
Regională
Hunedoara-Deva

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Sport din R. P. Română

Anul XXI-Nr. 4649 Marți 27 aprilie 1965

ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE VARĂ A TINERETULUI
LA PETROLUL PLOIEȘTI SE AȘTEAPTA REZULTATE BUNE...

Din multiplele probleme dis
cutate la recenta conferință a 
clubului Petrolul Ploiești de un 
deosebit interes s-a bucurat și 
aceea a atragerii în compe
tițiile sportive de mase a 
majorității membrilor UCFS 
din asociațiile sportive ploieș- 
tene, a întregului tineret. Și iată 
că la puține zile de la acest 
important eveniment, consiliul 
clubului sportiv Petrolul a tre
cut la înfăptuirea obiectivelor 
propuse. Fără îndoială că Spar-

tachiada de vară este un bun 
prilej pentru aceasta.

Planul de aețiune întocmit de 
consiliul clubului, prin comisia 
de organizare a întrecerilor 
Spartachiadei de vară, cuprinde 
multe lucruri demne de eviden
țiat. S-a propus, de pildă, an
grenarea în întreceri a unui nu
măr de 30 000 de tineri și tinere 
din asociațiile sportive ale ora
șului. Cu acest prilej, oel puțin 
2 000 dintre ei vor putea să de
vină și purtători ai Insignei de

REPORTAJUL NOSTRU
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Pe puntea noului cargou a- 

flat in construcție se urcă o 
dată cu noi și un grup de pio
nieri. Măsoară din ochi nava, 
cercetează, apreciază. Moș Pe
tre Dragu, care trebăluiește la 
timonă? nu se poate abține să 

,nu-i Întrebe:
la spunefi-mi voi mie, 

care e prora vasului? Uite — 
continuă el — Îmi spuse adinea
uri inginerul să mă duc acolo 
și nu știu încotro s-o apuc...

— Prora, răspunde cu glas 
tare o mogîldeată, este partea 
dinainte a navei.

— De unde știr ?
— Păi și noi construim va

poare...
— Aici, in Turnul Severin ?
—■ Da. Sintem navomodeliști. 

Sportivi, adică. Duminică lan
săm la apa un tanc petrolier te
leghidat.

— Măi să fie I Te pomenești 
că Învăț afi bine și Ia școală?

— Avem numai note de 9 și 
10. Intrebați-ne ceva,..

nuîlH IHIIjH
• Cum se joacă finala

„C. C. E.“ la volei
La ora clnd seriem aceste no

duri, încă nu se știe la ce date 
vor iupta cu Minior Pernik volei
baliștii de la Rapid în finala „Cu
pei cn-mpionilor europeni1'. Știm 
în schimb după ee sistem se va 
juca în ultima etapă a „C.C.E." 
Spre deosel^Țe de edițiile prece
dente, anuțacesta setaverajui și 
punctaverajul nu vot mai conta 
în finală, ci exclusiv victoria. A- 
ceasta întrucît, conform prevederii 
regulamentare, trofeul îl va reveni 

■finalistei care termină cu succes 
două întâlniri- Așadar, „Cupa” o va 
cîștiga echipa învingătoare șl în 
turul și in returul finalei sau în- 
vingătoarea de la capătul unui al 
treilea meci, care se va organiza 
în caz de egalitate de victorii 
după primele două partide și se 
va disputa pe un teren neutru.

Mecanicul Petre Dragu ră- 
mine o clipă pe ginduri. Ce să-i 
Întrebe? Desigur, tot ceva din 
navigație. Asta le place lor. 
Șantierul naval este mindria tu
turor I Cargoul modern pe pun
tea căruia ne aflăm 
din seria celor de 
tone". In curind va 
gurile Dunării, apoi 
oceane, ducind eu el faima cons- 
structorilor de nave din Tur
nul Severin. Ii vor saluta intiia 
alunecare pe unda băl rinului 
fluviu, șeful de proiect ing. 
Valeriu Parasceac, maistrul 
Constantin Stanciu, lăcătușul 
Ion Popa și alți zeci de tineri 
sportivi ai uzinei, evidential/ in 
întrecerea socialistă. In aceste 
zile, harnicul colectiv de con
structori de nave iși Înzecește 
eforturile spre a traduce 
fapte angajamentul luat 
cinstea zilei de 1 Mai de 
lansa la apă un nou cargou 
două șlepuri-

Da, are să-i Întrebe care au 
fost primii navigatori pe Du
năre.

— Pe apa tulbure a vechiului 
Istru — răspunde dintr-o răsu
flare unul din viitorii construc
tori de vapoare — au plutit pe 
rind, transported mărfuri, ne
grele nave feme iepe, triremele 
elene, galerele romane, coră
biile bizantine, caravelele ge- 
noveze, șeicele căzăcești...

— Ș 'i ?
— Și, răspunde un pionier 

umflindu-și pieptul de mindrie, 
pinzarele moldovenești și 
muntenești ale lui Ștefan cel 
Mare și MJhai Viteazul, care 
călătoreau ducind pavilionul 
național pînă în Mediterana I

— Așa copii. Navigația este 
una dintre cele mai vechi arte:

face parte 
„1600 de 

pleca spre 
pe mări și
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Turneul celor 4“ la box

Mîrza și Monea învinși!
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(Continuare în pag. a 2-a)

Douăzeci și patru de boxeri, 
care „țintesc" tricoul echipei 
reprezentative și, implicit, par
ticiparea la campionatele euro
pene de la Berlin au încruci
șat aseară mănușile cu prilejul 
reuniunii inaugurale a „Tur
neului celor 4". Miza mare a 
disputelor a împiedicat, pe a- 
locuri, realizarea unui specta
col de calitate.

Spectatorii prezent! în tri
bunele sălii Floreasca au asis
tat însă la „dueluri" extrem 
de dinamice, palpitante, din 
care nu au lipsit nici surpri
zele. Una dintre acestea este 
— fără discuție — înfrîngerea 
dinamovistului Vasile Mârza de 
către Vasile Dobre. De altfel, 
întrecerea acestor boxeri a 
fost și cea mai interesantă. La 
„pană" tânărul Stanei continuă 
să se afle în centrul atenției. 
El a cîștigat prin abandon, în 
ultima repriză, meciul cu te
nacele boxer brăilean, N. Dei-

cu. Deși are la activ 
puține meciuri decît 
totuși, V. Antoniu 
cum se spune, „ca un

.»• *• •

Oră de educație fizică la Școala 
medie nr. 2 din Oradea. In fo
tografie, o parte dintre elevii 
clasei a Xl-a. B, sub îndrumarea 
profesoarei Margareta Soliom, 
exersează „serviciul" la volei.

polisportiv. De asemenea, s-a 
stabilit ca sportivii ploieșbeni să 
participe la toate ramurile spor
tive prevăzute în regulamentul 
competiției. Planul de acțiune 
menționează că, eu acest prilej, 
se va duce și o muncă susți
nută de depistare a elementelor 
talentate, care să fie apoi îndru
mate spre secțiile pe ramură de 
sport ale asociațiilor sportive, 
iar cei mai buni dintre ei spre 
secțiile de performanță ale clu
bului Petrolul.

Pentru îndeplinirea eelor pro
puse, un nupiăr de 80 die cadre 
tehnice, antrenori, instructori,, 
profesori de educație fizică și 
sportivi fruntași vor fi trimiși în. 
asociații, unde vor lucra cu ti
nerii participant!, îi vor îndruma 
și urmări în întreceri.

Dar, pentru ca competiția să 
se bucure de o reușită deplină, 
ește nevoie de bază materială, 
de echipament și terenuri spor
tive. Firește, nici acest aspect' 
nu a fost neglijat. In ultimele 
zile s-a lucrat intens pe toate1 
terenurile sportive din localitate. 
S-au adus îmbunătățiri, s-a asi
gurat tot materialul necesar. La. 
dispoziția sportivilor vot sta 
frumoasele terenuri de sport de- 
la Rafinăria Tejeajen, Locomo
tiva C.F.R,, Rafinăriile. Ploiești și 
Ploiești-Nord, Dorobanțul, voin
ța ș.a. Asociațiile sportive care 
su au terenuri corespunzătoare 
au fost repartizate, pe zile și ore, 
pe. terenurile sportive ale mari
lor asociații, unde își vor de»-' 
fășura întrecerile.

Planul de acțiune al consiliu
lui clubului sportiv Petrolul 
este, fără îndoială, bogat ta o- 
bieetive. Rămîne doar ca prin- 
tr-o muncă susținută, printr-o 
îndrumare concretă a consiliilor, 
celor 130 de asociații sportiv» 
din oraș, el să fie transpus în 
viață, în întregime. Există toata

(Continuare in. pag. a 2-a)

• Dublă Intilnire internațională 
de dirt-track la Dinamo

în zilele Se 2 și 3 mal vor avea 
loc la București două concursuri 
triunghiulare de dirt-track cu par
ticiparea selecționatelor U.R.S.S. 
și R.PJ0. (participante la campio
natul mondial) alături de selecțio
nata țării noastre.

• Astăzi la Dinamo-meci
de volei In campionatul
categoriei A

Sala Dinamo din Capitală găzdu
iește astazi dupâ-iamiază un meci 
masculin de volei din cadrul cam
pionatului republican la categoria 
A. șl anume, jocul Dinamo — 
ința Galați " *“ 1 ■"
etapa de la 
cepe la ora

_____________ __ > - ști- 
(seria I), restanță din 
2t marți®. Partida în- 
17.

• Echipa României participă 

la turneul de baschet

de la Lodz
Reprezentativa masculină de 

baschet a țării noastre va parti
cipa între 5—7 mat la un turneu 
internațional care se va desfășura 
in orașul polonez Lodz. Acest tur
neu, la care iau parte echipele A 
și B ale poloniei și selecționata 
Cehoslovaciei, constituie o Impor
tantă verificare în vederea cam
pionatului european găzduit de 
Moscova și Tbilisi.

mult mai
Pătrașcu, 

a boxat, 
maestru”,

învingându-1 clar pe craiovean. 
I. Olteanu n-a avut... proble
me cu M. Mariuțan, pe care 
l-a și pus k. d. în prima re
priză, pentru ca apoi să-l de
pășească vizibil cu directe de 
stingă. Iată celelalte rezultate : 
C. Gruiescu b. p. C. Pop; N. 
Giju b. p. D. Răgălie; C. Bu- 
zuliuc b. p. A. Simion; N. Mol
dovan b. p. P. Vanea; A. Ma- 
jai b. p. T. Mitrea; V. Tranda
fir b. p. I. Monea !; V. Mariu
țan b. p. N. Motoc; M. Gheor- 
ghioni b. p. T Basarab. Arbi
trajele corespunzătoare.

A doua reuniune a „Turneu
lui celor 4" se dispută astă- 
seară, de la ora 19, în aceeași 
sală.

Miine, la Brașov^

începe turneul final al campionatului 
feminin de baschet

R. CALARĂȘANU

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“,
faza pe Capitală

Duminică dimineața, stadio
nul Voința, a fost îmbrăcat 
sărbătorește, în așteptarea par- 
tîcipantilor la finala pe Capitală 
a crosului „Să lntîmpinăm 1 
Mai“. După cuvintul de deschi
dere. rostit de tovarășul Dumi
tru Gherghișan, secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M., ti
nerii calificați pentru această e- 
tapă a competiției, s-au prezen
tat la start.

Prima probă a fost aceea a

junioarelor Distanta: 500 m.
Iată primele 5 clasate : I. Cons
tanta Bogdan (Metalul), 2. Vio
rica Mlfu (Constr.), 3. Maria Si- 
minoiu (Dinamo), 4. Alexandri
na Stanca (Flacăra), 3. Anișoa- 
ra Bucur (Constr. b juniori, 1 000 
m : 1. Niaolae Mucea (Constr.), 
2. Ion Dima (Metalul), 3. Cons
tantin Cutruș (Voința), 4. Silviu 
Odobasian (Olimpia), 5. Ion 
Popa (Metalul); senioare, 800 m: 
1. Lucia Albulescu (Olimpia), 2.

te î::" ■ i'-ș țij , juj s (f ;:

Mirela Lăutaș (Olimpia), 3. Ele
na Dicu (Constr.), 4. 
Diaconu (Dinamo), 5. 
Cutinov (Constr.).

Ultima probă a fost a 
lor. Ei s-au întrecut pe 
seu destul de dificil, pe distan
ța de 1 500 m. Pe locul I, s-a 
clasat atletul Ion Gagiu (Dina
mo), care a Învins detașat. 2 
Ion Xonescu (Constr-). 3. Mircea 
Gheorghiu (Olimpia), 4. Ion Ță- 
ranu (Rapid), 5. Constantin Bran 
(Progresul).

O mențiune pentru organiza
tori, care au făcut o bună ale
gere a traseelor și, in generai, 
n-au scăpat nici un amănunt 
legat de reușita întrecerilor.

NICOLAE D. NICOLAE
coresp.

Veturia 
Angela

seniori- 
un tra-

De miine pînă 
duminică, cele mai 
bune echipe femi
nine de baschet a- 
le tării Iși vor dis
puta în sala Trac
torul din Brașov 
turneul final al 
campionatului re
publican. La între
ceri participă Ra
pid București, Ști
ința București, Vo
ința București, Mu
reșul Tg. Mu
reș, Constructorul 
București șa Voin
ța Brașov, echipe 
clasate în ordine la 
încheierea retoru
lui. Jocurile se a- 
nuntă deosebit de 
echilibrate și spe
răm că formațiile 
participante vor 
face tot posibilul 
nu numai pentru a 
obține un loc mai 
bun in clasament, 
ci și pentru a rea
liza partide specta
culoase și de bun 
nivel tehnic.

Programul etapei 
inaugurale a aces
tui turneu cuprinde 
meciurile Rapid —
Mureșul, Voința Brașov Vo
ința București și Constructorul 
— Știința.

Amintim că Înaintea începerii 
turneului final, clasamentul ce-

O fazi deosebit de spectaculoasă „prinsa' 
de fotoreporterul nostru Teodor Roibu în tim
pul desfășurării derbiului Rapid—Știința Bucu
rești care va fi reeditat in turneul final de la 
Brașov. In lupta pentru balon, Eva Ferencz 
(Rapid) fi Ana Haralambie (Știința).

lot șase 
astfel:

formații se prezintă

1.

2.

3,

BUC.

Buc.

BUC.

18 17-

18

18 12

1

3

1197-888 35

1131-873 33

în inlimpinarea zilei de 1 Mai

întreceri sportive
DUMINICI CULTURAL-SPOR
TIVE, ACȚIUNI TURISTICE

4.

5.

6.

Rapid

Știința

Voința
Mureșul T. M.

Constr. Buc.

Voința Brașov

ia
1B

18

11

5
7

1»

18

Acum primăvara, crosul — alergarea pe teren variat — este proba 
atletică mult îndrăgită de tineret.

în cinstea zilei de 1 Mai, aso
ciațiile sportive din raionul 
Curtea de Argeș desfășoară o 
bogată activitate. în prezent se 

desfășurare 
volei, hand- 
la care par- 

asociațiilor

află în curs de 
„Cupa 1 Mai” la 
bal, popice, fotbal, 
ticipă majoritatea

ro întreaga țară
din raion. în ziua de 1 Mai, pe 
stadionul „23 August” din 
Curtea de Argeș, vor avea loc 
finalele la toate sporturile, pre
cum și demonstrații de aeromo- 
delism. Va evolua, de asemenea, 
un ansamblu de gimnastică de 
500 persoane. Peste 5000 de oa
meni ai muncii din raion vor

(Continuare in pag. a 3-a)

1089-930 30

902-808 29

1005-929 28

MU-97-S 26

campioane-lista
lungul anilor r

In încheiere, 
lor țării de-a 
Î950: Știința București; 1951 și 
1952 : Locomotiva C.F.R. Bucu
rești ; 1953 și 1954 : Știința Cluj-, 
1955 : Știința l.C.F. București ț 
1956, 1957, 1957—1958, 1958—• 
1959 : Constructorul București} 
1959 — 1960, 1960 — 1961; 1961
— 1962 i Rapid București; 1962
— 1963, 1963 — 1964: Știintd 
București; 1964 — 19651



ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE VARĂ A TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

premisele ca clubul Petrolul, ținînd 
seama de condițiile materiale, de ca
drele tehnice și de activiștii de care 
dispune, ca și de numărul mare de 
tineri dornici să participe la întrece
rile Spartachiadei de vară, să trans
forme aceste proiecte promițătoare în 
rezultate superioare celor obținute 
pînă acum.

★
IXuminica trecută, pe stadionul Pe

trolul, a avut loc deschiderea festivă 
a întrecerilor. Au luat parte peste 350 
de sportivi. Frumoasa festivitate s-a 
încheiat cu o demonstrație de gimnas
tică.

AL. CONSTANTIN

RAIONUL CRIS: IN PRIMELE RIN- 
DURI — CADRELE DIDACTICE

Discutînd cu președintele consiliu
lui raional UCFS Criș, tov. Aurel 
Fugătă, am aflat că în aproape toate 
cele 59 de asociații din raion au în
ceput întrecerile primei etape a „Cu
pei agriculturii", cupă cu care este 
dotată la sate Spartachiada de vară a 
tineretului. După cum ne informa in
terlocutorul nostru, anul acesta com- 
■petiția este sprijinită în mod deosebit 
de către cadrele didactice din co
mune. In afară de profesorii care pre- 

'dau educația fizică în școli, asocia- 
■'țiile primesc un ajutor simțitor și din 
jpartea unor învățători și profesori care 
nu au în preocuparea lor nemijlocită 
-«ceasta activitate. Printre cadrele di- 
■dactice care s-au evidențiat în spriji
nirea desfășurării întrecerilor precum 
ți în amenajarea unor terenuri sportive 
simple se număiă I. Husar (Satul Nou), 

JA. Ardelean (Chișinău Criș), Maria

TRADIȚII
(Urmare din pag. 1)

barca e mai bălrînă decit carul. Și o- 
rașul nostru, Drubeta, are tradiție 
veche in construcția de nave. In 

■sport avem tradiție ?
— Avem. Puțin mai încolo de pi

ciorul podului lui Traian se mai 
văd și astăzi ruinele romane unde 
aveau loc exercițiile de palestră.

Nu departe de aceste locuri stră
vechi, constructorii de nave și va
goane de la Uzina mecanică din Tr. 
Severin își dispută astăzi Intiietatea 
pe frumoasele terenuri de fotbal, vo
lei, handbal, baschet, pe pista de a- 
tletism, in sălile de box, șah și te
nis de masă. Asociația lor sportivă 
— Metalul — este cea mai puternică 
din oraș. Are 2250 de membri și ne
numărate secfii de sport. Iată cei mai 
destoinici instructori sportivi care.

întrecerea la handbal intre echipele Cauciucul Jilava și Fabrica de timbre, în 
cadrul deschiderii Spartachiadei de vară a tineretului

Bugariu (Nădav), G, Gagi (Olari), 
Tr. Pecican (Socodor) și alții.

Primele întreceri, planificate de că
tre consiliile asociațiilor sportive în 
zilele și orele rând tinerii nu erau o- 
cupați cu munca cîmpului, au atras pe 
terenurile de sport și în sălile cămine
lor culturale numeroși concurenți. De 
exemplu, la Voința Pădureni deschi
derea competiției au făcut-o jucătorii 
de popice, „ping-pongiștii“, șahiștii și 
fotbaliștii.

Cele mai reușite concursuri au avut 
loc însă la Chișinău Criș. Tinerii din 
asociațiile sportive Victoria, Știința, O- 
limpia și Electrica și-au disputat în- 
tîietatea la atletism, handbal, tenis de 
masă, fotbal și volei. Printre cei re
marcați au fost I. Farcaș, A. Ardelean, 
1. Cari, E. Dascăl, I. Garai.

In raionul Criș primele întreceri ale 

in timpul lor liber, pregătesc sute de 
tineri, ducind mai departe tradiția 
sportului severinean: Dumitru Dăn- 
cău (handbal}, I. Wetzer III (fotbal), 
Ion Croitoru (box), I. Marinescu 
(rugbi).

Coborim de pe puntea noului car
gou maritim. O dată cu noi și gru
pul micilor sportivi, condus de profe
sorul de educație fizică Ion Radu
lescu.

— Cînd mai venim aici, tovarășe 
profesor ? — Întreabă o „cravată
roșie".

— Săptămina viitoare. V-a plăcut 
vasul?

— Foarte mult I Ați văzut ce scria 
pe el ? Uzina mecanică Turnu Se
verin. Cargoul „Piatra Neamț".

— Și? — întreabă profesorul.
— Fabricat în R. P. ROMÂNĂ I — 

răspund toți în cor.

Foto : V. Bageac
Spartachiadei au coincis cu deschiderea 
unor centre de inițiere în sport. Un 
fapt îmbucurător este că aceste centre 
nu funcționează numai la Chișinău 
Criș, reședința raionului, ci și în unele 
comune. La Sîntana, de exemplu, de 
două săptămîni zeci de tineri vin pe 
terenul sportiv al comunei și sub în
drumarea profesorilor F. Meț și M. 
Goefrig și a instructorilor voluntari 
T, Cincu și V. Wiessenmayer își însu
șesc primele noțiuni tehnice din atle
tism, handbal și fotbal. Tot la fotbal, 
handbal și atletism s-au organizat cen
tre de inițiere și la Chișinău Criș. Aici, 
peste 200 de elevi fac primii pași în 
sport. De pregătirea lor se ocupă prof. 
Aurel Ardelean precum și instructorii 
Vasile Buduca și Francisc Garai.

Un început promițător...
T. R.

DE CE INTÎRZIE CONCURSURILE 
LA C.P.B.?

Asociația sportivă C.P.B. (Combina
tul Poligrafic București) a organizat în 
ziua de 20 aprilie deschiderea festivă 
a Spartachiadei de vară. C.P.B. se 
numără printre asociațiile mari din 
București (1842 membri UCFS) care 
posedă o frumoasă bază sportivă, cu 
terenuri de volei, baschet și fotbal și o 
pistă pentru alergări. După deschiderea 
festivă, era firesc să urmeze primele 
întreceri. Dar acestea întîrzie. Secre
tarul asociației sportive, tov. Buzdun, 
ne-a spus că startul în întrecerile 
propriu-zise ale Spartachiadei se va da 
abia luna viitoare!?

...La aceeași asociație sportivă, în 
ziua de 24 aprilie puteau fi văzute, 
la panoul special amenajat, lozinci mo
bilizatoare pentru întrecerile... care 
s-au desfășurat anul trecut.

De prisos orice comentariu .

N. TOCACEK - coresp.

Cuvîntul cititorilor
O PROPUNERE

Am citit cu mult interes arti
colul apărut in „Sportul popular"
— O INIȚIATIVA LĂUDABILA
— în care comisia de fotbal a 
orașului București, împreuna cu 
F.R.F. și administrația stadionu
lui „23 August" au încheiat „o 
minută" în sensul că la toate cu
plajele de pe acest stadion, în 
deschiderea lor, să se dispute 
cite un joc din campionatul de 
copii al orașului București. A- 
ceastă inițiativă este binevenită. 
Programarea de jocuri pentru 
copii în deschidere la cuplajele 
de pe „23 August" stimulează 
pregătirea micilor fotbaliști. Aș 
veni și eu cu o propunere...

Mi s-a întimplat de foarte mul
te ori ca atunci cînd mă duc pe 
cite un stadion — în special pe 
„23 August" — să văd la intrare 
copii care caută un bilet sau., 
un cunoscut pentru a putea in
tra pe stadion. De ce acești copii 
nu au intrare cu preț redus la 
manifestațiile sportive — în spe
cial la fotbal — disciplină la 
care am rămas în urmă 2

Ar trebui găsită și aici o în
țelegere între F. R. Fotbal și 
I.E.B.S. pentru ca tot mai mulți 
copii să poatăi viziona meciuri 
internaționale sau de categoria

A. Eu aș propune să se percea
pă pentru copii o sumă minimă 
de intrare pe stadion: 1 leu sau 
2 lei.

ILIE BENȚ 
str. Căp. Ilie Cairagea nr. 2

București

MAI MULTA GRIJA PENTRU 
ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR

Sîntem convinși că iubitorii 
fotbalului din întreaga țară îm
părtășesc opiniile ziarului dv. în 
ceea ce privește practicarea unui 
fotbal de calitate, în condiții de 
perfectă sportivitate și — la rîn- 
dul nostru — ne alăturăm tu
turor celor care își exprimă do
rința^ de a asista la jocuri bune, 
desfășurate în condițiile unei dis
cipline desăvirșite. Faptele pe
trecute recent la meciul de ca
tegorie B dintre A.S.A. Tg. Mu
reș și Știința Timișoara — și pe 
care ziarul „Sportul popular" nu 
le-a trecut cu vederea, publicînd 
o notă criticai — ne îndeamnă să 
vă adresăm această scrisoare.

Sîntem indignați de comporta
rea unora dintre jucători, care 

s-au dedat la brutalități, fapt 
care a dus la scoaterea din joc a 
unora dintre fotbaliști. Cu atît 
mai condamnabil este acest lu
cru, cu cît printre cei care au

■‘-k

avut de suferit în această pri
vință se numără și un sportiv 
ca Surdan, aflat în vederile se
lecționerilor pentru unele loturi 
reprezentative.

Socotim că echipa organiza
toare n-a luat măsurile ce se 
impuneau în vederea bunei orga
nizări a acestui meci, ceea ce a 
dat naștere unor incidente cu to
tul de nedoriit pe terenurile 

noastre de sport.
Sperăm că federația *^4- spe

cialitate va lua măsurile cuve
nite și că pe viitor, la Tg. Mureș, 
organizatorii meciurilor de fotba’l^ 
vor lua măsurile cuvenite pen
tru a se asigura buna desfășurare 
a meciurilor.

Un grup de iubitori ai fotba
lului din întreprinderea Extrac

tivă minieră — Lugoj

IN ATENTIA FOTBALIȘTILOR 
DE LA „STEAUA"

Sint un pasionat susținător al 
clubului sportiv Steaua și regret 
din inimă insuccesele acestei echi
pe de fotbal.

Oare Alexandrescu, Zavoda I și 
II, Bone, Onisie, Apolzan, Voi- 
nescu, Tătaru... aveau alte condi
ții de pregătire ? Oare Constantin 
a uitat de zilele lui de glorie ? 
Toate aceste insuccese din ultima 
vreme m-au determinat să cred 
că la clubul sportiv Steaua (sec
ția fotbal) există ceva... Și regret 
că „acest ceva" nu poate fi înlă
turat de cei doi antrenori.

De ce Ilie Savu și Francisc Za
voda nu pot pregăti pe fotbaliștii 
clubului Steaua ca acum cîțiva 
ani ? Cînd scriu aceste rinduri 
îmi aduc aminte de declarația 
unui antrenor al clubului Rapid 
care spunea: „Prefer ca în opti
mile de finală ale „CUPEI R. P. 
ROMÂNE" să joc cu U.T.A. la 
Arad decît cu C.C.A. Ia București".

Dragi fotbaliști de Ia Steaua, 
cred că a sosit momentul să vă 
treziți din letargia care V-a cu
prins și să porniți cu noi forțe, 
cîștigîndu-ne din nou încrederea.

PETRE CRISTEA
str. 23 August nr. 119 

Odobești

CALITATEA-SARCINA PRINCIPALĂ A DINAMOVISTILOR BUCURESTENI
1 ■»

în ansamblul activității sportive de 
performanță din țara noastră clubul 
sportiv Dinamo București deține un 
Ion fruntaș. Faptul că numai in anul 
1964 sportivii dinamoviști au cucerit 
125 de titluri de campioni republi
cani, că dețin zeci de recor
duri ale țării, că Ia prima ediție a 
Spartachiadei Republicane ei au tota
lizat cel mai mare număr de puncte 
și de victorii oglindește contribuția 
acestui club la dezvoltarea continuă 
a activității sportive de performanță.

Foarte mulți sportivi de Ia Dinamo 
fac parte din loturile noastre repu
blicane, mulți au reușit să urce trep
tele măiestriei sportive, să cucerească 
poziții fruntașe în ierarhia europeană 
și mondială. Sînt cunoscute succesele 
realizate de handbaliștii dinamoviști, 
care au cîștigat de curînd „Cupa cam
pionilor europeni", de caiaciștii și ca- 
noiștii Aurel Vernescu, Alexe Iaco- 
vici și Achim Sidorov, Simion Ismail- 
ciuc și Anton Ivănescu, luptătorii Ion 
Cernea, Ion Țăranu, Nicolae Marti- 
nescu, trăgătorii Ion Tripșa, și Marcel 
Roșea, cicliștii Gh. Bădără, Emil Rusu,
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Constantin Ciocan, tenismanul Ion 
Țiriac, jucătorii de polo Aurel Zahan, 
Anatolie Grințescu, Ștefan Kroner, 
voleibaliștii Eduard Derzei și Wilhelm 
Schreiber, rugbiștii Gheorghe Drago- 
mirescu, Vasile Rusu, Paul Iordă- 
chescu, boxerii Iosif Mihalic, Vasile 
Mariuțan, atleții Petre Ciobanu, Ni
colae Mustață etc.

în principala competiție internațio
nală a anului 1964, Jocurile Olimpice 
de la Tokio, aproape o treime din 
lotul țării noastre l-au constituit spor
tivii de la Dinamo. Dintre ei, Ion 
Tripșa, Ion Cernea, Aurel Vernescu, 
Atanasie Sciotnic, Mihai Țurcaș au 
urcat pe podiumul medaliaților olim
pici.

Aceste succese, rod al strădaniilor 
de zi cu zi ale sportivilor și antreno
rilor clubului Dinamo, al condițiilor 
tot mai bune de activitate pe care 
le au la dispoziție au fost eviden
țiate în darea de seamă și în discu
țiile purtate cu ocazia conferinței clu
bului Dinamo din Capitală. Sînt suc
cese care bucură, fără îndoială, pe 
fiecare dintre iubitorii sportului din 
țara noastră.

Conferința a dezbătut activitatea 
pe care au desfășurat-o sportivii, teh
nicienii și activiștii clubului sportiv 
bucureștean. De la bun început tre

buie să subliniem exigența cu care 
au fost abordate majoritatea proble
melor puse în discuție, faptul că 
atît sportivii cît și antrenorii dinamo
viști apreciază Ia justa valoare suc
cesele muncii lor, orientîndu-le mereu 
către valorile în continuă creștere 
ale sportului mondial, la nivelul că
rora trebuie să ajungă in toate ramu
rile sportive.

Faptul că handbaliștii clubului se 
află în vîrful piramidei handbalului 
european și mondial este rezultatul 
direct al preocupărilor antrenorului 
emerit Oprea Vlase, ale fiecăruia din
tre jucătorii care alcătuiesc, la acea
stă oră, o adevărată ECHIPĂ. Munca 
intensă, perseverentă, fără nici un fel 
de menajamente, căutările continue 
caracterizează activitatea secției de 
handbal. în cuvîntul său antrenorul 
Vlase a împărtășit aspectele multi
ple ale activității de instruire și de 
educație pe care o desfășoară în ca
drul acestei secții fruntașe. Oprea 
Vlase n-a vorbit de „minuni", ci de 
munca unor oameni dornici să reali
zeze din ce în ce mal mult, care nu 
se culcă pe laurii victoriilor, care 
s-au dăruit cu trup și suflet acestui 
frumos sport. Antrenorul Vlase a a- 
rătat — și acest lucru trebuie bine 
reținut — că cheia succeselor este 

numai și numai MUNCA. El, de pil
dă, lucrează zilnic mai bine de zece 
ore, pregătind temeinic antrenamen
tele, urmărind cu atenție desfășurarea 
lor (individual și în colectiv), pur- 
tînd discuții rodnice de schimb de 
experiență cu ceilalți antrenori frun
tași de Ia care, după cum spune 
chiar el, are numai de învățat.

Dragostea față de sport, răspunde
rea față de succesele de pînă acum 
îi determină pe handbaliști și pe an
trenorul lor la o muncă și mai sus
ținută, tot mai exigentă, singura ca- 
re-i poate ajuta să facă din SPORT, 
o... ARTA.

Preocuparea pentru o muncă de ca
litate, așa cum a reieșit clar din dis
cuții, și din ceea ce cunoaștem și 
noi, poate fi întilnită în activitatea 
multor alte secții de la Dinamo. An
trenorul emerit Radu Huțan desfă
șoară în cadrul secției de caiac- 
canoe o muncă la fel de rodnică. 
Este demnă de subliniat perseveren
ța și măiestria cu care antrenorul 
Huțan descoperă și formează an de 
an elemente de valoare internațională 
pentru această ramură sportivă. Prin 
mina lui au trecut sportivii care con
stituie mîndria secției și a caiacului 
și canoei românești, ca Rotman, Is- 
mailciuc, Alexe, Lipaiit și mai tinerii 
Vernescu, Ionescu, Ivănescu, Iaco- 
vici, Sidorov etc. Maestrul emerit al 
sportului Paul Iordăchescu a făcut 
cunoscut conferinței principalul o

biectiv al rugbiștilor dinamoviști, a- 
cela de a realiza îmbinarea dintre 
eficacitate și spectaculozitate. Acest 
deziderat nu poate fi realizat decit 
printr-o muncă de cea mai bună cali
tate. în conferință s-a vorbit și des
pre jucătorii de polo, aceștia fiind 
îndrumați să atace cu mai multă ho- 
tărîre pozițiile mondiale fruntașe ale 
acestui sport, în care ani de-a rîndui 
am fost mereu, Ia marile competiții, 
în imediata vecinătate a podiumului 
de onoare. Aceeași chemare a fost 
făcută atleților, gimnaștilor, boxerilor 
etc.

Un capitol special l-a constituit 
activitatea secției de fotbal. Pe bună 
dreptate conferința clubului a criticat 
evoluția nesatisfăcătoare, cu mult 
sub posibilități, a fotbaliștilor dina
moviști, ale căror rezultate au fost 
departe de a mulțumi. Aprecierea se 
referă nu numai Ia meciurile returu
lui acestui campionat, cît mai ales 
la întilnirile internaționale ale e- 
chipei, în fond singurele care pot 
conduce la o apreciere exactă a po
tențialului valoric al formației care 
a dat și dă mulți componenți loturi
lor noastre republicane. Deși echipa 
Dinamo a cucerit de trei ori conse
cutiv titlul de campioană republicană 
(anul trecut și „Cupa R.P.R."), totuși 
în jocul echipei există evidente slă
biciuni. Ele țin de lipsa de seriozi
tate a unor jucători, de faptul că se 
mulțumesc cu puțin. Titlul de cam-



întreceri sportive
(Urmare din pag. I)

ua parte la duminicile cultural-spor-< 
*^vc și acțiunile turistice de masă, or
ganizate cu acest prilej.

Emanoil Sterescu, coresp.

NUMEROASE CONCURSURI 
LA CISNĂDIE

în localitate, asociațiile sportive or
ganizează numeroase întreceri în cins
tea apropiatei sărbători. De un succes 
de mobilizare deosebit s-au bucurat 
competițiile desfășurate la asociația 
„Textila". Sute ele tineri iau parte la 
concursurile de handbal, fotbal, volei, 
tenis de masă, șah, popice, turism.

C. Ctcțu. coresp.

ÎN ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Sportivii din orașul nostru se întrec 
în numeroase competiții organizate în 
•cinstea sărbătorii oamenilor muncii 
din lumea întreagă. La întrecerile de 
atletism, gimnastică, tenis de masă 
handbal în 7, volei, șah s-au înscris 
peste 600 de participanți. Unii dintre 
aceștiâ ’vor concura în orașul Tg. 
Ocna. Este vorba de sportivii înscriși 
IfL probele de popice.

A. Aromînesei, coresp.

Primul succes
La panoul sportiv din curtea Fa

bricii a apărut o fotografie nouă.
• E a tânărului atlet Mireea Gheoi> 

ghiu din atelierul de proiectare a 
încălțămintei. Prietenii și tovarășii 
lv,i de muncă îl cunosc ca pe un 
muncitor vrednic, preocupat neînce- 
tat de ridicarea calificării sale 
profesionale. De altfel, trebuie spus 
că a lucra în atelierul de proiec
tare înseamnă în primul rînd sa 
stăpînești temeinic meseria aleasă. 
Și Mircea Gheorghiu se numără 
printre cei mai . buni muncitori.

...Modelierii au prezentat în cins
tea zilei de 1 Mai noi creații. Pan
tofii au o linie elegantă, modernă. 
Maistrul Dumitru Păun ne explică :

— Toți din acest atelier, îndrăgim 
sportul. Timpul liber ni-l petrecem 
ne stadion. Ivan Vdtafu — m&de- 

x Her — a jucat pînă acum cîtiva 
r ani fotbal în echipa întâi, iar Pre

da Maria a fost voleibalistă. A- 
cum, Mircea și-a înscris numele 
printre cei mai buni atleți * din 
asociația noastră sportivă. In între
cerea socialistă rezultatele lui sînt 
întotdeauna meritorii. Modest, con. 
stiincios la locul de muncă și la 
antrenamente, Mircea' îndreptățește 
stima și încrederea noastră.

...Starterul Dumitru Paraschivescu 
a dat plecarea. Cursa seniorilor se 
anunță deosebit de pasionantă. Nu. 
meroși atleți de la Spartac, școala 
Krețulescu, Grupul școlar de cons
trucții candidează eu șanse aprecia
bile la primele locuri în clasament. 
Dar din pluton țîșnește cu un bolid 
un tânăr blond. înalt, care metru, 
cu metru își depășește adversarii. 
Prietenii de pe margine îl încura. 
■jează frenetic :

— Hai Mircea ! Hai „Flacăra ro
șie" !

! Firulfâlb de la sosire a fost rupt. 
Muncitorul Mircea Gheorghiu de la 
Fabrica de pielărie și încălțămin
te „Flacăra roșie" a cucerit titlul

I de campion la seniori al raionului 
T. Vladimir eseu. Felicitări, urări de 
succese pentru faza pe Capitală a 
crosului „Să întâmpinăm 1 Mai".

P. GHEORGHIU

im întreaga țară
LARGĂ PARTICIPARE LA BUZĂU

Consiliul orășenesc UCFS Buzău a 
luat inițiativa de a organiza între
ceri de popice, șah, tenis de masă, 
fotbal, volei, în aceste zile premer
gătoare sărbătorii de la 1 Mai. Ini
țiativa a fost primită cu multă bucu
rie de tinerii sportivi buzoieni. Din
tre asociațiile din oraș se remarcă 
printr-o bogată participare Voința, 
Progresul, Victoria și Alimentația.

Se fac pregătiri și pentru o mare 
competiție de oină, la care vor concura 
formații din Ploiești, Rîmnicu Sărat, 
Tîrgoviște, Teleajen și Buzău.

Marin Dumitru, coresp.

QiMOTOriCLISM

MIHAI DĂNESCU Șl GHEORGHE ION ÎNVINGĂTORI 
IN PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE MOTOCROS
Pe o vreme splendidă s-a desfășu

rat duminică, la Pitești, prima etapă a 
campionatului republican de motocros. 
Miile de spectatori prezenți în jurul 
traseului au fost martorii unor dispute 
spectaculoase îq. care motocicliștii s-au 
avîntat în luptă eu toată ardoarea. Due
lurile palpitante și răsturnările de si. 
tuații pe parcursul alergărilor au făcut 
mai atractiv spectacolul iar finalurile 
manșelor au electrizat pur și simplu 
pe cei prezenți;

La clasa 250 cmc, în prima manșă, un 
grup de 4 maești ai sportului (Tr. Ma- 
carje, M. Pop, Cr. Doviț, M. Dănescu) 
s-a instalat în fruntea plutonului. După 
două ture M. Dănescu trece la condu, 
cerea plutonului pe care n-o mai ce
dează pînă la linia de sosire, cu toate 
atacurile lansate de urmăritorii săi. Pă
cat că în finalul cursei Cr. Doviț are 
o defecțiune mecanică pentru care pier
de secunde prețioase și contactul eu 
plutonul fugarilor, iar motocicletei lui 
M. Pop (în turul 10) i s-a stricat cutia 
de viteze și el a toșt nevoit să aban
doneze. In manșa a Il-a lupta pentru 
primul loc s-a dat numai între Dă
nescu și Doviț. Ei și-au împărțit pe
rioadele de dominare și în finalul 
manșei a învins Doviț urmat de Dă-

Mihai Dănescu talonat de Traian Ma- 
carie în timpul cursei la clasa 250 cmc.

Igl RUC Bl

ETAPA I N... CIFRE
Etapa de duminică s-a încheiat cu vic

torii scontate. Scorul „reoord“ a fost rea
lizat de Grivița Roșie în partida cu Fa
rul : 35—9, dar cea mai mare diferență 
de puncte a obținut-o Dinamo (32—3) în 
jocul cu Știința Cluj. Este de subliniat 
faptul că în această etapă s-au înregis
trat și alte „recorduri". Astfel, duminică 
s-au înscris cele mai multe încercări (21) 
și — pentru prima oară în acest cam
pionat — nu s-a marcat din lovitură de 
picior căzută. De asemenea, în cele 6 
meciuri disputate în etapa a Vi-a s-au 
înscris cele mai multe puncte : 108. Din
tre jucători, cei mai buni realizatori: 

neseu. In ambele manșe am mai re
marcat evoluția tinerilor Al. Șuier, I. 
Sas, P. Paxino, C. Coman ai V. Savin. 
Ei au luptat cu mult curaj și au contri
buit la dinamizarea cursei. CLASAMENT:
1. M. Dtnescu (Steaua) 8 p ; 2. Al. Șuier
(Steaua) « p; 3. Cr. Doviț (Metalul) 4 p ; 
4. I. Sas (Steaua) 3 p ; 5. P. Paxino
(Steaua) 2 p ; 6. C. Coman (Poiana Clm- 
pina) 1 p.

La clasa 500 cmc lupta pentru primul 
loe s.a dat între vechii rivali Gh. Ion și
O. Ștefani care și-au împărțit victoriile
în manșe. In prima, Gh. Ion conduce din 
start urmat de Ștefani, dar în turneul 2 
greșește la o poartă, pierde timp pre
țios, pe care nu-1 mai poate reface și 

trece linia de sosire în urma lui Ște
fani. in manșa a doua însă, Gh, Ion 
parcurge traseul impecabil și-și ia 
revanșa asupra lui. Ștefani care a 
avut și el o defecțiune la motor. 
Pentru locurile următoare lupta s-a dat 
între V. Sabo, E. Keresteș și AI. Io- 
neseu. Din această luptă au ieșit 
învingători E. Keresteș (manșa întîi) 
și V. Sabo (manșa a doua). CLAV- 
SAMENT : 1. Gh. Ion (Steaua) s P;
2. O. Ștefani (St. roșu Br.) e p ; 3. V.
Sabo (Dinamo) 4 p ; 4. E. Keresteș
(Steaua) 3 p ; 5. Al. ionescu (Steaua) 2 
p ; 6. FI. Ștefan (Loc. PI.) 1 p.

Paralel cu campionatul s.a desfășurat 
șl „Cupa F.R.M." rezervată sportivilor 
de categoria a IlI-a șl începătorilor. La 
clasa 125 cmc diriamovistul N. Dumitra- 
che a cîștigat proba, urmat de colegul 
său de club D. Matei. In lupta pentru 
locul 3 E. Săndulescu l-a depășit pe
P. Ctobănescu. CLASAMENT : 1. N.
Dumitrache 8 o; 2. D. Matei 6 p; 3. E. 
Săndulescu (Loc PI.) 4 p; 4. P. Ciobă- 
nescu (Energia) 3 p; 5. D. Luca (Steaua)
2 p; 6. C. Cepoi (Metalul) 1 p. La clasa 
17S cmc. dinamovistul D. Ionescu a con
dus cursa de la start la sosire talonat 
de Tr. Moașa, D. Nicu, FI. Davidescu și 
N. Sandu, care l-au atacat continuu. In 
final D. Ionescu se impune și cîștigă deta
șat. CLASAMENT: D. Ionescu (Dinamo) 8 
p; 2. Tr. Moașa (St. roșu Br.) 6 p; 3. D. Ni
cu (Steaua) 4 p; 4. FI. Davidescu (Poiana)
3 p; 5. N. Sandu (Rapid Pitești) 2 p; 6. 
A. Nica (Metalul) 1 p.

I. DUMITRESCU

Irimescu (Grivița Roșie) 11, Celea (Farul 
Constanța) 9 și Nica (Dinamo) 8. De alt
fel. în clasamentul celor mai buni rea
lizatori conduce, după cele cinei etape 
desfășurate pînă acum, Irimescu cu 47 p, 
urmat de Nica cu 25 p și Penciu cu 21 p.

Și acum, iată clasamentul după meciu
rile de duminică :
1. Dinamo 5 5 0 0 82:14 15
2. Steaua 5 4 1 0 42:18 14

Un nou atac al dinamoviștilor spre buturile clujenilor (Dinamo—Știința Cluj 
32—3)

Foto : Th. Roibu

Impresii și comentarii 
după turneul de la Heidelberg

Cu cîteva zile in urmă, jucătorii 
Clubului sportiv școlar au susținut 
prima întîlnire internațională peste ho
tare, ocupîrul locul secund în turneul 
de la Heidelberg (R. F. Germană). 
Este, desigur, un eveniment important 
în activitatea rugbiștilor noștri și, do
rind să oferim cititorilor amănunte in 
plus față de cronicile meciurilor, ne-am 
adresat tov, T. BOLEA, secretar coor
donator al Clubului sportiv școlar, con
ducătorul delegației:

— Pentru început, vă rugăm să ne 
împărtășiți cîteva impresii...

— Pretutindeni ni s-a arătat prietenie. 
In timpul lifter, gazdele ne-au oferit 
prilejul de a face cîteva vizite extrem 
de plăcute și utile și două frumoase 
excursii — cu autobuzul — la 
Sehwarzwald și cu vaporașul pe rîul 
Nekar.

— Și acum, despre turneu.
— In ciuda unor scoruri mari, jocu

rile au fost destul de echilibrate. E- 
chipa Clubului sportiv școlar, con
dusă de antrenorul C. Munteanu, a 
susținut 5 meciuri, oîștigînd 3, suferind 
o înfrîngere și temiinînd egal o par
tidă. Jucătorii bucureșteni au înscris 
62 de puncte și au primit 3.

— A surprins infringerea în fața se
lecționatei Essex. Cum am pierdut ?

— Nu a fost singura surpriză a tur
neului. Echipa engleză ■— de altfel o 
formație de certă valoare — fusese 
învinsă de R. C. Heidelberg ou 14—13, 
iar noi am întrecut această formație 
cu 11—0. Este, desigur, concludent și 
rezultatul cu care s-a încheiat partida 
Essex—Paris: 0—25! Nu este, după 
cum se vede, un real raport valoric 
scorul de 0—3 la care am pierdut noi

3. Grivița Roșie
4. C.S.M.S. Iași
5. Rulmentul Bîrlad
6. Gloria
7. Știința Timișoara
8. Știința Petroșeni
9. Progresul

10. Constructorul
11. Farul constanța
12. Știința Cluj

5 4 0 1 109:20 13
5 3 0 2 31:14 11
5 2 12 17:45 10
5 2 0 3 28 : 14 9
5 2 0 3 28:51 9
5 2 0 3 9:35 3
5 113 22:26 8
5 113 24:32 8
5 10 4 29:55 7
5 10 4 15:82 7

în fața englezilor. In plus, terenul des
fundat (a plouat tot timpul) ne-a îm
piedicat să realizăm jocul nostru obiș
nuit, eu atacuri la mînă, deosebit de 
eficace. Am greși însă dacă n-am spune 
și altceva și anume că a existat la 
juniorii noștri o oarecare doză de în- 
gîmfare după victoria categorică rea
lizată în primul meci : 43—0 cu se
lecționata Heidelberg.

— Vă rugăm să faceți, în mod spe
cial, o apreciere pe marginea jocului cu 
selecționata Parisului.

— A fost într-adevăr un meci, cum 
se spune, „mare“. Francezii au o for
mație de valoare ridicată, în care au 
fcAt induși cei mai talentați jucători 
ai cunoscutelor cluburi PUC și Me
tropolitan. Băieții noștri au jucat ex
celent, au luptat cu deosebită ener
gie, au dominat majoritatea timpului, 
dar scorul a rămas 0—0.

— Care jucători s-au evidențiat ?
— La frumoasa impresie pe care e- 

chipa Clubului sportiv școlar a lăsat-o 
la Heidelberg au contribuit, fără în
doială, toți jucătorii. In mod special 
s-au remarcat : Onuțiu, Stoleru, Oprea 
și Braga.

Așadar, un debut frumos, promiță
tor. Dar, nu numai atît. La turneul 
de la Heidelberg, antrenorul C. Mun
teanu — care răspunde și de pregăti
rea echipei de juniori a Bucureftiu- 
lui — și o parte dintre jucători, aceia 
care sînt selecționați pentru meciul de 
la Toulouse, au avut posibilitatea să 
urmărească jocul altor formații de ju
niori și în deosebi jocul selecționatei 
Parisului, ceea ce cu siguranță le va 
aiuta în pregătirile pentru meciul cu 
selecționata Pirineilor.

— d. g. —

pion republican este un titlu de 
onoare, dar adevărata lui valoare nu 
pcate fi comparată decît prin prisma 
comportării lor în întâlnirile internațio
nale, cu cele mai bune echipe și cei 
mai buni sportivi și nicidecum prin 
aceea e rezultatelor obținute în cam
pionatul țării, în fața unor echipe cu 
jucători mai puțin valoroși. De această 
situație sînt, fără îndoială, răspun
zători antrenorii formației. An
gelo Niculescu șl Dumitru Nicolae 
n-au făcut tot ce se aștepta de la ei, 
la nivelul condițiilor și pretențiilor 
justificate ale clubului Dinamo.

De altfel, așa cum spunea și tov. 
Silviu Ghitescu — vicepreședinte al 
clubului, activitatea sportivă de per
formanță trebuie făcută cu o înaltă 
exigență, la nivelul condițiilor ma
teriale, al sprijinului și al cadrelor 
pe care le are Dinamo București. 
Faptul că sportivii dinamoviști, cu 
excepțiile secțiilor amintite, n-au 
reușit să se situeze încă la nivelul 
sarcinilor puse de partid și guvern 
mișcării noastre sportive se ex 
plică prin aceea că mai sînt încă 
secții ai căror antrenori nu desfă
șoară o activitate în pas cu cerințele 
actuale ale sportului mondial. Sînt 
prea puține orele afectate antrena
mentelor, volumul și intensitatea pro
cesului de pregătire sînt reduse, or
ganizarea lecțiilor lasă de dorit, ca 
și utilizarea cu consecvență a unor 

mijloace și metode moderne de pre
gătire.

în această privință, o vină însem
nată revine direct conducerii clubu
lui, care nu a manifestat exigentă 
față de activitatea unor secții, de 
comportarea unor sportivi și mai ales 
de munca nesatisfăcătoare a unor an
trenori. Pe bună dreptate s-a pus în
trebarea ce fac antrenorii Ion Benga 
și Ion Vintilă (atletism), Francisc 
Cociș (gimnastică), Remus Drăgușan 
(natație) care n-au obținut încă 
rezultate semnificative ? Antrenorul 
Petre Dungaciu (gimnastică) în 
cuvîntul său a arătat că lipsa rezul
tatelor înalte care se așteaptă de la 
această secție se datoresc unor cau
ze „obiective” (lipsa unor condiții 
materiale, sprijin din partea fede
rației, greșeli în pregătirea gimnaști- 
lor la lot, greșita orientare a muncii în 
cadrul școlilor sportive de elevi!). Nu 
negăm că sînt și acestea lipsuri care 
frinează procesul general al gimnas
ticii din țara noastră. Conferința 
aștepta însă de la tov. Dungaciu 
să-și expună punctul de vedere mult 
mai autocritic, privind propria sa 
activitate, ca și a celorlalți ai,..enori de 
gimnastică de la Dinamo. Așteptam 
să se vorbească mai mult și mai con
cret despre felul în care s-a desfă
șurat munca de selecție a elemente
lor tinere de perspectivă, despre fap
tul că în ultimii ani prin mina antre
norilor au trecut cîteva sute de co

pii (de ce nu cîteva mii ?) și dintre 
aceștia doar puțini au atins o valoare 
corespunzătoare, în special la fete.

Se pare că în activitatea desfășu
rată de conducerea clubului a lipsit 
tocmai munca concretă și îndrumarea 
permanentă. Așa se explică de ce 
n-a devenit o obișnuință generaliza
rea experienței pozitive a unor an
trenori fruntași pe care îi are clubul 
(antrenorii emeriti C. Nour, O. Vlase, 
R. Huțan). Această generalizare a ex
perienței înaintate se poate face în 
cadrul cabinetului metodic al clubu
lui. Acest organism desfășoară o ac
tivitate bună doar in privința for
mei și a conținutului referatelor pre
zentate, fiindcă traducerea în prac
tică a învățămintelor lasă mult de 
dorit. Unii antrenori (N. Voicu — 
ciclism, V. Dona și D. Cuc — lupte, 
I. Benga — atletism) manifestă pasi
vitate față de concluziile ce s-au im
pus privind problemele practice ale 
antrenamentului, traducerea lor în 
viață.

Din discuții a mai reieșit faptul că 
nu există o colaborare rodnică între 
antrenorii echipelor de copii și ju
niori și ai celor de la seniori, ceea ce 
duce la „dispariția” unor tineri ta
lentați. Mai mult, unii antrenori de 
la ciclism, gimnastică, atletism, nu 
manifestă nici o grijă față de schim
bul de miine. Ei consideră munca 
de selecționare, de căutare continuă, 
ca pe ceva în plus, care nu intră in 

obligațiile lor profesionale. Greșită 
concepție ! Acești antrenori, ca și 
alții, n-au urmărit cu conștiinciozi
tate pregătirea și desfășurarea între
cerilor din cadrul competiției de ma
se Dinamoviada, din care s-au impus 
in ultimii ani atletul Nicolae Mustață 
și numeroși canoiști.

Cu prilejul conferinței a luat cu
vîntul tov. EMIL GHIBU — vice
președinte al UCFS, care a subliniat 
succesele sportivilor dinamoviști și 
preocupările manifestate pentru con
tinua îmbunătățire a muncii, pentru 
obținerea de performanțe la nivelul 
cerințelor mondiale. Clubul Dinamo, 
a spus vorbitorul, trebuie să obțină 
însă rezultate și mai bune, pe linia 
îndeplinirii cu consecvență a sarcini
lor care reies din documentele Con
ferinței pe tară a UCFS și ale recentei 
plenare a UCFS privind activitatea 
sportului de performanță din țara 
noastră. In această privință trebuie 
să se acorde mai multă atenție selec
ției sportivilor, pregătirii lor co
respunzătoare pe baza unui plan de 
perspectivă elaborat pe patru ani, ale 
cărui rezultate finale trebuie să se 
oglindească în performanțe de va
loare la Jocurile Olimpice din 1968. 
Educația, o disciplină fermă, o atentă 
și științifică pregătire de concurs sînt 
factorii care trebuie să stea în a- 
tentia fiecărui antrenor.

în încheiere, a luat cuvîntul tov. 
general locotenent STELIAN STAICU, 

adjunct al ministrului afacerilor in
terne. Vorbitorul a subliniat sarcinile 
deosebite care revin clubului Dinamo 
privind activitatea sportivă de per
formanță, contribuția sportivilor și a 
antrenorilor dinamoviști la creșterea 
continuă a prestigiului sportiv al 
patriei noastre. în toată activitatea 
desfășurată, obiectivul calității tre
buie să stea pe primul plan. Clubul 
sportiv Dinamo are toate condițiile 
pentru a realiza succese mai multe 
și mai de seamă. Acestea se pot 
realiza numai printr-o pregătire temei
nică de zi cu zi, printr-o exigență 
sporită, printr-o înaltă educație cetă
țenească de care sportivii dinamo
viști trebuie să dea dovadă în orice 
împrejurare.

★
Conferința a ales apoi noul consi

liu de conducere a clubului Dinamo 
București și birourile secțiilor pe ra
mură de sport.

Planul de măsuri adoptat cu acest 
prilej pune un accent deosebit pe 
îmbunătățirea activității din secții, 
pe desfășurarea unei munci con
tinue, de perspectivă, ia un incit 
nivel calitativ.

ROMEO V1LARA 
CONSTANTIN ALEXE
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ATLETISM
Lipsuri vechi la o ediție nouă

Nici o altă competiție atletică, din 
cele mai multe cuprinse, an de an, 
în calendarul concursurilor interne, 
nu reflectă mai bine decît campiona
tul pe echipe care este „pulsul” atle
tismului nostru. Nici o alta nu oglin
dește cu mai multă exactitate preo
cupările, munca concretă a consiliilor 
cluburilor și asociațiilor sportive, a 
consiliilor regionale ale UCFS, pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
care reies din documentele Conferin-

decît numai atunci cînd este vorba di 
accidentări. Și atunci încep... impro
vizațiile (a se vedea meciul din 1958 
cu Norvegia cînd sulițașul Bizim a 
sărit la prăjină). Și asta ca să ne 
mulțumim cu un singur exemplu I

„Improvizațiile”, boală veche, simp
tomatică a tuturor edițiilor prece
dente ale campionatului pe echipe, a 
reapărut și in 1965, deși între noi fie 
vorba, ar fi putut fi tămăduită. Cam
pionatul pe echipe nu este și nici nu

Sosirea în cursa de 800 m. Bloțiu a cîștigflt clar iar Ștef l-a încins pe Ene 
chiar pe linia de sosire

concurs de categoria a II-a de clasi
ficare sportivă (cat. I pentru cei mai 
vîrstnici de 38 de ani și a III-a pen
tru juniori). Cu alte cuvinte, un atlet 
de categ. a II-a obținută, să zicem, 
la prăjină, are dreptul să participe 
la orice probă, chiar și la 10 km 
marș, cu obligația să îndeplinească 
în concurs un rezultat echivalent nor
melor de categ. a III-a. Așa cum au 
arătat faptele, cluburile noastre au 
găsit această portiță de scăpare și, 
ca să nu fie discuții, au folosit-o ime
diat.

Iată de ce, considerăm că Fede
rația de atletism, pe baza concluziilor 
acestei etape trebuie să treacă de ur
gență la modificarea regulamentului 
acestei competiții. Dat fiind faptul că 
în categoria A se presupune că par
ticipă fruntașii atletismului nostru, 
regulamentul trebuie să precizeze ca 
un atlet să aibă cel puțin categoria 
a II-a (juniori mari cat. a III-a) chiar 
în proba în care concurează.

Această nouă cerință va „văduvi” 
de puncte, fără discuție, unele cluburi. 
Dar campionatul pe echipe nu se re
duce numai la 2—3 etape și în plus 
el va figura și în calendarul din 1966, 
1967 etc.

Să punem, deci, ordine în desfășu
rarea acestei competiții și mai ales, 
să muncim în perspectivă pentru dez
voltarea atletismului nostru. Altfel,

înotătorii de la S.S.E. nr. 2 au cucerii „Cupa 1M
Concursul pentru „Cupa 1 Mai“ 

organizat la bazinul Floreasca de 
Clubul sportiv școlar București în 
colaborare cu comisia orășenească 
de natație, s-a bucurat de o largă 
participare. întrecerile au fost do
minate de tinerii înotători de la
S. S.E. nr. 2 și Dinamo care au cu
cerit majoritatea locurilor fruntașe. 
Iată cîștigătarii probelor :

BĂIEȚI — 33 m liber : T. Nutea- 
nu (Dinamo) 22,3; 33 m fluture:
T. Nuteanu 29,0 ; 66 m liber : Al. 
Preda (S.S.E. nr. 1) 46,7, 66 m flu
ture : Al. Preda 55,3 ; 100 m liber : 
O. Nicola (S.S.E. nr. 1) 1:07,5 ; 100 
m bras : Sorin Scurei (S.S.E. nr. 2) 
1:25,2; 4x100 m mixt: S.S.E. nr. 2 
5:19,8 ; 33 m bras : G. Popovici 
(Dinamo) 29,4 ; 33 m spate : T. Nu
teanu 26,6 ; 66 m spate ; L. Pătraș- 
cu (Viitorul) 59,4 ; 66 m bras : M. 
Alexandrescu (Steaua) 1:03,0 ; 100 m 
fluture : V. Dovgan (S.S.E. nr. 2) 
1:17,0; 100 m spate: O. Nicolae 
(S.S.E. nr. 2) 1:23,1 ; 4x33 m mixt : 
Dinamo 1:55,9 ; 4x66 m mixt : 
Steaua 4:09,9.

FETE — 33 m liber : Anca C 
(Dinamo) 26,0 ; 33 m fluture : 
Groza 30,2 ; 66 m fluture : Mț 
Franchia (S.S.E. nr. 1) 1:01.7 ; < 
liber : Marina Franchia 50.0 
m liber : Eda Schuller (S.S.E. r 
1:14,0 ; 100 m bras : Mihaela Ii 
cu (Clubul sportiv școlar) 1: 
4x100 m mixt : S.S.E. nr. 2 5:! 
33 m bras : Anca Mihăilescu (P 
mo) 29,1 ; 33 m spate : Mădi 
Mă.zgăreanu (S.S.E. nr. 2) 30,0 
m spate : Marina Franchia 58,9 
m bras : Cornelia Vîjeu (Viit< 
61,0 ; 100 m fluture : Mihaela Io 
cu 1:29,8 ; 100 m spate : Anca I 
șoiu (S.S.E. nr. 1) 1:25,9: 4x3
mixt : Dinamo 2:06,6 ; 4x66 m m 
SS.E. nr. 2 4:09,5.

Trofeul a revenit reprezentări 
S.S.E. nr. 2 care au totalizat j 
p. Urmează în clasament: 2. 
namo 301 p ; 3. S.S.E. nr. 1 188 
4. Steaua 118 p ; 5. Viitorul 84 p 
Clubul sportiv școlar 72 p ; 7. Re 
38 p ; 8. Palatul pionierilor 16 p

in preajma inccpcrii campionatul) 
republican de polo

ței pe țară a UCFS. Nici o alta rm 
poate reflecta mai bine activitatea de 
fiecare zi a antrenorilor noștri, inte
resul pe care aceștia îl acordă creș
terii unei noi generații de atleți, pre
gătirii cu simț de răspundere a spor
tivilor fruntași.

Din toate aceste puncte de vedere 
campionatul republican pe echipe ne 
arată cu precizie calitatea „produc
ției'’ în atletism.

Desfășurarea primei etape a acestei 
importante competiții, despre care s-a 
spus, și pe bună dreptate, că trebuie 
să fie „catalizatorul” preocupărilor 
pentru dezvoltarea continuă a atletis
mului, ne-a prilejuit însă o serie de 
constatări negative.

Din capul locului trebuie să subl:- 
niem că o serie din aceste lipsuri au 
fost semnalate și la edițiile trecute ale 
acestei competiții și la întrecerile cam
pionatului republican pe echipe re
prezentative de regiuni. Din păcate 
lipsurile, constatate la timpul respec
tiv și supuse discuțiilor, au apărut 
din nou, deși speram că venise timpul 
să nu inai fie vorba de ele.

După părerea noastră, principala 
del iciență a acestei competiții stă toe- I 
mai în concepția pe care unele con
silii regionale ale UCFS și în spe
cial unele cluburi sportive o au des
pre atletism. Este bine să recunoaș
tem I Există scrisă negru pe tlb sar
cina să contribuim cu toate forțele și 
priceperea la dezvoltarea atletismului 
din țara noastră. Această sarcină n-a 
ajuns încă, deși e destul de veche, 
să fie rezolvată cu succes, așa cum 
se cere. Multe, foarte multe unități 
de bază ale atletismului nostru (vom 
nominaliza aici pe Dinamo, Steaua, 
Știința, Rapid, Cluj etc.) consi
deră că au îndeplinit această ce
rință din momentul în care unii din
tre reprezentanții lor au reușit să cu
cerească — uneori cu rezultate mo
deste — titlurile de campioni repu
blicani. în această privință aproape 
că nu se află club sau asociație spor
tivă care să nu-și înscrie, în anualele 
dări de seamă, cele cîteva succese în
registrate de atleții lor seniori și ju
niori. Și cu asta...

în felul acesta s-a ajuns la situa
ția că dacă, de pildă, într-o secție 
exista un mănunchi de atleți fruntași 
sarcina dezvoltării atletismului era 
considerată ca rezolvată în parte. Din 
acest motiv, atletismul nostru duce 
lipsă de performeri de o valoare cît 
mai ridicată la toate probele, din 
acest motiv se perpetuează în mod 
nepermis, de ani și ani, decalajul ; 
dintre primii 2—3 performeri la fie
care probă și masa celorlalți atleți j 
„fruntași”, din acest motiv, cu rare ' 
excepții, sarcina selecționerilor echipe
lor reprezentative de seniori este me
reu foarte simplă. Probleme nu inter
vin nici în alcătuirea formațiilor țării

Foto : R. Vilara

trebuie să fie un prilej pentru anu
mite... verificări sau exhibiții. In 
această privință să cităm cîteva ca
zuri constatate sîmbătă și duminică : 
C-tin Bloțiu campionul țării la 800 m 
și 1500 m și-a făcut debutul la... 
400 m garduri, Iolanda Balaș a con
curat la... greutate, Rodica Voroneanu- 
Crișan la... disc, Mirela Nicoară de 
la 400 și 800 m a a juns la... lungime, 
aruncătorul de greutate C-tin Crețu 
a participat la suliță, săritorul Nicolae 
Mărășescu s-a transformat în arun
cător de disc și greutate etc.

Faptul că cluburile noastre au recurs 
din nou la improvizați a fost stimulat 
chiar de regulamentul de desfășurare 
a întrecerilor. Acest regulament con
diționează participarea atleților în

oricum am lua lucrurile, nu se poate 
merge la infinit cu jumătăți de mă
sură sau chiar și cu mai puțin 1

CLASAMENTUL GENERAL BĂRBAȚI

V. MIHAIL

CLASAMENTUL GENERAL FEMEI

1. Știința 2 2 0 0 119,5— 69,5 4
2. Cluj 2 2 0 0 116 — 72 4
3. Steaua 2 2 0 0 119 — 91 4
4. Brașov 2 1 0 1 91 — 98 2
5. Rapid 2 1 0 1 103 —104 2
6. Banat 2 1 0 1 87 — 99 2
7. Dinamo 2 0 0 2 72,5—115,5 0
8. Metalul 2 0 0 2 74 —101 0
9. Crișnna 2 0 0 2 78 —110 0

1. Banat 2 2 0 0 225—130 4
2. Dinamo 2 2 0 0 208—150 4
3. Steaua 2 2 0 0 183—129 4
4. Cluj 2 1 0 1 179—172 2
5. Rapid 2 1 0 1 155—159 2
6. Știința 2 1 0 1 166—184 2
7. Metalul 2 0 0 2 148—198 0
8. Brașov 2 0 0 2 159—199 o
9. Crișana 2 0 0 2 122—224 o

Au mai rămas doar cîteva zile pină 
la începerea noului campionat repu
blican de polo pe apă. De duminică, 
iubitorii acestui sport din București, 
Cluj, Timișoara, Arad, Tg. Mureș și 
Oradea își vor revedea — în cadrul 
pasionantelor dispute săptămînale — 
echipele lor favorite. Cele zece forma
ții participante și-au început cu mai 
multe săptămîni în urmă pregătirea 
în bazine acoperite și, de cîteva zile, 
au luat contactul cu apa... în aer liber.

Fără îndoială că singura echipă care 
beneficiază de o pregătire superioară 
(datorită în special participării in 
„C.C.E.") este Dinamo București. Ac
tualii campioni nu și-au întrerupt nici 
un morfient antrenamentele, urmărind 
în permanentă corijarea defecțiunilor 
semnalate în jocul echipei în timpul 
sezonului trecut. De altfel, după cum 
ne declara și antrenorul formației,

Carol Korcek, dinamoviștii sînt de 
să-și apere cu dîrzenie titlul repu 
can și, in același timp, să prăctia 
joc de calitate superioară. Echipa 
avea la dispoziție în acest câmpie 
următorul lot : Frăfilă și A. Marine 
(portari), Zahan, Kroner, Grin/ei 
Blajec, Novac, Mărculescu, Fleșe 
Popa, Zamfirescu, Mihăilescu și 
Rusu.

Cu multă atenție s-au pregătit 
ultimul timp și jucătorii de la Ster 
care de cîteva luni au un nou an: 
nor in persoana fostului jucător 
Crișan. Militarii au pierdut la lin 
ediția trecută a campionatului și■ 
holărîti să dea de lucru serios, și 
acest an, echipei dinamoviste. In k 
echipei se remarcă prezența unor- 
cători de valoare ca M. Ștefane 
(portar), A. Szabo, Culineac, Firi 
Țăranu, Alexandrescu, Bădijă ș.a.
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LUPTE
Păreri după concursul 

internațional de la București
Concursul international de lupte al 

R.P. Române a constituit pentru noi 
un frumos succes, atit din punct de 
vedere al rezultatelor, cît și din 
punct de vedere organizatoric. De 
altfel, acest fapt a fost reliefat și de 
anumite personalități din sportul 
luptelor, prezente la București.

Iată ce ne-a declarat dl. J. HER
BERT, secretarul general al federați
ei de lupte din Anglia, membru în 
biroul federației internaționale : „A- 
vind in vedere numărul națiunilor 
participante, organizarea și nivelul 
tehnic al întrecerilor, se poate spu
ne că acest concurs a fost de prima 
clasă. Este îmbucurător faptul că, în 
marea majoritate a meciurilor, arbi
trii au acordat decizii unanime. Fe
derația română de lupte are specia
liști foarte capabili, apreciati de forul 
international. In general, sportivii care 
au evoluat au arătat o bună pregă
tire tehnică și fizică, dovedind că 
sint gata pentru „mondiale". Noi îi 
așteptăm bucuroși. Totul este pus la 
punct. Chiar și programele au fost 
tipărite. Pină în prezent și-au confir
mat participarea 30 de [ări“.

Cerind și părerea d-lui E. KOS- 
SILA, președintele federației de lupte

din Finlanda, am aflat următoarele : 
„Am asistat la un spectacol de bună 
calitate. Țin să remarc in mod deose
bit disputele de la „libere", care au 
fost de un nivel spectacular ridicat. 
Concursul a fost bine venit pentru 
viitorii participant) la „mondiale". 
Organizarea a fost ireproșabilă. Ar, 
bitrii de nivel mondial, prezent i la 
acest concurs, au asigurat o corectă 
apreciere a valorii sportivilor: Vă 
urăm succes și la campionatele mon
diale".

După terminarea întrecerilor am 
stat de vorbă și cu dl. D. PERET, 
conducătorul delegației elvețiene.

De la stingă: Gh. Stoiciu, M. Cristea, I. Cernea (RP Română), Galactopuh 
tCreciajj St. Horvath (R.S.FJ.), B. Matchevics (R.P.P.) și N. Martinesi 

(R,P. Română)
Văzuți de Neagu Rădulescu

care ne-a spus printre altele: „Româ
nia face un mare serviciu sportului 
luptelor din Europei, orqanizînd acest l ' . _ .. . ... . . ... l Pe poligoanele Dinamo și Tunari 
traditional concurs. Participanta au | s_a desfășurat concursul dotat cu 
făcut un util schimb de experiență, in- ! „CUPA I MAI“. Merită scos în evi- 

I dentă rezultatul obținut de V. Atâ- 
I nasiu la pistol sport, precum și cel 
I realizat de echipa clubului Olimpia 
la armă standard 3x20 focuri.

diferent de faptul că au fost învin
gători sau învinși, România are o 
bună școală de lupte și acest fapt 
este recunoscut pe plan internatio
nal. Luptătorii dv. au spirit de echi
pă, dar s-au luptat și între ei cu 
multă ardoare".

De la stingă : St. Stîngu, R. Zingg (Elveția), P. Pqalelwigi, S. Kolev (R.P.B.), 
N. Cristea și Gh. Tăpălagă

„Cupa 1 Mai“ a revenit 
sportivilor de la Dinamc

Rezultate: armă standard 3x20 
focuri, seniori: 1. I. Damian (Dinamo) 
548 p, 2. G. Sicorschi (Dinamo) 538 p. 
3. Gh. Vasilescu (Olimpia) 531 p. Pe 
echipe: 1. Dinamo 2 111 p, 2. S.S.E. 1 
1 920 p, 3. Metalul 1 824 p; senioare : 
1. Ana Goreti (Olimpia) 528 p, 2. Ana 
Capela (Olimpia) 522 p, 3. Rodica 
Hnat (Dinamo) 521 p. Pe echipe: 1. 
Olimpia 1 517 p, nou record al R. P. 
Române (v. r. 1.491 p), 2. Dinamo 
1 505 p, 3. S.S.E. 1 1 461 p; juniori: 
1. M. Pavel (Dinamo) 531 p, 2. B. 
Csegezi (Steaua) 517 p, 3. A. Simion 
(S.S.E. 1) 513; junioare: 1. Elena Nis- 
tor (Steaua) 523 p, 2. Vera Stroe (Di
namo) 499 p, 3. Nicoleta Cosovschi 
(S.S.E. 1) 498 p. Pistol sport seniori:

1. V. Atanasiu (Steaua) 585 p; 2. 
Flanțaropol (Olimpia) 579 p; 3. I. Pie 
tea (Olimpia) 561 p; juniori : 1.
Gered (Metalul) 568 p; 2. N. Vlad (t 
limpia) 558 p; 3. D. Iuga (Dinam 
556 p. Armă sport 3x20 focuri, set 
ori: 1. V. Nistor (S.P.C.) 490 p; 2. 1 
Nicolescu (Olimpia) 470 p; 3. I. St 
(S.P.C.) 462 p. Pe echipe: 1. S.P. 
1867 p,- 2. S.S.E. 1 1763 p; 3. Dinan 
1759 p; senioare: 1. Eugenia Zah 
rescu (Dinamo) 432 p; 2. Mihaela St 
nescu (Olimpia) 398 p,- 3. Maria F> 
colescu (Olimpia) 385 p; juniori : 
C. Codreanu (Steaua) 503 p,- 2. ! 
Pavel (Dinamo) 500 p; 3. L. Ionesi 
(Dinamo) 474 p; junioare: 1. Mei 
nia Radu (Steaua) 470 p; 2. Mariai 
Vasiliu (Dinamo) 462 p,- 3. Vera Str< 
431 p.

Clasament general pe echipe: 
Dinamo 7 p,- 2. Olimpia 11 p;
S.S.E. 1 13 p; 4. S.P.C. 19 p; 5. Met 
Iul 20 p. Trofeul a fost cucerit < 
sportivii dinamoviști.
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DUPĂ 7 ETAPE... DESPRE CUPLAJUL DE DUMINICĂ

DE LA MASA PRESEI
antrenorii 
într-o șe-

După etapa de miercuri, 
de categoria A s-au reunit 
dință, desfășurată sub auspiciile co.e- 
giului central, dezbătînd problemele 
jocului și ale antrenamentului în lu
mina celor 7 etape. S-a pornit de la 
analiza desfășurării meciurilor ofi
ciale, insistîndu-se asupra trăsăturilor 
esențiale pozitive și negative, ca în 
final să se lege aceste aspecte de 
antrenamentul fiecărei echipe în par
te. Prin asta s-a încercat să se facă 
legătura directă între felul de a juca 
și cel de a se antrena, stabilindu-se 
responsabilitățile antrenorilor și ale 
jucătorilor.

S-au discutat, destul de amănunțit, 
caracteristicile celor 7 etape : din 
punct de vedere al jocului pe baza 
rapoartelor observatorilor federali, iar 
al antrenamentului, în funcție de con
troalele făcute de antrenorii federali 
la fiecare echipă.

In privința jocului a reieșit că din 
punct de vedere al calității s-au făcut 
unele progrese față de retur. Astfel, 
echipa Rapid a adoptat o concepție 
dc/p>c mai ofensivă, aplică în retur 
un joc mai clar și mai eficient. Apă
rarea este punctul tare, care dă în- 

. credere atacului. Fantezia și eficiența 
tactică a celor două „vîrfuri” din 
atac, lonescu și Dumitriu, la care se 
adaugă Georgescu (mijlocașul de spri
jin) au asigurat feroviarilor succesul 
și locul prim după șapte etape. Ce
lelalte două echipe fruntașe bucu- 
reștene, Dinamo și Steaua, trec în 
schimb prin eclipsă de formă. în a- 
ceastă categorie intră și Știința Cluj. 
Există echipe inconstante ca Steagul 
roșu, U.T.A.. Minerul Baia Mare, Fa
rul, Știința Craiova. în evident pro
gres... Progresul, adevărata revelație 
a acestui sezon, datorită și lui Ma
teianu. care a înțeles, în sfîrșit, să-și 
pună în valoare talentul, pregătin- 
«lu-se cu conștiinciozitate. în ultimele 
etape Petrolul a acționat la un nivel 
bun, atît „acasă” cît și în deplasare.

Returul, deși pregătit minuțios din 
punct de vedere tehnic și organiza
toric, prin cursuri de antrenori, 
structaje, 
tat saltul 
tată în : 
fășurarea 
lizăm :

Loturile echipelor nu au fost 
cerințelor categoriei 

accidente sau defec- 
de conduită nespor- 
echipe au rămas în 
deseori sub valoarea

Pe o vreme ideală, nici prea cal
dă nici prea rece, spectatori, specia
liști, antrenori și ziariști au asistat 
la „duminica sportivă" fotbalistică 
desfășurată pe stadionul „23 August".

Ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plă
cut din întîlnirile dintre lotul „A" — 
S. V. Meiderich și lotul „B" — Se
lecționata Divizionară ? Iată:

Frumos a acționat selecționata B 
în meciul de deschidere, în repriza 
a II-a. Am remarcat în această parte 
a partidei jocul in general colectiv 
al înaintării, în care s-a integrat bine 
„tandemul" Sasu — Badea. De remar
cat în plus la selecționata B jocul cu 
pase în adîncime, cu dese schim
bări ale direcției mingii. 3—4 pase 
i-au adus pe cei de la „B" în iața porții

Totuși, putem consemna că lotul ,,B" 
a practicat un fotbal bun și de cali
tate. Formația conturată in meciul de 
duminică se anunță destul de redu
tabilă și va putea face față — cre
dem — cu succes adversarului la
Istanbul.

în ceea ce privește lotul „A", intro
ducerea lui Mateianu ca dispecer 
este bine venită și el a dovedit și in 

•acest meci că își menține forma co
respunzătoare. Ne-au plăcut, de ase
menea, golurile înscrise de Ion Io- 
nescu (cînd a purtat mingea pe pj- 
cior, pînă s-a retras apărarea adversă 
din fața lui, moment care i-a oferit 
posibilitatea să înscrie spectaculos), „tare". Adică din primul minut 
Mateianu, Georgescu și Năstureșcu. 
Spectaculoase au fost o serie de exe-

al calității jucătorilor în

în- 
buletine etc., nu a manifes- 
așteptat. Cauza trebuie cău- 
alcătuirea loturilor și 
antrenamentelor. Să le

des- 
ana-

alcă-
tuitc la nivelul
A. La primele 
țiuni de formă, 
tivă etc., unele 
11 —12 jucători,
titularilor (Farul, Știința Craiova, Di
namo Pitești, Crișul, Steaua etc.). 
Dintr-o dată factura jocului a scăzut 
sau a prezentat mari fluctuații. La 
acest fapt s-au adăugat și antrena
mentele monotone, cu exerciții de
parte de esența jocului, globale ca 
factori, adevărate „prefabricate 

~ jocului.
ale

Intilirîrî internaționale 
amicale

Echipele noastre susțin și în cursul 
acestei săptămâni întîlniri internațio
nale cu caracter amical. Astăzi Sătmă- 
reana întîlnește pe Spartak Plzen, iar 
miine Petrolul susține un meci cu re
prezentativa secundă a Bulgariei. Tot 
mîine Minerul Baia Mare îptîinește pe 
Spartak Trnava.

Dacă în privința apărărilor s-a 
constatat o creștere valorică sub
stanțială, la mai toate echipele, în 
privința atacului rezultatele sînt deo
camdată mediocre. Unele echipe reu
șesc să-și creeze situații de joc sufi
ciente, dar nu le fructifică (Rapid, 
Petrolul, U.T.A., Steagul roșu, 
C.S.M.S. etc.) în timp ce altele nici 
măcar nu-și creează asemenea situații 
(Farul, Difiamo Buc., Crișul etc.).

Mai neplăcut este că unele echipe 
încearcă să practice numai un joc 
defensiv (Dinamo Pitești). Eficacita
tea, atributul esențial al unei echipe 
este efectul jocului atacanților și 
ales
porții. Șutul este o problemă și 
nică, dar și morală. Sînt jucători 
tul de numeroși care se eschivează 
să tragă la poartă sau care nu se 
concentrează suficient în finalizare. 
Atacul trebuie să se angajeze total în 
jocul din fața porții, or 
privință atacanții echipelor 
categorie A au ezitări, fie 
tehnicii învechite, în ritm 
form, fără „ruperi" de la lent la rapid, 
fie din cauza comodității.

Antrenamentele nu s-au ridicat la 
cerințele jocului modern. Este greu, 
firește, de a pretinde ca în 2—3 luni 
să se modifițe 
veluri atît de 
din controalele 
se constată că 
aplică cunoștințele primite la cursul 
de perfecționare din ianuarie a.c.

Fără un antrenament modern iz- 
vorît dintr-un joc modern, clar înțe
les, fără o dăruire completă a jucăto
rilor nu se poate progresa constant 
și substanțial.

în concluziile trase, tov. GH. PO
PESCU, președintele F.R.F. a arătat 
deficiențele echipelor, insistînd asupra 
faptului 
atacului 
departe 
Asupra 
în mod complex și multilateral, 
toată perseverența. Este 
însă să se înțeleagă că antrenamentul 
pregătește jocul, dar pentru un joc 
modern, trebuie alt antrenament decît 
cel vechi, de odinioară. Profilul an
trenamentului trebuie restructurat 
după învățămintele căpătate la cursul 
din ianuarie a.C. La sfîrșit, colegiul de 
antrenori a trasat sarcini precise, pri
vitor la problema jocului și antrena
mentului actual, stabilind că în eta
pele care urmează, antrenorii trebuie 
să adapteze bagajul metodic la pro
filul jocului. Medicii au obligația să 
contribuie la rezolvarea problemelor 
privind forma jucătorilor. S-a preci
zat și in Ce constă acest profil și 
cum trebuie studiat în continuare. De 
asemenea, s-a recomandat o mult mai 
mare insistență asupra disciplinei și 
implicit asupra pregătirii morale și 
de voință. Apreciem că asemenea con
sfătuiri după cîteva etape sînt și utile 
și necesare, căci mențin în atenție 
evoluția fotbalului de performanță.

tehnica de joc la ni- 
pretențioase. Totuși, 
executate la echipe 

prea puțini antrenori

în această 
noastre de 
din cauza 
lent, uni-

mai

Panică in careul selecționatei divizionare... 'Fază din meciul Lotul ,.B“- Selec
ționata divizionară 6- -0)

cuții tehnice ale lui lonescu, Mate
ianu și Ghergheli. Antrenamentul n-a 
convins in suficientă măsură. N-a con
vins, pentru că in fața primei noastre 
garnituri a acționat o formație fără 
pretenții. Cum se spune, o echipă 
venită pe o vreme frumoasă in „we-

adverse, tinde s-a creat o adevărată 
panică. Și acest lucru este foarte im
portant în fotbal. Nu ne-au plăcut 
insă individualismul in joc la unii fot
baliști, apărarea, care a acționat de
seori greoi, cu greșeli și replica sub 
așteptări a selecționatei divizionare.

că trăsătura fundamentală a
— eficacitatea —- este încă 

de a se afla la nivelul dorit, 
ei trebuie concentrată atenția 

cu
important

N. PETRESCU
antrenor federal

Si ei merită atentie!
-> ■>

Duminică, pe „23 August", lotul B pildă, nu a apărut decît de patru ori 
a ridiculizat (6—0 !) o selecționată a în formația sa. Ene II, care începuse 
categoriei A care urmează să-și în- u:— —> -”J—*- ■- — -------
ceapă sîmbătă, la Foggia, turneul de 
două jocuri în Italia.

în cronica noastră de ieri ne-am 
ocupat mai puțin de învinși. De aceea, 
revenim astăzi. în ciuda scorului, nu 
putem avea decît cuvinte frumoase 
pentru Datcu și Mândru, cei doi por
tari. Jenei și Dinu au acționat uneori 
ceva mai precis decît cei pe care i-au 
înlocuit, în timp 
Raksi și Haidu 
tăioși. Restul...

Ne gîndim în 
de mijloc Petru 
în prima repriză. Cu un an în urmă 
ea era, într-adevăr, printre cele mai 
bune din țară, Har acum... Cercetînd 
colecția ziarului și făcînd o medie a 
notelor primite de cei doi mijlocași 
la toate meciurile susținute de ei în 
această primăvară, reiese că Petru 
Emil are media 5,25 iar Koszka 5,40. 
Dar Ivan ? Media lui este 5,43 iar 
în meciul de duminică — ca și în 
altele — a dovedit că nu merită mai 
mult. La înaintare au mai jucat Con
stantin (media 5) și Ene II (5,50) care, 
de asemenea, . nu au dat satisfacție 
nici în acest meci. In cele șapte etape 
consumate pînă acum, Constantin, de

ce la înaintare doar 
s-au arătat mai bă-

primul rînd la linia
Emil-Koszka, folosită

bine returul, vădește în ultima vreme 
o scădere de formă care a ieșit în 
evidență și în meciul de duminică.

Așadar, ce criterii au stat la baza 
selecționării lui Ivan, Petru Emil, 
Koszka, Constantin și Ene II în această 
selecționată ? Există destui alți jucă
tori îndreptățiți să facă parte din 
echipă : Cîmpeanu, Bâtlan, Szabo, 
Țîrlea, Neșu, Dragomir, Nagbi (Di
namo Pitești), Peteanu, Goran, Săt- 
măreanu, Stoenescu, Mihai. Cel mai 
mare atu al multora dintre ei este ti
nerețea, iar al tuturor— dorința de 
afirmare. Ei, într-adevăr, 
multe de învățat în turneul

ar avea 
din Italia.

ckend". Spunem aceasta nu pentru? 
a știrbi din meritul învingătorilor ci 
pentru a sublinia că pe viitor avem 
nevoie, cu ocazia ultimelor verifi
cări înaintea partidelor decisive, de 
sparing parteneri tari, care să pună 
la încercare potențialul echipei na
ționale.

Nu ne-a mai plăcut la acest meci 
nici îaptul că am „încasat" de la în
ceput un gol, uitînd 
lecțiile cu Danemarca, 
drid etc. Punînd meciul 
antiteză cu jocul Cehoslovacia — Por
tugalia vom vedea că noi nu sintem 
pregătiți să jucăm de la început 

să 
luăm întîlnirea în serios. Portughezii 
s-au lipit pur și simplu de adversar, 
s-au bătut pentru îiecare minge, n au 
lăsat să le scape nimic. Și dacă ne 
reîerim Ia fotbaliștii turci, acestora le 
este caracteristic iureșul, năvala, pes
te adversar în primele 15—20 minute 
ale reprizei I și in ultimul sfert de 
oră al celei de a II-a, precum și apă
rarea supranumerică. Deci, atenție 
fotbaliști !

Un alt lucru supărător este apelat 
privind driblingul apărătorilor în ca
reu. Fotbaliștilor noștri li s-a spus 
de mii și mii de ori că acest lucru 
este periculos, constituind o gravă 
greșeală și că orice minge ivită in 
teren trebuie respinsă imediat sau 
trimisă in adîncimea terenului. Atit 
Dan Coe cît și ceilalți apărători n-au 
procedat așa. Deci, tovarăși antre
nori, atenție Ia această serioasă lipsă 
a formației noastre naționale.

în ceea ce privește linia de mijloc, 
ea a acționat încîlcit și fără suflu. 
(In special rapidistul Georgescu, care 
a acționai greoi și neinspirat). Cil des
pre înaintare, aceasta a jucat mult 
timp fără nerv, a înghesuit jocul pe 
centrul terenului, fără să arate vita
litatea care trebuie să caracterizeze 
pe niște fotbaliști angrenați într-o 
competiție de mare importanță. Cel 
puțin Creiniceanu ni s-a părut că se 
comportă ca un jucător de „district", 
unde latura tehnică și orientarea în 
joc sînt doar... deziderate. Meciul 
Cehoslovacia —■ Portugalia, vizionat 
in parte pe micul ecran al televizoru
lui, ne-a pus totuși in temă cu ceea 
ce se cheamă fotbal în unele țări. 
La Bratislava, cu toată ploaia și te
renul alunecos, s-a jucat fotbal. Am 
văzut oameni căzind și apoi ridicîn- 
du-se fulgerător, luptind pînă la ulti
ma picătură de energie pentru ba
lon, am văzut mingi trimise milime
tric Ia partener și mingi pe care 
Schroif nu le putea apăra decît bo- 
xîndu-le in extremis. La noi, aceeași 
meteahnă : să se intre cu mingea în 
poartă, nu altceva. Deci și aici aten
ție ! Pentru că eficacitatea ține nu 
numai de orientarea în joc, de dîrze- 
nia cu care se dispută îiecare baton, 
ci mai ales de tăria și irecvența cu care 
se șutează la poarta adversă.

Să sperăm că Ia 2 mai iotbaliștii 
celor două garnituri „A" și „B" vor 
acționa fără aceste carențe, că vor 
tranșa „socotelile" în favoarea lor.

parcă de 
Real Ma- 
nostru în

D. MARIN

ȘTIRI, REZULTATE
PETROLUL, (JUNIORI) 
CIPĂ LA UN TURNEU

NAȚIONAL

PARTI- 
INTER-

„Partizan”
1—5 mai 
fotbal re- 

Alături

Aiud—Clujeana 1—0 (0—0), Uhirea 
Dej—Chimica Tîmăveni 1—0 (1—0), 
Forestiera Sighetul Marmației—Topi- 
torul Baia Mare 4—0 (2—0), Jiul Pe- 
trila—A.S. Cugir 3—0 (2—0).

Lotul B își continuă pregătirile

Cluburile „Palilulac” și 
Belgrad organizează între 
un turneu internațional de 
zervat echipelor de juniori, 
de echipele țării gazdă au mai fost
invitate formații din Italia, Austria, 
Bulgaria, Ungaria și România. Tur
neul se va desfășura pe grupe a cîte 
patru echipe — sistem eliminatoriu. 
Semifinala și finala vor avea loc la 
Belgrad în zilele de 4—5 mai.

La acest turneu tinerii fotbaliști 
români vor fi reprezentați de juniorii 
echipei Petrolul, care urmează să 
plece în Iugoslavia în ziua de 30 
aprilie.

PREZENTAREA UNOR FILME DES
PRE FOTBAL ÎN MAI MULTE 

ORAȘE DIN ȚARA

Lotul fotbaliștilor din selecționata 
secundă a țării, care va întâlni du
minică la Istambul reprezentativa B 
a Turciei, își continuă pregătirile 
în tot cursul acestei săptămâni sub 
conducerea antrenorilor Bazil Ma
rian și Angelo Niculescu. Cei 16 
componenți ai lotului vor mai efec
tua cîteva antrenamente comune și 
un joc în compania unei formații 
de categoria C. Ieri dimineață doc
torul lotului, Dumitru Tomescu, ne-a 
comunicat că toți jucătorii lotului

B se simt bine și manifestă o bună 
dispoziție la antrenamente.

Bazil Marian, antrenorul echipei, 
este la rândul lui mulțumit, după 
meciul de duminică, de randamentul 
dat de formația de care se ocupă. 
„Bineînțeles, ne-a spus el, mai sînt 
de pus la punct unele lucruri. De 
exemplu in linia celor patru fundați 
unde Dumitru Nicolae se pare că 
nu a venit destul de bine pregătit 
de la clubul său. Duminică el a co
mis cîteva greșeli în joc fapt ce ne 
dă de gîndit. in orice caz el acor-

dă destul interes la antrenamente, 
dorește să fie titular în echipă"...

După cum se știe din lotul repre
zentativ B al țării noastre fac parte 
următorii jucători: Andrei, Ccmstan- 
tinescu (portari), Lupescu, D. Nico
lae, Grăjdeanu, Deleanu, Al. Geor
gescu (fundași), Năftănăilă, Ja- 
maischi, D. Popescu (mijlocași), Ba
dea, Frățilă, Sasu, Adam, Nun- 
weiller VI și Sabo (înaintași).

Formația va pleca Ia Istanbul în 
cursul zilei de vineri.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Textila Botoșani—Foresta Fălticeni 
3—2 (1—I), Gaz metan Mediaș—Stea
gul roșu Brașov 3—1 (0—0), Electro- 
putere Craiova—Minerul Deva 6—0, 
(4—0), Viitorul Suceava—Dinamo Mol
dova Iași 1—6 (0—3), Victoria Giur
giu—Progresul Alexandria 3—0 (ne- 
prezentare), A.S.A. Tg. Mureș — C.S.S. 
Cluj 3—0 (neprezentare), Vagonul 
Arad—C.F.R. Timișoara 1—5 (0-—2), 
Tractorul Brașov—Metrom Brașov 3—0 
(2—0), Metalul Pitești — Muscelul 
Câmpulung 0—0, Faianța Sighișoara— 
Rulmentul Brașov 2—0 (0—0), A. S.

Continuînd acțiunea inițiată de 
F. R. Fotbal, antrenorii Gh. Stăncu- 
lescu și Eduard Lucaci vor prezenta 
într-o serie de orașe din țară filme și 
referate privind pregătirea fizică și 
tehnică a unor echipe fruntașe din 
R. P. Ungară și R. F. Germană. Iti- 
nerariul celor doi antrenori este ur
mătorul : 29.IV la Satu Mare, 30.IV 
la Baia Mare, 3.V la Tg. Mureș, 6.V 
la Mediaș, 10.V la Rm. Vîlcea și 12.V 
la Pitești.

Pentru ca această importantă ac
țiune să-și atingă scopul propus or
ganele locale UCFS, comisiile de fot
bal, secțiile de specialitate ale aso
ciațiilor și cluburilor sportive sînt 
datoare să ia toate măsurile organi
zatorice necesare pentru mobilizarea 
unui număr cît mai mare de antre
nori, instructori și jucători de toate 
categoriile.
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Primul concurs de parașutism al anului
Timp de două zile (sîmbătă și dumi

nică) au avut loc pe aerodromul Clin- 
ceni primele întreceri de parașutism 
<din acest an. Concursul a fost rezervat 
tineretului și s-a bucurat de un frumos 
succes. Trofeul pus în joc — „Cupa pri
măverii” — i-a revenit, la capătul unei 
dispute pasionante, tînărului parașutist 
Ionel Iordănescu de la asociația spor
tivă „Zburătorul".

Iată celelalte rezultate : proba de 
salt de la 1 000 m cu deschiderea în
târziată a parașutei (pînă la 10 sec.) 
și aterizare la punct fix : 1. Elisabeta

Minculescu 364 p ; 2. Ionel Iordănescu 
361 p ; 3. Vasile Sebe 355 p.

Proba de salt de la 600 m cu des
chiderea imediată a parașutei și ateri
zare la punct fix : 1. Cornel Serghian 
368 p ; 2. Nicolae Grămescu 363 p ; 
3. Vasile Marin 358 p.

Clasamentul general în urma celor 
două probe : 1. Ionel Iordănescu 720 p 
— cîștigătorul „Cupei primăverii”, 2. 
Cornel Serghian 686 p., 3. Vasile Marin 
685 p.

T. V.

DE LA I. E. B. S.

• Pentru întîlnirea internațională de 
fotbal R. P. ROMANĂ—TURCIA din 
2 mai, de pe stadionul „23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite: str. Ion Vidu, Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August”, 
Republicii, Dinamo și Giulești.

• Casele din str. Ion Vidu și 
Pronosport vînd și bilete pentru „Tur
neul celor 4“ la box, de azi și joi de la 
sala Floreasca.

La aceste gale de box sînt valabile 
următoarele legitimații eliberate de 
UCFS/C.G.: roșii și maro în piele, 
gri în dermatin ale maeștrilor spor
tului la box, ale antrenorilor emeriți 
și maeștrilor emeriți ai sportului, verzi 
în dermatin, însoțite de delegații, în 
limita locurilor rezervate fiecărui ziar, 
la masa presei.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri la bazin.

Duminică dimineața, din tribuna ve
lodromului Dinamo, numeroși specta
tori au urmărit — chiar mai multe 
ore decit era prevăzut ! — un reușit 
concurs de... călărie. Foarte bine orga
nizată, competiția dotată cu „Cupa Di
namo" ne-a oier it prilejul de a urmări 
evolufia tuturor călăreților bucureș- 
teni. Și aceasta, de cele mai multe ori, 
în două sau chiar trei probe.

Concursul a avut ca principal scop 
verificarea și selecfia loturilor de ju
niori și seniori care urmează să par
ticipe la concursul international de 
călărie de la Novisad. Dar, cu același 
interes au fost urmărite și probele in 
care nu evoluau truntașii echitafiei 
noastre. Pentru că este bine să ne gin- 
dim și la viitoarele competiții. Iată 
de ce am consemnat ca un lucru bun 
prezenta în prima probă a concursu
lui a unui mare număr de cai începă
tori și — mai ales — conducerea lor 
pe parcurs de către călăreți îruntași: 
Gh. Langa, C. Vlad, Recer Oscar, V. 
Bărbuceanu etc. Parcursul a fost ca 
pentru... debutanti — (inîndu-se sea
ma de stadiul de pregătire a cailor —

așa incit 9 concurenfi au Încheiat 
proba cu 0 p penalizare.

O pasionantă dispută a prilejuit-o 
proba de semiușoară in care E. Iones- 
cu (Baiadera), Șt. Teodorescu (Sapa), 
A. Costea (Graur), Gh. Langa (Pru
dent), V. Tudor (Scufi|a) și D. Velea 
(Faima) și-au împărțit — la egalitate 
de puncte in baraj — locurile 1—6. 
Un parcurs destul de dificil au avut 
de efectuat juniorii în proba de cate
gorie mijlocie. Singurii care n-au pri
mit penalizări : M. Aluneanu (Floricel 
și Fraga) și I. Popa (Ogor). In proba 
similară rezervată seniorilor am re
marcat, îndeosebi, evolufia călăreților 
V. Pinciu (Neron), V. Bărbuceanu (Al
tai), B. lonescu (Melchior), A. Costea 
(Recova) și Gh. Langa (Gind.) — toți 
cu 0 p. Patru concurent! au terminat 
proba fără penalizări și la categoria 
semigrea : Costea, Pinciu (cu Clasic și 
Gratiela) și Langa. In cea mai dificilă 
întrecere, proba de categorie grea, 
victoria a revenit lui Gh. Langa — cu 
Simplon — care a realizat 7 p.

„Cupa Dinamo" a fost ciștigală de

călăreții de la Steaua (33 p), urmafi d 
cei de Ia Dinamo (21 p) și Știința (6 g‘

In ceea ce privește aprecierii 
le despre componența loturilor re 
publicane, împărtășim părerea c< 
dintre juniori s-au impus (nu numa 
in concursul de duminică) M. Alunea; 
nu, M. Silea, Gabriela lonescu ș 
Gh. Moișeanu, iar dintre seniori V 
Pinciu, Gh. Langa, V. Bărbuceanu ș 
C. Vlad. De altfel, toii acești călăreț 
au la ora actuală și cai bine pregătiți 
in formă.

Apreciind frumoasa inițiativă a or
ganizării consecutive a celor două 
competiții bucureștene de călărie, ne 
exprimăm totodată dorinja ca prel 
gătirile și participarea la concursul de 
la Novisad și la alte întîlniri inter
naționale să nu însemne — așa cum 
s-a intimp/at în anii trecuți — aban
donarea concursurilor interne, carer, 
s-au dovedit pe cit de plăcute, pe atit 
de utile.

DAN G1RLEȘTEANU

Un program atractiv la concursul Pronosport 
din această săptămînă

119 744 lei report la Pronoexpresul de miine
Concursul Pronosport de duminică

2 mai, pune în fata participanților pe 
prim plan partida de debut a forma
ției țării noastre în preliminariile 
campionatului mondial, grupa a IV-a, 
Ia București, cu Turcia. Programul 
mai cuprinde meciul echipei de tine
ret de la Istanbul și 10 întâlniri e- 
chilibrate din cadrul campionatului 
categoriei B seriile I și II.

Iată programul concursului 
aosport de duminică :

R. P, Română — Turcia 
Turcia (tineret) — R. P. Română 

(tineret).
C.F.R. Roșiori — Flacăra Moroni 
Știință Galați — Metalul Tirgoviște 
Poiana Cîmpina — Constructorul 

Brăila.
C.F.R. Pașcani — Știința București 
Tractorul Brașov — Siderurgistul

Galați.
Ind. sîrmei — A.S.A.. Tg. Mureș 

'tSătmăreana — C.F.R. Timișoara 
(Știința Timișoara — Jiul Petrila 
’Recolta Cărei — Clujeana 

> A.S. Cugir — C.S.M. Reșița.
• Joi este ultima zi in care vă 

'«nai puteți procura biletele pentru 
itragprea specială Loto de vineri 30 
Aprilie.

Pro-

Premiile concursului Pronosport 
nr. 16 din 18 aprilie 1965:

Categoria 1: 2.014 variante a 41 
Iei.

Categoria a II-a: 16.365 variante 
a 15 lei.

Intrucît valoarea unitară a premiu
lui III față de numărul de variante 
cu 10 rezultate (45.343) este sub pla
fonul minim de lei 10, fondul acestei 
categorii (lei 151.951) s-a alocat la 
categoria a II-a conform regulamen
tului.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 16 din 24 aprilie 1965.

Categoria a
32.764 lei și 8

a

II-a: 1 variantă 
variante a 7.764 lei 
IlI-a : 68 variante

a

aCategoria
1.106 lei

Categoria
200 Iei

Categoria
65 lei

Categoria
13 lei

REPORT CAT. I :
Tragerea la sorți

25.000 lei acordat unei variante cîș- 
tigătoare de la cat. a II-a va avea Ioc 
miercuri 28 aprilie 1965, o dată cu 
tragerea concursului Pronoexpres, la 
Zimnicea.

a

a

a

IV-a : 482 variante a

V-a: 1487 variante a

Vl-a : 7083 variante a

119 744 Iei
a premiului de

Campionatul pe echipe al Capitalei
• Spectatorii prezenți duminică di

mineață la întîlnirea de box dintre 
echipele Dinamo+Steaua — Progre
sul+S.P.C. nu au avut ce regreta. Ma
joritatea meciurilor au fost intere
sante, cu dese răsturnări de situații. 
Trebuie să scoatem în evidență evo
luția boxerilor: I. Stan, M. Ciocan, 
D. Mihalcea și T. Ivan, care au în- 
cîntat publicul prin boxul prestat. 
Prezentând o formație mai puternică

combinata Progresul+ S.P.C. a cîști- 
gat această întâlnire cu scorul de 
25—22. Rezultatele au fost următoa
rele i

Juniori: V. Tudor (Pr. + S.P.C.) b.p. 
T. Nebunoiu (D + S), G. Constantin 
(D + S) b.p. N. Gheorghe (Pr.+S.P.C.), 
G. Marcu (Pr.+S.P.C.) b.p. M. Budu 
(D + S), I. Rădulescu (Pr. + S.P.C.) b. 
K.O. repr. 1 D. Precup (D-j-Sh I. Stan 
(D + S) meci

FINALA CONCURSULUI DE
A SENIORILOR

Timp de trei zile, orașul Constanța 
găzduit finalele concursului repu

blican de calificare a boxerilor se
niori. Cu acest prilej, o serie de noi 
pugiliști au primit dreptul de a lua 
startul în campionatele republicane 
individuale, alături de boxerii clasi
ficați (cat. I) și maeștri ai sportului.

Iată rezultatele din ultima zi de 
concurs : cat. minimă — P. Ganea 
(Constr. Brăila) b.p. Gh. Soos (Re
colta Salonta) ; cat. hîrtie — Gh. Pa- 
raschiv (Voința Brăila) b.p. P. Gale 
(A.S.A. Timișoara); cat. muscă — 
I. Mihăileanu (Dinamo Craiova) b.k.o. 
I I. Manea (Constr. Huned.l; cat. 
cocoș — C. Bulgara (C.S.M.S. Iași) 
b.p. C. Momoiu (Tractorul Brașov) ; 
cat. pană — C. Stanciu (Vulcan Buc.) 
b.p. D. Anghel (Cimentul Medgidia) ; 
cat. semiușoară — Șt. Florea (Rapid 
București) b. p. M. Dubenco (Tex
tila București) ; cat. ușoară 
I. Crăciun (Chimia Orașul

a

nul M. Ciocan (Pr.+

CALIFICARE

Ghcorghiu-Dej) b.p. A. Șerban (I.S.C. 
Turzii) ; cat. semimijiocie — Gh. En- 
culescu (Vagonul Arad) b.ab. II I. 
Marcoș (Dinamo Cluj) ; cat. mijlocie 
mică -— V. Barbu (Dinamo Craiova) 
b.p. T. Doiciu (A.S.A. Bacău) ; cat. 
mijlocie — I. Manole (C-lung Mus
cel) b.ab. I Fr. Balaș (Lemnarul Odor- 
hei); cat. semigrea — I. Alexe (Rapid 
Plopeni) b.p. Șt. Bcnț (A.S.A. Ora
dea) ; cat. grea — V. Petrescu (Olim
pia Buc.) b.p. P. Zeca (Progresul 
Brăila).

Arbitrajele prestate de brigada 
(Gh. Stanciu — Buc., I. Boamfă — 
Brașov, D. Ionel — Brăila, Aii Rișat — 
Constanța), condusă de B. Robert au 
fost corecte.

S. P.C.), D. Mihalcea (E>+S) meci nul
T. Ivan (Pr. + S;P.C.),-

Seniori: N. Badea (Pr.+S,P.C.) b. 
ab. repr. I V. Pantea (D + S), N. Va
sile (E>+S) b.p. N. Dobrescu (Pr. + 
S.P.C.), G. Voicu (D + S) b.ab.repr.I 
C. Mihălcuț (Pr.+S.P.C.), D. Barbu 
(Pr.+S.P.C.) b,desc. l> Rațiu (D + S).

• întâlnirea dintre Rapid+Gi ivita 
Roșie și Olimpia + Constructorul poa
te ti considerată ca o gală a meciuri
lor terminate înainte de limită. Ast
fel, din cele 11 întîlniri, 8 s-au termi
nat înainte de sfîrșitul celor trei re
prize. Iată rezultatele :

Juniori: I. Mager,u (R.+Gr.R.) b. 
ab. repr. III D. Popescu (O+C), C. 
Ghinescu (O + C) b.p. N. Paraschiv 
(R+Gr.R.), N. Sulger (O + C) b.ab, 
repr. I C. Alexandru (R + Gr.R.), I. Raj" 
du (R + Gr.R.) b.ab. repr. I N. Țintea 
(O+C), G. Grecu (O + C) b.ab. repr. 
I G. Bălănescu (R + Gr.R.), F. Ior- 
dache (R.+Gr.R.) b.p. A. Petrescu 
(O + C).

Seniori : G. Buzoianu (O+C) b.ab. 
repr. L C. Costache (R. + Gr.R.), S. 
Hîrșu (O + C) b.p. S. Nicolaescu (R+ 
Gr.R.ț, C. Săileapu (R + Gr.R.) b.ab. 
repr. II I. Casapu (O+C), A. Bădica 
(R + Gr.R.) b.ab.repr.II I. Zara (O + C), 
I. Baciu (O+C) b.ab.repr.I N. Slancu 
(R + Gr.R.),

Scorul final al acestei întîlniri este 
29—-20 pentru combinata Olimpia-j- 
Constructorul.

30APR!L!E
Rubrică redactată 

nosport.
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Acest produs se spală în apă caldă (35—4O°C) cu săpun de ras, 
fulgi de săpun, Alba-lux sau Alba-super, în vase cu smalțul nedegradat.
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CH. GOLDENBERG, coresp.

U.S. „Dermatina“ Timișoara
Cal. Șagului nr. 100 

PRODUCE <

20 AUTOTURISME 
televizoare 
FRIGIDERE 
CALATORII PESTE Hotare etc

La această tragere specială, după 
cum s-a mai anunțat, se acordă pre
mii de ridicată valoare, atit la cîști- 
gurile obișnuite în bani, cit și la cele 
suplimentare in obiecte și bani.

Punctul de atracție îl constituie 
cele 20 autoturisme dintre care 
se vor atribui la extragerea de 
numere. Lista premiilor conține 
continuare excursii peste hotare 
'autocarul în R.S. Cehoslovacă 
R.P. Ungară, excursii acordate 
număr NELIMITAT, televizoare, fri
gidere, magnetofoane etc.

Se-vor extrage 67 de numere.
Important de reținut este faptul că 

de la începutul anului și pînă in pre
zent numai la Loto s-au atribuit 
de autoturisme.

La tragerea specială Loto din 
aprilie se vor mai atribui încă 
de autoturisme.

CENTURA ELASTICA 
DIN FIBRE ME1ANA 
PENTRU BARBATI

împotriva consecințelor neplăcute ale intemperiilor și oboselii, 
precum și în afecțiuni reumatice, în protejarea zonei lombare — se 
folosește cu bune rezultate centura din fibre melana.

Datorită benzii sale textile își menține forma și nu se deplasează 
pe corp.

Este călduroasă și nu împiedică libera respirație a pielii.
Prețul : între 39 și 59 Iei.
De vînzare în orașul București la magazinul „Adam", din Piața 

Palatului, precum și în orașele Brașov, Cluj, Tg. Mureș, Sibiu și 
Timișoara.

MĂNUȘI din cauciucuri sintetice pentru protecția 
împotriva solvenților petrolieri.

MĂNUȘI de cauciuc pentru joasă tensiune.

M. GHP9LDUȘ,
Corespondent

Și

COVOR auto din PVC pe suport textil prevăzut cu 
striuni, pentru autovehicule și mijloace de trans
port în comun.

FOLIE din PVC simplă și dublată transparentă, 
mată în diverse culori și grosimi pentru con
fecții : haine de ploaie, huse, etc.

ARTICOLE SUDATE pentru plajă sport din folie 
PVC și folie pe suport textil, perne de voiaj, 
umerașe pneumatice pentru voiaj, saltele de 
plajă pentru copii, etc.

DIVERSE ARTICOLE in
jectate din mase plas
tice ca : tocuri pen
tru încălțăminte de 
damă și bărbătească, 
elemente de reflextie 
pentru corpurile de 
iluminat și decorați- 
uni interioare.



BASCHETfe*-

Dublul succes al elevilor din Tg. Mureș O etapă calmă in campionatele republicane
Baschetbaliștii școlilor medii cu 

program special de educație fizică 
și-au desemnat echipele campioane pe 
1965. Competiția, găzduită ireproșabil 
în Capitală, s-a impus printr-un nivel 
tehnic ridicat. Această apreciere coin
cide cu aceea a numeroșilor specialiști 
— profesori de educație fizică și antre
nori — prezenți în sala „Caragiale" în 
cele 5 zile de întreceri. Campioane — 
formațiile masculine și feminine ale 
școlii medii nr. 2 din Tg. Mureș.

Derbiurile turneelor, programate du
minică, în ultima zi a competiției, au 
pus față în față echipele școlilor me
dii nr. 2 din Tg. Mureș și nr. 35 din 
București. Meciul băieților a fost, pur 
și simplu, o îndntare! Faze de o re
marcabilă frumusețe, execuții tehnice 
foarte reușite și, pe deasupra, scorul 
care a alternat continuu. La pauză, 
tinerii baschetbaliști bucureșteni con
duceau la o diferență de 3 puncte 
(33—30). Insuficient avantaj în fața 
unui adversar foarte activ în zona co
șului, cu o mare precizie în aruncări 
și putere de pătrundere. In final, 
baschetbaliștii din Tg. Mureș au câș
tigat partida cu 60—59, De reținut fap
tul că eț^ipa bucureșteană înregistrează 
prima ei înfrîngere din toate cele 5 ediții 
ale competiției... Clasament: I. S. M. 2 
/g. Mureș (antrenor, prof. A. Mădă- 
raș); 2. S. M. 35 București (prof. V. 
Dăscălescu); 3. S. M. 4 Galați (prof. 
P. Ghenț); 4. S. M. 2 Craiova (prof. 
Cezar Pîslaru); 5. S. M. 4. Oradea 
(prof. L. Naghi).

In derbiul fetelor, echipa S. M. 2 
Tg. Mureș a condus din start asupra 
formației S. M. 35 București, pe care 
a întrecut-o cu 68—49 (34—23). Bas
chetbalistele învingătoare au făcut o 
veritabilă demonstrație. Ele au reali
zat deseori puncte, aruncînd la coș 
din săritură, procedeu destul de rar 
întîlnit chiar la meciurile de categorie 
A. De altfel, pentru felul cum s-au 
pregătit în vederea acestui turneu, 
baschetbalistele din Tg. Mureș, care 
câștigă pentru a cincea oară consecu
tiv competiția, au fost aplaudate, în re
petate rînduri, la „scenă de6chisă“. Ci
neva făcea remarca că dacă ar poseda 
un pivot de valoare, echipa S.M. 2 din

Luptă pentru balon în zona coșului. Fază din meciul SM 35 București—SM 4 
Oradea din cadrul turneului republican al școlilor medii cu program de educație 

fizică

Tg. Mureș ar putea face față cu suc
ces meciurilor divizionare. Remarca nu 
este deloc exagerată. Clasament : I. 
S. M. 2 Tg. Mureș (antrenor, prof. Gh, 
Fiillop); 2. S. M. 35 București (prof. 
Ștefania Dinescu) ; 3. S. M. 2 Craiova 
(prof. Angela Minculescu); 4. S. M. 4 
Oradea (prof. Emil Blaga) ; 5. S, M. 4 
Galați (prof. Ion Cucu).

IS.M. nr. 7 (băieți) și S.M. nr. 
(fete) campioane școlare 

ale orașului București
Duminică dimineață s-au desfășurat 

în sala Giulești finalele campionatului 
școlar de baschet al orașului București. 
La băieți, echipa Școlii medii nr. 7 
„I. L. Caragiale" (antrenor prof. Ion 
Oprescu) s-a dovedit bine pregătită 
tehnic și, datorită preciziei in arun
cările de Ia distanță, a învins formația 
Scolii medii nr. 11 „Dimitrie Cantemir" 
(antrenor prof. E. Closovschi) cu 
57—40 (31—22). La fete, echipa Școlii 
medii nr. 1 „N. Bălcescu" (antrenoa- 
re prof. Adriana Florescu] a acționat 
mai unitar și a dispus de Școala me
die nr. 36 (antrenor prof. E. Manea) 
cu 46—34 (24—16). (CR. POPESCU- 
coresp.).

Foto : V. Bageac
La sfîrșitul competiției, am alcătuit 

și echipele turneelor, cu jucătorii și 
jucătoarele care s-au remarcat în toate 
meciurile. Iată-le: FETE : Oltea Che- 
laru și Maria Anastasia (București), 
Elisabeta Lazlău, Suzana Sabados și 
Maria Sombateli (Tg. Mureș). BĂIEȚI: 
Lucian Lungulescu. Sergiu Popovschi 
și Silvestru Cri (București), Dan Mo
dic (Tg. Mureș) și Dan Șerbănică 
(Craiova).

Arbitrajele prestate de G. Chiralău, 
I. Georgescu și S. Filotti — în nota 
valorică a competiției.

TIBERIU STAMA

Partidele celei de a lV-a etape (din 
retur) a campionatelor republicane 
de handbal s-au încheiat, în general, 
cu rezultate scontate, care n-au pro
dus modificări esențiale în cele 4 cla
samente. Excepție fac doar întrecerile 
seriei a II-a a campionatului femi
nin, unde primele trei clasate au fost 
învinse de echipe fără prea mari 
pretenții. Și acum iată cîteva relatări 
ale partidelor desfășurate duminică 
în țară :

MASCULIN, SERIA I : Știința Ga
lați — Dinamo București 10—15. în 
prima repriză gazdele au opus o re
zistență dîrză echipei campioane. De 
abia după pauză, dinamoviștii au ac
ționat cu mai multă vigoare, cîști- 
gînd fără emoții. (T. Siriopol-coresp.).

Dinamo Brașov — Dinamo Bacău 
23—13. Meci deosebit de spectaculos 
la capătul căruia brașovenii au rea
lizat o victorie mult aplaudată. Gaz
dele au acționat mai variat în atac 
și au dovedit o mai bună eficacitate 
în aruncările la poartă. (C. Gruia- 
coresp. reg.).

Steaua — Tractorul Brașov 22—18. 
întîlnire de un bun nivel tehnic cu 
o evoluție de scor interesantă. For
mația brașoveană a realizat o partidă 
bună, făcînd mult timp joc egal cu 
puternica ei adversară. Handbaliștii 
de la Steaua au fost mai hotărîți în 
acțiunile ofensive avînd în Nodea, 
Iacob și Bulgaru principalii realiza
tori. (M. Ghiolduș).

FEMININ, SERIA I : C.S.M. Sibiu— 
S.M. 4 Timișoara 7—10. Gazdele au 
jucat slab, pierzînd prima partidă din 
acest sezon. învingătoarele s-au impus 
prin jocul lor decis la semicerc. (G. 
Topîrceanu-coresp.).

Confecția București — Tractorul 
Brașov 10—9. Joc pasionant din pri
mul și pînă în ultimul minut. Trac-

torul a condus cu 4—1, Confecția cu 
8—6, apoi din nou Tractorul cu 9—8, 
pentru ca finalul să aparțină echipei 
bucureștene, învingătoare pe merit 
(M. G.).

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN — SERJA I

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 248:132 24
2. Steaua Buc. 13 11 1 1 267:174 23
3. Știința Timiș. 13 8 0 5 201:220 16
4. Dinamo Brașov 13 7 0 6 245:219 14
5. Dinamo Bacău 13 6 1 6 186:170 13
6. Știința Galați 13 6 1 6 192:188 13
7. Tractorul Brașov 13 4 0 9 203:236 8
8. Voința Sighișoara 13 3 0 10 174:228 6
9. Știința Tg. Mureș 13 3 0 10 169:246 6

10. știința Petroșeni 12 2 1 9 166:238 5

SERIA A II-A

1. Rafinăria Teleaien 13 12 0 1 231:158 24
2. Știința BUC. 13 11 1 1 237:152 23
3. C.S.M. Reșița 13 9 1 3 232:167 19

Gh.4. Cauciucul

SERIA

Gheorghiu-Dej 13 8 0 5 147:145 16
5. Voința Sibiu 12 6 0 6 146:179 12
6. Rapid Buc. 13 5 1 7 145:180 11
7. C.S.M.S. Iași 13 5 0 8 178:192 10
8. Recolta Hălchiu 13 3 1 9 153:181 7
9. Tehnometal Timiș. 12 1 2 9 180:219 4

10. Știința Cluj 13 1 0 12 150:226 2

FEMININ —

1. Știința Buc.
2. Rapid Buc.
3. Mureșul Tg. M.
4. știința Timiș.
5. S.M. 4 Timiș.
6. C.S.M. Sibiu
7. Confecția Buc.
8. Tractorul Brașov 
‘ Știința Cluj

S.S.E. Ploiești

SERIA .

Rulmentul Brașov
2. Voința Odorhei
3. Favorit Oradea
4. Știința Galați
5. constructorul Timiș.
6. Progresul Buc.
7. Voința Sighișoara
8. S.S.E. Petroșeni
9. Electromag. Buc.

10. Record Mediaș

9. 
10.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2
1
1
1
0
1
4
1
1
0

58
85
75
67

87:
151: 
166: 
135:
110: 97

97:101 
77: 95 
90:103 

108:130
61:271

20
19
19
17
16
13
10
9
7
9

A

1. 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0 
1
3
0
1
0
2
0

19
18
14
13
13
12
11
!•
1» 
!•

IN COMPLETARE LA CRONICA ETAPEI
După rezultatele înregistrate dumi

nică, ordinea în clasamentele campio
natelor republicane de categorie 
este următoarea :

SERIA I

MASCULIN

A 12 6 6 21:19 18
12 6 6 20:20 18
12 6 6 22:23 18
12 6 6 20:21 18
12 5 7 18:23 17
12 4 8 15:27 16

10 9 1 29:10 19
9 7 2 22:11 16

10 6 4 22:19 16
9 4 5 18:16 13

10 2 8 11:28 12
10 1 9 9:27 11

Metalul Pitești—Semănătoarea Buc. 
(M. II) 0—3. Metalul le-a oedat net 
oaspeților, care au acționat maâ decis 
tot timpul. (I. UDRESCU-coresp.).

Penicilina Iași—Progresul Tîrgovișt» 
(F. II) 3—2. Ieșencele, avînd „în bu
zunar" calificarea în seria I, n-au in
sistat prea mult, îngăduindu-le adver
sarelor, care au luptat cu o deosebită 
voință, să câștige două seturi. Cele mai 
bune de pe teren: Tatomir și Călinei 
de la Penicilina, Grigoriu și Corbeanu 
de la Progresul. (D. DIACONESCU- 
coresp.).

SERIA A II-A a campionatului re
publican de categoria A 1964/1965 
pentru echipele feminine a luat sfîr- 
șit, deși a mai rămas de jucat un meci, 
Știința Tg. Mureș—Voința M. Ciuc. 
Dar rezultatul său nu va influența 
actuala ierarhie din clasament a echi
pelor chiar dacă învinge în partida de 
la Tg. Mureș, Voința M. Ciuc rămîne 
pe locul 2, unnînd deci ca în serial 
să promoveze Penioilina Iași. In ace
lași timp, rezultatul restanței ce se va 
disputa la 9 mai nu va putea salva 
echipa Corvinul Deva, care retrogra
dează în campionatul de calificare îm
preună cu ultima clasată, FI. roșie 
București.

Din acest punct de vedere, o for
malitate a fost chiar și meciul jucat 
alaltăieri în Capitală de cele două for
mații din coada clasamentului, ambele 
fiind retrogradate încă înaintea înce
perii partidei. Cit privește jocul dintre 
ele, cu o calitate de nivelul......lanter
nei", s-a încheiat pentru FI. roșie prin 
unica sa victorie din tot campionatul, 
obținută, cum s-ar spune, „la spartul 
tîigului", și prin sublinierea unei 
vățături. Conform acesteia, dacă 
viitor FI. roșie va mai promova 
„A“ (și i-o dorim), va ști să facă 
ce se cuvine pentru a prezenta o 
chipă pe măsura primei categorii, unde 
să se poată menține. Nu ne îndoim că 
noul antrenor al Flăcării roșii, N. Dra- 
gomirescu (a cărui pricepere impune 
aprecieri pozitive și... pretenții) va 
reuși aceasta. Și va izbuti mai cu sea
mă dacă nu se va grăbi acționînd în 
dauna muncii cu perspectivă, renun
țând la jucătoarele lipsite de orizont, 
orientîndu-se cit mai mult spre depis
tarea și selectarea cu grijă a elemen
telor tinere talentate, pregătindu-le te
meinic. Adică, așa cum se pare că a 
început deja să se procedeze la FI, 
roșie în ultima vreme. Iar dacă într-a- 
devăr lucrurile se petrec astfel, atunci 
prețul amărăciunii pricinuite de retro
gradare înseamnă că va putea fi con
siderat ca o primă depunere în con
tul unor viitoare succese durabile I

1. Rapid București
2. Dinamo București
3. C. P. București
4. Farul constanța
5. Știința Cluj
6. Metalul București
7. C.S.M. Sibiu
8. Voința Craiova
9. știința București

10. Partizanul roșu Br.
11. Progresul București
12. C.S.M. Cluj

1. Tractorul Brașov 19 18 1 54:11 37
2. Dinamo București 19 17 2 55:13 36
3. Rapid București 17 16 1 49: 6 33
4. Știința Galați 18 13 5 43:23 31
5. Steaua București 19 9 10 36:31 28
6. Farul Constanța 20 8 12 30:39 28
7. Petrolul Ploiești 20 8 12 30:42 28
8. Știința Timișoara 20 8 12 32:45 28
9. Minerul Baia Mare 20 8 12 28:45 28

10. Știința Cluj 18 8 10 29:33 26
11. Constructorul Brăila 19 7 12 26:40 26
12. Progresul București 20 6 14 25:44 26
13. Dinamo Bihor 19 5 14 20:50 24
14. C.S.M.S. Iași 20 3 17 20:55 23

FEMININ

SERIA A II-A 
MASCULIN

1. Ștlinta Brașov
2. înainte Timișoara

FEMININ

In urma rezultatelor înregistrate în 
tapa de duminică, clasamentele seriei M. (M. I) 3—0. 

la Pe- 
C1M-

. un 
concurs de schi la care au parti- 
reprezentanți ai centrelor univer- 
Brașov, Tg. Mureș, Petroșeni șl

rezultatele înregistrate 1 slalom 
A. Hamuș (Știința

CLASAMENTELE SERIEI A ll-A

Gh. Bădără (Dinamo)
Ain „Cupa primăverii

Zilele trecute s-a desfășurat pe pîrti- 
lle de la Lacul Bîlea, în Făgăraș, “ 

. reușit 
cipat 
■itare 
Cluj.

lată
special seniori : 1. ....
Cluj); 2. P. Tomori (știința Cluj); 3. M. 
Ciora (Ștllnția Brașov); senioare : 1. lo- 
hana Lexen (Știința Brașov); 2. Aranca 
Szabo (Știința Cluj); 3. Gundiș Mores 
(Știința Brașov); juniori : 1. loan Meni- 
hart (Știința Cluj): 2. F. Guia (știința Pe
troșeni); 3. Șt Bornic (Știința Cluj); ju
nioare : 1. Kxdita Tomori (Știința Cluj); 
slalom uriaș seniori : 1. P. Tomori; 2. 
Ion Suciu (Știința Brașov); 3. S. Seidel 
(Știința Petroșeni); senioare : 1. Aranca 
Szabo; 2. Carmen Posticescu (Știința 

. <Juj); 3. Ecaterina Ciutoc (Știința Tg.
Mureș); juniori : 1. șt. Bornic; 2. L. 
Kocso (Știința Cluj); 3. Horia Nicoară 
(Știința Cluj); junioare : 1. Iudita Tomori.

Clasament pe echipe : 1. știința cluj 
42 p; 2. știința Brașov 91 p; 3. știința Pe
troșeni 142 p; 4. Știința Tg. Mureș 147 p.

De remarcat buna organizare a com
petiției asigurată de secția de schi a clu
bului sportiv Știința Cluj. (prof. P. GO- 
TEA).

_ _____  a
II-a a campionatelor republicane se pre
zintă astfel :

masculin
1. Siderurg. Galați 15 13 2 1179— 948 28
2. Aurul Brad 14 13 1 1111— 865 27
3. Olimpia M. I. Buc. 15 10 5 1058— 955 25
4. Știința Craiova 15 8 7 1018—1049 23
5. Voința Tg. Mureș 15 7 8 892— 895 22
6. I.C.F. 14 7 7 904— 873 21
7. Unio Satu Mare 15 5 10 952— 962 20
8. A.S.A. Bacău 15 4 11 796—1068 19
9. Progresul Buc. 15 4 11 928—1052 19

10. Petrolul Ploiești 15 3 12 842—1013 18

1. Crișul Oradea 13 10 3 729—634 23
2. Spartac Salonta 14 8 6 794—672 22
3. Olimpia București 14 8 6 757—699 22
4. I.C.F. 13 8 5 782—722 21
5. Voința Tg. Mureș 13 7 6 682—651 20
6. C.S.M.S. Iași 13 7 6 754—825 19
7. A.S.A. Cluj 14 4 10 828—853 18
8. S.S.E. Rm. Vîlcea 13 4 9 676—890 17
9. știința Timișoara 13 4 9 570—626 17

învingător

Penicilina Iași (F) a promovat în seria I
3. Ind. sîrmei C. Turzii
4. Electroputere Craiova
5. Semănătoarea Buc.
6. știința Petroșeni
7. C.S.M. Cluj
8. Metalul Pitești

FEMININ

1. Penicilina Iași
2. Voința M. Ciuc
3. Progresul Tîrgovlște
4. Știința Tg. Mureș
5. Corvinul Deva
6. FI. roșie București

Petrolul—Minerul B, 
Remarcați: Zamolo și Rotaru de 
trolul. (M. POPESCU și C. 
F E AN U-coresp.).

Farul—Dinamo Buc. (M. 1) 0—3, 
victorie datorată atacului dinamovist, 
în care s-au evidențiat Derzei și Cor
beanu. De la Farul, care a jucat fără

Duminică dimineața, consiliul oră
șenesc UCFS București le-a oferit ru
tierilor posibilitatea de a se întrece 
pentru „Cupa primăverii". Vremea 
frumoasă a stimulat participarea ci
cliștilor, arbitrii inregistrînd la star
tul probelor aproape 130 de alergă
tori. Ne-am permite însă să arătăm 
că în timp ce în majoritatea țărilor 
din Europa se desfășoară competiții 
de amploare (cu 3, 4 și chiar 5 eta- 
n_e), pregătitoare pentru marele se
ason, organizatorii noștri de întreceri 
se mulțumesc cu obișnuitele curse de 
duminică. Acestea nu oferă un puter
nic stimulent în pregătire și nu con
tribuie în măsură suficientă la pune
rea în formă a alergătorilor noștri. 
Așadar, atenție !

Cursa seniorilor, desfășurată de-a 
hmgul a 100,5 km pe ruta București— 
Giurgiu — București, a fost dominată 
de membrii lotului republican de ti-

neret, majoritatea dintre ei sportivi 
ai clubului Dinamo București. Băie
ții antrenorului Nicolae Voicu au se
sizat faptul că majoritatea partici- 
panților nu sînt dispuși să investeas
că forțe în dinamizarea cursei și, în 
mod firesc, s-au pus pe lucru. Ei au 
dat tonul pe prima parte a traseului 
și ritmul de alergare impus a făcut 
ca după o oră să înregistrăm 41 
km. înainte de Giurgiu o barieră le 
impune un „repaus" de 1:15. Ion 
Constantinescu, revenit în pluton cu 
ajutorul... barierei, se detașează și 
trece primul la punctul de întoarce
re. Imediat fug din pluton dinamo- 
viștii Em. Rusu și Gh. Drăghicioiu. 
Forțele nu sînt însă suficiente pentru 
o acțiune decisivă și din pluton mai 
sosesc încă 6 rutieri. In 9 alergători 
acțiunea are toate șansele. De altfel, 
în final fugarii vor avea mai bine 
de 2 min. avans față de urmăritori.

La sprint, Gh. Bădără, activ, 
mos, se repede și nimeni nu-i poate 
lua plasa. Clasament: 1. GH. BĂDĂ- 
RA (Dinamo) 2 h.26:03 (medie orară 
41,2 km); 2. N. Ciumete (Dinamo) 
2 h.26:04; 3. V. Burlacu (Steaua); 4. 
Gh. Suciu (Olimpia Brașov); 5. Gh. 
Drăghiciou (Dinamo); 6. C. Grigore 
(Voința); 7. Șt. Suciu (Olimpia Bra
șov); 8. I. Constantinescu (Voința);
9. Em. Rusu (Dinamo) — același timp;
10. C. Ciocan (Dinamo) 2 h.28:10.

Celelate curse au fost cîștigate de 
D. Gușoiu (CPB) 15 km în 27:14 la 
semicurse; T. Nicolaescu (Steaua) 8 
km în 16:08 la turism; FI. Negoescu 
(Steaua) 25 km în 39:30 la juniori 
cat. a II-a și M. Beșleagă (Dinamo) 
40 km în 1 h.02:02 la juniori cat. I.

Startul s-a dat, din lipsa de preve
dere a organizatorilor, cu o jumăta
te de oră întirziere.

HRISTACHE NAUM

Chiriță (Steaua), dublat de Papugiu, 
în luptă cu blocajul pe care i-l opun 
gălățenii Iorga și Vasile. (Fază din me
ciul jucat duminică, de care ne-am o- 

cupat în cronica apărută luni) 
Foto : T. Roibu

nerv, s-au remarcat parțial Timirgazin 
și Vasiliu. Bun arbitrajul lui C. Mușat- 
Constanța. (CIL GOLDENBERG-co- 
îesp.).

Știința Cluj — Farul (F, I) 3—1. 
Atacul gazdelor (Porumb și Mocanu), 
bine servit de Rodica Marcu, și-a im
pus „punctul de vedere". Cea mai 
bună de la învinse: Goloșie. (ȘT. TĂ- 
MAȘ-coresp.).

înainte Timișoara—Ind. sîrmei C. 
Turzii (M. II) 3—0. Dintre localnici 
s-au detașat Weiss, Răducanu și Ru- 
sănescu. (A. ARNĂUTU-ooresp.).

Știința Brașov—C.S.M. Cluj (M. II) 
3 -0 în 37 de minute! Jucători remar
cați: Ionescu și Bidianu de la gazde 
și Drăgan de la C.S.M. (C. MANIȚIU-

în- 
pe 
în 

tot
e-

.CONSTANTIN FAUȘL



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
ȘAHIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI IN MECIUL 
CU REPREZENTATIVA

Ieri dimineață s-a consumat ulti
mul act al întîlnirii prietenești de 
șah dintre reprezentativele R. P. Ro
mâne și R. P. Polone. Au fost relua
te partidele întrerupte. Rezultatul lor 
nu a făcut decit să confirme aprecie
rile emise la consemnarea mutărilor 
în plic. Radovici și-a valorificat a- 
vantajul avut în prima partidă cu Si- 
dor, în schimb n-a mai putut salva 
pe cea de a doua. Remiza a fost în
scrisă cari nd pe fișa partidei Stanciu- 
Brzozka, după ce jucătorului român 
nu-i mai. rămăsese decit să se resem
neze în urma ratărilor comise in
tr-un stadiu anterior al luptei.

Ultimele rezultate, deci, au avut 
darul să definitiveze scosul meciu
lui, ai cărui învingători erau cunos- 
ciiți din seara zilei de duminică. 
Echipa R. P. Române întrece pe cea 
a R. P. Polone cu scorul general de

Boxerii r
V
in:lonezi in preajma „europenelor44

ta Cracovia s-a desfășu-rat zilele 
trecute ediția anului 1965 a cam
pionatelor de box ale Poloniei. între
cerea a durat timp de o săptămînă, 
aducînd în ring 149 de pugiliști și 
constituind astfel o trecere în revistă 
a forțelor de care dispune federația 
noastră, în preajma unui eveniment 
atît de important cum este campio
natul european de la Berlin.

La capătul competiției, centurile 
de campioni ai R. PI Polone pe anul 
1965 au revenit următorilor sportivi: 
cat. muscă — Artur Oi'ech; cat. cocoș 
— Jan Galazka,- cat. pană — Brunon 
Bendig; cat semiușoară — Jbzef 
Grudzien.; cat. ușoară — Jerzy Ku- 
lej.; cat. semimijloeie — Silvester 
Kaczynski -, cat. mijlocie mică — 
Lucian Slowakiewicz ; cat. semigrea 
Zbigniew Pietrzykowski; cat. grea — 
Wl'adyslav Jedtzejewski. Nu a fost 
desemnat campionul la categoria mij
locie, deoarece Jozef Grzesiak, care a

M. Mullighan a cîștigat 
turneul de tenis de la Neapole

N.EAPOUE, 28 (prin telefon). — Tn 
finala probai de dublu mixt a tur
neului. internațional organizat de Tenis 
Club Napoli s-au întâlnit perechile 
Madonna Schaclit (Australia), I. Ți
riac (România) și Eva, Liessenen (R. F. 
Germană), L. Majoll (Italia). După o 
luptă acerbă, care a durat aproape 3' 
ore, victoria, a revenit cuplului Lies
senen.—Mitjoli cu scorul final de 6—4, 
4—6, 12-Ms

In finala la simplu masculin,. aus
tralianul M. Mullighan a continuat se
ria victoriilor dispunînd de campionul 
Italiei, N. Piettrangplî cu 6—4, 6—4,

FOTBAL PE GLOB
IN PRELFMINABHLE CAMPIONA

TULUI MONDIAL

La Karlsruhe, echipa R. F. Germane 
a întîhrit intr-un meci contînd’ pentru 
preliminariile campionatului mondial 
selecționata Ciprului, pe care a între
cut-o cu scorni de 5—I (3—0).

CAMPIONATE ÎN TARILE 
EUROPENE

BULGARIA. Intrecînd' cu 4—1 pe 
Marek, Levski Sofia a trecut îh frun
tea clasamentului campionatului bul
gar. O formă excelentă a manifestat 
duminică cunoscutul* 1 2 3 * * * * înaintaș Asparuhov. 
Celelalte rezultate ale etapei a 21-a : 
Lokomotiv Plbvdiv—Lokomotiv Sofia

roe 26 p, Slavia și: Spartak Plovdiv 
25 p, Ț.S.K.A., Lokomotiv Plovdiv și 
Botev Vrața 23 p.

UNGARIA. Rezultate înregistrate 
duminica: Ujpesti Dozsa—Cted 5—1, 
Csepei—Tatabanya 1—-1, Vasas—-Ptees
1— li, Honved—Vasas Gyor I—1, 
Komlo—Szeged 1—0’; Salgotarjan— 
M.T.K. 0—0; Dorog—Ferenc varos
2— 2. Clasament: Honved 12 p, Ujpesti 
Dozsa, Vasas Gyor 10 p, Ferencvanos, 
Vasas și M.T.K. — cîte 9 p.

FRANȚA. Rezultatul de egalitate 
(2—2) realizat de Nantes la Sedan îi 
permite primei echipe sâr-și păstreze 
poziția de lideră în campionatul fran
cez. lată de- altfel rezultatele înregis
trate dumimcă.- Toufeuse-—Strasbourg
3— 1, Lens—Bordeaux 3—2, Sochaux—
St. Etienne 3—2, Nîmes—Lyon 3—0,
Angers—Rouen 3—0; Monaco—Toulon 
6—-Oț Valenciennes—Lille 3—0, Ren
nes—Stade Franeais 2—0. In clasa
ment: Nantes 36 p, Strasbourg și
Bordeaux — cite 35 p, Valenciennes 
34 p.

1—I, Beroe—Spartak Plovdiv I—I, 
Dunav—STavia 0—1, Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname—Botev Plovdiv 4—0, Spartak 
Sofia—Spartak Pleven 1—0; Botev 
Vrața—Akadfemic 2—0, Sliven—Cerno 
More 1—0. Clasament: Levski și Lo
komotiv Sofia — ambele cu 28 p, Be-

Victorie categorică și binemeritată

POLONIEI: 15*/x-8>i
151/2 — 8 % • 0 victorie categorică 
și binemeritată.

Aruncînd o privire asupra rezul
tatelor parțiale, trebuie remarcat că 
la stabilirea acestei diferente apre
ciabile de scor o contribuție decisivă 
au avut-o cele trei componente ale 
formației noastre feminine, maestre- 
le internaționale Alexandra Nîcolau, 
Elisabeta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu. Ele au cîștigat confrun
tarea directă cu șahistele poloneze 
1a. scorul concludent de 5'/2—1/2.

Tn întrecerea formațiilor masculi
ne șahiștii români dispun de adversa
rii lor |a diferență mai mică : tO-—8, 
rezultat care — după părerea noas
tră — nu reflectă fn mod suficient 
posibilitățile reale ale echipei învin
gătoare.

Rd. V.

avut în finală ca adversar pe Andk- 
zej Siodla, a suferit o serioasă con
tuzie încă din prima repriză și, con
form regulamentului adoptat de fe
derația poloneză de specialitate, me
ciul s-a considerat nedisputat. S-a sta
bilit că ambii concurenți să se întîl- 
nească pînă în luna septembrie, pen
tru a fi desemnat campionul la aceas
tă categorie.

Imediat după ce gongul a anunțat 
sfîrșitul campionatelor, selecționerul 
unic al federației poloneze de box 
Stanislaw Cendrowski, și antrenorul 
Felix Stamm au convocat la canto
namentul de pregătire de la Cetniewo 
31 de pugiliști în vederea- ultimelor 
pregătiri pentru campionatele euro
pene de la Berlin.

Am avut o discuție cu Stanislaw 
Cendrowski, care ne-a spus: „Spe
răm că din lotul care va. face depla
sarea în R. D. Germană, o bună com
portare să aibă Galazka, Bendig,

6—3. Dintre celelalte rezultate ale pro
bei, este de notat că în turul III, cam
pionul român Ion Țiriac l-a întrecut 
pe reputatul jucător iugoslav B. Iova- 
novici cu 1—6, 7—5, 6—2. Țiriac a 
eliminat apoi —- în sferturi <fe finală 
— pe italianul Bologna cu 6—1. 6—3, 
după care a fost învins de Mullighan.

Participanții turneului de la Nea- 
pole se vor întâlni din nou la Reggio 
Calabria, unde întrecerile încep 
miercuri. Se contează pe prezenta, lui 
Mullighan, Pietrangeli, Merlo, Țiriac, 
lovanovici, Pilici, Alvarez (Columbia), 
Barclay (Franța), Mc Millan (Africa 
de sud), Fox și Dell (S.U.AX

Pirineii vor prezenta la București 
o garnitură puternică, cu 7 internaționali 

— CORESPONDENTĂ SPECIALĂ —
La Toulouse, ca și în celelalte ora

șe din regiunea Pirineilor, se simte 
apropierea partidei pe care rugbiștii 
francezi urmează să o susțină la Bucu
rești la jumătatea lunii mai. Fără în
doială, principalele discuții se poartă 
în aceste zile în legătură cu formația 
pe care Pirineii o vor alinia în jocul 
cu selecționata Bucureștiului. După 
ultimele partide disputate în cadrul 
campionatului, selecționerii s-au fi
xat asupra unui număr de jucători 
din care — în zilele care urmează — 
se va stabili „XV“-Ie francez.

Printre noutățile lotului, aflat în 
prezent în pregătire, retine în mod 
deosebit atenția reintrarea foștilor 
internaționali Jean Fabre — care, se 
pare, va fi și căpitanul echipei — și 
Guy Pauthe, primul jucător de linia 
a III-a, secundul mijlocaș la grăma
dă. îm afara acestora, vor juca la 
București alți cinci internaționali A: 
Cabanier (taloner la Montauban), Ro-

Scrisoare din Varșovia

Grudzien, Kulej șl Slowakiewicz. în 
ce-1 privește pe Pietrzykowski, deși 
acesta a manifestat la Cracovia o 
formă excepțională, cîștigînd toate 
meciurile înainte de limită și o dată 
ch aceasta pentru a 11-a oară titlul 
de campion, cied că la cei 31 de ani 
ai săi va fi destul de greu să concu
reze cu șanse Ia titlu. Am multe 
greutăți în ce privește tratamentul 
mîinii contuzionate a lui Kasprzyk ; 
dorim însă mult ca el să fa startul la 
campionatele de la Berlin.

JAN WOJDYGA
redactor la „Przeglad Sportowy" 

Varșovia

„CUPA L’UNITA"
€. DUMITRESCU PE PRIMUL LOC 

ÎN CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORILOR

ROMA, 26 (prin telefon). Duminică 
s-a desfășurat tradiționala întrecere 
ciclistă organizată de ziarul' „L’Unita". 
La start au fost prezenți rutieri de 
valoare din mai multe țări. întrece
rea a fost cîștigată de italianul Fer- 
rucio Manza care a parcurs 164 km 
în 4 h 05:0. In același timp cu în
vingătorul au sosit și Smolik (R.S.C.), 
Pa last ! (Italia), Moiceanu, Stoica, Ar
deleana ș. a. Constantin Dumitrescu 
s-a clasat pe primai loc în clasamen
tul cățărătorilor, acumulând 27 de 
puncte.

Eusebio în duel cu
Mustafa... (Fază din 

i meciul Turcia-Por-
tugalia 0—1, des
fășurat lunea trecuta ta AnKara).

Foto : Milliyet

ANGLIA. După etapa 
de sîmbătă a campiona
tului englez, în fruntea 
clasamentului a trecut din 
nou. echipa Leeds Uni
ted’, cu 60 de puncte 

din 41 de jocuri. Ea este 
urmată de Manchester 
United cu 59 p (40‘ me
ciuri) ș.i Chelsea cu 56 p. Iată rezulta
tele înregistrate sîmbătă :. West Ham— 
Blackpool 2-1, Birmingham.—Blackburn 
5.—5, Burnley—Chelsea 6-—2, Ful
ham—Aston Villa I—I, Manchester 
United—Liverpool 3—0, Wolverhamp
ton—Notingham 2—0, Leeds United— 
Sheffield' United 3;—O', Stoke City— 
Sunderland 3—I, Tottenham—Leices
ter 6—2, West Bromvich Albion,— 
Sheffield Wednesday 1—0, Everton— 
Arsenal I—0.

ITALIA. Etapa de duminică a cam
pionatului italian a fost punctată de 
numeroase surprize, între care nu mai 
puțin de 4 victorii în deplasare, rezul
tate care au complicat considerabil si- 

mero (linia a III-a la Montauban), 
Zago (stîlp la Montauban), Cester (li
nia a Il-a la TOEC) și Abadie (stîlp 
la Graulhet). Dintre ei, Romero și 
Abadie sînt cunoscuți amatorilor de 
rugbi din România deoarece au făcut 
parte din reprezentativa Franței în 
jocurile de la București și Toulouse.

$i acum despre ceilalți jucători. Se 
remarcă prezența lui Blanc — inter
național B (stîlp la Montauban), a 
juniorului Sabv (centru la Grauihet), 
a internaționalului universitar Garri- 
gues (linia a II-a la Stade Toulousain). 
Lotul este completat de: fundașii 
Maria, și Casals (de la TORC și, res
pectiv, Graulhet), centrul Puig (Stade 
Toulousain), Bonal și Rouch — aripi 
(Stade Toulousain și Graulhet), Ma
nie și Bătut — mijlocași fa deschidere 
(lavelanet și Cahors), Marty — mij
locaș la grămadă, Cussac — linia a 
III-a Ia Graulhet și Joffre — linia a 
IIT-a la Stade Toulousain.

După cum se vede, punctul forte 
al formației franceze va fi pachetul 
de înaintași, cu o redutabilă linie a 
III-a. Se pare, de asemenea, că selec
ționerii francezi vor menține — pe 
cît posibil — liniile de jucători care 
activează în mod obișnuit la princi
palele cluburi — Stade Toulousain, 
Montauban și Graulhet.

în încheiere, cîteva cuvinte despre 
partida juniorilor. La Toulouse întîl- 
nirea este așteptată cu mare interes 
și cu convingerea că această primă 
confruntare dintre rugbiștii juniori 
din Franța și România va căpăta 
tradiția jocurilor dintre echipele de 
seniori,

GUY DUCLOS
Toulouse, aprilie.

Minier Pernik, adversara 
lui Rapid București 

ru finala „C££“ la volei
în meci retur contînd pentru semi

finalele „Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin, la Praga, Slavia 
Praga a învins cu 3—2 (2, —7, 9, —13, 
13) pe Minior Pernik, campioana R.P. 
Bulgaria. Cum prima. întâlnire s-a în
cheiat cu scorul de 3—0 în favoarea 
voleibaliștilor bulgari, aceștia s-au ca
lificat pentru finala „CCE“, unde vor 
întîlni pe Rapid București. In meciul 
de la Praga, echipa bulgară a avut 
următoarea componență: B. Ghiuderov, 
V. Simov, Dimitrov, Goțev, Koritarov, 
Alexandrov (Ivanov). Este pentru pri
ma oară cînd o echipă bulgară se ca
lifică în finala „CCE“.

(T. H.)

tuația în coada clasamentului. In ce le 
privește pe candidatele la titlul de 
campioană, Milan și Internazionale, a- 
cestea au cîștigat amîndouă: Milan— 
Juventus I—0, Sampdoria—Internazio
nale 0—1- In felul acesta, ele con
tinuă indirect lupta pentru ocuparea 
primului loc în clasament. Celelalte 
rezultate înregistrate duminică: Ata- 
lanta—Cenoa 0—-2, Fiorentina—La- 
nerosi 4—I, Foggia—Bologna 2—2, 
Mantova—Catania I—0, Roma—Mes
sina 0—X, Varese—Cagliari 0—2, To
rino—Lazio 2—0. In clasament: Milan 
46 p, Internazionale 45 p; Juventus și 
Torino — ambele eu cîte 36 p>.

Concursuri international 
de dirt-track 

în R. P. Bulgaria
SOFIA, 26 (prin telefon de la core 

pondentul nostru). —
Motocicliștii din România, U.R.S.I 

Iugoslavia și Bulgaria au evoluat 
cursul săptănîînii trecute în 4 co 
cursuri de dirt-track în orașele bt 
gare Ruse, Loveci, Plovdiv și Sofia, 
toate aceste întreceri primele lacuri < 
fost ocupate în aceeași ordine < 
sportivii sovietici G. Kurilenko și 
Trofimov. Dintre concurenții româ 
o comportare mai bună a avut I< 
Cucu, care la Loveci a ocupat locul 
iar la Plovdiv locul 6. Duminică 
Sofia, dintre sportivii români cel m 
bine a evoluat Al. Șinca, clasat ț 
locul 3.

Iată de altfel rezultatele de la Si 
fia: echipe — Bulgaria 2Ofcp, Rom; 
nia 17 p, Iugoslavia 10 țrf . -dfbidu 
— Kurilenko 12 p, Trofimov 11 p, A 
Șinca 8 p, Stoianov și Peikov (Bi> 
garia) 7 p... 7. Al Datcu 6 p... 1 
Ion Cucu 3 p, 12. Mihai Alexandresc 
2 p.

TOMA HRISTOV

ȘTIRI • REZULTAT!
CONTINUÎNDU-ȘI turneul i 

S.U.A., echipa masculină de baschet 
U.R.S.S. a evoluat Ia Los Angeles î 
compania selecționatei S.U.A. Baschel 
baliștii americani au repurtat victori 
cu scorul de 85—68. Acesta a fost c< 
de-al patrulea meci al echipei sovk 
tice în actualul turneu. Echipa U.R.S.S 
urmează să susțină miercuri la Indiana 
polis o nouă întîînire.

TRADIȚIONALA competiție ciclist 
internațională Paris—Bruxelles, dispu 
tată duminică, a fost cîștigată de bel 
gianul Eduard Sets, care a parcurs 28: 
km în 6h 48:28,0. El a dispus la sprin 
tul final în ordine de coechipierii ik. 
Roger Verhoyden și VI illy Bocklant 
După 8 sec, a sosit Van Schill (Belgia)

LA HEINDENHEIM a luat sfîrși 
duminică turneul international de spa 
dă, la care au participat sportivi dii 
19 țări. Primul loc a fost ocupat d< 
polonezul Nielabe cu 3 victorii, urma 
de Dreyfus (Franța) — 2 victorii ș 
Kraus (R.P. Ungară) — 1 victorie.

A 6-A PARTIDA a meciului de șal 
Cheller-Smislov, contînd pentru sfer
turile de finală ale campionatului mon
dial, s-a încheiat cu un rezultat de 
remiză la mutarea a 24-a. Scorul este 
acum de 4l/2—Ei2 puncte in favoare* 
lui Gheller. Acestuia îi mai trebuie nu
mai 1 punct în următoarțle 4 partide 
pentru a se califica în semifinale.

DUPĂ trei runde, în turneul inter
național de șah de la Bogner Regjs 
conduce Wade (Noua Zeelandă) cu Ț 
puncte, urmat de O’Kelly (Belgia), Am 
dric (Iugoslavia), Cafferty (Anglia), 
Hindle (Anglia) și Pratten (Anglia) cu 
cîte două puncte și jumătate. Iată 
cîteva rezultate din runda a 3-a: 
Wade—Bouaziz 1—0; Evans—Mucha 
1—0; Sallen—Mazitis 1—0; Cafferty—- 
O’Kelly remiză.

SELECȚIONATA feminină de bas
chet a S.V.A. a susținut la Moscova 
al doilea meci de ta sosirea în U.R.S.S. 
Baschetbalistele americane au întîlnit 
selecționata de tineret a U.R.S.S. 
Gazdele au dominat majoritatea tim
pului, obținând victoria cu scorul de 
62—42 (23—14).

DIN SURSE sportive britanice se 
anunță că pugilistul de categorie muscă 
Walter Mcgowan, campionul Angliei, 
urmează să-l întîlnească la 21 septem
brie la Wembley într-un meci oficial 
pe actualul campion al lumii la această 
categorie Salvatore Burruni (Italia). 
După cum se știe, acum cîteva zile 
Burruni l-a deposedat de centura de 
campion mondial pe tailandezul King- 
petch, pe care l-a învins net la puncte 
după 15 reprize.

IN PALATUL Sporturilor din Ma
drid s-au desfășurat campionatele eu
ropene de judo. Competiția pe echipe 
a fost cîștigată pentru a treia oară de 
echipa U.R.S.S., care în finală a în
vins cu scorul de 4—1 echipa Olandei.. 
în grupele semifinale, U.R.S.S. a dis
pus cu 4—1 de R.F. Germană și cu 
același scor de echipa Franței, iar O- 
landa a întrecut cu 3—1 pe Spania 
(un meci s-a terminat la egalitate) și 
cu 3,5—1,5 echipa R.D. Germane. 
Campionul olimpic Geesink (Olanda), 
fiind accidentat în preliminarii, n-a 
participat la finală.
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