
Din viata organizației noastre

Cit mai mulți sportivi 
in loturile republicane

Pe marginea lucrărilor Conferinței regionale UCFS Ploiești
Conferința regională UCFS 

?!oiești, care a avut Ioc de 
iurînd, a dezbătut problemele 
iezvoltării și pe mai departe 
i activității de cultură fizică 
ji sport din această regiune a 
țării.

S-a subliniat, cu acest pri
lej, faptul că activitatea din 

-•egiunea Ploiești cunoaște un 
avînt continuu. Organizarea a 
numeroase acțiuni menite să 
atragă un număr cit mai mare 
de oameni ai muncii din re
giune, a întregului tineret a 
dus la simțitoarea dezvoltare 
a sportului de mase. în cele 
887 de asociații sportive ac
tivează peste 270 000 de mem
bri UCFS. Cu ocazia Sparta- 
chiadei republicane, peste 
300 000 de tineri și tinere au 
luat parte la întreceri și pen
tru munca depusă în realiza
rea acestui succes, activiștii 
sportivi ploieșteni au primit 
cup .'ribuită regiunii cu cea 
mai bună mobilizare.
"Darea de seamă prezentată 
conferinței regionale mențio
na, de asemenea, că în anul 
1964 au fost organizate 2 091 
„duminici cultural-sportive" 
care s-au bucurat de un de
osebit succes. Campionatul 
asociației a fost organizat 
în 600 de asociații sportive, 
evidențiindu-se asociațiile Ra
pid Ploiești, Metalul Tîrgoviște, 
Poiana Cîmpina, Voința Bu
zău, în unele locuri rezultatele 
fiind deosebit de promițătoare. 
Cît privește turismul, cum este 
și firesc, această importantă 
activitate sportivă a stat în 
centrul atenției în regiunea 
Ploiești, care se bucură de 
condiții naturale excelente. 
In anul 1964 au fost organizate 
peste 3 200 de acțiuni dintre 
care s-au remarcat cele inițiate 
de C.S.O. Petrolul Ploiești și 
consiliile raionale și asocia

Astăzi, cuplaj international pe „23 August"

De la stingă : Gerber, K. Wagner, Hărtwig și Kaiser (Wismut Aue) și Andrei, Georgescu, Lu- 
pescu, Dumitru Nicolae și Grăjdeanu (Lotul de tineret)

Loturile reprezentative ale 
țării noastre, seniori și tine
ret, susțin astăzi pe stadionul 
„23 Auqust" noi partide de ve
rificare, în compania unor for
mații străine. Lotul A întîlnește 
pe Borussia Neunkirchen (R.F. 
Germanăl, iar cel de tineret for
mația Wismut Aue (R.D.G.). Cu 
acest prilej antrenorii vor veri
fica și o serie de jucători noi 
introduși în loturi.

în cursul zilei de ieri comi
sia tehnică a stabilit cele două 
echipe care vor începe jocurile, 
precum și jucătorii ce vor fl 
folosiți pe parcursul întîlniri
lor.

Lotul reprezentativ A va în
cepe meciul în următoarea 
formație : HAIDU — POPA, 
HĂLMÂGEANU, C. DAN, 
GREAVU — NÂFTĂNÂILĂ, D. 
POPESCU — PlRCÂLAB, DU- 
MITRIU II, I. IONESCU, CO- 
DREANU. în repriza a doua, 
înaintarea va juca în alcătui-

6 recorduri regionale stabilite 
de înotătorii gălățeni

In cadrul unui reușit concurs 
.desfășurat la bazinul Tineretu
lui din Galați, înotătorii din lo
calitate au stabilit șase recorduri 
regionale.

iată-le : 100 m bras seniori : 
C. Sămnuță 1:20,9; 200 m bras 
fete cat. I: Gica Mana fu 3:02,7, 
50 m spate fete cat. I: Romana 
Ganea 43,2; 50 m bras fete cat. 
I : Gica Manafu 40,0; 50 m bras 
fete cat. a II-a: Mariana Bîr- 
san 45,6; 50 m fluture băieți : 
Dan Ungureanu 37,8. (GH. AR- 
SENIE-coresp.), 

țiile din Tîrgoviște și Cimpina.
Fără îndoială că toate aces

tea sînt rezultate frumoase, 
rod al condițiilor materiale și 
al muncii organizatorice des
fășurată de organele și orga
nizațiile sportive ploieștene. 
Aceste realizări a-u dus la ob
ținerea unor rezultate pozitive 
și în domeniul sportului de 
performanță. în prezent, în re
giunea Ploiești activează 1 096 
de secții de performanță și a- 
proape 16 000 de sportivi le
gitimați. Dintre aceștia 27 sînt 
maeștri ai sportului, 198 
sportivi de categoria I și 1131 
de categoria a II-a. în anul 
1964 — 53 dintre ei au fost se
lecționați în loturile republi
cane, iar mulți au devenit 
campioni ai țării.

Cu toate aceste rezultate, 
conferința a apreciat că acti
vitatea sportivă de performan
ță din regiunea Ploiești nu se 
ridică încă la nivelul cerințe
lor actuale, că în acest dome
niu există serioase rămîneri în 
urmă. Regiunea Ploiești, cu pu
ternice tradiții sportive, cu o 
bază materială dezvoltată și cu 
un tineret numeros și talentat, 
se situează încă la un nivel 
necorespunzător în privința 
valorii recordurilor stabilite, a 
numărului elementelor dale lo
turilor republicane.

Această stare de lucruri este 
generată de faptul că nu toate 
asociațiile sportive din regiune 
— și printre acestea sînt foarte 
multe asociații mari — își aduc 
aportul la obținerea unor re
zultate superioare. Campionatul 
asociației, mijloc important de

CONSTANTIN ALEXE

(Continuare in pag. a 2-a) 

rea — Badea, Constantin, Sasu 
Crăiniceanu. In linia de mij
locași va fi introdus Ghergheli, 
iar în apărare vor juca Marcu 
și Solomon. Din lot mai fac 
parte M. Ionescu, Georgescu și 
Mateianu — ultimii doi nepu- 
tînd fi folosiți deoarece primul 
manifestă o oarecare oboseală, 
iar Mateianu este accidentat.

în compania echipei Wismut 
Aue, lotul de tineret va în
cepe jocul în următoarea for
mație : ANDREI—LUPESCU, D. 
NICOLAE, GRĂJDEANU, DE- 
LEANU — JAMAISCHI, IANCU

Campionatul de atletism pe echipe

Dinamoviștii bucureșteni învingători la limită
CLUJ 11 (prin telefon de la 

trimisul nostru). O ploaie mă
runtă, ca de toamnă, a înso
țit desfășurarea întrecerilor 
dintre echipele Cluj — Dina
mo — Rapid din cadrul cam
pionatului republican. Și re
zultatele înregistrate în ziua 
a doua au fost, în general, de 
o valoare modestă. în schimb 
ceea ce a impresionat în mod 
deosebit a fost lupta dîrză care 
s-a dat la fiecare probă, pen
tru fiecare punct.

Comportîndu-se, în ansam
blu, neașteptat de bine clu
jenii au dat o replică puter
nică favoriților întrecerii, 
sportivii dinamoviști. Bucu- 
reșlenti și-au asigurat victoria
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Interviul ’
nostru

Duminică, la București și Toulouse

RUGBIȘTII NOȘTRI DORESC SĂ CONFIRME!
De vorbă cu tovarășul Emil Drăgănescu, președintele F. R. R.

Eveniment principal al se
zonului rugbistic de primăvară, 
dubla întîlnire cu selecționatele 
Pirineilor reține, firesc, atenția 
iubitorilor de sport din țara 
noastră. Despre acest veritabil 
examen al jucătorilor noștri, ca 
și despre valoarea adversarilor, 
l-am rugat să ne vorbească pe 
tovarășul EMIL DRĂGĂNES
CU, președintele F. R. Rugbi.

— Pentru început am 
dori să ne împărtășiți pă
rerea dv. în legătură cu im
portanța pe care o au jocu
rile de duminică, de la 
București și Toulouse, pen
tru rugbiul nostru.

— Cele două meciuri se în
scriu pe linia întîlnirilor priete
nești dintre rugbiștii francezi și 
cei români. Ne reamintim cu 
bucurie că discuțiile pentru or
ganizarea acestor focuri au fost 
prilejuite de frumoasa evoluție 
a rugbiștilor români în 1963 la 
Toulouse și că, în semn de a- 
preciere pentru valoarea rug- 
biului românesc, conducătorii 
acestui sport din regiunea Piri
neilor ne-au propus, pentru un 
viitor apropiat, partide de se- 

zuți de Neagu Rădulescu
— S. AVRAM, FRĂȚILĂ, VOI- 
NEA, HAIDU.
In caz că Lupescu și Frățilă — 

ușor accidentați — nu vor pu
tea juca, atunci vor fi utilizați 
pe posturile lor Al. Georgescu 
și Goran. Din lot mai fac parte 
Constantinescu, Sătmăreanu, Di
nu și Grozea.

Reamintim că meciurile au loc 
pe stadionul „23 August", după 
următorul program : ora 15,15: 
LOTUL DE TINERET — WIS
MUT AUE; ora 17: LOTUL R.P. 
ROMANE — BORUSSIA NEUN
KIRCHEN.

abia la ultima probă din pro
gram, ștafeta de 4x100 m.

Cele 13 probe au fost cîști- 
gate de: 400 m: H. Stef (R) 
50,0 ,■ 3000 m obst.: I. Căpraru 
(C) 9:22,4; 10 km marș: L. 
Caraiosifoglu (D) 48:56,0; 400 
mg : I. Rățoi (D) 54,7 ; lungime: 
V. Sărucan (C) 7,27, M- Si- 
mioneșcu (D) 7,19; prăjină: 
S. Cristescu (D) 4,31; disc: 
Gh. David (D) 47,40; ciocan: 
C. Mușat (D) 53,27; 4x100 m : 
Dinamo 44,3, Cluj 44,6; FE
MEI: 200 m: I. Petrescu (R) 
25,2, A. Beșuan (C) 25,9; înăl
țime: L. Holhoș (C) 1,54 — 
rec. regional; greutate: El. 
Petrescu (C) 11,36; suliță: R. 
Luca (C) 35,59.

Vasile Rusu inițiază un nou atac al selecțio
natei Bucureștiului. (Fază din meciul de pre
gătire disputat duminică pe stadionul Dinamo) 

Foto : T. Roibu

niori și juniori cu reprezentanții 
rugbiului din sudul Franței.

RUGBIȘTII FRANCEZI 
PENTRU MECIUL CU SE
LECȚIONATA BUCURESTIU- 

LUI

Luni, în cadrul unei ședințe, 
s-a stabilit ca la București să 
facă deplasarea 20 de jucători. 
Este problematică participarea 
la joc a internaționalului Jean 
Fabre, fostul căpitan al echipei 
reprezentative a Franței. El a 
fost accidentat în meciul de 
verificare susținut de formația 
Pirineilor la Fumel. Rugbiștii 
francezi vor pleca la Bucu
rești în următoarea compo
nență ; Maria, Casals, Battin- 
gne, Saby, Monie, Rouch, Bă
tut, Marty, Pauthe, Romero, 
Faure, Cussac, Joffre, Cester, 
Garrigues. Bidoulet. Plasse, 
Cabanier, Puig și Abadie.

Ce ne mai puteți spu
ne despre valoarea jucăto
rilor francezi ?

VESTI DIN■I
NOI CENTRE DE INIȚIERE IN 

SPORT

Consiliul raional UCFS Făgă
raș a trecut ia organizarea de 
centre de învățarea sportului în 
care să fie atrași un mare nu
măr de tineri dornici să practice 
sportul. Unul dintre centrele de 
inițiere va funcționa la atletism— 
deja s-au înscris 80 de tineri

Clasamentele generale : Di
namo — Cluj 137—130 p (102— 
72 p la bărbați și 35—58 p la 
femei). Cluj— Rapid 132—125 
(85—83 ; 47—42), Dinamo — Ra
pid 140—121 p (105—69; 35 
—52).

în urma acestor rezultate
clasamentul campionatului se
prezintă astfel:
1. Steaua 4 4 0 0 547 —429 8
2. Știința 1 3 0 1 536,5—500,5 6
3. Dinamo 4 3 0 1 553,5—516,5 6
4. Brașov 4 2 0 2 540 —488 4
5. Cluj '4 2 0 2 557 —506 4
6. Banat 4 2 0 2 533 —489 4
7. Rapid 4 1 0 3 487 —517 2
8. Crișana 4 1 0 3 417 —593 2
9. Metalul 4 0 0 4 430 —562 0

AD. VASILIU

— Pe scurt, 
două selecționate 
deosebit de puter
nice. Juniorii se 
bucurau de o apre
ciere specială din 
partea tehnicienilor, 
în ceea ce privește 
lotul seniorilor, să 
amintim doar că 
francezii vor depla
sa la București un 
lot care va cuprinde 
printre alții pe in
ternaționalii Caba
nier, Romero, Ces- 
ter, Pauthe, Abadie, 
Saby, Garrigues...

— Ce păre
re aveți despre 
pregătirile și 
șansele repre
zentativelor o- 
rașului Bucu
rești ?

—- Juniorii susțin 
prima întîlnire in
ternațională din is
toria de aproape 60 

de ani a rugbiului nostru. 
Este o încredere pe care
o așteptăm răsplătită printr-o 
comportare cît mai bună. Tine
rii jucători bucureșteni au mari 
posibilități de afirmare. Le do
rim din toată inima să debuteze 
cu o victorie și, totodată, să cîș- ' 
tige aplauzele cunoscătorului 
public sportiv din Toulouse. Și 
acum, despre seniori. Concepția 
care a stat la baza alcătuirii și 
pregătirii lotului, pune accentul 
pe practicarea unui joc ofensiv, 
deschis, spectaculos. S-au luat \ 
măsuri corespunzătoare pentru 
întinerirea lotului (au rămas nu
mai 6 din rugbiștii care au ju
cat în ultimul meci cu Franța ,și 
în prezent media de vîrstă a i 
echipei este de aproximativ 25

(Continuare în pag. a 4-a)

FĂGĂRAȘ
(instructor prof. Ștefan Vica) iar 
celălalt la baschet. 60 de tineri, 
băieți și fete, și-au manifestat do
rința să învețe acest sport sub în
drumarea instructorului prof. 
Marta Cazachievici.

Și în orașul Victoria au început 
să funcționeze centre de inițiere 
la handbal și atletism cu cite 40 
de tineri. In scurt timp va des
chide porțile și centrul de ini
țiere la natație, la care s-au în
scris 60 de amatori să practice a- 
cest sport.

Atît la Făgăraș cît și în orașul 
Victoria s-au format comisii teh
nice care se preocupă de buna 
organizare a centrelor de inițiere 
și de depistarea elementelor do
tate cu calități fizice pentru prac
ticarea sporturilor respective.

ÎNTRECERE INTERORAȘE LA 
ȘAH

A devenit tradițional ca anual 
șahiștii din Făgăraș și Agnita 
să-și măsoare forțele într.o în
trecere tur-retur. După ce în 
luna martie, făgărașenii au cîști- 
gat cu 6—4 confruntarea de la 
Agnita, recent pe „teren propriu“ 
ei și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 10—2.

In această lună șahiștii din lo
calitate vor susține o nouă parti
dă, de data aceasta în compania 
sportivilor din orașul Victoria.

O NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVA

Recent, în satul Arpașul de Sus 
s.a constituit o nouă asociație 
sportivă. Vagonul. Pentru început 
cei 60 de membri ai asociației vor 
practica patru ramuri sportive : 
volei, atletism, tir și handbal.

BUCUR STOICIU, coresp.

• DUMINICĂ, PE STA
DIONUL DINAMO : 

BUCURESTI-PIRINEI (RUG- 
Bl); CONCURS DE DIRT- 
TRACK (ÎN DESCHIDERE)

Intîlnirea internațională de 
irlugbi dintre . selecționatele 
Bucureștiului și Pirineilor va a- 
vea loc duminică de la ora 
11 — pe stadionul Dinamo. In 
deschidere, spectatorii vor putea 
urmări, de la ora 9,30 un intere
sant concurs de dirt-trak.

• ASTAZI LA GIULESTI : 
MECIUL MASCULIN ’ DE

VOLEI STEAUA-RAPID
Diseară, cu începere de la ora 

19, în sala din Giulești se va 
desfășura partida masculină de 
volei între echipele de categorie 
A (seria I) Steaua și Rapid. Me
ciul are loc în cadrul etapei a 
X-a a returului campionatului re. 
publican.

• LOTURILE DE SCRIMĂ 
PENTRU COMO SI KARL

MARXSTADT
La concursul internațional da 

floretă feminină de la Como-Ita- 
lia (15—16 mai), țara noastră va fi 
reprezentată de Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ecaterina lencic, Ileana 
Drîrnbă și Suzana Tasi. in ace
lași timp, la concursul internațio
nal de la Karl Marxstadt. care va 
avea loc la aceeași dată vom 
participa cu Marina Stanca, Ana 
Ene. Manuela Chira, Ionel Drîm- 
bă, Iuliu Falb, Ștefan Haurzler și 
Atila Csipler.

Scrimerii noștri părăsesc Capi
tala în dimineața zilei de vineri^

• SELECȚIONATELE 
NOASTRE DIVIZIONARE 
DE VOLEI AU PLECAT 
ASEARĂ ÎN IUGOSLAVIA

In vederea turneului internațio
nal care se va desfășura în zilele 
de 14—16 mai la Subotica, selec
ționatele noastre divizionare de 
volei au plecat ieri seară în Iu
goslavia. Din lotul echipei mascu
line fac parte Derzei, Corbeanv., 
Ganciu, Schreiber, Cozonici. Tir- 
hei, Stoian, Bartha, Szocs, 
Popescu (antrenor — S. Mi- 
hăilescu și T. Tănase), iar 
din cel al selecționatei feminine 
— Ștefănescu, Bogdan, Șorban, 
Lucia vanea, Belgea, Chezan, 
lancu. Golimas, Rebac, Tudora, 
Grigor et Căunei (antrenori — 
Gh. Constantinescu și N. Mea- 
du). Delegația este condusă de 
tov. Petre Dumitrescu, președin
tele F.R.V.

• REZULTATELE MECIU
RILOR FEMININE DE VO

LEI JUCATE IERI
ÎN CAPITALA, la giu

lești : C.P.B. — C.S.M. Sibiu 
(F.I.) a—2 (15—9, 11—15. 13—15,
15—5, 15—11). Un meci frumos,
viu disputat în care jucătoarele 
ambelor echipe au făcut risipă 
de energie pentru victorie.

LA CRAIOVA : Voință —
Partizanul roșu Brașov (F.I.) 
3—1 (16—14, 15—11. 9—15, 15—10).
După o partidă echilibrată, gaz
dele au obținut o victorie meri
tată. (T. Costin — coresp.).

Felicia Vulcu (C.S.M. Sibiu) 
depășește blocajul dinamoviste- 

lor bucureștene

9 UNDE MERGEM?
RUGBI. — Stadionul Dinamo, 

ora 17: lotul de seniori — O- 
limpia; Stadionul Giulești, ora 
17 • lotul de juniori București «i 
Rapid.
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(ONd'RENTlI LA START!
• LA SFÎRSiTUL SAPTAMÎN1I, PRIMUL CAMPIONAT 

REPUBLICAN •'CONCURSURI ÎN CAPITALA, LA TIMIȘOARA 
Șl ARAD • DUMINICA, PE LACUL TEI, CAMPIONATELE 

UNIVERSITARE

După lunga perioadă de în
trerupere competițională, spor
turile nautice își inaugurează 
calendarul pe 1965. La început 
mai timid, apoi, pe măsură ce 
vom înainta în sezon, con
cursurile se vor intensifica, 
chemîndu-i pe practicanta spor
turilor pe apă la întrece
rile duminicale de pe Herăs
trău, la diverse concursuri in 
toate orașele tării unde această 
ramură sportivă este iubită și 
practicată.

Primul mare concurs cu ca
racter oficial al anului este 
Campionatul republican de fond 
la caiac-canoe, competiție a 
cărei finală este programată la 
sfirșitui acestei săptămini, pe 
Iacul Snagov. înaintea finale
lor, ca de obicei, au avut loc 
concursuri pe orașe, în urma 
cărora învingătorii și-au cîști- 
gat dreptul de a participa la 
lupta directă pentru titluri.

Cei mai „grăbiți* au fost ti
mișorenii. în zilele de 28 și 29 
aprilie, ei au ținut concursul 
de calificare pe Bega, desem- 
nîndu-și reprezentanții în în
trecerea de pe Snagov. Ei sînt 
— în totalitate — sportivi de 
Ia Știința: V. Pitic (caiac 1), 
M. Radu și A. Opriș (caiac 2),
L. Oberst, Gh. Moga, E. Sarici, 
V. Sofian (caiac 4), Erika Ba- 
lint (caiac I), Stela Munteanu 
și Adriana
M. Neagoe 
nescu și I.

In urma concursului de pe 
Mureș (2 mai), Aradul și-a de
semnat și el reprezentanții:

Scurtu (caiac 2), 
(canoe 11, V. Stă- 
Bălteanu (canoe 2).

sportivi de Ia UTA șl Voința, 
singurele asociații, de altfel, 
care au participat la concurs. 
Iată numele celor calificați i 
loan Birău (caiao 1), L Bar- 
bură și I. Melici (caiac 2), e- 
chipajul Voința (caiac 4), L 
Szabo (canoe 1), A. Kerr și St. 
Ruja (canoe 2), Aurelia Pasca- 
riu (caiac 1), -Minerva Rovea- 
nu și Ana Haiaș (caiac 2).

în aceeași zi, pe Iacul Heră
strău, s-au întrecut sportivii 
din Capitală. întrecerile au 
fost dominate de caiaciștii și 
canoiștii de la Știința șl Vo
ința. La caiac 1, a învins Mi
hai Doară de la Olimpia, in 
timp ce la canoe simplu s-a 
clasat pe primul loc colegul 
său de club R. Radulescu. E- 
chipajele Științei au fost mai 
bune în probele de caiac dublu 
(L. Torok și L. Kutnik) șl caiao 
4 (Barbu, Păcuraru, Dutchevlct 
Jula). Bineînțeles, tuturor ce
lor calificați în aceste între
ceri li se vor adăuga, pe lista 
participantilor la finală, spor
tivii cluburilor Steaua și Di
namo între care, după toate 
probabilitățile, se va da lupta 
directă pentru primele locuri.

★
Duminică 16 mai, pe lacul 

Tei, cu începere de la ora 9, 
se dispută campionatele cen
trului universitar București. 
Participă studenți de la ICF, 
Inst. pedagogic, Inst. politehnic, 
Inst. de construcții și I.S.E. 
Programul cuprinde probe de 
schit 4 + 1 băieți și fete, caiac 
dublu race și klinker, canoe 
10+1.

HANDBAL"*7

superior celor dinuneori

celor două

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

178:170 
179:170 
173:204 
169:221 
194:210 
235:26fl 
176:212 
186:271

Ploiești nu mai poate evita 
loc, iar penultimul va fi decis

2
3
5
6 1181—1020 26
9 1025—1025 25
9 1025—1008 25

11 1086—1086 23
12 950—1233 22
12 1031—1163
14 948—1145

AURUL BRAD, SIDERURGISTUL

Și despre seriile... secunde

5.
6.
1. ............
8. Tehncmetai Tim.
9. Recolta Hălchiu

10. Știința Cluj

MASCULIN
1. Aurul Brad
2. Siderurg. Galați
3. Olimpia M I. Buc.
4. Știința Craiova
5. Voința Tg. M.
6. I. C. F.
7. Unio Satu Mare
8. A.S.A. Bacău
9. Progresul Buc.

10. Petrolul Ploiești

FEMININ
15
15
15
15
15
15
14
14
14

Rm.

MASCULIN

Teleajen 
Buc.
Reșița

Ultima reuniune de verificare
Aseară, sala Floreasca a găzduit 

ultima reuniune de verificare înaintea 
„europenelor". Deși conform progra
mului stabilit la încheierea turneului 
„celor patru', în această reuniune 
urmau să fie verificați doi compo
nent! ai lotului (C. Ciucă și I. Mi- 
halic), datorită neprezentării lui Gru- 
iescu, Ciucă a obținut calificarea fără 
să susțină partida decisivă.

„Capul de afiș' al reunignii, 
meciul MIHALIC — DUMITRESCU, 
s-a încheiat cu victoria la puncte a 
primului. Partida n-a corespuns aștep
tărilor, datorită faptului că ambii 
boxeri (în special Mihalic) au luptat 
fără suficientă convingere. Meciul a 
fost totuși curat și destul de echili
brat.

Cel mai frumos meci al reuniunii 
l-au realizat „penele', C. Crudu și 
Gh. Anghel. Am asistat la schimburi 
frumoase de lovituri, la un box cu
rat și spectaculos. Crudu, într-o for
mă, de „zile mari', l-a scos din luptă 
în ultima repriză pe Anghel, in urma 
uncr lovituri precise la cap. Talen
tatul C. Georgescu nu i-a putut face 
față „bătrînului' Mîndreanu și a fost 
învins prin abandon.

Celelalte rezultate: St. Antonescu 
b. p. V. Nitoi, I. Stoian b. p. AL Ba- 
riciu, Gh. Dragau m. n. T. Ivan, I. 
Grăjdeanu b.p. M. Stan, L Sabău m.n. 
C. Stanciu, R. Alexiu b.p. Gh. Pre- 
scornițoiu, N. Petre b.p. A. Mărcuș. 
I. Marin b.p. Gh. Vlad.

■n

I.C.F. Șl CRIȘUL ORADEA (FETE),
IN SERIA 1

Doar problema echipelor care vor 
retrograda a mai rămas de rezolvat 
în seria a Il-a a campionatelor repub
licane. Intr-adevăr, dacă în fruntea 
clasamentelor echipele Aurul Brad și 
Siderurgistul Galați (la băieți), I.C.F. 
și Crișul Oradea (Ia fete) nu mai pot 
pierde locurile fruntașe și deci promo
varea în prima serie, la „periferie" 
lupta este încă deschisă, în special ia 
fete, unde Spartac Salonta, A. S. A. 
Cluj și S.S.E. Rm. Vîlcea sînt ame
nințate să părăsească această serie. 
La băieți, situația este mai clară :

Cit mai mulți sportivi în loturile republicane
(Urmare din pag. 1)

cuprindere a maselor într-o activitate 
competițională susținută și de depis
tare a elementelor dotate, se desfă
șoară doar Ia una-două ramuri de 
sport iar în multe asociații (în orașul 
Ploiești — 25 !) nu s-au organizat de 
loc. în unele asociații nici acum nu 
există vreun purtător al Insignei de 
polisportiv !? Sînt deficiențe care 
s-au oglindit, cum era firesc, și In 
performanțele foarte slabe obținute 
la unele ramuri sportive. La atle
tism, de pildă, unde această regiune 
ocupă locul 10 pe țară, mai sînt re
corduri (80 m.g., greutate etc.f jcare 
dăinuie de 10 ani ! La unele probe 
(5 000, 10 000, 400 m.g., înălțime și 
disc — fete) nici nu se poate face 
media primilor 10 atleți, din lipsă 
de concurenți. De ani de zile în 
afara lui Dăndărău, 
încă doi-trei atleți, 
mai avut alți sportivi în loturile re
publicane. Cît privește natația (tot 
sport de bază) situația este și mai 
necorespunzătoare. Deși există bază 
materială foarte bună, de ani de zile 
nu se reușește să se urnească din 
loc această ramură sportivă și să 
se obțină rezultate superioare, mă
car la nivei republican dacă nu 
internațional. Aceleași rezultate sla
be continuă să se înregistreze și la 
gimnastică băieți, baschet, volei fe
te, unde regiunea Ploiești este foar
te slab reprezentată în campionatele 
republicane.

Nu se poate plînge nimeni de 
lipsă de condiții materiale în re
giunea Ploiești. De tineret talentat, 
nici atît. In orașele Ploiești, Buzău, 
Cimpina, Tîrgoviște învață mii și 
mii de elevi, iar în întreprinderile 
ploieștene lucrează tot atîția tineri 
puternici dintre care s-ar putea se
lecționa sportivi de nădejde. Dar. 
pentru aceasta este necesară mai 
multă muncă, „un ochi' priceput 
care să-i selecționeze și să-i pregă
tească. Prea puțini antrenori fac 
Insă acest lucru. Elena Sima (care a 
descoperit-o pe Elena Ceampelea), 
Sima Zosim și Ion Dolete (care au 
dat an de an cicliști juniori talen- 
lăți), A. Hofman și C. Predescu (care 
au selecționat și pregătit majorita
tea jucătorilor și jucătoarelor de la 
Știința Galați, azi studenți, pe Elena 
Dobirceanu din lotul republican de 
handbal), S. Azizi (Tîrgoviște), A. 
lonescu (Buzău), frații D. și I. Matei 
(Sinaia) sînt cîțiva dintre antrenorii 
care depun multă pasiune în munca 
lor, care fac o selecție riguroasă și 
de bună calitate, care muncesc cu 
rezultate foarte bune. Exemplul lor 
trebu e urmat de toți antrenorii plo- 
iesteni. de instructorii și activiștii 
sportivi. Așa cum se arăta in conie-

Georgescu și 
regiunea n-a

rință, la progresul sportului de per
formanță din regiunea Ploiești tre
buie să contribuie mai mult rei 
80 de profesori de educație fizică.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a lust cuvîntul tov. Avram Lăp- 
toiu, vicepreședinte al Consiliului 
General al UCFS. Subliniind impor
tanța conferinței în dezvoltarea ac
tivității sportive din regiunea Plo
iești, - - -
sele 
sint 
care 
sportului. La realizările obținute, o 
importantă contribuție au avut și 
sportivii din regiunea Ploiești, ca
drele tehnice, instructorii și acti
viștii sportivi. Este însă necesar ca 
sportul ploieștean să se situeze la 
nivelul cerințelor actuale. Există 
toate posibilitățile pentru aceasta și 
ca atare ele trebuie folosite fn așa 
fel, incit regiunea Ploiești să dea 
mai mulți sportivi loturilor noastre. 
Propunerile făcute în conferință tre
buie să fie bine studiate și transpuse 
în fapte, ca de altfel și planul de 
măsuri — amplu și concret — adop
tat de conferință. Este nevoie de

vorbitorul a arătat că „succe- 
obținute de mișcarea sportivă 
rodul minunatelor condiții pe 
partidul și statul le asigură

r

GALAȚI (BĂIEȚI),
VIRTUAL PROMOVATE

Petrolul 
ultimul
de rezultatul partidei Progresul Bucu
rești — A.S.A. Bacău. învinsa va ocu
pa locul 9 și va retrograda. O imagi
ne mai clară asupra disputei din a- 
ceastă serie ne-o oferă însă clasamen
tele :

Din ce în ce mai des am consemna 
în ultima vreme interesul cu care sîn 
urmărite, atît în București cît și îr 
diferite centre din țară, meciurile care 
se desfășoară în cadrul seriilor „se
cunde" ale campionatelor republicane 
Este o consecință directă a bunei pre-’ 
gătiri și a valorii pe care o dovedesc 
marea majoritate a formațiilor din acestd 
serii, fapt care determină ca multe din 
partide să se ridice la un nivel egal 
S’ 
prima categorie.

Din acest punct de vedere, chiar 
etapa trecută ne-a oferit numeroase 
elemente care confirmă afirmația noas
tră de mai sus. După cum ne-au co
municat corespondenții noștri (V. Secă- 
reanu și E. Tites-Brașov, I. Boitoș- 
Oradea, I. Stana-Timișoara, Șt. Băloi- 
Fetroșeni, N. Rișnoveunu-Mediaș, M. 
Popescu și I. Constandinoaie-Ploiești) 
jocurile din seria a II-a a celor două 
campionate republicane s-au ridicat la 
un nivel bun tehnic, majoritatea echi
pelor rhanifestînd tendințe spre un joc 
modern, cu pase rapide și combinații 
frumoase la semicerc.

Dacă, în general, echipele clasate 
pe primele două locuri, deci cele ce 
vor promova în prima categorie, sînt 
mai „liniștite" (avansul de puncte net 
hotărîtor în această direcție) în schimb 
lupta pentru evitarea retrogradării, m+ 
ales în întrecerea feminină, dă nxșterx' 
unei pasionante dispute. Așa se ex
plică faptul că duminică liderul cla
samentului la lete a pierdut pe teren 
propriu (Rulmentul Brașov-Progresui 
București 4—14) și încă la un scor 
concludent, iar cea de a doua clasată 
a fost învinsă în deplasare (Record 
Mediaș-Voința Odorhei 13—II).

Și acum iată clasamentele celor două 
serii :

18
18
15
12
10

1243—1000 3? 
1316—1081 31 
1204—1068 29

desfășoare o 
în adevăratul 

Baza materială 
de cadre teh-

10 
io

8
8
8
6
7
5
4
Vîlcea

5 918—830
5 823—761
7 844—772
7 796—740
7 858—959
9 661—697
7 780—681
9 873—879

10 734—968

26
25
21

Oradea
Tg- Mureș

264:175 
263:165 
265:207

22
20

1. Rafin.
2. Știința
3. C.S.M.4. Cauciucul Orașul 

Gh. Gheorghiu-Dej

Rapid Buc. 
Voința Sibiu 
C.S.M.S. Iași

1. I.C.F.
2. Crișul
3. Voința
4. Olimpia bucurești
5. C.S.M.S. Iași
6. Știința Tim.
7. Spartac Salonta
8. A.S.A. Cluj
9. S.S.E Rm. Vîlcea
• Restanta S.S.E. 

limpia București se dispută azi la Rm. 
Vîlcea, iar; partida Spartac Salonta — 
A.S.A. Cluj este reprogramată pentru 
ziua de 14 mai, la Oradea.

*

Bogat în proteine, fosfor, grăsimi

J
f 
l
V
V
V
V

I

multă muncă, de recrutarea cle
mentelor dotate, de împrospătarea 
secțiilor, incepînd cu cele ale clu
bului Petrolul, de la care se așteap
tă mult mai mult. Antrenorii au da
toria să desfășoare o muncă pe baze 
științifice, să fie înlăturată mentali
tatea unora care încă se mulțumesc 
cu ce pot, de pe o zi pe alta. Pen
tru aceasta, consiliul regional 
UCFS, consiliile raionale și orășe
nești, ca și cele ale cluburilor spor
tive, vor trebui să 
muncă de îndrumare 
înțeles al cuvîntului. 
bună, numărul mare 
nice și de profesori de educație fi
zică din regiunea Ploiești fac întru- 
totul posibilă realizarea unui salt 
calitativ în sportul de performanță 
din regiunea Ploiești, care la ora 
actuală nu se situează la nivelul 
condițiilor create, al cerințelor tot 
mai mari. Trebuie puse în mișcare 
toate forțele pentru îndeplinirea 
importantelor sarcini pe care parti
dul ie-a pus în fața mișcării de cul
tură fizică și sport din regiunea Plo
iești*.

Știința Tg. Mureș—Voința M. Cine (f. II) 1-3
La Tg. Mureș s-a consumat ultimul 

act ai campionatului republican femi
nin de categorie A la seria I. La ca
pătul unui meci anost, Voința M. Cluc, 
deși In numai șase jucătoare, a 
dispus de Știința Tg. Mureș cu 3—1 
(12, 10, -4 13), fără a depăși însă cu 

«mult nivelul scăzut al comportării 
gazdelor. {I. PĂUȘ și c. ALBU-cores- 
pondenți).

CLASAMENTUL FINAL în urma re. 
zultatului de la Tg. Mureș ;

1. Penicilina Iași
2. Voința M. Ciuc
3. Progresul Tîrgoviște
4. Știința Tg. Mureș
5. Corvinul Deva
6. FI. roșie București

Sancțiuni aplicate de biroul F. R. Volei
La propunerea colegiului central de 

arbitri și a comisiei centrale de disci
plina, biroul federației române de 

volei a hotărît sancționarea arbitrilor 
brașoveni care s-au făcut vinovați de 
abateri cu prilejul meciurilor Partizanul 
roșu-C. P. București (F) și Tractorul- 
Dinamo București (M), jucate la Brașov 
în zilele de 14 și 21 februarie 1965. 
Iată care sînt sancțiunile aplicate :

— Taus Alexandru — suspendare pe 
timp de trei luni,

- Stoica Ion — suspendare pe timp 
de șase luni;

— Ciulei Ion — suspendare pe timp 
de șase etape;

- Pîrvulescu Ștefan — suspendare 
pe timp de trei etape.

Sancțiunile au intrat în vigoare la 
data de 2 mai 1965.

Totodată, Biroul F. R. Volei a luat 
în discuție memoriul prezentat de arbi
trul craiovean Săndulescu Veneru după 
radierea sa din corpul de arbitri, pen
tru abaterea de care s-a făcut vinovat 
cu ocazia meciului Electfbputere Cra- 
iova-Semănătoarea București (M) din 
20 decembrie 1964. Ca urmare, sus- 
numitului arbitru i-a fost schimbată 
sancțiunea aplicată inițial de colegiul 
central de arbitri în suspendare pe 
timp de șase luni, intrată în vigoare 
la data de 1 februarie 1965.

i 25
25
23
23
22
21
21
19

■ 18
O-

FEMININ

1. Rulmentul Brașov
2. Voința Odorhei
3. Favorit Oradea
4. Știința Galați
5. Constructorul Tim.
6. Progresul Buc.
7. S.S.E. Petroșeni
8. Voința Sighiș.
9. Record Mediaș 

Electromag.

128:108
135:126
116:121
125:117
112:114
124:106 
91: 90

106:109
117:148
107:122

w - 
'» -
14
1*
15 j14 |

13 J
13 j
12 f
IO i

HERINGI, au o carne gustoasă, se găsesc sub formă proaspătă 
— congelați. Prin decongelare își păstrează calitățile de pește proaspăt.

STAVR1DELE, bogat in grăsimi și substanțe chimice necesare orga
nismului uman, se prepară prăjit, rasol, plachie sau în sos marinat.

MACROURI, bogat conținut în proteine, fosfor și grăsimi, indicat 
pentru consum sub formă de peșle prăjit, fript, la cuptor, etc.

TAIUL, are calități nutritive asemănătoare cu ale crapului de 
crescătorie. Indicat și ca produs dietetic.

FILfiURILE — indiferent de specie — prin faptul că nu conțin oase, 
pot constitui un semi-preparat în bucătăria oricărei gospodine.

DE LA I E. B. S.
• Pentru cuplajul internațional de 

fotbal LOT TINERET — W1S- 
MUT AUE (R.D.G. și LOT A — 
BORUSSIA NEUNKIRCHEN (R.F.G.) 
de azi de pe stadionul „23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosport, 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., 
bd. 6 Martie, stadioanele »23 August", 
Republicii, Dinamo ți Giulești.

• Incepînd de mîine aceleași case 
vor vinde bilete pentru cuplajul de 
fotbal PROGRESUL — FARUL șl 
STEAUA — DINAMO PITEȘTJ 
din 16 V., de pe stadionul Republicii.

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



FOTBAL

bucureșteni

SERIA NORD

1.

o stare accentuată de nervozitate prin
tre jucători. Au înscris: Firică (14) pen
tru oaspeți și I. Ștefan (35) pentru gaz
de (ultimul, din 11 m). (N. Tokiacek, co
resp.).

întrecerile alergătorilor

de semi-

lh 57:51;
Steaua I

H-a 30 km

țicliștii bucureșteni și-au dispu- 
întîietatea în cadrul a două

■mpionate. Iată rezultatele:
Campionatul regional contratimp

echipe: seniori 80 km — 1. Di- 
mo I (Gh. Bădără, E. Rusu, N. Ciu- 

eli, C. Ciocan) lh. 53:30, 2. Dina- 
b II lh. 57:01, 3. Steaua I
niori cat. I 40 km — 
i40®!52 ; juniori cat. a 
-'1. Olimpia 49:03. 
iCaiilpronatul regional 
■rid! seniori 40 ture (20 sprinturi) 
"11C. Ciocan (Dinamo) 37 p, 2.
Rusu (Dinamo) 34 p, 3. N. Ciu- 

dti '(Dinamo) 29 p, 4. V. Burlacu 
ileaua) 27 p, 5. A. Sirnion (Voința) 
) p. etc.; juniori cat. I 24 tare 
2 \sprintari) — 1. G. Negoescu 
Steaua) 30 p, 2. A. Sofronie (S.S.E.) 
1 p, 3. St. Cernea (S.S.E.) 15 p ; ju- 
iori cat. a II-a 18 ture (9 sprin- 
>ri) — 1. D. Radu (Steaua) 38 p, 2. 
1. W joescu (Steaua) 20 p, 3. P. 
^așoveanu (Olimpia) 10 p.

3.

S. GRIGORIAN — coresp.

Cornelia Grecu (Btieu- 
bolnavă realizînd doar

organizată de comisia 
a orașului București, 

___  _r__ care -s-au evidențiat 
i campionatul 'Capitalei, s-a încheiat 
i victoria jucătorului Dezideriu Deneș 
Constructorul) care a doborît 934 de 
opiee. îl urmează în clasament 
udău (Constructorul) cu 879 p, d., 
t. Dinu (Electroaparataj) 875 p.d., 

DuțuTescu (Frigul) 869 p.d., I. Ma- 
nescu (S.P.C.) 861 p.d., C. Gheor- 
he (Constructorul) 823 p.d., C. Anto- 
escu •(•Laromet) 815 p.d. etc.

C.

WDTOnrLISW
Echipa Steaua a cîștigat

„Cupa Victoriei

Gol 1 Portarul constănțean Cataramă s-a aruncat inutil. (Fază din meciul 
Dinamo Victoria București—Electrica Constanta 1—1) 

Foto : N. Tokacek
SERIA EST

ieșene (Gh. 
Harnaga). (V.

— metalo- 
Meci anost.

CHIMIA ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ—VIITORUL SUCEA
VA (2—0). Ambele echipe s-au remar
cat printr-o bună pregătire. Cu o linie 
de atac mai insistentă, formația gazdă 
a reușit să înscrie, de două ori, prin 
Corobană (30) și A nas tas iade (80). Com
petent arbitrajul .brigăzii 
Ivanovic’. V. Luca și L 
Andronescu, coresp.).

VICTORIA P. NEAMȚ 
SPORT GALAȚI (1—1). 
Gazdele au deschis scorul în min. 39 
prin Ghibon, din penalti — acordat în 
mod nejust de arbitrul D. -Constanti- 
nescu din București — iar oaspeții au 
egalat în min. 85 prin Chirilă. (C. Nem- 
țeanu-coresp.).

TEXTILA BOTOȘANI — PETROLUL 
MOINEȘTI (0—0). Un meci urit, presă
rat cu durități. Tonul l-au dat oaspe
ții. Textiliștii au ratat un 11 m prin 
Olaru (20). A condus slab M. Soceanu- 
Brăila CT. Unsureanu, coresp.).

FRUCTEXPORT FOCȘANI — FORES- 
TA FĂLTICENI (6—1), Fotbaliștii gazdă 
au desfășurat cel mui frumos joc din 
actualul campionat. Realizatori: Dragu 
(min 9. din 11 m și 20), Rencea (14, 30, 
71) și I. Nicolae (49), respectiv Zărnoaie 
(68 din 11 m). (S. Solomonovich coresp.).

FL. ROȘIE TECUCI — TEXTILA BU
HUȘI (0—1). Meci de slabă factură teh
nică, îndeosebi în prima repriză. După 
pauză, fotbaliștii din Buhuși joacă cu 
mai multă clarviziune și înscriu, în 
min. 86 prin Popa, Meciul a avut loc 
la Bîrlad. întrucât terenul din Tecuci 
este suspendat. (C. Dumitrașcu, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD 
P. NEAMȚ (0—1). 
Liderul seriei s-a 
dențiindu-se doar 
apărării. în plus, 
timp... Fotbaliștii 
dominat net dar 
(raport de cornere: 12—2 pentru 
mentul). A înscris Bogdan (34) în urma 
unei lovituri libere indirecte. (E. Solo
mon, coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — MOLDOVA 
DINAMO IAȘI (2—1). Metalul a dominat 
mai bine de 60 de minute. Jocul a plă
cut, avînd multe faze spectaculoase. 
Oaspeții au făcut un joc foarte bun în 
cîmp. Au marcat Lavric (16) și Tărîlă 
(30), pentru Metalul, respectiv Scînteie 
(71). (I. Ignat, coresp.).

SERIA VEST

CEAHLĂUL 
Victorie ...norocoasă! 
comportat slab, evi- 

prin jocul ermetic al 
oaspeții au tras de 
de la Rulmentul au 
au ratat exasperant, 

“ Rul-

MINERUL DEVA — METALUL TR 
SEVERIN (3—0). In ciuda scorului destui 
de sever, meciul a fost echilibrat. Cu 
un plus de eficacitate, gazdele au cîș- 

ii

cu, Keresteș și Gh. Ion. O. Ștefani 
fiind „împachetat44 la plecarea din staft, 
a depus eforturi vizibile pentru a se 
„strecura44 în față și numai în penul
timul tur a făcut joncțiunea cu grupul 
fugarilor, -dar prea târziu pentru a se 
mai înscrie în lupta pentru primele 
trei locuri. Acestea au revenit în ordi
ne lui Keresteș, Ionescu și Gh. Ion. 
CLASAMENT : 1. E. Keresteș 8 p; 2.
O. "Ștefani 6 p; 3. Al. Ionescu 4 p; 4.
P. From (St. roșu Br.) 3 p; 5. Gh. Ion 
2 p; 6. D. Vasitescu (Metalul) 1 p. ECHI
PE : 1. Steaua 14 p; 2. St. roșu Br. 9 
p; 3. Metalul 1 ,p. CLASAMENT FINAL : 
1. Steaua 25 p; 2. St. roșu Br. 12 p; 3. 
Dinamo 8 p; 4. Energia 2 p; 5. Metalul 
1 p.

In deschidere s-au disputat două aler
gări rezervate începătorilor, la clasei? 
125 și 175 cmc. Aceștia au .parcurs în
tregul traseu, mai puțin trambulinele 
și cocoașa. La clasa 125 cmc s-a impus 
tînărul dinamovist N. Dumitrache. El 
a alergat fără greșeală traseul impus 
și a cîștigat detașat înaintea lui D. 
Luca (Steaua) și a lui D. Matei (Dina
mo). La clasa 175 cmc, principalii ani 
matori ai cursei au fost Gh. Munteanu, 
Tr. Moașa (St. roșu Br.) și Dan Nicu 
(Steaua). Gh. Munteanu s-a dovedit de 
neînvins, cu toate atacurile lansate 
de Nicu și Moașa. In final, Moașa gre
șește la o poartă și pierde contactul 
cu cei doi din față. Cu un finiș im
presionant. D. Nicu se apropie de lider, 
însă brașoveanul rezistă și cîștigă. 
CLASAMENT : 1. Gh. Munteanu; 2. D. 
Nicu, 3. V. Stănescu (Energia Cîmpma).

I. DUMITRESCU

pe plan tehnic. A
76). (V. Popescu—

MINERUL CIMFU- 
o repriză egaia, in

tigat totuși pe merit. Realizatori ; ior- 
dăchescu (10) și Belea (40, 63). Bun ar
bitrajul lui A. Toth-Oradea. (I. Simion, 
coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — PAN
DURII TG. JIU (2—0). Joc frumos. Lo
calnicii s-uu impus 
marcat Fulga (57, 
coresp.).

C.F.R. ARAD — 
LUNG (3—0). După 
cîmp, oaspeții „cad", permtțînd gazde
lor s& domine autoritar... Au înscris : 
Gyenge (4) și Korossy (63, 69). A con
dus foarte bine, I. Ștefănîță-Hunedoa- 
ra. (Gh. Nieolăită. coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA—TEB A 
ARAD (0—0). Meciul a fost confuz, ne
interesat. Timișorenii au forțat victo
ria, dur s.au izbit de apărarea supra- 
numerică a fotbaliștilor din Arad. Slab, 
arbitrajul lui I. Covaci-Oradea. (A. 
Arnăutu, coresp.).

VICTORIA CALAN — TRACTORUL 
CORABIA (2—0). Fotbaliștii de la vie. 
toria au dominat cu autoritate aproape 
tot timpul reușind să concretizeze, in 
două rinduri. prin Dobîndă (4) și Ban- 
buleac (17). (Al. Tuza, coresp.).

METALUL CITEȘTI ELECTRO-
PUTERE CRAIOVA (2—1). Gazdele au 
obținut o victorie la limită, dar meri
tată. Scorul final a fost stabilit abia 
în ultimul minut de joc, cînd Lovin 
a executat imparabil o lovitură de ta 
11 m. Celelalte goluri au fost înscrise 
de Matea (17) de la Metalul, respectiv 
Chesnoiu (63). (I. Udrescu, coresp.).

METALUL ANINA — METALUL HU
NEDOARA (1—2).

SERIA SUD
CONSTANȚA — ELECTR! - 

(4—0). Joc frumos, în ciuda
PORTUL

CA FIENI _  ____
terenului alunecos. Gazdele au fost deo
sebit de combative, în prima repriză 
(cînd au și marcat). La reluare, însă, 
ei s-au apărat în 7 oameni. Realizatori: 
Dan (15), Caraman (27), Danciu (37 din 
11 m) și Moroianu (45). Foarte bun ar
bitrajul lui Ramis Prdija — R.P. Alba
nia. (Ch. Goldenberg, coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — TEH- 
NOMETAL BUCUREȘTI (2—1). Partidă 
de un nivel satisfăcător, disputată cu 
multă dârzenie. Au marcat: Ciutacu 
(46) și Pop (49) pentru învingători și, 
respectiv, Teodorescu (78). învinșii au 
avut o mare ocazie de a egala, chiar 
in ultimul minut de joc, dar Necula a 
ratat de puțin. (P. Giornoiu, coresp.).

MARINA MANGALIA — METROM 
BRAȘOV (1—0). Meci viu disputat. Vân
tul puternic, a influențat însă latura 
tehnică. In ansamblu Marina s-a „vă
zut” mai mult și a meritat victoria. 
Unicul punct al partidei l-a înscris 
Șoangher (34). (Gelu Ruseanu—coresp.).

RAPID MIZIL—TEXTILA SF. GHEOR- 
GHE (3—1). Joc de bun nivel, la 
și-au adus aportul ambele f? 
Gazdele au început puternic, reușind să 
înscrie prin Răuceanu (min. 3, din 11 
m, și 19) și Paraschiv (15), Repriza se
cundă a aparținut mai mult oaspeților. 
Ei reușesc să înscrie o singură dată 
prin Batiu (78). în min. 87 Răuceanu a 
ratat un 11 m. (M. Piroșca, coresp.),

PROGRESUL ALEXANDRIA — UNI
REA RACARI (3—0). Meci de factură 
modestă. Au marcat: Bălan (14 și 47) și 
Capatos (70). (V. Popescu, coresp.).

DINAMO 
ELECTRICA 
bele echipe 
nepregătite, 
In plus. 
Craiova,

care 
formații.

VICTORIA BUCUREȘTI — 
CONSTANTA (1—1). Am- 
au prezentat linii de atac 
cu un slab tir la poartă, 

arbitrajul lui V. Grigorescu- 
cu multe greșeli, a determinat

A început vîniarea biletelor Sportexpres — trimestrul II
în vînzare 
SPORTEX-

6

In întreaga țară s-au pus 
biletele pentru concursul 
PREȘ nr. 11. trimestrul II.

Dintre cele 22.858 de cîștiguri desigur 
că ies în evidență cele 20 de autoturis
me „Fiat 1100 F“. „Fiat 1100 D“, și „Tra- 
bant-Combi".

Foarte atractive sînt și excursiile pes
te hotare. Ele sîrft în număr de 60 și 
se fac cu autocarul în Republica Popu
lară Ungară și Republica Socialistă Ce
hoslovacă.

In afara premiilor de mai sus cităm : 
motociclete, motorete, televizoare, fri
gidere. mașini de cusut electrice, apa
rate de radio cu tranzistori, magneto- 
foane și altele.

Pentru atribuirea premiilor se vor 
efectua 40 de -extrageri separate după 
cum urmează :

— 29 extrageri de numere formate din 
cifre ;
— 5 extrageri de terminații de 5 cifre;
— 4 extrageri de terminații de 4 cifre ;
— 1 extragere de terminație de 3 cifre ;
— 1 extragere de terminație de -2 cifre.

A. S. AIUD — MINERUL BIHOR (3-2) 
Un joc care a plăcut spectatorilor, da
torită numărului de goluri marcate. Dt 
menționat că toate cele trei goluri ale 
învingătorilor au fost marcate de trna- 
rul Tiutiu (min. 16. 24 și 41). Tiutiu
joacă de patru etape la A.S. Aiud (îna
inte a jucat într-o echipă din raion). 
Pentru Minerul a înscris -Drăgoi (min 
15 și 85). A arbitrat ‘bine S. Coriolan din 
Alba Iulia. (1. Făgudaru-eer.esp.).

TOPITORUL BAIA MARE — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (5—2) Ambele formații 
au prestat un joc dinamic, în care au 
abundat fazele de poartă. Realizatorii 
golurilor : Neușli III (min. 2 și 64). Șer 
ban (5 și 37), Ghinea (7), respectiv, Bagi 
(17) și Bazsanyi (48) (V. Săsăranu^c.oresp.)

ARIEȘUL TURDA — GLORIA BISTRI
ȚA (3—0). Meci în .care niei măcar gaz 
dele nu s-au evidențiat, eu 'toate eă au 
cîștigat la scor. Golurile aparțin lui 
Ursu (min. 21) Ivan (84) și Pîrvu (88). 
In min. 72 Safar de la Gloria a fost 
eliminat de pe teren pentru indiscipli
na. Arbitrul brașovean P. Badea a con
dus bine. (P. Laz ăr-coresp:).

UNIREA DEJ — CHIMICA TIRNA- 
VENI (1—0). Joc deosebit de dinamic, 
desfășurat însă în limitele sportivității.

In repriza I inițiativa au avirt-o gaz
dele iar în cea de a II ja oaspeții. Sin
gurul gol a fost marcat de Neagu in 
min. 35. (A. Kontrai—coresp.).

OLIMPIA ORADEA — FORESTIERA 
SIGHETUL MARMAȚIEl (4—0). Gazde
le au practicat un joc eficace. Punctele 
au fost marcate de Szakacs I (min. 2 
din 11 m și min. 55). Medveș (37) și 
Hornung (79). (V. Sere—coresp:).

MINERUL BAIA SPRIE — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (4—1). Partida s-a desfă
șurat în nota de superioritate a gaz
delor care au înscris prin Trif, de trei 
ori (min. 18, 33 și 61) și Dorjanschi (87). 
A redus 
coresp.).

SODA 
MUREȘ . , _____ _____ __ ____
două formații la acest joc o demonstrea
ză fidel acest scor puțin obișnuit. Au 
marcat : Mureșan (min. 8) Popa (60). 
Podar II (61 și 81). Duca (62 și 77), Hișu 
(67), respectiv Fazekas (75). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost Popa de 
la „Soda“. (Gh. Tăutan—coresp.).

din scor Tîrc (73). (A. Domuța-

OCNA MUREȘ — UNIREA TG. 
(7—1). Diferența dintre cele

Rezultate din campionatul
de juniori

Duminică și-au con
tinuat întrecerea în ca
drul campionatelor repu
blicane echipele de juni
ori.

Iată câteva rezultate pe 
care ni le-au comunicat 
corespondenții 
prezenți la 
jocuri : Metalul 
viște — S.S.E.

C.F.R. Paș-

noștri 
aceste 
Tîrgo- 

Ploiesti 
0—0, .Electroputere
iova — A. S. Cugir
(neprezentare 1 1), 
inta Craiova — 
Petroșeni 2—0, Topito- 
rul Baia Mare — Steaua 
roșie Salonla 1—1, Mi
nerul Baia Sprie — Mi
nerul Baia Mare 0—0, 
Dinamo București 
Marina Mangalia 
(.neprezentare, echipa din 
Mangalia nu a prezen
tat buletinele de iden

titate ale jucătorilor!), 
câni — C.S.M.S. Iași 0—6, UniFea 
Tg. Mureș — A. S. Aiud 6—0, .Rul
mentul Bîrlad — Știința Galați 1—4, 
C.'S.M. Sibiu — Gaz metan Mediaș 
0—1, Dinamo Bacău — Metalosport 
Galați 2—4), Constructorul Brăila — 
Petrolul Momești 4-—1, Dinamo Vic
toria — Electrica Constanța 2—>1, 
Chimia Oraș Gh. Gheorghtu-Dej — 
Flamura roșie Tecuci «6—1, A. S.

-1,

Cumpărați-vă din vreme biletele, care 
se găsesc .prin agențiile Larto-Pronosport 
cooperative, O.C.L.. vînzători volanți 
etc. Castul unul bilet este de 3 lei.

• La 1 iunie a.c. Loto-Pronosport or
ganizează a doua tragere excepțională 
Loto pentru autoturisme, care se des-

Măsură promptă
Analizînd arbitrajele prestate la 

jocurile de categoria A din etapa 
de duminică 9 mai, ayînd la bază 
rapoartele observatorilor federali, Co
legiul central al arbitrilor a apreciat 
că singurul arbitraj care a făcut nota 
discordantă a fost cel pfp.siat de 
Grigore Birsan (Galați) la jocul Di
namo — Minerul Baia Mane.

Arbitrul Grigore Bîrsan s-a pre
zentat pe teren dînd dovada de în
fumurare, cu o -pregătire -fiziGă insu
ficientă, care l-au împiedicat să tic 
aproape de fazele de joc -și care au 
generat o serie de greșel» culminînd 
cu anularea golului înscris de echipa 
Minerul, după ce cu cîteva clipe mai 
înainte indicase valabilitate punctu
lui marcart.

Colegiul central al arbitrilar a 
hotăiit suspendarea lui Gri^ort? Bîrsan 
pe tiiqp de trei etape si ridicarea 
dreptului de a mai conduce jocuri de 
categoria A pînă la sf-irșilul actualu
lui campionat.

DE LA F. R. F
întrucât echipa de juniori a asocia

ției sportive Progresul Alexandria nu 
s-a prezentat la patru întîlniri oficiale, 
F. "R. Fotbal, procedînd conform regu
lamentului campionatului republican de 
juniori, a hoturît scoaterea atît .a echi
pei de juniori cît și a celei de seniori 
(aflată în .categoria C, seria Sud) dîn 
campionatele respective.

Meciurile pe care aceste două echi
pe fuseseră programate să le dispute 
cu începere de la 16 mai a.c. nu se 
vot mai juca, iar adversarii vor cîștiga 
întîlnirile cu 3—0.

«Mi

1' w
Faza din meciul Dinamo Victoria—Electrica -Con* 
stanța încheiat cu rezultatul de 2—1 pentru gazde

Victoria P. Neamț — Viitorul Su. 
ceava 1—0, Textila Botoșani — Cea
hlăul P. Neamț 5—1, Fructexport 
Focșani — Siderurgistul Galați 1—1, 
Metalul Rădăuți — Textila Buhuși 
0—0, Ar lașul Turda — Ind. stranei 
C. Turzii 2—1, «Unirea Dej — C.S.S. 
Cluj 3—.0, Olimpia Oradea — Fo
restiera Sighetul Marmăției 0—4, 
Crișul — Sătmăreana 6—4), Dinamo 
Pitești — Metalul Pitești 6—1.

F“, „Fiat 1100 D“, „Wart- 
și „Trabant-Combi").
se cîștigă cu 3 numere 
bani cu 2 numere, 
atribuire RAMIN ACE-

fășoară paralel cu tragerile obișnuite 
săptămînale.

La această tragere excepțională se a- 
tribuie autoturisme în număr NELIMI
TAT („Fiat UDO 
burg-‘Standard“

A utotur temele 
iar premiile în

Condițiile de
LEAȘI CA PENTRU TRAGEREA DIN 
2 FEBRUARIE la care s-au cîștigat 
40 de AUTOTURISME.

Cîștigătorii de la tragerea excepțională 
LOTO din 1 iunie a.c. își vor ridica 
autoturismele pînă la data de 30 
a. c.

Pentru a avea șanse mărite de 
participați cu bilete pentru toate 
goriile de autoturisme.

iunie

cîștig 
cate-

PRO- 
PAȘ-

• Tragerea concursului special 
NOEXPRES de azi va avea Ioc la 
CÂNI.______________

Rubrică redactată de Lot o-Prono
sport.

4n concursul de selecție, deăfășu- 
itLpe arena Constructorul din Capi- 
ilă, tînărul popicar ploieștean Con- 
antin Dumitru a „marcat* 1 * * * * ** 871 p.d.

891 p.d. O evoluție remarcabilă a 
/Ut, în prima confruntare, și jucăto
ri ' Finest Kiss (Mediaș). Acesta a 
obprît din 200 bile mixte 913' popice, 
nșjnd o singură bilă în ...gol. în 
?himb, în manșa a doua, el a mani- 
*stât o surprinzăto r ' scădere, nereu- 
nd să atingă măoai cifra de 800 (794 
.d. cu 6 „bile goale“). La un nivel 
ibmediocru au jucat și sportivii Ion 

(Brașov) și Ivan Victor (Ploiești), 
;zultatele lor cele mai mari fiind de 
59 -p.d. 'și respectiv 856 p.d.
La fete cele mai bune rezultate 
-au obținut Crista Szocs (București)
- 394 p.d. și lise Schmidt (Brașov)
- 391 p.d., " " ~ '
t?ti) â concurat 
72'lpCd.

O. Competiția 
e ^specialitate 
entru sportivii

Miile de iubitori ai sportului cu mo- 
>r care s-au deplasat duminică la baza 
jortivă Steaua au fost martorii unui 
-amos concurs motociclist de obsta
cle organizat în cinstea Zilei Vic- 
>riei.
La clasa 250 cmc au luat startul zece 
ancurenți. încă de la plecare — în 
mb ele manșe — maestrul sportului 
r. Macarie, s-a instalat la conducerea 
lutOnului și deși a fost talonat de P. 
axino (Steaua) mai bine de treisfer- 
rri din cursă, n-a putut fi depășit, 
înărul Paxino a făcut -din nou dova- 
a calităților (forță, curaj, îndemînare)
i care s-a impus. El și-a învins fără
rept de apel colegii de club (Șuier și 
as) clasîndu.se pe un meritoriu loc 
. M. Dănescu și M. Pop au fost ne- 
□iti să abandoneze din cauza unor de- 
'Cțiuni mecanice. CLASAMENT : 1.
r. Macarie 8 p; 2. P Paxino 6 p; 3 
l. Șuier 4 p; 4. R Popescu (St. roșu 
rașov) 3 p: 5. I. Lăzărescu (Energia) 
p; 6. I. Sas 1 p. ECHIPE : 1. Steauo 

I p; 2. Dinamo 8 p; 3. St. roșu Br.
p: 4. Energia Cîmpina 2 p.

In proba rezervată „mașinilor gre- 
în prima manșă a condus Gh. Ion 

Steaua) urmat de colegul său E. Re- 
isteș și O. Ștefani (St. roșu Br.). In 
irul 5, Gh. fon are o defecțiune me- 
anică și pierde aproape 2 minute pen- 
u remedierea ei. De acest fapt profită 

Di doi urmăritori ai săi care aruncă 
i luptă ultimele resurse și își împart 
rimele două locuri : 1. Keresteș, 2. Ste
mi. Pentru locul al III-lea lupta s-a 
at între V. Sabo (Dinamo) și Al. lo- 
etrcn (Steaua) și a cîștigat dinamo. 
istul. In manșa a doua, la conduce- 
Efa plutonului s-au succedat Al. lones-

clas%25c3%25aendu.se
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Trimisul nostru special ,H. NAUM, transmite:

ZITTAU - DRESDA, 0 ETAPĂ CALMĂ IN „CURSA PĂCII
A

ii
Concursul internațional de călărie de la Novisa

Nici etapa de azi a „Cursei Păcii", a 
IV-a, desfășurată între orașele Zittau 
și Dresda, de-a lungul a 134 km nu 
s-a bucurat de condiții atmosferice 
mai bune. Ploaia, frigul și vîntul au în
soțit caravana de la un capăt la ce
lălalt al cursei. Alergătorii, epuizați 
de eforturile depuse în special pentru 
a învinge intemperiile, n-au mai avut 
exuberanța de ieri. Majoritatea au 
stat liniștiți în pluton, pedalînd cu 
38—40 km pe oră. Ceea ce a animat 
întrucâtva etapa au fost sprinturile cu 
premii, cele cîteva urcușuri nu prea 
dificile și apropierea liniei de sosire. 
Cicliștii noștri au încercat de oîteva 
ori prin Moiceanu și Dumitrescu să 
obțină avans față de pluton, dar inten
țiile lor nu s-au putut materializa de
oarece grupul masiv (condus în special 
de alergătorii sovietici și belgieni) a 
răspuns întotdeauna prompt. ~ 
li se poate reproșa astăzi 
noștri este faptul că n-au fost 
de atenți pentru a profita de 
inițiată pe ultimii kilometri.
Gorlitz (km 34) nu am semnalat ni
mic deosebit, în afară de rămînerea 
în urmă a cicliștilor din Mongolia, 
Cuba și Algeria. In apropiere de sprint, 
însă, trei alergători — Spriet (Belgia), 
Lebedev și Saidhujin (U.R.S.S.) — 
declanșează un atac și se distanțează 
cu 100 m de pluton, suficient pentru 
a-și disputa între ei premiile de la 
Gorlitz. Ordinea trecerii: Spriet, Le
bedev, Saidhujin. Identică este faza 
care se petrece înainte de Bautzen 
(km. 78) și identic este și clasamen
tul la acest al doilea sprint cu premii. 
Plutonul se fragmentează de cîteva 
ori pe urcușuri, dar se regrupează pe

Ceea ce 
rutierilor 
suficient 
acțiunea 
Pînă la

coboriri. Cînd mai ânt doar 7 km. 
pînă la sosire, din pluton fug: Benet 
(Franța), Deenen (Olanda), Heller 
(Cehoslovacia), Kudra (Polonia), Mi- 
chiels (Belgia), Dohliakov (U.R.S.S.) și 
Mickein (R.D. Germană). Ei au cu 2 
km înainte de intrarea pe stadionul 
Heinz-Steyer din Dresda un avans de 
30 de sec. Mai „proaspăt*, Heller for
țează și trece primul linia de sosire 
cu 5 secunde înaintea colegilor săi de 
evadare și cu 31 secunde înaintea plu
tonului. CLASAMENTUL ETAPEI: 1. 
Heller (Cehoslovacia) 3:25,24; 2. Kudra 
(Polonia) 3:25,29; 3. Michiels (Belgia) 
același timp; 4. Dohliakov (U.R.S.S.); 
5. Benet (Franța); 6. Deenen (Olanda): 
7. Mickein (R.D. Germană); 8. Swerts 
(Belgia) 3:25,55; ...28. G. Moiceanu
... 39. W. Ziegler ... 40. I. Stoica ...53. 
I. Ardeleanu ...55. L. Zanoni ...62. C. 
Dumitrescu (același timp). In cursă 
mai sînt 99 de 
clistul din R.K. 
bandonat, fiind

Clasamentul 
Cehoslovacia 
mană 10:17,19; 3. Belgia 
...9. România 10:17,47.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. U.R.S.S. 33:41,06; 2. R. D. 
Germană 33:43,17: 3. Belgia 33:46,14; 
4. Cehoslovacia 33:47.40; 5. Polonia 
33:50,01; 6. Franța 33:53.08; 7. Ro
mânia 33:57,17; 8. Danemarca 34:00,20; 
9. Ungaria 
34:07,03;
Iugoslavia 
națională 
35:40,20;

alergători deoarece ci- 
Germană Appier a a- 
bolnav.
etapei la

10:17,14; 2.
echipe: 1. 
R.D. Ger- 

10:17,19;

34:04,01; 10. Olanda 
11. Bulgaria 34:11,50; 12. 
34:15,55; 13. echipa inter- 

34:20,59; 14. Finlanda
15. Algeria 35:58,59; 16.

Luptătorii români victorioși in R.S.F. Iugoslavia
Reprezentativa țării noastre de 

lupte libere a întreprins un turneu 
în R. S. F. Iugoslavia, unde a în- 
tîlnit în zilele de 8 și 10 mai prima 
formație a țării gazdă, iar dumini
că 9 mai, selecționata B a RJS.F.I.

în prima întrecere, de sîmbătă, 
sportivii noștri au obținut victoria 
cu scorul de 12—4. Iată rezultatele 
înregistrate: I. Focaru b.p. S. Su- 
tev, N. Cristea b.p. D. Zuevanov, 
Al. Geantă b.p. D. Marinkov, P. 
Poalelungi b.p. D. Tolevistov, I. Po
pescu m.n. D. Tefik, Gh. Ureianu 
m.n. A. Rizvani, A. Balogh b.p. 
G. Sanizlavski, Șt. Stîngu b.tuș Z. 
Abduli.

După cum se știe, în partida cu 
reprezentativa secundă a țării gaz
dă, luptătorii noștri au câștigat : 
16—0.

în cea de a doua partidă din
tre primele garnituri ale celor două

țări, sportivii români, din rîndul 
cărora s-au evidențiat tânărul N. 
Cristea și P. Poalelungi, au învins 
din nou cu 12—4. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor: I. Focaru 
b.p. D. Zarkov, N. Cristea b.tuș A. 
Ibraim, Al. Radu mn. R. Tefikov, 
P. Poalelungi b.p. A. Timeri, I. Po
pescu m.n. I. Gheleadini, Gh. Ure
ianu m.n. Z. Abduli, A. Balogh 
m.n. A. Rizvani, Șt. Stîngu cîștigă 
prin neprezentare.

Cuba 36:44.02; 17. R. P. Mongolă 
37:40,33. CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. Petrov (U.R.S.S.) 
10:26,14; 2. Swerts (Belgia) 10:28,30; 
3. Van Springel (Belgia) 10:29.00 ; 4. 
Peschel (R.D. Germană) 10:29,21; 5. 
Lebedev (U.R.S.S.) 10:29,25; 6. Heller 
(Cehoslovacia) 10:29,35; 7. Schefbal 
(Cehoslovacia) 10:30,37; 8. Hava (Ce
hoslovacia) același timp; 9. Butzke 
(R.D. Germană) același timp; 10. Rit
ter (Danemarca) același timp; ...30 L. 
Zanoni 10:32,38; ...36. C. Dumitrescu 
10:33,21; ...42. G. Moiceanu 10:36,08; 
...43. W. Ziegler 10:37,25; ...58. I. Ar
deleanu 10:47,03; ...67. I. Stoica 
10:48,18. Miercuri este zi de odihnă.

NOVISAD, 11 (prin telefon). — 
Marți s-au disputat . în localitate ulti
mele probe ale concursului interna
țional de călărie. Programul zilei a 
fost deschis de întrecerea rezervată 
cailor și călăreților clasați pe locurile 
1-3 în probele anterioare. Proba, de 
categorie grea (1,50 m) s-a desfășurat 
în două manșe cu participarea a 21 
de călăreți. Clasament: 1. Zimerman 
(Iugoslavia), cu Elan, 0 p; 2. V. 
ciu (România), cu Clasic, 4 p,- 
Fiillop (Ungaria), cu Kaliba 4 p; 
C. Vlad (România), cu Vifor și 
Iokici (Vojvodina), cu Minerva 
A urmat apoi proba de ștafetă
tru juniori (categoria mijlocie — 1,30 
m), la care au luat startul 11 echipe.

Pin-
3. 

4-5.
M. 

8 p. 
pen-

Victoria a revenit călăreților iui 
slavi Dușanka și Miroslav Iokici c 
au terminat proba cu timpul de 
sec. Pe locul secund s-a clasat ș 
feta noastră, formată din Popa (cu 
gar) și Moișeanu (cu Greier) 143 s 

în ultima întrecere din cadrul cc 
cursului internațional s-au întîlj 
toți călăreții care nu s-au clasat 
primele trei locuri în probele an 
rioare (juniori sau seniori). Din 
sportivii noștri singurul care a ax 
dreptul de participare la această pi 
bă (categoria mijlocie — 1,30 m) 
fost juniorul M. Aluneanu (cu Frac 
care s-a clasat pe locul II cil 0 
timp 59 sec., după Markovic (Iug 
slavia) 0 p, timp 53,5.

în așteptarea primului sunet de gong al „europenelor”..If

Corespondentă specială din
Au mai rămas puține 

zile pînă la primul su
net de gong care va da 
semnalul începerii cam
pionatelor europene de 
box de la Berlin. Intre 
22 și 29 mai — după 
cum s-a mai anunțat — 
cei mai buni pugiliști ai 
continentului nostru își 
vor măsura forțele pe 
ringul din „Werner See- 
lenbinderhalle", cea mai 
mare sală de sport din 
capitala R. D. Germane. 
Iată cîteva noutăți le
gate de acest apropiat 
eveniment.

Recent, D. H. Russel, 
președintele Federației 
Internaționale de box 
amator (A.I.B.A.), a vi
zitat baza sportivă unde 
vor avea loc întrecerile 
precum și locurile pen
tru cazarea participanți- 
lor. La sfîrșitul vizitei, 
Russel și secretarul fe
derației internaționale, 
D. Banks, s-au declarat 
mulțumiți de cele văzu
te. S-au făcut amena
jări speciale pentru ser
viciile de presă și cele de prim-aju- 
tor, iar sălile de antrenament, încăl- a spus Russel — că aceste campio- 
zire și cele de masaj au fost inzes- nate vor fi foarte bine organizate.

Boxerul român Iosif Mihalic a evoluat de mai multe 
ori în fața publicului berlinez. Iată-l (in dreapta) 
parînd cu succes un atac al lui Ahrendt (B.D.G.)

Foto : Zentralbild-Berlin

trate cu instalații moderne. „Cred —

Berlin

Atletii la start
• Echipa de ștafetă a 

Oklahoma a stabilit un 
mondial în proba de 4 x 880 yarzi cu 
timpul de 7:18,3 (v.r. 7:19,0 .aparținea 
echipei din Oregon). De asemenea, a 
fost stabilit un nou record mondial în 
proba de 4x 110 yarzi de către echipa 
Universității din Stanford: 39,7 (v.r. 
39.9 — Australia).

• La Sari (Sardinia) italianul Sergio 
Ottolina a stabilit un nou record al 
tării sale in proba de 400 m : 46,2 (v.r. 
46.7 — Mario Lanzi, 1939).

• La Rio de Janeiro se desfășoară 
campionatele Ameiricii de Sud. Cîteva 
rezultate : MASCULIN : suliță — Bâr
ne (Argentina) 66,43 m ; înălțime — 
Fassi (Argentina) 1,97 m; 5 000 m — 
Amaizon (Argentina) 14:46,5; 100 m 
plat -— Ivan Moreno (Chile) 10,4, 
400 m liber — Maldonado (Venezue
la) 47,5; 1 500 m — Andrade (Brazi
lia) 3:54,0,- lungime — Moreno (Chi
le) 7,29 m. FEMININ : 100 m plat — 
Boungiono (Argentina) 12,2; disc — 
Yutrivich (Chile) 45,33 m.
• In cadrul lucrărilor comisiei eu

ropene din I.A.A.F., care a avut loc la 
Munchen s-a anunțat că la „Cupa Eu
ropei" pe echipe s-au înscris 42 de re
prezentativei (24 masculine și 18 femi
nine).

• Alte rezultate de la ultimele 
concursuri : VARȘOVIA — suliță, 
Sidlo, 79,29 m; Patelka 74,91 m. 
greutate, Sosgornik 18,18 m. BUDA
PESTA — disc, Szecseny 56,63 m ; 
BEVERLY HILLS — 100 y Newman 
9,3; prăjină, Steinhof și Wilson (17 
ani!) 5,05 m; disc, Silvesler 61,85 m.

Universității
nou record

1

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
LA MILANO, ÎNAINTEA PARTIDEI 
INTER — LIVERPOOL: OPTIMISM 

ÎN CELE DOUA TABERE

MILANO. 11 (serviciul nostru de 
radio). — Partida retur de miercuri 
seara dintre Internazionale și Liver
pool din cadrul „C.C.E.* la fotbal 
este așteptată cu un interes deosebit. 
Toate biletele de pe San Siro au fost 
vîndute. Luni, pe calea aerului, a so
sit echipa Liverpool, iar marți, cu tre
nul, avionul și autocarele, cîteva mii 
de suporteri ai echipei engleze. Antre
norul formației Liverpool, Bill Shankly, 
a declarat: „Avem un avans de 2 
goluri. Am venit la Milano să ne ca
lificăm în finală. Nu am pierdut nici 
o întîlnire în ultimele 16 meciuri de 
cupă (8 din „Cupa Angliei" și 8 dm 
„C.C.E."). Antrenorul Helenio Herrera a 
făcut de asemenea cîteva declarații op
timiste după victoria obținută la scor 
(6—2) în meciul de campionat 
Fiorentina : „...Dacă atacul 
și cu Fiorentina nu am nici 
Partida va fi condusă de 
Mendeviglia și va începe la 
(ora României).

• Pe un teren desfundat, la Tren- 
cin s-a desfășurat întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre echipele 
Jednota Treucin și Lokomotiv Mos
cova. Partida s-a terminat cu scorul 
de 1—-0 (0—0) în favoarea formației 
gazdă.

NUMAI 6.000 SPECTATORI VOR 
PREZENȚI LA MECIUL 

CLAY — LISTON !

FI

La

• REZULTATE

Rămîne de văzut cum s-au pregf' 
boxerii... Campionatele de la Bevi 
vor da prilejul unora dintre ei să : 
revanșeze după întrecerile de la T< 
kio. Cu alte cuvinte, este o adev, 
rată Olimpiadă a boxerilor...".

Cer cetind listele de înscriere, i 
dăm seama că disputele celor m, 
buni pugiliști europeni vor fi deos, 
bit de interesante. O serie de pug 
liști valoroși nu vor lipsi cu ace. 
prilej.- Este vorba — în primul rin 
— de campionii europeni Poper 
cenko, Grigoriev, Stepașchin, Tamt 
tis și Lagutin (U.R.S.S.) Kajdi (Un 
garia), Kulej (Polonia) etc. Dinir 
ceilalți boxeri mai cunoscuți subli 
niem prezența vestgermanului Ras 
cher, a bulgarilor Pilicev și Miței 
a maghiarilor Baranyai și Scena; 
U.R.S.S. va deplasa o echipă com 
pletă, pentru toate categoriile, ca ș 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia 
Ungaria, R. D. Germană, R. F. Gf" 
mană ș.a.

Iubitorii de box berlinezi așteap 
tă cu deosebit interes și evoluții 
boxerilor români, binecunoscut 
pretutindeni pentru combativitatei 
deosebită și buna lor pregătire teh 
nică. In repetatele lor apariții în 
ringurile din R. D. Germană, repre
zentanții 
numi rate 
zenia cu

cu 
merge ca 
o grijă P 
spaniolul 

ora 22,15

NEW YORK, 11 (Agerpres).
25 mai va avea loc meciul de box 
dintre „greii" Cassius Clay și Sonny 
Liston, pentru titlul mondial neoficial. 
Revanșa urma să se dispute la Boston, 
într-o arenă care putea primi peste 
14 000 de spectatori. Oficialitățile 
sportive din Boston nu au mai acceptat 
însă să organizeze această revanșă, 
deoarece W.B.A. (forul suprem al 
boxului profesionist) a comunicat că va 
lua măsurile corespunzătoare, suspen- 
dînd federația respectivă. In această 
situație, organizatorii întîlnirii au sta
bilit ca cel de-al doilea meci Clay- 
Liston să se dispute în orășelul Le-

wiston, într-o sală cu numai 6 000 
locuri.

LA EREVAN au continuat întrece
rile campionatului unional de haltere. 
In absența oampionului olimpic, Ru
dolf Plukfelder, accidentat, titlul de 
campion la mijlocie a fost cucerit de 
A. Kidiaev din Lugansk, care a reali
zat la cele trei stiluri 470 kg (155 ; 
137,5; 177,5 kg). La semigrea învin
gător a ieșit Kalinicenko, care a tota
lizat 470 kg. (150; 142,5; 177,5 kg).

TURUL SPANIEI: WOLFSHOL ARE 
AVANS DE 7 MINUTE ASUPRA 

LUI POULIDOR

După etapa a 12-a a Turului Spaniei 
(Andorra-Lerida, 158 km), cîștigată la 
sprint de Rik Van Looy, în clasament 
continuă să conducă Wolfshol (R.F.G.), 
cu aproape 7 minute avans asupra 
francezului Poulidor.

MULLIGAN (AUSTRALIA) A CÎȘTI- 
GAT TURNEUL DE TENIS 

DE LA ROMA

HANS
Berlin, 11

României au fost de ne- 
ori aplaudați pentru dîr- 
care-și apără șansele.

- GEORG ANDERS 
mai 1965

RUGBIȘTII NOȘTRI DORESC SĂ CONFIRME!
(Urmare din pag. 1)

de ani, 
cînd se
Această .___ ___
grijă, păstrîndu-se scheletul de bază 
al echipei, pentru a se asigura trans
miterea experienței acumulate.

Adversarii noștri urmează să so
sească în București vineri seara, îm
preună cu un numeros grup de ziariști

spre deosebire de anul trecut, 
ridica la aproape 30 de ani), 
întinerire s-a făcut însă cu

și suporteri, ceea ce arată, în plus, 
interesul manifestat în Franța pentru 
această partidă.

Biroul federal, antrenorii și jucăto
rii așteaptă întilnirile de la București 
și Toulouse cu optimism, cu dorința de 
a dovedi progresele realizate, de a 
practica un joc frumos, spectaculos și, 
totodată, de a obține rezultate care să 
se înscrie alături de succesele de pres
tigiu realizate în ultimii ani de echi
pele de rugbi din țara noastră.

ROMA, 11 (prin telefon). — 
de simplu masculin a turneului 
național de tenis de la Roma 
venit jucătorului australian Martin 
Mulligan, care a dispus în finală ele 
spaniolul Manuel Santana cu 1—6, 
6—4, 6—3, 6—1. Finala feminină a 
revenit Măriei Bueno (Brazilia), în
vingătoare asupra americancei Nancy 
Richey : 6—1, I—6, 6—3.

• Rezultate din prima zi a con
cursului de natație da la Tașkent 
(U.R.S.S.): 100 m liber Mazanov 54,8; 
200 m bras Prokopenko 2:32,5; 100
m liber (femei) Magberg (Suedia) 
1:02,4; 100 m fluture (femei) Hustede 
(R.F.G.) 1:11,9.

Proba 
inter- 
a re-

Au fost stabilite 
jocurile preliminare 

ale campionatului mondial 
de handbal feminin

Recent, Comisia tehnică a Federa
ției Internaționale de handbal a fixat 
meciurile (tur-retur) ale prelimina
riilor campionatului mondial feminin, 
care se va disputa anul acesta, între 
7 și 13 noiembrie, în R.F. Germană. 
Trei dintre aceste jocuri preliminare 
vor avea loc la sfîrșitul lunii octom
brie și începutul lunii noiembrie, și 
anume : Iugoslavia — S.U.A. (ambele 
meciuri vor fi conduse de arbitrul 
român Vasile Sidea), Cehoslovacia— 
Japonia și Danemarca — Islanda. 
Atît jocurile tur, cît și cele retur vor 
avea loc în orașe din Iugoslavia, 
Cehoslovacia și Danemarca.

Celelalte preliminarii trebuie dis
putate pînă la 31 august :

Ungaria — R.D.G., U.R.S.S. —
Suedia, Olanda — Norvegia și Polo
nia — învingătoarea meciului Olanda
— Norvegia. Fiecare din aceste echipe 
va juca o dată pe teren propriu și o 
dată în deplasare.

Echipele învingătoare în aceste 
jocuri-duble se vor califica pentru 
turneul final, la care vor mai parti
cipa România — deținătoarea titlului
— și R.F.G. —- țara organizatoare^ 
Cele opt echipe vor fi împărțite în 
două grupe semifinale. Alcătuirea 
grupelor va fi stabilită în cursut șe
dinței Comisiei tehnice F.I.H., care se 
va întruni cu prilejul cursului inter
național de arbitri de la Piran (Iugo
slavia), de la 21—30 iulie a.c.
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