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„în vederea creșterii nivelului activității în toate domeniile sportului de perfor
manță, trebuie să se depună o intensă muncă organizatorică pentru ca asociațiile și 
cluburile sportive să creeze și să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor 
sportive, să desfășoare o activitate susținută de educare și instruire sportivă a unui 
număr tot mai mare de tineri înzestrați cu calități corespunzătoare cerințelor sportului 
de înaltă calitate*.

(Din Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri adresat Conferinței pe țară a UCFS).

DUPĂ ETAPA DE IERI A CAMPIONATULUI DE FOTBAL

RAPID Șl-A MĂRIT AVANSUL
REZULTATELE DE IERI

C.S.M.S. Iași—Petrolul 0—0
Farul—Șt. Craiova 1—0 (1—0) 
Steaua—Rapid 0—1 (0—1)
Crișul —Steagul r. 2—0 (1—0) 
Progresul—Din. București 0—0 
U.T.A.—Șt. Cluj 2—1 
Minerul—Din. Pit. 2—0

CLASAMENT

(2-1)
(1-0)

1. Rapid 20 12 5 3 25:10 29
2. Dinamo Buc. 20 11 4 5 33:17 26
3. Steaua 20 9 5 6 28:18 23
4. St. roșu 20 9 4 7 22:14 22
5. Petrolul 20 8 4 8 24:17 20
6. U.T.A. 20 7 6 7 26:34 20
7. Crișul 20 6 7 7 16:18 19
8. C.S.M.S. 20 7 5 8 21:25 19
9. Farul 20 7 5 8 18:26 19

10. Șt. Cluj 20 7 4 9 27:30 18
11. Din. Pitești 20 6 5 9 25:26 17
12. Minerul 20 7 3 10 20:29 17
13. Progresul 20 5 6 9 17:23 16
14. Șt. Craiova 20 6 3 11 20:35 15

Activitatea sportivă din regi
unea Oltenia a cunoscut în anii 
din urmă un avînt continuu. 
Traducerea în viață a sarcinilor 
reieșite din hotărîrile de partid 
și de stat, din documentele pri
mei Conferințe pe țară a UCFS, 
a hotărîrilor plenarelor Consi
liului General al UCFS a avut 
ca rezultat o amplă dezvoltare 
a sportului de mase, o creștere 
considerabilă a acțiunilor meni
te să atragă un număr cit mai 
mare de oameni ai muncii, în
tregul tineret, în practicarea e- 
xercițiilor fizice și a sportului, 
în cele aproape 800 de asociații 
sportive din regiunea Oltenia 
activează, în prezent, circa 
200 000 de membri UCFS, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, din școli și de la 
sate care, în timpul liber, pe
trec ore plăcute și recreative 
pe terenurile sau în sălile de 
sport.

Conferința regională UCFS

Oltenia, care a avut loc recent, 
a dezbătut temeinic problemele 
dezvoltării și pe mai departe a 
activității sportive din această 
regiune, subliniind rezultatele 
bune, experiența pozitivă a 
unor asociații sportive fruntașe, 
criticînd aspectele negative ma
nifestate în activitatea organe
lor și organizațiilor sportive, 
indicînd soluții si metode pen
tru îmbunătățirea muncii. Atit 
darea de seamă prezenlală de 
tov. AUGUSTIN BRÎNDUȘE, 
președintele consiliului regio
nal, cît și cei care au luat cu- 
vîntul în cadrul discuțiilor s-au 
referit la cele mai importante 
laturi ale activității sportive, 
arătind în ce direcție trebuie să 
se îndrepte în viitor eforturile 
organelor și organizațiilor 
sportive, ale tuturor activiști
lor sportivi din regiunea Ol
tenia, pentru realizarea impor
tantelor obiective ce se află în 
fața mișcării sportive.

Moment critic la poarta e- 
chipei Steaua, în meciul de 
ieri cu Rapid. (Citiți în 
pag. 2—3 cronicile meciuri
lor din etapa a 20-a, dispu
tate ieri).

Foto i P. Romoșan

Campionatul republican
de motocros

Duminică, la Pitești, se va da 
startul în campionatul republi
can de motocros pe anul 1965. 
Prima etapă, care se va desfă
șura pe traseul amenajat în 
preajma stadionului orășenesc, 
programează curse la cla
sele 125 și 175 cmc („Cupa 
F.R.M.“) și la clasele 250 și 
500 cmc (campionat). La startul 
probelor vor fi prezenți cei 
mai buni motocicliști din țară 
care se vor întrece pentru titlu
rile de campioni republicani.

Pentru a face loc pregătiri
lor și jocului cu Turcia (2 
mai) din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, grupa 
a 4-a, campionatul categoriei 
A se întrerupe pînă la 9 mai 
cînd va fi reluat cu etapa a 
a XXI-a : Rapid—U.T.A. ; Di
namo București—Minerul ; Ști
ința Craiova—C.S.M.S. ; Di
namo Pitești—Progresul ; Stea
gul roșu—Știința Cluj ; Petro
lul—Farul ; Crișul—Steaua.

Unele aspecte din darea de seamă
revistă principale-

Marți seara, la sosirea avionului
de Rotterdam...

Marți seara, în holul 
al aeroportului Băneasa. For
fotă. Flori și... tineret. Au venit 
foarte mulți scrimeri din Capi
tală să o întîmpine pe Ecaterina 
Iencic, proaspăta noastră 
pioană mondială la floretă, 
acolo și dintre aceia 
te, nu asistaseră la 
curs de scrimă.

Matematic, la ora
nul IL 18 al TAROM-ului a ate
rizat. Afară se întunecase de-a 
binelea. La lumina farurilor in
stalate pe pista aeroportului s-au 
putut distinge siluetele zvelte 
ale fetelor care ne-au reprezen-

circular

care, 
vreun

cam- 
Erau 
poa- 
con-

19,15 avio-

începe turneul final 
de selecție a boxerilor

După întîlnirile internaționale 
cu selecționatele R. D. Ger
mane și Olandei, pugiliștii noș
tri fruntași susțin noi examene. 
Luni, marți și joi, cei mai buni 
patru boxeri la fiecare catego
rie își vor disputa, în cadrul 
turneului final de selecție, șan
sele de a ocupa primul loc la 
categoria respectivă și o dată 
cu acesta, dreptul de a partici
pa la campionatele europene.

Datorită faptului că marea 
întrecere a pugiliștii or amatori 
din Europa, pentru care se pre
gătesc boxerii noștri, va avea 
loc în sală, turneul final de se
lecție a boxerilor romîni se va 
disputa în condiții similare. 
Reuniunile vor avea loc în sala 
Floreasca, în fiecare seară, de 
la ora 19.

Indisponibilitatea, în momen
tul de față, a boxerilor Ciucă. 
Dinu și Mihalic i-a determinat 
pe organizatori la anumite mo
dificări de program. Turneul 
pentru cat. ușoară se va dispu
ta la o dată care se va stabili

ulterior. La aceeași dată, Ciucă 
va întîlni pe cîștigătorul dintre 
ceilalți trei participant la cate
goria muscă.

tat cu mult succes la Rotterdam. 
Iat-o și pe Ecaterina Iencic. 
Este surprinsă, emoționată de 
primirea făcută. Zîmbește cu- 
noscuților, mulțumește celor 
care îi adresează felicitări.

— Bravo, Cati! Cum a fost 
la Rotterdam? încercăm' să 
aflăm unele amănunte inedite.

(Continuare în pag. a 4-a)

Trecînd în
le aspecte ale dezvoltării acti
vității sportive în regiunea Ol
tenia, darea de seamă a pre
zentat, pe de o parte, fapte și 
cifre care atestă o continuă 
preocupare pentru obținerea 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune în sportul de mase și per
formanță, reliefînd pe de 
altă parte laturile negative ce 
se mai manifestă în activitatea 
unor antrenori, activiști, spor
tivi, unor organe și organizații 
UCFS din regiune.

Cele 787 de asociații sporti
ve existente în întreprinderi, 
instituții, sate și școli, cu un to
tal de peste 197 000 de membri 
UCFS, au organizat numai în 
anul 1964 peste 4 500 de acțiuni 
turistice, la care au participat 
un mare număr de oameni ai 
muncii. Asociațiile sportive din 
raioanele Caracal, Corabia, Tg. 
Jiu și orașul Craiova au folosit 
aceste prilejuri și pentru cu
noașterea frumuseților și bogă-

țiilor regiunii. „Duminicile cul
tural-sportive' care îmbină în 
mod armonios acțiunile sportive 
cu activitatea culturală se bu
cură de o popularitate mereu 
crescîndă. Dacă în 1962 în regi
unea Oltenia au fost organizate 
230 „duminici cultural-sporti
ve", în anul 1964 asociațiile 
sportive au organizat peste 
2 800 asemenea manifestări. în 
această direcție s-au evidențiat 
comunele Diești și Celaru, din 
raionul Caracal, Urzicuța și 
Rast din raionul Băilești, Izbi- 
ceni și Obîrșia din raionul Co
rabia și altele, care au cuprins 
în programul „duminicilor cul
tural-sportive" acțiuni variate, 
interesante ■' întreceri sporti
ve, activități cultural-artistice, 
jocuri atractiv-recreative, hore 
țărănești și concursuri pentru 
desemnarea „celui mai puter
nic", „celui mai iute", „celui 
mai rezistent" tînăr din sat. 
S-au obținut succese și în ce 
privește campionatul asociației. 
O experiență valoroasă a reali-

zat în acest sens asociațiile 
sportive din uzina Electroputere 
Craiova. în anul 1964 campio
natul asociației s-a desfășurat 
aici la 7 ramuri de sport, cu 
participarea a peste 2 000 de 
concurenți. Mai pot fi amintite 
cu rezultate bune asociațiile 
sportive Sănătatea Tg. Jiu, Me
talul și Drubeta din Tr. Seve
rin, precum și cele din comu
nele Ghidici șl Cetate, raionul 
Calafat, Afumați și Bistreț din 
raionul Băilești, Țicleni din ra
ionul Gilort și altele.

Prima Spartachiadă republi
cană a constituit un eveniment 
important pentru activitatea 
sportivă din regiune. Cu acest 
prilej, 2 000 de tineri au obținut 
clasificarea sportivă, s-au 
doborît 15 recorduri regionale, 
au fost cucerite 6 titluri repu
blicane. în prezent, în regiunea 
Oltenia peste 30 000 de tineri 
sînt purtători ai Insignei de 
polisportiv, rezultatele cele mai 
bune fiind obținute de consi
liile raionale UCFS Tr. Severin, 
Tg. Jiu, Caracal, Corabia și Fi- 
liași.

în darea de seamă se 
subliniază că au fost ob
ținute o serie de succese 
și în direcția sportului de 
performantă. Astfel, în pre
zent, în regiunea Oltenia exis
tă aproape 4 000 de secții pe 
ramură rte sport. dintre care 
839 afiliate la federațiile de 
specialitate, numărul sportivilor 
legitimați a crescut fată de 1961 
cu 4 466, în regiune există 
7154 sportivi de diferite cate
gorii de clasiîicare. Unii spor
tivi au cucerit titluri de cam
pioni ai țării în întrecerile ju
niorilor sau seniorilor. în 1964. 
în loturile republicane, regiu
nea a fost reprezentată de 20 
de sportivi, la box, volei, 
lupte, atletism — juniori —, 
călărie, șah etc.

Cu toate progresele obținute 
— se arată în darea de seamă 
cu privire la activitatea desfă
șurată de consiliul regional — 
atit în activitatea sportivă de 
mase, cît și în cea de perîor-

(Continuare în pag. a 3-a)

Mîine începe concursul international 
de lupte al B. P. Romîne

Începînd de ieri, pe aeropor
tul Băneasa și în Gara de Nord, 
reprezentanții Federației romî
ne de lupte primesc, în conti
nuare, oaspeții din cele 13 țări 
participante la cea de a V-a 
ediție a concursului internațio
nal de lupte greco-romane și 
libere al R. P. Romîne. Ieri di
mineață, am făcut o vizită la 
elegantul hotel unde sînt ca

zați sportivii. La fiecare am 
găsit preocupări deosebite. Lup
tătorii greci se pregăteau să 
facă o vizită prin Capitală, cu- 
noscuții sportivi iugoslavi Mar- 
tinovic (medalie de bronz la 
J.O. de la Tokio) și Horvat 
(fost campion mondial) jucau... 
cărți, iar greul lor, Citacovic 
se... odihnea. Romînii erau la 
antrenament chiar din primele 
ore ale dimineții. Luptătorii 
turci, nefiind în regulă cu... kilo-

Participanți' la concursul nostru internațional de lupte. De la stingă la dreapta: V. Bularca (R.P.R.), 
Citakovic (R.S.F.I.), Zafiropoulos (Grecia), Mackiewicz (R.P.P.), Fr. Boia (R.P.R.), Martinovic 
(R.S.Fd),

Văzuți de Neagu Rădulescu

gramele au plecat la o baie de 
aburi, iar polonezii abia își des
făceau valizele.

La sportivii noștri am remar
cat mult optimism. Fiecare este 
hotărît să aibă o comportare cît 
mai bună în acest concurs care 
reunește, pe saltelele din sala 
Floreasca, pe unii dintre cei 
mai valoroși luptători de pe 
continentul nostru. Antrenorii 
tuturor echipelor participante 
sînt bucuroși că au prilejul să 
facă o ultimă verificare a ele
vilor lor înaintea campionate
lor mondiale. în loturile pre
zente la București se află și 
nume mai puțin sonore, pe care 
antrenorii le verifică la acest 
mare concurs în vederea 
„mondialelor". „Chiar și noi — 
ne spunea antrenorul emerit 
Ion Corneanu — introducem în 
concurs îoarte mult tineret și 
nu-i deloc exclus ca la campio
natele mondiale ei să facă parte 
din formațiile noastre. Aceasta 
depinde numai de ei, de com
portarea pe care o vor avea 
în acest concurs, la care parti
cipă luptători valoroși, meda- 
liați olimpici și mondiali, cam
pioni balcanici și ai țărilor res
pective".

întrecerile încep mîine, de la 
ora 17, în sala Floreasca,

A fost stabilit 
programul turneului final 
al campionatului feminin 

de baschet
F.R. Baschet a stabilit ur

mătorul program de desfă
șurare a turneului final al 
campionatului republican fe
minin de baschet găzduit, 
după cum am mai anunțat, 
de orașul Brașov : 28 apri
lie : Rapid — Mureșul Tg. 
Mureș. Voința București — 
Voința Brașov, Constructorul 
București — Știinta Bucu
rești ; 29 aprilie : Știința — 
Mureșul, Rapid — Voința 
Brașov, Voința București — 
Constructorul ; 30 aprilie :
Știința — Voința București, 
Rapid — Constructorul. Mu
reșul — Voința Brașov ; 1 
mai : Rapid — Voința Bucu
rești, Știința — Voința Bra
șov, Mureșul — Constructo
rul ; 2 mai : Constructorul 
— Voința Brașov, Voința 
București — Mureșul, Știin
ța — Rapid.

Precizăm că rezultatele 
înregistrate în turul și retu
rul campionatului vor conta 
în clasamentul turneului 
final.



Derbiul etapei: Rapid-Steaua 1-0 (1-0)
Stadionul „23 August”.
Teren bun, cer înnorat, amenințare 

«de ploaie.
A marcat Jamaischi în minutul 16. 
RAPID : Andrei (7) — Lupescu (7), 

IM o troc (6), Dan (6), Greavu (7) — 
.Jamaischi (8>» Georgeseu <«) — Năs- 
turescu («), Duraitriu (8), lonescu (7), 
Codreanu (9).

STEAUA: Haidu (7) — Georgeseu 
<7), Jenei (7), D. Nicolae (S), Chiru 
<7) — Raksi (7), Koszka (4), din minu
tul 70 Petescu (5) — Avram (7), Con
stantin (5), Voinea (6), Crălniceanu (5).

Arbitrul turc Giiruz Hakki, mult 
<sub așteptări. A dat decizii greșite, 
a adoptat o manieră de a conduce 

■teatrală, care poate n-ar fi supărat 
dacă n-ar fi fost plantată pe un fond 
tehnic cu atitea erori.

Excepționalul sfert de oră al rapidiști- 
îlor, dintre minutele 15 și 30 ale par- 
itidei de ieri, precum și cîteva dantelării 
'pe care feroviarii le-au efectuat în 
ifinal — atunci cînd simțeau că victoria 
mu le mai este periclitată —- exclusiv 
rpentru deliciul suporterilor lor, au sal- 
~vat spectacolul în jocul vedetă al cu
plajului inter-bucureștean.

Rapid a fost ieri echipa mai bună, 
rimai sigură pe ea, care — atunci cînd 
sa atacat — a știut să-și creeze și si
tuații mai bune de gol, care a func
ționat mai bine în ansamblu. Mai mult 
«ca oricând, formația din Giulești a do- 
-vedit ieri că a cîștigat în maturitate, 
«că știe să joace pentru rezultat.

Meciul a început în nota de ușoară 
«dominare a militarilor. Steaua îm-

UTA—Știința Cluj 2-1 (2-1)
Teren : U.T.A., desfundat. 
Spectatori : 8 000.
Timp : ploaie torențială în prima 

vrepriză.
Arbitru : Mihal Popa — București, 

-■corect și autoritar.
U.T.A. : Gaboraș 7 — Igna S, Bacoș 

6, Mețcaș 5, C'zako 7 — Comisar 5, 
Chivu 4 —- pantea 7, Donciu 7, Țîrlea 

«5. Drăgulete 5 (min. 46 Axente 4).
ȘTIINȚA : Mogul 4 — Marcu 9, Tr. 

Georgeseu 7, Grăjdeanu 5, Cimpeanu 
5 — V. Alexandru 7, Suciu 5 — Ivan- 

*«nc 7, Szabo 6, Adam 5. Bretan 6.

ARAD, 21 (prin telefon de la tri
misul nostru). Pe un teren care a în
ghițit sute de litri de apă (a plouat 
(torențial înaintea meciului și în pri
sma repriză) nu se puteau emite pre
tenții prea mari asupra nivelului teh- 
mic al jocului. Și totuși, în general, 
partida poate fi apreciată ca bună. 
S-a luptat cu multă ardoare pentru 
tvictorie, pe care au obținut-o pînă la 
turmă gazdele, golul decisiv fiind însă 
irealizat cu largul ooncurs al portarului 
(Moguț. U.T.A., deși învingătoare, ni 
B-a parat obosită, insuficient de com- 
Ibativă, în special, în acțiunile ofensive 
Ipu -un Țîrlea inactiv și cu o linie de

La lași: numai 12 minute de fotbal

fc. S. M. S.-PETROLUL 0-0
Stadion „23 August". Spectatori : 

712 000. Timp nefavorabil : vînt și 
rploaie. Brigada de arbitri din Bucu- 
I iești compusă din Marin Nlță — la 
-centru, Ion Pișcnrac șl Constantin 
«Costică — la tușă, a condus bine ur- 
tmătoarele formații :

C.S.M.S. : Constantinescu 6 — v. 
Popescu 7, Pop 8, Vornicu 7, Deleanu 

fS — Humă 5, Ștefănescu 8 — Matei 
«S. Voica 5 (din min. 66 Danileț 5), 
(Cuperman 6, Stoicescu 5.

PETROLUL : lonescu 7 — Pahonțu 
6, Hălmăgeanu s, Ivan 7, Florea 6 — 
luiias 7 (din min. 50 Pal 5), D. Mun- 
teanu 6 — Gavrilă 6, Badea 7, Mol- 
doveanu 7, Mocanu 6.

IAȘI, 21 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Trebuie să spunem că 
idoar în primele 12 minute s-a prac
ticat, îndeosebi de echipa ieșeană, 
Iun fotbal acceptabil. în continuare, 
am asistat la o confruntare în centrul 
terenului în care înaintașii ambelor 
(formații au abundat în pase greșite, 
■apărătorii trimițînd mingile mai mult 
!în aut. în prima repriză jucătorii au 
(intrat tare la adversar, provocîndu-se 
(numeroase faulturi. La sfîrșitul jo
cului am avut impresia că spectato
rii au plecat nemulțumiți de faptul că 
echipa lor favorită nu a fructificat 
mici una din ocaziile avute de Matei, 
ICuperman, și, mai ales, de Voica. 
Dar trebuie să recunoaștem, că pe
troliștii s-au apărat organizat și au 
inițiat prin Badea și Moldoveanu 
contraatacuri mai clare, ceea ce 
face ca rezultatul de 0—0 să lie e- 
chitabil.

Și acum, iată o scurtă trecere în 
revistă a celor mai importante faze. 
3n min. 1, Cuperman trage puternic 
jaeste bara transversală. J1 imită 

pinge într-una jocul înainte dar ata
cul său nu creează faze decisive deși 
are în față o apărare cu un start mai 
puțin sigur decât în alte partide. Prima 
fază care urcă tensiunea tribunelor se 
înregistrează în minutul 12: lonescu 
pătrunde excelent, îl depășește pe 
Haidu dar — în ultima instanță — 
Georgeseu respinge în corner. Acesta 
este semnalul iureșului rapidist. In 
minutul 16, lonescu refine prelungit 
balonul către aripa stingă, atenția a- 
părătorilor de la Steaua se îndreaptă 
în această direcție, cînd — deodată — 
rapidistul schimbă direcția de atac, 
trimițînd pe partea opusă. Jamaischi, 
care-i sesizase intenția, vine lansat, in
terceptează și șutează impecabil de la 
distanță. Balonul lovește bara și cade 
în plasă : 1—01 Din acest moment, 
Rapid stăpînește jocul. Apărarea echi
pei Steaua trece prin momente grele, 
în minutul 27, fază de gol prelungi
tă la poarta lui Haidu, lămurită „in 
extremis” de Jenei. După 3 minute, 
lonescu îl driblează fin pe Jenei și 
șutează pe jos, dar mingea trece puțin 
pe lingă poartă. Spre sfîrșitul primei 
părți, viteza de joc scade. O mare 
ocazie de gol este ratată de Voinea 
(din 6 metri trage într-un adversar și 
Andrei culege ușor balonul) apoi Năs- 
turescu șutează puternic dar Haidu 
apără, acoperind perfect unghiul.

mijloc foarte slabă. Știința Cluj a stă- 
pînit bine mijlocul terenului, a fost 
mai solidă în apărare (exceptînd pe 
Moguț) și a avut un atac lipsit de 
pătrundere. Mulți spectatori au afir
mat, după fluierul final, că Știința ax 
fi putut pleca la Cluj chiar cu ambele 
puncte dacă Moguț nu făcea o greșea
lă elementară și dacă șutul lui V. 
Alexandru (min. 69) ar fi intrat în 
poartă în loc să întâlnească bara. După 
aspectul general al întâlnirii un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai echi
tabil.

Iată cum s-au marcat golurile: în 
min. 16 Donciu, pornit de la mijlocul 
terenului ca într-o cursă de viteză, 
trece de Tr. Georgeseu și trage impa- 
rabil de la 20 m: 1—0. După o pe
rioadă de joc la centru, în min. 25 
Marcu trage la poartă, Gaboraș res
pinge la Bretan care reia în gol: 1—1. 
Cîteva minute mai târziu se înscrie 
golul victoriei: Igna centrează spre 
poartă, balonul lovește bara și revine 
la Țîrlea care înscrie de aproape : 
2—1.

ION OCHSENFELD

Stoicescu în min. 3 și apoi Voica 
peste 3 minute. în min. 12, Badea 
trage primul șut al petroliștilor la 
poarta adversă (o lovitură liberă de 
la circa 20 m). Din acest moment jo
cul devine confuz. Cea mai mare o- 
cazie de gol are Iuhas în min. 42, 
care ridică mingea peste Constanti
nescu ieșit în întîmpinare, dar Vor
nicu degajează din apropierea liniei 
de poartă. în repriza secundă se 
creează o serie de ocazii de gol ra
tate de înaintașii ambelor echipe.

TRAIAN IOANIȚESCU

Mineral Baia Mare—Dinamo Pitești 2—0 (1—0)
Stadion „23 August", circa 4 600 spec

tatori.
Timp : ploaie deasă șl rece.
Arbitru : N. Mihăilescu — București, 

excelent.
MINERUL : Bai 7 — Cromeli 8, Colce- 

riu 8, Staicu 9, Donea 8 — Rosznai 8, 
Halagian 9 — Drâgan 7, Sasu 9, Soo 8, 
Czako 7.

DINAMO : Matache 9 — Valcan 6, Bar
bu 7, Badea 6, Țîrcovnicu 7 — Zimmer 
6, Banu 7 — Turean 5, Prepurgel 5, Do- 
brin 5 (min. 66 Nuțu 5), David 7.

BAIA MARE, 21 (prin telefon). — 
Spectatorii care din cauza ploii dese 
și reci, ca de toamnă, nu au asistat 
la această partidă, au ce regreta: 
echipa lor favorită a desfășurat un 
joc foarte bun, în viteză, cu faze 
spectaculoase. Aceasta a fost, de alt
fel, și opinia observatorului Iedera!

După pauză, militarii domină. Pe 
alocuri, chiar foarte Insistent. Acum se 
vădește buna organizare a jocului ra
pidist, buna colaborare dintre jucă
tori, exact atribute pe care nu le are 
jocul steliștilor. Permanent 3—4 ra- 
pidiști sînt în jurul balonului, se sus
țin unul pe celălalt. Năsturescu și Co- 
dreanu ajută din plin apărarea. Mai 
ales ultimul care muncește excepțio
nal. Steaua are totuși două bune oca
zii de egalare: în min. 67, șutul lui 
Crăiniceanu întîlnește bara (dacă șuta 
în partea opusă golul era inevitabil) 
iar în min. 70 Lupescu respinge un 
balon pe care Voinea îl trimisese peste 
Andrei. Spre sfîrșitul jocului Steaua 
nu mai poate susține efortul care i-a 
adus superioritatea teritorială de după 
pauză și victoria feroviarilor se con
turează tot mai dar. Eliberați de ten
siune, rapidiștii joacă acum mai com- 
binativ și sînt pe punctul de a urca 
scorul. Dumitriu II realizează în mi
nutul 84 cea mai frumoasă acțiune 
individuală a meciului dar și-o în
cheie cu un șut ce provoacă un cor 
de dezamăgire în tribunele pe care 
— prin driblinguri și fente — le ri
dicase în picioare. După două minu
te, Jenei îl oprește prin fault pe lo
nescu în momentul cînd acesta scă
pase spre poartă. Steaua mai face un 
ultim efort, risipește un atac care se 
desfășurare promițător pînă în apro
pierea porții lui Andrei și fluierul ar
bitrului pune capăt jocului cu două 
minute înainte de scurgerea celor 90 
de minute, nu numai după ceasul nos
tru...

Concluzia noastră: victorie meritată, 
pentru mai buna organizare rapidistă 
în teren, pentru plusul de „dăruire jo
cului" arătat ieri de echipa antrenată 
de Valentin Stănescu și Victor Stăn- 
culescu. La Steaua, progres de subli
niat față de partidele recente dar ce 
păcat că trebuie să spunem și noi, 
ca un mare poet francez: „Unde sînt 
zăpezile de altădată...",

RADU URZICEANU

Crișul-Steagul roșu 2-0 (1-0)
Două penaltiuri ratate! ?

Stadion Crișana : aproape 4 000 de 
spectatori.

Timp închis, rece. 
Teren : desfundat.
Au înscris : Jenei (autogol, min. 24) 

și lacob (min. 67).
A condus cu competență brigada de 

arbitri bucureștenl : Gh. Popovici (Ia 
centru), E. Martin și C. Niculescu.

CRIȘUL : Marin 7 — Sacaci II 6, 
Solomon 7, Mihai 7, Balog 6 — Vigh 6, 
lacob 7 — Bacoș 6, Harșani 7, Mure- 
șan S, Sacaci III 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — 
Ivăncescu 5, Jenei 4, Campo 6, Naghi 
6 — Năftănăilă 7, Sigheti 6 — Hașoti 
4, Gane 5, Goran 7, N ecu ia 6.

ORADEA, 21 (prin telefon de Ia tri
misul nostru).

Steagul roșu, care a început retu
rul cu brio, aici, a lăsat o impresie 
nefavorabilă. înaintarea oaspe nu a 
putut lega nici o acțiune. Cu excep
ția lui Goran, toți ceilalți atacanți ai 
echipei din Brașov s-au aflat mereu 
în poziție de așteptare, nu s-au încu
metat să alerge după o pasă care nu 
le venea direct la picior. Acțiunile 
înaintării Steagului roșu au fost pu
ține și ușor de respins. Apărarea în 
schimb, deși solicitată din plin, a 
făcut față satisfăcător acestui joc 
greu. Faptul că meciul s-a terminat 
numai cu scorul de 2—0 se datorește 
în mare parte Iui Adamache, care a 
apărat nu mai puțin de 22 de șuturi 
puternice trase direct pe poartă.

Rudi Wetzer. Fotbaliștii de la Mine
rul au fost aproape tot meciul în te
renul oaspeților și au depus un e- 
fort mare pentru obținerea victoriei, 
realizată pe merit. Oaspeții, veniți 
cu gîndul la un meci egal, s-au stră
duit să desfășoare un joc cît mai 
bun, dar au păcătuit prin aceea că 
de la bun început au pus accentul 
pe apărare. Sesizînd acest fapt, mi
nerii i-au „sufocat” prin atacuri ra
pide și periculoase. Cu toată su
perioritatea în joc a gazdelor scorul 
n-a fost deschis decît în min. 21 de 
Halagian, după o combinație pe 
dreapta a lui Drăgan și Sasu : 1—0. 
Diferența a fost majorată în min. 47 
de Soo care, din unghi dificil, trimite

LUPTA MUI

Progresul—Dinamo Bu

In fața porții, apărătorii dinamaoiști resping un atac. Fază din meciul Pro- 
Foto; Șt. CiGttoșgresttl—Dinamo București.

Scriem aceste rînduri pentru citi
torii noștri care ieri, din motive in
dependente de voința lor, nu au putut 
veni la stadion și nici ttrmm la tele
vizor primul meci al cuplajidtii de pe 
„23 August", spunîndu-le din capul 
locului că n-au prea mult de regre
tat. Cele două echipe în cursă: Dina
mo pentru titlu și Progresul pentru 
evitarea retrogradării, și-au împărțit 
punctele „frățește" (rețineți ghilime
lele). In cele 90 de minute cit a du
rat partida, pe gazon s-au petrecut 
multe lucruri. Atît de multe, incit real
mente pentru fotbal jucătorii și-au 
consacrat foarte puțin timp. La ce 
am asistat ? Vă puteți imagina orice. 
Dacă s-or fi inițiat cumva un concurs 
„cine știe fotbal cîștigă" din cei 22 
de jucători numai Mindru și Datcu, 
lonifă și Nunweiller III, D. Popescu, 
Mateianu și Nunweiller VI ar fi acu
mulat punctajul necesar. Ceilalți... 
Specialiștii federației (unii dintre ei 
foști mari jucători: B. Marian, Șt. Co
vaci, 1. Alexandrescu) priveau dezilu-

Despre jocul echipei gazdă, deși 
ne-a plăcut, nu putem să ne însușim 
ceea ce afirmau unii spectatori după 
meci: ,A fost cel mai bun joc al 
Crișului în retur". Afirmația poate 
fi valabilă doar pentru jocul prestat 
în repriza a II-a, cînd gazdele au 
practicat un fotbal bun. Atacurile 
orădenilor au fost mult mai bine 
construite și finalizate prin șuturi pu
ternice. Victoria Crișului este pe 
deplin meritată, cu toate că unu) din 
goluri nu-i aparține: în min. 24: 
mingea trece razant cu poarta, la 
semiînălțime, Jenei vrea să o trimită 
în corner, dar o introduce în pro- 
pria-i poartă (1—0). Min. 52 : șutul 
lui Harșani zguduie una din barele 
porții adverse, mingea revine în ca
reul mic, Mureșan sare să introducă 
balonul în poartă, dar este faultat de 
doi apărători. Penaltiul este tras în 
afara porții de Vigh. Min. 67: lacob 
execută puternic o lovitură liberă de 
la 20 de metri, Adamache atinge ba
lonul cu degetele, dar nu-1 poate 
reține (2—0). Min. 85: înaintașii 
Steagului roșu intră în careul advers, 
însă unul din ei, Goran, este făcut 
„sandviș" de apărători. 11 m. Execută 
Ivăncescu. Spre satisfacția publicului, 
portarul Marin respinge în corner. 
Lovitura de colț rămîne fără rezul
tat...

TOMA RAEȘAN

peste Matache, mingea lovește bara 
și apoi intră în gol: 2—0. între cele 
două goluri ca și pînă la sfîrșitul 
meciului, gazdele au fost neîncetat 
în atac, au avut nenumărate ocazii 
printre care și... 5 bare! La una din
tre ele (min. 52) Sasu nu-1 mai avea 
în față nici pe excelentul Mata
che...

Piteștenii au tras primul șut peri
culos la poarta lui Bai abia în min. 
20 prin David. în cursul meciului ei 
au o bună ocazie de a înscrie în 
min. 70 cînd Staicu a degajat de pe 
linia porții o minge care-1 depășise 
pe Bai.

T. TOHÂTAN - coresp. reg. 

zionați la fotbalul pe care îl pract 
cau o serie de jucători, care emit nic 
mai mult nici mai puțin, pretenții d 
a fi selecționați în loturi reprezen^ 
tive. Din acest punct de vedere esț 
greu de relatat ce a fost ieri pe teret 
Intr-un cuvînt fazele de fotbal de ca 
litote au fost puține. In schimb, pi< 
blicul a asistat la o suită de faultur 
ce se împărțeau „prietenește", la zei 
și zeci de baloane aruncate in aut sa 
„bubuite" în înaltul cerului, la voci 
foruri la adresa arbitrului (care, do 
rind să fie în nota generală, greșe 
și el), la simulări etc. In această or 
dine de idei trebuie amintit gestul re 
probabil al lui Mafteuță (eliminat <L 
altfel în min. 62) față de adversar ș 
arbitru, de actele de indisciplină d< 
care au dat dovadă Al. Constantinescu 
Udroaica și Frățilă. Aceștia fi alții tre-

Farul—Știința C
Stadionul „1 Mai“, 10 000 spectat^ 
Arbitru: C. Nițescu — Sibiu, bun. 
FARUL : Manciu 8 — Cnstin 8, Tîb 

vescu 8, Gref 7, Stancu 7 — Neacșu 
7, Tânase 7 — Zamfir 6, Tufan 7, 
Biikosi 7, Mănescu 3.

ȘTIINȚA : Vasilescu fi — Mihăiles- 
cu 7, M. Marcel 8, Deliu 7, Dumitrescu 
7 — Bărbulescu 6, Bîtlan 7 — Ganga 
7, Sfîrlogea 8, Eftimie 7, Onea 5 
(min. 60 Anton 5).

CONSTANȚA, 21 (prin telefon.) De, 
la bun început trebuie să spunem că 
am acordat jucătorilor cile un punct în 
plus pentru dîrzenia cu care au înfrun
tat dificilele condiții de joc: oînt rece 
și puternic care a schimbai de multa 
ori direcția paselor în prima repriză; 
ploaie în rafale, care a transformat tere
nul in patinoar și a redus simțitor lizi
bilitatea, în cea de a doua. Cu toa
te acestea partida a avut un nivel 
tehnic satisfăcător spre bun, constări- 
țenii aducind un substanțial aport la 
obfinerea acestui calificativ. Formația 
învingătoare a avut o apărare (Statici 
și Costin) cu intervenții prompte, care 
a sprijinit și atacul, fdcititînd contra
atacurile rapide și in genere periculoase 
ale lui Tufan, Tănase și Biikosi. Cola
boratori prețioși au fost și mijlocașii

S. V. Meiderich — 
o echipă puternică
Vineri seara sosește la București —• 

în vederea meciului cu Lotul rep”’- 
zentativ al țării noastre — S. V. Mei
derich, echipă care activează în prima 
ligă a R. F. Germane.

Ultimele ei rezultate ne-o recomandă 
drept o formație deosebit de puter
nică. Astfel, în campionatul R. F. 
Germane, S. V. Meiderich a întrecut 
cu 2—1 pe F. G. Koln, echipă clasată 
în momentul de față pe locul secund, 
și — la același scor (3—2) — pe Bo
russia Dortmund, S. V. Hamburg și 
Eintracht Frankfurt.

Dar cel mai măgulitor rezultat pen
tru formația vest-germană este acela 
înregistrat, recent, la Valencia, unde ea 
a reușit să dispună cu scorul de 8—2 
•de reprezentativa Spaniei.

Iată lotul care efectuează deplasarea 
la București : Manglitz, Staude (por
tari), Heidemann, Sabath, Preuss 
(fundași), Nolden, Muller, Danzberg, 
(mijlocași), Lotz, Krămer, Versteeg, von 
Haaren, Schmidt, Greeks, Bela II, 
Hoher (înaintași).
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fiți urgent la ordine de 
]ală de disciplină.
să nedrepți dacă pe Datcu 
(tn special pe ultimul) pe 
V/ și încă vreo ctțiva 

în aceeași categorie ou re
de care am pomenit. A- 

țrrece cele cit ev a momente 
e au putut fi reținute li se 
exclusivitate lor. Mrndru a 

penalii, acordat just, și tras 
Datcu și-a salvat echipa 

/alt spectaculos la un balon 
capul de lancu, cate intra 
en*. Nuniveiller VI a fost 

tot terenul, reușind să 
ă cîteva ocazii ratate însă 
ate de Ene II și Frățilă. 
și D. Popescu au muncit 

rr ce jolos, Baboie a fost 
ers, iar Mafteuță in loc să-și 
oa, se răfuia cu adversarii... 
a repriză — anostă în toa- 
rarea ei — Progresul a avut 
a deschide scorul prin Ma- 

-D. Popescu. Dinamo Bucu- 
t la un pas de a marca prin 
r VI, dar Mindru a respins 
is. Partea a doua a jocului 

*tt prin fazele de poartă. Pro- 
^ce oameni a controlat to- 

j a dominat teritorial, dar 
n trei rînduri a ratat victo- 
și in min. 90 cînd Frățilă 

la 6 metri ușor în brațele Iui

(Urmare din pag. 1)
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olim- 
îndeosebi atletismului, gimnas- 
boxului, scrimei, tirului și llup- 
care au condiții optime în re-
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tragerea specială iote
aprilie

din care

3—3 X

16 din ,21 
urnă ur-
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-Celelalte ’ rezultate vor Ii cunoscute du
minică 25 aprilie, seara, după .disputaren 
partidelor din campionatul italian.

Fond de premii : 156.061 lei.
LOTO

Premiile întregi și sferturi de la trage
rea Loto din 16 aprilie 1965: Premiul supli
mentar H : 4 X 16.680 lei și 5 X 4.170 lei: 
Categoria I : 8 X 7.614 lei și 14 X 1.803 
lei ; Categoria e n-a : 22 X 2.968 lei șl 
30 X 742 lei ; Categoria a Tll-a : 39 X 1.644 
lei și 57 X 411 lei ; Categoria a IV-a : 
«8 X 769 lei și 103 X 192 lei ; Categoria 
a V-a : 98 X 630 lei și 164 X 157 lei : 
Categoria a Vl-a : 106 X 559 lei și 202 X 
139 lei ; Categoria a Vil-a : 196 X 338 
lei și 250 X 84 lei ; categoria a VHI-a : 
194 X 329 lei și 287 X 82 lei.

Rubrică redactată de I.r,tc-Prono
sport.

PRONOEXPRES
La tragere© Pronoexpres nr. 

aprilie 1965 au iost extrase din 
mătoarele numere :

42 8 7 39 11 27
Numere de rezervă : 20 25.
Rond de premii : 617.799 lei 

£0.236 lei report la categoria I.
Tragerea următoare va avea loc la Zim- 

nicea.
★

Premiul de 25.000 lei oferit cîștigăto- 
rilor de categoria a H-a ha concursul 
Pronoexpres nr. 15 din 34 aprilie 1905 
a -revenit prin tragere la sorți participan
tei Juhas Elisabeta din Satu-Mare.

REZULTATELE CONCURSULUI 
INTERMEDIAR PRONOSPORT 

din 21 aprilie 1965
Steaua — Rapid (0—1) 
Progresul — Dinamo Buc. (0—0) 
JJ.TA. — .Știința Cluj (2—1) 
Minerul B. Mare — Din. Pitești ț2—0) 
Crișul Oradea — Steagul roșu (2—0) 
C.S.M.S. iași — Petrolul pi. (0—0) 
Farul — Știința Craiova (1—0)

manță mai persistă încă lipsuri. în re
giune mai există întreprinderi și in
stituții în care prea puțini oameni 
ai muncii sînt angrenați în ac
tivitatea sportivă, mai sînt aso
ciații sportive care își limitea
ză preocupările la 1—2 ramuri, 
nu depun eforturi pentru atragerea 
maselor largi, a întregului tineret, 
la practicarea exercițiilor fizice și 

J sportului. Campionatul asociației nu 
a devenit încă una din formele prin
cipale de cuprindere a oamenilor 
muncii într-o activitate competițională 
susținută. în anul 1964 peste 200 de 
asociații sportive din regiune nu au 
organizat campionatul asociației. în 
regiune există peste 300 de asociații

Ce prevede planul de măsuri
în vederea continuei dezvoltări a 

activității sportive, conferința regio
nală UCFS Oltenia a adoptat un 
plan de măsuri. Astiel, în viitor, 
organele și organizațiile UCFS vor 
continua să acorde o atenție impor
tantă dezvoltării sportului de ma
se. Se prevede că 
anului 1965, în 
vot fi 20 000 de purtători ai Insignei 
de polisportiv, iar această cifră va 
crește pînă la finele anului 1968 pînă 
la 80 000. în ce privește sportul de 
performanță, planul de măsuri pre
vede că se va acorda o atenție ■deo
sebită dezvoltării sporturilor 
pice, 
•firii, 
telor.

■us cu scăpări Ahmed Băgă
ri). Formațiile:
ESUL: Mindru 10—Al. Geor- 
loniță 7, Peteanu 7, I. Po- 

,-Al. Constantinescu 4, lancu 
■ 3 (min, 63 Udroaică 5), 
8, D. Popescu 7, Mafteuță2. 

IO.; Datcu 9—l’opa 6, Nun- 
7 8, Ivan 6, Ștefan 5 —
6, O. Popescu 5—N unweiller 

s II 4, Frățilă 4, Ilaidu 6.

C. MANTU

1-0 (1-0)
-Neacșu in repriza a doua) 

mii au avut meritul de a fi 
I în această partidă un joc 
leosebil de curajos. Ei au ac
ri trei vlrfuri incisive (Sfirlo- 
%a, Eftimie), iar linia de -mii
le plasat deseori în apropierea

Manciti. Apărarea lor a fosi 
irinsă ■uneori, vădind penetra- 
)ar atit constănțenilor cit și 
'or le-a lipsit intr-o proporție 
oare — finalizarea.
' gol al partidei a fost înscris 
(min. 36) in urma unei oom- 

i Biikosi.
•. 30 Mănescu <a fost eliminat 
i l-a lovit intenționat pe Sfir-

EMIL IENCEC ți 
IVIU BRUCKNER-coresp.

îicie iile pentru

t 8 zile pînă la închiderea vln- 
telor pentru tragerea specială 
i 30 aprilie a.c.
leliclază de mari șl numeroase 
suplimentare în obiecte șl bani, 
cîștigurile suplimentare amin- 

. .utoturisme dintre care 10 auto- 
pentru 2 numere, excursii cu 
în R.P. Ungară și R.S. Ceho- 

Irigider.e, televizoare, magneto- 
■upuri, aparate de radio ș.a.
extrage -67 de numere : 13 nu- 

itru premiile obișnuite în bani; 
mere pentru premiile suplimen- 
biecte.
ați-vă din vreme biletele pentru 
specială LOTO din 30 aprilie

— Suedia
Iugoslavia

ULTATELE CONCURSULUI
MAR PRONO6PORT—U.E.F.A.

Irlanda 0—0 X
— Franța 1—1 X

— Suedia 4—0 1
- Spania 0—0 X
ia — Austria 2—2 X
Iugoslavia 2—4) 1
- R.F. Germană 1—4 2
acia — Franța 5—0 1
Spania 3—2 1

'mană — Austria 7—0 1
ie premii 49,820 lei.

___ DONCIU, vicepreședinte «1 consi
liului raional UCFS Caracal: „Anul trecut 
e-a Tăcut un pas însemnat în activitatea 
sportivă de performanță din raion: T7 
recorduri raionale și 4 titluri de cam
pioni regionali la ^atletism sînt cele mai 
semnificative exemple. La îmbunătățirea 
activității de performanță din raionul 
nostru de un mare ajutor ne-a iost ac
tivul voluntar și — de ce n-aș spune — 
secția de învățămînt. Intre UCFS și sec
ția ide învățămînt a Sfatului popular este 
o colaborare perfectă. în raionul nostru 
sportul a făcut casă bună eu cartea. Ac
tivitatea sportivă nu împiedică sub nici 
o formă pe elevi în munca lor. Aș da 
un singur exemplu. în orașul Caracal 
elevul Badea Traian, căruia îi plăcea 
foarte muit fotbalul, a botărît să pără
sească școala pentru a se dedica exclu
siv activității fotbalistice. Școala medie 
din localitate ne-a cerut sprijinul, am 
stat de vorbă cu acest elev și l-om con
vins să-și continue studiile. Nu numai 
că și-a îndreptat notele, dar în ultimul 
trimestru a obținut mai multe note de 
8 și 9, precum și media 10 la purtare. 
Părinții, acestui copil .ne-au mulțumit pen
tru contribuția noastră la îndreptarea co
pilului lor”.

D. CIOBOTARU, maestru al -sportului, 
antrenorul boxerilor de la Dinamo Craio
va: „Cu sportul de performanță din regi
unea noastră nu știu dacă ne putem mîn- 
dri. In Craiova, după cum se știe, există 
asociația sportivă Dinamo, care are și o 
secție de box cu o activitate fructuoasă 
de-a lungul anilor; de aici au plecat în 
loturile republicane mulți boxeri. în ra
port însă cu succesele ce le înregistrează 
de la o zi ia alta întreprinderile, fabri
cile și uzinele din regiunea Oltenia, 
boxul de performanță bote pasul pe loc. 
Explicația principală eu o 'găsesc rîn /fap
tul că majoritatea antrenorilor au rămas 
cu cunoștințele acumulate de acum zece 
ani, iar tovarășii din consiliul regional

necontenită a activității sportive de mase și de performanță
sportive care nu au realizat pînă 
acum nici un purtător al Insignei 
de polisportiv (!?).

Lipsuri și mai mari există încă în 
activitatea sportivă de performanță. 
Darea de seamă a scos în evidență 
laptul că regiunea Oltenia si-a adus 
pină acum o slabă contribuție la ri
dicarea activității sportive de perfor
manță pe plan republican, în raport 
cu condițiile și posibilitățile de care 
dispune regiunea. Este grăitor în 
acest sens că în Iotul nostru pentru 
J.O. de la Tokio regiunea Oitenia a 
fost reprezentată de o singură spor
tivă !? Recordurile regionale la atle
tism sînt mult în urma nivelului 
aiins pe plan republican, ca să nu 
mai vorbim de cel european sau mon
dial.

giune. Pînă în anul 1968 se vor rea- 
îiza 5 600 sportivi legitimați, iar 120 
secții pe ramură de sport vor fi afi
liate la federațiile de specialitate. Se 
va acorda o mai mare atenție muncii 
de clasificare sportivă, în așa fel ca 
un număr de 6 227 sportivi să obțină 
categorii de clasificare după cum ur
mează: 27 maeștri ai sportului, 400 
categoria I, 1500 categoria a Il-a, 
2200 categoria a III-a, precum și nu
meroși juniori. Se va controla mai 
îndeaproape activitatea cadrelor de 
specialitate de pe cuprinsul regiunii, 
asigurîndu-se îmbunătățirea continuă 
a procesului de instruire, în așa fel 
incit regiunea Oltenia să dea 20 de 
sportivi lotului olimpic pentru viitoa
rea Olimpiadă.

participanților

co- 
la 

cel 
iși

mu le-au controlat și îndrumat activita
tea, n-au participat la ședințele de pre
gătire, la antrenamentele boxerilor de 
la Dinam o“.

ION PÎRVAN, președintele asociației 
sportive din comuna Obîrșia, raionul Co
rabia ; „Asociația -noastră este relativ 
tînără, ea a fost creată în anul 1961. în 
această perioadă de timp insă am obți
nut cîteva realizări -cu care ne mindrim. 
Am amenajat în comună o bază spor
tivă simplă, pe care-și desfășoară activi
tatea numeroși sportivi, la fotbal, volei, 
handbal, baschet, atletism și gimnastică. 
Intr-un local vechi am amenajat o sală 
sportivă, unde membrii asociației noastre 
își desfășoară activitatea și în timpul 
iernii. în asociația sportivă se desfășoară 
cu multă regularitate campionatul aso
ciației, em organizat „duminici cultural- 
sportive”, am participat la spartachiade. 
Recent, am hotărît să organizăm în — 
mună centre de instruire sportivă 
tir, tenis de masă și handbal. Toți 
•600 de membri ai asociației noastre 
plătesc cu regularitate cotizația".

MARIA CORNTȘANU, profesoară de e- 
ducație fizică, secretara comisiei de gim
nastică Tg. Jiu: „Mă voi referi îndeosebi 
la preocuparea pentru angrenarea fe
meilor din Tg. Jiu în activitatea spor
tivă. Pretutindeni în regiune se spune 
că munca pentru .atragere© femeilor în 
sport este anevoiasă și de cele mai multe 
ori fără rezultate. Și totuși, nu este așa. 
De pildă, cu patru ani în urmă, împre
ună cu comitetul sindicatului de la uzi
nele Sadu am format un ansamblu de 
gimnastică cu tinerele muncitoare ale 
acestei uzine. Ei bine, acest ansamblu a 
„trăit" nu mai puțin de 3 ani, repre- 
zentînd cu cinste raionul Tg. Jiu la 
multe competiții și a cucerit și locul I 
pe regiune. Deci dacă există preocupare 
și femeile din regiunea noastră pot de
veni susținătoare și pasionate sportive, 
pot obține rezultate bune“.

D. VOICU, șeful secției de învățămînt 
a Sfatului popular Regional: „Școala,
așa cum s-a mai subliniat, constituie pe
piniera sportului de performanță. Și 
totuși față de baza materială pe care o 
avem, față de numărul -mare de elevi 
din școlile de pe cuprinsul regiunii re
zultatele nu ne pot mulțumi nici măcar 
în parte. Există chiar tendința unor ca
dre didactice ca orele destinate educa
ției fizice să fie folosite pentru .alte ma
terii, iar unii directori de școli afirmă 
că educația fizică poate fi predată de... 
orice profesor deoarece nu presupune 
Cine știe ce „filozofie". Din această 
cauză sînt numeroase exemplele cînd 
orele de educație fizică constituie com
pletări de norme pentru profesori. De 
pildă, la Școala din Băleești, la grupul 
școlar de pe lîngă Uzinele 7 Noiembrie 
Craiova, la Școala profesională de me
canici Filiași ș.a.

Se impune, așadar, ca în școlile profe
sionale și îndeosebi în școlile medii să 
fie încadrați profesori de specialitate, 
cadre cu pregătire tehnică corespunză
toare pentru îndrumarea celor care în- 
tr-edevăr constituie pepiniera sportului 
de performanță. în acest sens ar fi po
trivit ca la Institutul pedagogic din Cra
iova să ia ființă o șecție de educație 
fizică".

C. dÎRJAN, din partea -U.-A.S. Craiova: 
,,în Craiova sînt .2000 de studenți și stu
dente. Oricine se așteaptă ca cei 2000 de 
■studenți să aibă echipe sportive și repre
zentanți la cît mai multe discipline spor
tive. în realitate .însă lucrurile stau cu 
totul altfel. Studenții craioveni au o ®- 
■dhipă de volei, una de baschet și o alta 
de fotbal. Atît !

într-adevăr studenții din craiova nu au 
pentru perioada de iarnă săli de sport 
•corespunzătoare, unica sală din oraș 
fiind ocupată aproape tot timpul pentru 
-activitate© competițională. Dar, pentru 
sezonul din aer liber, de primăvara pînă 
toamna, ei au condiții destul de bune. 
Du toate acestea, în afara componenți- 
lor echipelor amintite, în facultățile cra- 
iovene nu mai sînt elți sportivi, cu toate 
că pe alte meridiane studenții sînt acei 
care ajung pe cele mai înalte trepte ale 
gloriei sportive. Așteptăm ca în noul se
zon competițional să fie luate toate mă
surile pentru ca studenții să participe în 
număr cît mai mare 1© activitatea spor
tivă de mase și, îndeosebi, de perfor
manță".

Conferința a fost salutată de tov. 
ION STĂNESCU, prim-secretar al co
mitetului regional Oltenia al P.M.R. 
Referindu-se la amploarea pe care o 
cunoaște astăzi mișcarea de cultură 
fizică și sport din regiune, salutul co
mitetului regional de partid a eviden
țiat o seamă de succese ale mișcării 
sportive de mase și de performanță, 
subliniind că organelor și organiza
țiilor UCFS le revin sarcini impor
tante pentru consolidarea realizărilor 
de pînă acum, pentru obținerea unor 
noi rezultate valoroase.

„Mișcarea de cultură fizică și sport 
— a arătat vorbitorul — trebuie să 
îmbrace un caracter permanent, con
tinuu, părăsindu-se sistemul activității 
de campanie, întreruperile ne justifi
cate. Regiunea Oltenia poate să ob-

ganizațiile 
de mase, 
profesorii 
drum area 
de partid, 
liiice și organizatorice pentru -ridicarea 
activității sportive din -regiunea noas
tră la nivelul cerințelor actuale puse 
de partid în fața mișcării de cultură 
fizică și sport".

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI AUREL DUMA - PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI GENERAL AL UCFS

grijă deosebită 
către activiștii 
Oltenia pentru 
Conferinței pe 
există în mo-

în încheierea lucrărilor conferinței 
regionale UCFS Oltenia a luat cuvîn- 
tul tovarășul AUREL DUMA, președin
tele Consiliului General al UCFS, Su
bliniind importanța acestei conferințe 
pentru dezvoltarea mișcării sportive 
din regiunea Oltenia, tov. A. Duma 
a arătat că „succesele obținute în acti
vitatea sportivă de mase și de perfor
manță se datoresc condițiilor tot mai 
bune pe care partidul și statul nostru 
le asigură sportului. Pe baza sarcini
lor trasate de partid, organele și or
ganizațiile sportive din regiunea Ol
tenia s-au străduit să asigure oameni
lor muncii, tineretului, posibilități tot 
mai largi de practicare a sportului, un 
bogat și atractiv program competițio- 
nal. Astăzi — a spus vorbitorul — în 
această parte a țării, își desfășoară 
activitatea aproape 200 000 de membri 
ai UCFS încadrați în 787 de asociații 
și cluburi sportive. O 
a fost manifestată de 
sportivi din regiunea 
îndeplinirea Hotărîrii 
țară a TJCFS. Astfel, 
mentul de față aproape 6000 de profe
sori de educație fizică, antrenori și 
■instructori sportivi care îndrumă acti
vitatea maselor de oameni ai muncii 
spre practicarea sistematică și organi
zată a educației fizice și a sportului. 
Cei peste 5000 de instructori sportivi 
asigură pentru fiecare asociație un 
număr de cadre calificate, necesar 
pentru buna organizare a activității 
de mase, pentru continua creștere a ni
velului întrecerilor, a campionatelor pe 
.asociație, concursului pentru cuceri
rea Insignei de polisportiv, competi
țiilor din cadrul șpartachiadelor tine
retului etc.

Dezvoltarea ritmică a întrecerilor 
sportive de mase a asigurat îndepli
nirea sarcinii trasată de partid miș
cării sportive de a contribui la întă
rirea sănătății oamenilor muncii, la 
petrecerea în mod plăcut și util a 
timpului lor liber. Paralel cu aceasta 
competițiile de mase au scots în evidență 
elemente talentate pentru activitatea 
de performanță. Elocvent în acest 
sens este faptul că în cele aproape 
4000 de secții pe ramură de sport 
activează astăzi mai mult de 7000 de 
tineri și tinere care au obținut clasi
ficarea sportivă. S-a mărit și numărul 
șportivilor pe care regiunea Oltenia 
l-a dat loturilor republicane. La box, 
Ia volei, la lupte și la alte ramuri 
sportive au fost selecționați în echi
pele țării 20 de sportivi din asocia
țiile și cluburile regiunii.

Firește, regiunea nu se poate mulțu
mi cu atît. Condițiile create, posibili
tățile largi existente în regiunea Ol
tenia. exigențele mereu crescînde pe 
plan internațional ne obligă să muncim 
mai mult și mai bine, să ridicăm nive
lul activității sportive în toate dome
niile sale de activitate.

In centrul preocupărilor organelor 
și organizațiilor sportive din regiunea 
Oltenia — subliniază în concluzii vor
bitorul — va trebui să se situeze sar
cina de continuă îmbunătățire a acti
vității competiționale locale care să per
mită atragerea maselor de oameni ai 
muncii, a întregului tineret, în practica
rea organizată și sistematică a educației 
fizice și a sportului. O grijă deose
bită să se acorde angrenării profeso
rilor de educație fizică, antrenorilor, 
sportivilor fruntași și instructorilor în 
pregătirea și desfășurarea competițiilor 
de mase menite să creeze oamenilor 
muncii deprinderea de a face sport. 
Pregătirea și desfășurarea fazelor de 
mase ale diferitelor competiții și, în 
special, ale campionatelor republicane 
în fiecare asociație sportivă este, de 
asemenea, o problemă importantă că
reia va trebui să-i acordăm. atenția 
cuvenită.

Recenta Plenară a Consiliului Gene
ral al UCFS a pus în fața consiliilor 
regionale și raionale UCFS, a clubu
rilor și comisiilor locale pe ramură de 
sport sarcina de a realiza în fapt le
gătura organică ce trebuie să exist» 
între activitatea sportivă de mase și 
cea de .performanță. Acest lucru se 
poate obține prin mărirea numărului 
de sportivi și secții, prin angrenarea 
lor într-o bogată activitate competi- 
■țională, prin depistarea și îndrumarea 

țină în viitor succese și mai impor* 
tonte, cu condiția ca profesorii de 
educație fizică, antrenorii, ceilalți spe
cialiști, toți activiștii sportivi, să mun
cească cu și mai multă pasiune, cu 
competență".

In încheiere, tov. 1. Stănescu a spus: 
„Comitetul regional de partid iși ex
primă convingerea că organele și ar- 

UCFS, celelalte organizații 
cadrele noastre sportive, 

de educație fizică, sub în- 
organelor și organizațiilor 
vor lua toate măsurile po- 

celor mai talentate elemente, evident 
țiate cu prilejul competițiilor de mase, 
spre secțiile de performanță care dis
pun de bază materială și antrenori 
calificați.

Lărgirea bazei de mase într-o serie 
de sporturi olimpice, îndeosebi la atle
tism, gimnastică, box, lupte, sporturi 
nautice, haltere, înot, scrimă, ciclism 
și tir, îmbunătățirea activității sec-, 
țiilor din cadrul cluburilor și asocia-: 
țiilor sportive, sporirea numărului de 
sportivi clasificați, mărirea efective
lor de copii și juniori în toate secțiile, 
orientarea și perfecționarea metodicii 
antrenamentului, în concordanță cu 
cerințele actuale, ridicarea nivelului 
profesional al antrenorilor — iată nu-:' 
mai cîteva dintre sarcinile importante 
care pot asigura progresul sportului 
de performanță. Organele și organiza-, 
țiile sportive din regiunea Oltenia 
sînt datoare să contribuie la îmbună
tățirea muncii din școlile sportive de 
elevi și din școala medie cu program 
special de educație fizică din Craio
va, principale pepiniere ale sportului 
de performanță. O îndatorire de cinste 
revine în acest sens tuturor profeso
rilor de educație fizică, întrucît ei 
orientează primii pași în sport ai 
copiilor, dezvoltîndu-le dragostea pen
tru mișcare, pentru exercițiul fizic. 
.Este de datoria lor să muncească cu 
și mai multă însuflețire pentru pregă
tirea multilaterală a tineretului. Or
ganul regional UCFS va trebui să' 
prevadă în acțiunea de depistare și 
pregătire a elementelor de perspectivă 
angrenarea celor mai valoroase cadre 
de antrenori, pe toți profesorii de 
educație fizică, stimulîndu-i pe cei 
care promovează tineri talentați.

Va trebui să se acorde, de aseme
nea, o mai mare atenție muncii edu
cative cu sportivii. Antrenorii au da
toria să manifeste interes față de la
tura educativă a procesului de instrui
re, menită să dezvolte la sportivi 
simțul de răspundere față de propria 
pregătire, disciplina, calmul în con
curs și încrederea în forțele proprii. 
Consiliul regional UCFS Oltenia să-și 
întărească exigența, să controleze te
meinic activitatea ce se desfășoară în 
cluburi și asociații, să îndrume și să 
sprijine activ munca organelor și or
ganizațiilor sportive din această re
giune. în stilul de muncă al consiliu
lui regional UCFS, al consiliilor raio
nale și al cluburilor sportive va tre- 
bui să fie mai evidentă legătura cu 
terenul, munca practică de îndrumare 
și control. în locul directivelor, uneori 
■birocratice, activiștii sportivi au da
toria să-și desfășoare activitatea acolo 
unde viața o cere, în mijlocul spor
tivilor, în secțiile pe ramură de sport, 
în cluburi și asociații sportive. Numai 
astfel sarcinile vor fi la timp și bine 
îndeplinite, numai astfel se va aduce 
o contribuție activă la dezvoltarea 
permanentă a sportului de mase și de 
performanță.

îmbunătățirea muncii în domeniul 
sportului de mase și al celui de per
formanță este strîns legată și de folo
sirea mai rațională, precum și de 
buna întreținere a tuturor bazelor 
sportive. Se impune o mai judicioasă 
planificare a folosirii terenurilor, a 
sălilor de sport și a timpului de 
lucru. Amenajarea pe lingă școli a 
unor terenuri simple, pe care să se 
poată învăța și desfășura unele probe 
atletice și jocuri sportive va contribui 
la cuprinderea unui număr 
mare de elevi în practicarea 
tică a exercițiilor fizice și 
tului".

în încheiere, -tov. A. Duma 
că „de o importanță deosebită pentru 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din regiunea Oltenia este ca noul 
organ ales, întregul activ să porneas
că cu fermitate la traducerea în v;ață 
a hotărîrilor adoptate de Conferința 
regională. Pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid mișcării spor
tive este necesar ca în activitatea 
viitoare, de perspectivă pe care o vom 
desfășura, să punem toată priceperea 
noastră, întreaga capacitate de muncă.: 
Pentru realizarea sarcinilor în regiu
nea Oltenia există forțe, posibilități 
și condiții".

lot mai 
sistema- 
a spor-

a arătat
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Competițiile internaționale la care vor participa 
sportivii noștri in luna mai
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Atletism : participare la un con
curs internațional în R.F.G. (4—5 
mai), la crosul Pravda, precum și 
la un concurs internațional ce va 
avea loc în Grecia (31 mai — 
1 iunie).

Bascheti întîlnire bilaterală 
Romînia —• Grecia, în Grecia 
(10—16) ; participare la un tur
neu internațional feminin în 
R.D.G. și Olanda (24—31) ; cam
pionatele europene masculine. în 
U.R.S.S. (29.V-11.VI).

Box : campionatele europene. în 
R.D.G. (21—30) ; turneul echipei 
Rapid în R.F.G. (29.V-I0.VI).

Călărie: Concurs internațional 
în R.S.F. Iugoslavia (7—11).

Ciclism : „Cursa Păcii" Berlin— 
Praga—Varșovia (8—23) ; „Cupa 
L’Humanite", în Franța (30—31).

Fotbal : turneul în Italia al se
lecționatei B (1—5) ; mai multe 
echipe de club vor susține meciuri 
peste hotare : Dinamo Pitești în 
R.D.G., Crișul Oradea în R.S.C.. 
Steagul roșu în R.S.C., Progresul 
în R.P.B. — în perioada 25—30 
mai.

Gimnastică : „Cupa Europei* 
(f), la Sofia (22—23).

Lupte
RS.F.I. 
niri de • 
natelor
Suedia

mondiale de lupte libere, în An
glia (30.V-3.VI).

Natație: echipa de polo a 
R.P.R. va participa la un turneu 
în R.D.G. (25—30).

Scrimă : participare la concursu
ri internaționale în R.D.G., Italia 
și Franța — în a doua jumătate, 
a lunii.

Tir : campionatele europene de 
talere, în Portugalia (20.V-2.VI).

INTILNIRI INTERNATIONALE 
ÎN ȚARA

:: întîlnire bilaterală
— R.P.R. (8—12) ; întil ‘ 

verificare înaintea campio- 
mondiale în R.D.G. și 
(22.V-4.VI) ; campionatele

Baschet : turneul UCECOM, 
Cluj (7—9) ; triunghiularul R.P.R. 
— R.P.P. — R.S.F.I.

Box: turneul în R.P.R. al e- 
chipei Rapid Viena (1—15) ; Ga
lați — Katovice (25—30).

Haltere: R.P.R. — R. P. Chi
neză (22—23).

Lupte : R.P.R. — R.P.B. — tine
ret (2—4).

Moto : triunghiularul de dirt- 
track R.P.R. — R.P.B. — U.R.S.S. 
(1-6).. „

Scrimă : turneul internațional la 
București cu participarea unor 
sportivi din R.P.R., U.R.S.S.,
R.D.G., R.P.U-, R.P.P., R.P.B.
(25—31).

Fotbal : R.P.R. — Turcia (A), 
2 mai ; R.P.R. — R.S.C. (A) 30 
mai. Alte numeroase echipe de 
club vor susține partide interna
ționale.

Ce spune Ilie Oană 
despre meciul de la Ankara

’ Din cauza timpului nefavorabil, a- 
vionul cu care s-a întors de la An
kara unul din antrenorii echipei de 
fotbal a R.P. Romîne, ILIE OANĂ, a 
aterizat la Arad. L-am rugat să ne 
Spună câteva cuvinte despre meciul 
desfășurat luni între reprezentativele 
(Turciei și Portugaliei, pe care l-a 
{vizionat.

„Turcii au avut mai multe ocazii 
'decit portughezii și n-ar fi constituit 
o surpriză dacă ei ar fi învins, dar 
'Metin și Can, jucători de o bună va
loare, au fost în formă slabă, ratînd 
exasperant de mult. Deși nu a fost 
în cea mai bună zi de joc, Eusebio 
a arătat că posedă calități excepțio
nale. Mi-a plăcut Simoes, o extremă 
'de mare clasă

(i. o.)

Dublul succes al reprezentanților R. P. Chineze 
in probele pe echipe

— De la trimisul nostru special, C.
LJUBLJANA 21 (prin telefon). — 

Dublul succes obținut de reprezentati
vele R. P. Chineze în finalele probelor 
pe echipe ale campionatelor mondiale 
este pe deplin meritat și a fost în ge
neral așteptat, după felul cum s-au 
desfășurat primele etape ale întrecerii. 
Dacă însă, la băieți, „Cupa Swaythling" 
rămîne în posesia vechilor săi dețină
tori, la fete „Cupa Corbillon" nu se va 
mai reîntoarce la Tokio — acolo unde 
a rămas din 1957 pînă acum — ci va 
poposi, de data aceasta, la Pekin.

Echipa feminină a R. P. Chineze pen
tru Ljubljana a cuprins patru jucă
toare tinere i Lian Li-cen (locul 9 In 
clasamentul FITM). Li Ho-nan (locul 
11), Lin Hui-cin (locul 7), Cen Min-ei 
(locul 16). Primele două folosesc priza 
toc și atacă tot timpul; celelalte sînt 
jucătoare de apărare, cu priză euro
peană. în grupele semifinale au fost 
folosite aproape exclusiv primele două 
jucătoare, pentru finală însă antrenorul 
Ian Kuo-tuan (fost campion mondial 
în 1959) a preferat pe Lin Hui-cin și 
Cen Min-ci, ceea ce a creat o adevă
rată surpriză. Cen Min-ci folosește o 
paletă de cauciuc obișnuită, apără de 
lingă masă, „taie" puternic. A partici
pat și la campionatele de la Praga 1963, 
cînd a fost eliminată în primul tur de 
Maria Alexandru. Lin Hui-cin are o

MARȚI SEARA, LA SOSIREA AVIONULUI 
DE ROTTERDAM...

(Urmare din pag. 1)'

— Toiul a fost foarte frumos. Pe 
cîi de greu, pe atît de minunat. Mai 
ales asalturile din finala turneului. 
Fiecare dintre noi, și Palm, și Herbs
ter, și Ileana și eu am căutat să do
vedim că nu întîmplarea ne-a adus 
pe primul plan al întrecerii.

— Cum a fost primită performanța 
ta ?

— O floretistă mai puțin cunoscută 
a realizat marea surpriză a campiona
telor, aceasta a fost reflecția celor mai 
mulți dintre specialiști.

— Acum va trebui să le arăți tutu-

FOTBAL PE GLOB

ror că... anonima n-a fost de fel o 
apariție meteorică...

— Bineînțeles. O astfel de perfor
manță atrage după sine multe obligații.

— Ce s-a întîmplat cu Ileana ?
— Ileana a tras excepțional. Chiar 

mai bine decit mine A aout însă ghi
nionul ca primul asalt din finală să-l 
susțină cu mine. Era sigură că oa 
cîștiga. Faptul acesta a făcut-o să re
nunțe la orice prudență. Desigur este 
bine să ai încredere în tine, dar...

La ieșire, Cati Iencic a trebuit să-șl 
facă loc printr-un veritabil culoar viu.

— Și acum ?
— Voi merge pentru cîteva zile 

acasă, la Satu Mare, să-mi revăd 
milia, rudele. Apoi, din nou 
planșe!....

ta
pe

COMARNISCHI
paletă cu sertdvici pe forehand 
cauciuc pe rever, apără distanțată 
masă, frimîfe însă mingi razante 
mare adresă.

Iată rezultatele:
Cen Min-ci — Masako Sekî 2—1 

(11, —18. 12).
Lin Hui-cin — Naoko Fukazu 2—1 

(16, —18, 16).
Cen Min-ci, Lin Hui-cin — Masako 

Seki, Naoko Fukazu 2—0 (11, 14).
De notat că intr-o oră și jumătate 

de joc, campioanele mondiale au tras 
numai 22 de mingi, dintre care au reu
șit 13. în rest, mingi tăiate, foarte va
riate, apărare bine direcționată.

Cîteva cuvinte despre finala mascu
lină, care în momentul ultimei noastre 
transmisii arăta 3—1 pentru echipa 
R. P. Chineze și care s-a terminat — 
după cum se știe — cu victoria spor
tivilor chinezi la scorul final de 5—2. 
Iată rezultatul meciurilor, în ordine I

șt 
de 
eu

Cean Si-lin — Takahashi 1—2 (— 
12. —16) ; Li Fu-iun — Konaka 2- 
(18, 19) ; Cean Ce-tun — Kimura 2- 
(13, —15, 18) ; Cean Si-lin — Kona 
2—0 (8, 10) ; Cean Ce-tun — 1 
kahashi 0—2 (18, 20) ; Li Fu-îun 
Kimura 2—1 (20, —15, 11); Ce 
Ce-tun — Konaka 2—1 (—19, 12, 1(

Cu aceasta, s-a încheiat prima pai 
a campionatelor mondiale. După o 
de pauză, întrecerile au fost relua 
miercuri, cu primul tur al probelor î 
dividuale. Sportivii romîni intră în cot 
petiție joi.

★
La întrecerile individuale care i 

început astăzi participă 273 de spe 
tivi din 44 de țări și 133 de juq 
toare din 32 de țări. Dintre sporth 
tării noastre, în prima zi a evolu 
doar Viorica Ivan, care a debut 
victorioasă în fața jucătoarei francei 
Viala, cu 3—0 (12, 19, 20).

PRIMA ÎNTÎLNIRE dintre A. C. To
rino și Munchen 1860, contînd pentru 
semifinala „Cupei cupelor", a revenit 
fotbaliștilor italieni cu scorul de 2—9 
'(2—0). Punctele au fost înscrise de 
Rosa to și Luttrop (autogol).

TN CAMPIONATUL ANGLIEI a tre
cut în fruntea clasamentului Manches
ter United, care a învins cu scorul de 
'4—2 pe Birmingham. Liderele de pînă 
acum au suferit înfrîngeri: Chelsea a 
pierdut cu 0—2 la Liverpool și Leeds 
United cu 0—3 la Sheffield Wednesday. 
Manchester United totalizează 57 de 
puncte. Leeds și Chelsea cite 56 de 
puncte

PARTIDELE disputate luni la Buda
pesta între echipe fruntașe din Austria 
și R. P Ungară s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: Honved Budapesta — 
Rapid Viena 5—3 (4—2) ; F. C. Aus
tria — Ujpesti Dozsa 3—1 (2—0).

FEDERAȚIA BRAZILIANA de fotbal 
a dat publicității o primă listă de 22 
de jucători care vor începe pregătirile 
pentru campionatul mondial: Leonidas 
și Abel (America), Mariottito, Borges, 
Parada (Bangu), Manga, Rildo, Gar- 
rincha, Gerson, Bianchini (Botafogo), 
Murilo, Carlinhos, Henrique, Airton 
(Flamengo), Castilho, Altair, Joaquin- 
zinho, Gilson, Nunes (Fulminense), 
Brito, Maranhao, Celio (Vasco da 
Gama). Lotul va fi completat cu încă 
22 de jucători de la echipele din Sao 
Paulo, unde activează cunoscuții fotba
liști Pele, Pepe, Cutinho și alții.

Rezultate

de la turneul U.E.F.A.
Italia—Irlanda 2—0, R.F.G.—Ceho

slovacia 0—0 (Cehoslovacia s-a ca
lificat prin tragere la sorți), Anglia— 
Ungaria 5—0, R.D.G.—Olanda 3—0.

In semifinale se întîlnesc Italia cu 
Anglia și Cehoslovacia cu R. D. Ger
mană.

TURNEE DE ȘAH
• (arsen și Portiscb, eu cîte 4,5 

puncte fiecare, sînt în fruntea turne
ului de la Zagreb. Urmează Petrosian 
și Uhlmann 4 puncte, Gligorici șl 
Bronstein 3 puncte și cîte o partidă 
întreruptă. în runda a 6-a Larsen a 
cîștigat la Matanovici, Portisch la 
Whlmann și Udovcic la Gipslis. S-au 
terminat remiză partidele Bisguier — 
Petrosian, Bronstein — Filip.

• Al doilea meci eliminatoriu pen
tru campionatul mondial a început la 
Moscova, unde se întîlnesc marii 
maeștri sovietici Efim Gheller și Va
sili Smîslov. Prima partidă a fost 
cîștigată de Gheller, în 58 de mutări, 
iar a doua s-a încheiat remiză, la 
mutarea 80-a.

• Campionatul R. P. Bulgaria, des
fășurat la Varna, a fost cîștigat de 
Nikolai Minev, care o totalizat 9,5 
puncte din 15 posibile.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
ATLETISM. Primul concurs în aer 

liber din acest an al atleților sovietici 
s-a desfășurat recent în localitatea 
Leselidze, din R. S. S. Gruzină. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate t 
masculin: ciocan i Supliakov 67,02 m; 
suliță : Cercenko 74,40 m; prăjină 1 
Maliutin 4,40 m; lungime : Saneev 7,46 
tn ; înălțime I Kutianîn 2,05 m ; greu
tate : Gușcin 17,75 m; feminin: diss: 
Scerbakova 53,99 m; suliță i Iasins- 
kaia 51.21 m; lungime! Taiîșeva 6,16 
m ; înălțime : Kostenko 1,70 m.

• Atletul japonez Shigematsu a cîș
tigat maratonul de la Boston (S.U.A.), 
parcurgind distanța de 42.Î95 kilometri 
în 2 h 16:33,0. Performanța corectează 
cu 2,25 sec. recordul probei stabilit de 
belgianul Vandendriesche în anul 1963. 
Pe locurile următoare s-au clasat a Iți 
doi concurenți japonezi t 
2h 17:13,0 și Nakao — 2h 
dendriesche a ocupat 
2h 17:44.0.

BASCHET. Turneul 
masculin de baschet desfășurat la An
tibes s-a terminat cu victoria formației 
iugoslave O F K. Beograd, care in ulti
mul joc a învins cu 100—87 echipa bei- 
giană Anvers.

Shishido — 
17:31,0. Van- 
locul 4, io

international

CICLISM. In vederea participării la 
cea de-a 20-a ediție a Marelui Premiu 
ciclist al ziarului „l’Unita", federația de 
ciclism a U.R.S.S. a selecționat urmă
toarea echipă: Arsen Abdalov, Piotr 
Domojilov, A'exandr Krilov. Vladimir 
Sokolov, Lev Dilinov și Iuri Guniașev.

HANDBAL. La Katowice s-a desfă
șurat un turneu internațional studențesc 
de handbal masculin, care s-a încheiat 
cu victoria formației poloneze A.Z.S. 
Katowice. Câștigătorii au învins pe 
Akademik Sofia cu 9—7 și pe I. K. Hell 
(Suedia) cu 10—7.

NATAȚIE. Cu prilejul meciului de 
natație U.R.S.S. — R. F. Germană, dis
putat la Bonn, înotătorul sovietic G. 
Prokopenko a realizat în proba de 100 
m bras timpul de 1:05.4, iar coechipie
rul său V. Mazanov a fost cronometrai 
Ia 200 m spate în 2:09,1. Acestea sînt 
cele mai bune performante mondiale 
înregistrate în bazin de 25 metri.

SCRIMA. Proba de sabie din cadrul 
campionatului mondial de tineret la 
scrimă a revenit sportivului maghiar 
Peter Maroth cu 3 victorii, secondat de 
sovieticul Komisarov.

TRASEUL „CURSEI PĂCII"
Comitetul de organizare a tradiționa

lei competiții cicliste ,,Cursa Păcii” a 
definitivat traseul celei de-a 18-a ediții, 
care se va desfășura anul acesta pe ruta 
Berlin — Praga — Varșovia, între 8—23 
mai, în 15 etape, însumînd aproximativ 
2 300 de kilometri. Pentru prima oară 
în Istoria cursei se vor desfășura într-o 
singură zi două etape, la 19 mai.

Iată traseul i.Cursel Păcii'1 :
8 mai — etapa I în circuit Ia Berlin 

(110 km); 9 mai — etapa 2-a : Wuster- 
hausen — Cottbus, 100 km contracrono- 
metru pe echipe : 10 mai — etapa 3-a : 
Cottbus — Zittau (180 km); 11 mai — 
etapa 4-a : Zittau —Drezda (134 km); 
12 mai zi de repaus la Drezda; 13 mai 
— etapa 5-a : Drezda — Praga (167 km); 
14 mai — etapa 6-a: Hlumec — Pardubice 
(54 km contracronometru individual); 15 
mal — etapa 7-a: Pardubice — Otroko- 
vice (196 km); 16 mal — etapa 8-a: Gott- 
waldov — Dubnica (136 km); 17 mai — 
etapa 9-a: Dubnica — Svit (204 km);
18 mai zi de repaus ta Stara Smekovec;
19 mai — etapa 10-a: Tatranska Lom- 
nlca — Bielsko Biala (178 km) și etapa 
11-a: Bielsko Biala — Krakowia (88 km);
20 mai — etapa 12-a: Krakowia — Opole 
(173 km): 21 mai — etapa 13-a: Kliucz- 
bork — Poznan (223 km); 22 mal — etapa 
14-a: Poznan — Torun (146 km); 23 mai — 
etapa 15-a: Torun — Varșovia (215 km).

Cicliștii romîni 
evoluează în Itali;

Cicliștii romîni din lotul pentj 
„Cursa Păcii" nu au mai conținu, 
întrecerea în „Cursa de 4 zile" di 
R.S. Cehoslovacă. Din cauza friguli 
(1 grad) și a zăpezii, atît ei cît și 
mare parte dintre ceilalți alergăto 
nu s-au mai prezentat la startul ets 
pei a IlI-a, amînată de marți pentr 
miercuri.

In continuarea pregătirilor pentru ce 
de a XVIII-a ediție a „Cursei Păcii' 
Berlin—Praga—Varșovia , rutierii noș 
tri vor pleca vineri la prînz de la Prag 
la Roma. In Italia sportivii roniîn 
vor fi prezenți la startul „Cupei EU 
berării" după care vor evolua într-t 
altă cursă de fond. Fac deplasarea î> 
Italia: C. Dumitrescu, G. Moiceanu 
Ion Ardeleana, W. Ziegler, Ion Stoici 
și L. Zanoni conduși de antrenorii 
Ernest Golgoți. Cicliștii Gli. Moldo 
veanu, Ion Braharu și Fr. Gera vo: 
evolua în R. D. Germană.

CALEIDOSCOP
LA BUENOS AIRES a avut loc pri

mul meci de fotbal între „echipele re
prezentative de stradă” ale Argenti
nei și Uruguayului. Seiecționateîe ce
lor două țări au fost alcătuite din 
copii avind virsta pină la 12 ani și 
care nu aparțin nici unui club. Par
tida a fost urmărită de 50 000 de spec
tatori, In rindurile cărora se aflau 
numeroși antrenori, conducători de 
cluburi și specialiști. Victoria a reve
nit Argentinei cu 5—0. In țările Ame
rica Latine „echipele de stradă" con
stituie principala sursă de recrutare 
a cadrelor de fotbaliști de către ma
rile cluburi.

..De necrezut dar adevărat și in An
glia" — scrie revista France Football 
— la meciul dintre selecționatele șco
lare ale Angliei și Scoției, pe Wem
bley, au asistat peste 90 000 de spec
tatori. Alți 85 000 de spectatori, de 
data aceasta intre 8 și 16 ani, au par
ticipat Ia meciurile amicale școlara 
desfășurate pe stadioanele Londrei in 
aprilie.

JOE RAY. unul dintre cel mal cu- 
noscuți alergători americani pe dis
tanțe lungi in urmă cu 40 de ani. și-a 
marcat aniversarea vîrstei de 71 de 
ani participind la o cursă pe distanța 
de o milă în compania maratonistu- 
lul Bobby Cous și a 
performanță. Timpul 
este excelent, ținînd 
concurentului.

A FI FRATELE __ _________
Bobby Charlton este un prilej 
popularitate în Anglia. Dar Jackie 
Charlton nu se mulțumește cu atit. 
Fundaș central in echipa Leeds, din 
divizia i a campionatului englez, el 
a obținut o reputație solidă de șuteur. 
intrucit a înscris nouă goluri tn acest 
sezon fără ca vreunul să fi fost mar
cat din penalii.

MAJORITATEA ziariștilor brazilieni 
de sport apreciază că echipa de fotbal 
F.C. Santos trece în prezent printr-o 
perioadă serioasă de declin. „Specia
liștii brazilieni — scrie ziarul francez 
^Combat" — consideră pe F.C. Santos 
ca o echipă obosită, de o fragilitate 
de cristal și care strălucește numai 
sporadic, datorită Iui Pele. Tot mai 
des cronicarii sportivi emit părerea 
că selecționata națională braziliană 
le viitoarele campionate mondiale de 
fotbal va trebui să cuprindă un mare 
procentaj de jucători de la clubul 
Palmelras, care domină campionatul 
brazilian”.

SE PARE că a avut Ioc o împăcare 
Intre președintele clubului Real Ma
drid, Bernabeu, și Di Stefano. In 
urma acestui fapt există probabilita
tea că Di Stefano să se întoarcă la 
Real Madrid, de data aceasta în ca
litate de director tehnic.

BETTY CUTHBERT este foarte 
populară în Australia. După ce cva
drupla campioană olimpică s-a întors 
de la Tokio. în orașul său natal, Par
ramatta, unei străzi 1 s-a dat numela 
da „Betty Cuthbertal Avenue". Se

altor sportivi de 
lui Ray — 7:36,n 
seama de vîrsta

internaționalului 
de

anunță acum că un nou stadion ce 
va fl dat în folosință în acest oraș 
va purta, de asemenea, numele ei.

ÎN CADRUL unei conferințe de 
presă, Vladimir Pocarkin, vicepreșe
dintele federației sovietice de fotbal, 
a anunțat că jucătorii sovietici vor 
participa în viitor la competiția inter
națională „Cupa cupelor”" lă fotbal. 
Prima reprezentantă a U.R.S.S. în a- 
ceastă întrecere va fi Dinamo Kiev.

PORTORICANUL Jose Torrez, noul 
campion al lumii la categoria semi
grea (în urma victoriei prin k.o. în 
repriza a 9-a obținută asupra lui 
Willie Pastrano), merge pe urmele lui 
Cassius ctay în ceea ce privește... 
reclama. Deși n-are decit 79 de kilo
grame, Torrez declară că îl va în
vinge înainte de limită pe Floyd Pat
terson și Cassius Clay !

In U.R.S.S. există aproximativ 1 500 
de maeștri emeriti ai sportului, dintre 
care 11 sînt cosmonauți. Cei mai 
proaspeți deținători ai acestui titlu 
sînt pasagerii navei cosmice Voshod 2, 
Beliaev și Leonov.

FOSTUL recordman mondial la a- 
runcarea discului, italianul Adolfo 
Consolini, s-a stabilit la Lugano și va 
lucra ca antrenor al atleților elvețieni 
specializați în aruncări.

URMÎND exemplul japonezilor care, 
in 1963, au organizat o „repetiție ge
nerală a Jocurilor Olimpice” în cadrul 
unor competiții de mare amploare la 
care au fost invitați multi dintre cei 
mai buni sportivi ai lumii, comitetul 
Olimpic Mexican a anunțat că in 
1967 vor avea loc la Ciudad de Mexico 
numeroase concursuri preolimpice.

TRIPLUL campion olimpic Al. Oer
ter se retrage timp de un an din ac
tivitatea competlțională. El intențio
nează să reînceapă antrenamentele 
șl concursurile în 1966.

ANTRENORUL australian de înot 
Harry Gallagher, ai cărui elevi (prin
tre care se numără si Dawn Fraser) 
au cucerit din 1956 pină in prezent 6 
medalii olimpice de aur, 10 de argint 
șl 1» de bronz și au stabilit 40 de re
corduri mondiale, a fost angajat de 
către Federația franceză de natație 
pentru a se ocupa timp de cîteva luni 
de pregătirea înotătorilor francezi.

PELE își ere asigurat, pe viață, un 
loc în tribunele stadionului din Belo 
Horizonte. Direcția stadionului i-a re
zervat permanent locul numărul 10 
din tribuna de onoare.

LA CAMPIONATUL mondial de te
nis de masă ce se dispută la Ljublja
na participă și un... cintăreț de operă! 
dar nu ca spectator, ci în calitate de 
concurent. Este vorba de MIHAILOV, 
component al echipei R.F. Germane.

DUPĂ încheierea campionatului de 
fotbal, clubul italian A.C. Milan va 
întreprinde un turneu de trei săptă- 
mîni în S.U.A., Canada. Mexic, Sal
vador șl Venezuela. Primul meci se 
va desfășura la 12 iunie la New York 
în compania echipei braziliene F.C. 
Santos.
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