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Competiții în cinstea zilei de 1 Mai
250 PARTICIPANT! LA 
CROSUL DE LA ADJUD

Numeroși spectatori, înșiruiți 
de-a lungul străzilor principa
le ale orașului nostru, au a- 
plaudat cu căldură pe partici
panta la finala pe raion a 
crosului „Să întâmpinăm 1 
Mai“. Cei 250 de tineri și 
tinere s-au întrecut cu ardoa
re pentru întâietate, cîștigăto- 
rii fiind desemnați pe ultimii 
metri sau chiar pe linia de 
sosire.

Primii clasați au fost urmă
torii : Junioare : Silvia Teodo- 
rescu, Maria Cîrcel, Mioara Pa- 
naitescu; Senioare : Elena Ca
zacii, Emilia Gavrilă, Maria 
Ungureanu; Juniori : C. Papa- 
rău, P. Cristea, Gh. Bitare ; 
Seniori • I. Blănaru, D. Zaha- 
ria, 1. Dumitriu.

C. Teirău -coresp.
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Favoritele învingătoare in primele jocuri
BRAȘOV, 28 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Miercuri 
după-amiază au început în sala 
Tractorul din localitate întrece
rile turneului final al campio
natului republican de baschet 
feminin.

Prima întâlnire a pus față în 
față formațiile Rapid București 
și Mureșul Tg. Mureș. Liderul a 
întâmpinat o vie rezistență din 
partea echipei mureșene doar în 
prima repriză. După reluare, 
baschetbalistele de la Rapid și-au 
impus superioritatea tehnică și 
tactică, obținînd victoria cu sco
rul de 50—30 (23—16). Punctele 
au fost marcate de : Demian 2, 
Eckert 15, Florescu 2, lvanovici 
14, Ferencz 4, Racoviță 9, Ză- 
vădescu 4 pentru Rapid și Tor- 
day 7, Pircan 1, Varga 4, Csor- 
vasu 8, Madarasz 4 pentru Mu
reșul. Au condus corect M. Szal- 
teleki (Oradea) și Șt. Roșu 
(Buc.).

Cel de al doilea meci, desfă
șurat între Voința București și 
Voința Brașov, a oferit o luptă 
mult mai interesantă, cu un final 
de-a dreptul pasionant. Din pă
cate însă, și în acest joc nivelul 
tehnic a fost sub așteptări, am
bele echipe comițînd multe gre
șeli de ordin tehnic (pase la ad
versar, dublu dribling). La în- 
ceptiț a condus Voința București 
CU 13—4, dar spre sfîrșitul re
prizei localnicele reușesc să ob
țină avantaj : 19—18.

In partea a doua a întâlnirii 
tot Voința Brașov este echipa 
care are inițiativa, lăsînd impre-

Concurs internațional 
de dirt-track 

pe stadionul Dinamo
Primul concurs internațional de 

dirt-track al anului via avea loc 
duminică clirnineața pe stadionul 
Dinamo din Capitală. La acest 
.concurs vor participa, alături de 
reprezentanți; țării noastre, spor
tivi din LLR.S.S. și R. P. Bulga
ria. Echipa sovietică este formată 
din rnaeștri; sportului Boris Bur- 
leaev, Vladimir Korneev, Valen
tin Moiseev și Iuri Cekranov. Ul
timii doi sipt binecunoscuți publi
cului bucureștean. Cu ocazia e- 
voluției lor de anul trecut V. Moi
seev l-a învins pe campionul nos
tru I. Cucu. pin lotul bulgar fac 
parte Gavril Macev, pavel Luka- 
nov și Vasil Anghelov. Selecțio
nata țării noastre cuprinde pe cei 
jnai în formă sportivi care s-au 
afirmat în recentul turneu din R. 
P. Bulgaria și în „Cupa primăve
rii” disputată în luna martie în 
.Capitala.

Antrenorul Șt. Șerbănescu con
tează pe Alexandru Șinca. Ion 
Cuca, Alexandru Datcu, Romulus 
.Jiircă. Alexandru Pop și Mihai 
Ale xand rescu.

COMPETIȚIE DE HANDBAL 
LA BUZĂU

Pe baza sportivă a Școlii me
dii nr. 1 din localitate au avut 
loc zilele trecute întreceri de 
handbal la care au participat 
echipele de băieți și fete ale 
Școlii sportive de elevi din lo
calitate și ale studenților din 
Galați. Meciul dintre echipele 
de băieți a fost cîștigat de stu
denții gălățeni cu scorul de 
19—9 (9—3). Elevii buzoieni au 
avut însă o frumoasă compor 
tare în fața adversarilor lor 
care activează în prima catego
rie a țării. La fete, meciul 
dintre Școala sportivă de elevi 
Buzău și Știința Galați s-a ter 
minat la egalitate : 9—9 (5—4) 
în cele două meciuri s-au re
marcat : Penu, Văduva, Geor-

sia că va eîștiga cu ușurință, 
mai ales că formația bucureștea- 
nă a pierdut în această repriză 
(pentru o greșeli personale) pe 
Vartepniuc (min. 23), Demetres- 
cu (min. 32), Magdin (min. 35) 
și Chiraleu (min. 37). în min. 
34 Voința Brașov conducea cu 
36—29. In continuare însă, lo
calnicele au comis greșeală după 
greșeală, astfel că victori^ i-a 
revenit pînă la urmă Voinței 
București cu 42—38 (18—19).
Au înscris Bucevski 6, Vasilescu 
7, Demetrescu 6, Magdin 4, 
Chiraleu 7, Manolache 1, Var
tepniuc 9, Bancu 2 pentru Vo
ința București și Simon 10, A. 
Vogel 5, Esigman 3, Fierariu 8, 
E. Vogel 5, Ilergetz 5, Gundisch 
2 pentru Voința Brașov. Inegal 
arbitrajul prestat de E. Hotya 
(Oradea) și V. Chioreanu (Cluj).

în ultimul joc de miercuri 
seara, Știința București a învins 
după o partidă bună, pe Con
structorul București cu 69—53 
(36—22).

D. STĂNCULESCU 

Pe aleile Parcului Herăstrău, un grup de canotori de la clubul Olimpia își face încălzirea 
înainte de a ieși pe apă, la antrenament. In scurt timp urmează seria 

marilor întreceri nautice

geta Constantin, Elena Negoi- 
tă, Geta Mincu, Elena Barbu-

M. Dumitru-coresp.

LA SATU MARE, ÎNTRECE
RE DE ȘAH ÎNTRE 4 REPRE

ZENTATIVE DE ORAȘ

Timp de trei zile, în sala 
Consiliului local al sindicate
lor din Satu Mare s-a desfășu
rat tradiționala competiție șa- 
histă „Cupa celor 4 orașe“, 
la care au participat repre
zentativele orașelor Arad, Cluj, 
Oradea și Satu Mare. întrece
rile s-au bucurat de un suc
ces deosebit, partidele fiind ur
mărite cu viu interes-

S-a remarcat în mod special 
tânărul Fr. Lenghel din Satu 
Mare, care nu a pierdut nici 
o partidă. De menționat că 
acest talentat jucător este în 
vîrstă de numai 14 ani. Iată 
clasamentul final : 1. Oradea 17 

p >’ 2. Cluj 13 p ; 3- Satu Mare 
9 p ; 4. Arad 8 p.

A. Verba-coresp.

Prin telefon de la Istanbul

Fotbaliștii laici —in dram spre București
ISTANBUL, 28. Aici, la Is

tanbul, după ploile din ultimele 
zile, vremea a devenit frumoasă. 
Soarele strălucește din nou, iar 
dinspre Bosfor adie o boare 
plăcută. Pomii înfloriți anunță 
și ei venirea primăverii...

în acest decor sînt așteptați 
să sosească fotbaliștii români 
din selecționata B care vor juca 
duminică, aici, pe „Mithat 
Pașa”. Dar pînă atunci, desigur, 
pe cititorii români îi interesează 
amănunte privind pregătirile 
făcute de fotbaliștii turci din 
prima reprezentativă a țării care 
vor evolua duminică la Bucu
rești, cu România, în prelimi
nariile campionatului mondial.

Chiar în clipa cînd vă tele-

Cea de a doua reuniune din 
cadrul turneului final de se
lecție disputată marți seara, în 
sala Floreasca, a purtat am
prenta caracteristică finalelor de 
campionat. Pârtiei lianții au a- 
runcat în luptă ultimele resurse, 

în
Fază din meciul V. Antoniu—P. 

sala Floreasca. V. Antoniu (stingă)
disputat marți seara 
•tă o „stingă" la ficat

Foto : B. Vasile
în dorința de a obține un loc 
în formația care se va deplasa 
la „europene". Explicabil, dacă 
ținem cont de scopul final al 
acestor întreceri. Această dorință 
i-a condus pe boxeri, de cele 
mai multe ori, la realizarea u- 
nor meciuri spectaculoase și de 
un nivel tehnic ridicat. Dar... 
același motiv i-a determinat pe 
alții să uite că boxul este un 
sport, ca toate celelalte, cu o 
multitudine de procedee teh- 
nico-tactice care, folosite cu is
cusință, pot încînta „ochiul" 
spectatorului și. bineînțeles, pe 
cel al judecătorilor. Unii dintre 
boxeri au uitat că nu totdeauna 
numărul loviturilor este deter
minant. Un asemenea meci (în 
care scoaterea din luptă a fost 
singurul obiectiv) au oferit ce
lor prezenți, H. Leov și M. Ma- 

fonez, din Piața Taksim pleacă 
sore București un autobuz în 
care a luat loc echipa noastră 
reprezentativă, antrenorii San
dro Puppo și Cihat Arman, ca 
și o serie de conducători. Pînă 
în ziua meciului vor mai sosi 
în capitala României numeroși 
excursioniști ca și aproape 20 
de ziariști.

Desigur, vă interesează nu
mele jucătorilor din care va fi 
alcătuită echipa noastră pentru 
meciul cu România. Antrenorii 
nu s-au fixat asupra formației, 
dar lotul este următorul : Aii 
Ozcan II, Siikrii, Seref, Ogiiz, 
Senol (toți de la Fenerbahce), 
Metin, Naci, Mustafa, Ylmaz I, 
Ayhan, Dogan (toți de la Gala- 

Ferio ; V. Bageac

riuțan. Schimburi de lovituri 
tari, recepționate de ambii com
batanți fără nici o intenție de 
apărare (de parcă le-ar fi pri
mit alții), acesta a fost aspec
tul partidei de la un cap la al
tul. In plus, patru K.D.-uri (cite 

două de fiecare). In cele din 
urmă a ieșit învingător Mariu- 
țan. Dar, în afară de el, cre
dem, nimeni n-ar fi dorit să 
obțină o asemenea victorie! 
Considerăm că nici arbitrul din 
ring, Marin Stănescu n-a inter
venit cu hotărîre să pună ca-

Tinerii handbaliști bucureșteni 
participa la turneul de ia Sarajevo
Devenit tradițional, turneul 

de handbal masculin care are 
loc în fiecare an în localitatea 
iugoslavă Sarajevo, în zilele de 
I și 2 mai, stârnește și la această 
ediție un interes deosebit. A- 

tasaray), Ergan. Haluk (Istan- 
bulspor), Numan (Altay Izmir), 
Yasar (PTT Ankara), Ylmaz II. 
Nevzat (Ordutakîmî). După cum 
se vede lipsesc înaintașul Can 
și portarul Ozcan I. Primul a 
fost la Londra, la sărbătorirea 
Iui sir Stanley Matthews, iar cel 
de al doilea are joc cu echipa 
sa în campionatul austriac. 
După meciul cu Portugalia in 
echipă au fost introduși Senol. 
Dogan și Nevzat. Se pare că 
Senol și Nevzat vor juca la 
București.

înainte de plecare, antrenorul 
Sandro Puppo a declarat : „Bă
ieții au un moral ridicat și 
speră, ca și mine de altfel, să 
realizeze la București un meci 
bun. Dacă nimic neprevăzut nu

ALMAZ DURUM

(Continuare in pag. a 3-a)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• CEL DE AL DOILEA 
CONCURS AL CAMPIO
NATULUI DE TENIS DE

MASĂ
întrecerile celui de-al doilea 

concurs al oampionatului republi
can individual de tenis de masă 
au fost programate pentru zilele 
de 14. 15 și 16 mai la Tg. Mureș. 
Vor lua parte sportivii calificați 
de la primul concurs ca și cei de 
categoria I, maeștri și maeștri e- 
meriți.

• SELECȚIONATELE 
NOASTRE DIVIZIONARE 
DE VOLEI PARTICIPĂ LA 
UN TURNEU INTERNA
ȚIONAL IN IUGOSLAVIA

în zilele de 14—16 mai, la Subo- 
tica. în Iugoslavia, se va desfă
șura un turneu internațional de 
volei, masculin și feminin. La 
cele două competiții, la care vor 
lua parte echipele naționale ale 
Bulgariei, Franței și Iugoslaviei, 
țara noastră va fi reprezentată de 
două selecționate divizionare. Cea 
masculină va fi constituită din 
jucători de la Dinamo București 
și Tractorul Brașov, iar cea fe
minină din voleibaliste de la Di- 

București și Rapid Bucu-namo 
reșli.

selecție la box
păt unui asemenea spectacol pe
nibil.

Acesta a fost, de altfel me
ciul care a umbrit deplina reu
șită a galei. Partide ca V. Do- 
bre—C. NiculeScu, C. Stanef—■ 
A. Simion, V. Antoniu—P. Va- 
nea, I. Monea—I. Ivan au fost 
„gustate" de spectatorii care 
i-atî răsplătit pe combatanți cu 
aplauze la „scenă deschisă".
Și acum, cîteva aspecte din filmul 

meciurilor. In prima partidă, 
dinamoviștii craioveni C. Pop și 
St. Costescu n-au ținut seama 
că sînt colegi de sală și au luptat 
cu multă ardoare pentru obține
rea victoriei. într-un meci, în 
general, egal Pop a fost prefe
rat învingător.

Constănțeanul D. Răgălie (cat. 
cocoș) a venit la București foar
te bine pregătit. Deși numărat 
de două ori în ultima repriză, 
în partida cu P. Covaliov, el a 
obținut o meritată victorie la 
puncte datorită faptului că a 
condus tot timpul lupta, a lovit 
mai mult și mai variat. La 
„pană", IV. Deicu a evoluat mai 
slab în compania lui C. Buzu- 
liuc, decît în meciul cu Stanef. 
Buzuliuc și-a folosit bine „a- 
lonja", a punctat cu directe și 
r i-doi-uri și a cîștigat la puncte.

MIHAI TRANCĂ

(Continuare in pag a 4-a)

ceasta, în special datorită fap
tului că cu acest prilej vor pu
tea fi urmăriți cei mai buni 
jucători de handbal din țara 
vecină și prietenă, alături de 
care vor evolua și tinerele spe
ranțe ale handbalului nostru. 
Deci, participarea de anul aces
ta. chiar dacă nu include mai 
multe formații din afara hota
relor Iugoslaviei, se anunță totuși 
deosebit de valoroasă.

La startul competiției se vor 
prezenta echipele selecționate ale 
orașelor Belgrad, Zagreb și Sa
rajevo, precum și formația de 
tme.ret a orașului București. Ti
nerii handbaliști bucureșteni 
s-au pregătit serios în vederea 
acestui important turneu, dis
putând în ultimele zile o serie 
de jocuri de verificare, în ca
drul cărora au manifestat o 
formă bună. Antrenorul Eu
gen Trofin, care va conduce 
selecționata de tineret a Capi
talei, a definitivat următorul lot: 
Penu și Papuc (portari), Goran, 
Gațu, Marinescu, Guneș, Oană, 
Rotaru, Paraschiv, Roșescu, Pe- 
reteatcu, Bădău, lacob și Savu. 
Echipa bucureșteană a plecat 
spre Sarajevo in cursul zilei de 
ieri. __

Organizatorii acestui turneu au 
comunicat că după terminarea 
competiției, echipa de tineret a 
orașului București va evolua, în 
cursul zilei de 3 mai, în locali
tatea Mostar, unde va întâlni o 
selecționată locală.

• AZI, MECIURI OFI
CIALE DE VOLEI LA

BRĂILA ȘI LA CLUJ
în cadrul campionatului repu

blican de volei categoria A se dis
pută astăzi, la Brăila și ba Cluj,- 
două partide masculine din seria 
I, și anume : la Brăila, construc
torul — Tractorul Brașov, la Cluj; 
știința — Steaua București.

• PROGRAMUL ECHIPEI 
ROMÂNE LA CAMPIONA

TUL EUROPEAN DE
BASCHET

După cum am mai anunțat, în
tre 30 mai și 10 iunie se vor des
fășura la Moscova - Tbilisi în
trecerile celui de al XIV-lea cam
pionat european de baschet mas
culin. Echipa României va face 
parte din prima grupă (de la Mos
cova) alături de cîteva dintre cele 
mai puternice reprezentative de 
pe continent. Iată de altfel și pro
gramul jocurilor pe care le vor 
susține baschetbaliștii noștri : 30 
mai cu Finlanda, 31 mai cu Un
garia, 1 iunie cu Izrael, 2 iunie cu 
U.R.S.S., 4 iunie cu R. D .Germa
nă, 5 iunie cu Italia și 6 iunie cu 
Cehoslovacia. Programul meciuri
lor următoare va fi fixat în func
ție de locul în clasament ai fie
cărei formații.



PREZENȚE RLE VIITORULUI
Am asistat recent la finalele pe 

Capitală ale campionatelor republi
cane școlare, încheiate prin cuceri
rea titlurilor de către echipa de fete 
a Școlii medii nr. 17 „Matei Basarab" 
(antrenoare — prof. Rodica Șiclovan) 
și de către cea de băieți a Școlii pro
fesionale „23 August" (antrenor — 
prof. Jean Săvulescu). Ele au învins 
in meciurile decisive reprezentativele 
Școlii medii nr. 22 „Gheorghe Lazăr" 
(conduse de 
prof. Traian 
3—0 (12, 3, 
(13, 8, 15).

Precum o 
latelor, echilibrată a fost doar finala 
masculină, și într-atîta incit ne obli
gă să vă redăm evoluția scorului: 
...8—5, 8—10, 10—10, 10—11, 12—11, 
12—12, 14—12, 14—13, 15—13; 0—4, 
8—4, 8—5, 12—7-5, 12—6, 13—6, 13—8, 
15—8; 2—0, 2—4, 4—4, 4—5, 10—5, 
10—6, 11—6, 11—9, 13—9, 13—14,
14—14, 14—15, 17—15! Și, ce e mai

prof. Nora Mihalache și 
Predețeanu), la fete cu
2), la băieți cu 3—0

ilustrează cifrele rezul-

rămăseseră 
slabă din 

reabilitat 
și combativ

important, răsturnările 
acestea de situații' nu 
le-a determinat exclusiv 
aportul individualităților 
superior dotate, ci au 
fost în mai mare parte 
rodul unor acțiuni colec 
tive, orientate cîteodată 
tactic la un nivel nespe 
rat de ridicat. Ceea ce 
denotă o minuțioasă pre
gătire la ambele echipe 
și conferă laudele cuve
nite antrenorilor. în pri 
mul rînd, bineînțeles, 
celui al proaspetei cam
pioane, învingătoare da
torită în special omoge 
nității sale.

La fete, echipa Școlii 
medii nr. 17 „Matei Ba
sarab', bazîndu-și jocul 
pe execuții tehnice mai 
corecte, pe preluări si
gure și pe pase mai pre 
cise, s-a impus net în fi- 

j naiul atacurilor, învin- 
gînd clar, fără probleme. 

| Echipei, cunoștință mai 
! veche, i-am înregistrat 

cu satisfacție creșterea 
si nu ne îndoim că
avea ocazia să o facem. Cînd ne va 
oferi din nou prilejul, am dori să 
notăm un plus de calitate în activi
tatea șa la blocaj și o mai substan 
țială prezență în teren a jucătoarelor 
cu gabarit superior.

Din formațiile celor patru finaliste 
ne-au retinut în mod deosebit aten
ția prin însușirile lor următorii: Pen- 
ciulescu, Mocanu, Albu, Mihalache 
(Școala profesională „23 August"), 
Elisabeta Andrași, Viorica Pascu, Doi
na Rizescu (Școala medie nr. 17 „Ma
tei Basarab"), Panait, Stănciulescu, 
Răpi, Tomulescu, Ana Cojanu și Ele
na Goian (Școala medie nr. 22 

: „Gheorghe Lazăr"). Destui ca să ne 
I arate o dată mai mult in cît de mare 
I măsură munca de selecție în rîndu-

Atacă Elisabeta Andrași (Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab"),

valorică 
vom mai

un veritabil talent, cu certe perspective 
de progres.

Foto : T. Roibu

Prima etapă a campionatului republican pe echipe

C. S. M. Cluj pe primul loc în probele masculine

Dinamo Buc.—Știința Galați (m) 3-1
Gălățenii, conșlienți că 

datori prin comportarea 
meciul cu Steaua, s-au 
marți, jucînd foarte atent
în apărare, decis și variat în atac. 
Iar Dinamo... n-a jucat ca Steaua îm
potriva Științei, ci cu excesivă pru
dentă în ofensivă și mai ales cu nu
meroase scăderi în linia de fund și 
Ia dublaje.

Iată explicația dificultății cu care 
au învins dinamoviștii, conduși mult 
timp în primul set (0—3, 3—6, 4—7, 
7—8, 13—14), ceva mai puțin în al 
patrulea (4—5, 9—10) și pierzindu-1 
pe al treilea după ce au avut 6—0, 
10—2 și 11—4! Cei mai buni de 
pe teren: Smerecinschi (Dinamo) și 
Kramer (Știința), Inegal și cu mul
te scăpări arbitrul principal I. Co
vaci, corect secundul D. Rădulescu. 
(C.F.) ,

rile elevilor sportivi, abundentă sur
să de cadre, poate asigura 
lie solidă pentru viitorul 
românesc.

CONSTANTIN

o teme- 
voleiului

FAUR

La sfîrșitul săptămînii trecute, ora
șul Tg. Mureș a găzduit întrecerile 
primei etape a campionatului republi
can de scrimă pe echipe. întrecerea 
a evidențiat buna pregătire a trăgă
torilor de la C.S.M. Cluj, care s-au 
impus în toate probele masculine. 
Este adevărat că clujenii au fost a- 
vantajați de faptul că trăgătorii de 
la Steaua, principalii lor adversari, 
nu au participat la întreceri (conform 
regulamentului, din cele 6 echipe ca
lificate în competiție, în fiecare etapă 
participă doar cîte 4), îneît abia eta
pele următoare vor fi mai conclu
dente.

în proba feminină de floretă, echi
pa Progresul, cu 3 trăgătoare din lo
tul republican (Maria Vicol, Ana 
Ene și Marina Stanca) nu prea a avut 
probleme. Bine s-a comportat în a- 
ceeași probă echipa S.P.C. (Rodica 
Văduva, Alexandra Tudorache, Eca- 
terina Toth și Maria Waserstrom), 
victorioasă la campioana de anul 
trecut, Unlo Satu Mare.

REZULTATE TEHNICE : Floretă bă
ieți : C.S.M. Cluj : 12—4 cu Progre
sul și 13—3 cu Știința Tg. Mureș; 
Știința Tg. Mureș : 11—5 cu Progre
sul și 10—6 cu Unio Satu Mare, Pro
gresul — Unio 10—6. Clasament:

o
1
2 
2

1. C.S.M. Cluj
2. Știința Tg. M.
3. Progresul
4. Unio

2
3
3
2

2
2
1
0

0 
o 
o 
o

25
24
19
12

4
4
2
0

HANDBAL"-7
NOTE, ȘTIRI

RL'CBI

Au stat : echipele Steaua și Știința 
București.

Floretă fete : Progresul : 10—6 cu 
Unio și 12—4 cu S.P.C.; S.P.C. : 9—7 
cu Unio și Știința Tg. Mureș,- Unio —■ 
Știința Tg. Mureș
1. Progresul
2. S.P.C.
3. Unio
4. Știința Tg. M.

10—6.
2
3
3
2

Clasament:
2
2
1 
0

Au stat: echipele Steaua
Cluj.

Spadă: C.S.M. Cluj: 11—5 
trolul Ploiești, 13—3 cu Crișul Ora
dea și 12—4 cu Progresul; Petrolul-— 
Progresul 11—5; Crișul — 
10—6. Clasament:
1. C.S.M. Cluj 

Petrolul 
Crișul
Progresul

0 
0 
0 
o 
și

0
1
2
2
C.S.M.

22
22
23
13

4
4
2
0

cu Pe-

Progresul

2.
3.
4.

3
2
2
3

o
1
1
3

36 6
16 2
13 2
15 0

Știința

cu Petro-

3
1
1 
0

Au stat : echipele Steaua 
București.

Sabie : C.S.M. Cluj : 12—4
Iul și Știința București; Unio: 11—5
cu Petrolul și 9—7 cu Știința Bucu
rești; Știința București 
10—6. Clasament:
1. C.S.M. Ciul
2. Unio
3. știința Buc.
4. Petrolul

Petrolul

2
2
3
3

24
20
21
15

4
4
2
0

2
2
1
0

Au stat : echipele Steaua 
Etapa a II-a va avea loc

de 3 și 4 iunie la București.
— T. St —

colțul specialistului penfru spectaculozitate!

'• Federația de specialitate a ho- 
tărît amînarea următoarelor meciuri 
din cadrul etapei ce urmează să aibă 
loc la sfîrșitul săptămînii : Dinamo 
Bacău — Știința Galați și Știința Ti
mișoara — Steaua (ambele din cam
pionatul masculin, seria I) pentru 
ziua de 20 mai ; Voința Sibiu — 
Știința București și C.S.M.S. Iași — 
Rafinăria Teleajen (masculin, seria a 
11-a) pentru 13 mai.

(7—10) ; S.S.E. Bis- 
Botoșani 28—9 (14—

Călărași 16—19 
trița — Victoria
4) ; junioare t Știința Baia Sprie 
Știința Cluj 2—15 (1—8). 
respondent» : V. Săsaranu,
M. Seuleanu, D. Deac).

(de la co
lon Vieru,

recent un

® Rezultate obținute în campiona
tele de calificare : juniori : Textila 
Buhuși — Dinamo București 9—12 
(3—7) ; S.S.E. Constanța — Știința

• La Iași s-a disputat 
interesant turneu de handbal la care 
au luat parte 6 echipe masculine. în 
finala competiției s-au întîlnit echi
pele Moldova și S.S.E. Victoria a re
venit primei formații, Ia capătul unui 
joc foarte echilibrat, cu scorul de 
17—14 (7—7). (Eug. Ursu — coresp.)

A INCfPUT FAZA INTERREGIONALĂ
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN Pl ECHIPE

Citeva rezultate din prima etapă

Primele jocuri din actualul cam
pionat au marcat o apreciabilă creș
tere a celui mai hotăritor element 
în dezvoltarea rug-biului românesc ; 
spectaculozitatea. Astfel, partide ca 
Grivița Roșie — Dinamo, Progresul — 
Steaua, Steaua — C.S.M.S. Iași sau 
Gloria — Grivița Roșie au dat sa
tisfacție aproape deplină numeroșilor 
spectatori ce le-au urmărit, atît prin 
dîrzenia și corectitudinea disputelor 
pe înaintare cît și prin numeroasele 
faze desfășurate în viteză pe liniile 
dinapoi.

Recentele modificări ale regulamen
tului, menite să ajute tocmai la dez
voltarea acestei laturi a jocului, au 
fost însușite, discutate și interpretate 
atît de antrenori cît și de arbitri și 
în bună măsură ele au prins viață în 
majoritatea partidelor desfășurate 
pînă în prezent. Dar, esența jocului 
nu s-a schimbat, marile lui principii 
creatoare au rămas aceleași și de fapt 
adevărata frumusețe a rugbiului iz
vorăște și mai pe departe din ace
leași obiective majore ale spiritului 
jocului.

Ne permitem să reamintim aci, și 
credem că nu fără utilitate, care ar 
fi aceste principii și cum vedem noi 
rezolvarea principalei probleme ac
tuale a rugbiului : spectaculozitatea.

I‘e primul plan trebuie situată re
zolvarea problemei deselor întreruperi 
ale jocului, cauză fundamentală a 
scăderii caracterului spectacular al 
partidelor, a cursivității Și. clarității 
lor și în ultima instanță chiar și a 
eficacității. Și cum întreruperile plic
tisitoare au două cauze majore : re
petatele greșeli tehni® și regulamen
tare precum si trimiterea exagerată 
a balonului în margine, 
aci două soluții. Prima privind arbi
trajele, în care trebuie să-și facă loc

rezultă de

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
prima etapă a fazei interregionale 
a campionatului republican de popi
ce pe echipe. Iată citeva amănunte 
de la aceste întreceri.

• în Capitală au avut loc două 
întîlniri. Astfel, echipa feminină La- 
romet a primit replica tinerei forma
ții Progresul din Pitești, pe care a 
depășit-o net : 2452—1705 p.d. De la 
învingătoare s-au remarcat Elena 
Trandafir (449), Stela Sfetcu (409), 
Maria Sabo (404) și Elena Predeanu 
(402), Cel mai mare rezultat de la 
echipa oaspe a fost realizat de Emi- 
liana Dinu marcată cu 370 p.d. Al doi
lea joc s-a desfășurat între Construc
torul București și Cimentul Brăila. 
Cu jucători mai rutinați, echipa 
bucureșteană a obținut victoria la un 
scor concludent : 5006—4509 p.d. O 
bună precizie în lansarea bilei au do
vedit-o Constantin Preda (895), Deneș 
Dezideriu (862) și Dumitru Coteanu 
(848), fiind cei mai buni jucători de 
la Constructorul. De la oaspeți a ieșit 
în evidentă T. Mitache, care a înre
gistrat 806 p.d.

• Surpriză la Gțtirțjiu. Formația lo
cală Cetatea a reușit să întreacă cu
noscuta echipă Petrolul Ploiești cu 
2224—2083 p.d. Succesul sportivelor

din Giurgiu se datorează omogeni 
tații echipei, toate. jucătoarele obți- 
nînd rezultate apropiate. în mod deo
sebit s-au evidențiat Elena Nită (390) 
și Elena Vonica (374).

• Fosta campioană a țării, Rapid 
București, a evoluat la Iași în com
pania echipei Sănătatea Bîrnova. Ra- 
pidistele au învins fără dificultate 
(2202—1501 p.d.), însă cele două com
ponente ale lotului republican, Flo- 
rica Lăpușan și Cornelia Moldovea- 
nu, nu au putut depăși granița celor 
400 p.d. obținînd 387 p.d. și respec
tiv 376 p.d.

• Alte rezultate : feminin : C.S.M. 
Reșița — Voința Craiova 2222—2016 
(Viorica Groza, de la C.S.M., a do- 
borît din 100 bile mixte 402 popice), 
Fulgerul Cîmpulung Moldovenesc — 
Industria locală Baia Mare 1502— 
1552, Flacăra Cîmpina — Unirea Ro
man 2173—2052 p.d. (Vavila Tuțică, 
de la Flacăra, a realizat 412 p.d.); 
masculin: Electrica Sibiu — C.S.M. 
Reșița 4983—5017 (cel mai mare re 
z-ultat l-a înregistrat C. Majorean 892 
p.d. de la gazde), Olimpia Reșița — 
Minerul Vulcan 5161—4802, Unirea 
Roman — Locomotiva Iași 4993— 
4755 p.d.

Actualități
• în etapa trecută^ a campionatu

lui republican de calificare s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Constructorul Ploiești — USAS Nă
vodari 11—0; Chimia, Brăila — Pe
trolul Pitești 6—3 ; Cimentul Medgi
dia — Ideal Cernavodă 9—0 ; A. S. 
Tecuci — Constructorul TRC Sucea
va 6—0,- Dinamo Bațrau — Politeh
nica Iași 3—0 ; Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Ceahlăul P. 
Neamț 20—0 ; Minerul Lupeni — Me
talul Reșița 26—3 : Metalul Hunedoara 
—- Electroputere Craiova 0—6 ; CSM 
Sibiu — Chimica Tîrnăveni 9—0 ;
Vulturii Timișoara — CIL Blaj 30—0 ; 
ICF — Vulcan 6—11 ; Aeronautica — 
Olimpia 3—14; Politehnica — Cons
trucții 36—6 ,- Steaua II — ISE 29—3 
Dinamo II — Proiectantul 0—3 Gri 
vița Roșie II — Colorantul 19—3.

• Rezultate din campionatul repu
blican de juniori (București): Pro
gresul — Gloria 50—0; Rapid — 
Steaua 24—3; ȘSE 1 — Grivița Ro
șie 0—6; Vulcan — Conștrucții 0—3; 
CSȘ — Dinamo 19—5.

cît 
lui, 
perfecționarea 
(în special a pasei) precum și a prin
cipalelor elemente tactice (dintre care, 
cu precădere, repliajul — revenirea 
continuă a jucătorilor înapoia balo
nului).

De aci vor rezulta, în primul rînd, 
cît mai puține opriri ale jocului (gră
mezi) pentru greșeli tehnice precum 
și cît mai puține situații tactice în 
care jucătorul cu balon se va vedea 
obligat să trimită mingea în afara 
terenului de joc. Și bineînțeles că în 
acest fel partidele vor cîștiga în 
cursivitate, în mișcare, în spectacu
lozitate și evident în eficacitate.

O altă categorie de insuficiențe ale 
jocului o constituie încă slaba capa
citate a echipelor noastre de a trece 
cu rapiditate și oportunitate de la 
situațiile de apărare la cele de atac, 
apoi fără întreruperi din nou — dacă 
este cazul — la apărare și iarăși la 
atac. Această gravă insuficiență ce 
constituie o frînă în cursivitatea și 
claritatea jocului ar putea fi reme
diată cu următoarele măsuri :

— creșterea capacității de încă-
TiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiinijiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

mai larg aplicarea legii avantaju- 
și cea de-a doua referitoare la 

neîncetată a tehnicii

drare a jucătorilor în funcție de ne
cesitățile tactice de moment ;

— conceperea și realizarea apără
rii și atacului astfel îneît ele să con
țină elementele necesare declanșării 
imediate a fazelor contrarii (de la 
apărare la atac și invers).

In acest sens, schema încadrării pe 
ambele părți și în adîncime a virfu- 
lui de atac și apărare de către par
teneri ni se pare extrem de eficace, 
alături de ideea aglomerării adversa
rilor în cîmpul acestora de apărare 
urmată de dezaglomerarea rapidă a 
propriului cîmp de atac.

La acestea, adăugind și principiul 
perpendicularității atacului pe ținta 
adversă, vom avea un aspect sumar 
dar oarecum suficient al jocului mo
dern.

Rămîne, de asemenea, să recoman
dăm arbitrilor o grijă deosebită în 
respectarea culoarului și intervalelor 
la margine și mai ales a legii lui 
afară din joc în intervalul de timp 
dintre cîștigarea balonului și declan
șarea atacului, cu aplicarea la maxi
mum a legii avantajului.

D. MANOILEANU
antrenor

I.I.S. „Dermatina“ Timișoara

MĂNUȘI din cauciucuri sintetice pentru 
împotriva solvenților petrolieri.

MĂNUȘI de cauciuc pentru joasă tensiune.

Cal. Șqgului nr.

PRODUCE :

protecția

^4- COVOR auto din PVC pe suport textil prevăzut cu 
striuri pentru autovehicule și mijloace de trans
port în comun.

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

ARTICOLE SUDATE pentru plajă și 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 reflexție 
pentru corpurile de 
iluminat și decorați- 
uni interioare.



rocuri internaționale amicale
OLUL PLOIEȘH — BULGARIA 

(B) 3—0 (1—0)

9IEȘTI 28 (prin telefon). Pe sta
ll din localitate, în fața a peste 
> spectatori, echipa Petrolul — 
are au lipsit cîțiva titulari — 
ilnit într-un meci amical selec
ta secundă a Bulgariei. Practi- 
un joc de ansamblu bun, cu o 
ire fermă (compartiment în care 
evidențiat Ivan, Sfetcu și D. 
eanu) și un atac în care Mo- 
a excelat, ploieștenii au obți- 

Actoria cu scorul de 3—0 (1—0). 
rii golurilor : Mocanu în min. 
: 70 și Moldoveanu în min. 82. 
emarcat că Moldoveanu a ratat 
lin. 11, transformarea unui pe- 

Meciul a fost bine condus de 
rul Ștefan Tașula (București).

D1NAMO PITEȘTI — DINAMO 
BERLIN 1—1 (1—0)

PITEȘTI 28 (prin telefon). — Cele 
două echipe au desfășurat un joc 
spectaculos, cu multe faze de poar
tă. Efe și-au împărțit perioadele de 
dominare, lucru reflectat și de evolu
ția scorului.

Au înscris :
Wolff (min. 85). Notă bună 
arbitrajul 
rești).

Naghi (mln. 19) și 
pentru 

lui M. Sadoveanu (Bucu-

GH. ALEXANDRESCU și 
GH. APOSTOLESCU - coresp.

M.S. — BONSUCCESO
LIA) 1—0 (1—0)

(BRAZI-

ȘI 28 (prin telefon). — 
tatori au asistat ieri la 
națională de fotbal dintre echipa 
■'iană Bonsucceso și C.S.M.Ș. Jo- 

p plăcut publicului prin nume- 
ele faze de gol create la cele două 
. A înscris Cuperman în minutul 
De la oaspeți s-au remarcat ju

rii Pinto, Martis și Tobias. Ieșe
ni avut în Pop, Ștefănescu și V. 
>scu cei mai buni jucători ai lor.

D. DIACONESCU și E. URSU, 
coresp.

ERUL BAIA MARE — SPARTAK 
TRNAVA 4—2 (2 -1)

10 000 de 
întîlnirea

UA MARE 28 (prin telefon). — 
nirea a fost de bun nivel tehnic, 
aze rapide și spectaculoase, relie- 

. forma bună în care se află echi- 
iocală. Golurile au fost marcate 
9răgan (min. 7) din acțiune per
ils, Pop (min. 23), Czako (min. 
și Soo (min. 77) pentru gazde, 
cik (min. 26) și Svek (min. 54) 
ru oaspeți. A arbitrat Aurel Man.

T. TOHÂTAN-coresp. reg.

V. ȘTEFĂNESCU și 
I. CHILIBAR - coresp.

CRAIOVA - S. V. MEI- 
DERICH 1—1 (0—0)

CRAIOVA, 28 (prin telefon). Peste 
10 000 de spectatori au asistat marți, 

pe un timp frumos, la un meci spec
taculos, disputat în nota de ușoară 
superioritate a craiovenilor. Formația 
gazdă a atacat din primele minute, 
dar Onea, Anton și Sfirlogea au ratat 
deschiderea scorului. Oaspeții au avut 
și ei posibilitatea să înscrie în min. 
9, dar Vasilescu a reținut șutul pu
ternic expediat de Schmidt. în re
priza secundă se înscriu cele două 
goluri : în min. 50 Dumitrescu tri
mite un șut-bombă de la 30 m și 
mingea se odihnește în plasă, iar în 
min. 75 Van Haaren înscrie punctul 
egalizator, profitînd de o ezitare a 
apărătorilor craioveni.

R. SULȚ și M. BOBEI — coresp.
SATMĂREANA — SPARTAK 

PLSEN 2—0 (1—0)
SATU MARE, 28 (prin telefon). 

Amîndouă formațiile au desfășurat 
un joc tehnic și spectaculos. Sătmă
renii au avut inițiativa în majorita
tea timpului și acțiunile lor, axate 
pe aportul extremelor, au creat faze 
periculoase la poarta adversă. Amîn
două golurile au fost înscrise de Ti
fon în min. 29 și 50.

A. VERBA — coresp.
(Agerpres). Echipa 

bucureșteană de fotbal Progresul și-a 
început turneul în R.P. Bulgaria ju- 
cînd la Gorna Oriahovica cu forma
ția 
cu

ȘTIINȚA

SOFIA 28

Lokomotiv. Gazdele au cîștigal 
1—0 (0—0).

Cinci minute cu N. Roșculeț
lespre meciul Ceboslovacia-Portugalia
upă cum se știe, cinci antrenori 
ini, printre care și prof. Nicolae 
cuieț, conferențiar la catedra do 
iri sportive a I.C.F., an vizionat 
•iul Cehoslovacia — Portugalia, 
amabilitate tov. Roșculeț ne-a 

>uns la o serie de întrebări.
— Ce concepții de joc au pre- 

. zentat cele două echipe ?
- Echipa cehă a adoptat concep- 
jocului in forfă cu care n-a putut 

■ față însă jocului tehnic, variat 
rapid, practicat de portughezi.
(mp ce portughezii acționau cu 

e precise pe jos, cu o mare vite- 
de execuție, cehii au jucat mai 
't pe sus. dezorganizat, simplist, 
t orizont. Apoi, deși portughezii 
1 bazat pe o apărare supraaglo- 
ată, ei au ieșit constructiv și 
rte periculos la atac, șutind mult 
poartă. Cehii au folosit una din 
iantele sistemului cu 4 fundași, 
nd trei virfuri permanente in atao 
ir extrema stingă fiind mai re- 
fă.

după ce i-a driblat pe 
Popluhar.
Iară 
mind 
putea 
pirul 
adus victoria echipei, 
prea puține de spus; de altfel presa 
cehoslovacă c tras o concluzie ca 
tegorică 
tehnic al 
căuta la

— Se 
lă portugheză ? Cu cine se asea
mănă mai mult jocul portughezi 
lor: cu cel al echipelor sud-ameri- 
pane sap cu cel al formațiilor eu
ropene 1

— Fotbalul portughez se aseamănă 
Și depășește chiar iotbalul spaniol in 
sensul că alături de un atac strălucit 
există preocupări și pentru o bună 
apărare. Fotbalul portughez are ase
mănări cu iotbalul sud-american 
privința concepției de joc imbinind 
ticacitatea cu spectacolul.

Interviu luat de SIMION STAN.

W eiss 
Șutează puternic, 

să penduleze piciorul, 
mingii un efect derutant. Aș 
spune că 9 oameni au luptat 
la epuizare.-, dar Eusebio n 

Despre cehi

Și 
scurt 
impri

scriind că „fără a.b.c.-ul 
fotbalului, cehii n-au ce 
campionatul mondial".
poate vorbi despre o școa-

in
e-

creumdMtii m;tri t»n»m!t: Amănunte din categoria C
SERIA EST

VIITORUL SUCEAVA—DINAMO 
MOLDOVA IAȘI (1—2). Joc de factură 
tehnică slabă. Punctele au fost marcate 
de Brindușescu (min. 25), Scînteie (min. 
84) pentru Dinamo Moldova, Asimi- 
noaie (min. 43) pentru Viitorul. (Ro
meo Munteanu).

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ— CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
(2—1). Localnicii au fost supeiiori, dar 
au ratat cinci ocazii. Au înscris: Ganea 
(min. 10), Jiga (min. 80), respectiv, 
Coman (min. 75). Arbitrul A. Bentu-

TEXTILA SF. GHEORGHE—UNI
REA BĂGĂRI 0—0. Localnicii aii ju
cat slab, fără orizont. Oaspeții au jucat 
în viteză, derutant, cu șuturi pe poar
tă și au fost nedreptățiți de arbitrul 
Gh. Lungan (București) care le-a anu
lat un gol valabil. (Z. Papp și Gh. 
Briotă).

RULMENTUL BRAȘOV—-ELEC
TRICA FIENI 1—0 (0—0). Joc di
namic, cu faze spectaculoase la am
bele porți, dar cu numeroase ratări. 
Gazdele au dominat majoritatea tim
pului. A înscris Cheresteș (min. 85, din 
11 m). (E. Bogdan).

Minutul 44 și... 4—l pentru Dinamo 
Dinamo Victoria—Metrom Brașov

Buc. a greșit nesancționînd jocul dur 
al oaspeților, în repriza a doua. (A. 
Andronescu și Gh. Grunzu).

PETROLUL MOINEȘTI—TEXTILA 
BUHUȘI (0—0). Gazdele au jucat bine 
însă înaintașii au dat dovadă de inefi
cacitate. Textila s-a apărat supranume- 
ric. Au fost eliminați Savancea (Pe
trolul) pentru lovirea adversarului și 
Gh. Călin (Textila) pentru injurii a- 
duse arbitrului. (F. Prisecaru).

VICTORIA P. NEAMȚ—FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI (2—1). Partida a 
plăcut deoarece ambele formații au ju
cat bine. Golurile au fost marcate de 
Ghibau (min. ■ - —
covschi (min. 
val (min. 59) 
Nemteanu).

TEXTILA
FĂLTICENI (2—0). Meci frumos. Am
bele goluri au fost înscrise de Soerate 
(min. 40 și 80). (Th. Ungureanu).

FLAMURA ROȘIE TECUCI—RUL
MENTUL BÎRLAD (5—1). Gazdele 
au dominat aproape tot timpul. Au
torii golurilor : Bujor (min, 1 și 74). 
Aghiorghieși (min. 11, 36, 61), respec
tiv, Florescu (min. 64). (M. Chitic).

SERIA SUD
DINAMO VICTORIA BUC.—ME

TROM BRAȘOV 4—2 (4—1). Meci
disputat cu dîrzenie dar în limitele 
sportivității, la reușita căruia a con
tribuit în mare măsură și arbitrul în- 
tîlnirii, N. Cursaru-Ploiești, care a con
dus excelent. Au înscris: Dumitrescu 
(min. 18), V. Ionescu (min. 21), Cristo- 
loveanu (min. 30), Ene Daniel (min. 
44), respectiv, Frîncu {min. 42) și 
Mileșan (min. 48 — dirr 11 m). (N. 
rp

TEHNOMETAL bIic.—portul 
CONSTANȚA 1—3 (0—2). Gazdele au 
avut inițiativa majoritatea timpului, în
să nu au tras suficient la poartă. Cons- 
tănțenii s-au apărat calm, au combinat 
frumos și au contraatacat periculos. Au 
înscris: D. Virgil (min.c 15), Manea 
(min. 60), S. Manolescii (min. 87) pen
tru învingători și J. Burcu (min. 69) 
pentru învinși. Arbitrul P. Malița- 
Pioiești a condus cu scăpări. (H. Stet- 
ter).

Victoria București. Fază din meciul
Foto : N. Tokacek

47 din 11 m) și Zna-
57) pentru Victoria, Til- 
pentru Fructexoprt. (C.

BOTOȘANI—FORESTA

VICTORIA GIURGIU—PROGRE
SUL ALEXANDRIA 3—1 (3—1). Cei 
4 000 de spectatori au fost dezamăgiți 
de jocul prestat de formația locală. 
Au înscris: Ghiță (min. 2), Iancu (min. 
13), Cozma (min. 30) de la gazde, iar 
de la oaspeți, Capatos (min, 37). Slab 
arbitrajul prestat de Șt. Tașula (Buc.). 
(Tr. Barbălată).

SERIA VEST
TEBA ARAD--MINERUL ANINA 

1—1 (1—1). Deși Teba a dominat mai 
mult (în repriza a doua s-a jucat nu
mai în terenul advers), n-a reușit să 
învingă. Au marcat : Măcian (din 11 
m) pentru Teba și respectiv Tismă- 
naru. (St, lacob).

TRACTORUL CORABIA—C.F.R. 
ARAD 3—1 (2—1). Jocul s-a desfășu
rat pe un vînt puternic, în prima re
priză. Ambele echipe au prestat un 
joc bun. Gazdele, mai eficace, au con
cretizat de trei ori prin Serie (min. 9, 
17 — din 11 m), Bulică (min. 63). 
Pentru oaspeți a înscris Vlud (min. 13). 
(C. Mareș).

ELECTROPUTERE CRAIOVA— 
MINERUL DEVA 1—1 (0—1). Lo
calnicii au dominat majoritatea timpu
lui dar n-au putut depăși apărarea su- 
pranumerică 
deschis scorul, 
atac în min. 
Craiovenii au 
(min. 53). (M.

PANDURII

a oaspeților. Minerul a 
în urma unui contra- 

18 prin Iordăchescu. 
egalat prin Stănescu 

Bobei).
TG. JIU—METALUL

Fotbaliștii turci-în
(Urmare clin pag. 1)

se întîmplă pe drum, înseamnă că joi 
dimineață vom fi la București și joi 

un

— Ce noutăți tactice au ieșit 
*n evidentă 1
- Noutăți propriu-zise n-au fost 
mai mult confirmări tactice, 
ale, 
izilor.
i era intotdeauna sprijinit, iar in 
■a ce privește apărarea portughe- 
au combinat

n la om", 
bliniez la 
■elătoare 
iritate.

— Ce 
remarcate ? 
acestora în jocul echipei sau 
pa își adaptează jocul în 
ție de individualități ?
— înainte de toate aș vrea să 
nare pe fundașul central. Ger
;2, un adevărat coordonator și 

ijor al întregii echipe, apoi pe 
moes, Carlos, Colima și Festa, cu 
tii incadrîndu-se perfect in jocul 
hipei.
In ceea ce-1 privește pe Eusebio, 
:es‘a a venit doar de citeva ori 

apărare, în rest p/imbindu-se de-a 
tul terenului ca virf de atac. In 
•himh ri-a greșit aproape nici n 
tecuție, marcind un gol excepțional

re
in special de jocul portu- 

In atac jucătorul cu min-

„zona" cu apărarea 
Tot aici aș vrea să 

formația oaspe mișcările 
(fentele) de o marevir-

individualități s-au 
Se încadrează

făcui 
jocul 
echi- 
func-

jV

A^i, ultima zi la tragerea
• Concuriul Pronosport de duminică 

2 mai a.c., prezintă un mare interes pen
tru parțicipanți datorită „crapului de afiș“ 
Românite —!' Turcia, meciul de debut al 
țării noastre în preliminariile Campiona
tului Mpndial. de fotbal. In rest întâlniri 
din campionatul categoriei B seria I 
și II. !;fî 1 >n.

Rețineți însă : AU MAI RĂMAS NU
MAI CÎTEVA ORE în care vă mai puteți 
cumpăra biletele. Deci, grăbiți-vă.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 17 (]in 
" ' extrase din urnă

k
28 aprilie 1965, au fost 
următoarele numere :

1 11 34 6 21 45

Numere de rezervă : 39 19

dimineață vom fi la București și 
după-amiază intenționăm să facem 
antrenament pe stadionul unt|c vom 
juca duminică“.

Două meciuri disputate la sfîrșitul 
săptămînii trecute la Istanbul au fost 
conduse (foarte bine) de arbitrii ro
mâni Vasile Dumitrescu și Iosif Rit
ter. Stînd de vorbă cu ei, mi-au spus 
că i-a impresionat saltul calitativ fă- 

----------------------------------------- i,-----------  

specială Loto
III-a : 28 variante a 2.259 lei și 36 va
riante a 564 lej ; Categoria IV-a : 40 
variante a 1.688 lei și 38 variante a 422 
lei ; Categoria a V-a : 43 variante a 
1.359 lei și 74 variante a 339 lei ; Cate
goria a Vl-a : 1T0 variante1 a 571 lei 
șl 145 variante a 142 lei ; ^Categoria a 
Vil-a : 111 varjante a 508 lei și 214 va
riante a 127 lei; Categoria a VÎII-a: 176 va
riante a 359 lei și 226 variante a 89 lei.

Cîștigători la premiul suplimentar I 
întreg : Tudorache Ion ,din Piatra

TR. SEVERIN 1—0 (1—0). Joc de o 
factură tehnică modestă. A înscris Do- 
robanțu (min. 20) unicul gol al parti
dei. După aspectul general al jocului, 
un rezultat de egalitate era mai echi
tabil. (M. Băloi și P. Cristea),

METALUL PITEȘTI—MUSCELUL 
CÎMPULUNG 3—1 (2—0). Jocul nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat din punct 
de vedere tehnic. Gazdele au dominat 
repriza întîi cînd și-au și asigurat 
victoria. In repriza a doua, oaspeții au 
dominat cu insistență dar au ratat 
exasperant. Au marcat: Sora (min. 9), 
Lovin (min. 15 și 50 — din 11 m) 
pentru piteșteni și Dușan (min. 75) 
pentru oaspeți. (1. Udrescu).

SERIA NORD
A. S. AIUD — MINERUL BAIA 

SPRIF, (2—1). In prima repriză echipa 
din Aiud are inițiativa ji deschide sco
rul în min. 4 prin Tiurtin. In cea de a 
doua, Minerul atacă mai mult .și ega
lează în min. 76 (autorul golului: Su- 
lyok). In minutul următor același Tiur
tin înscrie punctul victorios. (Ilie Fă- 
gădaru).

OLIMPIA ORADEA—FAIANȚA SI
GHIȘOARA (4—0). Joc frumos în care 
echipa gazdă mai eficace, a ,cîștigat 
meritat. Golurile au fost realizate de 
Melves (min. 9, 14 și 38) și Sacaci I 
(min. 51, din 11 m). (Al. Jilău),

ARIEȘUL TURDA—SODA OCNA 
MUREȘ (1—0). Echipa învingătoare 
a... reușit una dintre cele mai slabe 
partide din acest sezon. In schimb, 
Soda a jucat cu multă ambiție, dar 
foarte dur. Unicul gol: Băluțiu (mm. 
15). A arbitrat cu greșeli Lazăr Ni- 
colae-Petroșeni, (P. Lazăr).

UNIREA TG. MUREȘ—MINERUL 
BIHOR (3—2). Partida, desfășurată în 
limitele sportivității, a fost frumoasă și 
victoria dîrz disputată. Cele cinci 
puncte au fost realizate de Centeri 
(min. 7 și 72) și Meszaros (min. 38) 
pentru Unirea, respectiv Ghiță (min. 
57) și Petrică (min. 60). (C. Albu).

CHIMICA TIRNAVENT—GLORIA 
BISTRIȚA (2—1). Meci de bună fac
tură tehnică în care gazdele, avînd 
tot timpul inițiativa, au obținut o vic
torie meritată. Au înscris: Jack (min. 
20), Naghi (min. 83) pentru Chimica, 
Hacec (min. 51) pentru Gloria. (I. Ha-

UNIREA DEJ—STEAUA ROȘIE 
SALONTA (1—0). Localnicii au fost 
superiori în toate compartimentele. Ei 
n-au putut marca mai mult din cauza 
atacului care a ratat exasperant. Uni
cul gol a fost realizat din penalti de 
portarul Servatius (min. 53). Raport de 
comete : 12—0 pentru Unirea. (A.
Contrai).

FORESTIERA SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI—TOPITORUL BAIA MARE 
(2—1). Joc viu disputat, cu multe faze 
spectaculoase, cîșttgat pe merit de Fo
restiera. Au înscris: Matiaș (min. 52 
din 11 m), Dembrovschi (min. 85) 
pentru Forestiera, Felman (min, 32) 
pentru Topitorul. (V. Godja).

drum spre București
cut de fotbalul turc. Declarația este 
importantă mai ales acum, în preajma 
meciului dintre cele două reprezenta
tive.

Ziarele care au apărut miercuri la 
Istanbul s-au ocupat pe spații largi 
de meciurile dintre reprezentativele A 
și B ale României și Turciei. De pildă, 
ziarul AKSAM, publică pe cinci co
loane o fotografie a echipei Româ
niei iar alături de ea portretul lui 
Ion Ionescu, cu următoarea explica
ție : „Inamicul nostru nr. 1“, refe- 
rindu-se desigur, la subtilitățile și pu
terea de pătrundere a atacantului 
bucureștean. Ziarul MILLYET inse
rează amănunte de la meciurilfe de 
antrenament ale echipei României, 
scriind că „românii sînt în formă și 
sînt favoriti la București”, în timp Ce 
CUMHURRYET dă ca favorit tot 
„echipa lui Oană”.

După cum se vede, la Istanbul se 
„simte" tot mai mult atmosfera ma
rilor meciuri internaționale de fotbal 
de duminică.

De la L E. B. S.
• Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal R. P. ROMANA — TURCLA din 
2 mai, de pe stadionul i,23 August* 4, bile
tele se găsesc de vinzare la casele obiș
nuite : str. ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Mar
tie, stadioanele „23 August* 1, Republicii^ 
Dinamo și Giulești.

La această întîlnire sînt valabile ur
mătoarele legitimații eliberate de UCFSi 
C.G. : roșii și maro în piele, albastre t» 
dermatin, verzi în dermatin, precum și‘ 
legitimațiile eliberate maeștrilor sportu-i 
tui la fotbal, maeștrilor emeriți ai spor-< 
tului și antrenorilor emeriți, arbitrilor și 
antrenorilor de fotbal, membrilor comisi
ilor și colegiilor F.R. Fotbal*

lei
avea loc

Neamț, Papillion Carol din Timișoara 
Oprea ZaharU din Caransebeș.

Rubrică redactată de Loto-Pronostport.

Fond de premif : 553.670
Tragerea următoare va 

București.
Premiul de 25.000 lei oferit cîștigăto- 

rilor de categoria a Il-a la concursul 
Pronoexpres nr. 16 .din 21 aprilie 1966 
a revenit participantului Oprea Con
stantin din Lupeni raionul Petroșeni.

LOTO J

Premiile întregi și sferturi de la tra
gerea Loto din 23 aprilie ' 19(55 :

Premiu! suplimentar I : 3 variante în
tregi a 57.051 lei ; Premiul supbmentar 
II : 6 variante a 10.784 lej șl 7 variante 
a 2.696 lei ; Categoria I ; 2 variante a 
19.666 lei și 9 variante a 4.916 lei : Ca
tegoria a Ii-a ■ 14 variante a 4.457 lei 
și 19 variante a 1.114 lei ; Categoria a

Mîine are loc ba Giurgiu tragerea• Mîine are loc lru Giurgiu tragerea 
specială LOTO, la care după cum vă 
este cunoscut, se atribuie numeroase 
premii suplimentare. Printre ele întîl- 
nim : 20 autoturisme din care 10 autotu
risme la extragerea de 2 numere, excursii 
nelimitate cu 'autocarul în R. S. Ceho
slovacă și R. P. Ungară, televizoare, fri
gidere, magnetofoane. și, altele.-

Se vor extrage din urnă 67 de numere. 
Dintre acestea, 54 de numere vor indi-

specială LOTO,
este cunoscut,

la care după cum vă
se

premii suplimentare.
atribuie numeroase

Printre ele întîl-
nim : 20 autoturisme din care 10 autotu
risme la extragerea de 2 numere, excursii
nelimitate cu 'autocarul în R. S. Ceho-
slovacă și R. P. Ungară, televizoare, fri
gidere, magnetofoane. și, altele.

Se vor extrage din urnă 67 de numere.
Dintre acestea, 54 de numere vor indi

ca pe premiații la cîștigurile suplimen
tare, atît în obiecte cît Și în bahi.

Nu scăpaii prilejul de a participa ba 
această tragere specială.

Și



Campionatul pe echipe (cat. B) la atletism 
va începe la 16 mai ACTBfiLITATEfl MTEBMȚIONAU

Campionatul republican pe echipe 
cat. B seria I (al echipelor bucureștene) 
va începe la 16 mai, în loc de 2 mai 
cum fusese stabilit anterior. Din mo
tive de ordin tehnic la întreceri nu vor 
mai participa decît 5 echipe: Progresul, 
Constructorul, Viitorul, I.C.F. și com
binata Olimpia+Voința. Competiția pro
gramează 5 etape (16 și 30 mai, 10, 17 și 
31 octombrie) la eare vor lua parte 
toate echipele. Clasamentul va fi în
tocmit pe baza tabelei internaționale 
de punctaj. Echipa clasată pe primul 
loc va promova anul viitor ia întrece
rile categoriei A.

Celelalte concursuri ale categoriei B 
(seriile a Il-a, a III-a și a IV-a) vor 
avea loc în zilele de 30 mai și 6 iu
nie. în loc de 13 și 20 iunie.

• Delegatul F.R.A. la meciul de la
CONCURSURI... REZULTATE

• Pe stadionul „23 August" din 
Capitală a avut loc un concurs de 
verificare a juniorilor. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate de: Iosif 
Naghi 58;49 m la disc (1,5 kg), Tu- 
dora Dinișoară 37,14 m la suliță, Gh. 
Gligor 3,60 m la prăjină, Silviu Hodoș 
11,4 pe 100 m, 14,85 m la greutate 
(6 kg), și 50,76 m la suliță, Dan Hidi- 
oșanu 6,69 m la lungime, Anton Dincă 
1,70 m la înălțime, Marta Angheî 
5,38 m la lungime și Elisabeta Scarciu 
10,87 m la greutate. (N. D. Nicolae- 
coresp).

• Săritorii băcăoani Iancu Segal și 
Eugen Pereteatcu au obținut rezultate 
promițătoare. Primul a sărit 14,87 m 
la triplu, celălalt a înregistrat 6.99 m 
la lungime.

• In cadrul primei etape a campio
natului republican pe echipe la Timi-

Reuniunea a doua a
(Urmare din pag. 1)

O desfășurare dramatică a avut 
confruntarea dintre celelalte două 
„pene" — C. Stanef și A. Simion. 
Stanef a început lupta furtunos. Cu lo
vituri puternice la cap și, în special, 
la ficat, el l-a trimis la podea, în două 
rinduri, pe inimosul Simion. Numai 
îngăduința arbitrului din ring. Dimu- 
lescu a făcut ca lupta să nu se ter
mine în prima repriză. Și de aci, ur
marea... Cu o voință puțin obișnuită, 
fostul campion de juniori — A. Simion 
-— a reluat lupta, în repriza secundă, 
ca și cum abia atunci începuse me
ciul. El l-a dominat pe Stanef, care 
se resimțea după efortul depus în pri
ma repriză (cînd, de altfel, Stanef 
fusese singurul boxer în ring). La ca
pătul unei lupte epuizante, Simion a 
obținut victoria la puncte într-un meci 
în care, în mod normal, fusese învins 
înainte de limită !

Chiar dacă așa au stat lucrurile, 
„lecția" este bună pentru Stanef. El 
trebuie să știe că meciul durează trei 
reprize și că în afară de victorii prin 
abandon și K. O. mai există și vic
torii ... la puncte. Deci, pe viitor să 
boxeze, nu să urmărească doar scoa
terea adversarului din luptă.

„Semiușorii" FI. Pătrașcu și N. Mol
dovan au realizat un meci, în general, 
egal. Juriul l-a preferat pe Moldovan. 
Părerea noastră este că Pătrașcu era 
mai îndreptățit să obțină victoria.

V. Antoniu, deși ne-a părut obosit,

întreceri
O In faza pe regiune a campio

natului republican pe echipe, și-au 
disputat întîietatea 36 de formații ti
mișorene. în turneul final s-au întîl- 
nit Știința Timișoara, Dermatina Ti
mișoara, Vagonul Arad și Podgoria 
Gioroc. S-a calificat Știința, care a 
ocupat primul loc cu 14 puncte. Pe 

locul doi — Vagonul 12'A p. (Șt. 
Marton — coresp.).

• Tot în cadrul întrecerilor pe 
echipe, la Ploiești, s-au întîlnit în 
cadru] finalei patru formații, clasate 
în următoarea ordine : Petrolul 21 p., 
Constructorul I6V2 p., Progresul Cîm- 
pina II1/, p., Progresul Buzău 9V2 p., 
Prahova Scăieni 1V2 p. (C. Negulescu 
și M. Bed ros ian — coresp.).

NUMĂRUL VIITOR AL ZIA
RULUI NOSTRU VA APARE 
VINERI 30 APRILIE LA ORELE 
OBIȘNUITE.

I „ ' Redacția și admujtstrația; »u. Vaatle Conta tu. 16, ieleloo ii. 10.05, interurban 72 ți 286. lelea: sporlrom buc. 180. Tiparul; i. P. .Informația*,  str. Brezolanu, 23—25.

PLOVDIV 28 (prin telefon de la co
respondentul nostru TOMA HRIS- 
TOV). Astăzi (n.r. ieri) s-a disputat 
în localitate meciul din cadrul „Cupei 
balcanice” care a opus echipele Spar
tak Plovdiv și Farul Constanța. Întîl- 
nirea —■ dinamică și spectaculoasă — 
a luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate: 1—1 (0—0). Repriza I a aparținut 
echipei Farul care a dominat mult, 
dar a și ratat mult prin Balint (min. 
18), Bukossi (min. 19) — ultimul după 
ce driblase pe toți apărătorii ieșiți in 
cale. Repriza a Ii-a este mai echili

Gougault și Benet. Ceilalți titulari vor 
fi probabil Grelin și Guilbert.

• în cadrul unei gale de box des
fășurate la Paris, francezul Joseph 
Gonzales a cîștigat prin k.o. tehnic 
(repriza a II-a) meciul cu americanul 
Dick Knight. Marcel Cerdan junior, 
fiul fostului campion mondial, l-a în 
vins prin abandon în repriza a treia 
pe compatriotul său Robert di Mar
tino.

• Selecționata feminină de baschet 
a S.U.A. a întîlnit, la Leningrad, in 
cel de-al treilea joc, echipa U.R.S.S 
Din nou victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 59—33 (28—15).

• într-un meci internațional dispu 
tat la Neapole, echipa feminină de 
baschet a Italiei a învins cu scorul 
de 52—40 echipa Belgiei.

Timișoara (Banat-Cluj-Crișana), prof. 
Lixandru Pândele, a subliniat efortu
rile forurilor sportive locale pentru or
ganizarea în cele mai bune condițiuni 
a întrecerilor pe stadionul CFR. De a- 
semenea, cuvinte de laudă trebuie să 
li se aducă comisiei regionale Banat, 
antrenorilor și sportivilor pentru felul 
în care au înțeles să pregătească echi
pa reprezentativă a regiunii.

• O atitudine nesportivă au arătat, 
în concursul de sîmbătă din Capitală, 
atleții fruntași Al. Tudorașcu și Gh. 
Zamfirescu. Deși au fost descalificați 
în cursa de 100 m credem că această 
chestiune nu poate fi trecută cu ve
derea și așteptăm ca biroul F.R.A. să 
ia măsuri. Primul cuvînt trebuie să-1 
spună antrenorul celor doi alergători, 
prof. Vasile Dumitrescu. II așteptăm' 

șoaia, pe o pistă complet desfundată 
de ploaie, G. Pikulschi (Banat) a sta
bilit un nou record regional la suliță 
cu 65,62 m. Alte rezultate : Femei : 
100 m: Ana Beșuan (Cluj) 12,4; 400 
m : F. Negru (B) 60,8 ; înălțime : L. 
Ilolhoș (O) 1,50; Bărbați: 110 mg : 
I, Mesaroș (B) 15,3, C. Socol (C) 15.4; 
400 mg: I. Mesaroș 54,6; lungime : 
V. Sărucan (C) 7,13; triplu: Fr. Bauer 
(B) 14,27; greutate: I. Moisescu (C) 
14,67. (Em. Grozescu-corespondent).

• La Baia Mare a avut loc recent 
un concurs cu participarea atleților 
de la Arieșul Turda și CSM Baia 
Mare. Seniori: 400 m: D. Moldovan 
54,0; 1000 m: Ad. Balint 2:47,0; 500 
m F: Irina Micloș 1:22,0; Juniori I: 
disc F : Maria Mako 37,60; suliță : 
A. Szaho 45,61 m. (V. Săsăranu — 
corespondent).

turneului de selecție
a știut să cîștige la puncte partida cu 
P. Vanea. El a boxat foarte bine pri
mele două reprize.

1. Marin (cat. semimijlocie) a fost 
gratificat cu o victorie la puncte în 
fața tînărului , clujean A. Majai, pe 
care nu l-a întrecut decît în..s ob
strucții. Majai a fost net superior și 
totuși, arbitrii M. Stănescu, V. Schiopu 
și E. Lazăr l-au „văzut" în unanimi
tate (nu știm de ce?) pe Ion Marin.

La categoria mijlocie mică, V. Do- 
bre, în mare progres ne-a mai oferit 
o surpriză. El l-a învins prin abandon, 
în ultima repriză, pe C. Niculescu. 
Deși după două reprize avantajul era 
de partea lui Niculescu, Dobre hotă- 
rît să cîștige, a impus luptei un ritm 
debordant, căruia Niculescu nu i-a 
putut face față. Lovit puternic la 
bărbie, Niculescu a fost numărat și 
nu s-a mai simțit capabil să reia 
lupta.

I. Monea a învins detașat pe I. Ivan 
pe care, cu o „contră" de dreapta în 
bărbie, l-a scos din luptă (abandon 
repr. II). La „grea" M. Gheorghioni, 
deși s-a comportat nesatisfăcător, l-a 
învins la puncte pe N. Moțoc, iar 
V. Mariuțan l-a învins prin abandon 
(rănire) în ultima repriză pe Th. Ba- 
sarab.

★
• Astă-seară, de la ora 19 are loc 

reuniunea finală.

A

pe echipe
• La Baia Mare titlul de campioa

nă regională a revenit echipei Chi
mistul cu 14 puncte, lăsînd în urmă 
cu numai ’/2 p. pe cea de a doua 
clasată Voința Satu Mare (în care 
joacă maestrul I. Szabo). Din echipa 
învingătoare s-a. remarcat șahista Vio
rica Ionescu, care a cîștigat toate 
partidele. (V. Săsăranu — coresp.).

• Cauciucul Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este noua campioană 
a regiunii Bacău. Pe următoarele 
locuri ale finalei, disputată la Bacău, 
s-au clasat echipele Sănătatea și La
minorul Roman. (I. Iancu — coresp.).

• O luptă foarte strînsă au dat 
echipele fruntașe din regiunea Argeș, 
în finala desfășurata la Pitești, prima 
s-a clasat campioana de anul trecut 
Petrolul, care a întrecut însă cu nu
mai '/2 p. pe Proiectantul, clasată pe 
locul doi. (Gh. Vrabie — coresp.).

„Țelul aruncătorilor de greutate 
este granița celor 21 de metri“

Recent, atletul american Randy 
Matson a stabilit un nou record 
mondial în proba de aruncare a greu
tății, cu 20,70 m ! Progresul înregis
trat pe plan mondial în această probă 
atletică constituie tema unui comen
tariu al ziarului vest-german „STUT- 
TGARTER ZEITUNG", apărut cu pu
țin timp înaintea noii performanțe a 
lui Matson.

„în proba de aruncare a greutății 
— scrie ziarul — se merge cu pași 
uriași spre granița celor 21 de me
tri. După aruncarea de 20,65 m ob
ținută de americanul Randy Matson, 
în vîrstă de 20 de ani, clasat pe lo
cul doi la ultima Olimpiadă, sînt de 
așteptat noi îmbunătățiri și cu aceasta 
se întrevede doborîrea, în săptămî- 
nile următoare ale sezonului atletic 
american, a actualului record de 20,68 
m, deținut din 1964 de campionul 
olimpic Dallas Long. 21 de metri cu 
greutatea care cîntărește 7,257 kg I

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
MECIUL JUBILIAR ORGANIZAT 

ÎN CINSTEA LUI STANLEY 
MATTHEWS

Aseară, s-a desfășurat la Stocke, 
meciul dintre echipa locală și o selec
ționată a Europei, organizat cu prilejul 
retragerii din activitatea competițio- 
nală a celebrului jucător englez, 
Stanley Matthews, în vîrstă de 50 de 
ani. Echipa locală a fost întărită cu 
cîțiva jucători valoroși, printre care 
Greawes, Flowers ș. a. Căpitanul echi
pei Stocke a fost jucătorul sărbă
torit, Stanley Matthews, care acti
vează neîntrerupt de 17 ani în aceas
tă formație. în selecționata Europei au 
evoluat o serie de jucători renumiți, 
unii dintre ei, deși nu mai sînt prea 
tineri, au un mare prestigiu în fot
balul mondial, Iată formația : Iașin — 
Johansson, Schnelinger — Pluskal, 
Popluhar, Masopust — Henderson, 
Kubala, Di Stefano (Sorenssen), Pus
kas, Van den Beerg.

Meciul a luat sfîrșit cu victoria se
lecționatei Europei la scorul de 6-4. Au 
marcat: Puskas (2), Van den Beerg, 
Masopust, Sorenssen și Henderson 
pentru selecționată; Douglas (2), Grea
wes și Ritchie pentru Stocke City.

UN AL TREILEA MECI ÎNTRE 
MUNCHEN ȘI TORINO

în meci retur pentru semifinalele 
„Cupei Cupelor', la Miinchen, echipa 
Miinchen 1860 a învins cu 3—1 (2-0) 
formația A.C. Torino. După cum se 
știe, în primul joc fotbaliștii italieni 
cîștigaseră cu 2—0. Urmează să se

Recordul mondial la 100 m femei 
egalat din nou

• In cadrul unui concurs desfășurat 
la Mexico, americanca Debie Thomp- 
pson a alergat 100 m în 11,2 sec., e- 
galînd astfel recordul mondial al pro
bei deținut de compatrioatele sale 
Wilma Rudolph și Wyomia Tyus.

• Alte cîteva rezultate de valoare 
înregistrate de atleții de peste ocean 
în această lună : Hicks 13,6 sec. la 
110 m garduri, Duncan 20,5 sec. la 
200 m, Floerke 81,22 m la suliță ți 
Robinson 7,99 m la lungime.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Tînărul jucător romîn Ilie Năs- 

tase a învins cu 6—1 ; 6—2 ; 7—5 pe 
sovieticul Ianis Iușka în semifinalele 
turneului internațional de tenis de 
la Soci. în finală, reprezentantul 
nostru se va întîlni cu Viaceslav 
Egorov, unul din cei mai buni jucă
tori din Moscova. La simplu femei 
finala se va disputa între Alena Pal- 
meova (R.S.C.) și Maria Kull 
(U.R.S.S.). Prima a eliminat-o cu 4—6; 
6—2 ,■ 6—3 pe Larissa Preobrajens- 
kaia, iar Maria Kull a cîștigat cu 
6—0 ; 5—7 ; 6—2 la Roza Islanova.

• Antrenorul Robert Oubron a de
semnat patru -din cei șase cicliști 
francezi care vor lua startul în cea 
de a 18-a ediție a „Cursei Păcii* *.  
Aceștia sînt: Desvages, Labrouille, 

Aici trebuie să ne oprim puțin res
pirația și să ne punem întrebarea: 
de unde provine această evoluție ? 
Nu există nici un fel de granițe, cel 
puțin pentru viitorul previzibil ?

Aruncarea greutății este în prezent 
cea mai răspîndită dintre probele at
letice de aruncări. De la prima con-

Din presa străină

semnare oficială făcută de Federația 
internațională de atletism, la înteme
ierea ei în anul 191-*,  a recordului 
mondial stabilit în 1909 de america
nul Ralph Rose cu 15,54 m, el a fost 
îmbunătățit cu peste 5 metri într-o 
perioadă de 55 de ani. O privire a- 
runcată în cronica acestui record a- 
rată că progresul nu a fost liniar. 
Faptul este demonstrat, înainte de 
toate, de salturile peste granițe mar

Gol I Portarul echipei Chelsea, Peter Bonaiii, a fost învins de o „bombă" 
la serniînălțime a unui atacant al echipei Sheffield Wednesday. (Pază din 

„Cupa Angliei" Chelsea—Sheffield Wednesday 2—1).

dispute un al treilea meci, probabil 
ia 5 mai la Lausanne sau Ziirich.
MANCHESTER UNITED LA UN PAS 

DE TITLU
învingînd pe Arsenal cu scorul de 

3—1, echipa Manchester United este 
virtuală campioană a Angliei. Man
chester împarte acum primul loc cu 

In „Cupa balcanică“

Spartak Plovdiv—Farul Constanta 1-1 (0-0)

cante : în 1909 prima aruncare pe 
15 metri, prin Ralph Rose (S.U.i5 
în 1928, deci 19 ani mai tîrziu, prii 
aruncare peste 16 metri prin Ei 
Hirschfeld (Germania); în 1934, prii 
aruncare peste 17 metri, Jack T- 
rance (S.U.A.); în 1953, din nou pe: 
19 ani, prima aruncare peste 18 mei 
prin Parry O'Brien (S.U.A.); în If 
primul „peste 19 metri' datorită 
Parry O’Brien,- în 1960 prima ari 
care peste 20 metri prin Bill Niedi 
(S.U.A.)'.

Ziarul atrage atenția în continua 
asupra faptului că pe măsură ce pi 
formanțele se îmbunătățesc, vîrș 
sportivilor care realizează acea: 
este tot mai mică. „Bill Nieder 
scrie „STUTTGARTER ZEITUNG' 
a atins 20,06 m la 27 de ani, la sf 
șitul carierei sale. Dallas Long a ti 
cut această graniță legendară 
1962, cînd era de 22 de ani, iar Ran: 
Matson, anul trecut cînd abia împ 
nise 19 anii*.

Leeds United, ambele echipe totali 
zînd 61 de puncte, dar Manchestț 
mai are de jucat încă un meci și, î 
plus, golaverajul acestei formații esl 
superior. Alte rezultate din etapa d 
luni : Birmingham -— Leeds 3-3; Le 
cester — Stoke City 0-1; Blackpoț 
— Chelsea 3-2; Wolverhampton - 
Liverpool 1-3.

brată. Gazdele deschid scorul în mit 
56 prin Ivanov, iar oaspeții egaleaz 
în min. 84 prin Bukossi, care a dr 
blat întreaga apărare plus portaru

Arbitrul Teșanici (Iugoslavia) 
condus formațiile :

SPARTAK: Stankov—Ivanov, Ma 
nolov, Maznev, Bozilov—Botev, Per 
cev—Diev (Velev), Stoimov (Ghe 
nov), Dișkov, Stoianov.

FARUL: Manciu—Costin, Tîlvesct 
Stancu, Gref—Neacșu, Zamfir—Ologi 
Balint, Bukossi, Tănase.

• REZULTATE
• La Newcastle-, într-un mec 

amical disputat pe 10 reprize, cam 
pionul de box al Angliei la categorii 
cocoș, Alan Rudkin, a obținut o sur 
prinzătoare victorie la puncte în fat- 
spaniolului Mimoun Ben Aii, câmpia 
nul Europei la această categoric.

• Cu prilejul unui concurs inter 
național de atletism desfășurat I, 
Casablanca, atletul american Gen- 
Johnsson a cîștigat proba de sj/- 
tură în înălțime cu o performantă tt< 
2,14 m.

• Echipa selecționată masculină d< 
handbal a Japoniei și-a început tur 
neul în R.P. Chineză evoluînd I; 
Canton în compania reprezentative 
orașului. Gazdele au terminat învin 
gătoare cu scorul de 29—19 (16—11)

(Agerpres)
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