
• CĂLĂREȚII ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA CON

CURSUL DE LA NOVISAD
Ieri au plecat In Iugoslavia că- 

lărețil români care urmează să 
participe la concursul internațio
nal de la Novisad, programat pen
tru 9—11 mai. Lotul seniorilor este 

- compus din Gh. Langa, V Pinciu 
V. Bărbuceanu și c. Vlad, iar 
echipa juniorilor din Aluneanu, 
Popa. Silea și Molșeanu.

• ȘAHIȘTI ROMÂNI IN
VITAȚI PESTE HOTARE

Federația de șah din Izrael a 
invitat doi maeștri români pentru 
turneul internațional oare începe 
Ia 14 mai in localitatea Nathania. 
Urmează să facă deplasarea V. 
Ciociltea și B. Soos. De aseme
nea doi dintre șahiștii noștri 
juniori vor lua parte, începînd de 
la 12 mai, la un turneu organi
zat la Lvov (U.R.S.S.). Este vorba 
de E. Pantazi și E. Mozes.

• MECIUL DE VOLEI 
PARTIZANUL ROȘU BRA- 

IȘOV-DINAMO BUCUREȘTI
SE JOACĂ AZI

'Ca urmare a cererii prezentate 
în ultimul moment de clubul spor
tiv Dinamo București, prin acor
dul acestuia cu asociația sportivă 
Partizanul roșu Brașov, meciul fe
minin Partizanul roșu — Dinamo 
care trebuia să se desfășoare ieri 
în orașul de sub poalele Tîmpei 
a fost amînat pentru azi, joi 6 
mai.

GIMNASTUL ROMAN 
ALEXANDRU SILAGHI - 
PE PRIMUL LOC LA 

EREVAN
In prima zi a concursului 

internațional de gimnastică de 
la Erevan, reprezentantul nos
tru Al. Silaghi a obținut o fru
moasă victorie ocupînd primul 
loc la individual compus. (Ci
tiți în pag. a 4-a coresponden
ța telefonică a trimisului nos
tru special).

• LUPTĂTORII DE „Ll- 
BERE" AU PLECAT 

HN R.S.F. IUGOSLAVIA
Reprezentativa noastră de lupte 

libere a plecat aseară în R.S.F. Iu
goslavia, unde va susține în zilele 
de S. 9 și 11 mai întîlniri în com
pania selecționatelor țării gazde. 
Din lotul nostru Iac parte o serie 
de tineri ca 1. Focaru. N. Cristea, 
Gh. Ureianu, precum și cunoscuții 
Fr. Bolta, șt. Stingă. I. Popescu. 
Al. Geantă etc.

9 UNDE MERGEM ?
RUGBI. Teren Gloria, de la ora 

16.30: lotul Capitalei (seniori) — 
selecționata București (juniori): 
teren Steaua, ora 17: Proiectantul 
— Steaua II, meci în campionatul 
de calificare.

SCRIMA. Sala -Floreasca, de la 
ora 8 (floretă băieți serii și elimi
nare directă), de la ora 11 (spadă 
serii) și de ba ora 16 (floretă bă
ieți finală), finalele campionatelor 
Republicane.

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9: concurs dotat cu „Cupa 
Victoriei".

t
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Timpul frumos și, bineînțeles, instalațiile de încălzire a apei, 
au permis începerea antrenamentelor la bazinul olimpic din 
parcul sportiv Dinamo. Primii oaspeți au fost jucătorii de polo

Foto : I. Mihăică

„Cupa Victoriei" la. tir
Ieri, pe poligonul Tunari, au 

început întrecerile din cadrul 
concursului republican dotat cu 
„Cupa Victoriei". Rezultatele 
sînt, în general, la nivelul aș
teptărilor. Țintașii fruntași din 
întreaga țară au dovedit o bună 
pregătire tehnică. S-au remar
cat în mod deosebit concurenții 
de la pistol viteză, care după 
prima manșă promit rezultate 
valoroase (I. Tripșa a totalizat.

5 296 p, în urma lui situîndu-se 
un grup compact cu peste 290 
p) și ’ '
armă 
focuri 
sebită 
Nistor 
cea mai bună performanță a 
zilei — 588 p — cifră care de
pășește chiar rezultatele senio
rilor.

Rezultate : armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori :
1. N. Rotaru (Steaua) 584 p ;
2. V. Enea (Steaua) 583 p ; 3. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 583 p ; 
senioare: 1. Eda Baia 
575 p ; 2. Ioana Soare 
570 p; 3. Margareta

junioarele la proba de 
liberă calibru redus 60 
culcat. O mențiune deo- 
pentru concurenta Elena 
(Steaua), care a realizat

(Steaua) 570 p ; junioare: 1. 
ELENA NISTOR (Steaua) 588 
p ; 2. Aritina Bițică (Steaua) 
575 p; 3. Mariana Antonescu 
(Știința) 565 p ; juniori: 1. 
Caban (Dinamo) 580 p ; 2. 
Becea (Știința) 574 p; 3. 
Pavel (Dinamo) 571 p.

La pistol viteză conduce 
Tripșa cu 296 p. urmat de 
Dumitriu și M. Roșea cu cîte 
294 p.

După prima zi, pe echipe con
duce Steaua urmată de Știința, 
Dinamo, Olimpia și Metalul.

întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 9, cu proba de talere a- 
runcate din șanț, pistol viteză 
manșa a Il-a, armă liberă cali
bru redus 3X40 focuri seniori 
și armă liberă 3X30 focuri ju
nioare, iar mîine armă liberă 
3 x 30 focuri senioare și juniori, 
pistol calibru mare și armă li
beră seniori.

St. 
D. 
M.

I. 
M.

Puncte

de vedere

(Știința) 
(Știința) 
Enache

V. GORUN

Compozitorii
Reportajul nostru

Antrenorul, acasă...
Primitoare, gazda ne invită 

să luăm loc. Sîntem oaspeții 
lui Gheorghe Pantelici de la 
Gospodăria agricolă de stat din 
Turnu-Severin. Servim dul
ceața de coacăze și admirăm 
interiorul plăcut al locuinței.

— Cîte camere ai, nea Pan
telici ? — întrebăm.

— Trei. Dormitorul acesta și...
— Două „săli de sport" — 

completează soția. Una de gim
nastica, în care Mariana noas
tră repetă toată ziua „flic- 
flac-urile-‘ învățate la școală...

— Și unde nu .......
în ruptul capului cînd dum
neaei lucrează - 
Gheorghe Pantelici.

— E campioană pe regiunea 
Oltenia la junioare II l — pre
cizează soția.,

— Mă rog.
— ...Și alta de ciclism unde 

omul meu a instalat un apa
rat pe care cicliștii gospodă
riei rulează zeci de kilometri.

— Și ei sînt campioni regio
nali ! - îi laudă antrenorul 
Gheorghe Pantelici. Iar dacă 
țin să lucreze aici, o fac nu
mai pentru a-i avea mereu sub 
ochi. Asta, iarna. Cînd vine 
însă primăvara, nu le mai a- 
jung toate șoselele din Olte
nia ! Abia mă ' 
cleta după 
Fiindcă iarna 
după... cuptor, 
mine la acest 
trainer, cum îi spune. Adică,

poți intra

adaugă

țin cu motoci- 
ei. De
nu mai 
Lucrează 

aparat. Home-

ce ? 
stau 

cu

„antrenorul — acasă“. Eu stau 
frumos cu cronometrul în 
mină și îi urmăresc ca într-o 
cursă adevărată. Desigur, a- 
paratul nu e mare lucru. Lram 
făcut singur. Dar el și am
biția băieților m-au ajutat 
să străbat distanța de la ra
ion la regiune. Să merg spre 
sportul de performanță. Să 
ajung cu cicliștii din gospo
dăria noastră în finalele cam
pionatelor republicane de la 
București.

Antrenorul — acasă... Cărți 
de specialitate și tăieturi din 
ziare cu ultimele noutăți spor
tive. Grafic la zi cu evolu
ția tinerilor. Atelier mecanic. 
Plan de antrenament semnat 
citeț și mare : Instructorul 
sportiv Gheorghe Pantelici. 
iar sus, în colț, vizat : dr. 
loan Goanță, președinte al a- 
sociației sportive Recolta. Și 
dacă ne.ar per nițe am mai 
adăuga : directorul Gospodă
riei agricole de stat Turnu- 
Severin. iubitor pasionat al 
sportului, suporter mereu pre
zent la toate întrecerile gos
podăriei. Adică, la tenis de 
masă, handbal, ciclism, șah, 
popice și alte sporturi pe care 
le practică cu regularitate cei 
peste 500 de tineri și tinere din 
această asociație fruntașă.

V. TOFAN

După cum se știe, în august, 
la Mamaia, se va desfășura al 
Ill-lea Concurs și Festival de 
muzică ușoară organizat de Co
mitetul de Stat pentru cultură 
și artă.

Cu acest prilej, Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport va acorda 
un premiu pentru cea mai bună 
bucată muzicală cu temă spor
tivă.

Pe marginea eonicrinfcl regionale ucrs Crlțana

SPORTUL DL PERFORMANTĂ TREBUIE 
SĂ JINĂ PASUL CU CERINȚELE ACTUALE
Conferința regională a UCFS 

din regiunea Crișana, care a 
avut loc recent, a dezbătut pe 
larg multiplele probleme ale ac
tivității sportive din această par
te a țării. S-au trecut în revistă 
succesele obținute în ultimii ani 
atît în activitatea de mase cît 
și în cea de performanță, au 
fost scoase la iveală cauzele care 
au făcut ca rezultatele să nu 
fie pe măsura posibilităților exis
tente, au fost trasate jaloanele 
unei activități mai rodnice pen
tru viitor.

Am fi nedrepți dacă n-am evi
denția și noi unele succese obți
nute de sportivii regiunii Cri- 
șana. Deși ele nu au o prea mare 
rezonanță pe plan republican, 
merită totuși să fie enunțate. La 
cea mai mare competiție internă 
a anului 1964, Spartachiada re
publicană, sportivii din Crișana 
au participat în număr mare — 
peste 200 OOO — și în finala pe 
țară s-au clasat pe locul 7. Tot 
cu prilejul Spartachiadei repu
blicane au fost doborîte 120 de 
recorduri regionale, 400 recor
duri raionale, iar 2 400 de tineri 
au devenit sportivi clasificați. In

ultimii ani numărul sportivilor 
clasificați a crescut simțitor, a- 
jungînd la peste 7 000 (din care 
20 de maeștri ai sportului și 159 
de sportivi de categoria I etc.), 
în campionatele republicane ac
tivează fotbaliști, atleți, baschet- 
baliști, luptători, radioamatori, 
poloiști, înotători, boxeri, jucători 
de tenis de masă etc. Rezultate 
mai bune au obținut poloiștii, 
care la finala Spartachiadei re
publicane s-au clasat pe locul II 
iar în ultimele două ediții ale 
campionatului republican au 
ocupat locul III. La atletism, un 
număr de nouă sportivi au fă
cut parte, în ultimul timp, din 
diferite loturi republicane iar o 
serie de tineri ca. de pildă, Mar
gareta Costin (Crișul) a egalat 
recordul de junioare la 80 m 
garduri, Gh. Sentmiklosi (S.S.E. 
Oradea) a doborît de două ori 
recordul țării la 500 m plat ju
niori, iar A. Deac (Qrișul) este 
creditat cu 11 și 22,4 sec. la 
proba de 100 m, respectiv 200 
m. La aeromodelism sportivii 
A. Ciorna și A. Nagy au obținut 
titlul de maestru al sportului și 
au fost declarați campioni repu
blicani. La baschet, de o bună 
reputație se bucură formația fe
minină Spartac Salonta, care

Ce facem in „pauza"
campionatului de rugbi

12 formațiiîntrecerea celor 
de categorie A cunoaște în pre
zent o pauză, justificată de se
lecționarea a 22 de jucători 
bucureșteni în reprezentativa 
care va întîlni la 16 mai echipa 
Pirineilor. Este, desigur, un pri
lej de a consemna principalele 
concluzii după cele șase etape 
disputate pînă acum. Și, pentru 
că am mai discutat despre pro
blema promovării jocului des
chis — subliniind preocuparea 
sporită manifestată în acest an 
de unele formații ca Dinamo, 
Grivița Roșie, C.S.M.S. Iași, 
Constructorul etc. — nu vom 
reveni decît cu cîteva cifre care 
ni se par foarte concludente. 
Vom nota, astfel, că în cele 
36 de jocuri disputate s-au în
scris 521 de puncte (o medie 
de 14,5) și, ceea ce este îmbu
curător, dintre acestea 270 au 
fost realizate din încercări, 
cifră la care trebuie să adău
găm și cele 80 de puncte obți
nute din transformări. Așadar, 
aproape 70% ! Tendința spre 
jocul deschis este evidentă, iar 
marele număr de puncte și, în 
special, de încercări confirmă

concluzia că, în general, asistăm 
la o adevărată ofensivă împo
triva jocului închis, obstructio
nist, ineficace.

Ce ne spune, în continuare, 
analiza celor șase etape ? In 
prțmul rînd : constanța valorică

DAN GÎRLEȘTEANU
(Continuare în pag. a 3-a))

luptă pentru promovarea în pri
ma serie a campionatului cate
goriei A. Merită să mai fie 
evidențiată echipa de lupte Con
structorul Marghita, secțiile de 
box de la A.S.A. și Crișul Oradea 
și Recolta Salonta precum și 
tînărul radioamator Alexandru 
Fărcaș, elev la Școala medie 
nr. 5, care mai mulți ani la rînd 
a ocupat locuri fruntașe în cam
pionatul țării.

TOMA RĂBȘAN

în întrecere
Tineretul așteaptă de la com

pozitori ca H. Mălineanu, Flo
rentin Delmar, Aurel Giroveanu, 
Temistocle Popa, George Grigo- 
riu, care au în „palmaresul" lor 
numeroase cîntece sportive reu
șite, ca și de la ceilalți compo
zitori, lucrări valoroase, care să 
exprime f rumusețea întrecerii 
sportive, să-i mobilizeze în lupta 
pentru performanțe cît mai va
loroase.

(Continuate în pag. a 2-a)

Placaj prompt, dar... inutil: studenții timișoreni vor reuși să 
un atac spre buturile echipei Steaua x

Foto : V. Bageaa
inițieze
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ION ȚIRIAC L-A ÎNVINS 
PE AUSTRALIANUL 
OWEN DAVIDSON

TURNEUL DE BASCHET 
DE LA LODZ

ROMA 5 (prin telefon). Marele turneu 
internațional de tenis din capitala Italiei a 
continuat cu partidele turului II. Campionul 
nostru Ion Țiriac l-a întîlnit pe puternicul 
jucător australian O. Davidson, de care a 
dispus în trei seturi (6-1, 6-3, 6-3). în tu
rul următor, Țiriac îl va întîlni pe învingă
torul partidei Osuna (Mexic)-Cabral (Spa
nia). în proba de dublu reprezentantul nos
tru face pereche cu francezul Barclay și 
întîlnește azi cuplul N. Fraser (Australia), 
Moukargi (India),

București — Lodz 80—64 ( 40—32);
Polonia — Cehoslovacia 57—53 (28—23).

FOTBAL

Scarati (min. 82). Formația echipei ro
mâne : Mindru — Georgescu, Molroc, 
Nunweiller III, Ivan — Dinu, Ștefan — 
Ene li, Constantin, Raksi, Haidu.

CAMPIONA- 
FOTBALi la 
CIPRU 3—0

VERONA, 5 (prin telefon de la redac
ția ziarului L'Arena). 
din localitate, selecționata secundă 
categoriei A din România a 
echipa Verona din categoria 
campionatului italian. Meciul a 
șit cu scorul de 2—I (0—0) în 
gazdelor. Au înscris: Simeoli 
gol (min. 77), Maschieto (min, 78) gi

Pe stadionul 
a 

jucat cu 
a Il-a a 
luat sfîr- 
favoarea
— auto-

• ÎN PRELIMINARIILE
TULUI MONDIAL DE
Norrkopinq, SUEDIA —
(1—0); Ia Dublin, IRLANDA — SPANIA 
1-0 (!).

• ÎN SEMIFINALELE „CUPEI CUPE
LOR", Ia Ziirich (al treilea meci), F. C. 
Torino — Miinchen 1860 0—2 (0—0). în- 
vingătoarea va întîlni în finală pe West 
Ham United.

(Serviciul nostru de. radirJ),



Sportul de performanță trebuie să țină pasul
(Urinate din pag. 1)

Deși la prima vedere s-ar părea că 
Rezultatele sportivilor din regiunea Cri
șana sînt bune, la o analiză mai pro
fundă, comparînd rezultatele lor cu 
cele de nivel republican, ajungem la 
concluzia că bilanțul este sub posibi
lități. La o serie de discipline ca atle
tismul, luptele, baschetul, înotul, fot
balul — sporturi cu tradiție în re
giune — nu s-au înregistrat succese 
deosebite ; dimpotrivă, putem spune că 
se bate pasul pe loc. Deși orașul 
Oradea are un club sportiv în care 
activează un mare număr de antre
nori și este dotat cu toate cele nece
sare activității de performanță, foarte 
puțini dintre sportivii de la Crișul sînt 
selecționați în loturile republicane. 
Elocvent în această privință este fap
tul că în lotul olimpic pentru Tokio 
nu a fost nici măcar un singur sportiv 
din regiunea Crișana (!).

La o serie de sporturi la care s-ar 
putea obține rezultate bune, ca, de 
exemplu, la natație, gimnastică și atle
tism, revirimentul dorit se lasă aștep
tat. Motivele sînt de multe ori cu totul 
subiective, deoarece pentru practicarea 
acestor sporturi există condiții foarte 
bune. Ne referim, în special, la orașul 
Oradea, unde există un bazin acoperit, 
terenuri cu sectoare de atletism, săli de 
gimnastică, aparate și un mare număr

Cine promovează și
din seria

mai rămas de disputat doar 
etape și situația echipelor în

' 'An 
'două 
clasamentele seriei a Il-a a campio
natelor republicane este departe de a 
fi clarificată. La băieți, singura echipă 
care nu mai are emoții este Aurul 
Brad. Datorită faptului că nu a suferit 
pînă acum decît două înfrângeri, ea 
nu mai poate pierde calificarea. A 
doua clasată, Siderurgistul Galați, tre
buie neapărat să cîștige unul din jocu
rile pe care le mai are de susținut (cu 
Voința Tg. Mureș la Galați și cu 
Știința Craiova la Craiova), pentru 
a-și menține locul fruntaș. Ultimele 
două locuri, care aduc retrogradarea, 
sînt deținute acum de A.S.A. Bacău 
și Petrolul Ploiești, dar și Progresul 
București este amenințată, deoarece o 
desparte doar un punct de formația 
A.S.A. Bacău. Iată cu cine mai au 
de jucat aceste echipe : Progresul cu 
I.C.F. și A.S.A. Bacău (la București);

In ring, Ciucă, Mihalic, Gruiescu, Dumitrescu, Manea..;
în scopul verificării formei spor

tive a unor boxeri selecționați pentru 
campionatele europene și al pregă
tirii lor în continuare, Federația de 
specialitate a hotărît organizarea unor 
noi reuniuni în care să evolueze și acei 
boxeri care n-au participat la turneul 
„celor patru".

Sîmbătă seara, în sala Dinamo, în 
cadrul galei în care vor evolua Gh. 
Anton—Gh. Stăncuț, 1. Vișinescu—P. 
Radu, P. Cîmpeanu—Gh. Preda, se 
vor întrece și „ușorii" Iosif Mihalic— 
Gheorghe Manea.

în cea de a doua reuniune, marți 
11 mai, în sala Floreasca, programul 
va cuprinde o serie de meciuri atrac
tive ca I. Mihalic—M. Dumitrescu, 
C. Ciucă—C. Gruiescu, C. Crudu—- 
Gh. Angliei, 1. Marin—Gh. Vlad etc.

— Ura! Ăsta e portarul ideal I In 
loc să scoată iepuri o să scoată mingi I

— Lasă, puiule, nu mai plînge că 
să te faci și tu mare fi o să privești 
televizor cum se joacă fotbal I

Hei, mamă, lasă-l pe Mateianu 
și spune-mi cum să fac rîntașul I

— Dumneavoastră ce părere aveți ?
— Că de ia Dobai nu am mai vă- 

țcul! • extremă I

cu cerințele actuale
de antrenori cu calificare superioară. La 
gimnastică, de exemplu, funcționează 
în regiune 4 antrenori calificați și a- 
proape 20 de profesori de educație fi
zică cu specializarea gimnastică. Există 
9 secții afiliate și alte 60 neafiliate. 
Și totuși, în toată regiunea nu putem 
nota nici un gimnast de certă valoare. 
După părerea multor delegați, care au 
luat cuvîntul la conferință, rezultatele 
necorespunzătoare se datoresc în pri
mul rînd slabei munci care se desfă
șoară în secțiile pe ramură de sport. 
Antrenorii de atletism, de pildă, nu 
pun suficient accent în munca lor pe 
selecția judicioasă a elementelor de 
perspectivă. Numai în anul 1964 au 
trecut prin centrele de inițiere în atle
tism și natație sute de copii, dar foarte 
puțini dintre ei au ajuns în secții. în 
secțiile de natație de la clubul Crișul, 
de la Rapid și Voința continuă să fi
gureze mulți înotători cu posibilități 
reduse. Iar în timpul acesta conducerea 
clubului n-a ajuns încă la o înțelegere 
cu secțiunea de învățămînt a sfatului 
popular orășenesc, care să determine 
pe directorii școlilor de a da posibili
tate elevilor să frecventeze mai des 
bazinul, pentru ca astfel să se poată 
selecționa tineri cu aptitudini în acest

cine retrogradează 
a ll-a?

A.S.A. Bacău cu Petrolul (la Bacău) și 
Progresul ; Petrolul cu A.S.A. Bacău 
și cu Aurul Brad (la Ploiești).

întrecerea fetelor este și mai echi
librată. Pentru primele două locuri 
candidează patru echipe : Crișul O- 
radea (mai are de jucat cu C.S.M.S. 
la Iași și cu A.S.A. Cluj la Oradea), 
I.C.F. (cu S.S.E., la Rm. Vîlcea și cu 
C.S.M.S. Iași în București), Olimpia 
București (cu S.S.E. la Rm. Vîlcea și 
cu Știința Timișoara la București) și 
Voința Tg. Mureș (cu A.S.A. la Cluj 
și cu Spartac Salonta la Tg. Mureș), 
în privința retrogradării, cele mai a- 
menințate sînt Știința Timișoara (mai 
joacă cu Olimpia la București și cu 
S.S.E. Rm. Vîlcea la Timișoara), A.S.A. 
Cluj (cu Voința Tg. Mureș la Cluj și 
cu Crișul la Oradea) și S.S.E. Rm. Vîl
cea (cu Olimpia și I.C.F. la Rm. 
Vîlcea și cu Știința la Timișoara).

• Nu de mult, a avut loc la Craiova 
întîlnirea amicală de box dintre echi
pele Dinamo Craiova și Constructorul 
Galați. Meciurile au fost viu dispu
tate și au plăcut celor peste 1.000 de 
spectatori. Dinamo, prezentînd o echi
pă mai omogenă, a cîștigat cu scorul 
de 16—4.

Iată rezultatele în ordinea catego
riilor : Z. Manea (G.) b. p. Gh. Popa 
(C.), S. Costescu (C.) b. p. V. Poto
lea (G.), I. Manea (C.) m.n. A. Dum
bravă (G.), M. Goanță . (C.) b.ab. D. 
Apostol (G.), T. Marcu (C.) m.n. N. 
Băleanu (G.), I. Enache (C.) b. p. M. 
Săvescu (G.), I. Hodosan (C.) b.p. V. 
Buti (G.), N. Moț (C.) b. p. V. Bogoi 
(G.), M. Scarlat (G.) b. p. E. Con- 
stantinescu (C-), St. Panduru (C.) b.p. 
T. Felea (G.). I. Cetățeanu — coresp. 

sport. Se știe foarte bine că natația, 
îndeosebi, este sportul tinereții, că ma
rile performanțe se obțin în general de 
înotători foarte tineri care n-au părăsit 
încă băncile școlilor.

La atletism, nu toți antrenorii lu
crează cu pasiune. S-au amintit la 
conferință numele antrenorilor Al. Szol- 
nai, C. Crupca, G. Pop — toți de la 
Crișul — care nu-și fac meseria cum 
trebuie. Obișnuiesc să întîrzie la orele 
de antrenament, nu pun suficientă bază 
pe selecție, nu asistă la competițiile 
de mase organizate în asociații și școli, 
prilej de depistare a tinerelor elemente 
dotate fizicește pentru probele atletice. 
O vină serioasă o are conducerea clu
bului Crișul, care, cu lunile, nu anali
zează munca antrenorilor și se lasă... 
furată de problemele mărunte și, în
deosebi, de cele ale echipei de fotbal.

Și lipsurile nu se opresc aici. Vom 
mai aminti doar o singură problemă și 
anume munca comisiilor pe ramură de 
sport. Aceste comisii, chemate în pri
mul rînd să contribuie la dezvoltarea 
îamurilor sportive pe plan local, nu 
sînt totdeauna la înălțimea sarcinilor. 
Unele comisii regionale, raionale și oră
șenești nu se preocupă de organizarea 
în cele mai bune condițiuni a campio
natelor locale, de mărirea echipelor în 
competiții, de îndrumarea antrenorilor 
și a secțiilor pe ramură de sport. Co
misiile regionale și orășenești de fotbal, 
lupte, haltere, tenis de masă etc. sînt 
lipsite în munca lor de aportui tutu
ror membrilor săi, sau își pierd timpul 
cu rezolvarea unor probleme impuse 
de comportarea nesportivă a unor 
echipe.

In încheierea lucrărilor conferinței a 
luat cuvîntul tov. MARIN BÎRJEGA, 
vicepreședinte al Consiliului General al 
UCFS, care, printre altele, a subliniat 
că în ultimul timp organizația noastră 
din regiunea Crișana a crescut simțitor 
numericește, asociațiile sportive s-au 
consolidat, cuprinzând în rîndurile lor 
un mare număr de membri UCFS. Pe 
linie de performanță s-au obținut unele 
rezultate care rețin atenția. Succesele 
sportive din ultimii ani raportate la 
anii trecuți, sînt remarcabile, dar, față 
de rezultatele ce se cer azi pe plan 
republican, ele sînt necorespunzătoare.

în continuare, tov. Bîrjega a reco
mandat noului organ UCFS să pună 
accentul pe dezvoltarea armonioasă a 
tuturor sporturilor care au tradiție în 
regiune, care au condiții bune de prac
ticare. Dintre aceste discipline însă nu 
trebuie să lipsească sporturile olimpice. 
Toți activiștii, cadrele tehnice trebuie 
să stea cu fața spre școală, acolo unde 
este pepiniera sportului de perfor
manță. Trebuie muncit cu pasiune și 
rălxlare pentru selecționarea celor mai 
talentați juniori și care să fie îndru
mați cu competență.

★
Conferința a ales apoi noul consiliu 

regional — președinte Costică Rusu 
— și celelalte organe regionale UCFS 
și a adoptat o serie de măsuri care, 
îndeplinite, vor contribui la ridicarea 
calității sportului din regiunea Crișana.

I. DUMITRESCU

Q ATLETISMModificări in programul etapei a IV-a
După o scurtă întrerupere, cauzată 

de turneul internațional de la Bucu
rești, campionatul republican de lupte 
pe echipe continuă cu cea de a IV-a 
etapă. în programul etapei la „libere" 
au survenit unele modificări. întrece
rile din cadrul grupelor a III-a și a 
IV-a de la Ploiești și, respectiv, Bra
șov au fost amînate pentru ziua de 
16 mai. Duminică 9 mai, la Lugoj, se

DUMINICĂ SPORTIVĂ 
LA TELEVIZIUNE

Au fost stabilite (latele și locurile 
de desfășurare a campionatelor de calificare

5
Două dintre cele mai im

portante competiții ale 
calendarului intern al 
handbalului se apropie de 
sfîrșlt. Este vorba de cam
pionatele de calificare pen
tru turneul final rezervat 
juniorilor și junioarelor, 
precum și pentru turneele 
(seniori și senioare) ce vor 
desemna formațiile promo
vate în seriile secunde ale 
celor două campionate re
publicane.

Primele formații care vor 
păși în aceas'tâ ultimă eta- 
Dă sînt cele de juniori șl 
junioare, a căror întrecere 
finală va avea loc între 
14 și 16 mai la Bîrlad (ju
niori) și Sinaia (junioare). 
Participă echipele : C.S.Ș. 
București (campioana de a- 
nul trecut), Dinamo Bucu
rești, Rafinăria Teleajen si 
Știința Călărași la juniori, 
Luceafărul Brașov (cam
pioana de anul trecut), 
S.S.E. Buzău și învingă
toarele din partidele SSE 1 
București—Voința Brăila și 
SSE Tg. Jiu — Știința Cluj 
la junioare.

In cealaltă competiție e- 
chipele finaliste au fost 
împărțite în cîte două serii 
atît la seniori, cit și la se
nioare, meciurile urmînd 
să aibă loc în zilele de 21, 
22 si 23 mal. Seriile și lo
calitățile unde se vor des
fășura jocurile sînt urmă
toarele : SENIORI SE
RIA I (Tg. Jiu) : Metalul 
Copșa Mică Cimentul Tur- ; 
da. I.T.C. Constanta Voin- ( 
ța Sibiu ; SERIA a Il-a , 
(Mediaș) : Minerul Baia ( 
Mare. Timișul Lugoj. IRTA 
Oradea, Electroputere Cra
iova ; SENIOARE, SERIA I 
(Sibiu) : C.S.O. Baia Mare, C., . ... . 
Spartac Constanța. Institutul pedagogic 
Cluj ; SERIA a Il-a (Ploiești) ; Partiza
nul roșu Brașov, SSE 2 București Texti
la Buhuși și învingătoarea din jocul 
Confecția Călărași — SSE Buzău.

S.M. Reșița,

Sfl

Luptă strînsă în cel 
internațional

Ieri, la Dinamo, în fața unui public 
numeros s-a desfășurat cel de al doi
lea concurs triunghiular de dirt-track 
din actualul sezon. Afluența de spec
tatori a demonstrat interesul pe care-1 
suscită acest gen de alergări moto- 
cicliste. Sportivul sovietic 1. Cekranov 
și-a confirmat valoarea cîștigînd — la 
limită — în fața lui G. Maceo și luîn- 
du-și o bine meritată revanșă în fața 
colegului său VI. Korniev pe care l-a 
învins detașat. Campionul nostru I. 
Cucu a mers mai corect decît dumi
nică și putea să se claseze mai bine 
dar o pană de cauciuc, în ultima man
șă, l-a privat de locul II, pe care îl 
merita. Și în aceste condiții, însă, el 

întîlnesc : Rapid București, C.S.M. 
Clui și A. S. M. Lugoj. în aceeași zi, 
la Brașov se dispută meciurile dintre 
echipele Progresul București, Steagul 
roșu Brașov și C.S.O. Galați.

Programul etapei la „greco-romane" 
este următorul : sîmbătă, la București : 
Viitorul, Metalul București, Steagul 
roșu Brașov. Sîmbătă, la Timișoara : 
Dinamo, Chimistul Baia Mare, C.F.R. 
Timișoara. Duminică, la București : 
Steaua, Rulmentul Brașov, C. S. O. 
Galați; la Reșița : Rapid București, 
Unio Satu Mare, C.S.O: Reșița.

o 
la

Desene de NEAGU RADULESCU

Lovitură de 7 ml Moment dramatic în orice foc 
de handbal. Obiectivul aparatului de fotografiat 
a surprins pe Elena Hedeșiu (Rapid) execuți nd 
o astfel de aruncare. în poartă, Irina Naghi 

(Știința)
Foto : A. Neagu

După terminarea turneului de la Sara
jevo, selecționata de tineret a Capitalei 
a evoluat în localitatea Mostar, unde a 
întîlnit o selecționată locală. Victoria a 
revenit handbaliștilor români cu scorul 
de 15—7 (3—3).

M0T0CICLI5M

de al ll-lea concurs 
de dirt-track
i-a întrecut pe Korniev și Moiseev 
învingătorii săi de duminică. O surpri. 
ză plăcută ne-a furnizat mezinul echi
pei noastre, Al. Datcu, învingîndu-1, 
îa mare luptă, pe Cucu în manșa di
rectă. Dintre sportivii oaspeți I-aru 
mai remarcat pe concurentul bulgar 
G. Macev.

CLASAMENT: 1. 1. Cekranov
(U.R.S.S.) 12 p ; 2. G. Macev (R.P.B.) 
11 p ; 3. B. Burleaev (U.R.S.S.) 10 p; 
4. I. Cucu 8 p; 5. Al. Datcu 7 p; 
6. VI. Korniev (U.R.S.S.) 1 p; 7. VI. 
Moiseev (U.R.S.S.) 6 p ; 8. V. Anghe- 
lov (R.PJ3.) 5 p ; 9. Al. Sinea 5 p ; 
10. R. Jurcă 3 p; 11. P. Lukanov 
(R.P.B.) 2 p ; 12. R. Jeleaskov (R.P.B.)

Pregătiri 
pentru cursa celor 42,195 km.

Federația de atletism a Greciei va 
organiza în ziua de 21 mai tradiționala 
cursă internațională de maraton pe 
clasicul traseu de la Marathon la A- 
tena. Anul acesta va avea loc ediția 
a Vl-a a acestei competiții. Cîștigători 
au fost : Ka-r varieri (Finlanda) în 1955 
cu 2.27:30,0, Mihaliei (Iugoslavia) în 
1957 cu 2.26:27,8, Oksanen (Finlanda) 
în 1959 cu 2.26:30,0, Bikila (Etiopia) 
în 1961 cu 2.23:44,6 și Edelen (S.U.A.) 
in 1963 cu 2.23:06,8. La cele cinci 
ediții de pînă acum a fost consemnată 
doar o dată participarea unui marato- 
nist român. Este vorba de Dinu Cris- 
tea, clasat pe locul 11 în 1957 cu 
2.46:51,0. Anul acesta vom fi repre- 
zentați de doi alergători.

în vederea concursului de la Atena 
în Capitală, pe șoseaua București— 
Ploiești, a avut loc o verificare pe 
30 km. Corespondentul nostru Nico- 
lae D. Nicolae ne-a comunicat urmă
toarele rezultate : 1. T. Voicu (Rapid) 
1.40:36,0, 2. D. Buiac (Steaua)
1.41:22,0, 3. I. Veliciu (Farul) 1.43:18,0, 
4. P. Lazăr (Farul) 1.47:44,0, 5. T. 
loniță (Farul) 1.52:22,0, 6. N. Cecrpă 
(Farul) 1.53:02,0. Dumitru Buiac a 
condus pînă la km 27, după care a 
cedat întîietatea fostului nostru cam
pion de maraton Tonta Voicu.

Două zile după concursul de la A- 
tena va avea loc o competiție interna
țională de maraton în localitatea iugo
slavă Kumbrovec, la care va parti
cipa și un concurent român.



După meciul România—Turcia
------- - ■ .Inegalități ia inaintare IERI LA DINAMO

Azi, suita comentariilor noastre 
npra comportării echipei naționale 

meciul cu Turcia se încheie cu 
urte aprecieri asupra atacanților..
Din capul locului, o constatare : 
:est compartiment a avut o aripă 
mă (cea dreaptă) și una nesatisfăcă- 
are (Ionescu — Creiniceanu). Folo- 
m termenul de „aripă” în sensul 
:chii expresii folosite în W. M. pen- 
u că atacul nostru n-a jucat dumi
că, așa cum se recomanda, ea un 
eritabil cuplu de atacanți centrali, 
jplu pe care ar fi trebuit să-l con- 
ituie Mateianu și Ionescu, și care 
- de altfel — a și funcționat ca 
tare în meciul de verificare cu S. V. 
leiderich.
Un reproș pe care-1 facem înaintării 

oastre este acela că n-a făcut un joc 
e combinații la nivelul cerut. De alt
ei, în 
aptul 
îarcat 
ocului 
ul că 
ncadreze în combinațiile atacanților) 
i-a îndeplinit cum se cerea acest rol, 
ucru pe care-1 arătam și în numărul 
îostru de ieri. Pentru jocurile viitoare 
le cere mai multă colaborare între 
•țători, mai mult ajutor reciproc. 

Pîrcălab și Mateianu și-au primit 
jartea cuvenită de laude. De aceea, 
izi le vom scoate în relief lipsurile, 
•’rimul a avut momente de scădere 
,i a greșit încercînd finalizări din un
ghiuri dificile. Este bine că a început 
,să caute poarta" dar trebuie să facă 
acest lucru cu pondere, cu mai multă 
luciditate, să prefere o pasă bună unei 
încercări de șut riscante. Mateianu a 
arătat o mare 
jucat bine pe 
prima repriză)

și Mateianu și-au primit

capacitate de efort, l-a 
Pîrcălab
dar în

(mai ales în 
a doua parte

MareBaiaMinerul
Dynamo Berlin 1-1

BAIA MARE, 5 (prin telefon). — 
6.000 de spectatori au urmărit o par
tidă de nivel tehnic modest, în care 
gazdele s-au menajat în vederea me
ciului pe care îl vor susține duminică 
îri campionat. Totuși, rezultatul linal 
ue 1—1 nedreptățește pe localnici 
care și-au creat mai multe ocazii de 
gol, ratate însă de componenții 
cului (băimărenii au avut și 
bare). Au marcat: Colceriu 
70), respectiv, Blay (min. 66). Raport 
de cornere : 14—5 pentru Minerul.

ata- 
două 
(min.

T. TOHĂTAN, coresp. reg.

o bună parte de• Indisponibil 
timp (de la începerea returului) ju
cătorul Pavlovici și-a reluat antrena
mentele de două săptămîni. Ieri, el 
s-a aflat la a opta ședință de pregă
tire și — după felul în care se „miș
că” — se pare că își va relua locul în 
echipă, chiar în jocul cu Crișul.

• Accidentați mai de mult, Negrea 
(fractura brațului) și Suciu (dublă 
fractură de tibie și peroneu) sînt pe 
cale să se restabilească complet.

• Sorin Avram manifestă multă 
conștiinciozitate la antrenamente. Și 
aceasta este o... noutate.

Intre două concursuri speciale Pronoexpres
La 12 mai Loto-Pronosport organizează 

al doilea concurs special pronoexpres 
al anului. La acest concurs, în afara 
premiilor obiș.-uite în bani, se acorda 
suplimentar ; 10 autoturisme, frigidere, 
televizoare magnetofoane aparate de 
radio, aparate foto, mașini de cusut, ma
șini de spălat, ceasornice, garnituri de 
tacîmuri, carpete de lînă ș.a.

Concursurile speciale 
Pronoexpres s-au bucurat 
de fiecare dată de succese 
din cele mai frumoase. Ast
fel. la primul concurs spe
cial Pronoexpres din 10 fe
bruarie au ieșit 24.508 pre
mii (19.920 în bani și 4.588 
>n obiecte). Din premiile în 
bani amintim : 1 premiu de 
120.000 lei, obținut de Bu- 
ghinov Vădim din Bucu
rești, 18 premii a 10.501 lei 
-.a.

In ceea ce privește cele 
10 au‘aturisme ele au fost 
obținute în totalitate de 
participant! din regiunile 

. Oltenia Iași. Galați, Hune
doara. Brașov, Cluj și ora
șul București. Fără îndo
ială, performerii concursu
lui din 10 februarie sînt 
participanții Hușanu Gheor
ghe din Iași și Lambescu 
Dumitru din Craiova, care 
au obținut cîte două auto
turisme.

Vreți să le reeditați per
formanța ? Jucați șl dvs.

această privință este elocvent 
că toate cele 3 goluri s-au 
din faze fixe. La insuficiența 
combinativ a contribuit și fap- 
Georgescu (care trebuia să se ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI

a meciului și-a irosit inutil potenția
lul în zone de teren care nu erau 
ale lui. A participat prea puțin la fi
nalizare (doar două șuturi reprezintă 
prea puțin pentru un atacant central), 
n-a făcut un cuplu penetrant cu Io- 
nescu.

în ce-1 privește pe Ionescu, el n-a 
confirmat jocurile bune din echipa de 
club. Și el a șutat prea puțin la poartă 
și n-a încercat driblingul pentru de
pășirea ultimului apărător. în ședința 
de analiză de marți el și-a explicat 
jocul sub așteptări printr-o întindere 
la mușchii abdominali, suferită în pri
mele minute ale partidei. Creiniceanu 
ne-a apărut ca un adolescent „în 
schimbare de voce* * : încearcă să trea
că de la stilul lui caracteristic la jocul 
colectiv — ceea ce nu e rău — dar 
duminică a jucat confuz. I se pot re
proșa multe centrări defectuoase, la 
întîmplare, lipsa de preocupare pen
tru șutul la poartă. De cîteva ori a 
pătruns bine pe centru dar acțiunile 
lui n-au avut destul aplomb.

nosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giulești.

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

RADU URZICEANU

ECHIPE STRĂINE ÎN TURNEU 
ÎN TARA NOASTRĂ

In a doua jumătate a lunii mai vor 
sosi în țară echipele Neubrandenburg 
(R. D. Germană) și Lodzki Klub (R. P. 
Polonă), ambele participante în cam
pionatele primei categorii din țările 
respective.

Neubrandenburg va juca Ia Sibiu. 
(18 mai). Mediaș (20 mai) și Oradea 
(23 mai), în timp ce Lodzki Klub va 
întîlni echipele Dinamo Bacău (16 
mai), Siderurgistul Galați (19 mai) și 
tși va încheia turneul la 23 mai, cînd 
va juca la Iași cu C.S.M.S

ARBITRU ROMÂN LA MECIUL 
TURCIA B — BULGARIA B

Duminică se dispută la Istanbul în- 
tîlnirea amicală internațională dintre 
echipele secunde ale Turciei și Bul
gariei. Meciul va fi condus de arbi
trul român Pop Gavrilă din Brașov.

Microinterviul nostru
Aflat pentru cîteva zile în mijlo

cul fotbaliștilor de la Știinta Craiova, 
antrenorul JEAN LĂPUȘNEANU 
(unul dintre foștii portari ai echipei 
noastre na(ionale) s-a înapoiat ieri 
cu... unele vesti.

— Ce-i nou în tabăra craioveană ?
— Pregătiri, pregătiri și iar pregă*  

tfri, în vederea ultimei părfi a cam
pionatului.

— Considerați pregătirile ta pa 
ceva inedit ?

— Da, dacă avem în vedere.- in
teresul sporit pe care-1 manifestă. în 
aceste zile, fiecare component al e- 
chipei. Se lucrează intens, cu multe 
ore... suplimentare de dimineață și 
pînă seara.

— ? I ?
— Da, da. In afara antrenamente-

la concursul special Pronoexpres din 
12 mai. Șansele dvs. sînt mult mai 
mari dacă jucați pe buletine colecti
ve (combinate) de 1 sau 8 numere. Pre
țul unui buletin de 7 numere este de 
21 lei, iar al unuia de 8 numere este de 
84 lei.

Avantajul buletinelor colective (com
binate) este aceia că pot aduce o suită

Participantul Herșanu Gheorghe din lași câștigă
torul a două autoturisme la concursul special

Pronoexpres din 10 februarie

MIERCURI, LA CONSTANTA, 
FARUL — SPARTAK PLOVDIV

Farul Constanta își continuă jocu
rile în cadrul „Cupei Balcanice*.  Ast
fel, miercuri 12 mai, formația cons- 
tănțeană va întîlni pe teren propriu 
echipa Spartak Plovdiv din R. P. 
Bulgaria. După cum se știe, primul 
joc sa disputat la 28 aprilie la Plov
div (1—1). Meciul de la Constanta va 
fi condus de un arbitru din R. P 
Albania.

Reamintim că Farul Constanța face 
parte din seria a doua a „Cupei Bal
canice" împreună cu Spartak Plov
div, Olimpiakos Pireu și Vardar 
Skoplje.

DE LA F. R. FOTBAL

în vederea finalei concursului „Cel 
mai bun fotbalist junior", comisiile 
regionale de fotbal vor comunica fe
derației pînă la 15 mai a.c. numele 
juniorilor care vor participa la acest 
concurs.

cursurile 
care stu-seara cei 

prim.
aliniază duminică

obișnuită,

lor colective, iiecare jucător parti
cipă la pregătirea individuală: di
mineața studenții care au 
după-amiază, iar 
diază înainte de

— Ce echipă 
Știința Craiova ?

— In linii mari echipa 
folosită la ultimul joc de campionat. 
Singurele semne de întrebare privesc 
doar cele două aripi. Miine (n.r. azi) 
antrenorii vor Încerca un junior din 
pepinieră proprie pentru postul de 
extrem stingă, iar pe dreapta va 
reapare Plugaru.

— Se mai poate salva formația 
craioveană de la retrogradare ?

— Craiovenii speră...

g. n.

de premii. De exemplu : la un buletin 
colectiv combinat de 8 numere =»• 28 va
riante — 84 lei. în cazul cînd ies 3 nu
mere de bază se obțin 10 premii de cate
goria a Vl-a (3 din 6). La 4 numere ieșite 
se pot obține următoarele premii :

4 numere de bază = 6 cat. a IV-a 4- 16 
cat. a Vl-a.

4 numere (3 de bază 4- 1 rezervă) ■= 6 
cat. a V-a + 4 cat. a IV-a ;

4 numere (2 de bază + 2 rezervă) =• 6 
cat. a V-a.

La 6 numere ieșite (5 de bază și 1 de 
rezervă) se obțin : 1 car. I (6/8), 2 cat. 
a H-a. 16 cat. a ni-a, 5 cat. a IV-a și 
10 cat. a V-a.

De altfel, numărul de premii care se 
obțin pe buletinele colective (combinate) 
îl puteți afla din „Indexul Pronoexpres” 
care se găsește la toate agențiile.

PRONOEXPRES

nr. 18 din 
: din urnă

36
22

La tragerea Pronoexpres i 
5 mai 1965 au fost extrase 
următoarele numere :

1 29 27 9 15
Numere de rezervă: 11
Fond de premii: 607 043 lei din 

care 66.184 lei report la categoria L

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Popa, O. Popescu, Ghergheli...
Pe fotbaliștii din prima echipă a 

dinamoviștilor i-am găsit pe terenul 
central, la antrenament. Ar putea al
cătui doar o echipă de... handbal în 7 : 
Uțu, Popa, Ghergheli, O. Popescu, 
Pîrcălab, Grozea, Lucescu. Conduce 
pregătirea antrenorul Angelo Nicu- 
lescu. Se „dezmorțea" laolaltă cu foștii 
săi colegi de echipă, Anghel Vasile.

— Restul echipei ?
— Datcu, Nunweiller III. Ștefan, 

Ivan, Petru Emil, Ene II și Haidu sînt 
cu selecționata categoriei A în Italia 
și se înapoiază joi seara. Apoi avem 
destul de multi accidentați, ne-a răs
puns antrenorul Niculescu. Frățilă are 
entorsă la glezna piciorului drept, 
Nunweiller VI va fi indisponibil toată 
luna din cauza unei întinderi musculare, 
fratele său Lică a făcut antrenamente 
și luni și marți, dar azi (n.r. miercuri) 
a fost scutit pentru că resimte din nou

Ce facem in „pauza" campionatului
(Urmare din pag- 1) 

din fruntea clasamen- 
Grivița 

de joc 
ani de 

în plutonul frun- 
Dintre echipele din provincie,

„trio-ului 
Dinamo,

maturitatea care de

a 
tului. Dinamo, Steaua și 
Roșie au confirmat forța 
Și 
zile le mențin 
taș.
performere sînt după părerea noastră 
echipele ieșene și bîrlădene. în rest, 
clasamentul ni se pare destul de fi
resc, cu excepția locurilor ocupate de 
Progresul și Știința Cluj. Bucureștenii 
sînt încă în căutarea unui stil de joc 
adecvat posibilităților jucătorilor, dar 
rezolvarea problemei întîrzie și de
ocamdată echipa din dr. Staicovici 
se află pe locul 10 I în ceea ce pri
vește Știința Cluj, lucrurile par mai 
complicate. Acțiunea de masivă înti
nerire a echipei este — desigur — 
lăudabilă și una din principalele ur
mări este tendința formației clujene 
de a practica un joc modern, deschis, 
spectaculos. Studenții au pierdut însă 
forța grămezii și pachetul de înain
tași nu-și mai aduce ca altădată con
tribuția la cîștigarea și folosirea baloa- 
nelor. Clujenii sînt deficitari nu nu
mai sub aspectul rezultatelor obținute, 
ci și din punct de vedere al eficaci
tății : în 6 meciuri ei au marcat nu
mai 15 p, primind, în schimb 85 și 
ocupînd ultimul loc în clasament.

Am subliniat aceste lucruri tocmai 
pentru că ele au acum o mare actuali
tate. Iată de ce: în lotul pentru 
meciul cu rugbiștii francezi au fost 
selecționați jucători de la Dinamo, 
Grivița Roșie, Steaua și Gloria — 
de la ultima echipă doar Popescu. 
Poate, în aceste condiții, să însemne 
întreruperea campionatului o „vacan
ță" pentru echipele de categoria A ? 
După părerea noastră, nu ! Firește, 
în cele trei formații pregătirile tre
buie să continue. Cu atît mai mult 
în celelalte, în echipele din București 
și din provincie care nu au jucători 
selecționați. Pînă la 23 mai cînd este 
programată următoarea etapă de cam
pionat. se pot face multe. Pauza cam
pionatului republican trebuie, deci,

DE LA I. E. B. S
• Pentru cuplajul de fotbal DINA

MO — MINERUL BAIA MARE și 
RAPID — U.T.A. din 9 mai, de pe 
stadionul Republicii, care cu acest pri
lej își deschide porțile pentru noul 
sezon, biletele se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite: str. Ion Vidu, Pro- 

dureri. A avut, pe rînd, cîteva rupturi 
și întinderi musculare la ambele pi
cioare. Aștept avizul medicului ca să 
știu dacă voi conta sau nu pe el pen
tru duminică. Entorsă la glezna stingă 
are și un alt membru al familiei Nun
weiller : Victor, portar de rezervă. 
S-ar putea ca în meciul cu Minerul 
unii dintre cei accidentați să joace. 
Dar Radu Nunweiller va lipsi.

— Ce scop are antrenamentul 'de 
azi ?

— Facem un concurs : executarea cu 
preeizie a unor procedee tehnice i 
pase, centrări, cornere, lovituri libere 
etc. Fiecare jucător va avea dreptul 
la 6 încercări : 3 cu piciorul drept și 
3 cu stîugul. Joi, la 1630, vom întîlni 
formația Viitorul Electronica, vineri 
vom avea un antrenament de reomo- 
genizare a echipei cu participarea în
tregului lot. (— m. t. —).

folosită cu intensitate pentru remediem, 
rea slăbiciunilor manifestate în jocu-q 
rile de pînă acum. Am vorbit despre | 
studenții clujeni și credem că reco
mandarea de a se rezolva problema 
pachetului de înaintași trebuie să sel 
bucure de toată atenția. Același lucru, 
despre colegii lor din Timișoara.- 
Poate, în acest timp, se va produce și 
cotitura mult așteptată la Știința Pe-< 
troșeni și revirimentul Progresului,- 
sau se va realiza constanța de joc 
de care are atîta nevoie Farul. Dar, 
indiferent de poziția actuală în clasa
ment, fiecare echipă din campionatul 
republican poate și trebuie să realizeze 
în această pauză competițională un 
progres substanțial. Pentru că cine 
va considera că se află în două săp-, 
tămîni de... vacanță, va obține foarte 
greu, sau poate nu va obține, punctele 
victoriei în următoarele partide.

CLASAMENT

REZULTATE...

1. Dinamo (1> 8 5 I 0 91:23 <S8> 17
2. Steaua (2* 6 5 1 0 84:26 (58) 11
3. Grivița Roșie (3) 6 4 1 1 109:20 15
4. C.S.M.S. Iași (4) 6 3 I z 31:14 13
5. Rulmentul (5) 6 3 1 2 20:45 13
6. Gloria (6) 6 3 0 3 34:47 12
1. Constructorul (10) 6 2 1 3 29:32 11
8. Știinta

Petroșeni (8) 6 2 0 4 9:40 10
8. Știința

Timișoara (7) 6 2 0 4 36:93 10
10. Progresul (9) 6 1 1 4 25:32 9
11. Farui (11) 6 1 1 4 38:64
12. Știința Cluj (12) 6 10 5 15:85 8

r
• Campionatul de calificare: U.S.A.S. 

Năvodari — Precizia Săcele 6—3; chimia. 
Tirnăveni — Vulturii Timișoara 3—3; Me
talul Reșița — Metalul Hunedoara 6—0} 
Ideal Cernavodă — Constructorul Plo
iești 6—s>: A. S. Pitești — Cimentul Med
gidia 3—3; Metalul Buzău — Chimia 
Brăila 3—0 ; Constructorul Bîrlad — 
Cauciucul Or. Gh. Gheorghiu-Dej 
6—0; Constructorul T.R.C. Suceava—Di
namo- Bacău 6—3; I.C.F. — Politehnica 
3—14; Rapid — Aeronautica 45—3; Vul
can — Olimpia 3—3; Arhitectura — Ra
pid (restanță) 3—9; Colorantul — Dinamo 
II 3—o (Reprezentare); I.S.E. — C.S.S. II 
3—3; I.P.G.G. — S.N. Oltenița 6—17.
• Campionatul republican de juniori 4 

Constructorul — SSE 1 20—0; Grivița Ro
șie — css 0—17; Dinamo — Rapid 6—3} 
steaua — Progresul 3—0 1



CTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Trimisul nostru special, C. ilUOVfl, transmit

Sîmbătă 8 mai se va da, din Berlin, cel de al 18-lea 
start în „Cursa Păcii". Echipa României va fi prezentă și de 
această dată — ca și în cele 17 ediții precedente — cu 
cea mai puternică formație. Ciclismul romanesc va fi re
prezentat în întrecerea Berlin — Praga — Varșovia de 
maeștrii sportului Constantin Dumitrescu, Gabriel Moi- 
ceanu, Ion Ardeleanu, Ion Stoica, Walter Ziegler și Lu
dovic Zanoni. Este o echipă matură, cu multă experiență 
în marile confruntări internaționale. Elocvent în această 
direcție este faptul că cei 6 cicliști au un total de 37 de 
participări la „Cursa Păcii". Recordmanul echipei — ca 
de altfel și al tuturor formațiilor participante la această 
ediție a „Cursei Păcii" —- este Constantin Dumitrescu, 
prezent pentru a 11-a oară la startul întrecerii. în ceea ce 
privește experiența competițională am mai putea aminti 
faptul că sportivii noștri au fost prezenți la campionatele 
mondiale, la Jocurile Olimpice și la alte întreceri interna
ționale de amploare în care au avut ocazia să-i cunoască 
pe toți alergătorii de valoare din lume. Reiese din aceasta, 
eă actuala competiție nu prezintă pentru reprezentanții 
ciclismului românesc, 
„necunoscută".

în afara recordului 
Oare echipa noastră îl 
R. S. Cehoslovace, R. ...
noștri au repurtat în competiția Berlin — Praga — Var
șovia și o serie de rezultate deosebit de valoroase. Astfel, 
în clasamentul general pe echipe formația noastră s-a 
clasat de două ori pe locul II (1948 și 1964) și o dată pe 
locul III (1961), C. Dumitrescu a ocupat locul II în clasa
mentul final al ediției a IX-a (1956), iar 5 cicliști români 
au cucerit locul I în 7 etape ale „Cursei Păcii". în echipa 
din acest an se află învingătorii a 5 etape : Gabriel Moi- 
ceanu (3), C. Dumitrescu (1) și Ion Stoica (1).

Acestea sînt — dacă se poate spune așa — „anteceden
tele" rutierilor noștri. Să recapitulăm acum ce-au făcut ei, 
în ceea ce privește pregătirea, pentru startul din acest 
an. După antrenamentele de la cluburi și verificările co
mune, antrenorul Ernest Golgoți s-a oprit la un lot de 9 
cicliști (în afara celor 6 au mai făcut parte Gh. Moldo- 
veanu, I. Braharu și Fr. Gera) pe care l-a „rodat" în 
cîteva întreceri internaționale. Mai întîi la Constanța (în 
compania cicliștilor din R. S. Cehoslovacă și R. P. Bulga
ria), apoi în R. S. Cehoslovacă (cu alergători din R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria, și R. S. Cehoslovacă), iar în ulti
mele zile în Italia. Alergătorii români au luat parte în 
Italia la 3 curse în care s-au întîliut cu cei mai buni ru
tieri amatori italieni, precum și cu cicliști de valoare din 
Belgia, Franța, R. P. Polonă, Uniunea Sovietică, Elveția 
etc. Comportarea bună pe care au avut-o în aceste curse 
a fost sublimată în comentariile elogioase ale presei spor
tive italiene.

De marți, cicliștii noștri se află la Berlin. Ei au intrat de acum în 
atmosfera specifică startului în marile întreceri internaționale. Ceea ce 
caracterizează întreaga echipă este optimismul. Firește, nu o încredere exa
gerată, ci o apreciere justă a valorii și pregătirii pe care o dețin. Cei 6 
rutieri români sînt conștienți că iubitorii sportului din țara noastră așteaptă 
de la ei o comportare cel puțin egală cu aceea pe care au avut-o în ediția 
trecută a „Cursei Păcii", Acest lucru nu este ușor, dai’ este posibil.

HRISTACHE NAUM

din nici un punct de vedere, vreo

de participări la „Cursa Păcii**,  pe 
deține împreună cu reprezentativele 
P. Polone și R. P. Bulgaria, cicliștii

Redacția și administrația; sir. Vasile Conta ar. 16, telefon 11,10.05, interurban 72 și 286. Telex; sportrom buc. 180. Tiparul; l. P. „informația", str. Brezotanu, 23—25.

EREVAN, 5 (prin telefon). Echipele 
de gimnastică a R. R. Române și-au 
început turneul în U.R.S.S. evoluînd 
marți seara, pe scena Operei din lo
calitate, în compania selecționatelor 
R. S. S. Armene. întîlnirea a consti
tuit revanșa întrecerilor prietenești 
desfășurate anul trecut la Cluj și 
cîștigate de sportivii noștri. Gazdele 
s-au pregătit temeinic și au reușit în 
parte să-și realizeze obiectivul pro
pus. Spun în parte pentru că la in
dividual compus băieți victoria a re
venit reprezentanților țării noastre 
prin Al. Silaghi, care, după o com
portare remarcabilă, a ocupat locul 
I în clasamentul general precum și 
în trei din cele șase probe (sol, 
sărituri și paralele). La echipe, bă
ieți și fete și individual compus fete, 
locurile I au fost ocupate de gimnaș- 
tii armeni.

La masculin disputa dintre cele 
două echipe s-a desfășurat sub sem
nul unui echilibru evident. Și dacă 
la cal cu minere nu ratam 4 execuții 
atunci cu siguranță că și la echipe, 
victoria ne-ar fi revenit Gazdele, 
mai bune la acest aparat cu care s-a 
inaugurat întrecerea, au luat un avans 
de aproape 3 puncte. Treptat însă,

echipa română a redus din handicaț 
ajungind în final la o diferență d 
15 sutimi: 277,40—277,25 în favoa 
rea gazdelor.

La feminin, victorie netă a echipe 
gazdă (183,40—178,20). Infrîngerea e 
chipei noastre se datorește lipsei d< 
omogenitate și de experiență a celo 
mai multe dintre gimnaste. In aces 
meci și-au făcut debutul internaționa 
două foarte tinere gimnaste din Ba 
cău, Maria Andrioaie și 
su (15 ani!) precum și 
rită.

Rezultate tehnice. 
R.S.S. Armeană 
183,40—178,20.
1. Valentina Javoronkova 38,65; 2.
Goarik Sarkisian 37,20 ; 3. Rozalia
Baizat 36,95. 6. Elena Ceampelea
35,55 ; 7. Lucia Chiriță 35,50. Echipe 
băieți: R.S.S. Armeană — R. P. Ro
mână 277,40—277,25. Individual com
pus : 1. Al. Silaghi 56,70; 2. A. As- 
navurian 56,50; 4. Gh. TohȘneanu
55,45; 6. Gh. Stanciu 54,95.

Sîmbătă echipele noastre evoter 
ează la Tbilisi.

Mariana Rti 
Lucia Chi-

Echipe fete j
R. P. Română 

Individual compus ;

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Nume noi în atletismul feminin
peste

l'EQUIPE
Si la ultima ediție a J.O. de la To

kio a reieșit cit se poate dei clar dife
rența de clasă care există între lotul 
masculin al reprezentativei de atle
tism din S.U.A. și cel feminin. Cu ex
cepția probelor de sprint, unde de alt
fel valoarea lor este de necontestat, 
atletele de peste Ocean au concurat 
destul de timid, fără ca să obțină vreo 
performantă ieșită din comun. Lucrul 
acesta a dat serios de gîndit tehnicie
nilor și specialiștilor din această țară, 
avind in vedere avansul serios luat 
în ultima vreme de atletele europene 
și cele australiene. Ziarul parizian 
„L'EQUIPE" publică sub titlul : 
„S.U.A. pregătesc o echipă puternică 
de atletism feminin", următoarele:

„Avem o masă largă de sportive — 
declara, cu puțină vreme în urmă, 
Walter Haas, conducătorul echipei 
S.U.A., care a întreprins în acest an 
un turneu în Europa ; fotosim aceleași 
metode și totuși atletele noastre nu 
reușesc să se ridice (în probele de 
concurs mai ales) la un nivel superior. 
Poate că nu muncim suficient ?“

Si plecînd de la această idee, cei 
mai multi dintre antrenorii echipelor 
universitare din S.U.A au pornit 
chiar din acest an la o puternică 
campanie de dezvoltare a atletismului 
feminin

„Elementele talentate nu ne lipsesc 
— releva in cadrul unor interviuri a- 
cordate ziariștilor europeni Maria 
Sexton, antrenoarea principală a se
lecționatei de peste Ocean. După cum 
aii văzut. în intilnirile directe pe care 
le-am susținut la Londra și Berlin cu

puternicele reprezentative ale Marii 
Britanii și, respectiv, R. F. Germane 
(este vorba de meciuri desfășurate pe 
teren acoperit) elevele mele au cîști- 
gat, cu ușurință, chiar și probe unde 
erau mai puțin favorite. Să vă pre
zint pe cîteva dintre ele :

Aruncătoarea de greutate Lynn 
Graham are doar 17 ani, 1,79 m și 89 
kg. După 17 luni de atletism aruncă 
15,13 m (nou record american de sală) 
și după spusele antrenorului ei, la 
siirșitul acestui sezon va putea atinge 
60 de picioare (18,28 m). La Mexico 
ea va fi cea mai puternică adversară 
a Tamarei Press, fată de care are de 
pe acum avantajul unei mai mari elas
ticități și explozii in aruncare. O altă 
mare speranță a noastră este Marie 
Muelder (15 ani) de origine olandeză. 
Cu un an in urmă — la primele ei 
curse oficiale — Marie a realizat 
2:11,4 pe 880 yarzi, iar acum la Berlin 
ea a parcurs distanta de 800 m în 
2:08.3, cel mai bun timp realizat de o 
atletă americană pe această distantă. 
Șanse mari întrezăresc pentru viitoa
rea ediție a J.O. și tinerei Janell 
Smith din Fredonia (statul Kansas), 
care numără doar 16 ani. Ea a alergat 
o cursă de 400 m (tot Ia Berlin) în 
54,0 sec, depășind astfel recordul mon
dial de sală deținut de australianca 
Judy Amoore. Ea are o excelentă du
blură în persoana Normei Harris cre
ditată cu timpul de 55,0 sec. In sfîrșit, 
aș mai putea aminti pe noua corecord- 
mană a lumii in proba de 100 m, De- 
bie Thompson — o demnă urmașă a 
WUrnei Rudolph, ca și pe Pat Win
slow. care va trece în acest an 1,75 m 
la înălțime*.

După cum se vede, ultimele rezul
tate ne lasă să întrezărim in curînd o 
nouă forță în atletismul feminin: 
sportivele din S.U.A.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
mentul general individual continuă să 
conducă francezul Raymond Poulidor. 

Etapa a doua a turului de ama
tori al Austriei (Perchtolsdorf—As- 
pang 131 km) a revenit austriacului 
Frantz Inthaler tn 3 h 32:04,0. El con
duce în clasamentul general, fiind ■' 
urmat la 54 sec. de olandezul Ge- 
raerds.

• Federația maghiară de speciali
tate a alcătuit echipa de ciclism care 
va participa la cea de-a 18-a ediție 
a „Cursei Păcii". Ea cuprinde urmă
torii rutieri: Antal Megyrdy, Ferencz . 
Horvath, Bela Juhasz, Laszlo Maho, 
Dezso Polaneski și Andras Takacs. ] 
Echipa maghiară a părăsit miercuri 
Budapesta plecînd la Berlin.

TENIS DE MASA. Continuîndu-și1' 
turneul în Europa, echipei/) Japoniei 
au evoluat îrtir-un meci mixt la Chel
tenham în compania selecționatei An
gliei. Oaspeții au obțifiut victoria cu 
scorul de 8—1. Singura victorie a 
gazdelor a fost realizată de Diana 
Rowe, care a învins-o cu 21—19; 
21—17 pe Yamartaka. Iată celelalte 
rezultate înregistrate: N chir a—Harri
son 2—1; Takahasi—Neale 2—0; Ko- 
naka—Barnes 2—1; Kimura—Barnes 
2—1; Takahasi, Nohira—Barnes, Nea
le 2—1; Fukazu—Shannon 2—0; Ya- 
manaka, Masako—Rowe, Shannon 2—0.

BASCHET. A început tradiționalul 
turneu internațional masculin dotat cu 
„Cupa orașului Sofia". Baschetbaliștii 
orașului Praga au învins cu 79—77 
(43—41) pe cei din selecționata Bel
grad. Alte rezultate: Kiev—Varșovia 
88—70 (38—28); Sofia—Budapesta 
92—60 (42—34).

CICLISM. Turul ciclist al Spaniei 
(etapa a 6-a — 161 km): Victoria a 
fost repurtată de rutierul spaniol Mar
tin Pinera (în 3h 49:09,0). In clasa-

De pe terenurile de fotbal
IERI LA LONDRA : ANGLIA —

UNGARIA 1—0 (1—0)

LONDRA, 5 (prin telex). Ieri, pe 
stadionul Wembley, în fața a 50 000 
de spectatori, s-a desfășurat meciul 
amical dintre reprezentativele An
gliei și Ungariei. Victoria a revenit 
la limită echipei gazdă, care a mar
cat singurul gol prin Greaves în 
min. 17. Victoria englezilor eiste me
ritată, cu toate că golul s-a înscris 
dintr-o mare greșeală a apărării echi
pei oaspe. Gazdele au avut multe 
ocazii dar înaintașii le-au ratat. 
Echipa maghiară -— din care au lipsit 
Tichy și Albert —I a avut un atac 
ineficace, iar cele două mari ocazii 
din repriza a doua au fost ratate de 
Bene. Arbitrul francez Schvinte a 
condus echipele: ANGLIA: Banks — 
Coen, Wilson — Stiles, Jackie Charl
ton, Moore — Paine, Greaves, Brid
ges, Eastham, Connely. UNGARIA: 
Gedei — Matrai, Meszoly, Sarosi — 
Nagy, Sipos — Gorocs, Varga, Bene, 
Nogradi, Fenyvessi.

DUPĂ JOCUL DE LA LIVERPOOL

După cum s-a mai anunțat, în pri 
mul meci al semifinalelor „Cupei cam 
pionilor europeni" echipa gazdă F. C 
Liverpool, deținătoarea „Cupei An 
gliei", a învins cu 3—1 (2—1) pe In 
ternazionale Milano. înainte de înce 
perea meciului, jucătorii internațio 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

nali Gordon Milne și Gerry Byrne de 
la Liverpool, care nu au jucat contra 
lui Internazionale fiind accidentați, 
au făcut un tur de onoare pe pista 
stadionului purtînd pe rînd „Cupa 
Angliei", cucerită sîmbătă. Apoi, a 
început jocul care a fost influențat 
de terenul desfundat din cauza ploii 
căzute în ajunul întîlnirii. La 2—1 
pentru Liverpool, gazdele au mai în
scris un al treilea punct, însă arbitrul 
austriac Steiner l-a anulat pe motiv 
de ofsaid.

După pauză, italienii (cu Jair ...fi
gurant, fiind accidentat) activează 
prin Peiro cu mult succes și incursiu
nile sale provoacă panică în careul 
echipei engleze. Mazzola are o mare 
ocazie de a egala, pe care o ratează. 
Italienii contraatacă din ce în ce mai 
periculos, de multe ori gazdele fiind 
obligate să se apere în 9 oameni. Li
verpool își revine apoi și pune stă- 
pînire pe joc și înscrie: Smith trimite 
lui Hunt (care după unii corespon
denți sportivi ar fi fost în poziție de 
ofsaid) acesta a tras precis, Sarti a 
respins balonul în picioarele lui St. 
John, care a împins mingea în pla
să (minutul 74).

Apoi gazdele au atacat în trombă, 
punînd la grea încercare pe Sarti, 
unul din jucătorii cei mai buni ai e- 
chipei Internazionale în acest meci. 
Este greu de dat un pronostic pentru 
meciul revanșă de la 12 mai la Mi
lano.

Caleidoscop
DOI TINERI sportivi si

rieni, Asad Kassis și Zărim 
Akmakeian, au început la 
8 mai 1964 înconjurul lumii 
pe bicicletă. După ce au 
trecut prin Liban, Turcia, 
R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugo
slavia, Austria, R.S. Ceho
slovacă, R. F. Germană, 
R.D. Germană și R.P. Po
lonă, cei doi temerari ci
cliști au ajuns zilele trecu
te pe teritoriul U.R.S.S. și 
acum se află la Leningrad. 
Parcurgind în medie 150 
de kilometri pe zi, ei spe
ră să termine ocolul pă- 
mîntului în anul 1966. tn 
afara performantei pro- 
priu-zise, Kassis și Akma
keian și-au propus să scrie 
și o carte despre această 
lungă și neobișnuită călă
torie.

RECORDMANUL mondial

Ia săritura în lungime, atle
tul negru Ralph Boston, a 
declarat că nu renunță la 
atletism. „Voi continua să 
concurez pînă la Jocurile 
Olimpice din Mexic”, a 
spus el. Boston deține re
cordul mondial cu o per
formanță de 8,34 m. El esta 
în vîrstă de 25 de ani.

D. H. RUSSEL, președin
tele Federației internațio
nale de box amator, a de
clarat in cadrul unei 
conferințe de presă că va 
propune organizarea unei 
„Cupe a Europei44 pentru 
boxeri sub 21 de ani. Po
sibilitatea organizării aces
tei competiții, care ar per
mite afirmarea tinerelor 
talente, va fi discutată cu 
prilejul apropiatelor cam
pionate europene de la 
Berlin.

(Agerpres)

ECHIPA PIOILOR PENTRU MECIUL 
DE LA BUCUREȘTI

Pe adresa federației noastre de spe- ' 
cialitate a sosit, ieri, lista jucătorilor 
francezi care vor evolua la 16 mai 
la București. Echipa anunțată este 
următoarea : Casals — fundaș, Bonal, 
Puig, Saby, Rouch — treisferturi, 
Pauthe — mijlocaș la grămadă, Monie 
— mijlocaș la deschidere. Fabre, Ro
mero, Joffre — linia a III-a, Garri- 
gues, Cester — linia a Il-a, Zago, 
Abadie — linia I, Cabanier — talo- 
ner. Ca rezerve, în lotul reprezen
tativei Pirineilor figurează: Cussac, 
Blanc, Marty, Maria, Bătut.

DOI BOXERI, două gene
rații. Jack Dempsey, fos
tul campion mondial la 
toate categoriile și Cassius 
Clay actualul campion al 
lumii, nerecunoscut de

W.B.A. Clay privește admi
rativ pumnul lui Dempsey, 
care — cu vreo 40 de ani 
în urmă — a făcut ravagii 
pe ring...
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