; la sorți premiul de 

25.000 lei de la concursul Pronoexpres 
nr. 14 din 7 aprilie 1965, a revenit partici
pantului Cristea Miron din București.

LOTO-CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la tra
gerea din 9 aprilie 1965 :

Premiul suplimentar I întreg : 2 x 41.378 
lei ; Premiul suplimentar II : 1 x 66.205
lei și 1 X 16.551 lei ; Categoria I : 20 x 2.735 
lei șl 41 x 683 lei ; Categoria a Il-a : 13 x 
4.190 lei și 27 x 1.047 lei ; Categoria a IlI-a: 
23 x 2.669 lei și 32 x 667 lei; Categoria a 
IV-a : 36 x 1.518 lei șl 74 X 379 lei; Cate
goria a V-a : 92 x 631 Iei șl 156 x 157 lei ; 
Categoria a Vl-a : 70 x 864 lei și 103 x 216 
lei ; Categoria a Vil-a : 151 x 409 lei și 
204 x 102 lei ; Categoria a VIII-a ; 187 x 
316 lei și 297 x 79 lei.

Cîștigători la premiul suplimentar I în
treg : Grama Victoria din Focșani și Tă- 
năsoiu Vasile din Craiova, iar la premiul 
suplimentar II întreg : Dumitriu Gheor- 
ghe din București.

PRONOSPORT

In urma tragerii la sorți a premiilor 
suplimentare oferite la concursul special 
Pronosport din 4 aprilie 1965, autoturis
mul Trabant-Combi a revenit participan
tului Dumitru Mihai din Găeștl, regiunea 
Pitești, iar motocicleta C. Z. 125 cmc. 
participantului Dunareanu Ion din Bîr- 
lad, regiunea Iași.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport-

© RUCBI

Rezultate din campionatul de calificare
IN ȚARA: Laminorul Roman — 

Politehnica Iași 0—3; A.S. Tecuci — 
Constructorul Bîrlad 18—3 (9—0) ;
Constructorul Ploiești — Metalul Bu
zău 5—3 (5—3) ; USAS Năvodari — 
Petrolul Pitești 6—6 (0—6) ; Chimia 
Brăila — Cimentul Medgidia 3—0 
(0—0) ; Minerul Lupeni — Chimica 
Tîrnăveni 9—0 (6—0); CSM Sibiu— 
Vulturii Timișoara 0—0; Victoria Ga
lați — Cauciucul orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej 39—0 (6—0) ; Dinamo Ba
cău — Ceahlăul P. Neamț 19—0; Me
talul Hunedoara — CIL Blaj 13—0 
(13-0).

IN BUCUREȘTI: ICF — Con
strucții 3—0; Rapid — Politehnica

17—6; Olimpia — Arhitectura 6—0} 
Aeronautica — Vulcan 3—3; Steaua 
II — SN Oltenița 6—3 ; Dinamo II — 
IPGG 16—0; Grivița Roșie — ISB 
51—0; Colorantul — Proiectantul 
0—6.

• In campionatul republican de ju
niori : Rapid — Gloria 14—3 ; CSS — 
Progresul 23—3; SSE I — Steaua. 
3—5; Vulcan — Dinamo 0—3 (nepre- 
zentare).

• Azi, pe stadionul Dinamo — de 
la ora 16,30 — se va desfășura finala 
„Cupei Dinamo" rezervată juniorilor. 
Se întâlnesc formațiile Dinamo și 
Progresul,



Voleibaliștii de la Rapid au învins cu 3-0 $. K. Leipzig
(Urmare din pag. 1)

An acest compartiment de Plocon și 
TJicolau. Iar în atac, ultimii doi îm
pletesc strălucit forța (Nicolau) cu 
finețea execuțiilor (Plocon), realizînd 
în serie puncte mult aplaudate.

Cum se și vede din evoluția sco
rului, setul al treilea a adus în ra
portul de forțe o neașteptată răstur
nare, dîndu-ne destule eijioții. Bloca
jul deosebit de înalt și de agresiv al 
echipei germane funcționează precis, 

■ provocînd auturi repetate ale atacu- 
llui rapidist, care greșește prin înceti
nirea ritmului de joc și, din nou, prin 
șabionismul acțiunilor. Ca urmare,

linia ofensivă a S. K. Leip- 
special trăgătorii principali 
și Schneider) punctează im- 
pînă la scorul de 3-8. Aici,

CALEIDOSCOP
cei din 
zig (în 
Schultz 
parabil 
Rapidul, susținut cu frenezie de for
midabila sa „galerie", 
se mobilizează, iuțește 
dă un plus consistent 
reușind în felul acesta 
și să ia conducerea.

Campionii noștri au cucerit desigur 
o victorie de preț, care ne dă multe 
și îndreptățite speranțe pentru re
turul semifinalei. Cu condiția însă 
ca la 24 aprilie la Leipzig rapidiștii 
să nu considere suficiente setavera- 
jul actual și punctaverajul de 45:28

se regăsește, 
atacurile și le 
de fantezie, 
să recupereze

Ieri, la Berlin

DYNAMO-DINAMO BUCUREȘTI (F) 3-0 IN PRIMUL MECI
DIN SEMIFINALA „C.C.E." LA VOLEI

BERLIN, 14 (prin telefon). — Par
tida din turul semifinalei „C.C.E." la 
volei feminin, desfășurată miercuri în-

4-
î PROFIL "

RANDY MATTSON
— In cadrul unui concurs desfă- '' 
Ișurat la College Station atletul-- 

american Mattson a realizat 20)70 m'„; 
depășind cu 2 centimetri recordul«» 
pe care l-a deținut compatriotul' ~ 
său Dallas Long (20,68 m). "

Cine este Randy Mattson? „Co-'~ 
losul“, cum îl denumește presa a-' ’ 
mericană, s-a născut la 5 martie -- 
1945 în orășelul Kilgore, din Te-", 
xas. Pe plan mondial, studentul.► 

■țUdiversității din Texas s-a afirmat' ” 
T anul trecut. După ce a cîștigat lo-’ 
țț cu! I în concursul de selecție al-” 
^Tatleților americani, învingîndu-l pe"

tre campioanele R. D. Germane și 
R. P' Romîne, Dynamo Berlin și Dina
mo București, a luat sfîrșit cu victoria 
voleibalistelor germane la scorul de 
3—0 (10, 11, 4) după 90 de minute 
de joc. Gazdele și-au impus superio
ritatea printr-un atac foarte puternic 
și blocaje pline de siguranță. Dina- 
movistele bucureștene s-au comportat 
mai bine în prima parte a seturilor unu 
și doi, cedînd însă în finalurile lor și 
fiind apoi net depășite în setul ultim.

Dintre jucătoarele care au evoluat, 
s-au remarcat Korn și Schechtenberger 
de la Dynamo Berlin. Ștefănescu și 
Ivănescu de la Dinamo București.

realizat ieri, ci să lupte cu o și mai 
mare dîrzenie, fără a repeta greșelile 
comise aseară, care, cum am văzut, 
le-au dat de furcă. Ne referim bine
înțeles la acele scăderi manifestate 
în ceea ce privește continuitatea a- 
tenției (îndeosebi la dublaje) și va- 
retatea acțiunilor de atac. Nu ne în
doim însă că rapidiștii vor evita ase
menea defecțiuni și, luptînd cu ar
doarea care-i caracterizează, vor con
firma nădejdile cu care sînt creditați, 
pregătindu-se cu toată seriozitatea, 
pentru a cuceri la Leipzig dreptul de 
a juca în finala ediției din acest an 
a „Cupei campionilor europeni".

In meciul de ieri (arbitrat cu com
petență de belgianul Anthony De- 
beve, secundat de Ioachim Niculescu), 
cele două echipe au jucat în urmă
toarele formații:

RAPID BUCUREȘTI (antrenor — 
JEAN PONOVA) — Grigorovici, NI
COLAU, FERARIU, PLOCON, Băr
buță (Costinescu), DRĂGAN.

S. K. LEIPZIG (antrenor — HER
BERT JENTER) — SCHNEIDER (Pe
ter), Pietzsch (Kirchbach), Peter 
(Maesch, Tielscher), SCHULTZ. 
(Bansemir), TOUSSAINT, Heine.

Flllnc la Ciulești

Rapid—Voința Craiova (f)
Miine, Vineri 16 aprilie, ora 16, în 

sala Gitileșli: meciul feminin restanță 
Rapid — Voința Craiova (categoria Â, 
seria I).

In jocul de marți, Rapid (F) a dis
pus cu 3—0 (3, 8, 13) de Farul Cons
tanța.

Joi încep la Ljubljana „mondialele" Ț 
tenis masa

(Urmare din pag. 1)

CA URMARE a celui de al doilea eșec conse
cutiv suferit în Cupa Americii de Sud, condu
cerea clubului F. C. Santos a anunțat hotărîrea 
de a-și reîntineri cadrele de jucători. Pe lista 
de transferuri au fost puși „veteranii” Almir, 
Noriva, Gonzalo, Iris, Silas.’ în același timp F. C. 
Santos a făcut oferte mai multor cluburi din 
Sao paulo și Rio de Janeiro pentru transferul 
mai multor’ jucători, în special apărători.

folosite de numeroșii ziariști, ra- 
și telereporteri, operatori cinema-

Iț. Dallas Long, „părintele" aruncăto-ț
- -rilor de greutate din S.U.A., Parry ■ - 
■ ”,O’Brien, a declarat: „Randy este ’ ’

-un mare campion în devenire. Straș- - - 
iHnic puști: brațe lungi, forță de" 
TTiiriaQ îîifp m fit1nrprii1“ infn rn >

Parry a avut dreptate. „Puștiul"...-ț 
—.înalt de 2,00 m, cu o greutate de", 
r-114 kilograme (I), după ce a fost'” 
ț”învins la LO. de la Tokio de Long" 
r-(20,33 m) cu numai 13 centimetri,-- 
Ț ”,mulțumindu-se cu medalia de ar-'' 
t -gini, a debutat strălucit în actualul. , 
T”sezon campetițional în aer liber cu" 
ț’.un excelent record mondial: 20,70 m". 
r”Să fie oare această performanță-- 
; '.limita resurselor lui Randy ? „Nu "' 
■r — spune antrenorul său Thompson. - ■ 
“'Mattson este capabil să progreseze"
- -cu încă cel puțin un metru. Gîn-.. 
"diți-vă că la 20 de ani un aruncă-" 
"tor de greutate are în fața sa cel" 
--puțin un deceniu de activitate..." - ■

('• o.). "

“ IVllU M ».
!.-uriaș, iute ca fulgerul*. Și iată că^,yL r»__  __ i _1__ i -1 - r»_l

a fi 
dio 
tografici prezenți la campionate.

în cele două zile de cînd ne aflăm 
aici sălile de antrenament sînt supra
solicitate. Sportivii care joi vor lua 
startul în marea confruntare a teni
sului de masă se antrenează de zor. 
Printre ei, desigur, și reprezentanții 
R.P. Romîne. Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Giurgiucă sau Negu- 
lescu, bine cunoscuți pe arena inter
națională, trezesc interesul specialiș
tilor, fiind urmăriți cu multă atenție, 
în timp ce juniorii Viorica Ivan si 
Gelu Păun, debutanți într-o astfel de 
competiție, sînt urmăriți cu justificată 
curiozitate. Asistînd la antrenamentele 
din sală, ai senzația că urmărești un 
adevărat colocviu. După cîteva schim
buri de mingi jucătorii se opresc și 
discută. Pe margine se sfătuiesc și 
antrenorii. Se fac calcule, se stabilesc 
tactici de joc, se trec în revistă șan
sele, se dau pronosticuri. Toți se în
treabă, toți ar dori să-i cunoască pe 
învingători mai înainte ca ei să- 
existe.

Pentru a nu face o notă aparte de 
la acest context general, am solicitat 
pentru cititorii ziarului părerea asu
pra apropiatei competiții din partea 
a doi mari specialiști, foști multipli 
campioni mondiali.

FERENC SIDO (R.P. Ungară) : 
„Din păcate, nu pot să fiu optimist 
cînd mă gîndesc la șansele jucătorilor 
europeni la Ljubljana. Pe continentul 
nostru există prea puțini sportivi de 
valoare certă. Numai cu cite o rîn- 
dunică nu se face primăvară. Cu ani 
în urmă, îmi amintesc, eram singurul 
care mai puteam să fac față jucăto
rilor chinezi și japonezi. Dar aceasta 
nu a fost suficient ca să cîștig... In 
1963, la Praga, Maria Alexandru a 
jucat foarte bine, dar n-a putut totuși 
s-o învingă pe Matsuzaki. Dacă am

avea mai mulți sportivi buni s-ar pu
tea ataca cu posibilități mai mari de suc
ces locurile fruntașe deținute în pre
zent de sportivii chinezi și japonezi".

1KIRO OGIMURA (Japonia): Tinerele 
jucătoare chineze au crescut în va
loare, aflîndu-se, după părerea mea, 
pe aceeași treaptă cu cele japoneze. 
Apreciez însă foarte mult pe romîn- 
cele Maria Alexandru și Ella Constan- 
tinesou. Cred că între echipele Japo
niei, R.P. Chineze și R.P. Romîne se 
va da lupta pentru titlul mondial. 
Cîntărind mai bine șansele, văd o fi
nală feminină Japonia—Romînia".

15 ANI diferență vor 
fl între două dintre re
prezentantele Uniunii 
Sovietice la campiona
tele europene de gim
nastică de la Sofia : La
risa 

toare 
pice, 
mai 
noua------- -- ------------- -
U.R.S.S., Larisa Petrik.

APROAPE .........
de concurenți s-au în
trecut recent “
cros pe o distanță de 
10 km organizat la Can
ton. cel mai tînăr par
ticipant a fost un elev 
de 8 ani, iar cel mai în 
vîrstă — un țăran de 70 
de ani.

DE 30 DE ANI ziariș
tii americani aleg „cea 
mai bună echipă a a- 
nului“. Pentru prima 
oară, titlul a fost cîș- 
tigat de o echipă de a- 
matori : echipa olimpi
că de natație. De re
marcat că echipa olim
pică de atletism s-a cla
sat doar pe locul al 
10-lea.

UWE BEYER (R.F.G.), 
deținător al medaliei o- 
limpice de bronz la a- 
runcarea ciocanului, și-a 
anunțat în mod oficial 
intenția de a abandona 
atletismul în favoarea 
boxului. Beyer va sus
ține primele meciuri la 
sfîrșitul verii, în cadrul 
clubului Box-Club Tra- 
vemiinde.

FEDERAȚIA interna
țională de pelotă bască 
(sport național francez), 
întrunită la San Se
bastian (Spania) a ho- 
tărît să întreprindă noi 
demersuri pe lîngă Co
mitetul Internațional O- 
limpic pentru ca acest 
sport să fie admis la 
Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico din 
1968. In sprijinul aces
tei cereri, federația sus
ține că pelota bască 
este un sport răspîndit 
în 15 țări din America 
de Sud, Europa și în 
Filipine.

INTR-UN interviu 
cordat săptămînalului

DECANUL cronicarilor_ _____ ____
Jack Cudy, s-a retras din această activitate după 
50 de ani de muncă neîntreruptă. Solicitat să-și 
spună părerea în legătură cu cei mai buni bo
xeri pe care i-a văzut in acest timp, el a de
clarat că preferințele sale se îndreaptă spre 
Jack Dempsey și Ray Sugar Robinson.

Latînlna, dețină- 
a 19 medalii olim- 
este de două ori 
în vîrstă decît 
campioană a

50 000 (!)

într-un

Păcii* în 1948, la ediția 
din acest an va parti
cipa o echipă de ci
cliști algerieni.

WIMBORNE St. Giles 
(16 meciuri jucate, 16 
înfrângeri, 11 goluri în
scrise, 151 primite) și 
Hillington (27 meciuri, 
27 înfrîngeri, 27—279) 
două echipe engleze de 
fotbal 
mează 
lui de 
cit 11” 
tanie !

ÎNAPOIAT din 
tele Unite, unde a 
ticipat la mai 
concursuri atletice, re* 
cordmanul lumii la să
ritura în înălțime, Va
leri Brumei, a declarat 
ziariștilor sovietici că 
anul acesta vrea să sta
bilească un nou record 
mondial. Deocamdată, 
Brumei a început să se 
pregătească pentru e- 
xamene la Universita
tea din Moscova, unde 
este student.

de amatori ur- 
să-și dispute tlt- 
„cel mai neferi- 
din Marea ““Bri-

sta- 
par- 

multe

-„Hetfoi Hirek“ boxerul 
ungur Laszlo Papp a 
făcut cunoscută hotărî
rea sa de a se retrage 
definitiv din activitatea 
competițională. „Am 
luat hotărîrea mai de 
mult de a mă retrage 
Înainte de a împlini 40 
de ani — a spus Papp. 
Sint gata să transmit 
cunoștințele și expe
riența mea tuturor ce
lor care vor să învețe*. 
Triplu campion olimpic, 
Laszlo Papp își încheie 
activitatea pugilistică 
după ce a susținut 28 
de meciuri ca profesio
nist, fără să fi cunos
cut nici o înfrîngere.

PENTRU prima oară 
de la înființarea com
petiției cicliste „Cursa

MAMA LUI Don schollander, eroul Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, a practicat înotul în viață 
șl în... film. Ea era aceea care o dubla în sce
nele nautice pe Maureen O’Sullivan, partenera 
lui Tarzan {Johnny Weissmiiller).

MECIUL de fotbal disputat între echipele se
lecționate ale elevilor englezi și scoțieni, care 
a avut loc zilele trecute la Wembley, a fost arbi
trat de Denis Howell, ministru al sporturilor 
din Marea Britanie. ,

ȘI ACUM aruncați o privire acestor doi-:'au
reați ai ultimelor J.O. surprinși de obiect.tal 
fotografic în noua lor activitate. Acest reduta
bil jucător de rugbi american nu este altul 
decît Bob Hayes, sprinterul nr. 1 al Olimpiadei

de la Tokio. Iar în tînărul cu plete, din a doua 
imagine, puteți recunoaște pe Anton Geesink, 
campionul olimpic absolut la judo, machiat pen
tru rolul lui Samson 
temă biblică...

de box din S.U.A.,

dlntr-un film italian pe ..
ÎN R. P. CHINEZA ' ► 

■-au fabricat primele 
prăjini din fibre elas
tice. Intrucît experi
mentarea lor a dat re
zultate excelente, s-a 
trecut la producția in 
serie.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ÎNAINTEA ULTIMULUI TUR 

AL CAMPIONATULUI EUROPEAN 
FEROVIAR DE ȘAH

în cadrul campionatului european fe
roviar de șah, echipa R.P. Romîne a 
mai obținut următoarele rezultate : 
0,5—1,5 cu U.R.S.S., 0,5—1.5 cu R.P. 
Bulgaria, 2—0 cu Luxemburg, 2—0 
cu Finlanda, 2—0 cu Franța și 1—1 
cu Danemarca. In clasamentul dina
intea ultimului tur conduce echipa 
U.R.S.S. cu 27 puncte, urmată de 
R.P. Bulgaria 24,5; R.P. Romînă și 
R.S. Cehoslovacă 22,5; R.P. Ungară 
21; R.D. Germană și R.P. Polonă 18 
etc.

miză: Golombek-Larsen remiză; 
mianovici—Parma remiză. Restul 
tidelor sînt întrerupte.

Da- 
par-

s-auLA COMMERCE (California) 
desfășurat finalele campionatelor femi
nine de natație ale S.U.A. Iată cele mai 
bune rezultate: 100 y liber Jeanne Hal
lock 54,5; 200 y liber Penny Estes 

Cynthia Coyette 
Cynthia Coyette 
Cathy Fergusson 
Cathy Fergusson 

Sue Pitt 2:09,6.

1:59,2; 100 y bras
1:09,0; 200 y bras
2:56,4; 100 y spate
1:00,9; 200 y spate
2:13,2; 200 m fluture

Campioana R.P. Romine pe anul 
1965 va juca direct în finală.

REAL. MADRID A CÎȘTIGAT
„C.C.E." LA BASCHET

I

Reuniunea de
a Comisiei executive a C.I.O.

'• Boris Spasski conduce cu 2,5—1,5 
puncte în meciul său cu Paul Keres 
pentru turneul eliminatoriu al campio
natului mondial de șah. Spasski a cîș- 
tigat partida a treia, întreruptă la 
mutarea 41. La reluare au mai fost 
efectuate doar 9 mutări, după care 
Keres s-a recunoscut învins.

• A început cea de a 3-a ediție a 
„C.C.E." la rugbi. In primul meci, 
la Rabat echipa marocană Asptt 
Rabat a învins cu 9—3 (3—0) echipa 
Clubului universitar din Lisabona. La 
competiție participă echipe din 14 
țări.

Echipele Real Madrid și Ț.S.K.A. 
Moscova s-au întîlnit marți seara, la 
Madrid, în cel de al doilea; jneci al 
finalei „Cupei campionilor ' >neni“ 
la baschet (masculin). învinși cu 88-- 
81 în prima partidă, baschetbaliștii spa
nioli au cîștigat cu 76—62 (36—29), 
păstrind astfel Cupa cucerită anul 
trecut. Realizatorii principali ai întîl- 
nirii au fost Rodriguez ’* “ ~
(18) și Korneev (11).

(24), Burges

meci al fi- 
Americii de

ÎN CEL de al doilea 
nalei „Cupei campionilor 
Sud“ la fotbal, Penarol Montevideo a 
învins cu 3—1 (2—0) echipa Indepen- 
diente (Argentina). Prima întîlnire, dis
putată la Buenos Aires, fusese cîștigată 
de echipa argentiniană cu 1—0.

la Lausanne
• în prima rundă a turneului de 

la Zagreb, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Bronstein—Petrosian re
miză; Portisch—Ivkov 1—0; Gipslis— 
Matanovici remiză; Milici—Bisguier re-

La închiderea ediției

A. C. riilan—Lotul reprezentativ
In orașul Lausanne (Elveția), a 

avut loc recent reuniunea comisiei exe
cutive a Comitetului internațional o- 
limpic. Cu acest prilej, Javier Ostos, 
din partea Comitetului olimpic mexi
can, a prezentat raportul comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1968- Comisia executivă 
a aprobat raportul, iar președintele 
C.I.O., Avery Brundage, și-a exprimat 
convingerea în reușita deplină a marii 

^întreceri sportive olimpice ce va avea 
Joc la Ciudad de Mexico.

Tot Ia Lausanne s-a ținut și reuniu
nea comună a C.I.O. cu reprezen
tanții a 26 de federații sportive inter
naționale. Federațiile au cerut ca după

jocurile din Mexic să fie înscrise în 
progr.amul olimpic incă trei sporturi 
(tenis, handbal, rugbi) astfel că — 
probabil — în 1972 Olimpiada să se 
desfășoare la 21 de discipline. De ase
menea, s-a propus recunoașterea de 
către C.I.O. a Comitetului olimpic al 
R. D. Germane și participarea a două 
echipe germane la viitoarele Jocuri 
Olimpice.

Reprezentanții federațiilor interna
ționale au solicitat o cotă de 33 la 
sută din beneficiile obținute pe baza 
acordării dreptului de televiziune la 
marile manifestări sportive internațio
nale.

(Agerpres)

Scrimerii romîni au pkcat 
la Rotterdam

Scrimerii romîni, participant la cea 
de a II-a ediție a Campionatelor mon
diale de tineret de la Rotterdam, au pă
răsit miercuri dimineața Capitala, pe 
calea aerului. Au făcut deplasarea ur
mătorii sportivi: Marina Stanca, Ileana 
Drimbă, Ecaterina Iencic, Paul Filip, 
Cristian Costescu, Mihai Țiu (floretă), 
Gheorghe Cristof (spadă) și Ștefan 
Weissbock (sabie).

ol R. P. Domine 2-0 (1-0)
MILANO, 15 (corespondență spe

cială pentru „Sportul popular* de la 
redacția ziarului „II Giorno").

Pe stadionul „San Siro", în fața a 
4.000 de spectatori, s-a desfășurat 
aseară întîlnirea dintre lotul repre
zentativ al R. P. Romîne și for
mația italiană A. C. Milan. Meciul 
s-a terminat cu rezultatul de 2-0 (1-0) 
în favoarea echipei italiene. Golurile 
au fost marcate de Amarildo în min. 
16 și Altafini în min. 59.

Arbitrul italian Gonella a condus 
următoarele formații:

LOTUL REPREZENTATIV AL R. P.

ROMINE: Haidu — Popa, C. Dan, 
Hălmăgeanu, Greavu — Ghergheli, 
Georgescu — Pircălab, Dumitriu II, 
(Voinea, din min, 66), Ion Ioncscu, 
Creiniceanu. (Codreanu, din min. 66).

MILAN: Barluzzi — Pelagalli,
Trebbi, Benitez, David, Santin, Alta
fini (Salvi), Madde, Amarildo, Fer- 
rario (Altafini), Fortunato (Bonfanti). 
După cum se vede, din prima garni
tură au lipsit: Lodetti, Mora, Tra- 
pattoni, Rivera, Maldini și Noletti.

N. R.: Ora tirzie la care a luat 
sfîrșit meciul (după ora 0), nu ne 
permite să facem și alte comentariu
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