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Cluj s-a desfășurat timp de 
zile, în sălile Clujeana 

și în sala UCFS (băieți), 
campionatului republican

mnastică. Au participat e-
din București, Cluj, Iași, 

oara, Brașov, Tg. Mureș și 
a.

trecerile fetelor au reliefat 
ogres substanțial față de 
trecut — ne-a spus antre- 
Jederal MARIA IONES- 
Nivelul tehnicii a fost ri- 
echipele mai omogene, au 

it cu mai'multă siguranță, 
im plan situîndu-se forma- 
C.F. Bine pregătite au fost 

. ipele din lași, Timișoara și

ZULTATE TEHNICE : E- 
Maeștri București 176,85 p; 
.• București 347,40 p. ; cat. 

a: București 346,10 p. 
recerile băieților au depășit 
uit din punct de vedere al 
ului tehnic, pe cele ale fe-

De remarcat faptul că 
jtajul cu patru arbitri pe 
3 s-a făcut în baza codului 
lunctaj al F.I.G.

a :

Despre nivelul întrecerilor ne-a 
vorbit maestrul emerit al sportu
lui, ALBIN MORARU: „Atît 
nivelul tehnic cît și conținutul 
exercițiilor au situat actuala edi
ție a campionatului republican 
universitar la un nivel superior. 
Spun însă aceasta cu unele re
zerve. Am urmărit elemente ta
lentate. înzestrate cu deosebite 
calități, care au însă nevoie de 
o pregătire continuă și perseve
rentă pentru afirmare. Trebuie 
să subliniez că am constatat cu 
regret faptul că la aceste cam
pionate studențești, centre uni
versitare ca Galați, Craiova și 
Suceava nu au participat la nici 
o categorie. Lupta pentru pri
mul loc a fost deosebit de in
teresantă, avînd ca protagoniste 
echipele centrelor București și 
Cluj".

REZULTATE TEHNICE : E- 
chipe, categoria maeștri : Bucu
rești 257,55 p ; Cluj 257,15 p I ; 
categoria l : 
categoria a 
443,95 p. ■

București 527,65 p; 
ll-a: București

PETRE NAGHI
corespondent

După turneul „celor 4“ la box

i fost alcătuit lotul
iipentru „europene

țu terminat întrecerile din
■ ‘ ill turneului final de selec- 

; pugiliștilor noștri fruntași.
. petiția a angrenat un nu- 
] foarte mare de boxeri și a 
lituit pentru specialiști un 

prilej de selecție a celor 
în formă sportivi în etapa 

klă, înaintea campionatelor 
pene. Reuniunile finale au 

în evidență faptul că ma
rțea participanților au pri- 
cu multă seriozitate con- 
V-respectiv șț‘ s-au pregătit 

Ilare.
.te îmbucurător faptul că o

• de tineri s-au impus cu au- 
ăte în fața unor pugiliști 

vechi, ocupînd primele 
ri în întrecerea fruntașilor 
ilui nostru. Cînd spunem 
sta ne gîndim la V. Dobre, 
Xntoniu, C. Stanef, N. Gîju, 

au realizat progrese eviden- 
n ultima vreme.
asile Dobre a constituit cea 

mare surpriză a acestor 
iceri. El a ocupat primul 
la categoria mijlocie mică, 

îșind doi dintre reprezen- 
ii noștri la J. O. de la To- 
— C. Niculescu și V. Mîrza. 
asile Antoniu — care, în ui
ți an în toate meciurile sus- 
te (interne și internaționale) 
bținut numai victorii, a cîș- 

-t detașat întrecerea „semi- 
ilor". El este una dintre 

'hranțele" noastre la campio- 
■le europene.

-onstantin Stanef, în vîrstă de 
îai 19 ani, s-a evidențiat

prin calități fizice excepționale 
și prin puterea de luptă. Ulti
mele meciuri susținute de el au 
scos însă la iveală și o serie de 
lipsuri, de care antrenorii lotu
lui vor trebui să se ocupe se
rios în timpul care a mai rămas 
pînă la .europene" pentru a le 
lichida.

Nicolae Gîjtf. bun tehnician, 
a ocupat primul loc la categoria 
cocoș, întrecîndida puncte boxeri 
deosebit de contbativi, ca D. Ră- 
gălie și P. Covaliov. Și lipsu
rile lui trebuie 'să-i preocupe pe 
antrenorii lotului.

O comportare bună a avut 
tînărul clujean A. Majai (cate
goria semimijlocie) căruia, nu 
știm de ce, juriul i-a refuzat 
victoria în meciul cu I. Marin, 
iar comisia tehnică de antre
nori nu i-a acordat credit nici 
măcar să rămînă în lot, deși me
rita acest lucru. In lotul pentru 
„europene", la categoria semi
mijlocie a fost propus I. Marin. 

Acesta a boxat slab 
în R. D. Germană, slab și în 
acest turneu. Iar despre tine-

NOI MECIURI DE
ERIFICARE A

LOR
BOXERI-

.disponibilitatea 
. * boxerilor Ciucă, 

inu a făcut ca acești spor- 
Vi să nu participe în turneul 
belor patru”. Pentru verifica
ta acestora înaintea campio- 
atelor europene, federația de 
peciaiitate organizează .2 
ătă 8 șl marți 11 mai două 
euniuni de box la care 
ia parte și pugiliștii mai sus 
mintiți.

de moment 
Mihalic și

sim-

vor

s^^ț^^'Prag de drumuri pe ape.
Pubtîcăm azi. prima fotografie 

sportivă a anului făcută pe la
cul Șnagov.

Fotoreporterul nostru Paul 
Romoșan a prins tocmai mo- 
meniul in care antrenorul eme
rit Navasart Iși aliniază „floti
la" de caiace (se văd. in fund, 
si citeva canoe) cu care porneș
te la asaltul medal iilor 1965.

In același moment cind — in 
„golful" de la Steaua — pelicu
la prindea imaginea alăturată, 
la citiva kilometri mai Io sud. 
Radu Huțan Începea și el, cu 
dinamoviștii, antrenamentul u- 
neta din cele peste 100 de zile 
care au mai rămas pină la pri-

mul start al „europenelor" de 
raiac-canoe.

Vă reamintim: în august, 
„căutătorii de aur“ de la Jajce 
iși vor apăra troleele — și pri
mul loc în clasamentul mondial 
— pe apele Snagovuhii.

Si... au pornit
Succesele (ca 

le 1) îi obligă.
Cele 6 titluri 

și absenta aurului din bagajul 
cu care s-au întors de la Tokio 
înseamnă acum, înaintea „euro
penelor11 de la noi de-acasă, 
același lucru: cît mai multi 
oameni pe locul întîi 1

Snagovul, înverzit de abun-

la treabă
și... insuccese-

de la Jajce, ca

cundă Înregistrate de cro- 
nometrele electronice pe aare 
urmează să le instaleze cu
noscuta iirmă „Longmes".

Aici se ridică și modernul 
turn de arbitraj.

Peste drum, la vechea bază a 
UCFS-uiui, șantier in plină ac
tivitate. Se renovează clădirea, 
timplarii Împlinesc scândura 
pontoanelor, răsar schelele ras- 
telurilor pentru bărci.

Element nou in decorul Sna- 
govului: locurile special ame
najate pentru camping.

Pregătiri, pe maluri și pe 
ape.

far peste citeva zile, prima 
încercare a forțelor. Așii pa-

ACTUALITATEA
• SIMPOZION ATLE

TIC
® „CUPA VICTORIEI" 

LA MOTOCICLISM

denia ploilor de mai. treamătă. 
El trebuie să fie gata pentru 
marea competiție europeană 
înainte ca frunzele sale să În
ceapă să pălească. Pe malul ba
zei nautice a școlarilor se pre 
aătesc. ‘ribune pentru sute șt 
sute de spectatori. Aici se va 
da. la 15 august, bătălia ulti 
milor metri, a sutimilor de se-

delei și ai pagalei intră in 
primul concurs oficial: cam
pionatul republican de fond.

Așadar, din nou sporturile 
nautice in actualitate.

Succes deplin, sportivi ai pis
telor de apă, și fie-vă anul plia 
de victorii 1

RADU URZICEANU

Sub auspiciile Consiliului 
Științific al UCFS a avut 
loc marți seara un simpozion 
în cadrul căruia maestra eme
rită a sportului Iolanda Balaș 
și antrenorul Gh. Zîmbreștea- 
nu, care au întreprins nu de 
mult un turneu în S.U.A., au 
vorbit despre „Atletismul ama
tor american”.

Expunerile au fost urmărite 
cu interes de către antrenori 
și activiști ai federației de 
specialitate.

9 SCRIMERI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

în zilele de 15 și 16 mai, 
scrimerii noștri vor fi angajați 
în două importante competiții 
internaționale. La tradiționala 
întrecere de la Como, dotată 
cu „Floreta de argint“, țara 
noastră va fi reprezentată 
printre altele de Olga Orban- 
Szabo, Ecaterina Iencic și Ilea
na Drîmbă. Printre selecționa- 
bilii vizați să participe la con
cursul internațional de la Karl 
Marx Stadt figurează Ana 
Ene, Marina Stanca, I. Drîm
bă, St. Haukler și I. Falb.

Duminică dimineața. pe 
stadionul Ghencea, în organi, 
zarea clubului sportiv Steaua, 
se va desfășura un concurs 
motociclist de obstacole dotat 
cu „Cupa Victoriei44.

Concursul programează a- 
lergări la clasele 125, 175, 250 
și 500 cmc. Au fost invitați 
sportivii înscriși în campio
natul republican de motocros 
de la cluburile și asociațiile 
sportive din Capitală și din 
provincie.

9 1NTÎLNIREA DINTRE" 
LUPTĂTORII ROMÂNI 

Șl BULGARI
BRAlLA 4 (prin telefon).

După victoria realizată dumi
nică la Galați, luptătorii din 
echipa reprezentativă de tine
ret a R.P. Române au reîntîl- 
nit azi (n.r. ieri), la Brăila, pe 
tinerii luptători din R.P. Bul
garia. De astă dată, oaspeții 
s-au impus la majoritatea ca
tegoriilor, reușind să iasă în
vingători cu rezultatul final 
de 6—2. Cele două puncte ale 
reprezentanților noștri au fost 
realizate de I. Baciu, care a 
obținut victoria la cat. 57 kg, 
Al. Toth (cat. 87 kg) și N. Ne- 
guț (cat. 97 kg) — ultimii au 
terminat la egalitate.

N. COSTIN-coresp.

SPORTIVĂ

Pregătirile iotului nostru de fotbal

Campionatul școlar al Capitalei
la handbal

Campionatul școlar de hand
bal al Capitalei a ajuns în faza 
finală. S-au calificat la băieți: 
Șc. medie I. L. Caragiale și Șc. 
medie M. Viteazul, iar la fete 
Șc. m. F. Sîrbu și Șc. m. M. Vi
teazul. Finalele vor avea loc 
luni 10 mai pe stadionul Tine
retului.

D. NICULESCU-coresp.
(Continuare în pas. a 2-a)

MIHAI TRANCĂ

Fază din meciul G. Stanei fstinga) — N. De iau. disputat 
tn sala Floreasca in cadrul turneului .celor patru"

Foto i 1, Mihăică

In cadrul planului 
tire pentru meciul 
mai cu echipa Cehoslovaciei, 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial, 
mai se preconiza a 
verificare a lotului 
mâne în compania 
iugoslave Steaua 
grad. Clubul Steaua roșie a 
comunicat telefonic că nu va 
mai face deplasarea, deoarece 
la acea dată în Iugoslavia se

de pregă- 
de la 30

miercuri 12 
partidă de 
R. P. Ro- 

tormației 
roșie Bel-

dispută o etapă de cupă. în a* 
ceastă situație, F. R. Fotbal a 
întrepiins demersurile necesare 
pentru a primi, tot la 12 mai, 
vizita unei echipe din R. P. 
Polonă, R. P. Ungară sau R.D. 
Germană.

Tot în cadrul pregătirilor 
pentru meciul cu Cehoslova
cia, lotul nostru va iuca la 23 
mai cu Sparta Rotterdam (O- 
landa). *

Intîlnirea de Ieri de la Giuleștl 
dintre echipele feminine Rapid și 
C.P.B. a fost departe de a satis
face așteptările sub aspect tehnic 
și, deci, spectacular: o mulțime 
de mingi îngropate în plasă sau 
trimise de atacante în aut; nume
roase puncte înscrise direct din 
serviciu; sumedenie de „duble”, 
„ținute” și „conduse”. (Din acea
stă ultimă categorie de erori, ex
trem de 
nate de 
nescu, e 
parțială, 
laltă a fileului, dar nu mal puțin 
condamnabilă).

puține au fost sancțio- 
arbltrul principal A. lo- 
drept, cu o toleranță im- 
și de o parte și de cea-

A cîștlgat CU 3—1 (4, 6—15, 5, 10) 
fruntașa clasamentului, Rapida 
care a comis un număr mai mic 
de greșeli, dar îndeosebi s-a im
pus printr-un atac mai hotărît și 
mai inteligent și printr-o apărare 
mai mobilă. Spre deosebire da 
C.P.B. care — cu Zabara în for
mă slabă și cu Crăciun acciden
tată — a acționat fără vigoare în 
ofensivă și cu încetinitorul la du
blaje. Individualități remarcate: 
Golimas, Todorovschi, Iancu șfc 
Colceru de lia învingătoare, Covaci* 
Petre și Florea de la C.P.B-

Către o reală ierarhie a valorilor in scrimă

HOTĂRÎRI IMPORTANTE
ULTIMUL CONGRES AL F. I. E
centra- 
de al

Problema 
lă a celui 
46-lea congres al 
Federației interna
ționale de scrimă 
loc la Paris și 
reia s-au luat hotărîri definitive 
a fost aceea a modificării Sta
tutului F.I.E., cu privire la re
gulile speciale de desfășurare 
a C. M. de seniori și de tineret 
sub 20 de ani. Punerea pe pri
mul plan a acestei probleme a 
fost motivată de faptul că de 
cîțiva ani, de cînd s-a adoptat 
sistemul de eliminare directă 
pentru C. M., acestuia i s-au 
adus numeroase critici din partea 
marii majorități a federațiilor 
afiliate. Astfel, i se imputa în 
principal doza prea mare de 
hazard pe care o presupune în 
desemnarea cîștigătorilor. El nu 
reușea să stabilească totuși o 
ierarhie reală a valorilor.

După dezbateri animate, 
cadrul cărora s-au înfruntat 
ce solicitau reîntoarcerea 
sistemul turneu, pe toate trep
tele. cu cei ce susțineau actualul 
sistem al eliminărilor directe, 
congresul a adoptat decizii si-

VASILE IONESCU 
președintele Federației 

române de scrimă
care a avut 
asupra că-

în 
cei 

la

★ I
MECI DE CAMPIONAT 1 

LA BRAȘOV

Astăzi se dispută Ia Brașov, în 
cadrul campionatului republican 
la categoria A seria I, un meci 
feminin, restanță din etapa de 
la 18 aprilie. Echipa locală Par
tizanul roșu întîlnește formația 
Dinamo București.

tuate pe linia unei 
îmbunătățiri sub
stanțiale a actualu
lui sistem 
urmate 

directă) fără 
turneul integral.

Astăzi la Dinamo
mir^ 

de elimi- 
a reveni 

Motivul

(serii-turneu 
nare 
la 
principal: necesitatea de a se 
scurta durata campionatelor.

In afară de sistemul de des
fășurare propriu-zis s-au adop
tat și unele reguli generale care 
reprezintă o reală îmbunătățire 
a sistemului competițional că : 

â) suprimarea barajelor pen
tru promovarea pe o treaptă 
superioară. La egalitate de vic
torii urmează să se ia în consi
derare mai întîi tușele primite 
și apoi cele date ;

b) în cazul eliminărilor di
recte, în locul unui singur asalt 
în 10 tușe (corespunzător a 8 
tușe la femei) se vor trage două 
asalturi a cîte 5 tușe (2 a 4 
tușe la femei) și, eventual, un 
al treilea, decisiv, în caz de ega
litate de victorii ;

c) în orice concurs există obli
gativitatea a două tururi prea-

Concurs internațional

(Continuate in pag. a 2-a)

Azi după-amiază, începînd de la 
ora 17, pe stadionul Dinamo din. 
Capitală va avea loc un nou și 
interesant concurs internațional 
de dirt-track, la startul căruia 
vor fi prezenți alergători din 
U.R.S.S. R.P. Bulgaria și R.P. Ro
mână. Concursul cuprinde 13 
manșe și se va disputa în două 
reprize cu o pauză de 15 minute 
între ele. Cunoscînd valoarea oas
peților. așteptăm dispute de înalt 
nivel. Am dori, în același timp, să 
asistăm și la un reviriment al re
prezentanților noștri. Ei trebuie 
să se mobilizeze și, evoluînd la 
valoarea lor, să dea o replică vi
guroasă partenerilor de întreceri. 
La startul de azi se vor prezenta 
următorii concurenți ; 1. Cucii (1), 
M. Alexandrescu (2). R. Jurcă (3), 
Al. Datcu (4), Al. Sinea (5). — 
R.P. Română, V. Kornev (6), L 
Cekranov (7), V. Moiseev (8) B. 
Burleaev (9) — U.R.S.S.. G Ma- 
cev (10) P. Lukanov (11) V An- 
ghelov (12), R Jeleaskov (13) —< 
R.P. Bulgaria Tn paranteze alunea 
rele de concurs*



4 BASCHET ] I I

DE CE AU CÎȘTIGAT BASCHETBALISTELE BE TA RAPID?
' Turneul final al campionatului, re
publican feminin de baschet, a fost 
caracterizat de dîrzenia cu care cele 
ițase echipe și-au apărat șansele și de 
echilibrul dintre formații. Finalistele 
au realizat în general spectacole reu
șite, care au constituit o bună pro
pagandă uentru baschet.

Mult rîvnitul titlu a fost cucerit, 
idupă o dispută aprigă cu fosta cam
pioană, Știința București, de echipa 
Rapid București (antrenor prof. S. 
Ferencz), care realizează astfel fru
moasa performanță de a cîștiga pentru 
a șasea oară campionatul țării. Sue- 
cesul rapidistelor este o meritată 
răsplată pentru seriozitatea și asidui
tatea cu care s-au pregătit, a puterii 
«le luptă manifestate în aproape toate 
partidele campionatului. Caracteristi
cile echipei au fost aplicarea eu per
severență a apărării „ora la om“, exe
cutarea atacurilor în viteză și folosi
rea cu succes a aruncărilor de la se- 
midistantă și distanță. în plus, tre- 
ibuie să adăugăm că, atunci cînd a 
fost cazul (de pildă în ultimele două 
meciuri susținute cu Știința București), 
rapidistele au știut să utilizeze inteli
gent atacul pozițional împotriva mult 
temutei apărări „în zonă", a acestei 
echipe. Desigur, la succesul echipei 
an contribuit toate jucătoarele, dar în 
mod special vorn evidenția pe Anca 
Rtuoviță, Eva Ferencz, Maria Eckert, 
Rodica Demian și Elena Ivanovici, 
care an dus „greul" în majoritatea 
partidelor. Ca problemă, veni subli
nia necesitatea împrospătării lotului și 
folosirea cu mai mult curaj a jucă
toarelor de rezervă. Buna comportare 
a Emiliei Florescu în ultima întilnire 
cu Știința este concludentă în acest 
sens. r

Despre Știința București trebuie să 
spunem de la început că a fost evi
dent handicapată de absența celei mai 
bune jucătoare, maestra sportului Vio
rica Nicutescu. Și așa însă antreno
rul (prof. C. Dinescu), a știut să fo
losească lotul alcătuit în majoritate 
dtn elemente tinere, cu reale perspec
tive. Știința a făcut partide bune, a 
dovedit că are pus la punct atît atacul, 
rit și apărarea și a manifestat o mare 
putere de luptă. De-a lungul campio
natului, cele mai bune jucătoare ale 
echipei au fost Ana Haralambie, Cor
nelia Gheorghe, Sanda Dumitiescu, 
Margareta Simon și Elisabeta Nagy,. 
Păcat că Sanda Dumitrescu și Cor
nelia Gheorghe ni» reușesc să joace 
la valoarea lor și în meciurile decisive.

Echipa clasată pe locul al treilea,

Voința București (antrenor prof. Gh. 
Lăzărescu), s-a comportat bine în 
turul și în returul campionatului, dar 
în turneul final absența maestrei spor
tului Hanelore Spiridon s-a făcut din 
plin simțită. în consecință, Voința a 
jucat sub valoarea reală și, din păcate, 
chiar sub nivelul posibilităților pe care 
le-a avut lotul aflat la Brașov. Se 
pare că antrenorul nu a reușit să im
prime echipei un spirit de disciplină, 
fără de care nu se pot obține perfor
manțele înalte. Și cînd afirmăm acea
sta ne gîndim în primul rînd la Ga-

rîndurile echipelor din Tg. Mureș. în 
turneul final, ca de altfel pe tot par
cursul campionatului, cele mai bune 
jucătoare au fost Olga Pircan, Rodica 
'arga, Agneta Csorcasi și Borbila 

Madaras.
Revelația campionatului a fost Con

structorul București (antrenor prof. C. 
Ne gules cu), echipă care a reușit să îm
bine armonios experiența unor jucă
toare (Dorina Suliman, Ecaterina 
Cherciov) cu elanul specific tinereții 
(Anca Odobescu, Mariana Ionescu). 
Practicînd un joc clar, Constructorul

Multe „corigente14 după prima etai 
a campionatului

V<

Echipa Rapid București, campioană republicană — de la stingă la dreapta, 
riadul de sus: Maria Eckert, Olimpia Ctmpeanu-lonescu, Violeta 7,ăvă- 
descu-Stoianovici, prof. Sigismund Ferencz (antrenor), Rodica Demian, Eva 
Ferencz; tîndul de jos: Elena Țancu, Anca Racovilă, Erica Breckner, Emi- 

Bogdana Diaconescu, Elena Ivanovici

De duminică, cele mai bune for
mații de polo pe apă au intrat în 
cursa lor anuală pentru titlul de cam
pioană republicană. Ca la orice de
but, evoluțiile echipelor noastre frun
tașe au fost așteptate cu interes de 
numeroșii iubitori ai acestui sport. 
Din păcate însă, o serie dintre par
ticipantele la această competiție au 
rămas de la început datoare publi
cului spectator, prezenta lor în ba
zinele din București, Timișoara, Ora
dea sau Tg. Mureș fiind pur formală.

Chiar de la primele jocuri a ieșit 
în evidentă diferența deosebit de 
mare între pregătirea formațiilor 
bucureștene și a celor din provin
cie. Atît Dinamo București cît și 
Steaua care par să fie și in acest an 
cele mai serioase candidate la pri
mul loc au cîștigat fără dificultate, 
oprind „motoarele” în momentul cînd 
tabelele de marcaj indicau diferente 
de scor apreciabile. Chiar și proas
păta promovată în prima categorie. 
Rapid București, s-a impus cu ușu
rință la Tg. Mureș în fata unei echipe 
cu vechi state de serviciu în prima 
categorie. De aci reiese clar că ju
cătorii bucureșteni, datorită condiți
ilor superioare de pregătire, ea și in
teresului major acordat acestei com
petiții, au căpătat note de trecere la ___
primele evoluții. Să vedem însă ce 
ne-au arătat celelalte formații par
ticipante la întrecere.

Crișul Oradea, deși învingătoare 
la scor (8—0 cu I. C, Arad) nu a im
presionat, jocul ei — timp de două 
reprize — fiind eonfuz și ineficace. 
După cum ne-a transmis corespon
dentul nostru regional, Ilie Ghișa, 
arădenii mai prezintă, lacune In pre
gătirea lor tehnică si tactică.

C.S.M. Cluj a venit la București cu 
o echipă modestă, fără pretenții de
osebite. Jucătorii ei s-au prezentat 
cu o pregătire sumară, cu totul ne
corespunzătoare pentru pretențiile 
categoriei A și, după spusele antre
norului V. Aranyosi, fără prea mari 
speranțe. Motivul ? Conducerea sec
ției se interesează prea puțin de soar
ta acestei echipe, neasigurîndu-i mă
car condiții minime de pregătire.

Al.te două formații „corigente" după

această etapă sînt Mureșul Tg. 
reș și Industria linii Timișoara, 
reșeniî s-au comportat lamentab 
meciul de duminică, manifestînd 
suri atît în ceea ce privește h 
(rezistentă, viteză) cît și pregă 
tehnică. Cît despre formația dir 
mișoara. aceasta — după cum sil 
informați — a luat primul coi 
eu apa doar cu două săptămîn 
urmă I în aceste condiții este ci 
poate de clar că poliștii de la 
dustria lînii, deși au avut în fa 
echipă, a dinamoviștilor bucureș 
cu multe rezerve nu puteau e 
pretenții mai mari.

A impresionat cu totul neplăc 
comportarea slabă a 
Și este de neînțeles 
neserioasă a acestei 
prezentat la primul 
pionat cu jucători care nu au I 
nici vizita medicală I

Toate aceste lipsuri vor trebc 
stea în atenția secțiilor respec 
direct răspunzătoare de rezolv 
lor. în același timp însă, crerfer 
și Federația de specialitate ar tr 
să-și facă mai simțită prezent, 
mijlocul acestor colective, să 
troîeze și să îndrume cu toată 
punderea activitatea lor.

,7-lui' arăt 
atitudinea 
echipe, cart 

meci de

lia Florescu,

Norme de categoria a ll-a

briela Vartepniuc și Anca 
jucătoare tinere, cu mari 
dar care, din păcate, nu au înțeles că 
doar printr-o muncă intensă pot ajunge 
cu adevărat baschetbaliste de valoare. 
O notă bună, în schimb, pentru dra
gostea de echipă manifestată de jucă
toare mai experimentate ca Hortensia 
Magdin, Doina Vasilescu și Ileana 
Chiraleu.

Și Mureșul Tg. Mureș (antrenor prof. 
B. Koos), a prezentat la turneul final 
o formație descompletată și ca urmare 
nu a înregistrat rezultate pe măsura 
posibilităților arătate în timpul cam
pionatului. Mureșul a încercat să se 
comporte cît mai bine și a reușit în 
majoritatea meciurilor, dar... numai 
cîte o repriză. Folosirea în exclusi
vitate a acelorași 4—5 jucătoare de 
bază a făcut imposibilă ducerea la bun 
sfîrșit a întregii partide. Iată de ce se 
impune completarea lotului cu tinere 
jucătoare, selecționate din numeroasele 
elemente remarcate cu prilejul cam
pionatelor de junioare și școlare în

Demetrescu, 
perspective,

Foto : Gh. Corcodel-Brașov ' 
a obținut succese frumoase dintre care 
vom aminti de victoriile realizate în 
fața Științei (în turul și în returul cam
pionatului) și în fața Voinței Brașov 
(în turneul final). Cele mai bune ju
cătoare : Dorina Marian (un exemplu 
de dăruire pentru echipă), Ecaterina 
Cherciov (a primit mențiunea de cea 
mai disciplinată jucătoare a turneului 
final), Ana Preda și Anca Odobescu.

Echipa Voința Brașov (antrenor prof. 
Gh. Roșu), s-a străduit să facă o im
presie bună entuziaștilor săi susțină
tori și a reușit acest lucru în bună mă
sură. S-a comportat remarcabil în 
partidele cu Rapid (pe car» a și în
vins-») și eu Știința, manifestînd în 
special în aceste meciuri o mare pu
tere de luptă. Inconstanța a făcut însă 
ca brașovencele să nu treacă de locul 
6 pe care-1 dețineau la începutul tur
neului finaL Cele mai bune jucătoare : 
Oaatavia Simon, Virginia Ferariu și 
Ecaterina Vogel.

nmno bucurești - i. c. a
B 2 LA... LliilSBARA

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). - 
lipsa unui bazin cu apă încălzit 
Arad, formația l.C.A. a susținut r 
în localitate meciul de campiona 
Dinamo București. Net superiori, 
liștii dinamoviști au cîștigat la 
scor categoric : 13—2 (4—0. î
4—0, 3—2). Bucureștenii au condi 
un moment dat cu 10—0, dar ÎB 
tima repriză nu s-an mai conce 
suficient, încheind cele 5 minute 
cu scorul de 3.—2. De rețirurt îns 
portarul arădan Homolca ș-a prez: 
foarte slab, primind multe goluri 
rabile. Au marcat : Zahan 10, B 
2, Miliăilescu pentru învingăto 
Unc și Kondor pentru învinși.

FR. GRAD!-core:

a; SCRIMĂ

Hotărîri importante la ultimul Congres al FIE.
(Vrmare din pas,, ty

D. STANCU1ESCU

pe echipe—categoria A!
Analizînd modul în care s-au des

fășurat întrecerile primei etape a 
campionatului republican pe echipe 
cat. A, biroul Federației de atletism 
a hotărît ca, începînd de la etapa a 
doua, pentru a primi puncte alleții 
trebuie să realizez» în concurs per
formanțe echivalente normelbr de 
•clasificare pentru categoria <i Il-a. 
'Cifrele de la alergările de ștafetă, ca 
Si rezultatele înregistrate do atleții 
juniori trebuie să fie echivalente nor
melor de categoria a llî-a. Din acest 
motiv, începînd de sîmbătă pe toile 
de concurs va fi notat, în mori obli
gatoriu, anul dft naștere ai fiecărui 
participant junior.

lată acum performanțele minime 
•care trebuie realizate în cadrul cam- 
ipionatuiui pe echipe, echivalente ca
tegoriei a Il-a : BĂRBAȚI : 100 m — 
ill,5; 200 m — 23,7; 400 m — 53,0; 
IBOOi m — 2:05,0; 1500. in — 4:15,0; 
15000 m —. 16:O0ț05 10 000 m — 34:00,0.; 
TIO mg — 16,8; 400 mg — 60,0; 3000 
TU obst. —10:30(0; 10 km marș — 
155:00,0; lungime — 6,40; triplu — 
(13,20; înălțime — 1,75; prăjină — 
•3.50: greutate — 13,00; disc — 40,00; 
■suliță — 50,00,- ciocan — 42,00; Fg- 
'MEI : 100 tn — 13,5; 200 m — 28,0; 
<400 m — 65,0; 800 m — 2:35,0; 8Q 
<mg — 13,5; lungime — 4,80; înălțime 
—> 1,46; greutate — 10,50; disc — 
130,00; suliță — 30,00.

Iată o hotăjîre bună a federației 
rneaslre de specialitate I Sîntem con- 
țvinși că roadele, ei se vor vedea în 
'scurtă vreme în rezultatele ce vor fi 
‘Obținute în cadrul acestei importante 
■competiții a atletismului nostru. De 
.aceea o și salutăm cu toată căldura, 
«ea fiind în măsură să stimuleze o 
anttncă de calitate a antrenorilor și 
mlLȚilot uoșiru

Clasamente, procentaje...
Clasamentul general al 

republican :
L
2.
3.

23
23
23
23
23
23

Rapid București
Știința București 
Voința București

4. Mureșul Tg. Mureș
5. Constr. București
6. Veința Brașov

Clasamentul turneului

Rapid București
Știința București
Constructorul Buc.
Voința București
Voința Brașov 
Mureșul Tg. Mureș

1.
2.
3.
4.
5.
6.

campionatului

21
19
14
11
11
10

2
4
9

12
12
13

1453—1068 44 
1411—1089 42 
1276—1194 37 
1126—1173
1290—1194
1245—1217

final :

34
34
33

256—199 
280—216 
282—268 
196— 264 
234—239

Cherciov (Constructorul) 68 p, 5—6. Anca 
Racoviță (Rapid) și Rodica Varga (Mure
șul) 64 p, 7- Elene Ivanovici (Rapid) 63 
p, 8. Agneta Csorvasi (Mureșul) ” 
Maria Eckert (Rapid) 59 p, 1Q. 
Ferariu (Voința Brașov) 48 p.

• Procentaje înregistrate la 
final : aruncări din acțiune : : 
39»/. (268 aruncări, 104 realizate), : 
București 37,50’Z» (300/112), 3. Constructorul 
36"/. (330/119), 4. Voința Brașov 34,40’/. 
(261/91), 5. Mureșul 34V» (256/87), 6. Voința 
București 28,70’/. (271/78); aruncări libere; 
1. Voința Brașov 65»/. (80/52), 2. Mureșul

(84/50), 3. Constructorul 58’/. (76'44), 
4. Știința 56,80»/. (106'60), 5. Rapid 56.90’/. 
(86/48), 6. Voința București 44’/, (91/40).

• Greșeli personale comise : Voința 
București 113. Rapid 99, Mureșul 94, Ști
ința 87, Voința Brașov 82, Constructorul

54 p, 9. 
Virginia

turneul
1. Rapid
2. Știința

labile Ia probele individuale și a unui 
tur la probele pe echipe, care se vor 
desfășura sistem serii-turneu.

Cu privire la sistemul de desfășu
rare a probelor individuale, congresul 
a hotărît ca începînd cu ediția 1965 
a C. M. de seniori, în locul vechiului 
sistem serii-turneu sau a celui mai 
recent, mixt, să se treacă la un sistem 
relativ nou — sistemul mixt cit reca
lificări. Potrivit acestui sistem, în va
rianta adoptată la congres, se va pro
ceda astfel:

a) concursul începe cu două tu
ruri, așa cum am arătat, de serii- 
turneu. în cadrul fiecărei serii, fiecare 
trăgător trage cu toți ceilalți;

b) potrivit clasamentului stabilit pe 
baza rezultatelor obținute de trăgătorii 
calificați în aceste două tufuri, prin 
raportarea victoriilor obținute la nu
mărul de asalturi trase și apoi prin 
tușaveraj, se trece la eliminarea directă 
pe baza principiului „cel mai tare cu 
cel mai slab“ (primul clasat cu ulti
mul, al doilea cu penultimul ș.a.m.d.).

c) noutatea față de sistemul d < pisă 
acum intervine în acest moment și 
constă în aceea că trăgătorii învinși 
în primul tur de eliminare directă nu

■ Clasamentul. coșgeterelor : 1. Dorina 
Suliman (Constructorul) IM p, 2. Octavia 
Simon (Voința Brașov) 77 p, 3. Sanda 
Dumitrescu (Știința) 73 p, 4. Ecaterina

A fost alcătuit lotul pentru „europene"
(Urmare din pag. 1)

rețe... cei mai mulți dintre boxerii de 
vîrsta lui au abandonat de mult acti
vitatea pugilistică. Ne-a surprins po
ziția biroului Federației române de 
box — care l-a propus și l-a susținut, 
în ciuda opoziției specialiștilor.

în ședința de analiză a turneului 
„celor patru", cînd s-a constituit lotul 
reprezentativ pentru campionatele eu
ropene, biroul federal a analizat și 
comportarea nesatisfăcătoare, din ul
tima vreme, a lui Ion Monea. Boxerul 
respectiv a primit cu acest prilej un

ultim avertisment. Lipsa unor boxeri 
de valoare la categoriile semimijlocie, 
mijlocia și semigrea i-a determinat pe 
specialiști, cum era și firesc, să opteze 
pentru deplasarea la „europene" a 
unui lot de numai 7 boxeri.

Iată, de altfel, lotul de boxeri pen
tru „europene" : Constantin Ciucă 
(cat. muscă), Nicolae Gîfu (cat. cocoș); 
Constantin Stanef (pană); Vasile An- 
toniu (semiușoară) ; Iosif Mihalic 
(ușoară) ; Vasile Dobre (mijlocie mică); 
Vasile Mariufan (grea).

La categoria muscă, comisia tehnică 
de antrenori a hotărît ca indiferent 
de rezultatul din meciul Ciucă—Gru-

iescu (cîștigătorul turneului „celor 3"), 
la „europene" să fim reprezentați de 
Ciucă.

La categoria ușoară, deși n-au avut 
loc întrecerile (datorită indisponibili
tății a doi dintre cei 4 Analiști ai tur
neului), pe baza rezultatelor obținute 
de Mihalic și de Dinu în întîlnirilc cu 
reprezentativele R. D. Germane, s-a 
hotărît ca totuși I. Mihalic să parti
cipe la campionatele europene.

Apreciem ca pozitivă hotărîrea de a 
ne deplasa la Berlin cu o echipă com
pusă din elemente tinere, de perspec
tivă, pe care ne putem baza și la 
viitoarea ediție a J.O.

ies din competiție ci, deși au c 
frîngere, ei continuă să tragă int 
Și numai după o a doua înfrîngert 
răsese concursul. In acest fel, toți 
gătorii care au suferit cîte o îr 
gere în meciurile de eliminare di 
au posibilitatea de a continua, 
cursul. Eliminarea pentru trăg< 
încă neînvinși continuă pînă în 
meniul cînd pe planșă rămîn do 
scrimeri, fără nici o pierdere, iar 
minarea pentru cei care au safe 
înfrîngere continuă pînă ce râm 
scrimeri pe planșă. Acești 6 trag 
4 neînvinși și 2 cu cîte o înfrîn 
sînt apoi reuniți într-b singură , 
finală, unde vor trage sistem, ti 
pentru a stabili primele 6 locui

Sistemul de mai sus constituie c 
bunătățire evidentă față de cel tr 
El exclude posibilitatea „accident 
pentru trăgătorii valoroși, care, 
putea să mai concureze la un 
fruntaș și chiar la titlu.

în ceea ce privește sistemul de 
fășurare a probelor pe echipe, a 
rămîne același: după un prim tu 
serii-turneu se 
directă pînă la desemnarea ec 
campioane.

Prima mare 
care se va folosi 
C. M. de seniori, ediția 1965. Cu 
prilej se vor verifica efectele at 
sistem, în sensul de a stabili o 
ierarhie a valorilor. Menționez că 
trivit hotăririlor adoptate la cor 
sistemul adoptat acum rămîne ol 
tpriu pînă la J. O. de la Ciuda 
Mexico inclusiv, la viitoarele 

grese fiind posibile doar even 
modificări de detaliu.

In fine, printre celelalte ho 
importante ale ultimului congrt 
F.LE. sînt cele privitoare la. stab 
viitoarei gazde a C. M. d® senio 
1966 — este vorba de orașul Mo: 
— ea și. de interzicerea federații 
scrimă din Africa de sud de a 
ticipa la competițiile internaționali 
claie.

trece la elimii

competiție oficială 
acest sistem

NOTA REDACȚIEI. In. se 
Biroului federal din 3 mai s-a h 
ca noul sistem mixt, cu recalifică 
fie introdus și. la noi, o dată c 
rudele campionatelor repubii 
probe individuale, care încep joi 6



T B AL
Amănunte de la Foggia CORESPONDENȚII NOȘTRI-DESPRE MECIURILE DIN ,,C“
După cum se știe, o selecționată 

secundă a categoriei A a jucat la 
Foggia, împotriva echipei italiene de 
prima categorie Foggia. Rezultatul' de 
2—0 (0—0) îi» favoarea fotbalîștifer 
români este cunoscut cititorilor noștri. 
Revenim, azi cu amănunte asupra 
partidei, primite aseară prin telex di» 
Itajâai

Formația prezentată de selecționata 
noastră a fost următoarea: Mindrui— 
Georgescu, Motr-oc, Nuji.weilcr III, 
Ivan—Dinu, Ștefan—Ene, Constantin, 
Raksi, Haide.

Foggia a aliniat următori» jucători: 
Moschioni (®alta«in):—Cbrrașli, Văltede 
—Bettoni (Tagliavini),, Rinaldi, Mi
cheli—Favalli, Eazzotti, Gambino, Ma- 
ioli (di Giovanni), Patino, (Qltremafi)..

In prima repriză., Foggia a dominai 
mai, mufa si a avut a bună ocazie <te 
a deschide scorul în- minutul' 1'3 cînd,

DUPĂ MECIUL ROMÂNIA-TURCIA

ASTĂZI, DESPRE LINIA MENANĂ...
Ne-am propus să: analizăm în numă

rul nog^pi de azi, linia, mediană a, echi
pei noastre, reprezentative, comparti-. 
ment „cheie", am putea spune, și, în 
sistemul de joc cu 4 fundași. îiitr-a- 
dcv.ăr, mijlocașii șjpt piese de bază- în 
mecanismul oricărei echipe, asigurin- 
du-i. acel echilibru indispensabil, în 
spațiul de joc.

La. sfrijitul. meciului de duminică a 
existat o unanimitate: în aprecierea 
randamentului. dat de Gherghef și 
Georpescu. Antrenorii, și ziariștii, au 
acordat celor doi- doar nota 6 deoarece; 
în pofida efortului depus, de Ghgr- 
gheli și Georgescu între cele două ca
reuri, aceștia au păwit dezorientați, 
avînd' și unele- execuții tehnice defec
tuoase.

De- unde această dezorientare ? D.upă 
părerea noastră, din lipsa de adaptare, 
la variantele- alhșo de- adversar : cînd) 
joc prudent, axat pe defensivă la. în
ceput, în timpul iureșului care a urmat 
primului, gol, cîndl joc deschis, liniștit, 
la sf-îrșitui.. fortunei, Așa sa face, că, 
mai în tot timpul partidei, Ghergheli 
și Georgescu au acționat în linie (con
trar indicațiilor), lăsîndp-np șă,., ghi
cim- cam care dintre ei’ ar avea rolul 
mijlocașului ofensiv și care pe acela 
de mijlocaș defensiv. Pentru că, chiar 
în condițiile unei alternări de roluri, 
unul dintre ei trebuie să aibă o contri
buție mai mare la finalizare. După 
cum am aflat, Georgescu a avut sar-

în vizită la stadionul Republicii
Iari dimineață. împreună cu tov. 

TRAIAN ILIESCU director adjunct al 
I.E.B.S., am vizitat stadionul Republicii 
care, duminică, cu prilejul cuplajului 
Rapid.—U.T.A. ș! Dimimo București — 
Minerul Baia Mare iși va deschide pen
tru prima dgtă porțile în acest an.

Aflat în reparație o, bună bucată de 
timp, stadionul pare și acum un. șantier. 
Dar un șantier ajuns în stadiul de fini
saj :

— Ce a fost greu, s-a realizat ne-a 
spuș tov Iliescu. Pista de atletism refă
cută- S-a scos tot stratul de amestec 
pînă la drenai in. noua pistă au „intrat** 
aproape 30 de vagoane de zgură A doua 
lucrare importantă a fost refacerea te
renului de joc. acum regazonat în în
tregime.

Intr-adevăr, terenul pe. care vor evo- 
lua, duminică fotbaliștii pare o imensă 
masă de biliard R-amîne doar ca ei să-și 
demonstreze măiestria...

Ii? tribune tâmplarii reparau, băncile 
stricate. La tribuna. I. la tribuna a IX-a 
și la peluza ai n-a lucrările fuseseră 
terminate, Se măi lucra doar la peluza L 
Vopsitorii dădeau și ei zar: s-au anga
jat ca pînă în ajunul’ meciurilor să ter- 

0 interesantă declarație 
a președintelui clubului 

Benfica
th, cadrul unei conferințe de presă, 

ținută acum citeva zile în fața ziariș
tilor: sportivi, la Budapesta. președjnT 
lele clubului- Benfica Lisabona, Ger
mano, a protestat împotriva hotărîjii 
UEFA de a, face să. se dispute fjnafa, 
„Cupei campionilor europeni” la Mi
lano,

„Dacă echipa, ilalfenă Internazjo- 
nale se va califica îjj finală, a.- spus 
delegatul portughez, fapXul că, ea. va 
juca pe teren propriu este un, avan
taj nejust. Singura soluție echitabilă 
ar fi să se desemneze un alt Oflaș, 
in cazul cînd Internazionale se va 
califica in finală”.

* La 12 mai 1933 Loto-Proposporti orga
nizează cel de-ar doilea concurs spe
cial PrpnogxRreș. al anului. La acest 

"concurs se- atribuie. în» afara- premiilor 
obișnuite în bani 10 autoturisme 
(1 „Fiat 1100 F“ 1 „Flat 1100 D“ 1 „Mosk- 
vjci 103”, 1 „Wartburg” decapotabilă eu 
radio, 1 „Wartburg-Standard” cu radio 
și 5„Țrabant-Combi". Se mai atribuie : 
frigidere televizoare, aparate de radio 
mașini de spălat rufe ș a. Se extrag, 

. 22. de, rmmere
La primul concurs special Pronoex- 

pres din acest an <10 februarie) toate 
cele uo autoturisme au tort ciștigate- 
lată numele câștigătorilor: Fiat 1100 : 
Blaga- liie (Focșani) ; Fiat flOfr: Hușa- 

i nu. Ghgoiighe- <lasi>.: Beschaa. Ion. (Lași), 
și Lambe.rtU Dumitru, (Craipva). ; Mosk- 
vici: Sommer Elene (Hunedoara)
și Hușanu Gheorghe (Iași) ; Tnabunta 
Combi : Luka, trina, (Brașov).; "Marceau 
Dumitru (Apabida-ciuj) : Lambescu

i Valentina, (CratovaX și. M i torni ion 
UBUpugeștj),,
I La ccțmțursul PponoextyteS din lg fer- 
brugrie p a r.tj ci lianții Hușanu Qheorgha. 

jși Lambescu Dumitru din Craiova au 
cîștigat cite două autoturisme. Cine vor 

I îl cîștigătorii la concursul din 12 mai 7

în urma unui corner, Patino a șutat 
puternic în bară. După pauză, românii 
domină autoritar, mai ales în primele 
20 de mjnjjte, cînd înscriu de doua 
ori. țn minutul 46 un șut excepțional 
al hri, Ene II „șterge” bara exterioară 
dar, după două minute, Constantin îi 
pasează tui Haidu și acesta șutează 
puternic „Ih firul ierbii", obligîndu-1 
pe Ballarin să scoată mingea din plasă, 
tn minutul 53, o frumoasă acțiune 
la «afle participă întregul: atac al 
selecționatei române se încheie cu o 
pasă trimisă, de Ene în urmă, la Dinu, 
care urmărea acțiunea și șutul mijlo
cașului român aduce cel’ de-al doilea 
gol. Spre sfrTșitul jocului, acțiunile 
se succed la, ambele ponți. Jucătorii 
români au. lăsat o bună impresie,

înțihiirea a fost bine condusă de 
arbitrul1 Rancher din Roma.

cini în acest sens, dar le-a respectat 
numai într-o mică măsură. De aici... 
vidhl' de la mijlocul terenului, spațiu 
pe care oaspeții l-au controlat — din 
această cauză — o bună parte din 
timp.

Spuneam că cei doi mijlocași au avut 
și, unele execuții tehnice defectuoase. 
Explicația trebuie căutată, abît în ri
sipa de- efort nerațjonală, cât și în 
predilecția (în special la Georgescu) 
pentru pasa lungă, decisivă, care nu 
reușește întotdeauna. S-a mai putut 
observa la amîndbi mijlocașii că, îh 
general; dtipă efectuarea pase», ei, n-au 
mai venit în- sprijinul' partenerului pen
tru a asigura astfel’ circulația mingii, 
cursivitatea jocului.

Dan în jocul unei echipe un com
partiment nu poate fi: analizat rupt 
complet de celelalte. Și așa cum, în 
ultimul număr; le-am imputat mijlo
cașilor unele greșeli săvîrșite de apă- 
ițtor.i, tot așa vor» vectea că de ran
damentul! mai slab dat de Ghergheli 
și: Georgescu s~au> făcut vinovați și 
componenții atacului. Deposedați de 
balon (deci în momentul cînd echipa 
trecuse în apărare), acești n-au, mai 
efectuat „presingul" și nici replierea 
prin care șă mențină distanța conve
nabilă între compartimente.

Dar, despre jocul înaintașilor, în 
numărul nostru de mîine.

G, NICOLAESCU

mine de vopsit grilajele mici ; gel care 
înconjoară terenul- de- joa- iși va primi 
culogaea sâptamjna viitoare. De rgmaa- 
cat că se fqlosesc culori vii. care dau 
„bâtaînului"- stadion din Dealul; Spirei un 
aer tineresc.

Lucnui;i noi șt, la vestiare. Zugravii, 
electricienii, instalatorii lțicrau și ei : în 
toate eamerelp. ca și1 pe culoare, a fost 
introdusă lumina fluprescentă, au fost 
revizuite instalațiile sanitare. Puminică 
totul" va fi „lună”.

—.Dar instalația, de nocturnă ? Anul 
trecyn lumina, a fost agm, slabă...

—. E- adevărat... ne-a. răspuns tov. An- 
ghel Banciu. responsabilii? bazei, erau 
stricate o serie de beourv. Întreaga in- 
stalntin a fost reiiăzufd rt, becunite arse 
— înlocuite. S.per.ăm- ca. fotbaliștii, șt 
spectatorii vor fi mulțumiți. A fosf, veri
ficată! și instalația de raălo-amplifteare 
a ștadionuiuii

Lg, plecare ne-am. mai ar.uncat o dată 
privirile spre stadion. Strălucea aido
ma. unei, bijuterii: 1! (m. t-K

A inceptit vinzarea biletelor Sțiortfixpres, trimestrul II
L,a 3Q ăpsiliji a.c. s-șu puș în, vinzape 

îrț lntpeagp. tară bll.etele. pentru con
cursul special Sportexpres nr. 11 (tri- 
mestaull ÎS. 1965». Ba acest concurs se 
atribuie 32 958. de premii. în frunte cu 
2Q de autoturisme și 60. de excursii, cu. 
autocarul în R'.P. Ungară și R.S. Ceho
slovacă,

Din lista premiilor amintim : autoris- 
me.: „Piafi 1.100 E> „Fiat liop 9“ și „Țra- 
bant-Combi“ motociclete, motoreta, te- 
lsvlzoare, frigidere, magnetofoane. apa
rate radio, mfișini de cusut, ș.a.

Se vnr efectua W de- exteagert sepa
rate.
29 extaagwt de nurnftfle formate din 

câte ă Cifre i
5 extrageri: de terminații <te-3 cifre ;
4 extrageri de terminații de 4 cifre ;
1 extrgggia <Je terminația de 2. cifra :
1 extpagege de terminala, d«s 2. cifre ;

Tragerea numerelor, eițtigătoare de la 
cpncursufl PronoeMpree- de- azi are loe ia 
qra 19 în București, sta, uoamner ne. 2.

CEAHLĂUL 
MURA ROȘIE

Pază din meciul Flacăra roșie București — Victoria Giurgiu (t—5)
Foto.: N. ToRaeek

SERIA EST

PETROLUL MO1NEȘTI — CHIMIA 
ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
(li—2); Joc de mare luptă, tu car® 
petroliștii au presat, dar fără rezul
tat. Golurile au fost înscrise de Cr.is- 

,tea (min. 67, din 11 m) pentru Pe
trolul, respectiv Nastasiadis (min. 51) 

, și- Pasăre (mim 730, (FL Rr.isăcaru- 
coresp).

TEXTILA BUHUȘI — TEXTILA 
BOTOȘANI (1—0). Ambele echipe au 
desfășurat un, joc de un scăzut nivel 
tehnic; datorită terenului imprac
ticabil. Unicul gol a fost Înscris de 

i Dumitrică- fmin. 38) la o lovitură, de. 
cornet (Ion V ieru-coresp,).

- VIITORUL SUCEAVA —- RULMEN
TUL. Bl.RLAD (?—Q), Scorul putea fi 
mai more., dacă. înaintașii, echipei, lo
cale nu ar fi ratat foarte multe oca
zii. Aut marcat: Weiss, (min. 3), șl 
Asimijioaiei (min, 83). (G. A/exa-co- 
resp. reg;)..

METALUL RĂDĂUȚI — FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI., fcl—1.), Lipsită de 
finalitate fo acțiunile de atac. Meta
lul a terminai nedecis in- fata unei 
echipe care s-a apărat bine. Cele 
două goluri! au fost inscribe, de Mânu 
(min, 731, djn-tr.-o greșeală a apărării 
echipei, gazdă », respectiv, R. Chir 
rilă, djn Li m în min, 77- De notat 
numeroasele ieșiri nesportive ale ju
cătorului Fteraru do la FructenporL 

ȚI. fgxi«t,-cc>reșp.),
FORESTA, FĂLTICENI VICTO

RIA P'. NEAMȚ 4p-2) (3—f). Joc de 
; bun nivel! tehnic, în care Forests s-a 
comportat mai bin®. Golurile au fast 
marcate de Constantin (min. 6), Bor- 
beli. (anini li5 și 75),. Zănoaie (min. 30 
din îl mȚ pentru Fonesta; Constan- 
tinescu (min, 84 și: Snak,o.v.sKi (min. 
62) Rentru Victoria în mim 30: V. 
A petrii (,Foxesia) a fost eliminat pen
tru, atitudine, nesportivă. (-Negru La- 

' zăibcoresp ).

Petrolul — Bonsucceso 0-0
PLOIEȘTI 4 (prin telefon). Conti- 

jnpîndu-și tjurueul țn tar,a. noastră, cu
noscuta, echipă braziliană Bonsucceso 

' a jucat la Ploiești în compania Petro
lului. Rezultatul, de. 0—0 nedreptă
țește formația gazdă care a,avut lungi 
perioade de dominare teritorială. Ea 

■ șț-a creat o serie de ocazii pe care 
Țnsă Badea, Moldoveana și Moca nu

Rubrică redactată de Loto-Pro 
nospott. 

lăul a obținut o victorie categorici 
asupra celui de al doilea clasat, rea- 
lizînd cel mai frumos meci al său 
în retur. Golurile au fost marcate de 
Mangalagiu (min. 10 și 20), Coma-n 
(min. 41). Mihalache (min. 84). (,G. 
Nemfeanu-coresp.).

DINAMO MOLDOVA IAȘI — ME- 
TALOSPORT GALAȚI (1—0). Unicul 
gol a fost marcat de Lonkovski (min. 
85) la o greșeală a apărării echipei 
din Galați. De remarcat că în min. 
90 Oniga (Dinamo) a ratat un penalti. 
(0. Diaconescu-coresn. reg ).

SERIA SUD

PLACARA ROBIE BUCUREȘTI; — 
VICTORIA GIURGIU (1—5). Pielării 
au dominat teritorial repriza L dan 
au ratat toarte mult. După pauză, 
giurgiuvenii contraatacă periculos. In 
special pe extreme și reușesc o vic
torie la scor. Au inserts: Ciocănescu 
(min. 59), Iancu (min. 68 și 90). Lun- 
gu (min. 80), Cosma (min. 89) și res
pectiv, Zăinescu (min. 65) de la gaz
de. A arbitrat bine Gh. Comănescu- 
Cimpina. (N. Tokacek-corespJ,

TEXTILA SP. GHEORGHE — POR
TUL CONSTANTA (3—2). LacalnieiL 
au desfășurat un joc -atractiv, dina
mic și au atacat mai mult. Victoria 
este meritată. Au marcat: Boziu/min, 
19), Antal (min. 22y și Nagtti (miru 
41) pentru Textila, Dan (min. 30) și 
Manea (min. ?1) pentru, oaspeții 
(Gh, Briolă și Z. Pap-coresp.),

ELECTRICA CONSTANTA — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI (3—0). 
Joc de bună lactură tehnică, cu su
perioritate evidenta a constănteni- 
lor. Au marcat : Firică (min. 43. și: 57). 
Șeitan (min. 63). (G. Popa-coresp./.

METROM BRAȘOV — RAPID, Mtl<- 
ZIL (3—1). Gazdele au dominai clar 
dar au ratai multe din. ocaziile a

le-au ratat. Oaspeții au dovedit o 
bună tehnică individuală, dop punând 
accentul pe rezultat au aglomerat jo
cul în fața porții lui Jurander.

Arbitrul Vasile Dumitrescu a con
dus, formațiile :

PETROLUL: loneșcu—Pahontu. HăJ- 
măgoanu, Ivan, Florea. (Jylpcanu min, 
77)—Boc, D. Munteann— Q.prișao, Ba
dea, Mocanu (Dridea II min,. 7/7.),, lylol- 
doveanu.

BONSUCCESO; Jurander—Marcel
lo, Jerry, Paulinho, Nelsson—• Alcir, 
Stelinho — Jardel, Sahara, Weills, 
Emir.

A. VLAȘCEANU și
GH. ALEXANDRESCU-coresp.

★

în continuarea turneului, Bonsuc
ceso va evolua joi la Craio.ya, unde 
va întîlni formația locală Știința-

’ --------- - - ---—------ —------ ----—--- -O---------- ------------------------------ -

DE LA I. E. EL S.
• Pentru cuplajul de fotbali D'#- 

NAMO—MJiNERUL BAIA MARE și1 
RAPIDh-U’.T.A. din 9 mai, de pe 
stadionul Republicii; care, cu, acest) 
prilbj; îți deschide porțile- penfcro 
noul sezon; biletele se găsesc d®. vîn- 
zare la casele obișnuite : str. Ion Vidm

vute. Au inserts: Petrea (min. 11), 
Ardeleanu (min. 15), Mileșan (min. 

,75) de la gazde, și respectiv. Paras- 
.cbiv (min. 78). A arbitrat bine C. Ca- 
ramitru-Bucureșt'i. (P. Dumitreseu- 
coresp.)

ELECTRICA FIENl — MARINA 
MANGALIA (T—Tf. Meci frumos, dis
putat in Urnitele sportivității. Au. în
scris: Pândii (min. 52) pentru Man
galia și Podind (min. 85) pentru Pieni. 

<(Gh. Avram-eoresp.).

SERÎA VEST

METALUL TR. SEVER'l'N — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA (T— &) S-a 
jucat frumos o singură repriză (ta 
11-a) in care gazdele au, și Înscris, 
golul victoriei, prin Jimboreanu (min. 
83). (Gh. Munalu- coresp.)

MINERUL DEVA — METALUL PI
TEȘTI (1—0), Gaadel®. au dansiinat 
tot timpul dar nu. au putut să înscrie 
decit un, singur, gol. prin Popescu 
(min. 70), datorită apărării: supranu- 
merice a. oaspeților. (Ton Stinion-cot- 
resp.h

METALUL HUNEDOARA — TE»A 
ARAD (1—0). Cei 5000 de spectatori 
au fost1 dezamăgiți de jocul slab 
prestat de ambele formalii Golul, 
victoriei: a fast inserts de Humolnicu, 
(min. 10) dintr-o lovitură libera de la 
18 tn. (Albu Vojcu-coresp.)i

C.F.R. ARAD — ELECTROMOTOR 
TIMIȘOARA (2—0). Gazdele și-au 
impus superioritatea numai în re
priza secundă cînd' au și înscris de 
două ori prin Gyengye (min. 73 și 
75). (Șt. Incob-coresp.).

SERIA NORD

MINERUL BAIA SPRJB — SODA 
OCNA MUREȘ (Or—fl). Echipa; oaspe 
a dovedii, o pregătire bună- a meat 
frumos in cîmp și a avut mulfe oca
zii, dar le-a ratat. Minerul a părut 
obosită și- a recurs uneori la durități; 
(Al. Tomuță-carespj.

UNIREA TG. MUREȘ — UNIREA 
DEJ (,1—0). Joe viu djspjjlaJ in eai.e 
echipa gazdă și.-a concretizai superi
oritatea in min, 21 (autorul gotului : 
Centeri). In repriza- a doua foeui este 
echilibrat,, oaspeții! joacă bine in 
cimp și ratează o mare oca/ie de a 
egala in min. 74 prin Lnrinczi. (C. 
Albu-ceresp,);

STEAUA ROȘIE SALON TA — 
AR1ESUU TURDA (1—1.) In general 
meeiu/i a fost viu- disputa/ si de ua 
bun nivel tehnic, mai ales in repri
za l, cind s-au, și marcai cele două 
golurii: min. 9 Bâlutiu lArreșul) și 
min. 25 Pavlovici (Steaua roșie). E- 
chipa, din, Saionta a dovedit, o iot mă 
bună (în special atacuri Gh CoLrău- 
coresp.j,.

MINEWL BtHQit — hOtiRsiUERA 
SIGHEJIU-E MARMATilBJ; <3—Oh Desh 
a prestat un joc mar bun in prima 
repriză Mlnemli n-a reușiți sa ean- 
craUzeza* dE loc.. De: abia, foi pariăai ă 
doua ai tAPr-izea secunde ga/dept* iși: 
orgaaizeazăi mai bina atacai st, reu
șesc să< ineerte priWi Carasmanaahia 
(min. 62), șl, Petriaă: hmin. 80- s>, 821. 
(M>, Domitian-co/.esrM,

PiAlANTA' SlGHiȘCTARA — A. St. 
A1I1ID- (0—0ji Meci anost in- care nu
mai apărările au- corienaune In iwiti 
ce liniile de atac s-au întrecut fn a 
rata ocaziile de goi. (C Mnldovan- 
coresp.)..

GLORIA BISTRIȚA — CUAMPIA 
ORADEA (t—Of. Echipa locală a 
muncit mult perjiru a obt.ine o vic
torie io limită. Reuneai oaspeiRoi a 
tost promptă, ei avînd și o bună miș- 

' care- în teren. Golul a fost fasez-is de 
Kaiser to min. 60. (10. Deac-eores».).

1 TOPITORUL BAIA MARE — CH1- 
' MICA TIRNAV'ENT (.1 — t). Nici de 
dala asta TaoU-orul' n-a îucat bine. 
De altfel; și oaspeții au, fo.cui rmijte 
greșeli, tn. pluș, ei s-Qu dedat in du
rități' Iq care a răspuns.... wvmpt și 
Topitorul.. Ca urmare, /ticătnrur t-'rrist 
a lost eliminat- în min, 8i pentru lo- 
virea adversarului'. Golurile- au- fost 
înscrise de Schiau (‘mm, 56), pentru 
Chimica. Topil.o/ul' a egalat prin au
togolul' lui Nagili (Chimeai îu- min. 
61, Arbhrjal' MtigO' (Oradea-)1 a condus- 
foarte slab, a dat decizii inverse și a 
lost lipsit de autoritate, (T Tohătan- 
cojesp. reg.),

Pronosport eal. Victoriei, nr. 3. agenția
C.G.A. bd. ft Marties stadtouuelei 
August"; Republicii, Dinam», și- Giu- 
leștii

• La bazinul: acopnrtt Floreneea 
conOihuă cursul: de inițiere la- înot, pen
tru copii. înscrieri la bazin.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
ADVERSARII RAPIDULUI ÎN ,,C. C. E.“ ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

Vă prezentăm echipa de volei MINIOR (Pernik)
In prezent, tenia principală de 

discuții la Pernik o constituie prima 
confruntare din cadrul finalei „Cupei 
campionilor europeni" cu redutabila 
formație Rapid (București). Interesul 
este pe deplin justificat dacă ținem 
seama de faptul că la cea de a treia 
sa participare Ia turneu, Minior a- 
junge în finală, după ce în două rîn- 
duri a fost eliminată în semifinale. 
De altfel, Minior e prima echipă 
masculină bulgară care reușește per
formanța de a se califica în finala 
popularei competiții europene.

Componențli formației Minior sînt 
marea lor majoritate jucători 

o bogată experiență internaționa- 
De ani de zile ei joacă împreună, 
vîrsta medie a echipei se apropie 
30 de ani. Omul de bază 

fără îndoială maestrul emerit 
sportului 
spectatorilor 
relevăm faptul 
luat parte la toate 
europene desfășurate 
mai puțin la primul, disputat în 1948 
la Roma. Recent, Ghiuderov a fost 
numit antrenor secund al reprezenta
tivei masculine a Bulgariei. După o 
scurtă perioadă de declin, maestrul 
sportului V. Simov are o puternică 
revenire în actualul sezon, aducind 
nn prețios aport la victoriile obținu 
te asupra formațiilor Legia (Varșo
via) și Slavia (Praga). Statura sa (de 
2.00 m I) îi permite să tragă deseori 
peste orice blocaj. Maeștrii sportu- 

■ lui Gh. Dimitrov și D. Alexandrov 
sînt alti jucători de bază ai echipei, 
cunoscuti prin tăria loviturilor la 
fileu. A. Cositarov s-a impus în ulti
mul timp prin jocul său sigur și 
constant și alături de B. Ghiuderov, 
Simov și Dimitrov este selecționat 
în prima garnitură a țării. Echipa 
Minior mai utilizează în formația sa 
pe maeștrii sportului St. Ivanov, N 
Tascov si L. Ghiuderov precum și 
pe S. Jotev.

In 
cu 
lă. 
iar 
de

B. Ghiuderov, 
români.

că

este 
al 

cunoscut 
Merită să 

Ghiuderov a 
campionatele 
pînă acum,

In meciurile disputate 
cu Jeleznicear (Belgrad). 
Legia (Varșovia), 
via (Praga) din 
actualului turneu 
pei campionilor 
peni", 
Pernik au demonstrat că 
și-au adaptat mai bine 
jocul fată de ultimele 
modificări aduse regula
mentului de joc în com
parație cu adversarii lor 
și aceasta le-a asigurat 
în mare măsură califica
rea în finală.
Cine va cîștiga în apro

piatul duel Minior — Ra
pid ? E greu de dat un 
răspuns precis, întrucît 
ambele echipe sînt alcă
tuite din jucători experi
mentați și recunoscut! 
pentru valoarea lor, a- 
jungînd pe merit în fina
lă, după confruntări di
ficile, cu adversari pu
ternici. De altfel, rapi- 
diștii și minerii se cunasa 
foarte bine între ei. ha 
sfîrșitul lunii ianuarie au 
susținut la Sofia două 
micale. In prima gazdele 
cu 3—2 (10. 11, —16. —10, IOV tar 
revanșa a revenit campionilor Ro
mâniei cu 3—1 (10, —11, 13. 12).

In încheiere, menționăm că atît 
Rapidul cit și Minior se bucură de 
sprijinul unor înflăcărate galerii, care 
știu să-și încurajeze frenetic echipe
le favorite. Rămîne ca la 9 mai la 
Pernik și 16 mai la București, spec
tatorii să fie răsplătiți de către ju
cători prin prestarea unor meciuri 
spectaculoase șl de un nivel tehnic 
ridicat.

și Sla- 
cadrul 

al „Cu- 
euro- 

voleibaliștll din

lată-1 pe Boris Ghiuderov (nr. 2), unul din jucătorii 
de bază ai echipei Minior Pernik, trăgînd decisiv

Intîlniri a- 
s-au impus

T. HRISTOV

Baschetbaliștiî profesioniști americani
vor evolua din nou la noi in țară

La sîîrșitul acestei luni iubitorii 
baschetului vor avea prilejul să ur
mărească pentru a doua oară evolu
ția unei echipe de baschet, alcătuită 
din cei mai buni jucători profesioniști 
ai S.U.A.

După cum vă amintiți, exact cu 
un an în urmă, celebrul antrenor a- 
merican Red Auerbach a adus la 
București o garnitură nu mai puțin 
celebră, care cuprindea printre alții 
pe Cousy, Robertson, Russell, Lucas 
și Petit. De data aceasta, conducerea 
N.B.A. (Federația de baschet profe
sionist a S.U.A.) a încredințat con
ducerea noii echipe lui Dolph Scha-

yes, antrenorul de la Philadelphia 76. 
Acesta a chemat în rîndurile All- 
Stars pe trei dintre jucătorii săi, 
Laddy Costello (1,85 m), Dave Gam
bee (1,98 m) și Hal Greer (1,90 m), 
cărora le-a adăugat pe Bailey Howell 
(2,00 m), Don Ohl (1,90 m), de la 
Baltimore Bullets, Tom Meschery 
(1,98 m), Nate Thurmond (2,10 m) de 
la San Francisco Warriors și Wayne 
Iimbry de la Cincinnati Royals. For
mația americană va întîlni la Bucu
rești o selecționată divizionară și 
va mai evolua la Brașov, Timișoa
ra și Arad în compania unor echipe 
locale.

ATLETISM. în zilele de 30 și 31 
iulie va avea loc dubla întîlnire in
ternațională de atletism dintre echi
pele selecționate masculine și feminine 
ale U.R.S.S. și S.U.A. S-a stabilit ca 
întâlnirea să aibă loc pe stadionul din 
Kiev.

• Campionul olimpic la aruncarea 
ciocanului, atletul sovietic Romuald 
Klim a arătat o formă deosebită in 
cadrul concursului de la Kiev. El a 
aruncat bila de oțel la 67,67 m.

• într-un concurs atletic disputat 
la Beverly Hills (S.U.A.), fostul cam
pion olimpic ia aruncarea ciocanului 
Connolly a fost învins de Burke. în
vingătorul a realizat 67,40 m, cu 7 cm 
mai mult decît Connolly. în localita
tea Los Altos, Ralph Boston a cîști
gat proba de săritură în lungime, cu 
8,05 m. Campionul olimpic Mills, care 
a luat startul în proba de 5000 m, a 
abandonat după trei ture. Victoria a 
revenit lui Larrieux în 14,38,0.

BOX. Boxerii maghiari își continuă 
pregătirile în vederea campionatelor 
europene de la Berlin (22—29 mai). 
Federația maghiară a alcătuit următoa
rea formație : Junghausz, Papp, Ba- 
ranyai, Kula, Toth, Hollo, Szabo, 
Schrick, Edocs și Szenassi. După cum 
se vede, din echipă lipsește campionul 
european Kadji (semiușoară), care este 
în declin de formă. „Greul" Szenassi 
este o mare speranță a amatorilor de

Echipa feminină de 
S.U.A., care întreprinde un 
Uniunea Sovietică, a întîlnit 
selecționata R.S.S. Gruzine, 
revenit baschetbalistelor so- 
scorul de 60—54 (26—24).

BREVIAR FOTBALISTIC
ZIARELE engleze comentează pe 

larg meciul jubiliar Stoke City—Sei. 
Europei, dedicat lui Stanley Matthews. 
Ziarul „Daily Sketch" scrie: „Acest 
meci nu poate fi uitat niciodată"; 
ziarul „The Sun“ menționează în titlu, 
că „...a fost cel mai frumos recital fot
balistic din istoria sportului cu balo
nul rotund", iar „Guardian" relatează 
că „intîlnirea în care Matthews s-a 
despărțit de activitatea competițională 
va fi notată cu litere de aur în cărțile 
de amintiri ale zecilor de mii de spec
tatori care au văzut partida". în sfîr
șit, iată declarația lui Matthews : 
„Cît timp voi trăi, îmi voi aduce a- 
minte de acest meci și voi fi recu
noscător entuziastului public care m-a 
sărbătorit". Să menționăm că „bă
trânul" Stanley a dat pase măiestre la 
două dintre golurile marcate de echipa 
sa în poarta apărată de Iașin.

FEDERAȚIA italiană de fotbal a 
hotărît ca nici un jucător profesionist 
din Italia să nu aibă dreptul de a 
scrie comentarii sau cronici de fotbal, 
atît în presa internă, cît și în cea ex
ternă. Această hotărîre a fost luată 
în urma faptului că danezul Harold 
Nielsen a criticat — în ziarul „B.T." 
din Copenhaga — echipa Internazio- 
nale, după ce Bologna (formația în 
care activează Nielsen), a pierdut 
partida cu 2—0.

ÎNAINTEA meciului de la Liver
pool, echipa Intemazionale a făcut 
un popas în stațiunea balneară South
port în cursul zilei de luni, Helenio

Herrera, împreună cu băieții săi, au 
vizionat partida filmată din finala 
„Cupei Angliei" dintre Liverpool și 
Leeds United care, după cum se știe, 
s-a încheiat cu victoria celei dintâi 
(2-1).

FEDERAȚIA franceză de fotbal a 
hotărît ca actuala finală a „Cupei 
Franței" să nu se mai desfășoare — 
conform tradiției — pe stadionul „Co- 
lombes" (60 000 locuri) ci la „Parc 
des Princes" (35 000 locuri). Motivul : 
numărul din ce în ce mai redus de 
spectatori care vizionează în ultima 
vreme partidele de fotbal din Franța 
și chiar marile derbiuri.

box din R. P. Ungară. în ultimul 
timp, el a fost antrenat de fostul 
campion european L. Papp.

BASCHET. 
baschet a 
turneu în 
la Tbilisi 
Victoria a 
vietice cu

CICLISM. In turul Spaniei etapa a 
5-a, Valencia-Madrid (238 km), a fost 
cîștigată la sprint de spaniolul Manza- 
neque în 6 h 06:35,0. în clasamentul 
general individual conduce francezul 
Poulidor.

• Federația bulgară de ciclism a de
finitivat echipa care va lua starțul la 
8 mai în „Cursa Păcii", Berlin-Praga- 
Varșovia. Cei șase component! ai selec
ționatei bulgare sînt: S. Neicev, I. 
Bobekov, D. Koțev, A. Kirilov, K. 
Cianliev, M. Iliev.

FOTBAL. într-un meci contînd pen
tru preliminariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa America de Nord 
și Centrală), la Kingston echipa Me
xicului a învins cu scorul de 3—2 
echipa Jamaicii.

ȘAH. Intîlnirea semifinală a preten- 
denților la titlul mondial dintre Spasski 
și Gheller se va desfășura în R.S.S. 
Letonă. Această hotărîre a fost ~luată 
de către federația unională de șah. 
Prima partidă va avea loc la 27 mai.

TENIS. Învingînd cu 3—2 echipa 
Turciei, selecționata Luxemburgului s-a 
calificat pentru turul următor al „Cu
pei Davis". Luxemburgul va întîlni a- 
cum formația R. F. Germane. Iată 
celelalte întîlniri din turul doi : Au- 
stria-Franța ; Rhodezia-Iugoslavia Da- 
nemarca-Anglia ; Suedia-Cehoslovacia ; 
Italia-Brazilia ; Spania-Chile ; Norve
gia-Africa de sud.

TENIS DE MASĂ. Echipele selec
ționate ale faponiei care au participat 
la campionatele mondiale (Ljubljana) 
s-au oprit la Bruxelles, unde au susți
nut o întîlnire mixtă cu reprezentativa 
Belgiei. Oaspeții au repurtat victoria 
cu scorul de 5—0. Rezultate tehnice : 
Seki-Orevecouer 2—0 ; Isomura-Stas 

2—0 ; Yamanaka-Stas II 2—0 ; Nohira- 
Goldts 2—0 ; Takahaski-Betrand 2—0.

CU ION TIRIAC PE TEHENDRIEE DE TENIS DIN FORO HAEICO
— Interviu telefonic cu campionul de tenis al României —

„La Foro Italico Roma nu se pre
zintă ION ȚIRIAC..." — a fost pri
ma comunicare pe care ne-o trans
mitea aseară centrala telefonică 
din capitala Italiei. Am insistat, to
tuși. Știam că pe unul din cele 24 
de terenuri de tenis din centrul 
sportiv al Romei trebuie să se afle 
și campionul României. Și intr-a
devăr, citeva minute mai tîrziu, la 
cedălalt capăt al firului răsuna o 
voce binecunoscută nouă...

Aloi Aici Tiriac...
Ne-am grăbit să aflăm vești de 

la reprezentantul nostru în turneul 
de la Roma, unul din „clasicele" 
tenisului mondial.

— Cu cine joci în primul tur ? 
am întrebat.

— Am și jucat — a fost răspun
sul. L-am învins pe Bologna, tenis- 
man iruntaș italian. Scorul: 6—3, 
6—2, 6—3. Nu m-am întrebuințat 
prea mult, mi-a mers bine serviciul 
și am venit des la fileu. M-am cali
ficat pentru turul doi, unde mă aș
teaptă însă un adversar greu — 
Davidson (Australia], Este un tînăr

care s-a impus în acest sezon, fiind 
prezent în toate finalele de dublu 
ale ultimelor concursuri australie
ne : Brisbane, Melbourne, Hobart...

— Nu putem decît să-ți urăm 
succes. Ce făceai acum, cînd 
te-am chemat de pe teren ?

— Mă odihneam după meci, ur
mărind partida dintre Pietrangeli 
și Neale Fraser. Italianul conduce 
cu două seturi la zero...

— Spune-ne cine mai figurează, 
dintre ași, pe tabloul probei de 
simplu ?

— Numai pe partea mea de ta
blou am jucători foarte redutabili, 
ca maghiarul Gulyas. americanul 
Frohling, Mullighan — vechea mea 
cunoștință — și, capul de serie. 
Ossuna. Vă închipuiți ee compa
nie !... Pe partea cealaltă a tablou
lui, îmi amintesa că figurează Pie
trangeli, Barnes. Newcombe și San
tana, purtător al numărului 1.

— încă o întrebare. Cum a fost 
finala de la Reggio Calabria, pe 
care ai pierdut-o ?...

— Nu mi-era frică de americanul 
Dell, cu toată forja sa recunoscută. 
Cu o zi înainte am tăcut însă o 
rană la picior și eram pe cale de 
a abandona finala. Organizatorii au 
insistat însă să joc și a trebuit să 
intru pe teren cu piciorul bandajat. 
M-am mișcat greu. Acum sînt res
tabilit. Pot să adaug că la Reggio 
Calabria am învins însă pe compa
triotul lui Dell, Fox. In sferturi de 
finală am cîștigat la el cu 1—6, 7—5, 
6—3. Cu un tur mai înainte învin
sesem pe columbianul Alvarez cu 
6—2, 7—5. Dar să vă dau rezultate 
mai proaspete, de aici, din turneul 
de la Roma. Notați: Gulyas — 
Knight 3—0, Di Masso — Sangster 
3—2, Santăna — Elschenbrausch 
3—0...

Convorbirea noastră telefonică se 
apropia de sfîrșit. Ne-am despărțit 
de Ion Țiriac, urîndu-i să urce cit 
mal sus pe treptele marii întreceri 
de tenis din capitala Italiei.

RD. V.

1

(Agerpres)

man a

nu are încă 22

belgian Paul Van Himst este con
siderat unul dintre maeștrii balo
nului rotund. Deși 
de ani, apreciatul jucător al echi
pei Anderlecht (care în acest an a 
cîștigat pentru a 11-a oară titlul de 
campioană a Belgiei), are o bogată 
biografie sportivă. După ce a jucat 
de 7 ori în „naționala" de juniori 
a țării sale, înaintașul bel^ 
debutat la 16 ani în prima echipă 
a formației Anderlecht. Un an mai 
tîrziu, adică la 17 ani, a îmbrăcat 
pentru prima oară tricoul reprezen
tativei Belgiei, iar în 1964 a făcut 
parte din selecționata Europei pen
tru meciul cu Scandinavia. Pentru 
calitățile sale excepționale (dribler 
valoros, forță de pătrundere, șut 
puternic), Paul Van Himst a primit 
din partea presei sportive în 1962 
și 1963, titlul de cel mai bun fot
balist belgian. Van Himst măsoară 
1,80 m înălțime și cîntărește 82 
kg. In ultimul timp Paul Van Himst 
a fost solicitat de numeroase echi
pe profesioniste din Italia și Spa
nia, dar de fiecare dată el a res
pins toate ofertele. „Vreau să joc 
și să rămîn la echipa în care am 
fost crescut și am învățat să joc 
fotbal" — spunea el recent.

Profil Paul Van Himst

La închiderea ediției

Liverpool — Intemazionale 3-1 (2-1)
Aseară s-a desfășurat la Liverpool 

primul meci dintre echipa locală și 
Intemazionale din Milano, din ca
drul semifinalei „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal.

Victoria a revenit formației en
gleze cu scorul de 3—i (2—1), prin 
punctele înscrise de Hunt (min. 4), 
Callaghan (min. 34) și St. John (min. 
74), respectiv Mazzola (min. 10). Ra
port de cornere 8—6 (4—4) pentru 
Inter.

Au jucat echipele : LIVERPOOL : 
Lawrence — Lawler, Morgan — 
Strong, Yeats, Stevenson — Calla
ghan, Hunt, St. John, Smith, Thomp
son.

INTER: Sarti — Burgnich, Fac- 
cheti — Taqnin, Guarneri, Picchi — 
Jair, Mazzola. Peiro, Suarez, Corso. 
A arbitrat Steiner (Austrial. Specta
tori 53.000.

Jocul revanșă va avea loc la 12 
mai la Milano.
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