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spondenții noștri ne relatează despre

ECERIIE SPARTACHIADEI DE VARA
șa cum rezultă din scri- 

corespondenților noștri 
Ursu și Nicolae Ieșanu, 

1500 de tineri și tinere 
așul Iași participă la în- 
e Spartachiadei de vară, 
ai mulți competitori: la 
i, fotbal, handbal și vo- 
notă bună pentru asocia- 
ortive Penicilina, Țesătura, 
sa C.F.R. și Moldova 
je, fruntașe pînă acum în 
ri. '**'

J00 de tineri st tinere au luat 
parte la concursuri de tir pre
cum și la competiții de' volei 
și fotbal. Evidențiați : Cezar Ni- 
ță, Mihai Maftei, Emil Crăciun, 
Didina Baciu, Lira Crăciun ș.a. 
Este subliniat faptul că tinerii 
din această comună și-au ame
najat cu prilejul Spartachiadei 
de vară cîteva terenuri de volei 
și fotbal.

• Din raionul Lugoj, Ion Leș 
ține să remarce, pentru buna or
ganizare a primelor întreceri, a- 
sociațiile sportive din comunele 
Racovița, Suștra, Darva, Belinț, 
Gavodja și cea a Centrului șco
lar agricol Lugoj. Cifra parti- 
cipanților pe întregul raion este 
de peste 3 500 (din 35 de aso
ciații).

• In raionul Sibiu — ne trans
mite coresopndentul nostru Gh. 
Topîrceanu — întrecerile s-au 
bucurat, încă din primele zile, 
de un deosebit succes. Pe listele 
celor înscriși, peste 2 000, figu
rează tineri din asociațiile spor
tive Mătasea roșie și Bumbacul 
Cisnădie, Păltiniș Rășinari, Re
colta Ocna Sibiului, Firul roșu 
Tilmaciu, Sticla Avrig și Recol
ta Slimnic. Sînt însă și asociații 
sportive care merg cu... înceti
nitorul în organizarea întreceri
lor. Cîteva exemple: Textila 
Cisnădie, Recolta Alămar, Pro
gresul Orlat, Recolta Porcești, 
Unirea Roșia ș.a.

•->-
la Buzău, ne scrie Marin 
■u circa 800 de tineri a- 
■id asociațiilor sportive 
, Progresul și Chimia s-au 
lat la startul întrecerilor 
etism, popice, fotbal, vo- 
handbal. In organizarea 

surilor asociațiile sportive 
ură de sprijinul larg al or
iilor U.T.M.
orespondență din Călimă- 
Autorul ei, Costea Mari- 
iubiectul: primele între- 
a cadrul Spartachiadei de 
Participant — peste 150 
>ri din asociațiile Știința, 
și Cozia. Corespondentul 
remarcă pe tinerii Gh. 

runtaș în întrecerile de tir 
an Diaconeasa, clasat pe 
loc la ciclism.

rictor Vasiliu din raionul 
ne prezintă unele aspecte 
.'întrecerile organizate în 
i Deleni. Aici, aproape

îzi, etapă in campionatele republicane de handbal

a poarta echipei timișorene. Leonte îi pasează pe semicerc 
iko (8) care va înscrie. Fază din jocul Știința București— 

Șc. medie nr. 4 Timișoara.
Foto : P. Romoșan

echipei 
fond, 
con-
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Goli Ertz, portarul echipei BORUSSIA, n-a putut interveni, și „bomba" lui Georgescu 
se odihnește în plasă. Minutul 87 și... 2—2 /

Pregătirile rugbiștilor
SELECȚIONATA SENIORILOR 73—3 (29—0). Lotul a prezentat 

— OLIMPIA 73—3 -

Programat inițial pe stadionul 
Dinamo, ultimul meci de pre
gătire a lotului bucureștean care 
va juca duminică cu selecțio
nata Pirineilor s-a disputat ieri 
după-amiază pe stadionul Ti
neretului. Selecționabilii au în
trecut la scor formația Olimpia:

Ce ne rezervă etapa de azi din 
campionatele republicane ? Desi
gur că pronosticuri certe sint 
greu de făcut. Credem însă că 
prea multe lucruri deosebite nu 
se vor petrece, deoarece — cu 
foarte mici excepții — formațiile 
fruntașe evoluează pe teren pro
priu, ceea ce exclude de regulă 
surprizele. Și acum, iată progra
mul complet: MASCULIN : Di
namo București—Traotorul Bra
șov ; Știința Petroșeni—Voința Si
ghișoara : Dinamo Bacău—Steaua; 
Știința Timișoara—Știința Tg. Mu
reș; FEMININ : Șc. medie nr. 4 
Timișoara—Știința Cluj: Ș.S.E. 
Ploiești—Știința București; Rapid 
București—Tractorul Brașov; Mu
reșul Tg. Mureș—Confecția Bucu
rești; Știința Timișoara—C.S.M. 
Sibiu. Meciul dintre echipele 
masculine Dinamo Brașov și Ști
ința Galați va avea loc miine 14 
mal la Brașov.

Tot astăzi au loc și două me
ciuri restanță din seria a Il-a a 
campionatului masculin: IAȘI : 
C.S.M.S.—Rafinăria Teleajen și 
SIBIU: Voința—Știința București.

• ARBITRUL MECIULUI 
RAPID-MINIOR PERNIK

Duminică 16 mai va avea 
loc în Capitală, în sala Flo- 
reasaa, începînd de la ora 
19.30, meciul retur al finalei 
masculine de volei a „C.C.E.”, 
între Rapid București și Mi- 
nior Pernik. Partida va . fi 
condusă de doi arbitri inter
naționali iugoslavi, dintre 
care principalul a fost de
semnat ieri în persoana lui 
Ruzda Trhulj, federația de 
specialitate a Iugoslaviei ră- 
mînînd să comunice azi sau 
mîine și numele secundului.

• UNDE MERGEM ?
HANDBAL : Teren Dinamo, ora 16 : Rapid București — 

Tractorul Brașov (f) ; ora 17 : Dinamo București — Tractorul 
Brașov (m) — meciuri în cadrul campionatelor republicane, 
seria I.

• A XX-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR DE LUPTE 
GRECO-ROMANE LA JUNIORI

începînd de mîine, sala sporturilor din Craiova găzduiește cea 
mai mare competiție de lupte greco-romane a juniorilor, fina
lele campionatului republican. La această ediție — a XX-a — 
participă un număr record de concurenți — 179 de sportivi din 
15 regiuni și din orașul București. Pentru prima oară vor fi 
prezenți în finale și tinerii luptători din regiunea Suceava.

Spre deosebire de alte ase
menea partide de verificare, în 
care fotbaliștii înfrăți în vede
rile selecționerilor erau puși 
să joace în fața unor formații 
venite doar să ne viziteze, me
ciul de ieri cu echipa Borus
sia Neunkirchen a constituit 
un veritabil trial pentru jucă
torii lotului. Replica dîrză, teh
nica individuală bună, jocul 
gîndit și pe alocuri modern, 
practicat de oaspeți, ne-au dat 
totodată posibilitatea să vedem 

în prima repriză formația: Baciu, 
Ionescu, Stoica - Șerban, V. 
Rusii - Țuțuianu, Preda, Băltă- 
rețu - Mateescu, Wusek - Dra- 
gomir, Irimescu, Dragomirescu, 
Teodorescu-Penciu. După pauză 
au fost introduși M. Rusu, Cio
bănel, Giugiuc, Radulescu, Po

pescu și Leonte 
accidentat după 
de joc.

care însă s-a 
cîteva minute

SELECȚIONATA
— RAPID 14—3 (3—3) 

JUNIORILOR

Ultimul meci de verificare a
selecționatei de juniori a orașu
lui București înaintea plecării la 
Toulouse a avut loc miercuri 
în compania echipei Rapid, 
fruntașe în campionatul de ca
lificare. Rugbiștii juniori au ter
minat victorioși cu scorul 14—3 
(3—3). Realizatori: Haralambie 
(două lovituri de pedeapsă, un 
dropgol și o transformare) și 
Braga (încercare) pentru selec
ționată și Mihai Ion (lovitură de 
pedeapsă) pentru Rapid.

Selecționata a jucat în forma
ția : IUREȘ - BRAGA, MEIU, 
Ghețu, Hulă - HARALAMBIE, 
RĂDULESCU - Rășcanu, IFTI- 
MIE, FUGIGI - Vlad, STO- 
LERU - DINU, GHIMBĂȘAN, 
Bucur. Au mai jucat: D. NICO
LAE, FILIP și ONUȚIU.

V

• ETAPA FINALA A 
CAMPIONATULUI DE 

TENIS DE MASĂ
Timp de trei zile, vineri; 

sîmbătă și . duminică, amato
rii de tenis de masă din Tg., 
Mureș vor avea prilejul să 

pe ce oameni contăm acum în 
ajunul meciului cu Cehoslova
cia. Fotbaliștii lotului nostru 
reprezentativ au trebuit să se 
întrebuințeze serios, pentru a 
obține, cu trei minute înainte 
de sfirșit, un scor egal în fața 
unei echipe de club, care în 
campionatul 
ocupă lotul 12. Faptul acesta 
ridică unele probleme în le
gătură cu alcătuirea 
noastre, chiar dacă, în 
rezultatul din acest meci

unde activează

de ultimă oră 
lui Constantin în linia 
atac surprinzînd pînă și

Foto : A. Bageac
tează mai puțin. Par curioase 
formulele de echipă prezentate 
de selecționeri, formule care 
aduc mai mult a bîjbîială — 
introducerea 
a 
de 
pe spectatorul mai puțin a- 
vizat. Ar fi fost de dorit 
ca în aceste zile să avem o 
privire mai clară asupra echi
pei, ea conturîndu-se oarecum 
după jocul cu Turcia, iar în 
momentul de față să se lu
creze la omogenizarea dintre 
compartimente cu adversari cel 
puțin atît de buni ca cel de 
ieri. Dar ce ne-a oferit antre
norii noștri ? O formație cu 
două linii de mijloc și două 
linii de înaintare cu stiluri

Ieri, la volei:

RAPID-STEAUA (m) 3-0
Meciul masculin de volei dis

putat aseară la Giulești, Rapid- 
Steaua, a durat 60 de minute, 
în oare s-au consumat trei se
turi. Un speoțacol valoros au 
oferit doar jorimele două, în 
care voileibalîjtîS'de la Steaua 
au jucat de raf-egal la egal cu 
rapidiștii. Ei au condus în de
buturile seturilor 1 și 2, dar apoi, 
ripostînd cu timorare la „tirul" 
din ce în ce mai precis al giu- 
leștenilor, au „căzut" în finaluri, 
pierzînd la 10 și 11. In ultima 
parte a întîlnirii, feroviarii (care

urmărească o competiție in
teresantă. Este vorba de în
trecerile celui de al doilea 
concurs al etapei finale a 
campionatului republican in
dividual. Vor lua, parte spor
tivii calificați de la primul 
concurs ca și jucătoarele și 
jucătorii de categoria I, maeș
tri și maeștri emeriți ai spor
tului. Meciurile se vor desfă
șura la toate cele cinci probe: 
simplu femei, simplu bărbați, 
dublu femei, dublu bărbați 
și dublu mixt.

• INTERNAZIONALE ÎN FINALA C.C.E.

MILANO 12. (prin radio). 
Astăseară, pe stadionul ..San 
Siro", în fața a 100 000 de 
spectatori, în cel de al doi
lea meci din semifinalele 
C.C.E., Internazionale a în
trecut pe F. C. Liverpool cu 
3—0 (2—0). Cele trei goluri 

complet diferite, conjună pen
tru înaintași fiind doar... ine
ficacitatea I!

Nu este scopul rîndurilor 
de față de a face o analiză a 
fiecărui jucător în parle. A- 
ceasta este datoria celor care 
alcătuiesc echipa. Nu putem 
insă să nu remarcăm nesigu
ranța lui C. Dan, răsfrîntă a- 
supra întregii linii de apărare, 
în care totuși au jucat bine 
Hălmăgeanu, Greavu și Popa 
și să nu întrebăm de ce n-au 
fost încercați Marcu sau So
lomon ? Că doar a fost un meci 
de verificare, iar nesiguranța 
lui C. Dan, nu este de 
nouă 1 Pe mijloc Năftănăilă 
mișcat ceva mai în voie, 
mare lucru n-a făcut. Iar 
Popescu nici atît. Ambii au fost 
departe de ceea ce așteptăm 
de la ei. Cealaltă linie, Geor
gescu și Ghergheli, a fost mai 
combativă decit prima, cu o 
notă în plus lui Georgescu. 
Din cei opt înaintași care au 
evoluat — cite patru în fiecare 
repriză — Pîrcălab a fost cel 
mai bun în ambele reprize 
(el a fost reintrodus în locul lui 
Constantin din mln. 68). Aceas
ta, sub presiunea rezultatului, 
deși l-am fi vrut în formație 
pe toată durata meciului, pen
tru a fi scutiți de penibila im
provizație cu Constantin, de la 
care doar antrenorii lotului mai 
speră intr-o revenire la nivelul 
echipei naționale. Au cores
puns, fără să exceleze, I. Io
nescu, Sasu și Badea. Postul 
de extremă stingă, la care can
didează Creiniceanu și Co- 
dreanu, rămîne încă sub sem
nul întrebării. Dumitriu a jucat 
sub nota lui obișnuită.

în concluzie, cei peste 
mii de spectatori aflați 
„Giulești" și nu numai 
așteaptă de la fotbaliștii lotu
lui să joace cel puțin la ni
velul primelor și ultimelor 15 
minute din jocul de ieri. Adi
că să practice un fotbal sigur 
în apărare, cu acțiuni bine 
construite pe mijlocul terenu
lui și accelerate în fazele de 
finalizare, cu mai multă pre
cizie și frecventă în trasul la

loc 
s-a 
dar
D.

15 
pe 
ei.

C. MANTU )
■ 1 

(Continuare în pag. a 3-a)

la începutul meciului manifes
taseră semne de justificată obo
seală după deplasarea și disputa 
grea de 13’ Pernik) își revin de
plin și, jucăm! cu combativitatea 
caracteristică lor, cîștigă net, 
la 5.

Din echipa campionilor s-au 
remarcat Plocon (cel mai bun do 
pe teren), Dragon, Nicolau și 
Grigorovici. De la Steaua 
durețu și Rotaru.

A arbitrat corect M. Albuț, 
ajutat — cu scăderi — de G. 
Georgescu.

C. FAUR

® BUC’URESTÎUL VA 
GĂZDUI CEL MAI IM
PORTANT CONCURS 

INTERNATIONAL DE 
SCRIMĂ AL SEZONULUI

Bucureștiul va găzdui, între 
25 și 31 mai, cel mai important 
concurs internațional de 
scrimă al sezonului. Cu acest 
prilej, pe planșele din sala 
Floreasca vcr evolua printre 
alții Egon Franke, Ildtko Rejto 
și G.igorii Kriss. campioni o- 
limpici la Tokio, Ryczard Pa- 
rulsky, Gherman Sveșnikov, 
Iurii sîsikin, Galina Gorohova. 
Valentina Rostvorova, Kățalin 
Juhasz, fruntași ai scrimei 
mondiale ș. a.

au fost înscrise de Corso 
(min. 9), Peiro (min. 11) și 
Facchetti (min. 62).

Finala se va desfășura la 
Milano la 27 mai între In
ternazionale și Benfica Li
sabona.



Puncte de vedere Luptătorii de la „libere” pot realiza mai mult... Țesătoriile reunite,
Federația română de lupte a prevă

zut în planul de măsuri, printre altele, 
ridicarea luptelor libere la nivelul a- 
tins de „greco-romane" pe plan in
ternațional.

Concursul internațional al R.P. Ro
mâne, disputat luna trecută la Bucu
rești, a prilejuit în acest sens o seric 
de constatări pozitive. Sportivii noș
tri de la -libere" au lăsat în vestiare 
teama de a executa unele procedee 
tehnice cunoscute — lipsă care s-a 
făcut simțită multă vreme — și acest 
fapt a dus Ia realizarea unor rezul
tate de valoare (4 locuri I din cele 
6 categorii de greutate la care au a- 
vut loc întrecerile). Meciurile susți
nute de reprezentanții noștri au fost 
mai atractive, mai spectaculoase. A 
cest obiectiv a fost, deci, în mare 
măsură realizat.

Intrările la picioare și dezechilibra 
rile — procedee care au stat în a- 
tenția antrenorilor și luptătorilor noș 
tri au fost mult îmbunătățite. In a 
cest sens, se poate spune că schimbul 
de experiență cu unii specialiști stră
ini (S. Kasahara-Japonia, R. Petrov 
Bulgaria), realizat în cadrul cursurilor 
de perfecționare a antrenorilor, a 
fost fructuos.

Turneul internațional de la Bucu 
iești — în care am putut urmări ș< 
evoluția altor luptători valoroși dii» 
Europa — ne-a prilejuit însă și cons 
tatarea unor deficiențe în pregătire? 
luptătorilor noștri.

LUCRUL CU PICIOARELE, at-t 
în lupta de sus (cosirile, agățările 
aruncările) cît mai ales în lupta de jos 
(cheile și agățările) este deficitar la 
sportivii noștri. Despre spectaculozita
tea și mai ales eficacitatea acestor 
procedee tehnice ne-am convins cu o 
cazia ultimelor întreceri. Luptători ca 
Zalev și Kolev (R.P. Bulgaria), R. 
Zingg (Elveția), N. Cristea și chiar 
Gh. Tăpălagă, care stăpînesc bine a- 
ceste procedee, au realizat, cu ajute 
iul lor, puncte prețioase. Lipsa unor 
asemenea cunoștințe din bagajul lup
tătorilor noștri se datorește — așa 
după cum ne-a relatat antrenorul Io 
tului de „libere", Vascul Popovici 
faptului că luptele libere se practică 
de un timp relativ scurt în țara noas
tră. Și că. după desființarea luptei 
la parter (în anul 1961) s-a insistat 
mai mult pe însușirea procedeelor spe
cifice luptei în picioare. Totuși, con-

Puține modificări în clasament
Penultima etapă a turului campio

natului republican de lupte greco- 
române a corespuns în totalitate. 
De aceea, clasamentul general 
a suferit doar cîteva modificări : 
C.S.O. Galați a cedat locul trei lui 
Steagul roșu Brașov, iar Viitorul a 
pierdut un loc în favoarea formației 
Unio Satu Mare. Deși Dinamo s-a 
comportat foarte bine (13—3 cu Chi- 

'mistul Baia Mare și 12—2 cu C.F.R. 
Timișoara), nu a reușit să depășească 
pe Steaua care continuă să conducă 
Ia un avantaj minim. De asemenea, 
C.F.R. Timișoara învingînd pe Chi
mistul Baia Mare cu 11—1 și-a păs
trat locul 6 în clasament.

în ultima etapă, grupa a Il-a are 
loc la Baia Mare (Metalul București, 
C.S.O. Reșița. Rulmentul Brașov, Chi
mistul Baia Mare) ; grupa a TIT-a la 
Satu Mare (C.S.O. Galați, C.F.R Ti
mișoara, Steagul roșu Brașov, Unio 
Satu Mare) ; iar grupa I Ia București

Rezultate... 

siderăm că aceste neajunsuri se dat»- 
resc și insuficientei exigențe a an
trenorilor în procesul instructiv-educa- 
tiv. Antrenorii noștri se mulțumesc 
încă cu prea puțin. Și această „mo
destie" au transmis-o ți elevilor lor.

Nicolae Cristea, în partida cu Alex. Geantă, execută un atac asupra gambei 
oentru doborirea adversarului. Foto : Th. Roibu
Am auzit de foarte multe ori (chiar 
la concursul internațional) sfaturile 
antrenorilor care-i îndemnau pe luptă
tori (în situație de egalitate sau de 
un minim avantaj) să „tragă de timp" 
pentru a putea „ciupi" un rezultat de 
egalitate sau pentru a obține o vic
torie la limită. O asemenea concepție 
este dăunătoare. Avem sportivi cu 
calități care pot și trebuie să obțină 
mai mult. Exemple au fost N. Cris
tea, P. Poalelungi și Gh. Tăpălagă. 
Dar cu trei... -flori" nu se face pri
măvară.

DEZVOLTAREA FORȚEI FLEXO- 
RILOR DEGETELOR este o altă 
problemă care trebuie să-i preocupe 
mai mult pe antrenorii și luptătorii 
noștri. Forța mîinilor este o calitate 
deosebit de importantă pentru sportul 
luptelor. Execuția diferitelor proce
dee, fixarea în „pod" sînt de necon
ceput fără o „priză" de oțel. De ase
menea, în apărare activă (cînd

(Dinamo București, Steaua, Rapid, 
Viitorul — derbiul etapei).

Iată clasamentul după penultima 
etapă :

1. Steaua 8 8 0 0 104: 16 24
2. Dinamo 8 8 0 0 100: 20 24
3. Steagul r. Br. 8 6 0 2 74: 46 20
4. C.S.O. Galați 8 5 0 3 74: 50 18
5. Rapid 8 5 0 3 67: 59 18
6. C.F.R. Tim. 8 4 0 4 54: 62 16
7. Metalul Buc. 8 4 0 4 50: 70 16
8. Unio Satu Mare 8 2 2 4 47: 63 14
9. Viitorul Buc. 8 2 1 5 61: 67 13

10. C.S.O. Reșița 8 2 1 5 46: 64 13
11. Chimistul B. Mare 8 0 0 8 22:100 8
12. Rulmentul Brașov 8 0 0 8 17:107 8

întrecerile din cadrul campionatu
lui de „libere" s-au disputat numai 
în două grupe. La Lugoj, gazdele au 
dominat întîlnirile cîștigînd cu 12—4 
la Rapid București și cu 11—5 la 
C.S.M. Cluj. Rapid — C.S.M. Cluj : 
10—6. (C. Olarii — coresp..).

La Brașov, formația locală Steagul 
roșu, net superioară, a cîștigat ambele 
partide : cu Progresul Buc. 13—3, cu 
C.S.O. Galați 12—2. în partida C.S.O. 
Galați — Progresul București scorul 
a fost de 8—6 pentru bucureșteni ur- 
mînd ca o partidă să se desfășoare în 
retur. (C. Gruia — coresp. reg.). 

adversarul vrea să execute un proce
deu) prinderea și imobilizarea brațu
lui prin forța flexorilor îi scatesc pe 
unii luptători de multe necazuri. Dar 
dezvoltarea acestei forțe necesită o 
muncă îndelungată ți migăloasă, mul

te ore de exerciții cu mingi de tenis 
(sau de cauciuc) și cu aparate specia
le cu arcuri, exerciții pe care, din 
păcate, luptătorii noștri le neglijează. 

Acestea sînt numai cîteva probleme 
care au fost neglijate de sportivii și 
antrenorii noștri în procesul instruc- 
tiv-educativ. Pentru ridicarea luptelor 
libere la nivelul „greco-romanelor" 
este necesară mult mai multă mun
că. MIHAI TRANCA

Al LEI 15M
De la start la sosire

• în urma desfășurării meciurilor 
din etapa a Il-a clasamentele gene
rale ale campionatului pe echipe au 
următoarea înfățișare :

BĂRBAȚI
1. Dinamo 4 4 0 0 415—291 8
2. Steaua 4 4 0 0 374—271 8
3. Banat 4 2 0 2 374—303 4
4. Brasov 4 2 0 2 344—316 4
5. Cluj 4 2 0 2 336—357 4
6. Știința 4 2 0 2 314—357 4
7. Rapid 4 1 0 3 307—349 2
8. Crișana 4 1 0 3 256—384 2
9. Metalul 4 0 0 4 273—365 0

FEMEI
1. Știința 4 4 0 0 222,5—143,5 8
2. Cluj 4 4 0 0 221 —149 8
3. Steaua 4 3 0 1 192 —148 6
4. Brașov 4 3 0 1 201 —167 6
5. Rapid 4 2 0 2 180 —168 4
6. Banat 4 1 0 3 159 —205 2
7. Crisana 4 1 0 3 161 —209 2
8. Metalul 4 0 0 4 157 —197 0
9. Dinamo 4 0 0 4 138,5—225,5 0

campioană feminină a Capitalei
Campionatul feminin de baschet al 

orașului București s-a încheiat cu vic
toria echipei Țesătoriile reunite (an
trenor Vasile Bordeianu), care a ma
nifestat o formă constant bună de-a 
lungul întregii competiții, încheind 
întrecerea neînvinsă. Remarcabilă a 
fost și comportarea echipelor Inst. 
Pedagogic și Universitatea. Iată cla
samentul final :

1. Țesătoriile reunite 18 18 0 1205—129 3fi
2. Inst. Pedagogic 18 13 5 813—618 31

Peste 250 de concurent 
la „Cupa Olimpia"

DINAMO (CAIAC-CANOE) SI S.S.E. nr. 1 (CANOTAJ ACADEMIC) 
PE PRIMUL LOC, PE ECHIPE

La sfîrșitul săptămînii trecute, peste 
250 de sportivi ai cluburilor ‘ "cu- 
reștene s-au întrecut, pe lacu He
răstrău, în competiția dotată cu 
.Cupa Olimpia". Concursul s-a bucu
rat de frumos succes, la startul pro
belor prezentîndu-se și numeroși com
ponent! ai loturilor reprezentative.

Probele de schif au fost dominate 
de tinerii concurenți ai Ș.S.E. nr. 1, 
învingători în cinci probe (schif 1 
băieți, juniori I, schif 2> băieți, ju
niori I, schif 4+1 aceeași categorie, 
gig 4 + 1 băieți și 8 + 1 juniori). Punc-

• în vederea alcătuirii echipei re
giunii Argeș la Cîmpulung a avut 
loc un concurs de selecție. Cîteva re
zultate : seniori : ciocan : V. Tibulschi 
57,32 — rec. regional ; senioare :
greutate : El. Neacțu 11,70, suliță : 
Neacșu 44,86 ; juniori : 800 m : G. 
Ștefănescu 2:03,8 ; lungime : D. Bor- 
cănescu 6,30 ; junioare : 200 m : V. 
Dinu 26,9 ; înălțime : V. Pulpea 1,54 ; 
greutate : O. Jinga 10,96 ; suliță : T. 
Bucura 35,65. Au stabilit recorduri 
regionale „juniorii mici” Monica Va- 
silescu 35,11 ni la disc și S. Sighișanu 
14,73 m la greutate. (G. Bădescu — 
coresp.).

LEATRUL „BARBU BELAVRAMIA
Prezintă în curînd PREMIERA 

„AMPHITRYON 38“-de Jean Giraudoux 
TN DISTRIBUȚIE : DIMITRIE DUNEA, ANDA CAROPOL, CON
STANTIN RĂSCHITOR, VOICU JORJ, DORINA LAZĂR, AUREL 

TUNSOIU, VASILE ICHIM, MARGARETA DUMITRESCU, 
ȘTEFANIA GEORGESCU 

REGIA : DINU CERNESCU
DECORURI: ARH. VL. POPOV

3. Universitatea 18 12 6 955—’
4. I.C.F. 18 10 8 822—(
5. Inst. TPoliteh. 18 10 8 820—’î
6. Inst. Arhitectură 18 11 7 787—7
7. Inst. Construcții 18 9 9 734—^
8. I.M.F. 18 5 13 727—9
9. I.S.E. 18 2 16 649—S

10. I.P.G.G. 18 0 18 246—t

Precizăm că echipele I.S.E..
I.P.G.G. au pierdut cîte ■două pai
prin neprezentare, iar Inst. Arh
tură și Inst. Construcțiii cîte
(CRISTIAN POPESCU cores

tajul acumulat a permis formă 
S.S.E. să ocupe primul l^+'în cl<( 
meniul general la canotaf aca/b-1 
(55 p), urmată de Olimpia, St,'; 
Știința și Dinamo. La celelalte pre 
remarcăm victoriile repurtate 
echipajele feminine compuse din « 
mente ale lotului republican care*  
pregătește pentru campionatele 
ropene : la simplu au învins Floi 
Ghiuzelea (Olimpia), la dublu 
clasat pe primul loc echipajul Știir 
(Forsea, Klos), iar la 4 + 1 vîsle, dr 
o întrecere pasionantă, Metalul (Ji 
Hnblea, Florea, Varga+Borisov)

• Clubul sportiv Steaua organi
zează concursuri de selecție pentru 
completarea secției de copii și ju
niori. Pot participa tineri între 12 și 
17 ani. Concursurile vor avea loc pe 
stadionul Ghencea (capul tramvaiului 
3) luni 17 mai (de la ora 8 la 12) și 
miercuri 19 mai (16—19).

• Duminică încep întrecerile gru
pei echipelor bucureștene din cadrul 
campionatului republican categ. B. 
După cum am mai anunțat la această 
competiție participă echipele : Progre
sul, Viitorul, 01impia +Voința, I.C.F. 
și Constructorul. Clasamentul va fi 
întocmit pe baza tabelei internațio
nale de punctaj.

! dispus de Olimpia (Covaci, Dia 
i nescu, Moșneaga, Ghiuzelea + Dan 
f lian). La simplu băieți, Cornel Clo 

de la Steaua l-a întrecut pe colet 
său de club Eugen Petrache.

La caiac-canoe, cei mai buni s- 
dovedit dinamoviștii (39 p), care 
ocupat locul întîi pe echipe, fii.' 
urmați de Steaua (37 p) și OIim| 
(15 p). La caiac 1, A. Sciotnic (1 
namo), deținător al medaliei de bre 
de la Tokio, s-a clasat pe primul li 
Colegul său de club G. Sidorov a i 
vins în proba de canoe simplii; 
namo a mai ciștigat și probele', 
caiac 4 și canoe dublu. Steaua a i- 
purtat victoria la caiac 2 fete, Oii; 
pia la caiac 2 băieți, Știința la șlafd 
iar Voința, prin Cresa Spiță, la simp 
fete.

Următorul concurs de amploare, 
nalele campionatului republican < 
caiac-canoe (fond), se dispută sîmbă 
și duminică pe lacul Snagov, num 
dimineața, de la ora 10.

• Campionatul republican de cali
ficare : Rapid—Olimpia 5—3 ; Poli
tehnica—Aeronautica 29—3 ; Con
strucții—Vulcan 6—19; I.C.F.—Arhi
tectura 10—12 ; C.S.S. 2—Proiectan
tul 6—9 ; Steaua 2—Colorantul 62—0 ; 
S.N. Oltenița—I.S.E. 8—0 ; Construc
torul Ploiești—Precizia Săcele 8—11 ; 
Chimia Brăila—U.S.AS. Năvodari 
3—5 ; Cimentul Medgidia—Metalul 
Buzău 9—3 ; Ideal Cernavodă—Pe
trolul Pitești 3—0 ; Dinamo Bacău— 
Laminorul Roman 3—3 ; Victoria Ga
lați—Constructorul T.R.C. Suceava 
■34 — 3; Cauciucul Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Politehnica Iași 
0 — 11 ; Ceahlăul P. Neamț — Con
structorul Bîrlad 0—0 ; Metalul Hu
nedoara — Metalul Tr. Severin 0—3 ; 
C.S.M. Sibiu—Metalul Reșița 43—0 ; 
Vulturii Timișoara — Electroputere 
Craiova 17—0 ; C.I.L. Blaj—Chimica 
Tîmăveni 0—36.

• Campionatul republican de ju
niori : Steaua—Gloria 35—0 ; Progre
sul-—Dinamo 9—15 ; Rapid—Grivița 
Roșie 8—6 (1) ; SSE 1—Vulcan 20—3.

• Campionatul de rugbi în 8 : 
Constructorul—Olimpia 18—6 ; SSE 
2-—SSE 1 12—12 ;Grivița Roșie— 
C.IA. -8—an.

N JOI ÎN JOI Tot despre fotbal...
Echipele de fotbal oaspete au., 

probleme la Bîrlad (Eliade Solo 
mon și Nicolae Cemătescu-coresp.)

— Nu cumva știi dumneata pe ce 
teren se dispută cuplajul international 
de fotbal ?...

In așteptare...

Echipamentul junimilor de la 
Minerul Cîmpulung Muscel pre
cum și pregătirea sportivă lasă 
mult de dorit (Barbu Stoicescu- 
coresp.).

Ionescu : Poftim.! Te-am făcut — Să fiți minări și să mulțumiți 
„mai“ 1 asociației că vă face cinstea să jucați

Haidu: Să-i faci pe cehi, nu pe cu echipamentul cu care pe vremuri 
minei au jucat seniorii.

— Nu, „precauți" I

desene de NEAGU RADULESCU



T B A L
Lotul de tineret a obținut victoria, dar...

—«■. 4-3 (2-1) cu Wismut Aue

In „Cupa balcanică4*

Spectatorii mai vîrstnici ai meciuri
lor de fotbal își mai amintesc de Fie- 
raru, fostul half centru al... fostei e- 
chipe bucureștene Venus. Jucător teh
nic. de mare finețe, Fieraru era spe
cialistul echipei în executarea lovitu
rilor libere și de pedeapsă. Cînd așeza 
mingea la punctul de 11 m, portarul 
advers era un... învins dinainte și nu-și 
făcea iluzii prea mari nici la execu
țiile de dincolo de linia care marchea
ză careul de 16 m.

într-un cuvînt, Fieraru reprezenta 
pentru Venus ceea ce însemna Ba- 
ratky pentru Rapid, marea și eterna 
rivală a clubului din Splai.

Zilele trecute am primit o scrisoare 
de la Fredi Fieraru, actualmente antre
nor și frecvent spectator al meciurilor 
de fotbal. Despre ce tratează scrisoa
rea ? Ați ghicit... Despre loviturile li
bere din apropierea Liniei de la 16 m, 
risipite (în proporție de 99%) cu se
ninătate de jucători, atît în meciurile 
interne cît și în cele internaționale. 
„Există prea multă improvizație in de
semnarea jucătorului care trebuie să 
execute loviturile libere, din care cau
ză asistăm la penibile tîrguieli intre 
doi sau chiar mai mulți pretendenți la 
„gloria" de a-și înscrie numele pe lista 
marcatorilor". Și mai departe. „...Dar 
această glorie nu se atinge ușor. Ochiul 
antrenorului trebuie să depisteze pe 
acei jucători care vădesc APTITUDINI

Buzea (787), M. Nițescu (824), I. Petru 
(870), Gh. Fmnzeti (818), C. Balaban 
(814), D. Ivanciu, înlocuit cu V. Măn- 
toiu (809). Unirea — P. Buhăescu 
(86B), N. Marcoviciuc (809), Gh. Ciofu 
(853), Gh. Mihăilă (759), R. Rusu (776), 
N. Vasilat (881).

Victoria în întîlnirea dintre Con
structorul și Rafinăria a fost decisă 
la ultimul schimb. C. Rudău (C) a 
concurat sub orice critică, pierzînd 
avantajul creat de coechipierii lui, 
iar C. Vînătoru s-a remarcat, din nou, 
prin precizie în lansarea bilei, între- 
cîndu-și adversarul cu 93 p.d. Forma
țiile : Constructorul — D. Deneș
(846) , D. Coteanu (858), C. Gheorghe
(847) , M. Manole (812), I. Popescu 
(821), C. Rudău (796). Rafinăria — 
Gh. Silvestru (817), M. Gheorghe 
(853), V. Grămadă (820), M. Constan
tin (834), M. Silvestru (836), C. Vî
nătoru (889).

Farul Constanța-Spartak Plovdiv 1-0 (0-0)
După comportarea bună a jucători

lor noștri la Istanbul, spectatorii pre- 
zemți ieri în tribunele stadionului Giu- 
lești (devenit în ultimele ore, din cauza 
ploii gazda cuplajului fotbalistic) aștep
tau cu justificat interes evoluția re- 
prezentantivei noastre de tineret. 
Dar...

De ce aoest dar? Pentru că jocul 
desfășurat în compania formației Wis
mut Aue (R.D.G.)— în special în repriza 
a II-a nu s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor, al posibilităților fiecărui com
ponent al „11-lui*  prezentat de antre
norii Bazil Marian și Angelo Nicu- 
lescu. Au existat, ce-i drept, și cir
cumstanțe atenuante. Cîțiva dintre ju
cătorii de bază fuseseră promovați în 
Lotul A, iar terenul alunecos, pe a- 
locuri cu băltoace, a făcut grea contro
larea mingii.

Jocul, după primele minte, ne dădea 
speranța că selecționata noastră va merge 
foarte bine. In minutul 10 echipa noa
stră înscrisese primul gol în urma unei 
faze frumoase în care Goran l-a „găsit" 
pe Sorin Avram cu o minge excelentă 
„printre", pe care extremul dreapta 
a fructificat-o prompt. Golul a tras 
înautfe întreaga echipă, deși era prea 

_ devreme, și peste 2 minute un contra
atac al echipei germane a surprins 
apărarea noastră descoperită și Hart
wig aduce egalarea. Apoi gazdele pre
iau din nou conducerea: Sorin Avram, 
cel mai bun înaintaș al selecționatei, 
sprintează, combină cu Voinea și acesta 
șutează prin surprindere din margi
nea careului înscriind la păianjen.

In acest timp însă apărarea se Iasă 
prea des descoperită în fața atacului 
în 2—3 jucători al oaspeților. Lupescu 
și Deleanu se avîntă riscant înainte pe 
un teren alunecos, care face replierea 
greoaie și cuplul Dumitru Nicolae— 
Grăjdeanu este pus în situații dificile.

Repriza a doua a adus mai multe 
goluri dar ea a fost slabă din punct 
de vedere tehnic. Formația noastră a 
greșit fiindcă s-a angrenat în jocul în 
forță al adversarilor. în loc să fi pre
ferat pasele pe extremă, acțiunile pur
tate în viteză. In minutul 35 s-a reali
zat o asemenea fază. Sorin Avram a 
centrat și Iancu, venit din urmă, a 
marcat spectaculos cu capul. Dar peste 

'Jrei minute apărarea „plătește" plasa
mentul greșit: Lupescu a plecat înainte, 
Hartwig a trecut ușor de Dumitru 
Nicolae, a pasat lui Zink și acesta a 
înscris. In minutul 70 a greșit copilă
rește Andrei. Neff a executat o lovi-

Reprogramarea

unor meciuri
• Partida de duminică de la Baia 

Mare dintre echipa locală Minerul și 
Rapid București va începe la ora 14 
în loc de ora 17.

• ̂ ntfrucît duminică 16 mai Ceah
lăul P. Neamț va primi vizita forma
ției poloneze Lodzki Klub, meciul său 
cu Metalul Rădăuți, programat ante
rior, se va disputa la 19 mai.

• De asemenea, în loc de 16 mai, 
partida Flacăra Moreni — Tractorul 
Brașov din categoria B, seria I, va 
avea loc sîmbătă 15 mai.

POPICE
Faza interregională a campionatului republican

Rapid și Constructorul învinse
în etapa a II-a a fazei, interregionale 

a campionatului republican de popice 
pe echipe s-au produs două surprize 
do proporții. Cunoscutele formații 
masculine Constructorul și Rapid au 
fost învinse la București, prima de 
Rafinăria Teleajen cu 5 049—4 980 
p.d. iar a doua de Unirea Roman cu 
4 946—4 922 D.d.

Cîteva cuvinte despre aceste me
ciuri. Cinci din cei șase rapidiști au 
avut o comportare slabă, deși au jucat 
pe o arenă (Constructorul) căreia ii 
cunoșteau particularitățile. Doar Ion 
Petru a satisfăcut. Nici oaspeții nu 
au strălucit, însă au fost mai buni 
în manșele la .plin". în schimb, ju
cătorii din Roman, cu excepția lui 
N. Vasilat care nu a irosit nici o 
lovitură, au aruncat la „izolate" 82 
de bile în... gol. Să recunoaștem că 
e extrem de mult pentru sportivi de 
categoria I. Formațiile: Rapid — T. 

tură liberă. Andrei a prins mingea, dar 
a scăpat-o din brațe și Kleber a ega
lat. în cele din urmă echipa noastră 
și-a asigurat victoria în minutul 89, 
prin golul înscris de Sorin Avram, 
după ce tot el a ratat în min. 87 un 
11 metri, trăgînd pe lîngă bară!

In acest joc lotul de tineret a mani
festat lipsă de omogenitate, de finali
zare a acțiunilor create. Iancu, Goran 
— timorat din cauza debutului — și 
mai ales Voinea au jucat slab. 
Considerăm că era necesară și verifi
carea lui Constantinescu (mai ales că 

Fază din jocul Lotul de tineret al R. P. Române — Wismut Aue. Por
tarul oaspeților respinge cu pumnii balonul ce se îndrepta spre poarta 
echipei sale.

Folo : V. Bageac

Sfaturile unui vechi specialist

DESPRE LOVITURILE LIBERE

Andrei primise 3 goluri) și poate a lui 
Dinu și Grozea.

Arbitrul I. Ladislau Buc. a condus 
cu multe greșeli echipele:

LOTUL DE TINERET: Andrei— 
Lupescu, D. Nicolae, Grăjdeanu, De
leanu—Jamaischi, Iancu — S. Avram, 
Voinea, Goran, Haidu.

WISMUT AUE : Fuchas—Gerber, 
Kaiser, Killermman, Neff—Gross, Mil
ler—Zink, Hartwig, Wagner (Schmidt 
min. 46), Eberlein (Kleber min. 28).

CONSTANTIN ALEXE

pentru asemenea lovituri. Să-i depis
teze și apoi să-i pună să exerseze, cu 
migala... giuvaergiului, loviturile cu 
sau fără „zid". Ș; aici se impune o 
diferențiere, în sensul că, pentru lovi
turile de la distanță mai mare de 20 m, 
trebuie să fie aleși „tunuri", de talia 
lui Georgescu, iar pentru cele din 
imediata apropiere a careului de 16 m 
să fie preferați jucători de finețe, abili 
în a imprima balonului traiectorii în
șelătoare, în funcție de așezarea „zi
dului". Asemenea jucători se găsesc rar 
dar tot se... găsesc, măcar cite unul 
pentru fiecare echipă. La Rapid — 
Dumitriu (pentru loviturile de la 16 m) 
și Georgescu (pentru cele de la distan
ță), la Dinamo București — Pîrcălab

HALTERE
Un reușit concurs de juniori

In organizarea comisiei orășenești 
de haltere a avut loc în Capitală un 
reușit concurs de haltere rezervat ju
niorilor. Au participat 52 de juniori 
din 8 asociații și cluburi bucureștene.

Halterofilul Gh. Teleman (Dinamo 
Buc.) a obținut un nou record repu
blican la împins cu 115 kg (v.r. 112,5) 
în cadrul categoriei semigrea. Pe 
echipe, pe primul loc s-a clasat Pro
gresul cu 19 p, urmată de Olimpia 
cu 24 p și Viitorul cu 26 p.

Iată primii clasați : cat. 56 kg : T. 
Apostol (Progresul) 235 kg ; P. Bli
darii (Dinamo) 215 kg ; cat. 60 kg ;
'HiiiiniiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiHiuiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiniuimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiinuiiinHiiiiinnHHiiitHuiHniiuiiminiiiiu
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amănunte despre tragerea 

DE LA IAȘI

Mîine seară va avea loc la Iași, o dată 
cu tragerea Loto, tragerea la sorți pen
tru desemnarea cîștigătnrilor celor 20 
autoturisme de la tragerea specială Loto 
din 30 aprilie.

Din cele 20 autoturisme, 10 vor fi 
cîștigate de participant de la eat. A 

I iar celelalte 10 de cei cu 2 numere.
La categoria A sînt 3 bilete întregi și 

14 sferturi. Deci, 17 cîștigători concu
rează la primele zece autoturisme. Pen
tru tragere, cîștigătorii au primit nu
mere de ordine (indiferent de numărul 
buletinului sau al adeverinței). Cei trei 
cu bilete întregi, au primit fiecare cîte 
4 numere iar cei cu sferturi cîte un 
număr.

Fiecare bilet (întreg sau sfert) poate 
să obțină numai cîte un autoturism.

Iată de altfel, numerele de ordine ale 
celor 17 participant : Robu Constantin 
(Bădeni-Muscel) 1—4, Bogdan Mihai (O- 
dobești) 5—8, Georgescu Va sile (Dițești- 
Cîmpina) 9—12, Mihailovici Eugenia (Ro
man) 13, Pașnicu Vasile (Timișoara) 14,

CONSTANȚA 12 (prin telefon). 
Astăzi s-a desfășurat în localitate 
jocul retur dintre echipele Farul Con
stanța și Spartak Plovdiv, contînd 
pentru „Cupa balcanică". Deși s-a 
disputat pe un teren desfundat (la 
Constanta a plouat două zile con
tinuu), ceea ce a îngreuiat contro
lul balonului și a supus pe jucători 
la serioase eforturi fizice, meciul a 
fost atractiv și de un nivel tehnic 
destul de bun. La capătul celor 90 
de minute de joc a cîștigat echipa 
locală, prin golul înscris de Kallo 
în min. 71.

Gazdele au meritat victoria pentru 
că au dominat mai mult și au impri
mat jocului lor un caracter mai or
ganizat. Constăntenii au acoperit mai 
bine mijlocul terenului și, benefici
ind de forma bună a aripei Kallo- 
Tănase, au străpuns deseori dispozi
tivul advers și și-au creat mai multe 
situații de gol. O dată, însă (min. 
52) mingea trimisă de Kallo a întîi- 
nit bara, iar în alte rînduri portarul 
Stankov a salvat în ultimă instanță.

Echipa oaspe, alcătuită din jucă
tori masivi, cu o bună condiție fizică 
și cu un bun potențial tehnic, a prac
ticat un joc plăcut. înaintașii ei, însă, 
au greșit, Unind mingea prea mult 
și șutind rar la poartă

Ca aspect, cele două reprize au fost 
oarecum diferite. în prima parte, 
oaspeții s-au lăsat dominați. Farul 
are cîteva bune ocazii, dar nu poala 
înscrie. Astfel, în min. 4, Ologu șu 
tează de pe extremă, periculos, pe 
sus, dar portarul, atent, prinde- Apoi 
în min. 13, la un corner executat do 
Ologu, Tănase trimite cu capul în 
partea opusă portarului, dar Ivanov

(pentru loviturile de la 16 m) și Fră- 
țilă (pentru cele de la distanță), la 
Progresul — Mateianu și, respectiv, 
Baboie etc. eta

Și pentru că ne-am oprit cu exem
plele la Progresul, mă gîndesc că 
Ozon, unul dintre foștii specialiști în 
materie ar putea să șlefuiască calită
țile elevilor săi. Și, desigur, nu nu
mai el..."

Ce ne-ar rămîne să adăugăm la cele 
scrise de Fieraru ?

Poate numai atît : o mai mare efi
ciență în executarea loviturilor libere 
s-ar traduce prin... creșterea numărului 
de goluri, număr atît de mic în mo
mentul de față.

G. NICOLAESCU

C. Dinescu (Olimpia) 235 kg ; S. Do- 
bre (Viitorul) 217,5 kg ; cat. 67 kg : 
Gh. Enciu (Progresul) 290 kg ; Gh. 
Dăscălău (Mătasea populară) 252,5 kg; 
cat. 75 kg: N. Dragomirescu (Pro
gresul) 270 kg ; M. Bujoreanu (Olim
pia) 242,5 kg; cat. 82,5 kg : A. Hosu 
(Viitorul) 260 kg ; M. Ciobotaru 
(Steaua) 230 kg ; cat 90 kg : Gh. Te- 
leman (Dinamo) 355 kg; D. Andrus- 
ciuc (Dinamo) 270 kg; cat. grea: 
P. Mihăiiescu (Mătasea populară)
252.5 kg ; A. Conderescu (Steaua)
222.5 kg.

Pinciu Dumitru (Timișoara) 15, Mace
don Emil (Cluj) 16, Sotirescu Mihai (Tul- 
cea) 17, Ghervan Constantin (Brăilița) 
18, Ilieș Ion (Galați) 19, Ciocănel Petre 
(Tg. Jiu) 20, Frîncu ion (București) 21, 
Georgescu Mihai (București) 22, Anng- 
nostopulos Gheorghe (București) 23, 
Gheorghe Vasile (București) 24, Mănăilă 
Ion (București) 25 și Brădescu Nicolae 
(București) 26.

La eele 10 autoturisme pentru 2 nu
mere concurează 17.678 numere de or
dine. Deci, vineri seara vor fi cunos- 
cuti cîștigătorii celor 20 de autoturisme.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 7 MAI 1965
Suplimentar I : 1 variantă întreagă a 

86.033 lei : suplimentar II : 6 a 11.471 lei 
și 6 a 2.867 lei ; Categoria I : 2 a 26.471 
lei și 5 a 6.617 lei ; Categoria a II-a : 
19 a 3.781 lei și 15 a 945 lei ; Categoria 
a TIT-a : 29 a 2.458 lei și 24 a 614 lei ; 
Categoria a IV : 54 a 991 lei și 131 q 247 
lei ; Categoria a V-a : 61 a 1.106 lei și 
67 a 276 lei ; Categoria a Vl-a î 103 a 

salvează de pe linia porții. Cea mai 
mare ocazie a localnicilor are loc în 
min. 35, cînd Tănase, singur în ca
reu, primește o minge de la BOkSss’. 
trage, dar Stankov reține în extre
mis.

Renriza a doua este mult mai echi
librată, cu atacuri care au alternat, 
în min. 47, oaspeții au o bună ocazie, 
dar Bencev luftează în fata porții 
Golul echipei gazdă a fost realizat, 
în min. 71, în urma unei combinații 
Stancu-Bukdssi-Ologu. Aflat pe pozi
ție de centru, acesta din urmă șu
tează puternic, portarul respinge în 
teren, de unde Kallo trimite miiMiea 
în plasă.

Arbitrul Ramis Predlia (Albania), 
ajutat la tușă de Stavru Nicotau și 
Manole Gheorghe, a condus foarte 
bine formațiile :

FARUL: Manciu 7 — Costin 8 
(min. 25 Neacșu 5), Stancn 7, Tîl- 
vescu 7 (min. 25 Costin 8), Gref 6 
— Neacșu 5 (min. 25 Zamfir 6), Ple- 
șa 6 — Ologu 7, Bukossi 6, Kallo 
8, Tănase 8.

SPARTAK: Stankov 7 — Ivanov 
8, Manolov 5 (min. 72: Delev 6), Bo- 
jilov 6, Maznev 6 — Botev 5. Ben
cev 7 — Stoinov 7, Lefterov 5, Sto- 
ianov 6, Ghenov 5.

GE1U RUSCANU

în primul joc disputat ia Plovdiv: 
Spartak — Farul 1—1.

Numeroase semne 
de întrebare

(Urmare din pag. 1) 
poartă. Componenții actualului Iot 
sînt capabili să ofere și așa ceva, 
pentru că trebuie să subliniem că 
ieri ei au muncit mult cu toate con
dițiile impuse de terenul greu de joc. 
Cu toate semnele de întrebare apă
rute cu prilejul jocului de ieri, spe
răm că se va lucra cu și mai multă 
seriozitate pentru punerea la punct a 
formației.

în meciul de ieri golurile au fost 
înscrise de Ion lonescu (min. 15) 
care a urmărit o minge trimisă „a- 
casă" de Leist. A egalat Miluz în 
min. 55. Oaspeții au luat apoi condiv 
cerea prin golul înscris în min. 66. 
de Heiden, care a profitat de o ezi
tare a fundașilor noștri C. Dan și 
Popa. Egalarea a survenit in min. 87 
printr-un șut-bombă expediat dp 
Georgescu de la aproximativ 20 
metri.

Arbitrul A Rădulescu a condus 
bine această întîlnire. Au jucat for
mațiile :

LOTUL R. P. R.: Haidu — Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Greavu — NfiL- 
tănăilă, D. Popescu (Ghergheli, 
Georgescu) — Pîrcălab, Dumitriu II, 
lonescu, Codreanu (Badea, Constan
tin, Sasu, Creiniceanu).

BORUSSIA NEUNKIRCHEN (R. F. 
Germană): Ertz — Schroder, Leist, 
Berg — Melcher, Glod — May, Hei
den, Harig (Ringel), Peter (Munz), 
Kuntz.

ȘTIRIMi
ȘTIINȚA CLUJ INVITATĂ 

ÎN R.P. CHINEZĂ
Federația de fotbal din R.P. Chineză 

a invitat pentru un turneu de trei 
săptâmîni formația clujeană Știința. 
Turneul este prevăzut între 16 iuiie- 
5 auaust a.c.
AZL MECI AMICAL ÎN CAPITALĂ

Pe terenul Timpuri Noi, cu începere 
de la ora 17, va avea loc partida 
Flacăra roșie — Steaua.

612 lei și 150 a 153 lei ; categoria a VIT :
142 a 458 lei și 182 a 114 lei; categoria a 
Vni-a : 171 a 377 lei și 228 a 94 lei.

Cîștigătorul premiului suplimentar I 
întreg este participantul Oiaru Aurel 
din Panciu.

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres nr 

19 din 12 mai 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită
25 31 3 46 34 22 — 43 2

Extragerea suplimentară T
27 11 23 15 49 44 2

Extragerea suplimentară II
.35 22 28 7 16 46 30
Fond de premii : 1.584.319 lei din care 

report la categoria I 11.087 lei.
Tragerea următoare va avea loc Ja 

București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
După $ etape în „Cursa Păcii“ TURNEUL GIMNĂȘTILOR NOȘTRI ÎN U. R. S. S.

SCUZE Șl CAUZE
— Relatare telefonică de la trimisul nostru special, H. NAUM —

S-au consumat 4 etape din „Cursa 
Păcii". Ieri a fost zi de odihnă, iar 
«zi cicliștii vor porni să parcurgă a 
doua treime a acestei mari competiții, 
dar pină atunci să folosim această zi 
„liniștită" pentru a privi retrospectiv e- 
voluția sportivilor noștri.

Plecați în această grea întrecere eu 
speranța unei reușite, rutierii români au 
făcut față cu brio în primele două etape. 
Ca niciodată pînă acum ei s-au instalat 
încă din primele zile în plutonul frun
taș al clasamentului și părea că totul 
tnerge spre realizarea unei mari perfor
manțe. Toate aceste calcule și previzi
uni au fost însă spulberate în etapa a 
III-a, Cottbus—Zittau.

Ce s-a intîmplat?
Fără îndoială că pentru a răspunde 

acestei întrebări trebuia să mă adre
sez în primul rînd cicliștilor. Seara ara 
stat de vorbă cu ei. Toți — absolut toți 
— acuzau frigul și ploaia, socotind 
vremea neprielnică singurul factor care 
a cauzat căderea.

Așa să fie? Desigur, nimeni nu poa
te să treacă cu vederea faptul că 
timpul rece și ploaia, care nu mai 
contenește, sînt dificultăți peste care 
se trece cu greu. Traseul dificil, eu 
etape lungi și teren sinuos, solicită și 
el din plin eforturile rutierilor. Dar 
toate aceste greutăți le intîmpină și 
Petrov (învingător în două etape) ca 
și cicliștii belgieni, polonezi, ceho
slovaci etc., care inițiază în fiecare zi 
sumedenie de atacuri. Presupunind to
tuși că noi ne adaptăm mai greu timpu
lui rece, să vedem dacă în afara acestei 
scuze generale nu au fost și cauze 
care au contribuit sau au determinat că
derea din etapa a III-a.

Ion Stoica a pierdut contactul cu 
plutonul la km 18 și acest lucru s-a

Intîmplat nu numai din cauza frigului 
sau ploii, ci și pentru că alergătorul 
nostru, deși cunoștea faptul că fiecare 
început de etapă este marcat de acțiuni 
viguroase efectuate de cicliștii valoroși 
pentru trierea plutonului, nu s-a plasat 
In prima parte a grupului masiv, ci în 
spatele lui. Situat între cicliștii alge
rieni. cubanezi și mongoli, Stoica n-a 
mai putut reveni în față cînd acești a- 
lergători de valoare modestă s-au rupt 
de pluton. Aceasta este adevărata ex
plicație a faptului că I. Stoica a pier
dut în etapa a III-a 21 minute.

Altă cauză o constituie comportarea 
lui C. Dumitrescu. Știm cu toții că el 
este un alergător bun, dar nu un tacti
cian. De la a nu avea gîndire tactică 
și pînă ia a comite erori grosolane este 
însă un drum lung pe care n-am bănuit 
că Dumitrescu îl poate parcurge. In 
clipa cînd el l-a urmat pe Swerts (Bel
gia) pentru a-i ajunge pe Saidhujin, 
Heller și Kegel, l-am aprobai din toată 
inima. El acționa pozitiv atît pentru 
echipă cit și pentru clasamentul indi
vidual. Mai departe, însă, cînd în gru
pul fugarilor se aflau de acum doi cicliști 
belgieni și doi sovietici și cînd era evi
dent că orice acțiune a sa impieta asu-

pra echipei, nimeni nu l-a mai înțeles. 
Dumitrescu a „tras" la disperare, în 
timp ce toți ceilalți îl supravegheau și-i 
luau plasa. Așa și-a consumat în mod 
inutil forțele, pentru ca la 20 km de 
Zittau, epuizat, să fie întrecut de 42 
de cicliști și să termine cu 6 minute 
în urma învingătorului.

Toate acestea sînt lucruri fără nici 
o legătură cu starea vremii, lucruri care 
atestă că băieții noștri au comis și 
greșeli în această etapă. I-am întrebai 
ce cred că se poate face în etapele vi
itoare. Vă redau pe scurt cîteva răs
punsuri. G. Moiceanu (căpitanul echi
pei ) : „Vom lupta, vom fi mai atenfi și 
avem convingerea că vom repara multe 
clin urmările etapei a III-a". C. Dumitre
scu: „Să vină etapele de munte și atunci 
vom vedea cine va termină cursa pe 
primele locuri". L. Zanorti: „Este greu 
de revenit in plutonul fruntaș, dar nu 
imposibil".

Așadar, acestea sînt premisele de la 
care plecăm. Următoarele zile sînt gre
le. vin etapele de munte și contratimpul 
individual. Să sperăm însă că băieții 
noștri vor putea reface terenul pierdut. 
Etapa a V-a se desfășoară azi pe ruta 
Drezda—Praga.

Pregătiri pentru Universiada de vară 1965
BUDAPESTA, 12 (Agerpres). Comi

tetul executiv al Federației interna
ționale a sportului universitar 
(F.I.S.U.) și-a început lucrările la 
Budapesta, ascultînd raportul asupra 
pregătirilor făcute în vederea Uni-

Trăgători români concurează la Plzen
Mîine urmează să plece în Ceho

slovacia un grup de trăgători români 
care participă la concursul internațio
nal de la Plzen. Sportivii noștri parti
cipă la probele de pistol liber, preci
zie, calibru mare, precum și la probele 
de armă. Printre cei care se deplasează 
sînt : V. Atanasiu, Al. Claus, N. Fla- 
maropol, D. Becea, Ioana Soare și 
alții.

Săptămîna viitoare alți țintași din 
țara noastră se vor deplasa peste 
hotare. Este vorba de trăgătorii cu 
arma de vînătoare, care vor participa 
la „europenele” de talere și skeet de 
la Lisabona, și de o serie de trăgă
tori de la probele de armă, pistoale 
și talere care vor evolua în R. D. Ger
mană.

versiadei de vară ce va avea loc între 
20 și 30 august în capitala R.P. Ungare. 
A fost -prezentat, de asemenea, ra
portul comisiei de organizare a 
Universiadei de iarnă de la Sestriere 
(Italia).

Președintele F.I.S.U., Primo Nebiolo, 
a declarat că Universiada a devenit 
una dintre cele mai mari competiții 
sportive internaționale în intervalul 
dintre Jocurile Olimpice și speră ca 
întrecerile de la Budapesta să reu
nească pe cei mai valoroși reprezen
tanți ai sportului universitar din în
treaga lume.

Pe ordinea de zi a prezentei se
siuni figurează studierea candidaturi
lor pentru organizarea Universiadei 
de vară din 1967. Orașele în ches
tiune sînt Tokio, Lyon, Barcelona și 
Lisabona.

Trimisul nostru special, C. MACOVEI, ne transmite;
BAKU, 12 (prin telefon). Miercuri 

după-amiază în sala de gimnastică 
de la stadionul „Neftianik" din loca
litate, echipa feminină de gimnastică 
a R. P. Române și-a încheiat seria 
întîlnirilor prietenești susținute în 
U.R.S.S., evoluînd în compania re
prezentativei R.S-S. Azerbaidjene. 
Gimnastele noastre au evoluat mult 
mai bine decît în concursurile ante
rioare, îndeosebi, la aparatele la care 
se dovediseră deficitare — sărituri 
și bîrnă. Elena Ceampelea a ocupat 
primul loc la bîrnă dovedind multă 
siguranță, iar Lucia Chiriță, la fel ca 
și la concursurile precedente, a făcut 
o „paralelă" foarte bună, ocupînd lo
cul I la acest aparat. Foarte constan
tă, Cristina Doboșan a avut satisfac
ția de a se fi clasat în primele trei 
locuri la toate aparatele. Ea a cuce
rit locul 2 la individual compus. De 
asemenea, pe echipe, gimnastele țării 
noastre au ocupat locul I la sol, pro
bă în care au fost evident superioare 
gazdelor.

Pe echipe și la individual compus 
primele locuri au revenit gazdelor. 
Dar, pe lîngă meritele sportivelor a- 
zerbaidjene au ținut să contribuit la

acest succes și arbitrele locale. Ele 
s-au depărtat de multe ori de la rea
litatea concursului, sala întreagă 
dezaprobînd uneori modul în care 
acestea au înțeles întrecerea sportivă/ 
(De pildă, în cazul lui Ceampelea pe 
care au dezavantajat-o la sol.).

Rezultate tehnice. ECHIPE: R.S.S. 
Azerbaidjeană — R. P. Română 
185,50—183,30.

INDIVIDUAL COMPUS : 1. La-: 
rissa Mehteeva 37,75 ; 2. Cristina Do
boșan 37,55 ; 3. Natașa Șetînkina 
37,35 ; 4. Elena Ceampelea 37,30 ; 
5. Rozalia Baizat 36,35 ; 8. Lucia 
Chiriță 35,80 ; 9. Maria Andrioaie 
85,75 ; 11. Mariana Rusu 35.05.

APARATE. Sărituri ; 1. Mehteeva 
9,55 ; 2. Ceampelea 9,30 ; 3. Doboșan 
9,30. Parelele: 1. Chiriță 9.55 ; 2. 
Poslova 9,40 ; 3—4. Doboșan, Meh
teeva 9,30. Bîrnă : 1. Ceampelea 9,55 ; 
2—4. Doboșan, Enikeeva. Șetinkina 
9.40. Sol: 1. Mehteeva 9,60; 2. Do
boșan 9,55 ; 3—5. Ceampelea, Eni
keeva, Șetinkina 9,50.

Joi va avea loc întîlnirea masf'L?- 
nă dintre echipele R. P. Române și 
R.S.S. Azerbaidjene.

Ieri, în fotbalul european
PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 

CEHOSLOVACI

PRAGA, 12 (corespondență spe
cială prin telex). — După cum s-a 
anunțat, miercuri urma să albă loc 
la Decin întîlnirea dintre reprezenta
tivele orașelor Praga și Berlin, echipe 
identice cu selecționatele Ceho
slovaciei și R. D. Germane care se 
pregătesc pentru „preliminariile” din 
campionatul mondial. în ultima clipă, 
meciul a fost contramandat și repre
zentativa Cehoslovaciei, neavînd alt 
adversar a susținut un meci „în fa
milie", cu selecționata de tineret, de
numită echipa „puilor de lei". Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1, după trei reprize a cîte 
30 de minute. Jocul primei reprezen
tative nu a satisfăcut: înaintarea a 
jucat lent și a ratat foarte multe o- 
cazii. Cu acest prilej, fundașul Lala 
s-a accidentat destul de grav, și după 
toate probabilitățile nu va juca la' 
București. Fundașul Bomba care l-a 
înlocuit a jucat prudent, deoarece a- 
bia acum a reintrat în echipă, după 
un accident suferit încă anul trecut. 
O comportare mulțumitoare au avut 
portarul de rezervă Kamerius, Ta- 
borski și Geleta. Scorul a fost deschis 
de echipa de tineret în min. 14 prin 
Straus. Golul egalizator l-a marcat 
Kvasnak în min. 39. De remarcat că 
în min. 36, Kamerius a apărat un pe-

nalti, acordat în urma unui henț 
comis de Taborski. Iată echipa A: 
Schroif (Kamerius) — Lala (Bom
ba), Popluhar, Bomba (Taborski) — 
Pluskal (Horvath), Geleta — Pos- 
pichal (Strune), Scherer (Bene), Kvaș- 
nak, Mașek (Masek), Valoșek (Meșok).

FRANTISEK ZEMLA
ECHIPA ANGLIEI ÎNVINGĂTOARE 

LA NURNBERG
NURNBERG 12 (prin radio). Contl- 

nuîndu-și turneul pe continent, echipa 
Angliei a jucat ieri la Nurnberg cu 
prima reprezentativă a R. F. Germane. 
Victoria a revenit formației engleze 
cu scorul de 1—0 (1—0). A marcat 
Paine (min. 36). Au asistat 70 000 
spectatori. Duminică, Anglia joacă la 
Stockholm cu Suedia.

La Atena : A. E. K. — Real Madrid 
3—3 (2—1). Meci amical.

MAI MULTI DEPUTAȚI și 
reprezentanții cercurilor eco
nomice din orașul Valparaiso 
au cerut federației chiliene 
de baschet să sporească de 
la 13 la 16 numărul țărilor in
vitate la campionatul mon
dial ce se va desfășura anul 
viitor în Chile. Ei au explicat 
cererea prin dorința ca orașul 
Valparaiso, important centru 
al baschetului chilian, să fie 
inclus în lista localităților 
care urmează să găzduiască 
meciurile diferitelor grupe.

TONY LOMBARD, fost cam
pion de box al Africii de sud 
la categoriile pană și ușoară, 
în prezent în vîrstă de 40 de 
ani, a anunțat că dorește să-și 
vîndă... capul, după moarte, 
unor medici englezi, pentru 
ca aceștia să stabilească cu 
precizie efectele loviturilor a- 
supra ci eierului. Lombard a 
susținut peste 300 de meciuri 
de box profesionist. El crede 
că prin originala sa hotărire 
va aduce un serviciu științei. 
Cu banii primiți din această 
„vînzare” el și-a exprimat 
intenția să publice o carte 
consacrată demascării corup
ției din boxul profesionist.

LA 18 MAI, comitetul euro
pean al Federației internațio
nale de atletism va lua în 
discuție propunerea referi
toare la crearea campionate
lor europene pe teren acope
rit. Federația engleză de at
letism și numeroși atleți en
glezi sînt împotriva acestor 
campionate, argumentînd că: 
1) sălile nu pot fi standardi
zate; 2) publicul manifestă 
un interes redus față de com
petițiile atletice în sală ; 3) 
crearea campionatelor pe te
ren acoperit ar stînjeni sim
țitor pregătirea atleților pen
tru concursurile în aer liber.

CALEIDOSCOP
PRIMII PAȘI ai Alenușkăi 

Nicolaeva-Tereșkova, fetița 
celor doi cosmonauți sovie

tici, o poartă către un punct 
de atracție irezistibil: min
gea... Pasiune: de momert sau 
vocație snortivă precoce ?

ÎN CIUDA măsurilor dras
tice luate de Federația aus
traliană de natăție față de 
Dăwn Fraser (sau tocmai da
torită acestora...), cartea auto
biografică scrisă de multipla 
campioană olimpică a devenit 
un mare succes în librării (în 
mai puțin de sase săptămîni 
au fost viadute 55 000 de

exemplare). Totodată, direc
torul unui mare teatru de pe 
Broadway a cumpărat eu 
35 000 de lire sterline dreptul 
de autor pentru a compune 
o ...operetă pe baza acestei 
autobiografii.

OBȚINÎND a patna victorie 
asupra echipei Los Angeles, 
Boston Celtics a cucerit pen
tru a șaptea oară consecutiv 
titlul de campioană profesio
nistă de baschet a Statelor 
Unite. Regulamentul ligii 
profesioniste N.B.A. (National 
Basketball Association) pre
vede că pentru decernarea 
titlului sînt necesare șapte 
meciuri între echipa campi
oană a zonei Est (Boston) și 
campioana zonei Vest (Los 
Angeles). Cele două cluburi 
nu s-au întîlnit însă decît de 
cinci ori, întrucît Boston Cel
tics a obținut victoria în 
patru meciuri.

ANUL acesta va avea loc 
în U.R.S.S. primul campionat 
național de rugbi care se va 
desfășura sub forma unui 
turneu între cele mai bune 
opt echipe sovietice, împăr
țite în două grupe. Finala va 
avea loc în septembrie la 
Kaunas și se prevede de pe 
acum că ea se va disputa în
tre echipele Burevestnik și 
Gantiati (Gruzia). în prezent 
în U.R.S.S. există aproxima
tiv 120 de echipe de rugbi, 
dintre care 40 în Moscova.

CU ANI IN URMA, Gun
nar Gren a fost considerat 
unul din cei mai valoroși 
fotbaliști suedezi. El a îm
brăcat de zeci de ori tricoul

reprezentativei Suediei șl a 
fost apoi unul din oamenii 
de bază ai echipei italiene 
Milan. Gren nu a abandonat 
(la cei 45 ani ai săi) activita
tea sportivă. Azi el este un 
foarte bun jucător de tenis. 
Recent, făcînd cuplu cu re
numitul tenisman Johansson, 
a cîștigat primul loc într-un 
turneu al veteranilor. „Pen
tru vîrstă mea — a dealarat 
Gren — tenisul este cel mai 
frumos sport: nu trebuie să-ți 
păzești picioarele, nu te lupți 
cu fundașii și ești stăpîn pe 
bucățica de teren, unde joci 
cu mingea albă de tenis...**.

UN TtNAR portughez, Eva- 
risto Neto, a bătut recordul 
de „durată" pe bicicletă, pe- 
dalînd fără întrerupere timp 
de 80 de ore pe străzile orășe
lului Evora. El s-a urcat pe 
bicicletă miereuri și a cobo- 
rtt duminică dimineața, după 
ce a întrecut cu 4 ore recor
dul precedent. Este adevărat 
că, imediat după aceea, 
proaspătul „recordman**  a 
trebuit să fie dus la spital.

PENTRU a ridica nivelul 
calitativ al baschetului aus
tralian, federația de baschet 
din această țară a hotărît să 
angajeze un antrenor ameri
can. După ce a obținut apro
barea federației americane, 
care a și desemnai în acest 
scop pe un cunoscut antre
nor, australienii iau fost puși 
în situația de a renunța la 
serviciile acestuia întâi cit 
federația lor nu dispunea de 
mijloace financiare suficiente. 
S-a găsit totuși o soluție sal
vatoare... Baschetbaliștii aus

tralieni au făcut o colectă 
publică, organizînd spectacole, 
loterii și au reușit să strîngă 
fondurile necesare pentru sa
lariul antrenorului.

RENUMITUL cintăreț ame
rican Elvis Presley a început 
să se afirme și pe plan... spor
tiv. El dovedește reale apti
tudini pentru judo, sport în 
care a si cucerit recent pri
mul „dan" (grad de clasifi
care al judokanilor).

CHELTUIELILE pentru pre
gătirea sportivilor americani 
în vederea J.O. din 1968 și a 
Jocurilor Pan-Americane din 
1967 se vor ridica, după cal
culele făcute, la 2.700.0M de 
dolari. Ceia mai mare parte 
din această sumă va fi obți
nută prin subscripție publică.

Doi celebri atleți australieni, 
Hon Clark (dreapta) și Herb 
Elliott, susțin o partida de... 
badminton la Melbourne.

Știri • Rezultate
• Un nou record mondial și unul 

european au fost stabilite în ziua a 
doua a concursului internațional de 
natație de la Tașkent. în proba de 
100 m bras femei, sportiva sovietică 
Svetlana Babanina, în vîrstă de 22 de 
ani, a stabilit un nou record mon
dial ou timpul de 1:16,5. Victor Ma
zanov (U.R.S.S.) a oîștigat cursa de 
200 m spate cu timpul de 2:12,4, 
ceea ce reprezintă un nou record eu
ropean. Alte rezultate : 100 m spate 
femei — C riști ne Caron (Franța) 
1:09,2; 200 m fluture bărbați — 
Valentin Kuzmin (U.R.S.S.) 2:12,3; 
200 m liber bărbați — Frank Wie
gand (R. D. Germană) 2:00,8.

• Cea de a 13-a etapă a turului 
ciclist al Spaniei, desfășurată pe ruta 
Lerida-Saragossa (190 km) a fost câș
tigată de spaniolul Jose Colmenareje 
cu timpul de 5 h 07:35,0 care a în
trecut la sprintul final pe oompatrio- 
tul său Jesus Manzaneque. în ola- 
samentul general continuă să con
ducă Rolf Wolfschohl (R. F. Ger
mană), urmat de francezul Poulidor 
la 7:11,0 și Theilin (Franța) Ia 8:57,0.

• în cadrul oampionatelor de te
nis de la Roma nu a fost atribuit 
titlul în proba de dublu bărbați, în 
care s-au întîlnit perechile Bames, 
Koch (Brazilia) și Newcombe, Rodie 
(Australia). Întîlnirea s-a încheiat cu 
rezultatul de 6—1; 4—6; 6—2;
10—12; 3—3 și n-a mai putut con
tinua din cauza întunericului. Ea nu 
a mai fost reluată a doua zi, deoa
rece jucătorii au plecat spre tarile 
lor.

• Federația franceză de specia
litate a alcătuit echipa feminină de 
volei care va evolua între 14 și 16 
mai la Subotica (Iugoslavia) alături 
de reprezentativele R. P. Bulgaria, 
R. P. Române și Iugoslaviei. Eohipa 
are în componență, printre altele, pe 
Nicole Cousyn, Jeanine Cooper, The- 
rese Cauffet, Franțoise Guillot, Da
niele Male, Catherine Carnier etc.

(Agerpres)


