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PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ !
deplasarea: Nedef, Novacek, Spiridon, Albu, No- 
sievicl, Demian, Cr. Popescu, Jean lonescu, A. 
popovici, Savu, Novac, Iecheli.
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• BÂSCHfilBALISTII ROMÂNI AU 

PLECAT LA ATENA

© ASTĂZI, MECIURI OFICIALE DE 
VOLEI LA BUCUREȘTI Șl CRAIOVA

)rgan ai Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Bucureștiul și Craiova găzduiesc astăzi două 
meciuri feminine de volei în cadrul campiona
tului republican la categoria A. seria I : C.P.B. 
—C.S.M. Sibiu în capitală și Voința—Partizanul 
roșu Brașov la Craiova. Partida din București 
se va desfășura in sala Giulești. cu începere do 
la ora 17.

• O NOUĂ GALĂ DE VERIFICARE

Mar{i 11 mai 1965 * 4 pagini 25 bani

STUDENȚII ÎN ÎNTRECERI.a a a W; s

în scopul verificării unor pugiliști selecțio
nați pentru „europene44 (I. Mihalic, C. Ciucă), 
Federația română de box organizează astâ-seară, 
de la ora 19, în sala Floreasca, o nouă gală de 
box. în program figurează o serie de meciuri 
atractive. în fruntea acestora se situează par
tida MIHALIC—DUMITRESCU, restanță din tur
neul „celor 4“. Ca urmare a indisponibilității lui 
C. Gruiescu, meciul acestuia cu Ciucă nu mai 
are loc- Ciucă va întîlni un alt boxer, care pînă 
în prezent n-a fost stabilit. Alte meciuri: N. 
Mîndreanu—C. Georgescu, C. Crudu—Gh. Anghel, 
I. Sabău—C. Stanciu. I. Marin—Gh. Vlad, M. 
lonescu—C. Rusu etc.

420 DE ATLEȚI
AU DISPUTAT TITLURILE 

DE CAMPIONI
AI UNIVERSITĂȚII 

BUCUREȘTI

Juminică dimineața, stadio-
Republicii a fost gazda ce- 

de-a Vll-a ediții a campio- 
ului de atletism al Universi- 
ii București. 420 de studenti 
studente, reprezentînd cele 
facultăți ale Universității 

au disputat titlurile de cam- 
mi ai Universității pe anul

A Vil-a ediție a campionatu- 
studentesc de atletism a 

st deschisă de tov. acad. 
dEORGHE MIHOC, rectorul 
diversității, care a urat tutu- 
Ir participanților succes in 
trecerea sportivă și la apro-

piața sesiune de examene. In 
continuare, timp de 4 ore, am 
asistat la întreceri viu disputate. 
Participarea numeroasă la fie
care din cele 14 pro'oe ale con
cursului a obligat pe fiecare 
cîștlgător să depună eforturi se
rioase pentru a ajunge în frun
tea clasamentelor. Aceasta a 
dus și la stabilirea a trei noi 
recorduri. Autorii lor: V. To
cilă. 100 m plat fete — 12,4 sec, 
C. Grecescu 1 000 m — 2:32,4 și 
C. Cula 55,20 m suliță băieți. 
V. Raica a alergat 100 m plat 
în 11,2 sec. egalînd astfel ve
chiul record.

Spicuim citeva dintre rezulta
tele tehnice înregistrate : FETE: 
100 m: V. Tocilă 12,4 sec, C. 
Vartan 13,6 ; 500 m : D. Neagu 
1:33,4, D. Cotei 1:36,8; lungime:

V Tocilă 5.06 m, C. Vartan
4.57 m ; înălțime : D. Săndules- 
cu 1,25 m, S. Schuster 1,25 m, 
A. Cazacu 1,25 m; greutate : 
S. Caliopia 7,70 m, R. Horja
7.58 m. BĂIEȚI: 100 m : V. Rai
ca 11,2 sec, G. Enache 11,3, V.
Lazăr 11,4; 400 m: V. Raica 

4x100 
Fizica 

: C.

52,0, I. Fulger 52,1 ;
m: Matematica 47 sec,
49,5, Chimia 49,8; 1000 m: „ 
Grecescu 2:32,4, C. Tatu 2:34,1 ; 
lungime : C.
1. Petre 5,95

Dobrescu 6.40 m, 
m ; Înălțime : P.

•ț

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dinamovistul Novac (nr. 12) și Novacek 
'Steaua), adversari în campionat, parteneri 

în echipa reprezentativă.
Foto : P. Romoșan

VOLEI : sala Giulsșli, ora 17 : C.P.B. — 
C.S.M. Sibiu (meci feminin de categoria A 
în seria I a campionatului republican).

BOX : sala Floreasca, de la ora 19 : galâ 
de verificare.

RUGBI : stadionul Tineretului II, ora 17 : 
I.C.F. — Arhitectura (campionatul de califi
care).

entitate scontate in etapa a ll-a

DINAMO BUCUREȘTI — 
TINȚA CLUJ 10—0 (5-0, 2-0, 
0. 1-0). Joc în sens unic, ca 
mare a diferenței nete de va- 
are si mai ales de pregătire 

favoarea gazdelor. După 3 
inute de joc (efectiv) dinamo- 
știi conduceau cu scorul de 

Intrucit jucătorii de cîmp 
^formației studențești au con- 
ițuit o slabă protecție în fața 
arțarului Mureșan. Apoi, repri-
1 cu repriză, dinamoviștii și-au 
ărit avantajul, ajungînd, in 
nai, la scorul rotund de 10—0. 
espre slăbiciunile oaspeților
2 vorbește și neputința lor de 
înscrie chiar în situațiile de

iperioritate numerică. Puncte- 
: învingătorilor au fost înscri- 
• de Zahan (2), Blajec (2), Mi- 
lilescu (2), Kroner, Mărcules- 
j. Novac și Grințescu. Bun ar- 
itrajul prestat de E. Beniamin.
MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RIȘUL ORADEA 3—4 (0-0, 0-2, 
■1, 1-1). Meci de mare luptă, 
lazdele au evoluat la un ni- 
el mai bun decît în prima eta- 
ă, dar au Kjnis greșeli în fi- 
alizare. Orădenii, deși au jucat 
țtb posibilități, au obținut o 
ictorie meritată. Au marcat 
teqheși (3) și Oros pqntru Cri
ni, Fiilop (2) și Joja pentru 
Iureșul. A arbitrat foarte bine 
I. Nicolaescu (Buc.).

I. PĂUȘ — coresp. reg.
T.C.ARAD — STEAUA 0—6 

)-2, C-l, 0-3, 0-0). Oaspeții au 
btinut o victorie clară în fața 
nui adversar care s-a străduit 
ă limiteze proporțiile scorului, 
iu marcat: Țăranii (3), Culi- 
eac (2) și Sabo.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 
2—6 (0-1, 1-3, 0-1, 1-1). Rapidiș- 
tii au realizat o victorie meri
tată, însă la un scor Drea sever.

F. GRADL — coresp.
★

Un meci disputat ieri, în ca
drul etapei a IV-a (!?!?): In
dustria lînei (Timișoara) — 
Steaua 0—9 (0—1, 0^—4, 0—2, 
0—2).

Reprezentativa masculină de baschet a țării 
noastre a plecat ieri după-amlază la Atena pen
tru a participa — alături de echipele Greciei 
șt Bulgariei — la un turneu internațional de 
verificare în vederea campionatului european. 
Programul turneului este următorul: 13 mai : 
Grecia—Bulgaria, 14 mai: România—Bulgaria, 
15 mai: Grecia—România, iată lotul care a făcut

SPORTIVA
munca noului consiliu

orășenesc i€fS Satu-Mare
• Membrii consiliului cu sarcini concrete • Ajutorul nr. 1 — 
profesorii de educație fizică • Centrele

Nu de mult a luat ființă la 
Satu Mare — ca și în alte lo
calități din țară — consiliul o- 
rășenesc UCFS. Credem că nu 
este lipsit de interes să arătăm 
— pe scurt — cum și-a început 
activitatea noul organ UCFS.

Stînd de vorbă cu activiștii 
consiliului (președinte G. Orban, 
vicepreședinte cu problemele teh
nice, prof. P. Sabin) am aflat 
că noul organ UCFS are de în
drumat activitatea în 36 de a-

de inițiere în sport

Miercuri, cuplaj international pe stadionul „23 August"

Lotul de tineret—Wismut Aue (R.D.G.) 
și lotul R.P.R.-Borussia Neunkirchen (R.F.G.)

După cum se știe, miercuri 
12 mai trebuia să evolueze 
în Capitală în compania lo
tului R.P.R., aflat în .pre
gătire pentru partida de la 
30 mai cu Cehoslovacia, for
mația scoțiană Celtic Glas
gow. în ultimul moment Cel
tic a amuințat că nu poate 
juca la București la data 
fixată. în această situație a 
fost invitată formația vesit- 
genmană BORUSSIA NEUN
KIRCHEN, 
campionatul 
ciul lui
(R.D.G.) fiind perfectat, ur
mează ca miercuri, pe sta
dionul „23 August" să aibă 
loc următorul cuplaj :

Ora 15,15: LOTUL DE TI
NERET —

Ora 17:
BORUSSIA

participantă la 
ligii A. Me- 

WISMUT AUE

WISMLT AUE
LOTUL R.P.R. — 
NEUNKIRCHEN

Neunkirchen a 
în campionatul 

serie de rezultate 
notăm : 

1860, 2—1 
cu Koln, 
și ultimul 
Hannover

Borussia 
înregistrat 

ligii A o 
bune, dintre care 
3—0 cu Miinchen 
cu Hamburg, 1—1 
1—1 cu Bremen 
rezultat, 2—1 cu

96. Iată lotul Borussiei : Hei- 
den, Kohl, Peter, Berg,
Schoder, Muller, Pidancet,
Harig, Glod, Kirsch, Ertz,
Utzig, Kellwig, Simmet,
Schreier, Leist, Gratz, May, 
Melcher, Frisch.

sociații, în 6 secții de perfor
manță și în peste 10 comisii oră
șenești pe ramură de sport.

„Imediat după alegerea consi
liului — ne spunea președintele 
— activitatea noastră am îndrep
tat-o spre două direcții princi
pale : sprijinirea consiliilor aso
ciațiilor în organizarea activității 
sportive de mase și a muncii în 
secțiile pe ramură de sport".

Din viața organizației

noastre

Ecaterina Pop și Olga Cal, spri
jină în mod concret activitatea 
din secțiile da baschet, gimnas
tică etc. In general, consiliul o- 
rășenesc se sprijină foarte mult 
în îndeplinirea obiectivelor pe 
aceste valoroase cadre tehnice, 
profesorii de educație fizică.

Dintre ceilalți membri ai con
siliului, Sever Doroș, vicepreșe
dinte cu probleme organizatorice, 
și Alexandru Ferenți, sînt, cum 
se spune, oameni de nădejde ai 
noului organ UCFS. Primul, pe 
lingă că îndrumă activitatea fot-

După cum am constatat, consi
liul orășenesc se bazează pe a- 
portul tuturor membrilor săi, deci 
principiul muncii colective se află 
la loc de cinste.

La întrebarea noastră cum sînt 
repartizate diferitele sarcini, ni 
s-a arătat un plan de muncă în 
care peste 20 de activiști ob
ștești, oameni pasionați de sport, 
aveau trecute în dreptul nume
lor problemele de care răspund, 
termenele de îndeplinire etc. De 
pildă, toți profesorii de educație 
fizică, membri ai consiliului, au 
sarcini precise pe linia îndru
mării aotivității din secțiile pe 
ramură de sport. Iată, prof. Ion 
Lini pe lîngă că răspunde de 
funcționarea cercului pedagogic 
al profesorilor de educație fizică 
din oraș se ocupă și de îndru
marea secțiilor de atletism din 
asociațiile Metalul, Unio, Olim
pia și Luceafărul. O serie de alți 
profesori, cum sînt J. Felmeri,

t. rabșan

(Continuate în pag. a 2-a)

Programul baschetbaliștilor 
profesioniști din S.U.A, 
După cum am mai anun

țat, la siîrșitul lunii ne va 
vizita o echipă de baschet 
alcătuită din cei mat buni 
profesioniști din S.U.A. F.R. 
Baschet a stabilit următorul 
program de disputare a jocu
rilor pe care le vor susține 
profesioniștii americani în 
compania unor selecționate 
locale : 25 mai ia București 
(în potcoava stadionului Re
publicii), 26 mai Ia Brașov 
(pe stadionul Tractorul), 28 
mai la Sibiu. 29 mai la Timi
șoara (pe stadionul „1 Mai"). 
30 mai al doilea meci la 
București.

CLUJ 10 (prin telefon de la tri
misul nostru). Pe stadionul orășe
nesc, bine amenajat și în bune 
condițiuni atmosferice, a avut ioc 
luni prima zi a întîlnirii de atle
tism dintre echipele Cluj — Dina
mo — Rapid, în cadrul campiona
tului republican. Rezultatele Înre
gistrate sînt, în general, modeste.

In cele 13 probe ale concursului 
rapidiștii au obținut victoria de 
6 ori, clujenii de 4 și dinamoviștii 
de 3 ori. Clasamentele întreceri
lor: Cluj — Dinamo 3C—48 p la 
bărbați și 25—23 la femei. Cluj — 
Rapid 41—42 și 20—29, Dinamo 
— Rapid 50—37 șl 17—33. După cum 
se vede, la „general", ambele for
mații bucureștene conduc in în-

tîlnirea cu Clujul cu același scor 
71—61 p Iar Rapidul are un avan
taj de 3 p în meciul cu Dinamo.

Iată cîștigătorii individuali : 
200 m : V. Popescu (R) 22,8; 1500 
m : C. Bloțiu (R) 4:01,3 și Barabaș 
(D) 4:01,9 (! !); io 000 m : N. Mus
tață (D) 30:16,6; 110 mg : C. Socol 
(C) 15,3 ; înălțime : C. Porumb (C> 
2,00; triplu : V. Dumitrescu (D) 
14,67 ; greutate : A. Raica (R) 15.66; 
suliță : St. Naghi (C) 58,72; FEMEI: 
800 m : El. Teodorof (D) 2:14,0; 
80 mg ; V. Bufanu (R) 11,7 ; 4x100 
m: Rapid 50,2; lungime : S. Tănase 
(C) 5,62 — îec. regional ; disc :
N. Barbu (R) 39.08. Concursul ss 
încheie marți.

AD. VASILIU

Duminică s-a desfășurat pe un traseu în circuit, ales în jurul stadionului Tineretului, campionatul regional de semifond deschis seniorilor și juniorilor. Iată o secvență din proba rezervată /«■» 
miorilor..

Foto : P. Romoșd»
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IN COMPLETARE IA REZULTATELE ETAPEI Vești de la corespondenți
LA BUCUREȘTI, în cuplajul de la 

Dinamo, minimum de probleme pentru 
învingători: Dinarno (t) — 40 de mi
nute cu C.S.M. Sibiu ; Metalul (I) — 
cu clteva eonoții in primul set pierdut 
în fața Partizanului roșu Brașov, după 
care a cîștigat destul de ușor urmă
toarele trei, deși învinsele au marcat 
14 și respectiv 13 puncte în seturile 
3 și 4 în fine. Steaua fm) a aflat re
zistență din partea Științei Timișoara 
doar în setul întîi, cîștigat la 14, pe 
urmă studenții s-au... stins văzind cu 
ochii și cedînd la 2 și la 9. (R. C.)

Constructorul Brăila — Progresul 
Buc. (m. I) 3—1 (6, —13, 9, 4) — vic
torie datorată de brăileni superiorită
ții la blocaj. (I. BALTAG — coresp.).

Petrolul — Dinarno Buc. (ta. I) 0—3 
in 55 de minute... calme pentru Dina
mo (A. VLÂSCEANU și C. AVERCHE 
— corespondenți).

Farul — Știința Galati (m. I) 3—2: 
cel mai frumos meci al etapei. S-au 
remarcat Timirgazin și Coțoveanu de 
la Farul, respectiv lor ga și Vasile. 
(C. POPA — coresp ).

C.S.M.S. IAȘI — DINAMO BIHOR 
(m. I) 2—3: victorie meritată a oaspe
ților, joc slab din partea ambelor echi
pe. (I. BACIU — coresp.).

Știinja Brașov — Semănătoarea 
București (m. II) 3—1 clar, cu dificul
tăți pentru Știința doar în setul 2, 
pierdut la 13. (V. SECĂREANU — 
coresp.).

Metalul Pitești — înainte Timișoara 
(m. llj 3—1, după un joc de slabă fac
tură tehnică. (ELENA MIHALACHE — 
coresp.).

Electroputere Craiova — Ind. sfrmei 
C. T urzii (m. 11} 3—0. Un meci frumos, 
in care s-au remarcat Sloeriică, Ni- 
toescu și Nicuiescu de la gazde, Mi- 
trea și Lăpăduș de la oaspeți. (T. ȘTE- 
FÂNESCU — coresp.).

C.SM. Cluj — Știința Petroșeni 
(m. II) 3—2. Dispută animată doar în 
primele două seturi ciștigate de CSM, 
care apoi „cade“*șL o dată cu setul 3 
pierdut, are asigurată... retrogradarea, 
de care scapă în schimb petroșenenii. 
Foarte bun arbitrajul: N. Beciu-Bucu- 
rești. (ȘT. TĂMAS — coresp.).

CLASAMENTELE ARATĂ ASTFEL 
urma rezultatelor de duminică:

SERIA I
MASCULIN

In

ORAȘUL
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

43,65 p. (toate gimnastele fac parte 
din asociația sportivă Flacăra).

Amănunte de la jocuri 
din seria I a campionatek

Pregătirile rugbiștilor 
pentru meciurile 

cu selecționatele Pirineilor
A II-A

1. Dinamo Buc. 22 20 2 64:14
2. Tractorul Brașov 21 20 1 60:13
3. Rapid Buc. 18 17 1 52: 7
4. Ștlinta Galati 21 14 7 49:29
5. Steaua Buc. 22 12 10 45:33
6. Farul constanța 22 9 13 33:44
7. Minerul B. M. 21 9 12 31:45
8. Constr. Brăila 22 8 14 31:47
9. Știinta Tim. 22 8 14 33:51

10. Petrolul Ploiești 22 8 14 30:48
11. Progresul Buc. 22 7 15 29:47
12. Știinta Cluj 20 8 12 31:39
13. Dinamo Bihor 21 6 15 23:55
14. C.S.M.S. Iași 22 3 19 22:61

SERIA I
FEMININ

1. Rapid Buc. 2G 19 1 59:15
2. Dinamo Buc. 20 18 2 56:17
3. C.P. București 19 14 5 49:26
4. Farul Constanța 20 13 7 45:27
5. Știința Cluj 20 12 8 45:35
6. Metalul Buc. 20 11 9 41:39
7. C.S.M. Sibiu 19 10 9 37:35
8. Voința Craiova 19 7 12 25:45
9. Partizanul r. Brașov 19 5 14 30:45

10. Progresul Buc. 20 4 16 26:53
11. Știinta Buc. 20 4 16 23:50
12. C.S.M. Cluj 20 1 19 10:59

2S:19 
27:24

SERIA 
MASCULIN

1. Știința Brașov
2. înainte Tim.
3. Ind. sârmei C. T.
4. Știința Petroșeni

5—6. Semănătoarea Buc.
5—6. Electroputere Craiova

7. C.S.M. Cluj
8. Metalul Pitești

42
41
35
35
34
31
30
30
30
30
29
28
27
25

39
33
33
33
32
31
29
26
24
24
24
21

23
21

Recent în sala de gimnastică a 
Școlii generale de 8 ani nr. 3 din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul eta
pei orășenești a concursului republi
can pentru copii și juniori II, la care 
au participat 35 de concurente. Con
cursul a constituit un bun prilej de 
verificare a stadiului de pregătire a 
gimnastelor care lucrează în cadrul 
centrului de antrenament, înființat 
nu demult, condus de antrenorul 
Marcel Duncan, și un bun început 
de activitate competițională.

REZULTATE TEHNICE : cat copii: 
1. Petruța Paciurcă 36,15 p. 2- Sânzia
na Parascbiv 34,85 p- 3. Cătălina Flo- 
rea 33.95 p.; cat. II jun.; 1. Lidia Vo- 
roneanu 44,65 p. 2. Georgeta Dosicea- 
nu 44,60 p. 3. Margareta Murvui

A. Aromi nesei

TG. MUREȘ

La etapa orășenească a concursului 
republican de copii și juniori II au 
participat 58 de gimnaști și gimnaste. 
Lată-i pe cei clasați pe primele locuri: 
FETE, cat. copii: 1. Mariana Erkedi 
(Ș.S.E.); 2. Maria Dezsi (Ș.S-E.j; 3. Ana 
Cseke (Ș.S.E.); cat II jun: 1. Ana Ker- 
tesz (Ș.S.E.); 2—3. Suzana Imre 
(Ș.S.E.) și Suzana Horvat (Bolyai). 
BĂIEȚI, cal. copii: 1—2. Al. Rotaru 
(Ș-S.EȚ și Iosif Schlier (Bolyai); 3. 
Barna Orban (Ș.S.E.),- cat. II jun: 1. 
Ștefan Gal (Ș.S.E.); 2. Emeric Islai 
(Bolyai); 3. Iosif Nagy (Ș.S.E.).

loan Păuș

Aspecte din munca noului consiliu 
orășenesc UCFS

(Urmare din pag. 1)

MASCULIN

Stiinta Galati — Știința Petroșe 
(22—18). Partida a avut un slab niv 
tehnic. O formă excepțională a dov 
dit portarul Mărculescu (Petroșen 
(T. Siriopol — coresp.).

Știința Tg. Mureș — Dinarno Brașc 
(13—16). Un numeros public (1.500 t 
spectatori) a asistat la acest joc. Se: 
rul s-a menținut la început egal (mi; 
21 : 5—5), dar apoi oaspeții s-au in 
pus. (S. Szabo — coresp.).

Tractorul Brașov — Știința Tim 
șoara (13—15). Victoria studenții»? 
este pe deplin meritată. Gazdeje a 
greșit mult în atac, ratînd 
ocazii. Bun arbitrajul lui P. 
(Buc.). (T. Marin — coresp.).

mult 
Țîrc.

Toma Iosif și Adalbert Jeder) s-au

Voința Sighișoara — Dinarno 
(6—8). La început au condus 
nicii (min. 22: 4—2). In continuar 
oaspeții s-au detașat, datorită eficaci 
tății acțiunilor ofensive. (P. Gheorghii 
— coresp.).

FEMININ

Bacă 
local

Rugbiștii bucureșteni își continuă 
pregătirile pentru partidele de se
niori și juniori pe care urmează să 
le susțină, la 16 mai, cu reprezen
tativele Pirineilor. Duminică, ju
niorii au jucat cu Constructorul, for
mație care ocupă locul VII în clasa
mentul din categoria A. Conduși la 
repriză, juniorii și-au concretizat su- 
jierioritatea din partea secundă a par
tidei, obținînd o victorie la limită: 
11—9 (0—6). Pentru Constructorul au 
înscris Antimoianu (3) și Lăzărescu — 
din lovituri de pedeapsă. Punctele 
juniorilor au fost realizate de Braga, 
Meiu și Ghimbășanu (cîte o încer
care, ultima transformată de Hara- 
lambie).

Seniorii au avut... doi adversari: 
Progresul și Gloria, echipe clasate pe 
locurile X și, respectiv, VI. După 40 
de minute de joc, avînd ca adver
sar echipa din dr. Staicovici, scorul 
era 34—0 pentru Selecționata Bucu- 
reștiului. Autorii punctelor: Irimescu 
9, Wusek 6. Penciu 4, Șerban 3, 
Băltăretu 3, Teodorescu 3, Ionescu 3, 
Mateescu 3. în continuare, lotul bu- 
cureștean a întîlnit echipa Gloria 
care s-a dovedit decisă să realizeze 
un scot mai strîns. Repriza a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 14—0 prin 
încercările reușite de Teodorescu (2), 
Dragomir si Giugiuc, una transfor
mată de Irimescu.

Următoarele meciuri: miercuri. Ia 
ora 17 Lotul de seniori — pe sta- 
oionul Dinarno — cu Olimpia, Lotul 
de juniori — pe terenul Rapid — 
cu Rapid.

5
7
7 24:23 21
1 25124 21
7 26:26 21
7 23:23 21

14 9
14 7
14 7 
14 7 
14 7 
14 7
14 7 7 24:26 21 
14 5 9 19:31 19

IERI DUPĂ-AMIAZĂ, LA GIULEȘTI: 
Rapid — C.S.M. Sibiu (L I) 3—0 (2, 9, 
10). Rezultatul nu e inclus In clasa
mentul de mai sus.

balistică din oraș, răspunde din partea 
biroului consiliului și pentru funcțio
narea centrelor de inițiere în sport, 
iar al doilea are sarcini concrete pe 
linie de piopagandă.

O dată cu venirea primăverii un ac
cent deosebit a pus consiliul orășenesc 
și pe problema amenajării terenurilor 
sportive simple, îndeosebi în curțile 
școlilor, și pe activitatea centrelor de în
vățare a sporturilor. La primul punct 
putem spune că s-au făcut pași serioși. 
In curtea Școlii medii nr. 2 se lărgește 
continuu numărul terenurilor de sport 
de tot felul. S-au făcut unele amena
jări și la Școala medie nr. 1, la Școala 
profesională Unio și la alte școli. In 
privința centrelor de inițiere orașul 
Satu Mare se situează pe primul loc 
în regiune. La ora actuală funcționează 
în bune condițiuni centre de inițiere 
la lupte, baschet, tenis de masă și po
pice. Astfel, la lupte (instructori spor-

tivi
și obținut o serie de rezultate promi
țătoare. Din cei 45 de tineri care se 
pregătesc la centrul de pe lingă aso
ciația sportivă Unio zece au participat 
la faza regională a campionatului re
publican și opt dintre ei s-au clasat pe 
locul I. Cîțiva dintre ei, ca de pildă 
M. Ciulan, Gh. Dana, M. Modoc vor 
intra in curînd în lotul echipei aso
ciației, care activează în campionatul 
republican. în curînd își vor deschide 
porțile și centrele de copii la fotbal, 
atletism și natație.

Pe lîngă aceste aspecte pozitive ale 
muncii consiliului orășenesc, după cum 
ne spunea profesorul P. Sabin, mai sînt 
și unele neajunsuri. Astfel, nu în toate 
asociațiile sportive se organizează com
petiții de mase ca, de pildă, întrecerile 
Spartachiadei de vară, încasarea coti
zațiilor UCFS mai lasă de dorit 
unele asociații, iar dintre comisiile 
rășenești cele de handbal și volei 
sînt suficient de active.

în
o-
nu

STUDENȚII ÎN ÎNTRECERI.• • •

(Urmare din pag. 1)

Zatnfirescu 1,75 m, C. Dobrescu 1,76 
m; greutate: H. Ștefan 13,82 m, I. 
Bogdan 13,45 m, C. Bert 13,29 m ; su
liță : C Cula 55,20 m, A. Mărculescu 
51.38 m. Clasamente: Fete: 1 Mate
matica 248 p; 2 Chimia 166,50 p; 3. 
Fizica 134 p. Băieți: 1. Matematica
218.50 p; 2. Geografia 165.50 p; 3. 
Limbi slave 159,50 p. General: 1. Ma
tematica 466,50 p; 2. Limbi slave
294.50 p ; 3. Fizica 290,50 p

M. GHIOLDUȘ

LA BAZINUL FLOREASCA, 
RECORDMENI ȘI CAMPIONI

bazinul Floreasca, mare anima-La
tic. Cei mai buni înotători din rîndul 
studenților bucureșteni se pregăteau să 
ia startul în probele campionatului uni
versitar al Capitalei.

Toți studenții au luptat din răsputeri

pentru o performanță cit mai frumoasă 
și unii dintre ei au realizat-o. Foarte 
interesantă a fost întrecerea în clasa
mentele pe echipe. Studenții de la ICF 
s-au dovedit cei mai buni, dar remar
cabilă a fost și comportarea celor de 
la Universitate. Iată, de altfel, clasa
mentele pe echipe și individuale : GE
NERAL PE ECHIPE : 1. LC.F. 101 p. 
2. Universitatea 56 p, 8. Politehnica 
39 p, 4. Arte 18 p, 5. l.M.F. 15 p, 6. 
l.S.E. 11 p. Au mai participat studenți 
de la Arhitectură, Construcții și LP.G.G. 
Clasamente individuale : BĂIEȚI — 
100 m liber : 1. N. Firoiu (I.C.F.) 
1:01,2; 2. A. Lesai (I.C.F.) 1:02,3; 3. 
M. Bucurescu (Universitatea) 104,4 ; 
100 m bras : 1. G. Malarciuc (Politeh
nica) 1:16,6 ; 2. I. Condcescu (Arte) 
1:23,4; 3. N. Cîrjan (Universitatea) 
1:28,2; 100 m spate: 1. G. Trohani 
(Universitatea) 1:13,0 ; 2. AI. Bota (Po
litehnica) 1:16,9; 3. M. Cerchez (ICF) 
1:19,8; 100 m flatare: 1. G. Trohani 
1:18,2 : 2. M. Cerchez 1:19,7 ; 4x100 m

liber •’ 1. I.C.F. 4:33,2; 2. Politehnica 
5:00,4 ; 8. Universitatea 5:00,5 ; FETE 
— 100 m liber : 1. Ingrid Ungur (Poli
tehnica) 1:06,6 ; 2. Cristina Balaban 
(LC.F.) 1:07,8; 100 m bras: 1. Geor
geta Lupuțiu (LC.F.) 1:30,4 ; 2. Sanda 
Griafoscu (I.C.F.) 1:30,4 ; 3. Mihaela 
Dristoreanu (Universitatea) l:36,0; 100 
tn spate: 1. Cristina Balaban 1:25,1 ; 
2. Irina Prodanov (Universitatea) 
1:38,1 ; 100 m fluture : 1. Măriuca Ro
taru (I.C.F.) 1:24,5 ; 2. Anca Trohani 
(LC.F.) 1 =31,0 ; 4x100 m mixt : 1. ICF 
6:13,7 ; 2. Universitatea 6:47,7.

Din nou un premiu de 120000 lei lu Pronoexpres
Azi se închide vin zarea biletelor pentru concursul special 

Pronoexpres din 12 mai. La acest concurs, în afara premiilor 
în bani, se atribuie suplimentar 10 autoturisme și numeroase 
alte premii în obiecte.

La concursul special din 10 februarie, participanții Lam- 
bescu Dumitru din Craiova (desenul de mai jos) și Hușanu 
Gheorghe din Iași au obținut cîte două autoturisme. Jucînd/ 
oricine poate înregistra un asemenea succes.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 20 
(etapa din 16 mai)

III. știința Craiova — U.T.A.
IV. Minerul B. Mare — Rapid
V. Știința Cluj — crișul

VI. Progresul — Farul 
VII. C.S.M.S. Iași — Dinamo Buc. 

VIII. Steagul Roșu — Petrolul
IX. Metalul Tîrgoviște — Dinarno Bacău
X. Gaz Metan Mediaș — Știința Timișoara 

XI. Juventus -
XII. Messina —

• Internazionale 
Florentina

In atenția ciștigătoritor la tragerea specială Lot» 
din 30 aprilie 1965

sorți a autoturismelor va avea loc vineri

I. Polonia — Bulgaria
U. Steaua — Dinarno Pitești

-— Dragul meu, te incit la o plimbare cu Fieful 
tneu !

— Draga mea, eu te invit la o plimbare cu Tra- 
bantul meu /

— Tragerea la 
mai a.c.

— Plata premiilor ■obișnuite în bani a început CC luni 
mai «x.

— Premiile suplimentare în bani la categoriile a IlI-a și a 
Vl-a sfert precum și cele de la categoria a Vil-a întregi și 
sferturi se vor expedia prin mandat poștal la domiciliul ciș- 
tigătiwilor începînd cu data de 11 mai a.c.

— Premiile suplimentare în bani de la categoria a VUl-e 
(2 numere) întregi și sferturi, se vor expedia prin mandat 
poștal la domiciliul clștigătorilor începând ou data de 16 mai 
a.c.. după tragerea la sorți a au-torismetor.

Premiile concursului Pronoexpres nr. 18 din 5 mai 
1965.

Categoria I,
a
a
a
a
a

Report categoria I pentru concursul special Prono
expres din 12 mai 1965: 11.087 lei.

Premiul de categoria I a revenit participantului 
Simion Dumitru din Timișoara.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

1 variantă a 120.000 lei.
II- a, 9 variante a 7.812 lei.
III- a, 85 variante a 890 lei.
IV- a, 350 variante a 278 lei.
V- a, 1393 variante a <59 lei.
VI- a, 5793 variante a 23 lei.

T imi 
timi' 
jocu

Tractorul Brașov — 
șoara (7—9) Victoria 
șorene se datorește, în ___ ,___
lui bun practicat pe semicerc. Arbitrj' . 
M. Petrescu (Buc.) a eliminat defini^* 
din joc pe Gerlinde Oprea (Știința 
pentru comportare necuviincioasă 
(Eugen Bogdan — coresp.).

C.S.M. Sibiu — S.S.E. Ploiești (21-7); 
Echipa sibiană a jucat aproape... sin
gură. (Gh. Topirceanu — coresp.).

Confecția București — Rapid Bucu
rești (8—5). Echipa Confecția a reali
zat o prețioasă victorie, datorită jo- . 
cului mai bun din repriza secundă. In 
această parte a Intilnirii feroviarele 
au evoluat mult sub posibilitățile ilor, 
practicind un joc static, fără orizont. 
Trebuie menționat, de asemenea, fap
tul că s-a ratat mult de ambele părți. 
(c. a.).

Știința Cluj — Mureșul Tg. Mureș' 
(5—7). Liderul clasamentului a reali
zat o victorie meritată. Studentele au 
condus cu 2—0. dar apoi au slăbit 
mui, ratînd foarte mult (Floroianu 
transformat două lovituri de 
(P. Radvaai — coresp.).

CLASAMENTE
MASCULIN

Știința 
echipei 
special,

ia 7

rit- 
n-a 
m).

r.' 
i. \

l.Dînamo Buc. 15 15 0 0 305:165 36
2. Steaua 14 11 1 2 279:190 23
3. Dinarno Brașov 15 9 0 6 269:239 18
4. Știința Tim. 14 9 0 5 216:233 18
5. Dinamo Bacău 14 1 1 6 194:176 15
6. Știința Galați 14 7 1 6 214:206 15
7. Tractorul Brașov 15 5 0 10 229:261 10
8. Voința Sighis, 15 3 0 12 188:252 6
9. Știința Tg. M. 15 3 0 12 192:275 6

10. Știi ața Petr. ÎS 2 1 12 204:293 5

FEMININ

1. Mureșul Tg. M. 15 11 1 3 180: 66 23
2. Știința Buc. 15 10 2 3 102: 72 22
3. Știinta Tim. 15 10 l 4 159: 81 21
4. Rapid Buc. 15 10 1 4 170:102 21
5. Șc. m. nr. 4 Tim. 15 9 0 6 144:114 18
6. C.S.M. Sibiu 15 7 1 7 121:116 15
7. Confecția Buc. 15 4 4 7 92:115 12
«. Tractorul Brașov 15 5 1 9 105:115 11
9. Știința Cluj 15 3 1 11 122:151 7

U). S.S.K Ploiești 15 o e 15 76:319 0ST. DUMITRU

Bogat in proteine, fosfor, grăsimi!
HERINGI, au o carne gustoasă, se găsesc sub formă proaspătă 4 

— congelați. Prin decongelare își păstrează calitățile de pește proaspăt, j
STAVRJDELE, bogat in grăsimi și substanțe chimice necesare orga- | 

nismului uman, se prepară prăjit, rasol, pfachie sau in sos marinat.
MACROURI, bogat conțiuut în proteine, fosfor și grăsimi, indicat ; 

pentru consum sub formă de pește prăjit, fript, la cuptor, etc. j
TAIUL, are calități nutritive asemănătoare cu ale crapului de ? 

crescătorie. Indicat și ca produs dietetic. I
F1LEURILE — indiferent de specie — prin faptul că nu conțin oase, j 

pot constitui un semi-preparat în bucătăria oricărei gospodine.



Din însemnările cronicarilor noștri
Așteptăm—

Etapa a 21-a a campionatului cate- 
oriei A nu a satisfăcut. în croni- 
iie apărute ieri în ziarul nostru re- 
actorii și corespondenții noștri au 
vut observații critice la adresa ca- 
ității fotbalului practicat de echipele 
ioastre din prima categorie. In cursul 
ilei de ieri am primit la redacție nu
meroase telefoane (scrisorile sînt pro- 
>abil pe drum), în care numeroși iu- 
•itori ai fotbalului își manifestau 
pentru a cita oară ?) nemulțumirea 
ață de felul cum evoluează fotbaliștii 
mștri fruntași. Nemulțumirea și tot
odată îngrijorarea lor este pe deplin 
ustificată dacă ținem seama că ne 
tflăm în preajma unor întilniri inter- 
îaționale de mare anvergură, că e- 
hipa națională n-a satisfăcut în me
iul cu Turcia, că, în principal, se- 
ecționabilii în marea lor majoritate 
e prezintă sub așteptări.

Punctul nevralgic continuă să fie, 
lupă părerea noastră, jocul fnaintași- 
or, in ciuda faptului că în etapa de 
fuminică s-au înscris 24 de goluri. 
Aceștia prezintă in continuare arhi
cunoscutele deficiențe: pripeli în fa
dele de finalizare (vezi înaintarea 
lapîdului), frecvența slabă în trasul 
^ .poartă de . la distanță și din orice 

ioziție ș.a.m’;d. Jucătorii cu persona- 
itate, de date avem atita nevoie la 
îceastă oră sînt accidentați (Mateia- 
iu, Pîrcălab) sau în declin de formă 
Ionescu, C. Dan. Creiniceanu, Geor- 
țescu), fiind puțin probabil că vor 
autea fi recuperați de selecționeri, 
’entru remedierea acestor probleme 
?ste de datoria formațiilor să practice 
m fotbal gindit, eficace, spectaculos, 
ar fn întrecerea pentru cele două 
puncte din clasament trebuie să se 
evite duritățile de genul celor de la 
Pitești, unde a căzut victimă Maie- 

*5 i ADioNUt
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janu, jucător care a atins o formă 
bună pentru .reprezentativă. In aceas
tă privință "s cuvînt îl au atât an
trenorii, cit și jucătorii, care trebuie 
să manifeste mai multă exigență față 

ei tnșiși, în preqătire, și respect... 
veciproc în timpul jocurilor. 11 aș
teptăm.

Referitor la etapa a 21
ridicat serioase semne
mai trebuie spus că

de
s-a

-a, care a 
întrebare, 
„bucurat"

La peluză, nu la 0“
tovarășii de la
„1 Mai" din

Nu se poate spune că 
administrația stadionului 
Pitești se dovedesc prea „amabili" cu 
oaspeții din alte localități, care nu 
sînt și susținători ai echipei locale din 
categoria A la fotbal.

Ne-a fost de-a dreptul imposibil să 
pătrundem în sectorul ,,O" la locurile 
(1290—0294 pentru care, duminică 9 
mai a.c.. aveam bilete., (n vădită con
tradicție cu „ocupați locul indicat pe 
bilei", inserată chiar pe biletele cum
părate, am fost „invitați'', de către to
varășii controlori, să ne ducem la... 
peluză

- Bine, dar avem bilete pentru sec
torul „O“ și e normal să ne ocupăm 
locurile pentru care am plătit, 
din București.

— Să vă duceți la sectorul 
București, nu aici. La Pitești 
să aveți legitimație specială!

Așa se tace că am vizionat 
Dinamo Pitești—Progresul București de 
la peluză.

Cel puțin dacă n-ar fi fost lovit 
Mateianu...

Sîntem

meciul

DUMITRU ALEXANDRU
tipograf la I. P. „Informația* 

de o serie de arbitraje 
mediocre, în care con
ducătorii de jocuri au 
uitat parcă misiunea ce 
o au în îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului. 
Aici, cuvintul îl are Co
legiul central al arbitri
lor. Tot așa cum aștep
tăm ca și în aceste con
diții grele, cei însărci
nați cu formarea echipei 
naționale să dea dovadă 
de multă exigență în a- 
legerea 
ne vor 
mai.

« Mi 
«Azur’

jucătorilor care 
reprezenta la 30

Cine arbitrează?
meciul de dumi- 
Dinam o—Minerul 

considerăm

mai ales în „mo

In 
în 
că 
că

să recapitulăm, 
a înscris un gol 
Că a fost fault,

sau

După 
nică, 
Baia Mare, 
necesar să punem această 
întrebare, deși la prima 
vedere pare banală. Fiind
că, așa cum știm, de arbitrat numai 
arbitrul o face și nicidecum altcineva 
(jucători sau spectatori etc.). Duminică, 
arbitrul Grigore Bîrsan din Galați ne-a 
demonstrat că și... jucătorii mai pot 
arbitra cîteodată, 
mente cheie".

Dar mai bine 
min. 43 Halagian 
poarta lui Datcu. 
n-a fost, că a fost obstrucție, 
n-a fost, aceasta este altă problemă. 
Cert este că arbitrul Bîrsan apreciase 
ca regulamentară intervenția lui Hala
gian și a arătat centrul terenului, acor- 
dînd gol. Deci GOL ! Băimărenii se 
îmbrățișaseră și apoi ocupaseră locurile 
în teren, așteptînd repunerea mingii 
de la centru. Iată însă că arbitrul este 
înconjurat de echipa dinamovistă, în 
cap cu... Popa și Datcu, care contestă 
valabilitatea golului. După o discuție,

TEATRtllJ

CFR. 
âlDLEsn

Schimbare de program la Ciulești.
Desene de Mircea Ivănescu

la 180 de 
Datcu, de

arbitrul Bîrsan se întoarce 
grade și arată careul lui 
unde să fie executată o lovitură liberă! 
Așadar, golul fusese anulat.

Se cuvin în concluzie două între
bări : de ce a acordat golul și — mai 
ales — de ce l-a anulat ? Cum este 
posibil ca un arbitru de categorie A 
să se piardă într-un moment impor
tant și să comită asemenea greșeli ele
mentare ? Și în plus mai trebuie să 
spunem că pentru prima oară am vă
zut cum un arbitru acceptă interven
ția jucătorilor pentru a stabili valabi
litatea golului (!) în loc să ceară, dacă 
simte nevoia, sprijinul colegilor de la 
tușe. Mîine, poimîine. un alt arbitru 
o să se consulte cu... spectatorii I Cine 
știe ?

AL. CONSTANTIN

In campionatul universitar
La București, în ediția 1964—1965 

a campionatului universitar s-au ob
ținut pînă acum următoarele rezul
tate : lnst. politehnic — l.M.F. 2—0,
l.C.F.  — Universitatea 4—0, I.S.E. — 
Institutul pedagogic 2—1, Institutul 
de construcții — Institutul agronomic 
2—0.

Semifinalele se vor desfășura 
miercuri 12 mai, pe terenul Politeh
nica, după următorul program: ora 15: 
l.C.F. — I.S.E.; ora 17 : institutul po
litehnic — Institutul de construcții.

De remarcat că in rîndurile forma
țiilor participante se află numeroși ju
cători care activează în categoriile 
A, B, C, iapt care aduce un plus de 
interes pentru această competiție.

TEATRU
C.S.M.S. joacă încă fără antrenor principal.

face aluzie ?*— Crezi

Atenție problemelor
de tactică

Cînd după pauza meciului Petrolul- 
l'arul, oaspeții au apărut fără Neacșu 
în formație, faptul a produs fără în
doială surprindere, pentru că pînă 

atunci mijlocașul constănțean jucase 
destul de bine. Această schimbare a 
antrenorului Mihăilescu nu a fost de 
loc inspirată. Kallo, trecut în linia 
mediană pe locul lui Neacșu, a conti
nuat să acționeze dezorientat, neputînd 
să facă față dominării insistente a 
ploieștenilor. Lucru de altfel previzi
bil. Considerăm că introducerea lui 
Biikosi era necesară, dar ea trebuia fă
cută în locul lui Balint care, în prima 
parte a partidei, nu arătase nimic alt
ceva decît că a... cîștigat mult în greu
tate. Nu știm exact la ce s-a gindit 
antrenorul Mihăilescu dar, este sigur, 
hotărîrea lui în privința înlocuirii lui 
Neacșu — în condițiile amintite —■ 
nu a avut darul să ducă la o redre
sare a echipei sale. De unde conclu
zia că ori de cite ori este vorba de 
tactică, lucrurile tiebuie cit mai bine 
chibzuite.

C. COMARNISCHI

Minutul 63...
Toate au fost bune si frumoase în 

meciul de la Pitești pînă în min. 63 
cînd Al. Georgescu (Progresul) l-a ținut 
cu mîna în careu pe David (Dinamo 
Pitești). Arbitrul a lăsat jocul să... curgă 
deși intervenția sa se impunea cu au
toritate. Fusese un fault, cum se spu
ne, clasic, care trebuia penalizat cu o 
lovitură de la 11 m. In faza imediat 
următoare, Hie Stelian (Dinamo) l-a 
faultat grosolan și intenționat pe Ma- 
teianu (din această cauză i-a fost scă
zută nota jucătorului piteștean). Au ur
mat cîteva minute de întrerupere a 
jocului, lui Mateianu i s-au dat pri
mele îngrijiri (a reintrat după patru 
minute pe extrema dreaptă) și meciul 
a degenerat. Cine a fost de vină ? 
Desigur, după părerea noastră, arbi
trul Petre Sotir-Mediaș, care pînă a- 
tunci condusese bine. El a dovedit însă 
lipsă de curaj în luarea unei decizii.

Ne întrebăm : oare cît de grav tre
buie să fie faultat făcut în careu pen
tru ca unii arbitri să acorde penalti ? 
Regulamentul este clar în această pri
vință. în ceea ce îl privește pe arbi
trul P. Sotir (cunoscut ca un bun con
ducător de joc), el nu trebuia să trea
că cu vederea un astfel de fault.

M. TUDORAN

Until din puținele atacuri ale gălătenilor este lămurit de Rămureanu, portarul 
studenților. (Fază din meciul Știința București—Siderurgistul 0—1).

Foto : St. Ciotloș

Corespondenții noștri 
despre meciurile categoriei B

SERIA I

fără rezultat. Au mar- 
(min. 26) și Lupules- 
Enea și C. Lăluci-co-

BACĂU POIANA 
cîștigat

ȘTIINȚA GALAȚI — FLACĂRA 
MORENI (1—2). Oaspeții au obținut 
o victorie pe deplin meritată. Ei au 
jucat cu mai mult elan, au avut 
claritate în acțiuni și au știut să 
profite de greșelile apărării gălă- 
țene. Golurile au fost înscrise de 
Iofciulescu (min. 66), Popescu (71), 
direct dintr-o lovitură de corner, 
respectiv, Ionescu (81) care a trans
format un penalti. în r.ihi. 81, Lalu 
(Flacăra) a fost eliminat de pe te
ren pentru atitudine nesportivă. 
(S. Constantinescu-coresp. reg.).

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA RM. 
VlLCEA (2—0). Scorul putea fi și 
mai mare dacă înaintașii — în spe
cial în repriza secundă — nu ra
tau o serie de ocazii. Vîlcenii s-au 
apărat organizat și au contraata
cat des dar 
cat: Terzea 
cu (81). (C. 
resD.)

DINAMO 
CÎMIPINA (2—0). Deși a 
formația băcăoană nu s-a prezen
tat la nivelul posibilităților sale. 
Oaspeții au fost preocupați mai 
mult de apărare. Realizatorii golu
rilor : Unguroiu (min. 35 din 11 
m.) și Gram (50). (I. Iancu și V. 
Cosma-coresD.)

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.F.R. 
ROȘIORI (1—1). După ce în prima 
repriză Chimia a dominat, în par
tea a doua a întîlnirii jocul a de
venit egal, dar ambele formații au 
practicat un fotbal confuz și pre
sărat cu durități. în minutul 60 au 
fost eliminați pentru lovire reci
procă Leahevici (C.F.R.) și Oancea 
(Chimia). Scorul a fost deschis în 
min. 8 de Chimia (prin Romilă), 
dar după patru minute oaspeții 
egalează prin Bogdan. (B. Stoiciu 
Si Tr. Lancea-corespJ.

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
METALUL TÎRGOVIȘTE (2—1). 
Meci de bună factură tehnică. în 
prima parte a meciului a dominat 
Constructorul apoi, în repriza a 
II-a, Metalul, care a și reușit să 
reducă din scor prin Bălăceanu 
(min. 71). Pentru localnici au mar
cat Dudaș (10) și Meder (18). A ar
bitrat slab bucureșteanul Gh. 
gan. (N. Costin-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
TALUL BUCUREȘTI (2—2). 
remarcat în acest meci jocul ___
în apărare al oaspeților și contra
atacurile lor periculoase. Brașo
venii puteau termina învingători 
dacă dădeau dovadă de mai mult 
calm în acțiunile de finalizare. Go
lurile au fost înscrise de Ciripoi 
(min. 42), Ferenț (46) pentru Trac
torul, Malschi (35) și Niculescu (75). 
pentru Metalul. Corect arbitrajul 
lui Tr. Cruceanu (Arad). (P. Dumi
trescu și Gh. Corcodel-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — SIDE
RURGISTUL GALAȚI (0—1). Sta
dionul Politehnica a fost plin pînă 
la refuz, duminică dimineața, la 
această întîlnire importantă pentru 
amin două echipele, oaspeții fiind 
in lupta pentru promovare, iar 
gazdele pentru evitarea retrogra
dării. A învins Siderurgistul, dar 
victoria sa n-a fost de loc conclu
dentă, pe măsura locului ce-1 ocu
pă și a aspirațiilor sale de a re
veni în prima categorie. Se poate 
spune că Știința ar fi trebuit să 
cîștige, deoarece în prima jumăta
te de oră a fost superioară în joc 
și foarte periculoasă în atac, por
tarul gălățean fiind nevoit să se 
întrebuințeze serios. El a plonjat 
de cîteva ori la picioarele atacanți- 
Jor bucureșteni și a scos în ulti- 

Lnn-

ME- 
Am 
bun

ntul moment un balon care se în
drepta spre colțul porții, trimis 
dintr-o lovitură liberă. Dacă stu
denții n-au înscris se datorește si 
laptului că au ratat ocazii clare 
(min. 8 și 15 — Gherghina, min. 
19 — Sașcă, min. 20 — Ene, mm.' 
85 — Pîtpîiac a tras de la cîțiva 
metri în brațele portarului ș.a.)' 

Siderurgistul a avut unele scli
piri, dar în general atacul său n-a 
legat jocul, iar apărarea s-a mul
țumit să „bubuie* deseori mingea.' 

Singurul gol al meciului a fost 
înscris de către Filimon, în min. 38, 
care a speculat o bîlbîială a apă
rării studenților.

Arbitrul Mihai Vasiliu-Ploiești a 
condus bine următoarele formații: 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI : Rămu
reanu — Anton, Urseanu, Țițeica, 
Rădulescu — Sîrbu (Pîtpîiac), 
Gherghina — Ene, Anghelescu, 
Sașcă, Vasilescu. SIDERURGIS
TUL : Florea — Tomescu, Cos- 
tache, Florescu (Hulea), Voicu — 
Lupea, Pătirașcu — Filimon, Voi- 
nea, Ivănescu, Stătescu.

C. DUMITRIU

SERIA A ll-A

Cerneanu. (I. Io-

— INDUSTRIA 
TURZII (2—1). 
în care ambele 

răsputeri

RECOLTA CĂREI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (0—1). Joc specific 
de campionat, cu faze dinamice. 
Abia în finalul (partidei gazdele 

au reușit să se regăsească, să do- 
mine chiar, dar n-au putut trece 
de apărarea bine pusă la punct a 
studenților. Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Popa. A arbitrat 
corect și autoritar M. Popa — 
București. (Tr. Silaghi-coresp.).

CLUJEANA — VAGONUL! 
ARAD (3—1). Gazdele, mai insis
tente în atac, au meritat victoria'. 
Oaspeții au jucat bine doar in 
cimp, ceea ce nu este... suficient. 
Golurile aparțin lui Soos (min. 17, 
din lovitură de la II m.), Lungu 
(55), Gocan (77), respectiv, Stă- 
noaie (29). A arbitrat bine A. Pîr- 
vu (București), (I. Brățan-coresp.): 

C.S.M. SIBIU — GAZ METAN 
MEDIAȘ (0—0). Peste 6000 de \ 
spectatori au plecat nemulțumiți 
de la meci din cauza comportării 
necorespunzătoare a echipei locale.' 
Deși a dominat majoritatea timpu
lui (raport de cornere 10—2), 
C.S.M. n-a reușit să treacă de apă
rarea fermă a oaspeților, în care 
a excelat portarul ~ 
nescu-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA 
SIRMEI CtMPIA 
Meci viu disputat 
formații au luptat din 
pentru victorie. Pînă la urmă, cele 
două puncte au revenit gazdelor 
care au avut mai mult timp ini
țiativa în repriza secundă. Scorul Ot 
fost deschis de reșițeni prin Griza 
(min. 3), pentru ca la numai 4 mi
nute să fie egalați prin golul în
scris de Vegh. Rezultatul final este 
stabilit de Varga în min. 50. (I; 
Plăvițiu-coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — A. S. CU- 
GIR (2—0). Partidă de slab nivel 
tehnic și confuză. Golurile au fost 
înscrise de Dombrovschi (min. 39) 
și Sardi (84). (C. Albu-coresp.).

JIUL PETRILA — S ATM AREA-1 
NA (5—0). Gazdele au practicat un 
joc vioi, cu pase precise și cu mul
te șuturi la poartă. De la sătmă- 
reni s-a remarcat doar portarul 
Pop, care în min. 64 a apărat o 
lovitură de pedeapsă. Au marcat t 
Farcaș (min. 28), Martinovici (28 și 
58) și Casandra (38 și 86). (Șt. Bă- 
loi și I. Zamora-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI (2—1). Ceferiștii do
mină cu autoritate în prima re
priză și înscriu de două ori prin 
Covaci (min. 2 și 11). După reluare, 
inițiativa trece de partea Mineru
lui, dar înaintașii săi ratează o se
rie de ocazii favorabile. Golul oas
peților a fost înscris, în min. 48, de 
către Staudt, din lovitură de pe
deapsă acordată de arbitrul oră-' 
dean M. Bădulescu. (T. Țăratnu- 
coresp.).

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul internațional de fot

bal LOT TINERET — WISMUT AUE 
(R.D.G.) și LOT A — BORUSSIA 
NEUNKIRCHEN (R.F.G.) de mîine de 
pe stadionul „23 August“, biletele se 
găsesc de vînzare la casele obișnuite : 
str. Ion Vidu, Pronosport calea Victo
riei nr. 2, Agenția C.C.A. bd. 6 Martie 
stadioanele „23 August", Republicii, Di
namo și Ciulești.

• Casele din str. Ion Vidu vînd și bilete 
pentru GALA DE BOX DE AZI ORA 
19, din sala Floreasca.

• La bazinul acoperit Fioreasca continuă 
cursul de inițiere la înot pentru copil, 
înscrieri la bazin..



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Colocviul internațional de jocuri sportive de la Vichy (Franța) Trimisul nostru special in „Cursa Păcii“, H. NAUM, transmite t

SUCCESUL UNOR LUCRĂRI PREZENTATE 0 ETAPĂ GREA-CĂREIA CICLIȘTII ROMÂNI NU l-AU FĂCUT FAȚĂ
DE DELEGAȚII ȚARII NOASTRE

După cum s-a anunțat, între 26 și 
30 aprilie a avut loc în Franța, la 
Vichy, un colocviu internațional des
chis discutării problemelor de teh
nică, tactică și pregătire în jocurile 
sportive. Organizat de Ministerul 
Educației Naționale al Franței, prin 
Secretariatul de Stat pentru Tineret 
și Sport, colocviul a stîrnit un viu 
interes în rîndurile tehnicienilor din 
lumea întreagă, fapt exprimat cît se 
poate de convingător prin prezența 
unor cunoscuți și apreciați profesori 
și antrenori din 20 de țări.

Mișcarea sportivă din țara noastră 
a fost reprezentată printr-o delega
ție compusă din tov. Tudor Vasile, 
șef adjunct al Secției tehnice a Con
siliului General al UCFS și prof. 
Leon Teodorescu. șeful catedrei de 
jocuri sportive de la Institutul de 
cultură fizică din București. întors 
de cîteva zile din Franța, tov. Tudor 
Vasile a răspuns unor întrebări pe 
care i le-am pus :

— Cu ce impresii v-ați întors 
de la Vichy 1

— Excelente. Aș vrea ca de la în
ceput să subliniez utilitatea și, prin 
aceasta, valoarea inițiativei foruri
lor sportive franceze, care prin or
ganizarea acestui colocviu au reunit 
în discuții foarte interesante și, mai 
ales, fructuoase un mănunchi de va
loroși tehnicieni.

— Ce referate a prezentat dele
gația noastră ?

— Noi am pus în discuția tehni
cienilor prezenți la Vichy două re- 

• ferate. Primul, prezentat de prof. 
Leon Teodorescu, a tratat problema: 
^Principii tactice comune în jocurile 
sportive și corelația lor cu pregăti
rea tactică a jucătorilor și a echi
pei”, iar cel de al doilea, prezentat 
în comun de prof. Rene Lavergne 
și de subsemnatul, a tratat despre : 
„Sistemele de pregătire a cadrelor 
de antrenori și arbitri". Ambele lu
crări au stîrnit un viu interes în 
rîndurile celor prezenți. Semnifica
tiv în acest sens este faptul că după 
amiaza, cînd se organizau discuții 
pe marginea referatelor prezentate 
dimineața, s-a cerut ca activitatea 
celor două subcomisii ce urmau să 
analizeze aceste două referate să în
ceapă la ore diferite, pentru a se da 
posibilitatea tuturor să participe. A 
fost singura dată cînd organizatorii 
au fost nevoiți să modifice progra
mul de lucru. De asemenea, toate 
tezele cuprinse în raportul prof.
Leon Teodorescu au fost incluse ca 
părți componente, și apreciate ca 
valoroase și originale, în concluziile 
colocviului prezentate de dr. Robert

BOGAT PROGRAM 
INTERNAȚIONAL

începutul lunii mai a fost deosebit 
de bogat in evenimente fotbalistice 
internaționale. N-au lipsit partide de
cisive în competițiile oficiale rezer
vate echipelor de club, meciuri din 
preliminariile campionatului mondial 
și o serie de partide amicale de 
„prima mină". în C.C.E. se cunoaște 
prima finalistă, Benfica Lisabona, iar 
miercuri seara, după consumarea ce
lor 90 de minute ale jocului de pe 
stadionul San Siro dintre Internazio- 
nale și Liverpool, vom cunoaște pro
babil pe cea de a doua finalistă. 
Spunem probabil, pentru că nu este 
exclus să aibă loc un al treilea joc, 
în cazul cînd Inter va obține victoria 
la o diferență de două goluri.

în preliminariile campionatului 
mondial, capul de afiș al surprizelor 
îl deține rezultatul meciului Irlanda 
— Spania (1—0), disputat săptămîna 
trecută la Dublin. Înfrîngerea spanio
lilor îi poate costa... calificarea. în 
primul meci din grupa I, belgienii, pe 
teren propriu, au învins .duminică, 
mai greu decît se așteptau echipa 
Izraelului (1—0). Singurul punct a 
fost marcat din penalti în minutul 23 
de Van Himst. Din această grupă 
mai face parte și echipa Bulgariei 
care în primul ei meci va întîlni re
prezentativa Izraelului la 13 iunie. Ia 
Sofia. Restul jocurilor se vor desfă
șura la toamnă. în fine, după întîl- 
nirea Irlanda de nord — Albania 

Heraud, directorul Institutului Na
țional de Sport al Franței.

— Ce alte referate interesante 
s-au mai prezentat ?

— Absolut toate lucrările audiate 
la Vichy au ridicat în fața noastră 
probleme interesante, care vor for
ma obiectul unor comunicări mai 
largi. Deocamdată, iată numai cîteva 
dintre ele: „Psihologie și tehnică” 
prezentat de Peter Newel, director 
sportiv al Universității Berkeley 
(S.U.A.), „Folosirea antrenamentului 
fracționat în pregătirea fotbaliștilor” 
de dr. Miroslav Houtka (R.S. Ceho
slovacă), „Antrenamentul „total” în 
jocurile sportive” de prof. Raoul 
Mollet (Belgia) și altele. In orice 
caz, concluzia generală a acestui co
locviu este aceea că principalul ele
ment în dezvoltarea jocurilor spor
tive îl constituie buna organizare a 
muncii practice și folosirea în acea
stă direcție a tuturor elementelor 
pe care ni le pune la dispoziție azi 
cu prisosință știința.

— c. a. —

Din nou, 3 victorii la Novisad
NOVISAD, 10 (prin telefon). — 

In cea de a doua zi a concursului in
ternațional, călăreții romîni au fost, 
din nou, principalii candidați la pri
mele locuri în clasamentele probelor. 
Ei au evoluat excelent cucerind alte 
3 victorii. Prima a realizat-o Vasile 
Pinciu după pasionanta probă „pe doi 
cai" (1,40 m) în care a ocupat locul I 
111 sec. în ordine s-au clasat: 2. 
Gh. Langa, cu Simplon și Gînd 123 
sec; 3. V. Bărbuceanu, cu Altai și Ste
jar 129 sec; 4. Janos Kovacs (Unga
ria) cu Harly și Inka 137 sec.; 5. C. 
Vlad, cu Harpa și Vifor 137,4 sec. O 
frumoasă victorie au cucerit apoi ju
niorii romîni în „Cupa Prieteniei" dis
putată în două manșe-gen Cupa Na
țiunilor. Echipa noastră, formată din 
Aluneanu, cu Floricel, Moișeanu, cu 
Sevila, Popa, cu Struna și Silea, cu 
Gratis a terminat întrecerea cu 8 p 
penalizare. Pe locurile următoare: 2. 
Vojvodina 11 p; 3. Ungaria 22 p.

Ultima probă disputată luni a fost 
cea de „forță" în care au participat 
25 de călăreți. Și da data aceasta re
prezentanții noștri au dominat întrece
rea. După primul baraj au rămas în 
concurs 4 călăreți romîni: Langa (cu 
Simplon), Bărbuceanu (cu Stejar), 
Pinciu (cu Clasic) și Vlad (cu Vifor). 
Dintre aceștia, C. Vlad a reușit — sin
gurul — să treacă și al treilea baraj 

(4—1) clasamentul grupei a V-a se 
prezintă astfel:
Irlanda de nord 5 3
Elveția 4 3
Olianda 4 2
Albania 5 0

Dintre ultimele meciuri
inter-tări, în centrul atenției

118:47 
015:26 
1 1 5: 2 5 
0 5 1:11 0

amicale 
s-au si

tuat partidele de la Belgrad și Sofia. 
După victoria repurtată cu 1—0 în 
fața echipei Ungariei, englezii au 
venit pe continent jucînd duminică 
la Belgrad cu Iugoslavia, iar mîine 

DE PE TERENURILE DE FOTDAL DIN EUROPA
vor întîlni la Nilrnberg, formația R.F. 
Germane. Jocul dintre Anglia și Iugo
slavia nu s-a ridicat la un nivel teh
nic satisfăcător — comenta crainicul 
postului de radio Novisad — a fost 
lent, iar înaintarea iugoslavă nu și-a 
găsit deloc cadența. Englezii au jucat 
mai bine în prima parte a reprizei 
secunde, cînd Greaves a șutat extrem 
de puternic de la 5 m, dar Skorici a 
salvat în ultima instanță. Scorul a 
fost deschis de iugoslavi în min. 14 : 
Popovici a centrat și Kovacevici a 
reluat din voie. Sase minute mai tîr- 
ziu, englezii egalează : Paine a exe
cutat o lovitură de colț, iar Bridges 
a reluat balonul cu capul în poarta 
lui Skorici. Au jucat echipele: 
IUGOSIAVIA : Skorici — Djurkovici, 
Iusufi — Becenaț, Vasovici, Popovici, 
— Lukarici (Takaci), Zambata, Kova-

Luni după-amiază s-a desfășurat 
cea de a treia etapă a „Cursei Pă
cii" pe ruta Cottbus — Zittau (180 
km). Cicliștii au avut de înfruntat, de 
la start și pînă la sosire, o ploaie 
deasă și un vînt rece. După 10 km 
de Ia plecare au rămas din pluton 15 
alergători, majoritatea din Mongolia, 
Cuba și Algeria. Datorită trenei ra
pide, de peste 46 km la oră, alți 19 
rutieri, printre care și Stoica, au 
pierdut contactul cu plutonul la km 
18. Apoi, la fiecare kilometru, alți 
cicliști nu mai pot rezista ritmului în 
care se alerga. La kilometrul 47 se 
produce prima evadare. Autorii Rit
ter (Danemarca), Kegel (Polonia), 
Heller (Cehoslovacia), și Saidhujin 
(U.R.S.S.). La sprintul cu premii, din 
localitatea Schwartze Pumpe (49 
km), trece primul Saidhujin urmat de 
Heller și Ritter. Peste 11 km sparge 
Ardeleanu, dar revine în pluton. 
După alți 5 km, din grupul fugarilor 
care are un avans de un minut ră- 
mîne Ritter. Cel de al doilea sprint 
cu premii (Weisswasser — 90 km) 
e cîștigat de Heller urmat de Said
hujin și Kegel. în acest punct, cei 
trei fugari își măresc avansul la 
2:10,00. Cicliștii continuă să ruleze 
pe ploaie, pe vînt si pe frig. La km 
132 nu mai pot face față Appler

(care a ajuns la un zid barat de 1,80 
m și la un oxer de 1,75 (1,70 m). Pe 
locul 2 s-a clasat V. Bărbuceanu, ur
mat de maghiarul Fiillop.

întrecerile continuă marți cu probe 
pentru seniori și juniori.

V. Bărbuceanu, cîștigătorul probei de 
„durată" desfășurată în prima zi a 

concursului de la Novisad.

cevici, Galici, Giaici. ANGT.IA: 
Banks — Cohen, Wilson — Stiles, J. 
Charlton, Moore — Paine, Greaves, 
Bridges, Pall, Conelly.

Tot în meci amical, echipa Turciei 
a jucat la Sofia cu reprezentativa 
Bulgariei. Gazdele n-au avut prea 
multe probleme, cîștigînd cu 4—1. Cel 
mai bun atacant bulgar s-a dovedit 
a fi Debîrski, autorul a 3 goluri. Al 
patrulea punpt a fost marcat de 
Penev, iar pentru oaspeți a înscris 
Metin cînd scorul era 2—0.

IN TURNEUL BALCANIC
La Istanbul, în prezența a peste 

10 000 de spectatori, s-au întîlnit în- 
tr-un meci contînd pentru turneul 
balcanic de fotbal echipele Besiktas 
Istanbul și Cerno More Varna (R.P. 
Bulgaria). Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 1—1 (0—0).

PROGRAMUL INTERNAȚIONAL 
AL SAPTAMÎNII

MARȚI: La Budapesta : Ferencva- 
ros — Atletico Bilbao (Cupa orașelor 
tîrguri — al treilea joc).

MIERCURI : La Milano : Interna- 
zionale — F.C. Liverpool (C.C.E. semi
finală — meci retur); la Manchester : 
Manchester United — Strasbourg 
(Cupa orașelor tîrguri — primul joc); 
Ia Nilrnberg : R.F. Germană — Anglia 
(amical); la Decin: Praga -=■— Berlin 
(amical).

(R. D. G.) și Ardeleanu. Ei rămîn 
din pluton. Opt kilometri mai tîr- 
ziu, pornesc în urmărirea celor trei 
fugar’ Swerts (Belgia) și Dumitrescu 
secundați de Van Springel (Belgia). 
Lebedev, Petrov (U.R.S.S.) și Peschel 
(R.D.G.), care la kilometrul 143 fac 
joncțiunea. După părerea mea, în a- 
cest moment, începe să greșească 
Dumitrescu. El trage cu disperare și 
la km 150 reușește, într-adevăr, să-i 
facă pe Heller, Saidhujin și Kegel să 
renunțe la evadare. Pe următoarele 
urcușuri, Dumitrescu își irosește li
teralmente forțele trâgînd puternic. 
Cînd mai sînt 25 de km pînă la so
sire, el reușește să se detașeze dar 
belgianul Swerts îi ia plasa. Încearcă 
cu el, însă din urmă sosesc Petrov 
și Van Springel. Cu 20 km înainte 
de sosire, Dumitrescu a terminat 
complet... benzina și în timp ce Le
bedev vine din urmă, el de-abia mai 
împinge în pedale. în pluton s-a pro
dus, între timp, o agitație puternică, da
torită căreia au rămas, rînd pe rînd, 
toți alergătorii noștri în afară de Za- 
noni, care a trecut linia de sosire 
înaintea lui Dumitrescu.

Clasamentul etapei: 1. Petrov
(U.R.S.S.) 4 h 31:55, 2. Swerts (Bel
gia), 3. Van Springel (Belgia), 4. Le
bedev (U.R.S.S.), același timp... 32. 
Zanoni 4 h 35:33... 43. Dumitrescu 4 h 
36:52 ...45. Moiceanu 4 h 39,03... 48.
Ziegler 4 h 40:56... 61. Ardeleanu 4 b 
49,58 ...73. Stoica 4 h 51,13.

CLASAMENTELE GENERALE : in
dividual: 1. Petrov (U.R.S.S.) 7 h 
00:19, 2. Swerts (Belgia), 7 h 02:35, 
3. Van Springel (Belgia) 7 h 03:05, 
...30. Zanoni 7 h 06:43 ...35. Dumitres
cu 7 h 07:26 ...42. Moiceanu 7 h 
10:13 ...44. Ziegler 7 h 11:30 ...59. Ar
deleanu 7 h 21:08. ...68. Stoica 7 h

Știri • Rezultate ® știri • Rezultate
BASCHET. Turneul internațional 

masculin de baschet de la Sofia a 
fost cîștigat de echipa orașului Kiev, 
care în finală a învins cu scorul de 
64—58 echipa orașului Sofia. Alte re
zultate: Praga—Varșovia 70—74; Bel
grad—Budapesta 74—68. Clasamentul 
final: 1. Kiev; 2. Sofia; 3. Praga; 4. 
Belgrad; 5. Budapesta; 6. Varșovia.

CĂLĂRIE. A început tradiționalul 
concurs international de călărie de 
la Roma. Premiul „Esquilino“ (obsta
cole) a revenit călărețului Sleeken 
(R.F.G.) cu timpul de 1:08,5 (zero pe
nalizări). Au urmat în clasament ita
lienii Pietro d'Inzeo — 1:12,1 si Guul- 
lierez — 1:12.9

CICLISM. Turul ciclist al Spaniei 
a continuat cu desfășurarea etapei a 
11-a Barcelona—Andorra (241 km). 
A cîștigat spaniolul Sesteban Martin 
cronometrat în 7:32,06. El a dispus la

DUMINICĂ: La Moscova — U.R.S.S.
— Austria (amical — meciul va ti te
levizat de la ora 13,55 — ora R.P.R.); 
La Lima: Peru — Venezuela (preli
minariile C.M.); La Stockholm: 
Suedia — Anglia (amical).
CAMPIONATE ÎN DIFERITE ȚARI
ITALIA (etapa a 30-a). Bologna — 

Milan 0—2, Genoa — Varese 0—1, 
Catania — Torino 1—1, Cagliari — 
Foggia 2—1, Juventus — Roma 1—0, 
Lanerossi — Atalanta 2—2, Lazio — 
Sampdoria 2—0, Messina — Mantova 
2—0, Internazionale — Fiorentina
6— 2. Clasament: Milan 48 p, Inter
nazionale 47 p, Juventus 38 p, Torino 
37 p etc.

PORTUGALIA (etapa a 26-a). Gui
maraes — Benfica 1—2 (Benfica a 
jucat cu echipa a doua, deoarece 
prima formație a evoluat la Amster
dam unde a fost învinsă de Ajax cu
2— 1), Seixal — F.C. Porto 1—2, 
Leixoes — Academica 5—1, Toriense
— C.U.F. 0—1, Setubal — Varzim
7— 1, Lusitano — Belenenses 1—5, 
Sporting — Braga 2—1. Clasament: 
Benfica 43 p, F.C. Porto 37 p etc.

FRANȚA (etapa a 32-a). Monaco — 
Sochaux 2—0, St. Etienne — Toulon 
1—0, Bordeaux — Rennes 1—0, An
gers — Strasbourg 1—0, Nantes — 
Lyon 3—0, Lens — Rouen 1—0, Tou
louse — Nîmes 4—0, Lille — Sedan
3— 0, Valenciennes — St. Franpais 
3—0. Clasament: Nantes și Bordeaux 
cite 39 p, Valenciennes 38 p, Stras
bourg 36 p etc.

22:23. ECHIPE : 1. U.R.S.S. 23 h 23:47,
2. R.D.G. la 2:11, 3. Belgia la 3:08, 4. 
Cehoslovacia la 6:39, 5. Polonia la 
8:55, 6. Franța Ia 12:02, 7. România 
la 15:45. Urmează, în ordine. Dane
marca, Ungaria, Olanda, Iugoslavia. 
Bulgaria etc. Azi se desfășoară etapa 
a IV-a Zittau — Dresda (134 km).

Mulligan și Santana
In finala turneului de tenis 

de la Roma
ROMA 10 (prin telefon). — Cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Italiei se apropie de sfîrșit. în sfer
turile de finală ale probei de simplu 
masculin, spaniolul J. Cabral Gisbert 
a continuat seria surprizelor elimi- 
nînd în numai trei seturi pe ameri
canul Cliff Richey: 10—8,'6—3, 6—3. 
Gisbert (învingătorul lui Osuna și al 
lui Țiriac) joacă în semifinală împo
triva lui M. Mulligan, învingător a- 
supra maghiarului Gulyas. în cealaltă 
semifinală se întîlnesc N. Pietrangeli 
(3—2 cu Okket) și M. Santana. în 
finala feminină se întrec jucătoarea 
americană Nancy Richey și braziliana 
Maria Ester Bueno.

Luni s-au desfășurat semifinalele la 
simplu bărbați: Mulligan (Australia)— 
Gisbert (Spania) 6—4, 8—6, 6—2~= San
tana (Spania)—Pietrangelli (Italia) 6—2, 
6-8, 6-4, 3-6, 6-3. Finala la dublu 
mixt: Coronado (Spania), Mandarino 
(Brazilia)—Zulirata, Zarazua (Mexic) 
6—1, 6—1.

sprint de colegul său Gomez Moral și 
francezul Aimar. In clasamentul gene
ral conduce ciclistul vest-german Roit 
Wolfschohl care are un avans de 6 
min. și 58 sec. asupra Iui Raymond 
Poulidor (Franța).

GIMNASTICA. La 16 mai va avea 
loc la Anvers „Cupa Europei" la gim
nastică — bărbați. La această compe
tiție s-au înscris sportivi din 22 da 
fări. De remarcat că o serie de gim- 
naști cunoscufi n-au lost înscriși : 
Cerat (Iugoslavia), Sahlin (U.R.S.S.). 
Menichelli și Carmihucci (Italia) etc. 
Pe listele de înscrieri iigurează prin
tre alții Lișițiki (U.R.S.S.), Fillle și 
Koppe (R.D.G.), frații Kubicka (Polo
nia), Brodanov (Bulgaria) etc.

VOLEI. Continuîndu-și turneul în 
Peru, eohipa feminină de volei a Ja
poniei, campioană mondială, a jucat 
la Lima cu formația locală ..Regatas". 
Voleibalistele japoneze țf ** repurtat 
victoria cu scorul de 3—6"-țjT5-l; 15-0; 
15-3).

HALTERE. La Erevan au continuat 
întrecerile campionatului unional de 
haltere. La categoria pană, titlul a fost 
cîștigat de Evgheni Minaev care a 
realizat Ia cele trei stiluri 365 kg (115, 
110, 140 kg). In cadrul categoriei u- 
șoară, Evgheni Katura a stabilit din 
cea de-a patra încercare un nou re
cord mondial la stilul „împins** cu 
143,5 kg. Vechiul record era de 143 
kg și aparținea aceluiași sportiv. Ku- 
ren Kurentov (semimijlocie) a totali
zat 450 kg (nou record mondial).

Campionatele europene de haltere 
se vor desfășura intre 5 și 13 iunie în 
sala Universiadei din Sofia. La între
ceri și-au anunțat participarea 15 
fări, printre care U.R.S.S., R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, R.P. Ungară si 
Anglia.

la Închiderea ediției

Luptătorii români din nou 
învingători in Iugoslavia

în cea de-a treia întîlnire susținuți 
în Iugoslavia, reprezentativa de lupt» 
libere a țării noastre a obținut victo
ria în fața echipei reprezentative a 
Iugoslaviei cu scorul de 12—4.

S-au evidențiat N. Cristea, P. Poale- 
lungi și I. Focaru.

întîlnirea a avut loc ieri în orașul 
Gostivar.
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