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9 LOTUL DE RUGBI AL 
ORAȘULUI BUCUREȘTI 
PENTRU MECIUL CU 
SELECȚIONATA PIRI- 

NEILOR
• La 16 mai selecționata de 

rugbi a orașului București va 
întîini selecționata franceză a 
regiunii Flrineilor. Lotui nos
tru cuprinde următorii rug- 
biști : Radulescu, Stoica, Baciu, 
ionescu, Popescu (linia I), V. 
Rusu, Preda, Șerban (linia a 
11-a) M. Rusu. Demian, Băltă- 
rețu, Țuțaianu (linia a III-a), 
L,conte, Mateescu, Giugiuc 
(mijlocași). Wu'sec, Irimescu, 
Dragomirescu (centri). Ciobă
nel) Dragomir, Teodorescu 
(aripi), Penciu (fundaș).

• FINALELE CAMPIO
NATELOR REPUBLI
CANE (INDIVIDUALE)

DE SCRIMA
Programul finalelor campio

natelor republicane individua
le de scrimă a fost fixat după 
cum urmează :

• Joi 6 mai : ora 8 — floretă 
băieți, serii și eliminare direc
tă ; ora 11 — spadă, serii ; ora 
16 — floretă băieți, finală ;
• vineri 7 mai : oră 8 — spa
dă eliminare directă ; ora 9
— floretă fete, serii ; ora 11,30
— spadă, finală, ora 16

— floretă fete, elimina
re . directă ; ora 18 —
floretă fete finală ; • sîm- 
bătă 8 mai : ora 8 — sabie, se
rii; ora 9 — sabie, eliminare 
directă; ora 12 — sabie finală.

Finalele vor avea loc în sala 
FLoreasca.

• SEMINARUL METO- 
DICO-STIINTIFIC DE LA 
SOFIA' PENTRU AN
TRENORII DE VOLEI

în zilele de 5 și 6 mai va 
avea loc, la Sofia, Seminarul 
metodico-științific organizat 
pentru antrenorii de volei la 
inițiativa federației internațio
nale de specialitate. La lucrări
le seminarului din oapitala 
Bulgariei, voleiul nostru va fi 
reprezentat de o delegație com
pusă din antrenorul federal 
prof. I. Takacs și antrenorul 
echipei masculine Tractorul 
Brașov, T. Tănase, care pără
sesc astăzi Bucureștiul.

• UN INTERESANT 
MECI DE VOLEI - 

ASTĂZI LA GIULESTI
Astăzi dupăiamiază, începînd 

de . la ora 18, sala de sub tri
bunele stadionului din Giulești 
găzduiește o interesantă par
tidă feminină de volei, în ca
drul campionatului republican 
de categorie A la seria I. Li
dera clasamentului, Rapid, va 
primi replica din partea echi
pei Combinatului poligrafic 
București, clasată pe locul al 
patrulea, dar temeinic pregă
tită, recunoscută prin comba
tivitatea sa și care întotdeau
na a făcut jocuri bune împo
triva garniturii feroviare.

• UN MARE CON
CURS DE TIR PE POLI

GONUL TUNARI
între 5 și 9 mai, pe poligonul 

Tunari, se va desfășura con
cursul republican „Cupa vic
toriei» organizat de clubul 
Steaua. întrecerile au menirea 
să verifice stadiul de pregătire 
a trăgătorilor fruntași din în
treaga țară și să ofere concu- 
renților posibilitatea de a ob
ține norme de clasificare pen
tru categoria I și maeștri.

La concurs au fost invitate 
secțiile de tir de la c.S.M.s. 
Iași, C.S.M. Cluj, U.T. Arad, 
Petrolul Ploiești, Steagul roșu 
Brașov, C.F.R. Arad, Voința 
Sibiu, Steaua roșie Bacău, Di
namo București, Metalul Bucu
rești, Olimpia, Știința, S.S.E. 1.

record republican de juniori și 14 recorduri studențești 
la finalele „universitare" de la Timișoara

Bucuria copiilor și a părinților...-

Un aspect dintr-o .serie" la trotinete, categoria 8—10 ani băieți

IȘOARA (prin telefon).
I de pe Bega a fost gazda 

1965 a finalelor campio- 
•r republicane universi- 
ie atletism. Aspectul săr- 
■sc al stadionului C.F.R. 
Ire a avut loc concursul, 
a festivitate de deschide- 
i defilarea celor peste 300 
prezentanți din 13 centre 
rsitare) și, apoi, întrece
au d&putate au făcut pe 
este 2 000 de spectatori să 
că intens atmosfera fi-

cules cîteva păreri în 
îră cu acest eveniment 
v.

MUREȘAN, șeful comi- 
iportive a U.A.S.R.: „Or- 
area a fost impecabilă, iar 
irentii bine pregătiți. Ca- 
a concursului este ilustra- 
• cele 14 recorduri ale 
ionatelor și de cel repu- 
n de juniori".
DUMITRU, delegatul F. R. 
ism: „Numai laude pen- 
organizare. De remarcat 
a bună a tinerilor I. Na- 
G. Piculschi, Ad. Gagea, 
Schneider. Rozalia Moțiu 
na Beșuan. Un concurs 
e util în vederea Univer- 
•i de vară de la Buda- 
i“.
ș^și autorii recordurilor a- 

Jțe : I. Naghi (Buc) 51,00 m 
isc, record al R.P.R. de ju- 

și al campionatelor uni- 
itare; B. Albrecht (Buc) 

pe 400 m și 54,4 pe 400 
C. Grecescu (Buc) 3:56,3

500 m și 8:28,3 pe 3 000

CURS DE VITEZĂ
CIRCUIT
CONSTANTA

;cent a avut»Joc la Cons
ta, ț.e un traseu situat Intre 
a Ovidiu și Cazinou, un 
^-concurs mofociclist de 

«ă pe circuit organizat de 
iația sportivă I.T.C.
meroșii spectatori prezenti 
raseu au aplaudat cu căl- 

i evoluțiile sportivilor, 
upă consumarea probelor 
fost declarați învingători: 
orghe Văleanu — 125 cmc, 
en Terzea — 250 cmc, Ion 
am — 175 cmc. și Eugen 
tea — 350 cmc. (toți de Ia 
ciația sportivă I.T.C.). 

EMIL IENCEC - coresp.

viraj! Fază din concursul internațional de dirt-track des 
iășurat duminică dimineața pe stadionul Dinamo

m; Af. Savin (Buc) 4,35 m la 
prăjină; Ad. Gagea (Iași) 15,55 
m la greutate; Ad. Schneider 
(Tmș) 15,0 pe 110 m.g. record 
egalat; București — 43,3 la 
4x100 m și 3:27,8 la 4x400 m; 
Ana Beșuan (Cluj) 12,4 pe 100 
m, record egalat; Ecaterina Po- 
toroacă (Buc) 11,8 pe 80 m.g. 
și 5,63 m la lungime; Anca 
Gurău (Buc.) 14,49 m la greu
tate; Rozalia Moțiu (Tmș) 44,40 
m la disc.

Alte rezultate care rețin a- 
tenția. BĂIEȚI. 100 m : D. 
Comșa (Brașov) 10,9 (în semi
finale 10,8); 200 m : B. Al
brecht 22,1; 110 m.g.: R. Ra
doslav (Buc) 15,2 și I. Carolea 
(Brașov) 15,3; 400 m.g.: C.
Crangure (Tmș) 55,5; lungime: 
D. Bădini (Buc) 7,11 m, V. Mu- 
reșan (Buc) 7,10 m; triplu: 
V. Răuț (Buc) 14,77 m, N. Po- 
povschi (Buc) 14,72 m; înăl
țime: Al. Spiridon (Buc) și A. 
Ionescu (Buc) 1,92 m; prăjină : 
G. Piculschi (Tmș) 3,80 m, C. 
Oprișescu (Buc) 3,80 m,- disc:

Concursul internațional 
de dirl-track

VI. iforncv (U.R.S.s.) S ii clasat pc primul loc
Faptul că în ultimii ani pre

ferințele tineretului se îndreaptă 
tot mai mult spre „sporturile 
mecanice” ne-a fost confirmat 
cu prisosință duminică dimi
neața. La un sfîrșit de săptă- 
mînă, cînd totul te îndemna 
spre o excursie la „iarbă ver
de”, aproape 10 000 de specta
tori au venit pe stadionul Dina
mo pentru a asista la primul 
concurs internațional de dirt- 
track al anului, întrecere care 
s-a bucurat de participarea unor 
alergători de valoare din Uniu
nea Sovietică, R.P. Bulgaria și 
R.P. Română.

Majoritatea ’Sportivilor pre- 
zenți la startul curselor ne-au 
oferit un spectacol de valoare 
ridicată, dominai de excelentele 
evoluții (mai ales în ceea ce 
privește măiestria tehnică) ale 
fruntașilor concursului. Din 
acest buchet de surprize plăcute 
a lipsit doar una : o compor
tare la nivelul așteptărilor din 
partea reprezentanților noștri.

Concursul a fost cîștigat de 
sportivul sovietic VI. Kornev 

M. Plev (Tmș) 48,50 m; suliță : 
G. Piculschi 65,70 m, record e- 
galat. FETE : 100 m : Ecaterina 
Cheșu (Buc) 12,5; 200 m : Eca- j 
terina Cheșu 25,6, Ana Beșuan 
25,9; 400 m: Ecaterina Cheșu 
59,7; 80 m.g. : Sultana Enache i 
(Iași) 11,9; greutate: Liliana! 
Saucă (Buc) 13.44.

Clasamentul la băieți arată 
astfel : 1. București 167 p; 2. 
Timișoara 93 p; 3. Cluj 52,5 p; 
4. Brașov 38 p; 5. Iași 24,5 p; 
fi. Galați 6 p. Clasamentul Ia 
fete : 1. București 104 p; 2.
Cluj 53 p; 3. Timișoara 44 p; 
4. Iași 26 p; 5. Oradea 9 p; 6. 
Constanța 3 p

Clasamentul general (băieți 
și fele) pe centre universitare :
1. BUCUREȘTI 271 p.
2. TIMIȘOARA 137 p.
3. CLUJ 105,5 p.
4. IAȘI 50,5 p.
5. BRAȘOV 33 p.
6. ORADEA 13 p.

EMIL GROZESCU
asistent universitar 

care a acumulat punctajul ma
xim pentru patru manșe : 12. 
Cu toate acestea, ne-a plăcut 
mai mult evoluția celui de al 
doilea clasat, Iuri Cekranov 
(U.R.S.S.), care — după părerea 
noastră — are o mai bună teh
nică a virajelor. De altfel, el 
putea ocupa locul I dacă în 
manșa a Xl-a (în care a evo
luat alături de ceilalți trei co
legi de echipă) n-ar fi făcut o 
greșeală chiar în final. Mărind 
viteza atunci cînd nu mai era 
practic nevoie, el a „șters" 
mantinela și a fost nevoit să 
reducă gazele. în acest fel a 
obținut abia locul III în manșa 
pe care, de fapt, trebuia s-o 
cîștige. Mențiuni se cuvin și a- 
lergătorilor V. Moiseev (URSS), 
G. Macev (RPB) și B. Burleaev 
(URSS) posesori ai unei tehnici 
remarcabile.

Campionul nostru, maestrul 
sportului Ion Cucu, nu este în

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Etapa a II a a campionatului de atletism pe echipe

Dar modul de prezentare?
La sfîrșitul acestei săptămâni, 

la București și la Cluj, sînt pro
gramate meciurile etapei a Il-a 
a campionatului republican de 
atletism pe echipe. Pe stadionul 
Tineretului din Capitală, sîm- 
bătă și duminică (de la ora 
16.30) se vor desfășura întâlni
rile : Metalul — Brașov — Cri- 
șana și Steaua — Banat — Ști
ința. Reține în mod special a- 
tenția meciul dintre formațiile 
bucureștene Steaua și Știința și 
reprezentativa regiunii Banat. 
Sint singurele echipe care au 
obținut cite două victorii în ca
drul primei etape. La Cluj, luni 
și marți, vor evolua atleții din 
reprezentativele Cluj — Dinamo 
-.— Rapid,

Duminică dimineața, pe tere
nurile de sport ale asociației 
sportive „Blocurile Ferentari" a 
fost zi de sărbătoare. Cîteva 
sute de elevi și pionieri și-au 
dat întîlnire la startul diferite
lor probe de trotinete, biciclete, 
cros, fotbal, cinstind „ZIUA 
TINERETULUI” din țara noas
tră. Întrecerile au fost organi
zate de harnicul consiliu al aso

Festivitate de premiere. Pe micul podium improvizat au urcat 
primele trei clasate in proba de cros lelițe 10—12 ani

ciației sportive „Blocurile Fe
rentari”, în colaborare cu clu
bul raional Progresul. Traseele 
de întreceri au fost bine ame
najate, în timp ce spectatorii 
erau îndrumați de oficialii vo
luntari să-și păstreze locurile 
dinainte stabilite, iar arbitrii, 
care nu erau alții decît... pă
rinții celor care se întreceau, 
asigurau cu simț de răspundere 
toate condițiile tehnice -de con
curs. De notat este și faptul că 
de-a lungul multor ore de în
treceri nu s-a înregistrat nici 
o...contestație 1

Ca la orice competiție spor
tivă cu caracter... oficial, a avut 
loc o impresionantă festivitate de 
deschidere, după care micii spor
tivi s-au întrecut la trotinete, 
biciclete de oraș și alergări de

în vederea acestei etape ar 
fi de dorit ca formațiile parti
cipante să acorde atenție unui 
„amănunt", de altfel nu lipsit 
de importanță. Este vorba de 
echipamentul de prezentare în 
care vor concura reprezentanții 
lor. în cadrul primei etape, cu 
excepția echipei clubului Steaua, 
nici o alta nu s-a prezentat în- 
tr-un echipament uniform. Știm 
că fiecare club, și ne gîndim 
la echipele Iot de fotbal, rugbi, 
handbal etc, are echipamente 
uniforme în timp ce pentru for
mația de atletism nu s-au găsit 
cele 40—45 de perechi de ma
iouri, chiloți și treninguri nece
sare prezentării lor într-un mod 
corespunzător. Este cazul ca 

cros. Programul manifestațiilor 
sportive a fost încheiat cu un 
meci de fotbal între două selec
ționate, deosebite doar prin cu
loarea echipamentului : „albii" 
și „albaștrii". Totuși, numai aici 
s-a produs o... contestație. La în
ceputul acestui meci, cînd au 
apărut echipele pe teren, o ma
mă de pe marginea terenului, 

văzînd că echipa „albilor", ad
versara echipei unde juca fiul 
ei, este formată din copii mai 
robuști, a atras atenția arbitru
lui întîlnirii. Or, cum arbitrul nu 
discută cu spectatorii, nu 
a luat în seamă cele spuse. Dar 
deodată din mijlocul terenului 
s-a auzit, vocea unui copil : 
„Lasă, mamă, nu știi dumneata 
că buturuga mică răstoarnă ca
rul mare ?“ Și după ce „albii" 
conduceați la un moment dat cu 
2—0, rezultatul a fost răsturnat 
și în final „albaștrii" și-au ad
judecat partida cu 6—4.

A fost o zi frumoasă. Pen
tru copii ca și pentru părinți. 
Pentru toți care au fost de față.

Fotoreportaj : T. ROIBU 

pentru întîlnirile din etapa a 
II-a să fie rezolvată și această 
chestiune.

• In pauza meciului de fotbal
de pe stadionul „23 August" 
s-au desfășurat duminică și cîte
va probe atletice. Iată rezulta
tele : 100 m F : Ioana Petrescu 
12,3, Georgeta Cîrstea 12,6, Sanda 
Arigelescu 12,8 ; 200 m B : Gh. 
Zamfirescu 21,5, Al. Tudorașcu 
21,8, Val. Popescu 22,4, I. Rățoi 
22,5 ; 4x100 m F : Viitorul 50,1, 
Rapid 50,2, SSE II și Dinamo 
51,4; 4x100 m B: Dinamo
42,5, Steaua 42,8.

• într-un concurs la Iași 
campionul de juniori Viorel Su
ciți a parcurs 110 m.g. (106 cm) 
în 15,0 sec.



Să folosim mai mult terenurile
din preajma blocurilor

Ț>e cîțiva ani, în preajma blocuri
lor zvelte au îjiceput să apară tere
nuri sportive, gospodărite cu grijă de 
locatari. E drept, momentan, cererea 
întrece... oferta» Nu în toate micro- 
taioanele au apărut — o dată cu noile 
construcții — tere
nuri și spații de 
joacă pentriț capii.

în aceste rîmîuri 
ne-am prdpus să 
scriem tocmai despre ce s-a făcut și 
ce nu s-a făcut încă în această direcție.

★
Se pare că primele terenuri și spații 

de joacă pentru copii au fost amena
jate in vecinătatea blocurilor din Fe
rentari. Aceasta se întâmpla cu vreo 
4—5 ani in urnță și se datora iniția
tivei lăudabile a unui grup de părinți. 
Terenurile de volei, baschet, handbal 
si fotbal, amenajate cu gust, sînt — 
desigur —„locurile cele mai preferate 
de micii Sportivi ai cartierului. Aci 
vin majoritatea copiilor din Feren- 
la»i, mingile necunoscînd nici o clipă 
do răgaz.

Ini r-un il^f cșlț al Capitalei, lîngă 
b'ncurile disj” cartierul Floreasca au 
■ părut anul trecut terenuri de bas
chet, voie», (handbal, tenis de cîmp, 
o r teren de< fotbal gazonat, o arenă 
de popice cil o pistă și alte spatii de 
joacă. Inițiativa a aparținut sfatului 
popular al raionului »1 Mai“. Clubul 
sportiv Gloria a mobilizat atunci un 
mare număr de membri ai UCFS din 
rtseciațiile sportive ale raionului pen- 
uu amenajarea viitoarelor terenuri. 
La rîndul for; Comitetele de blocuri 
au sprijipit substanțial această ini
țiativă, în cîteva luni toate obiecti
vele fiind "realizate. Acum, părinții 
copiilor din cartierul Floreasca își pot 
vedea liniștiți de treburi. Accidentele 
la care erau expuși mieii sportivi, 
jucîndu-se cu mingea pe străzi, sînt 
— practic reduse la zero.

Cine n-a auzit de frumosul micro- 
raion din cartierul Grulești ? în careul 
pe care-1 formează noile blocuri, pe 
locul unei foste gropi s-a amenajat 
In 1963-rl964. din inițiativa sfatului 
popular aî. raionului .16 Februarie' 
un frumos complex sportiv, alcătuit 
din terenuri de volei, handbal, bas
chet, fotbal și o pistă de atletism. S-au 
adus cîteva vagoane cu zgură, tere
nurile s-au djrenat, nivelat, iar cel de 
fotbal s-a galonat. Din resurse locale 
s-au procurat plase, s-au confecționat 
bare pentru port; ?i panouri. Bucuria 
copiilor. Dar, de necrezut, terenurile 
•din Giulești, a căror amenajare s-a 
lerminat după cum se vede de un an 
■sînt în prezent nefolosite ! Și, firește, 
lipsa unei întrețineri corespunzătoare, 
a... rodajului, și-au pus amprenta. 
Complexul sportiv din Giulești arată 
cu totul altfel decît acum un an !

Noi credem că aici lipsește, în pri
mul rînd, activistul sportiv, tehnicia
nul competent, cel mai în măsură să 
îndrume activitatea micilor sportivi.

^NOTOCICLISM

PE TEME ACTUALE

în Spatele unuia dintre blocurile 
din piața Chibrit (»N’J exista pînă 
acum cîteva luni un mic spațiu de 
joacă pentru copii. Nu 9e făcuse nici 
un fel de amenajare ^specifică unor 
asemenea locuri), dar — de bine de 

rău - copiii nu 
se jucau pe stradă, 
nu erau expuși ac
cidentelor. își clă
deai!? liniștiți „cas
tele de nisip" (am 

din inițiativa com
fort aduse aci două 

cu nisip). Dar, iată că 
în terenul de joacă al co- 
fost infipți stîlpi din prefa- 
locut s-a închis cu o plasă 
Aci au început să se depo-

uitat să spun că 
telului de bloc au 
camioane 
într-o zi, 
piilor au 
bricate și 
de srrrnă. , .
ziteze lăzile goale ale magazinelor ali
mentare de la parterul blocului. Vasă- 
zică, alt loc de depozitare nu se putea 
găsi? Copiii se pot juca și pe calea 
Griviței ?! Ar trebui mai multă grijă, 
mai multă răspundere pentru amena
jarea locurilor de joacă pentru copii!

O mai bună colaborare între sfatu
rile populare raionale și consiliile 
cluburilor sportive va asigura, f.ăr~ în
doială, rezolvarea acestei importante 
probleme.

E. CĂLĂRAȘANU

IN COMPLETARE LA CRONICA ETAF

intr-un

ambele

SERIA I

MASCULIN

doar ultimul set. (L. DONCIU-coresp 
IATĂ CLASAMENTELE după i 

zultatete înregistrate duminică:

de
ARSEN1E

Știința Timișoara — 
Rapid (M.f.) 1—3. Cei 
mai buni de pe teren —*•  
Nicolau și Drăgan (Ra
pid), Coste și Costea de 
la Știința. (P. ARCAN — 
coresp.J.

Știința Galați — CSMS 
Iași (M.I) 3—0, 
meci fără istoric, cu mul
te greșeli 
părți. (GH. 
coresp,Jt

Minerul

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE BIRT-TRACK
(Urmare din pag. 1) 

'formă. Acest lucru se explreă 
ifaptul că a participat Ia uh număr 
redus de antrenamente. în plus, ma
șina pe care o pilotează nu este la 
nivelul exigențelor. Din această cauză 
el a evoluat sub posibilități. Ar mai 
trebui să adăugăm faptul că în prima 
parte a concursului a fost enervat și 
de greșelile săvîrșite de starterul 
C. Radovici. Ceea ce trebuie să-i im
putăm însă în mod cert lui I. Cuc» 
este lipsa de ambiție pe care a dove
dit-o. în acest important concurs inter
național. Celorlalți alergători români 
(Al. Pop, Al. Datcu, Al. Sinea și 
R. Jurcă) nu le putem acorda nici 
măcar calificativul mediocru. A fost 
evidentă diferența de valoare dintre 
ei și ceilalți participând.

Clasamentul final al întrecerii arată 
astfel :

1. VI. Kornev (URSS) 12 p ; 2. 
Ii. Cekranov (URSS) 10 p ; 3. V. Moi
seev (URSS) 9 p ; 4. G. Macev (RPB) 
fi p : 5. B. Burleaev (URSS) 9 p ; S. 
Ton Cucu 8 p ; 7. Al. Datcu 6 p; 
■8. P. Lukanov (RPB) 4 p ; 9. Al. Pop 
4 p ; 10. R. Jurcă 3 p ; 11. Al. Sinea 

•2 p ; 12. V.' Anghelov (RPB) 2 p ; 
'13. R. Jelcaskov (RPB) 0 p.

★
Miercuri după-amiază, cu începere 

de la ora 17, va avea loc pe pista 
special amenajată a stadionului Dina
mo din Capitală cel de al doilea con
curs international de dirt-track. I.a 
întrecere vtfr lua parte alergători din 
Uiwiitma Sovietică, R.P. Bulgaria și 
3J.1?. Română.

prin

Un atac al echipei Electroprrtere Craiova în me
ciul de alaltăieri cu Semănătoarea, cițtigat 

cu £—0 de bucureșteni

In campionatul feminin

titlul de campioană
din

Cinci pretendente la
întrecerea echipelor feminine 

seria I continuă să pasioneze pe iu
bitorii handbalului în acest sezon. Ca 
urmare a rezultatelor, din ultima 
etapă, în momentul de față nu mai 
puțin de 5 formații luptă cu șanse 
aproximativ egale pentru titlul de 
campioană. Duminică, da Tg. Mureș, 
Mureșul a tranșat definitiv rivalitatea 
cu Știința București, trecând din nou
— după o absență de 5 etape — la 
șefia clasamentului. La egalitate de 
puncte cu echipa de pe malurile Mu
reșului (dar cu un golaveraj mai slab) 
se află acum și Rapid București, forma
ție care va avea cu siguranță un cuvînt 
greu de spus în această dispută. în 
sfârșit, cele două reprezentante ale 
Timișoarei, Știința și Șc. Medie Nr. 4
— bine plasate în fruntea clasamen
tului — par să fie gata de a ataca 
cu succes poziția noului lider.

Pentru a veni în ajutorul amatori
lor de handbal și, firește, al supor
terilor celor 5 formații fruntașe 
vom prezenta programul fiecărei 
chipe în cele patru etape care au 
îămas de disputat:

MUREȘUL: eu Știința Cluj 
Confecția Bite, (a), Tractorul Brașov 
(d) și Știinta Tirznțfoara (d) ; ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI : cir Ș.M. 4 Timișoara 
(a), S.S.E. Ploiești (d), C.S.M. Sibiu 
(d) și Știința Cluj (a) ; RAPID : cu 
Confecția Bue, Tractorul Brașov (a), 
Știința Timișoara (a) și C.S.M. Si
biu (d) ; ȘTIINȚA TIMIȘOARA : cu 
Tractorul Brașov (d), C.S.M. Sibiu 
(a), Rapid Bue. țel) și Mureșul Tg. 
Mureș (a); S. M. 4 TIMIȘOARA : cu 
Știința Buc. (d), Știința Cluj (a), Con
fecția Bue. (a) și Tractorul Brașov (d). 
După acest program, cele mai avan
tajate ni se par formațiile bucureștene

Rapid și Știința. Dar să vedem ce sur
prize ne mai rezervă etapele viitoare. 
Și acum iată clasamentul la zi :

r

vă
e- 

mai

(d),

MASCULIN—SERTA

1. Dinamo Buc. 14 14 0 0 289:153 28
2. Steaua Buc* 13 11 1 1 267:174 23
3. Dinamo Brașov 14 8 0“ 6 253:226 16
4. Știința Timiș. 13 8 0 5 201:220 16
5. Dinamo Bacău 13 6 1 6 186:170 13
6. Știința Galați' 13 6 1 6 192:188 13
7. Tractorul Brașov 14 5 0 9 216:246 10
8. Voința Sighișoara 14 3 0 11 182:244
9. Știința Tg. Mureș 14 3 0 11 179:259 6

10. Știința Petroșeni ’ 14 2 1 11 186:271 5

SERIA A. II-A

1. Rafinăria Țeleajen 13 12 0 1 231:158
1

24
2. Știința Buc. 13 11 1 1 237:152 23
3. C.S.M. Reșița 14 10 1 3 252:181 21
4. Cauciucul dnaș

Gh. Gheorghiu-Dej 14 8 0 6 160:161 16
5. Rapid Buc. 14 6 1 7 161:193 13
6. Voința Sibiu 13. 6 0 7 160:202 12
7. C.S.M.S. Iași 13 5 0 8 178-J92 10
8. Recolta Hălchiu 14 3 1 10 165:2G0 7
9. Tehnomet. Timiș. 14 2 2 10 217:253 6

10. știința Cluj 14 2 0 12 169:238 4

FEMININ—S ERIA I

1. Mureșul Tg. Mș. 14 10 T 3 173: 81 21
2. Rapid Buc. 14 10 1 3 165: 94 21
3. Știința Buc. 14 9 2 5 93: 65 20
4. Știința Timiș. 14 9 1 4 150-: 74 19
5. S. M. 4 Timia. 14 9 0 5 137:105 18
6. C.S.M. Sibiu’ 14 6 1 7 108:109 13
7. Tractorul Brașov 14 5 1 8 98:106 11
8. Confecția Buc. 14 3 4 7 84:110 10
9. Știința Cluj 14 3 1 10 117:144 7

10. S.S.E. ploiești J4 0 0 14 69:298 0

3—1. S-au evidențiat VameșiuA. J 
man și Fleșeriu (C.S.M.), resperf 
Enrulescu și Florescu (I. IONESC" 
coresp.b

Știința Petroșeni — Știința Bras 
(M.II) 3—0. Joc de bună factură te 

■nici Cei mai eficace; Cibu de 
gazde și Ionescu de la învinși. (S 
BĂLOIU-coresp.).

Ind. sîrmei C. Turzii — Meta 
Pitești (M.I1J 3—1. Localnicii au

B. Mare — ' vins, dar au jucat la valoarea f 
Știința Cluj (M.I.) 3—0. 
Gazdele s-au compprțat 
foarte bine, iar ' agajpejii 
sub așteptări, greșind in 
finalurile seturilor. S-au 
remarcat : de la- Minerul 
întreaga echipă,' iSrfda si 
Rodnic de la clujeni. fT. 
TOHĂTAN — coresp. 
reg.). ■ v

Dinamo Bihor — Stra
na (M.I) 0—3, victorie
clară. Dinamo — defici
tar în- apărare. A arbi
trat bine 1. Citrlea —- Tg. 
Mureș (M. DOMIT1AN- 
eoresp:). t

Tractorul — Petrdhil 
(M.IJ 3—0, în 42 de ftti-

nnte de joc la discreția gazderlori 
S-au remarcat Popescu și Bartha 
(Tractorul), Zamolo și Constantinescu 
de fa pfoieșteni. (C.
reg.}.

Farul — Metalul 
victorie datorată dte 
tacului mai bun. (.Goloșie, Hubolek) 
și apărării sigure din linia a doua, 
unde s-au impus- Biji și Popovic! (L. 
BRUCKNER-cOTesp.J. ( : ’

Voința Craiova — Dinamo Buc.
(F.I) 1-3. Jucătoare remarcate : su
rorile Vanea, Herișanu de la Dina
mo, Lăzeanu, Fedac și Burlacu de la 
Voința (M. BOBEI și T. ȘTEFANES- 
CU-corespondenți).

Partizanul roșu Brașov — Știința 
Cluj (F.I) 1—3. Știința — net supe
rioară, gazdele —slabe în atac,și cu 
o singură jucătoare de schimb. Un 
arbitraj excelent: C. Armășescu- 
București. (V. . SECĂREANU-coresp.).

C.S.M. Sibîn — Știința Buc. (F.I)

GRUIA - coresp.

Buc. fF.I) 3b-f, 
constănțencă a-

masculin

1. Tractorul Brașov 21 20
21 19

1 60:13
2 61:142. Dinamo București

3, Ttapîdi București 18 17 1 52: 7-
4». Sflfi-ința Galați 2D 14 6 47:26
fr. Steaua București 21 11 10 42:33
6. Minerul Mare 21 9 1'2 31:45
7- Parul Constanța 8 13 30:42
8. Ștaința 1Timișoara- 21 8 13 33:48
£ PeUrolul PSaîeștl 21 8 13 38:45

1< știința Clrij 20 8 1» 31:39
lf. Progresul Biavurești 21 7 14» 2«:44
12. Construct. Brăila- 21 7 14 20:40
13. Dinamo 20 5 15 20:5f
14. Ciâ.JW.S. Iașii 21' 3

FEMININ

1. Kapid Buc. 18 17 1 33:14
2. Dinamo Buc. 18 16 2 50:1-6
3. Farul Constanța 20 13 7 45:27
4. C. P. BuGurești? 17 13 ♦ 4^:21 :

5. Știința Cluj 19 11 8 42:35 ;
6. Metalul București 19 10 9 38:38 :
7. C.S.M. Sibiu 18 10 8 37:32 :
8. Voința Craiova 18 7 11 25:42 :
9. Știința București 19 4- 15 23:47 :

ltf. Progresul București 19 4 15 24:50 1
11. Fiarti^anul roșu Bv. 17 5 12 28:39 i
1-2. C.S.M. Gluj 20 1 19 1-0:39 Ș

sehia a ti-a

1. Știința Brașov 13 8 5 25:18 2
2. înainte Timișoa-ra 13 7 6 26:21 2
3. Ind. sîrmei C. Târzii 13 7 6 24:20 2
4. Știința Pewoșenl 13 7 6 23:21 2
5. Semănătoarea Buc. 13 7 6 25:23 2
6. C.S.M. ClMj 13» 6 7 21:2^
7. Electroputere Craiova 13 6 7 »:2?V
8. Metalul Pitești 13 4 9 M:30- 1

A II-ASERIA

1. Rulmentul Brașov 14 9 3 2 124: 94 21
2. V oința Odor h ei 14 9 2 3 124:113 20
3. Știlnția Galați 14 7 I 6 119:111 K
4. Favorit Oradea 14 7 0 7 109:115 14
5. Construct. 'Timiș. 14 5 3 6 106:110 13
6. Voința Sighișoara 14 6 1 7 100:102 13
7. Progresul Buc. 14 6 0 8 110:102 12
8. S.S.E. Petroșeni 14 6 0 8 85: 84 12
9. Electromag. Buc. 14 4 2 8 103:116 10
10. Record Mediaș 14 5 0 9 104:137 10

Rezultatele și clasamentele seriei a ll-a 
a campionatelor republicane

Etapa de duminică a seriei a II-a 
a campionatelor republicane .s-a în
cheiat cu următoarele rezultate: 
MASCULIN: Olimpia M. I. — I.C.F 
84—57 (36—25), Progresul București
— Petrolul Ploiești 52—47 (33—17), 
Unio Satu Mare — SiderurgistUT Ga
lați 78—62 ( 40—31), Voința Tg: Mu
reș — Aurul Brad 78—55 (34—18), 
Știința Craiovâ — A.S.A. Bacău 106
— .74 (46—44); FEMININ : I.CF; ' — 
Crișul Oradea 58—50 (26—29), Știin
ța Timișoara — Spartâc Salonta 50—

32 (25—19), Voința Tg. Mureș
C.S.M.S Iași 90—35 (43—15). lata 
clasamentele :

MASCULIN.

si

1. Siderutg. Galați 16 13 3 1241:1026 292. Aurit*  Erad 15 13 2 1T6C: 913 M
3. Olimpia M. I. Buc. 16 11 5 1142:1012 274. Știința eraiov» 16 9 7 1134:1123 ;
5. Voința Tg. Mureș 16 8 8 970: 950X7.
6. I.C.F. 15 7 8 90: 937 22
7. Uhîo Satu Mare 16 6 1« 1030:1024 22
8. Progr. Buc. 16 5 H 986:1098 21
9. A.S.A. Bacău 16 4 12 870:1174 20‘

10. Petrolul Pi. 15 3 13 883:1055 19

UN NOU PREMIU DE 120000 LEI LA PRONOEXPRES
66184 lei report la concursul de miercuri ,

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO DIN
3# APRILIE 1965 AU FOST EXTRASE
DIN - '

FEMININ

L Crișul Oradea 14 10 4 779:692 24
3. Spâttac Saltwita 15 8 7 826:732 233. I.C.F. 14 9 5 840:772 23
4. Voința Tg. Mureș 11 8 6 772:686 22
5. Olimpia bucurești 14 8 6 757:699 22
6. C.S.M.S. lași 14 7 7 789:915 28
7. Știința Timiș. 14 5 9 620:658 19
8. A.S.A. Cluj 14 4 10 828:853 18
9. 3.S.E. Km. Vîlcea 13 4 9 676:890 17

62
Premii

URNA URMĂTOARELE NUMERE :

Extragerea obișnuită

61 75 33 77 59 43 64 28 SO 
suplimentare : 3 

suplimentare în

30 81.

obiecte și bani

Extragerea a

Premii

Extragerea I 54 Z 64 ;
II-a 9 66 51 ; Extragerea a IlI-a 26 61 29; 
Extragerea a IV-a 46 32 70 9; Extrage
rea a V-a 55 38 57 19 ; Extragerea a VI-a 
37 1 8 53 ; Extragerea a Vil-a 4 27 58 
76 : Extragerea a VIII-a 18 1 19 55 69 ; 
Extragerea a IX-a 79 22 49 23 42 ; EX' 
gerea a X-a 53 37 38 5 1 ; Extrageri 
Xl-a 3 22 84 «7 80 : Extragerea a 3 
4 73 48 9 86 ; Extragerea a X-IU-a 54 

a XIV-a 42 57.

premii : 2.662.811 lei.’

următoare *va  avea 4oc 
în București.

Report la categoria- I la concursul nr. 
18 din 2 mai 1965 : 39.192 lei.
• Premiile concursului pronosport 

nr. 17 din 25 aprilie 1965 î
Categoria I : 103 variante a 630 lei :
Categoria a II-a ; 2.413 variante a 80 

lei.
Intrucît valoarea unitară a premiului 

de categ. a III-a a fost sub plafonul mi
nim de 10 lei, întregul fond de premii 
a fost alocat, conform1 regulamentului, : 
lâ categoria a ”IT-a«

la concursul Pronosport 
din 2 thai>: la categ. T 
lei (39.192 lei de Ia eon- 

___r„: :;.:n 
ie concursul Pronosport

• Reportul
nr. 18 (etapa 
este de 51.653 __  _____  __ _______ _____
cursul Pronosport intermediar și 12.461 
lei de ~
U.E.F.A.).

V. Dinamd Pitești — Progresul
VI. Steagul 1 roșu Știința CldȚ : 

VII. Petrolul! F&mi
VIII. Crișul 1 „___

ix. c.s.m. ’Relația-
X. Recolta' *'**■*-*-•*

XI. Botogna
XIÎ. ; Genoa

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES Nr. 17 DIN 28 APRILIE 

1965
T l variantă a 120.000 Ici 
a 11-a 11

—. Farul
- Steaua

i — Ind. sîrmel C. 
caiei/— Știința Timișoara 

—. Milan
—■ Varese.

Ti-
DE LA I. E. B. S,

Extragerea

Fond de

61 ;

vi*  

de 

va avea loc în ziua de Joi, 6

Tragerea
neri 7 mai- a.c*  ___ _______ T._

Omologarea biletelor câștigătoare 
la tragerea specială Loto din 30 apri
lie a.c va avea loc în ziua de Joi, 6 
mai a.c.
• Premiile concursului intermediar * 

Pronosport din 21 aprilie 1965 :
Categoria a II-a : 10 variante a 4.703 

iei ;
Categoria a III-a ; 75 variante JlțMQ 

lei. w-. .

• La concursul Pronosport ar. 18 le- 
tapa din 2 mai) meciul II, Turcia— 
România^ disputat la Istanbul, a avut 
loc Intre echipele de tineret ale celor 
două țări, care au Jucat eu aceleași 
formații însă cu denumirea de repre
zentative B. Pronosticul acestui meci 
este â.

* Programul concursului
nr. 19 {etapa din 9 mai) 
torul t > '

I. R.P. "Bulgaria (A)
II. Rapid — U. T. A.

IU. Dinamo Buc. — Minerul Baia M.
IV. Știința Craiova — C.S.M.S. Iași

Pronosport 
este urmă-

Turcia (A)

a

a

III-a

IV-a

variante a 6.545

54 variante

245 variante

a

a

V-a 1185

VI-a 4272

variante

variante

a

a

Categoria
Categoria 

lei.
Categoria

1.435 lei.
Categoria

406 Iei.
Categoria

84 lei.
Categoria ia

32 lei. i
REPORT (CATEGORIA I. 66.184 lei 
Premiul de categoria I a fost obți

nut de participantul Ocinic Dumitru 
din Mediaș. •

Rubrică îeelactată de Roto-Prono- 
sport.

• Pentru cuplajul de fotbal DINA
MO — MINERUL BAIA MARE și 
RAPID — U.T.A. din 9 mai, de pe ■ 
stadionul Republicii — care, cu acest 
prilej, își deschide porțile pentru 
noul sezon — biletele se găsesc de 
vtnzare, începînd de mîine. la casele 
obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C A. 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 Au
gust", Republicii, Dinamo și Ciulești.

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

♦ REAMINTIM CITITORILOR I 
tNOȘTRI CĂ ZIARUL „SPOR-t 
ITUL POPULAR" APARE ZIL-ț 
tNIC, ÎN AFARĂ DE DUMI-T 
aNICÂ. I



Prin telefon de la trimisul nostru special C. MANTU

cît” 
da

altfel și ziarele apărute luni diminea
ța consacră pagini întregi acestor 
evenimente fotbalistice. Iată citeva 
titluri date de ziariștii turci reporta
jelor lori „O zi neagră pentru fotba
lul nostru...", „Ploaie de goluri în cele 
două meciuri-..", „în total 8—1 pen
tru români...” și altele.

Trimisul ziarului „AKSAM", MAH-, 
MUT KUCUK scrie printre altele, 
„...învinși la Bucureștiv nu ne mai 
rămîne decît să așteptăm revanșa. 
Poate atunci o să zîmbi'm și noi. După 
meciul cu Portugalia nu ne așteptam 
la un asemenea scor. Românii au me
rita) victoria...” în cronica apărută în 
„MILLIYET” trimisul ziarului scrie i

@ Impresii dm Istanbul 
@ Comentariile presei 
@ Declarații

ISTANBUL ■ (.3) — în zilele 
am 'Stat da Istanbul' ne-am putut
seama- de- interesul cu care opinia 
publică sportivă de, aici a așteptat 
dubla întîlnire de fotbal cu echipele 
României, Marile cotidiene, ca și zia- 
reta*  dfe-SSpecialitate au publicat Zî$-1 
nic reportaje ale trimișilor la Bucu
rești, acordînd în același timp multă 
atenție meciului de la Istanbul. Fot
baliștii români, sosiți vineri la prînz - .
in orașul, de pe malurile Bosforului; In repriza secundă doar Yasar a 
s-au" bucurat dte 0 deosebită atenție mai rămas pe picioare ,restul echipei 
din 'bhrtea federației de specialități Is"® pierdut în fața atacurilor inststen- 
și a, oficialităților orașului, fiind toi- -ț® aJe fe-tbaliștilorjjazdă, care^an^me- 
timpul îneonjwațî' cu simpatie de 
cătr'd marele public.

La- Istanbul comentairiile pe margi
nea celor două ioctiri cofitftfflJă. DîiJ 
discuțiile avute cu specialiștii' turct' ” 
am desprins surprinderea pe care d f 
manifestau mai ales asupra scor urilor ' 
xii sare au fost întrecute echipeid 
’turcei Dacă la București, mulți teh
nicieni*  pronosticau un joc egal (de
oarece, spuneau ei: „...în meciul cu 
Portugalia fothaliștii noștri au fosț la 
un pas de o victorie răsunătoare),, la 
Istanbul în schimb ei indicau victoria, 
sigură'jâ echipei „B“ în fața româ: , 
ni'lo?. (Ku^isiriie însă, au stat cu totul '

TERCU-
MURR1YET"' se ocupă- și 

larg de me-

Rezultate din caiwati
repoWican de juniori

Știința 'Craiova — Minerul Lupeni 
2—0 (ti—0), Minerul Baia Sprie — 
Recolta Cărei 1—3 (0—1), Ceahlăul 
P. Neamț — C.F.R. Pașcani 3—0 (ne- 
prezentare, C.F.R. Pașcani n-a pre
zentat legitimațiile), Metrom Brașov
— Gaz metan Mediaș 2—1 (0—0),
Textila Sf. Gheorghe 

■Brașov 1—3 (1—2), Viitorul Suceava
—c.s.m.s. ~

Fălticeni Victoria P. Neamț 1—0 
(1—0), Știința Galați — Fructexport 
Focșani 2—0 (1—0), Dinam®. Bacău
— Rulmentul Bîrlad 3—2 (1—2), A.S. 
Cugir —■ Metalul Hunedoara 0—0, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Unirea Dej
4— 0 (1—0), Petrolul Moinești —
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej
5— 0. (1—0), Textila Buhuși — Textila 
Botoșani 4—1 (3—1), Minerul Bihor
— Forestiera Sirhetul Marmației T—3 
(0—2), Metalul Turnu-Severin — Elec- 
troputere Craiova 0—4 (0—3).

Tractorul

Iași 0—1 (0* —I), Foresta

ritat victoria..." Ziarele
MAN” și 
ele la rîndul lor pe 
ciul de la București.

La adresa echipei noastre „B“,. care 
j '{L furnizat- suporterilor turci- marea 

surpriză, „intuind" 90% din buleti
nele de pronosticuri sportive din 
Istanbul; numai cuvinte elogioase. 
Jocul fotbaliștilor români pre- 
zenți aici a satisfăcut toate exi
gențele, întreeînd chiar și așteptă
rile noastre, ale acelora care au în
soțit formația. (Amănunte asupra jo
cului s-ău publicat ieri). Presa turcă 
a acordat jucătorilor noștri. note 
mari. Specialiștii, la rîndul lor, au 
fost1 impresionați de jocul bun al e- 
chipei, în general, și în special al lui 
Nunweiller VI și Frățilă (atît cît a 
jucat), D. Nieolae, Grăjdeanu, D. Po
pescu și Năftănăifă. Deosebit de e- 
ficace Badea, autorul a trei din. cele 
cinci goluri. Președintele Federației 

'-de Fotbal din. Turcia, dl. MUHTEREM 
(JZKC’R, în toastul ținut la banchetul 
dat Ii Istanbul în cinstea jucătorilor 
noștri, a spus printre altele: „Felicit 
pe fotbaliștii români prezenți, și pe 
cei de Ia București, pentru succesul 
lor. Echipa română pe care am vă
zut-o astăzi aici a arătat cum trebuie 
să jucăm modern și eficace. Sper că 
fotbaliștii turti au avut ce învăța..."

...Dpuă victorii, românești la fotbal 
care aici, la Istanbul, au produs o 
impresie favorabilă.

Fotbaliștii tare au jucat în Turcia 
au sosit aseară la București.

Nunweiller VI șl Frățilă, acciden
tați, au intrat imediat în tratament. 
După cum s-a anunțat, Nunweiller VI 
a suferit o întindere musculară, iar 
Frățilă are o entorsă la glezna picio
rului drept. Este puțin probabilă re
intrarea lor la sfirșitul acestei săptă
mâni*.

Clipe de încordare pe teren șt în tribune: mingea trimisă de Mateianu, 
de la punctul de 11 m. se rostogolește în plasă.

-
i Foto : L Mihăică

9 La jocul de fotbal din categoria 
B, Metalul Bucureștis — Unirea Rm. 
Vîlcea, Colegiul central de arbitri a 
delegat ca arbitru 'de centru pe Ște
fan Birăescu din Timișoara, iar ca 
tușieri pe I. Tulbure și A. Walner 
din Reșița. Pentru deplasarea aces
tor arbitri s-a plătit suma de 1603 
lei (613 lei arbitrul de centru și cite 
495 lei, arbitrii de,Tușă) în timp ce 
încasările n-au depășit, suma de 1 100 
lei. J

Nu înțelegem db, Cotegiul cen
tral a delegat pe ^e'eșfi arbitri din 
Timișoara și Reșita,, căror depla
sare costă o mnlțijțțe * de bani., cînd 
se puteau delega arbitri din locali
tăți mult mai, apropiate. Așteptăm 
un răspuns din partea Colegiului.

• Și acum ceva 'fețj^t de organi
zare. La acest j®cȚ în incinta terenu
lui au pătruns nu-n^eioși spectatori, 
printre care mulți copii. Era cazul 
ca atît organizatorii cît și arbitrul 
să procedeze la evacuarea acestora^ 
respectîradu-se astfel hotăririle lede- 
rației. Dar n-a fost așa. Să sperăm 
că pe viitorcă pe viitor organ-iaa^orii nu ver mai. 
permite accesul îri incinta terenului 
decît persoanelor în drept

I
Pe marginea meciirlui România—Turcia de Ia București

-n

ZI,
Așadar, debutai ațâț de rnulț aș

teptat al fotbaliștilor noștri in pre
liminariile campionatului mondial 
s-a produs. La București și Ankara, 
la Lisabona și P'raga (ca să ne men
ținem doar în cadrul restrtns al 
grupei a iV-a) rezultatul în sine de 
3—O' anulează — prin proporțiile 
sale — comentariile, dar se trece în... 
clasament,. Cum a 
noastră în această 
tare • internațională 
nu trebuie omis — 
alcătuire ?'

Pentru numărwî 
ne-am propus să analizăm doar com
partimentul apărării, ®tlt cît a fost 
solicitat (după părerea noastră nu 
prea mult), de .înaintașii formației 
oaspe.

Să pornim de la ideea tactică 
cele două momente ale jocului : 
a.părar» și de atac.

a) în apărare : trei dintre cei pa
tru fundași — Popa, Hălmăgeanu și 
Greavu — s-au sincronizat bine, 
ajutîndu-se reciproc în situațiile cri
tice.. Apoi s-a observat, în repetate 
ocazii, cum fundașii au sprijinit mij-

jucat formația 
primă confrun- 
a anului și — 
în această nouă

nostru de azi

în 
de

locașii din față, at-acind Ia 
metri de poartă, pentru a 
fașă“ infiltrările oaspeților, 
și C. Dan, mai slăbuț duminică, l-a 
dublat în cîteva rînduri cu prompti
tudine pe Hălmăgeanu, barînd îm
preună căile de acces ale lui Me
tin, „vîrful* 1 cel mai înaintat al ata
cului turc. Mai puțin prompt a fost 
sprijinul dat de C. Dan fundașului 
lateral de pe partea sa, Greavu. cînd 
acesta. a> fpșt tpur și simplu... desco
perit.

Toit la părțile slabe ale acestui 
compartiment șe înscriu și atacurile 
decisive (înj special cele prin alu
necare) prin' care Greavu și C. Dan 
s-au scos singuri din dispozitiv în 
cîteva rînduri.

b) în atac : să începem cu Ilaidu, 
ultimul apărător, ale cărui repuneri 
(eu rnîna) d&tul de ra
pide și cu destinație la 
jucătorul cel rpaî bine 
plasat a dat întregului 
joc un caracter construc
tiv, ofensiv.

Tot la acest capitol 
mai trebuie subliniat a- 
portul lud Popa și uneori

20—30 de
stopa ..în

Chiar

și al lui Hălmă gearau și Greavu la 
acțiunile ofensive, ca și pasele tri
mise eu precizie și cu oportunitate 
din linia de fund către mijlocași, 
sau direct către eșalonul din fată. 
Daî’’. vorWnd despre comportarea 
apărării imediate trebui,® să obser
văm că cei dm mijlocași, Ghergheli 
și Georgescu, n-au constituit decît 
rareori o bună protecție pentru cei 
4 fundași. Ambii s-au hazardat de
seori mult prea departe de zona în 
care trebuiau să acționeze, îngreu- 
nînd prin aceasta sarcina eom-parti- 
mentuiui defensiv.

Dar, despre comportarea liniei de 
mijloc ne vom ocupa în numărul 
nostru de mîine.

I

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA B
SERIA I se de portarul Opanschi (min, 44, din 

Ura) și Nanu (min. 55) pentru Po-
UNI- iană, de Militaru (min. 67) care a 

profilat de o greșeală a apărării e- 
«hipei gazdă, pentru Constructorul. 
(ȘJ. * CONSTAN'riNESCU-coreșp;),.

ȘTIINȚA ÎGALAȚl -A METALUL. __........ ............. ......... ............
TlRGOVIșrt (2—1). Cu. toate că au. RENI (1—1). Spectatorii au plecat ne- 
'...... studenții s-au arătat ine- mulțumiți de jocul, echipei feroviare,

rațînd cel piițin 3—4 ocazii' Puțin a lipsit da CER. să piardă pri
st „«■ . jn m j | teren propriu în retu-r.

- METALUL BUCUREȘTI 
REA RM. VÎLCEA (2—1). Scorul fi
nal nu reflectă situația de pe teren, 
deoarece metalurgiștii, care au do
minat insistent majoritatea timpii:ui, 
au ratat numeroase ocazii de a jn- 
sctlei în plus au avut și două bare. 
Ei au reușit să înscrie numai două 
goluri prin l'uz.itu (min. 5) și Malschi 
(mim 61). Pentru oaspeți a marcat 
Marin, în min. 46. Este interesant să 
arătăm cum s-a marcat golul Unirii : 
în primul minut al reprizei secunde, 
după, gs Szabo (Metalul) a tras la 
pbariâ,' portarul Vîlcean a 1 scăpat 
balonul care s-a lovit de bată. Dfe 
degajare mingea a ajuns la Mihâi- 
lescu. El a centrat lung, în fața por
ții, unde Marin, care se afla singur, 
n-a mai. avut altceva de făcut 
să împingă mingea în gol.

A condus cu greșeli Ștefan 
eseu, (Timișoara). (C. D.) a___ _  _____ ________ ,_____

DINAMO BACĂU — CHIMIA bătrînește. Așa cum a evoluat, echi- 
FĂQĂRAȘ. (4—1). Oaspeții au opus pa gălățeană nu putea pretinde nici 
o dîrză rezistență îri special în prima măcar un rezultat de egalitate. Go- 

lpl care a adus victoria Tractorului 
a fost marcat în min. 44 : la un‘ șut 
al lui Ferenț s-a produs învălmășeală 
pe linia porții Siderurgiștului,- min
gea a intrat în poartă, de unde a fost 
scoasă cu mîna de Voicu. Arbitrul 
Stavru Nicolau-Constanța, a acordat 
gol (perfect valabil) în ciuda protes
telor neîntemeiate ale oaspeților. (V. 
SECĂREANU și E. BOGDAN — co
resp,).

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (2—0). Joc animat în 
prima repriză cînd feroviarii au și 
înscris prin Lupulescu (min. 31) și 
Rozorea (min. 42). în repriză- secundă, 
acțiunile celor două echipe nu mai 
an aceeași claritateînaintașii de la

C.F.R. au șutat de nenumărate ori pe 
lingă poartă; studenții au legat bine 
jocul la mijlocul .terenului dar nu au 
șutat la poartă, A condus cu com
petență Th. Cîmpeanu-Beclean. (C. 
RNEA-coreșp-.L,

C.F.R. ROȘIORI — FLACĂRA MO-

ddminat, 
ficăifci. i 
clare. Ei și-au asigurat victoria 
minutele 17 și 18 cînd Neagu a mar
cat două goluri. Oaspeții au redus scorul de 1—0 pentru oaspeți, aceș-
diferența în min. 75 prin lonesfu II. tia nu ratau prin Tt. Popescu o lo-
A condus arbitrul' M. Sadoveanu- vitură de la l‘f mi în general, Fla-
t>. țș, CONSTANTINESCU- căra Morbiii ăi fost superioară. Golu-

■ Iile au fost înscrise de Albină (min. 
și de 
C.F.R.

mul joc pe teren propriu în retur. 
Acest lucru s-ar fi realizat dacă la 

■0 pentru oaspeți, aceș-

Foto : A. Neagu

Portarul vîlcean Bum- 
bescu a fost mai ra
pid in intervenție de - 
cit înaintașul - meta
lurgist Buzatu.' (Fază 
din meciul-- Metalul 
Buc. ~ Urii tea Rm.

V ilcea 0.—1) ■

G. NICOLAESCU

decît

Biră-

repriză, dar n-au putut stăvili ava
lanșa de atacuri ale diriamovișților,. 
care din numeroasele ocazii de gol 
avute în repriza a doua au concre
tizat doar trei. Cele 5 goluri ale par
tidei au fost înscrise de Nedelcu 
(min*.  20); Uriguroiu (min. 53; din 11 
m), Gram (min. 57 și 65) pentru Di
namo, respectiv Romilă (min. 69) 
care a profitat de jocul prea avansat 
rd apărării băcăoane. Partida a fost 
condusă de Șt. Tașula-București. (GH. 
DAIBAN și N. PAPUC — coresp.).

POIANA CÎMPINA —CONSTRUC
TORUL BRĂILA (2—1). Meciul a fost 
interesant, viu disputat, de un bun 
nivel tehnic, mulțumind pe cei 3 000 
de spectatori. Golurile au fosț. înscri-

București. 1 
Coresp. reg.). •>! -

TRACTORUL BRAȘOV — SIDE- 67, din 11 m), .pentru . Flacăra 
RURGISTUL GALAȚI (1—0). Ihașo- Leahevici (min. 85) pentru 
venii au obținut o victorie mai clară (T. NEGULESCU-coresp.J. 
decît arată scorul, ca urmare a unui 
joc avîntat și mai bine orientat tac
tic. Ei au ratat însă destul de mult 
prin Budai, Ciripoi și Vătav. Șide- 
rurgistul s-a comportat slab, a jucat..

SERIA A l!-A

ȘTIINȚA TIMIȘOARAȘTIINȚA TIMIȘOARA — JIUL 
PETRII A (2—0). Meci viu disputat, 
dar calitatea jocului nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat. în prima repriză 
(0—0), atacui timișorean a manifestat 
multe lipsuri. Astfel, nici una din 
acțiunile sale ofensive nu a fost fi
nalizată. în repriza secundă jocul cîș- 
tigă din punct de vedere calitativ, 
toate compartimentele Științei func- 
ționînd bine. Jiul s-a apărat ermetic 
și s-a bazat mai mult pe contra
atacuri. Au înscris R. Țazăr (min. 53) 
și Lereter din 11 m (min. 73). A con
dus corect arbitrul brașovean C. Mi- 
hăilescu. (L

RECOLTA
(0—0), Meci 
bele echipe 
au avut puține acțiuni la poartă, iar 
oaspeții s-au aparat cu toate foițele.

IOANA — coresp.).
CĂREI . — . CLUJEANA 
fără. isț,orie în care atn- 
au jucat ștab. Gazdele

Rezultatul este1 e< 
GHI-coresp.). 1

A. S. CUGIR — CiS.M. REȘIȚA 
(3—0). Echipa din Cugir a realizat o 
partidă foarte bună. Reșițenii, deși 
au fost învinși, la scor, n-au lăsat o 
impresie proastă. Golurile aparțin lui 
Mureșan (min. 30 și 75) și Gh. Ion 
(min. 55). A arbitțat foarte bine, V. 
Pădureanu (Bucurțțști). (M. VÎLCEA- 
NU-eoresp.). . '

MINERUL Ll’PlNI — GAZ METAN 
MEDIAȘ (3—0). Spre deosebire de 
evoluțiile anterioare ale echipei din 
Lupeni, de data aceasta Minerul a 
practicat un joc bun, care a încîn- 
tat spectatorii. Oaspeții au opus o 
dirză rezistență, îndeosebi în repri
za secundă, cînd au respins prompt 
toate atacurile Minerului. Au mar
cat : Cotroază (min. 2 și 38) și Ologu 
(min. 41). (I. CIORTEA și I. COTES- 
CU-coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. SIBIU 
(4—0). Joc de nivel' tehnic satisfăcă
tor. Localnicii, precum arată scorul, 
au dominat copios și au cîștigat pe 
merit. De remarcat faptul că portarul 
sibian, Coman, a ' apărat (la 0—0), o 
lovitură de Ia 11 m. Realizatorii go
lurilor : Toma (min. 30), Boroș (min.

/hitabil. (TR. S1LA- 44) și Petschowski III (min. 48 și 68). 
(ȘT. IACOB-coresp.). ' *

INDUSTRIA sîrmei cîmpia tur-
ZII — A.S.A. TG. MUREȘ (3—1). A-, 
proape 4 000 de spectatori au urmărit, 
meciul care a plăcut, fiind presărat i 
cu multe faze frumoase din ambele 
părți. Prima repriză este egală ca 
desfășurare dar după pauză oaspeții 
se retrag în apărare ceea ce face ca, 
inițiativa să treacă de partea „Sîr- 
mei" și în mai puțin de 20 de minute 
gazdele înscriu de trei ori prin Che- 
țan (min. 59 prinlr-un șut de la 38 
m), Raab (min,. 62 din 11 m) și Vegh 
(min. 77). Pentru mureșeni a marcat 
Țar alungă în min. 32. (P. ȚONE-co- 
resp.).

SĂTMĂREANA — C.F.R. TIMI
ȘOARA (4—0), Formația gazdă a 
jucat bine, construind acțiuni pericu
loase în tot timpul celor 90 de mi-, 
nute. Ceferiștii au prestat un joc ac
ceptabil doar în cîmp. în fața porții) 
au fost lipsiți de eficacitate. Cele pa
tru goluri au fost marcate din acțiuni 
deosebit de spectaculoase. Autorii 
golurilor sînt: Silaghi (min. 36), Ti
ran (min. 52 și 77) și Mesaraș (min. 
85). A arbitrat corect Gh. Ghemind- 
gian (București). (A. VERBA-eoresp.).



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
CORESPONDENȚĂ DIN ROMA Noul proiect de desfășurare a „C.C.E/*  la baschet

ECOURI DUPĂ CURSA CICLISTA „PREMIUL ELIBERĂRII77

u

Cu cîteva zile în urmă, s-a des
fășurat in Italia o importantă com
petiție ciclistă internațională dotată 
cu „Premiul Eliberării". La această 
cursă, organizată de ziarul „L’Unita" 
au luat parte, alături de cei mai 
buni rutieri amatori italieni și nume
roși alergători de peste hotare, prin
tre care cicliști din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Franța, Belgia, Polonia, Bul
garia, România. După cum am anun
țat, trei dintre cicliștii noștri — Moi- 
ceanu, Stoica și Ardeleanu — au sosit 
în același timp cu Ferruccio Manza, în
vingătorul cursei. O impresie deose
bită a lăsat maestrul sportului Con
stantin Dumitrescu. care a cîștigat 
premiul special oferit ceilui mai bun 
cățărător. Pentru amănunte supli
mentare asupra întrecerii, ne-am
dresat corespondentului nostru la 
Roma, care ne-a transmis următoa
rea relatare.

„Dumitrescu este un excelent aler
gător — declară Elio Rimedio, an
trenorul lotului reprezentativ de a- 
matori al Italiei. In cea de a 20-a 
ediție a „Premiului Eliberării", ciclis
tul român at fi meritat să termine 
Învingător, fiind animatorul celei 
mai lungi evadări și dovedindu-se 
și cel mai bun cățărător. Ciștigarea 
primului loc in clasamentul cățără
torilor este oricum un succes care 
răsplătește pasiunea, ca și înaltul 
simt de sportivitate al acestui aler
gător".

Rimedio este un tehnician com
petent, căruia îi plac mai mult fap
tele decit cuvintele. De obicei, la 
sfirșitul unei curse, el nu este prea

darnic cu
Jiindcă se 
se urce la 
pronunțai astfel iată de Dumitrescu,

a-

laudele față de 
teme ca acestora 
cap... Și dacă Rimedio s-a

sportivi, 
să nu li

C. Dumitrescu ataca o panta 
„Premiul Eliberării" 

Foto : „L’UNITA'
Înseamnă că alergătorul român l-a 
impresionat in mod deosebit. De alt
fel, întreaga presă sportivă italiană 
a avut cuvinte elogioase la adresa 
lui Dumitrescu, după această cursă 
„clasică" a ciclismului amator inter
national.

Este interesant de consemnat și 
părerea coechipierilor lui Dumitres
cu, după sosire. I. Stoica ne-a spus :

Din fișierul recordurilor mondiale

56 de ani pentru un progres de 5,51 m
la aruncarea greutății

Pentru a doua oară în decurs de 
eiteva zile aruncătorul de greutate 
Bandei „Randy" Matson a stabilit 
două recorduri mondiale la greutate. 
In primul concurs al anului Matson 
a aruncat 20,65 m, la numai 3 cm 
de recordul lui Dallas Long, anunțînd 
astfel apropiata lui depășire. Și, nu
mai după puțină vreme, el a con
firmat așteptările : 20,71 iar 
sîmbătă, 21,05 m. Așadar, 
celor 21 *
multe generații de aruncători ca in«- 
ftngibilă a fost întrecută !

Matson este un tînăr atlet (s-a 
născut la Kilgore în Texas, la 5 mar
tie 1945) cu remarcabile posibilități 
fizice (2,00 m înălțime și 109 kg 
greutate). El a început să practice 
atletismul la vîrsta de 17 ani. In 
1962 a aruncat cu o greutate de 6 
kg 19,68 in. Un an mai tîrziu a în
registrat 18,44 m cu o greutate de 
7,250 kg. în 1964 a obținut 20,20 m 
și a cîștigat medalia de argint la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, după 
o luptă dîrză cu campionul Dallas 
Long. Și acum... 21,05 m, dar sezo
nul competițional este abia la în
ceput !

în fișa recordului mondial la arun
carea greutății primul nume înre
gistrat, în 1909, a fost acela al lui 
Ralph Rose cu 15,54 m. Recordul 
său a rezistat tuturor tentativelor 
pînă în 1928 cînd germanul Hirschfeld 
l-a îmbunătățit eu 25 de cm. A ur
mat, tot în 1928, un drum... dus- 
întors al recordului peste Atlantic : 
Kuck 15,87 m și înapoi, Hirschfeld 
16,04 m. Cu cîteva corectări aduse

acum, 
granița 

de metri, considerată de

de cehoslovacul Douda și de polone
zul Heliasz, recordul a rămas în Eu
ropa pînă în anul 1934, după care 
John Lyman (16,48 m) l-a dus, pînă 
astăzi, în America. Jack Torance l-a 
îmbunătățit de
16.89 m și 17,40 
1934).

Au trecut apoi 
grul Ch. Fonville a reușit să-l detro
neze pe Torance realizînd 17,68 m. 
în arena internațională și-a făcut a- 
pariția James Fuchs care aduce nu 
numai o nouă tehnică ci și 4 perfor
manțe de valoare (17,79 m, 17,81 m,
17.90 m și 17,95 m). Primul care trece 
de 18 m este însă Pary O’Brien, în 
1953. El îmbunătățește recordul de. 
10 ori consecutiv. în cadrul acestor 
îmbunătățiri tot el trece și de „gra
nița" celor 19 m (19,05 m și 19,25 m 
în 1956). Dallas Long, în 1959, îl ega
lează pe O’Brien, dar în același an 
Pary revine în frunte cu 19,30 m. 
Este ultima lui scînteiere, fiindcă chiar 
în anul următor, Long de două ori 
(19,38 m și 19,67 m) și William Nie- 
der de trei ori (19,45 m, 19,99 m și 
20,06 m) urcă mereu performanța su
premă. în 1962 Long obține 20,08 m 
și tot el, în anul olimpic 1964, duce 
recordul la 20,68 m. Acum, pe firma
mentul aruncării greutății strălucește 
steaua lui Matson 1

trei ori (16,80 m, 
m — ultima oară în

14 ani pînă ce ne-

R. VIL AR A

Fotbaliștii români
învingători în Italia

LA TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
internațională de sabie pentru „Cupa 
R. P. Ungare" învingătorul a fost cu
noscut după baraj. Pezsa l-a învins ou 
5—3 pe Meszena. La competiție au 
mai participat trăgători polonezi, ita
lieni și francezi.

Selecționata divizionară de fotbal 
și-a început turneul în Italia jucînd 
duminică la Foggia in compania e- 
chipei locale Foggia care activează 
în prima ligă Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0).

Ced de-al doilea joc al selecționa
tei divizionare va avea loc miercuri 
âa Verona.

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în SUA, 
echipa masculină de baschet a U.R.S.S. 
a jucat la Saint Louis cu echipa re
prezentativă a S.U.A. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 69—65 
(34—30).

DUPĂ 15 RUNDE, în turneul de 
șah de la Zagreb, lider este iugosla
vul Ivkov cu 10,5 puncte. El este ur
mat în clasament de Parma (Iugosla
via), Uhlman (R. D. Germană) cu 
cîte 9,5 puncte și cîte o partidă în-

„Dacă 
mai fi 
cei doi fugari — Dumitrescu si Meco 
— n-ar fi putut fi ajunși Oricum, 
cred că echipa noastră a făcut o 
cursă bună și în același timp o utilă 
pregătire pentru apropiata Cursă a 
Păcii". Și Moiceanu era surizător și 
își exprima speranfa că atit el, cit 
și coechipierii săi vor avea o bună 
comportare în apropiatele confrun
tări internaționale la care vor lua 
parte. Românului nu i-a lipsit mult 
ca să aibă un cuvint decisiv în sprin
tul final al „Premiului Eliberării".

Ca o concluzie la aceste scurte în
semnări, putem afirma că alergătorii 
români, alături de cei polonezi, au 
impresionat cel mai mult. Gazdele, 
care au avut în Perruccio Manza 
un învingător la limită, au arătat 
că pot da o replică hotărită celor
lalți rutieri din elita ciclismului ama
tor european.

CESARE NAZZARO

pe ultima parte a cursei ar 
fost un singur urcuș măcar.

Cu ocazia finalei „Cupei campioni
lor europeni" la baschet desfășurată 
la Madrid între Real și Ț.S.K.A. 
Moscova au avut loc o serie de dis
cuții privind modificarea regulamen
tului acestei importante competiții 
continentale. Cu acest prilej, William 
Jones — secretarul general al F.I.B.A. 
— a făcut cunoscut un nou proiect 
de desfășurare a întrecerilor, care a 
întrunit majoritatea sufragiilor mem
brilor comisiei de organizare a Cupei.

Pînă în sferturile de finală, între
cerile se vor desfășura conform ve
chiului regulament cu meciuri tur-re
tur. In continuare, cele 8 formații ca
lificate în „sferturi" vor fi împăr
țite — prin tragere la sorți — în 
două grupe. în această situație, parti
dele (tur-retur) se vor disputa sistem 
turneu. Adică, de acum înainte, fie
care echipă va susține în „sferturi 
de finală” 6 partide : trei pe teren 
propriu și trei în deplasare.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică mai departe pentru 
disputarea trofeului. Meciurile vor 
avea loc „în cruciș” : prima clasată 
din grupa I cu a doua clasată din gru
pa a II-a și invers. Echipele cîștigă-

toare își vor disputa finala (meci tur-: 
retur), iar cele învinse locurile 3—4.

Această formulă nouă — care va fi 
pusă la vot cu prilejul conferinței 
permanente a F.I.B.Â. — prezintă 
avantajul unei verificări mai conclu
dente între echipele de valori apro
piate și va exclude o serie de neregu- 
larități create de meciurile tur-retur, 
în care avantajul terenului este extrem 
de hotărîtor.

Echipa de baschet a României
a plecat la Lodz

Duminică seară a plecat la Lodz re
prezentativa masculină de baschet a ță
rii noastre pentru a participa la un im
portant turneu ’internațional de verifi
care în vederea campionatului european 
de la Moscova și Tbilisi. La turneul care 
se va disputa In zilele de 5, 6, și 7 mai, 
mai iau parte selecționatele A șl b ale 
Poloniei și echipa cehoslovaciei. Lotul 
României este alcătuit din următorii 
jucători : Novacek, Demian, A. Popovici 
Albu, Spiridon, Nedef, Nosievici, V. 
Gheorghe, Savu, Ionescu, Cr. Popescu, 
Novac. Antrenori : V. Popescu și e: 
Sarosi.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
BULGARIA. (Etapa a 22-a). Loko

motiv Sofia — Botev Vrața 1—0, 
Spartak Pleven — Levski Sofia 0—0, 
Slavia Sofia — Lokomotiv Plovdiv 
0—0, Botev Plovdiv — Spartak Sofia 
I—1, Cerno More Varna — T.S.K.A. 
Sofia 1—0, Spartak Plovdiv — Sliven 
1—2, Marek — Dunav Russe 0—0, 
Akademik — Beroe 3—1. Clasament : 

Sofia 
Spar-

Lokomotiv Sofia 30 p, 
29 p, Slavia și Beroe c 
tak Plovdiv 25 p etc.

>, Levski 
cite 26 p,

(Etapa a
— Z.J.S.

U.R.S.S. — Noua promovată în pri
ma serie a campionatului, Cerno More 
Odessa, a învins pe Șahtior Donețk, 
cu 2—1. De remarcat că fotbaliștii 
de la Șahtior se află la prima lor în- 
frîngerei din actualul campionat. Di
namo Minsk a lost întrecută pe teren 
propriu de S. K. Rostov pe Don cu 
scorul de 1—0, ca și Pahtakor Taș- 
kent, care a fost învinsă de Aripile 
Sovietelor Kutbîșev cu 3—2. Alte re
zultate : Dinamo-Kiev — Nefteanik 
Baku 3—0; Ț.S.K.A. — Torpedo Mos
cova 0—0; Zenit Leningrad — S. K. 
Odessa 3—0. In clasament conduc 
Dinamo Kiev și Ț.S.K.A. Moscova cu 
cîte 6 puncte fiecare.

IUGOSLAVIA. (Etapa a 23-a). Var- 
dar —Sutieska 0—0, Zagreb — Rjeka 
1—0, Radnicki — Steaua roșie Bel
grad 2—3, O.F.K. Beograd — Parti
zan Belgrad 1—2, Hajduk Split — 
Dinamo Zagreb 0—1, Velej — Treș- 
nevka 0—1, Vojvodina — Jelezni- 
eear 1—1. Clasament: Partizan 33 p, 
Sarajevo și Rjeka cîte 29 p, Jelez- 
mcear 28 p etc.

R.F. GERMANĂ. (Etapa a 28-a). 
Hannover 96 — Borussia Neunkir
chen 1—1, Karlsruher S.C. — Hertha 
B.S.C. 0—1, Eintracht 
V. F. B. Stuttgart 2—3, 
lautern — Eintracht 
2—1, Meidericher S.V. 
Bremen 2—2. Borussia ______
F. C. Niirnberg 2—1, Hamburger S. 
V. — F. C. Koln 0—0, Miinchen
1860 — Schalke 04 3—1.

UNGARIA. Numai două meciuri 
s-au desfășurat duminică in campio
natul Ungariei, deoarece lotul repre
zentativ s-a deplasat la Londra în 
vederea meciului cu Anglia. Dorog- 
Szeged 0—0, Pecs — Csepel 1—0.

FRANȚA. Semifinalele cupei: Se
dan — Stade Franțais 4—3; Rennes 
— St. Etienne 3—0.

• La Casablanca, în meci amical, 
echipa Tunisiei a dispus cu 1-0 (1-0) 
de echipa Marocului.

• Jocuri amicale între echipele de 
amatori: Italia — R. F. Germană 1—0 
(0—0); Franța — Spania 1—1 (0—0).

Frankfurt — 
F. C. Kaisers- 
Braunschweig 

— Werder 
Dortmund —

20-a). 
Brno 

Otro-

CEHOSLOVACIA .
Slovnaft Bratislava
1—0. Trencin — Kosice 4—0,

Tatran Preșov 
(Sparta a su
in campionat),

kovice — Kladno 0—1( 
— Sparta Praga 1—0 
ferit prima înfrîngere

PROGRAMUL INTERNAȚIO
NAL AL SAPTĂMÎNII

MARȚI : Liverpool — Interna
tionale (C.C.E. semifinală — pri
mul joc).

MIERCURI: La Stockholm: Sue
dia — Cipru; La Dublin • Irlanda 
— Spania (preliminarii în cam
pionatul mondial). La Londra: An
glia — Ungaria (amical); La Zu
rich: F.C. Torino — Miinchen 1860 
(„Cupa cupelor" — al 3-lea meci).

JOI:.La Lisabona: Benfica — 
Vasas (C.C.E. semifinală — în tur 
1-0).

VINERI : La Belfast : Irlanda 
de nord — Albania (preliminarii 
în campionatul mondial).

SIMBĂTĂ: La Glasgow: Scoția— 
Spania (amical).

DUMINICĂ: La Belgrad: Iugo
slavia — Anglia (amical); La Bru
xelles : Belgia — Izrael (prelimi
narii în campionatul mondial).

Banik Ostrava — Dukla Praga 
Teiplice — Slovan Bratislava 
Bohemians — Sparta Trnava 
Clasament : Sparta Praga 33 p (gola
veraj 
40:23), 
25:17), 
averaj
(golaveraj 38:23).

2—1,
3—0,
1—1.

45:15), Trencin 24 (golaveraj 
Tatran Preșov 24 p (golaveraj 
Slovnaft Bratislava 24 p (gol- 
20:16), Banik Ostrava 23 p

AUSTRIA. L.A.S.K.
— Austria 2—0, Admira
— Kapfenberg 3—0, Ra
pid — Wacker 
na 2—1, Wiener Sport- 
klub — Wacker 
bruck 2—0, Wiener Neu
stadt — W. A. C. 3—1, 
Vienna — Swechat 3—1, 
Sturm Graz—Grazer A. C. 
2—3. Clasament : Wiener 
Sportklub 31 p, Rapid 30 
p, Austria si Admira cite 
27 p, Vienna și L.A.S.K. 
■cite 25 p etc.

Vie-

Inns-

Titlul 
cum 
for-

Foto: C.T.K.

vac: Soarta Praga — Dukla Praga. Masek (Sparta) 
reia balonul sub privirile lui Novak

BELGIA. A luat sfîr- 
șit campionatul, 
a revenit, așa 
era de așteptat,
mației S. C. Anderlecht, 
care în ultima etapă a 
dispus cu 8—1 de F. C. 
Tilleur. Clasament final : 
Anderlecht 51 p, Standard 
Liege 39 p, Berșchoot 35 
p, F.C. Tilleur 34 p etc. O fază dintr-o partidă din campionatul cehoslo- 
Au retrogradat echipele 
Union St. Gilloise și F.C.
Diest.

Știri • Rezultate • Știri
treruptă. Petrosian și Bronștein 
(U.R.S.S.) totalizează- cîte 9,5 puncte.

ÎN TURNEUL internațional mascu
lin de volei de la Istanbul, echipa 
R. P. Polone a învins cu scorul de 
.3—0 (15—7 ; 15—11 ; 18—16) echipa 
R. P. Ungare. Alte rezultate înregistra
te : R. P. Bulgaria—Izrael 3—0 ; Tur
cia—Iran 3—0.

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIA
LE de tenis de masă de la Ljubljana, 
echipele Japoniei au evoluat la Buda
pesta în compania reprezentativelor 
R. P. Ungare. în andrele întîlniri vic
toria a revenit oaspeților : la masculin

5—1, iar Ia feminin 5—2. Unicul punct 
al echipei maghiare a fost realizat de 
Hanagi care a dispus cu 2—1 de No- 
liira. La feminin, Isomura a pierdut 
la Koczian și Lukacs.

• Sînrbătă și duminica s-au dispu
tat mai multe întîlniri contînd pentru 
„Cupa Davis" : Austria-Finlanda 4—1 ; 
Spania-Grecia 5—0 ; Suedia-R. P. Po
lonă 4-—1 ; Danemarca-Irlanda 3—0 ; 
R. F. Germană-Elveția 5—0 ; Italia- 
Portugalia 5—0 ; Chile-Belgia 3—1 ; 
Anglia-Izrael 4—1 ; Brazilia-R. P. Un
gară 3—2.

DE PE TERENURILE DE TENIS

• în finala turneului internațional 
de tenis de la Reggio Calabria (Italia) 
s-au întîlnit Donald Dell (S.U.A.) și 
Ion Țiriac, campionul R. P. Române. 
Dell a obținut victoria cu scorul de 
6—3, 6—2, 6—2.

® Turneul de la Buenos Aires a fost 
cîștigat de australianul Fred Stolle. 
care în finală a 
de compatriotul 
Proba de dublu 
plului australian 
vingător cu 6—1, 6—-3, 6—3 în fața 
perechii Osuna (Mexic), Soriana (Ar
gentina).

dispus cu 6—4, 7—5 
său Roy Emerson, 

bărbați a revenit cu-
Emerson, Stolle în-
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