
• SELECȚIONATA FEMI
NINA DE BASCHET 
A CAPITALEI PARTI
CIPA LA UN TURNEU 
LA WROCLAW

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română

Mîine pleacă la Wroclaw selec
ționata feminină de baschet a 
Capitalei, pentru a participa la un 
turneu internațional organizat de 

■ clubul sportiv Sleza. întrecerile vor 
avea loc în zilele de 20, 21 și 22 mai. 
Vor face deplasarea : Anca Raco- 
viță, Elena Ivanovici, Ana Hara- 
lambie, Rodica Demian, Dorina 
Suliman, Margareta Simon, Ecate- 
rina Vogel, Elisabeta Nagy, Bog
dana Diaconescu, Sanda Dumitres
cu, Anca Demetrescu și Gabriela 
Vartepniuc. Antrenor : prof. S. 
Ferencz.

• CAMPIONUL OLIM
PIC DE SABIE, TIBOR 
PEZSA, LA BUCU
REȘTI

Delegația trăgătorilor maghiari 
la apropiatul concurs internațio
nal de scrimă de la București, nu
mără printre alții și pe sabrerul 
Tibor Pezsa, campion olimpic la 
Tokio

• SIMPOZION LA 
ȘCOALA MEDIE „MI
HAIL SADOVEANU"

I

Clubul sportiv Steaua, în cola
borare cu asociația sportivă a 
școlii medii „Mihaii Sadoveanu“ 
din Capitală, organizează azi 18 
mai, la ora 19, în sala de sport a 
școlii, un simpozion la care par
ticipă maestrele emerite ale spor
tului Iolanda Balaș și Mihaela Pe- 
neș și maeștrii sportului Ion Voi- 
nescu și Alexandru Apolzan. Vor 
urma proiecții de filme de la Jocu
rile Olimpice de la Tokio și ima
gini filmate cu ocazia vizitei Io- 
landei Balaș în S.U.A.

• IERI LA VOLEI : RA
PID — STIINTA CLUJ 
(M) 3—6

la Gîulești, formația mas- 
Rapid a dispus în meci

Luni
bulină —- __ r_ ___  ____
de campionat de Știința Cluj cu 
3—0 (13, 4, 1), în 46 de minute 
de joc. Rezultatul nu schimbă 
ordinea echipelor în clasamen
tul seriei I a categoriei A.

DUMINICĂ, PE „23 AUGUST-

Loial de fotbal al R. P. Române
Sparta Rotterdam (Olanda)

Duminică 23 mai, lotul R. P. Române va întîlni intr-un meci 
de verificare formația olandeză Sparta Rotterdam. Jocul va 
avea loc pe stadionul .23 August" unde, cu o săptămînă mai 
tirziu, se va disputa meciul România — Cehoslovacia, din 
cadrul preliminariilor campionatului mondial.

In continuarea turneului pe care-1 întreprinde in țara noas
tră, Sparta Rotterdam va mai juca la 26 mai la Pitești, cu 
Dinamo și la 29 mai la Constanța, cu Farul.

Iată programul de duminică de pe stadionul „23 August" : 
ora 14,30: Lotul de tineret — Petrolul; ora 16,15 : Rapid — 
Dinamo (copii); ora 17: lotul R.P.R, — Sparta Rotterdam.

Primul campionat republican
de caiac-canoe al anului

Lacul Snagov a găzduit la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
prima miare competiție nau
tică a anului, finalele campio
natului republican de caiac- 
canoe fond. Acest gen de 
competiție a fost reluat după 
o întrerupere de cîțiva ani, 
tehnicienii federației de spe
cialitate considerînd utilă pro
gramarea unor întreceri de 
fond cu caracter republican, în 
această perioadă a sezonului, 
în scopul verificării stadiului 
de pregătire atins, mai ales în 
ceea ce privește rezistența 
specifică.

Concursul și-a atins însă 
doar parțial scopul. Ne refe
rim la faptul că numai spor
tivii cluburilor Steaua și Di
namo l-au tratat cu toată se
riozitatea (este drept că aces
te două cluburi au și condi
ții de pregătire mai bune), 
în timp ce o serie de centre 
ca Tulcea, Tg. Mureș și chiar 
Satu Mare nu au prezentat 
nici un concurent. Gălățenii 
au concurat cu un singur echi
paj. Aradul, Timișoara, Reși
ța și cluburile bucureștene au 
ayut participări corespunză
toare, cel puțin sub aspec
tul numărului de concurenți.
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Corespondenții noștri despre întrecerile atleților
• In cadrul etapei orășenești a 

campionatelor republicane de se
niori și juniori, la Cluj au fost în
registrate cîteva rezultate remar
cabile. Cea mai bună comportare 
a avut-o tînăra Sanda Tănase. Cu 
3978 p ea a stabilit un nou record 
republican de junioare (v.r. 3931 p 
El. Nicolaus-1964) realizînd: 5,48 m 
la lungime, 9,19 m la greutate, 12,0 

a La Brașov, recordmana țării 
la greutate, Ana Sălăgean, a obți-

Concurenfii la .Circuitul P.T.T." mărșăluiesc pe bd. Bălcescu. 
tn stingă, Ion Barbu — ciștigătorul cursei

Foto : A. Neagu

sec pe 80 mg, 1,50 m la înălțime 
și 27,4 sec pe 200 m.

Un nou record republican la ju
niori cat. a Il-a a mai realizat 
Emeric Cociș 2:36,1 la. 1000 m. Re
corduri regionale au înregistrat : 
Cociș 38,1 sec pe 300 m și C. 
Szecheli 58,91 m la suliță.

Firește, în acest an, în care 
tara noastră va fi gazda cam
pionatelor europene, ne-a in
teresat în primul rînd com
portarea sportivilor suscepti
bili de a ne reprezenta în a- 
r-eastă competiție. Sub acest 
aspect, consemnăm rezultate
le bune obținute de sportivii 
de la Steaua (care au partici
pat cu cea mai mare parte

Echipajul de canoe dublu Ichim Lipalit — Lavrenti Caiinov (Dinamo)

Foto : I. Mihăică

Iată de — -------- a------  —r-------- --------- ------—. ------ .
mintea să te pregătești pentru joc cu exigența pe care o ai — și 
o avem — față de jucători, să veghezi la desfășurarea corectă 
a întrecerii, să ajuți la dezvoltarea ramurii de sport pe care 
o îndrăgești și pentru care săptămînă de săptămînă îți lași 
soția și, poate, copiii și străbați, nu. o dată, sute de kilometri !

Tovarășe arbitru ! Nu uita că ești reprezentantul pe teren 
al miilor și zecilor de mii de spectatori, împuternicitul lor, al 
federației, al organizației noastre. Ține ferm în mină balanța, 
astfel ca talerele să se încline numai sub acțiunea celor ce se 
întrec.

Tovarăși sportivi ! Nu uitați că arbitrul e împuternicitul opi
niei publice sportive, al federației, al organizației noastre și 
orice necuviință față de arbitru vă va atrage oprobiul celor pe 
care îi reprezintă.

Tovarăși spectatori I Ajutați pe arbitru în misiunea lui plină 
de răspundere, indiferent de echipa favorită. Și, ca și pe fa- 
voriți, ajutați-l. Mai ales în momentele grele.

MIRCEA COSTEA

Alte rezultate : înălțime: A. 
Șepci 1,90, M. Popescu și B. Bocu 
1,85; 800 m : Gh. Plăcintaru 1:55,2, 
I. Căpraru 1:56,2, R. Rusu— jun. 
1:57,0; 100 m F : Ana Beșuan 12,2, J. 
Lazăr 12,5, M Toader 12,6 ; 200 m
F f Toader 26,6. (P. NAGHI).

nut 15,78 m. St. Sișcovicl a arun- 
cat ciocanul (6 kg) la 56,86 m iar 
M. Dionisie a stabilit un record 
regional la juniori „mici" cu 13,62 
m la greutate. (C. GRUIA).
• Elevul Stelian Giubelan de 

la Șc. medie nr. 2 din Craiova 
și-a îmbunătățit substanțial recor
dul republican la aruncarea suliței 
— juniori cat. a Il-a. In concursul 
de la Turnu Severin a înregistrat 
64,40 m, cu 2,81 mai mult decît 
obținuse la București în competi
ția de primăvară a juniorilor. (GH. 
MANAFU).

A Peste 60 de concurenți din 
Capitală au participat la cea de a 
XX-a ediție a tradiționalei compe
tiții de marș „Circuitul P.T.T.**.

Halterofilii chinezi
la București

Ieri a sosit în Capitală echi
pa de haltere a R. P. Chineze 
care va susține o întîlnire prie
tenească cu o reprezentativă 
sindicală a țării noastre. Intîl- 
nirea se va desfășura duminică, 
de la ora 10, în sala teatrului 
din str. Șelari nr. 6.

a garniturii) precum și a celor 
de la Dinamo, specialiști în 
probele de fond. De altfel, pe 
lista campionilor întîlnim de 
cinci ori numele „steliștilor" 
și de două ori pe cele ale 
dinamoviștilor. Ne-a surprins 
neplăcut neprezentarea la start 
a Corneliei Sideri (înscrisă 
în liste!) precum și abando-

(Continuare în pag. a 2-a) 

Cursa juniorilor (5 km) a avut 
două clasamente, pentru cei „mari" 
și separat pentru cel „mici". Ju
niori I: N. Brînzan (Met.), S. Odo- 
basian (Olimpia), I. Constantin (O- 
limpia); juniori II : Gh. Nicolae 
(S. S. E. I), Tr. Caciu (Olim
pia), L. Padină (Olimpia), se- 
niori-20 km : I. Barbu (P.T.T.), V. 
Hie (Met.), I. Baboie (P.T.T.), M. 
Perșinaru (Steaua). D. Chiose 
(P.T.T.), V. Teodosiu (P.T.T.). Pe 
echipe, la juniori a cîștigat Olim
pia, iar la seniori P.T.T. cu 15 p. 
(N. D. NICOLAE).

a Cei mai buni atleți din re
giunea București s-au întîlnit la 
Giurgiu într-un concurs de selec
ție a reprezentativei regiunii. E- 
leva Erica Stoenescu (16 ani) din 
Alexandria a obținut cu 1,55 m la 
înălțime un nou record regional.

o Pe stadionul Jiul din Petro- 
șeni au evoluat 135 de copii de 
la școlile de 8 ani din Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Petroșem etc. Cele 
mai bune rezultate : fete : 60 m : 
Fl. Medrea (L) 9,4; 300 m : El.
Grigore (L) 55,0; lungime : G. Pîr- 
vu (L) 4,20; greutate : V. Crăciun 
(P) 7.86; băieți : G6 m: St. Obver- 
ger (V) 8,2; 500 m : St. Iorga (V) 
1:33,0; lungime : T. Ban (L) 4,63; 
greutate : V. Mplai (P) 9,52. (S.
BALOI).

Avem pretenții mai mari de la jucătorii 
noștri fruntași de polo

Cuplajul bucureștean al 
campionatului republican de 
polo, găzduit duminică dimi
neață de bazinul Dinamo, ne-a 
oferit un bun prilej de a ve
dea „la lucru" toate reprezen

CLASAMENT

1. Steaua Buc. 4 4 0 0 34:1 8
2. Dinamo Buc. 4 4 0 0 36:6 8
3. Crișul Oradea 3 3 0 0 18:6 6
4. Rapid Buc. 3 2 0 1 16:8 4
5. Voința Cluj 1 0 1 0 5:5 1
6. I.C. Arad 4 0 1 3 7:32 1
7. Știința Cluj 1 0 0 1 0:10 0
8. C.S.M. Cluj 1 0 0 1 0:10 0
9. Mureșul Tg. M. 3 0 0 3 6:20 0

10. Ind. lînii Tim. 4 0 0 4 6:30 0

tantele Capitalei, în care evo
luează componenții lotului re
publican.

De la bun început trebuie__șă 
spunem că cei mai mulți "din
tre jucătorii noștri fruntași au 
avut comportări destul de șter
se, unii dintre ei manifestînd 
aceleași lipsuri de ordin teh
nic, și mai ales de orientare 
tactică (este vorba de dinamo- 
viștit bucureșteni), cunoscute 
din anii trecuți. Lucrul este cu 
atît mai surprinzător cu cit — 
se știe — ne aflăm după prima 
treime a competiției și după o 
perioadă destul de lungă ds 
pregătire în bazinul acoperit.
Poliștii de la Steaua, e drept, nu 

au avut pină acum in față nici un 
adversar incomod, dar oricum, 
Szabo, Culineac.Țăranu sau Fi- 
roiu sint departe de forma a- 
rătată în sezonul trecut. Cit pri
vește pe dinamoviștii bucu-

ÎNTREG TINERETUL

PE STADIOANE!

în organizațiile U.T.M.: 
forme și metode de popularizare 
și dezvoltare a sportului de mase
In fiecare zi. stadioanele, te

renurile și sălile de sport sint 
frecventate de mii de tineri 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, tineri care do
resc .să se inițieze și să se 
pregătească intr-una din dis
ciplinele sportive indrăgite.

Comisia sportivă a Comite
tului Orășenesc UTM, comisi
ile sportive raionale și organi
zațiile UTM din orașul Bucu
rești in colaborare cu organele 
și organizațiile UCFS s-au 
preocupat și se preocupă per
manent de găsirea unor forme 
și metode cit mai eficiente de 
organizare a întrecerilor spor
tive de mase.

Organizațiile UTM au urmă
rit, îndeosebi, inițierea tineri
lor în diferite sporturi, dezvol
tarea pasiunii pentru practica
rea acestora. în acest scop, 
s-au organizat demonstrații 
sportive, simpozioane, discuții 
cu sportivii fruntași, con
cursuri demonstrative.

Inițiativa comitetului raional 
Tudor Vladimirescu de a orga
niza simpozioane și demonstrații 
sportive la casa de cultură a 

reșteni (în marea 
majoritate compo
nent ai loturilor de 
seniori și tineret), 
aceștia dovedesc o 
îngrijorătoare scă
dere de formă față 
de lunile anterioa
re, jocul lor fiind 
cu mult sub posi
bilități. De altfel, 
partida cu Rapid 
București a fost 
destul de conclu
dentă în acest sens. 
Echipa a acționat 
destul de static 
și, nu de puține 
ori am auzit pe 
antrenorul Corcek 
cerind ou insistență tocmai 
jucătorilor mai tineri, să Înoate 
mai inult, să-și „hărțu iască" 
permanent adversarii, să nu le 
dea posibilitate de a... se odihni 
în^părare. Sint lipsuri asupra 

Tovarășe arbitru
s î

un meci de fotbal, ori de baschet, 
ce vrei durțineata, desfășurîndu-se

vociferează, sau

Imaginează-ți
ori de volei, de _ , __  .
fără arbitru. Ar ieși o harababură întreagă. Cu 
dumneata pe teren și... în formă, și tot îi vine 
greu cite unuia (de fapt, mai multora) să ridice 
mina după ce l-a îmbrîncit sub panou pe adver
sarul gata să înscrie „coș**. Ai dreptate. Te ful
geră din ochi, ori îți zîmbește nevinovat sau iro
nic și cînd ridică mîna o face cu aerul că „treacă 
de la mine**, sau „e teribil ăsta, dom’le !“. Sau la 
fotbal. N-am pomenit să oprească un jucător min
gea după ce a faultat, sau să o scoată din plasă 
și s-o pună exact pe locul în care și-a potrivit-o 
„discret" cu mîna, tocmai cum îi venea bine să 
maree gol. Dimpotrivă ! E gata să jure că pata 
de noroi proaspătă de pe mină o are din... sezonul 
trecut. De cele mai multe ori ~
imploră tribunele în ajutor.

Departe de mine gîndul să le 
Spune-mi, însă, dacă ai venit 

tit, fizic — să zicem — și în loc „ . .
urmărești jocul cu ochii-n patru, ca un Argus 
(oricare ar fi sportul) nu e ca și cînd s-ar juca 
fără arbitru 7 Așa e că da ? Și așa e că se mai în- 
timplă ca ăi mai buni să piardă în favoarea celor 
mai slabi 7 Și așa e că sute ori zeci de mii de 
spectatori, veniți să vadă o întrecere sportivă, 
să aplaude un joc frumos, în ultimă analiză să~ pe
treacă cîteva ore în ambianța sportului, să se 
destindă, pleacă acasă cu dureri de cap 7

ce m-am gîndit să-ți scriu aceste rînduri, cu rugă-

tineretului s-a extins și tinde 
să capete o frumoasă tradiție 
în toate organizațiile UTM din 
raion. De asemenea, cu spriji
nul comisiei sportive a Comite
tului Orășenesc UTM s-a or
ganizat un irumos simpozion 
pe tema „Drumul meu în 
sport", la care au participat 
campionul mondial A. Vernes- 
cu, medaliatul olimpic I. Trip- 
șa, căpitanul echipei de polo, 
maestrul sportului A. Zahan. 
în continuare, a avut loc o 
frumoasă și reușită demonstra
ție sportivă de box, la care 
și-au adus aportul sportivi 
fruntași din cluburile Dinamo, 
Steaua, Rapid, Olimpia.

în ultima perioadă a intrat 
și în tradiția unor comitete 
UTM din întreprinderi organi
zarea unor astfel de simpozi
oane, demonstrații și fntîlniri 
cu sportivii fruntași, evidenți-

prof. ANTON MORARU 
șeful comisiei sportive

a Comitetului Orășenesc UTM 
București

/Continuare in pag. a 2-a) 

Mureșanu, cura josul portar al echipei Rapid 
a mai oprit un atac al formației dinamo- 

viste
Foto : V. Bageac

cărora trebuie reflectat în mod 
serios, știut fiind faptul că în 
acest sezon echipele noastre 
vor trebui să facă fată din 
nou unor importante între
ceri internaționale.

iau apărarea, 
cumva nepregă- 

să fi pe fază, să



1. Dinamo București
2. Tractorul Brașov
3. Rapid București
4. Știința Galați
5. Steaua București
6. Farul Constanța
7. Știința Tiimșoa-ra
8. Petrolul Ploiești
9. Constructorul Brăila

10. Minerul Baia Mare 
U. Progresul București 
12. Știința Cluj 
IS. Dinamo Bihor 
14. C.S.M.S. Iași

In acest dtasamenft mi
zultatul meciului Rapid — Știința Cluj, 
jucat ieri. «i

Si

CONSTRUC-

Fot-o : A. Neagu

— FARUL CONS-
•a

mvingât^ri în campionate republicați
și A. Reti

satisfăcut nici pe 
nepermis de mult 

(GH. ARSENE—

s-au eviden- 
1OANA —

4—4 (2—3); 
S.SJ-. “

A fost Im? Nu .' Pentru că juoătcarea Neuhror 
(Știința Timișoara) se află — în momentul cina este 
faultată — în semicerc. Fază din meciul Rapid— 
Știința Timișoara, ciștigat de feroviare cu scorul 
ele 8—5.

IU COMPLETARE IA CRONICA ETAPEI
PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTIIN

ȚA BUCUREȘTI (F.I.) 2—3. Poziția 
precară în clasament a ambelor echi
pe a făcut ca jocul să fie disputat, 
cu răsturnări de scor cum numai în.. 
volei șe pot întîlni. Acestea au fost, 
de altfel, singurele calități ale aces
tei partide, pentru că voleiul prac
ticat de-a lungul celor aproape două 
ore a fost de nivel submediocru. Cit 
timp coloana vertebrală a Progresu
lui (Eugenia Șopon, Antoaneta Ma- 
ricufa și Tinela Pleșoianu) a „ținut*, 
echipa din str. Dr. Staicovici și-a a- 
sigut.it conducerea cu două seturi. 
Cînd aceste trei jucătoare au obosit, 
a „cazat" și -echipa. Remarcăm jocul 
prestat de Sanda Botez de la Știința. 
(M.T.).

In urma rezultatelor înregistrate 
alaltăieri, clasamentele campionate
lor republicane de categorie 
na I, se prezintă astfel:

MASCULIN

26 6 16 25:58 28
23 3 20 22:64 ‘X:

este inclus ve-

22 20 2 64:14 42
21 20 1 G0:13 41
19 18 1 55:7 37
22 15 7 52:30 37
23 12 11 45:36 35
23 10 13 36:46 33
23 9 14 36:51 32
23 9 14 38:49 32
23 8 15 32:50 31
21 9 12 31î45 30
23 7 16 30:50 30
20 8 12 31:39 28

Junioarele de la S.S.E. Buzău, campioane republicane

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — C.S.M.S. 
IAȘI (M.I.) 3—©. Cu excepția ultimu
lui set, în care oaspeții au condus 
cu 13—10, ieșenii au jucat slab, fiind 
o victimă- ușoară in fața timișoreni
lor, din1 rîndurile cărora 
tiat Coste și Cosiea (I. 
coresp.). '

ȘTIINȚA GALAȚI —
TORUL BRAILA (M.I.) 3—4. Derbiul 
regiunii Galați n-a 
departe. S-a greșit 
de ambele părți.
coresp.).

1.
2.
3.
4.
5. 
«.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

FEMININI-
41
33
36

Rapid București 21 20 1 62:15
Dinamo București 20 18 2 56:17
C.P. București 21 15 6 53:31
Farul Constanța > 21 M 7 48:28
Știința Cluj .s-. 20 12 8 45:35
Metalul București 20 11 9 41:39
C.S.M. Sibiu 21 10 11 39:41
Voința Craiova 20 8 12 23 :46
Partizanul roșu Br. 21 6 15 34:48
Știința București 21 5 16 26:52
Progresul București 21 4 17 28:56
C.S.M. Cluj 21 1 20 10:62

DINAMO BIHOR
TANȚA (-M.I.) 2—3. Joc de factură 
tehnică scăzută, dar cu o desfășura
re dramatică. Gazdele, care puteau 
cîștiga acest joc, în setul cinci au 
condus cu 10—6 și 13—14, au pierdut 
din cauza nervozității și neatenției. 
A arbitrat bine R. Farmuș-București. 
(M. DOMIȚIAN-coresp.).

SINAIA 17. (prin te Je
ton-). — Timp de trei zi
le, in localitate s-au des- 
tășurat partidele turneu
lui final al campionatu
lui republican de junioa
re, întrecere care a stir- 
nit -un deosebit interes 
printre amatorii de sport 
din Sinaia și de pe Va
lea Prahovei.V .8

Dintre cele pa'ru 
chipe 
impus 
Buzâu
Ion Balea), care a reușit 
frumoasa performanță de 
a -cuceri titlul de cam
pioana. Cele mai bune 
jucătoare ale acestei e- 
chipe au fostji Elena Ba
boi, V lorica Constanti
nescu și Maria Sciirteie 
(15 ani — cea ,țnai tî- 
nără participantă la tur
neul finali

Iată rezultatele 
gistrate: VINERI
MAI : S.S.E.' Șțuaau 
S.S.E. nr. 1 București 
5—3 (4—2), Luceafărul 
Brașov — S.S.E. Tg. Jiu 
11—1 17—1); SÎMBÂTÂ 
15 MAI : S.S.E. "Buzău— 
luceafărul Brașov 7—-5 
(3—1), SJSJE. m. 1 Bucu
rești — S.S.E. Tg. Jiu 

DUMINICA 16 MAI: 
Buzău — S.S.E. Tg. Jiu 10—6 

(6—3), S.S.E. nr. 1 București — Lu
ceafărul Brașov 6—-5 (4—3). CLASA
MENT : 1. S.S.E. Buzău 6 puncte

e-
s-aparticipante 

formația S.S.E.
(antrenor prof.

inre-
14

PARTIZANUL ROȘU BRASOV — 
C.'S.M. CLUJ (F.I.) 3—-0. Victorie per
fect meritată, în urma- unui joc clar, 
practicat de gazde, atît în apărare cit 
și în ofensivă. Clujencele au comis 
greșeli elementare la preluări și în 
atac. (GH. CORCODEL-coresp.).

campionatului 
tenis de masă

De Ia I. E. B. S
• Pentru cuplajul de fotbal RA

PID — ȘTIINȚA CRAIOVA și DINA
MO — STEAGUL ROȘU de miine 
de pe stadionul ,,23 August*, biletele 
se găsesc de vînzare la casele obiș
nuite : sir. Ion Viciu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele „23 August", Re
publicii, Dinamo și Ciulești.

Penultimul concurs al 
republican individual de 
desfășurat vineri, sîmbătă șl duminică 
la Tg. Mureș s-a încheiat cu victoria 
Măriei Alexandru Sn trei probe : simplu 
femei, dublu femei (împreună cu Ella 
Constantinescu), dublu mixt (alături de 
Gtatrgiucă) și a lui A. Reti la simplu 
bărbați. Proba de dublu băieți a reve
nit cuplului Giurgiucă-Oobîrzan. De 
menționat că patru jucătoare, Maria A- 
lexandru. Ella Constantinescu, Eleono
ra Mihalca șl Iudit Crejec au partici
pat și în probele masculine.

Rezultate tehnice mai Importante : 
simplu bărbați, tur preliminar: M. Ale
xandru—Suciu 3—1, E. Constantinescu— 
Stanescu 3—1, Tudor Pavel—Tothfaluși 
3—2, Podgoreanu—Crejec 3—1, turul 1 : 
M. Alexandra—Luehian 3—0, Cărmâzan
— E. Constantinescu 3—b Mihalca — 
Pesch 3—2, turul II: Negulescu — M. A- 
lexandru 3—0, Giurgiucă—Sentiveni 3—0, 
Cobirzan—Mihal-ca 3—1, sferturi de fi
nală. : Negulescu — Șuba 3—0, Giurgiucă
— Bodea 3—0, Reti—Sîndeanu 3—1, Co-
btaan—Demlan 3—1, turneu final: 1.
Reti cu Giurgiucă 3—2, Negulescu 3—1, 
Cobirzan 3—2, 2. Giurgiucă cu Negu
lescu 3—1, Cobîrzan 3—1, 3. Negulescu— 
Cobîrzan 3—1; simplu femei, sferturi de 
finală : 'Crejec—V. Jandrescu 3—0, Cons- 
tantinesma — M. Jandrescu 3—0, turneu 
final : 1. M. Alexandru cu E. Constan
tinescu 3—1, E Mihalca 3—1, I. Crejec 
3—o, 2. E. Constantinescu cu E. Mihalca 
3—1, I. Crejec 3—1, 3. E. Mihalca — I. 
Crejec 3—0; dublu femei, turneu final: 
1. M. Alexandru—E. Constantinescu cu 
E. Mihalca—I. Crejec 3—9, V. JandTescu
— M. Jandrescu 3—1, E. Ciobanu
— C. Dinu 3 — 0, 3. E. Mihalca —

(campioană republicană), 2. S. S. E. 
nr. 1 București 3 p, 3. Luceafărul 
Brașov 2 p„ 4. S.S.E. Tg. Jiu 1 p.

M. BOTA, I. SUDITU 
corespondenți 

REZULTATE DIN SERIA A II-A 
Masculin : Voința Sibiu — Recolta 

Hălchiu 21—14 (10—6); Rapid Bucu- ; 
rești — Rafinăria Teleajcn 14—12 
(8—6); Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
7—6 (4—4); Știința Buc. — Tehnome- 
tal Timiș. 27—11 (10—5); C.S.M. Re
șița — Cauciucul Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 33—18 (17—10).

Feminin.- Știința Galați — Elec
tromagnetica Buc. 6—-5 (3—3); Voin
ța Sighișoara — Record Mediaș 13-5 
(6—1); Progresul Buc. — Favorit O- 
radea 8—3 (3—2); Rulmentul Brașov— 
Construc!oml Timiș. 13- 8 (7—5);
Voința Odorhei — S.S.E. Petroșeni 
4—4 (1—2).

CLASAMENTELE LA ZI 
MASCULIN SERIA I

1. Dinamo Buc. 17 17 0 0 347:131 34
2. Steaua Buc. 15 12 1 2 302:199 25
3. Dinamo Brașov Î7 11 0 € 302:252 22
4. Știința Timiș. 1B 10 0 6 251:269 20
5. Dinamo Bacău 15 8 1 6 211:190 17
6. Știința Galați 16 7 1 8 238:240 15
7. Tractorul Brașov 17 5 6 12 257:300 10
S. Voința Sighiș. 17 4 0 13 222:289 8
9. Știinta Tg. Mureș 17 4 0 13 220:315 8

10. Știința Petroșeni 17 2 1 14 229:334 5
FEMININ SERIA I

meciului S. M, 4 Timișoara — Confecția 
București 3—7 13—1).

1. Știința București 17 11 3 3 144:76 25
2. Mureșul Tg. Mureș 17 11 1 5 195:106 23
3. Știința Timiș. 17 11 1 5 17«:83 23
4. Rapid București 17 11 1 5 16otil5 23
5. S.M. 4 Timișoara 17 10 1 6 165:134 21
6. C.S.M. Sibiu 17 7 2 8 129:134 16
7. Tractorul Brașov 17 1 9 125:125 15
8. Confecția Buc. 17 5 4 8 107:130 14
9. Știința Cluj 17 4 2 11 141:164 10

10. S.S.E. Ploiești 17 0 0 17 76:363 0
In clasament figurează și rezultatul

I. Crejec cu V. Jandrescu — 
Jandrescu 3—0, E. Ciobanu—C. Dinu 
3. V. Jandrescu, M. Jandrescu — E. _ 
bariu, C. Dinu 3—0; dublu bărbați, tur 
preliminar : Alexandru, Constantinescu — 
Peter, Farago 3—0, Mihalca, Crejec— 
Sîngeorzan, Boloni 3—0 turul I : Alexan
dru, Constantinescu — TJottifaluși, Suciu 
3—1, Sîndeanu, Gheorghiu—Mihalca, Cre
jec 3—0, sferturi de finlală: Alexandru, 
Confitantinescu-NegulescU, Reti 3—2.

Rezultatul constituie o mare surpriză 
învinșii fiind deținătorii 'titlului de cam
pioni ai țării la această s probă. Victoria 
fetelor se datorește modului degajat în 
care au acționat învingătoarele, dar mai 
ales felului neserios în care au abordat 
meciul (în prima parte) Negulescu și 
Reti. Turneu final: 1. Giurgiucă—Cabîr- 
zan cu Bodea—Sentivani! 3—0, Alexandru 
—Constantinescu 3—-0, Demian—Hidveghi 
3—1, 2. Bodea—Sentivani cu Alexandru 
— Constantinescu 3—1, Demian — Hid- 
veghi 3—1, 3. Alexandru, Constantinescu 
—Demian, Hid veghi 3—2; dublu mixt, 
turneu final: 1. Alexandru—Giurgiucă 
cu Mihalca—Reti 3—1, Crejec—Cobîrzan 
3—0, ConȘtantinescu—Negulescu 3—1, 2.
Mihalca—Reti cu Crejec—Cobîrzan 3-1, 
Constantinescu—Negulescu 3—4), 3. Cre
jec, Cobirzan—Constantinescu, Negules
cu 3—0. Jucînd pentru prima oară îm
preună, Alexandru cu: Giurgiucă și Mi
halca cu Reti, cele două perechi au a- 
vut O evoluție promițătoare.

Clasamentul ,,Cupei FRTM“: 1. C.S.M. 
Cluj 95 p, -2. Progresul București 50 p., 
3. Voința București 28 p., 4. Voința Arad 
21 p., 5. Bere Grivița București 9 p.

Turneele de juniori au fost cîștiga- 
te de Carmen Cri șan (înfrățirea Oradea) 
și Benone Cărmăzan (Voința București).

M. 
3—0, 
C1O-

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursurile de inițiere la 
înot pen-tra copii. înscrieri la bazin.
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In organizațiile U. T. M.: forme și metode 
de popularizare și dezvoltare a sportului de muse 

■ • -• - ■“ -■ ‘ ■■ ... - -. , j p-b-
curme pe Valea Prahovei, cu peste 
1 000 tineri din organizațiile din ra
ion. De asemenea, comitetele raio
nale UTM 1 Mai, V. I. Lenin, 16 Fe
bruarie și altele organizează perio
dic astfel de excursii.

In dezvoltarea educației fizice și a 
sportului de mase un accent impor
tant se pune pe angrenarea tinerelor 
fete. Cu toate acestea, unele comi
tete U.T.M. cum sini ceje de la în
treprinderile Dacia, Ind. Bumbacului, 
Tinăra Gardă, RăscOal? 1907, nu 
s-an îngrijit îndeaproape de atrage
rea în masă a tinerelor fete Ia în
trecerile sportive.

Organizațiile UTM se preocupă de 
întărirea conștiinței tinerilor iu ideea 
că practicarea exercițiilor fizice n» 
reprezintă numai o chestiune perso
nală ci o datorie patriotică, deoarece 
practicarea exercițiilor fizice înseam
nă o pregătire serioasă pentru mun
ca de înaltă productivitate, pentru 
creșterea contribuției la îndeplinirea 
sarcinilor in vederea desăvîrșirii 
construcției socialismului in țara 
noastră.

Pe linia sarcinilor trasate de 
partid mișcării sportive, organiza
țiile U.T.M. din Capitală se vor pre
ocupa și în viilor — în colaborare 
cu asociațiile sportive — de găsirea 
unor noi forme și metode de atra-, 
geie a tineretului in practicarea sis
tematică și organizată a educației fi
zice și sporiilpi.

După trei zile de întreoeTi, dumi
nică dimineață, în sala de 
Craiova, au fost desemnați 
republicani pe anul 1965 ,1a 
co-romane (juniori).

Tinerii sportivi au luptat 
ardoare pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai țării, oferind celor prezenți 
partide spectaculoase. Ei au arătat un 
bogat bagaj de cunoștințe tehnice, 
ceea ce a demonstrat că i schimbul de 
nrine al luptătorilor fruntași este a- 
si garat.

Meciuri ca M. Burlan (Craiova) — 
L. Sas (Sf. Gheorghe), M. Tolea 
(Hunedoara)—Gh. Negoescu ’(Sinaia), 
I. Enache—N. Ntcolau (București) 
ș.a. au fost de un nivel tehnic ridicat 
făcînd, aici la Craiova, o frumoasă 
propagandă sportului luptelor.

„Finalele" au fost dominate de ju
niorii bucureșteni care au ciștigat 
cinci titluri de campioni republicani.

Iată primii trei clasați la cele zece 
categorii de greutate: ost. 49 kg. -— 
1. C. PATRAȘCU (Metalul Tîrgoviște),

sport din 
campionii 

lupte gre

cu multă

2. Al. Mesar (Vagonul Arad), 3. C. Fi
lip (Prog. Buc.); cat. 52 Kg. — 1. 
M. TOLEA (Constr. Hunedoara), 2. 
G. Negoescu (Carpați Sinaia), 3. Gh. 
Nicola (CS.O. Reșița); cat. 55 fcg — 
1. I. BURTEA (Carpați Sinaia), 2. M. 
Ciuleanu (Unio Satu Mare), 3. Gh. 
Stancu (Rapid Buc.); cat. 59 kg — 1. 
M. BACIU (Rapid Buc.), 2. V. Mo- 
raru (Prog. Brăila), 3. C. Vasile (Viit 
Buc.); cat. 63 kg — 1. E. HUPCÂ . 
(Met. Buc.), 2. M. Ceacîru (C.F.R. 
Timiș.), 3. M. Ștejan (Dinamo Buc.); 
cat. 68 kg — 1. I. ENACHE (Rapid 
Buc.), 2. N. Nicolaie (Dinamo Buc.), 3.
D. Șandar (CLS.M, Cluj); cat. 73 kg —
1. M. BURLAN (Electropul'ere Craio
va), 2. Al. Chiran (A. S. M. Lugoj),
3. L. Sas (Progr. Sf. Gheorghe); cat.
79 kg — 1. L. RĂDOI (A.S.M. Lugoj),
2. A. Molnar (Usio Satu Mane), 3.
1. Laslo (Lemnarul Odorhei); cat. 85 
kg — 1. V. MOISIU (Răpiri Buc.),
2. Gh. Pană (Met. BucJ, 3. A. f'ekete 
(Crișul Oradea); cot. + S5 kg — 1. 
C. PENCIU (Viii. Buc,)., 2. 1. Tolh 
(C.F.R. Timiș.), 3. Gh. Culciuc (S.M.T. 
Rădăuți).

M. TRANCA

ft

1 (Urmare din pag. 1)

indu-se comitetele UTM de la Fla
căra roșie. Vulcan, „23 August", Se
mănătoarea și altele.

Din inițiativa comitetelor UTM, în 
multe organizații au apărut noi ter
me de popularizare și desfășurare a 
întrecerilor sportive. De remarcat, în 
această direcție, a fost inițiativa co
mitetului UTM de la „Luceafărul" 
care — sub fonna unor festivaluri 
cultural-sportive — a organizat în 
cadrul „zilelor sportului" simpozi
oane, si — cu sprijinul unor cluburi 
și asociații — demonstrații sportive 
la lupte, haltere, box, judo, între
ceri sportive la atletism, gimnastică, 
volei, fotbal, handbal și atlete.

Aceste acțiuni care au contribuit 
la atragerea întregului tineret pe te
renul de sport au intrat și în prac
tica altor organizații U.T.M.
sint cele de Ia L.S.P.E., I.P.C.H., Aca
demia R.P.R., P.T.TJl., I. P. „13 
cembrie".

Pentru asigurarea continui Eății în 
activitatea sportivă o deosebită a- 
tenție s-a acordat concursurilor pen
tru obținerea Insignei de polisportiv.

De un real folos a fost organiza
rea, în colaborare cu asociațiile spor
tive, a unor centre de inițiere in 
unele ramuri sportive, centre care 
i-au ajutat pe începători în cunoaște
rea primelor noțiuni de tehnică și 
wgulament din sportul preferat.

cum

De

Asemenea centre s-au organizat și 
Ia nivelul comitetelor raionale UTM 
si al cluburilor sportive din raioanele 
Tudor Vladiniirescu, V. I. benin, 
23 August, Grivlța Roșie.

Condiții asemănătoare au și comi
tetele raionale 23 August, 16 Fe
bruarie, N. Bălcescu, Gr. Roșie, dar 
acestea nu s-au preocupat în sufici
entă măsură de impulsionarea acti
vității sportive la casele de cultură 
ale tineretului.

A intrat in tradiția’ organizațiilor 
UTM din orașul București și organi
zarea acțiunilor turistice, important 
mijloc de recreare, dar și de educa
re cetățenească și patriotică a tine
retului. „

Sub variatele sale forme de activi
tate (călătoria turistică, excursiile, 
expedițiile, drumeția), turismul a de
venit un important mijloc prin care 
organizațiile UTM atrag cu regulari
tate și în masă tineretul.

In aceste excursii, printr-un ju
dicios program întocmit în colabo
rare cu activiștii asociațiilor spor
tive, se creează tinerilor posibilita
tea ca în mijlocul naturii să 
tice organizat jocuri sportive 
volei, fotbal, sporturi de 
etc.

Comitetele raionale au în
ția lor organizarea acțiunilor tu
ristice. Astfel, comitetul raional Tu
dor Vladimirescu a organizat o ex-

!n ultima etapă a seriei ^ U-â a cam
pionatelor republicane s-au înregis
trat următoarele rezultate : MASCU
LIN : Progresul București —A.S.A. 
Bacău 62—55 ( 26—28), Unio Satu 
Mare — I.C.F. 63—-64 (31—33), Voința 
Tg. Mureș — Olimpia M. I. București 
54—45 (26—23), Știința Craiova — 
Siderurgistul Galați 86—80 (39—45), 
Petrolul Ploiești — Aurul Brad 68—79 
(36—42). Echipele Aurul Brad și Si
derurgistul Galați au promovat în 
seria I, iar A.S.A. Bacău și Petrolul 
Ploiești an retrogradat. FEMININ: 
I.CF. — C.S.M.S. Iași 70—62 ( 36 —36), 
Crișul Oradea — A.S.A. Cluj 59—49 
(35—32), Voința Tg. Mureș — Spar
tac Salonta 49—32 -(20—22), Știința 
Timișoara — S.S.E. Rm. Vil cea 73—50 
(32—20). LC.F. și Crișul au promovat, 
iar A.S-A. Cluj și S.S.E. Rm. Vîlcea 
au retrogradat. Iată și clasamentele 
finale :

Primul campionat republican 
de caîac-canoe al anului

(Urmare din pag. 1)
LIN : Progresul București — 
Bacău 62—55 <26—28); L’ni

prac- 
ca 

iarnă

ateu-

«ASCCUN

1. Aur»al Brad 18 16 2
2. SidcT. Galați 18 14 4
3. Olimpia MX Buc. 18 12 6
4. Știința Craiova 38 10 8
5. I.C.F. 18 9 9
6. Voința Tg. M. 18 9 9
7. Progresul Buc. 18 6 12
8. Unio S. Mare 18 6 12
9. A.S.A. Bacău 18 5 13

10. Petrolul PL 18 3 15

1322-1068 34 
1396-1167 32 
1249-1122 30 
1267-1230 28 
1089-1071 27 
1079:1070 27 
1093-1218 34 
1149-1130 
1005-1295 
1016-1224

1. I.C.F.
2. Crișul Oradea
3. Voința Tg. M.
4. Olimpia Buc.
5. Știința Tim.
fi. Spartac Solonta
7. C.S.M.S. Iași
8. A.S.A. Cluj
9. S.S.E. Rm. V.

FEMININ

1«
16
16
16
16
16
16
16
16

at
23
21

șt

23
23
23
22
20

nurile mai mult sau mai puțin jus
tificate ale unor concurenți ca Hil- 
de Lauer, Simion Ismailciuc, Achun 
Sidorov.

Rezultate tehnice s
CAIAC I FETE: 1. Elena Lipalit 

(Steaua) 22:47,0: 2. Ana Arvai (O- 
limpia Reșița) 23.:32,8: 3. Cresa Spi
ță (Voința Buc.) 23:53,8. CAIAC 2 
FETE: 1. Steaua (Irina Artimov, Va
lentina Serghei) 21:17,2; 2. Steaua 
(Solia Conțolenco, Victoria Gheor
ghe) 21:44,0; 3. Steaua (Dorina Ti
miș, Dumitrița Artimov) '22:50,0. CA
IAC 1 BĂIEȚI: 1- A. Sciotriic (Di
namo) 1828,06,6; 2. St Pocora
(Steaua) 1832:13,6; 3. I. Cozlov (St.) 
1832:53,5. CAIAC 2 B: 1. A. Con- 
țolenco, N. Terente (Steaua) 1818:05,2; 
2. Simion Terente, Anton Calenic 
(Dinamo) 1819:58,7 ; 3. Gh. Frumușa- 
nu, Dorin Mitrea (Olimpia) 1822:32,4. 
CAIAC 4 B: 1. Steaua (Nicoară, Ar
timov, Ilievici, Coșniță) lhl0:09,9; 
2. Steaua (Scurca, H. Ivanov, M. 
Ivanov, Țoncu) 1810:48,6; 3. Dina
mo (Vorobiov. Husarenco, Timolan, 
Zaharenco) 1810:58,8. CANOE 1 B:
1. A. Igorov (Steaua) 1841:49,0;
2. 1. Lipalit (Dinamo) 1843:01,0; 3.
M. Rlîndu (Steaua) lh45:03,0. CA
NOE 2 B: 1. Dinamo (I. Lipalit, 
L. Calimov) 1829:56,5 ; 2. Dinamo 
(Al. Dumitru, Calabiciov) 1830:30,0;
3. Steaua (Trofimov, Ditcov) 1830:35,9. 
Probele masculine s-eu desfășurat 
pe 20 km, iar cele feminine pe 5 km.

VASILE TOFAN

sigut.it


ÎINE, ETAPA A XXIII-A
ipa o XXII l-a 
goriei A, care 
rameazâ următoarele partide :
MAMO BUCUREȘTI — STEAGUL 
U
IINTA CLUJ — MINERUL BAIA 
E
LA. — PROGRESUL

a campionatului 
se dispută mîine,

D’.NAMO PITEȘTI — C.S.M.S.
RAPID — ȘTIINȚA CRAIOVA 
PETROLUL — STEAUA
FARUL — CRIȘUL
Meciurile din Capitală vor avea 

loc, în cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la ora 15,15.

iîrlogea în fruntea golpterilor
lintea etapei de mîine clasamen- 
țoiqeterilor arată astfel:

goluri: Sfîrlogea (Știința Craio-

7 goluri : Voinea (Steaua), Soo (Mi
nerul B. Mare) — 1 pen., Constantin 
(Steaua) — 1 pen., Badea (Petrolul).

qoluri: Adam (Știința Cluj).

6 goluri : Biikosi (Farul) — 1 pen., 
Haidu (Dinamo București), Codreanu 
(Rapid) — 1 pen.

qoluri : Dridea I (Petrolul) 
n penalti.

qoluri : Țîrlea (U.T.A.) — 3 pen.,
11 (Dinamo Buc.) — 1 pen.

qoluri: Naghi (Dinamo Pitești).

5 goluri : Voica (C.S.M.S.), Vornicii 
(C.S.M.S.), — 3 pen., Pavlovici
(Steaua), Sasu (Minerul B. Mare), 

Pîrcălab (Dinamo București), Eftimie 
(Știința Creiova), S. Avram (Steaua), 
Necula (Steequl roșu)

goluri : Frățilă (Dinamo Bucu-

Țjoluri: lonescu (Repid) — I pen., 
niceanu (Steaua), Gane (Steagul 

]), Stoenescu (Dinamo Pitești) — 
■n.

4 goluri: Cuperman (C.S.M.S.), Da
mian (Crișul), Ologu (Farul), Kraus 
(Rapid), Chivu (U.T.A.), D. Popescu 
(Progresul), Sacaci ITI (Crișul), Ian cu 
(Progresul) — din care 1 pentru 
C.S.M.S., Năftănăilă (Steagul roșu).

;esa turca
SPRE ARBITRII ROMANI
'u cîtva timp în urmă, arbitrii ro- ’ 
ni Vasile Dumitrescu din Bucu- 
■ti și Iosif Ritter din Timișoara, au 
•idus cîteva meciuri de campionat în 
reia. Ei, după cum scrie presa tur- 
au condus foarte bine. Iată de alt-

, c-îteva spicuiri : ,
Arbitrul român Vasile Dumitrescu < 
2 cîștigat încrederea spectatorilor și 1 
ipectul jucătorilor prin hotăririte i 
iicioase luate în momentele critice 1 

meciuritor Beșiktas — Demirspoi 
-2) și Beylzoz — Demirspor (1—1) 
i ce au urmărit meciurile din cam* 1 
mat l-au ales pe Dumitrescu drept ’ 

pai bun arbitru al săptămînil" 
ziarul „HurryeV*.

i'teferindU’-se la modul în care 81 
pdus Iosif Bitter, cotidianul „Son, 
\vadis“ scrie : „Felul în care a ar- , 
țrat Iosif Ritter nu a pricinuit nici 

diferend în timpul jocului, care
l încheiat intr-o atmosferă plăcu- \ 

cu rezultatul de 1—1“.

3 goluri : C. lonescu (Dinamo Pi
tești), Sziics (Crișul), loniță (Progresul) 
—■ 3 pen., Onea (Știința Craiova), 
Moldoveanu (Petrolul), Tufan (Farul). 
Bretan (Știința Cluj), Donciu (U.T.A.), 
Drăgan (Minerul B. Mare), Baboie 
(Progresul), Ivăncescu (Steaqul roșu) 
— 2 pen., Georgescu (Rapid), V. Ale
xandru (Știința Cluj) — 1 pen.

Amănunte din categoria B, 
transmise de corespondenții noștrii

Seria I
C.F.R. ROȘIORI—ȘT1INȚA GA

LAȚI (1—2). Feroviarii au decepțio
nat din nou publicul spectator, ju- 
cînd slab. Victoria studenților pe 
deplin meritată. Oaspeții au fost tot 
timpul superiori gazdelor și puțin a 
lipsit ca scorul să nu ia proporții. 
Portarul Lăzărescu (care l-a înlocuit 
pe Birtașu) a salvat poluri gata fă
cute. Au marcat : Cojocaru (min. 10).

de Stătescu (min. 18 și 43). ei au reușit abia în min. 82 să îns-
(min. 62) pentru Siderurgis- crie prin Buzata golul care avea 

(min. 88) pentru Chimia, să le aducă două puncte prețioase

înscrise
Voinea 
tul, Barai ____ _______ ______
A arbitrat slab I. Hrisafi-București. în lupta pentru evitarea retrogradă- 
(S. Constan.tiiiescu și V. Ștefănescu). ---- . . .. —

UNIREA RM. V1LCE A—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—0). Meși de nivel 
tehnic scăzut, presărat cu durități de 
ambele părți. Unirea a atacat în 
majoritatea timpului, iar Știința s-a 
apărat cu succes, remarcîndu-se în

Fază din meciul Metalul București — Constructorul Brăila (1—0)
Foto : C. Victor

ri». Nu este mai puțin adevărat ci 
tot atît de bine putea cîștiga și echi
pa oaspe ale cărei contraatacuri au 
fost deosebit de periculoase. Brăile- 
nii au avut și două bare consecutive.

Trebuie să consemnăm atitudinea 
total nesportivă a antrenorului echi
pei brăilene, Al. Dumitriu, care în 
tot timpul jocului a strigat și a pro
ferat injurii la adresa propriilor săi 
jucători, fapt care le-a creat o sta
re de nervozitate. Se impune luarea 
de măsuri, întrucît numitul antrenor 
nu este la primul caz.

Seria a li-a

Neagti (min. 20) pentru Știința, res
pectiv Chiru (min. 35). (T .Negulescu).

În

Autogoluri: Coste a (Progresul) pen
tru Petrolul, Florea (Petrolul) pentru 
Dinamo București, Vornicii fC.S.M.S.) 
pentru Progresul București, Jenei 
(Steagul roșu) pentru Crișul.

SIDERURGISTUL GALATI—CHI
MIA FĂGĂRAȘ (3—1). Jocul s-a des
fășurat sub semnul unei lupte dîr- 
ze. Gălățenii au dominat mai mult 
in prima repriză. Golurile au fost

Meci amical internațional
P. NEAMȚ (prin teleton). — Un 

număr record de spectatori, circa 
8000, au fost dezamăgiți de rezultat 
care putea fi mai strîns. Fotbaliștii 
de la Ceahlăul au Tata! însă foarte 
mult, în special în prima parte 
a meciului. Oaspeții, LODZKI KLUB,

care participă în prima catego
rie a campionatului de fotbal 
din Polonia, au cîștigat Cu scorul de 
5—0 prin golurile înscrise de Sadek 
(min. 35), Orciakowski (min. 59), 
Studniorz (min. 63; și Stachura (min. 
84 și 88). C. NEMȚEANU - coresp.

’ronosport • Pronoexprcs ® Pronosport
Vreți sa obțineți autoturisme imediat?

câți neapărat la tragerea excepțio-
Loto din 1 iunie la care se atribuie 

turisme în număr nelimitat. Trage- 
se va desfășura după aceeași for- 

> ca aceea de la 2 februarie cînd au 
cîștigate to de autoturisme și nume- 
e premii în bani.

tragerea excepțională Loto din 1 
’ se atribuie autoturisme „f'iat 1190 
■ Fiat 1100 D-, „Wertburg-Standard" și 
jgmt-combi“ și numeroase premii în

cît participanții vor fi mai nume- 
și fondul de premii va fi mai mare 
lit numărul autoturismelor atribuite 
februarie a.c. va fi depășit.

antajul particlpanților de la această 
ire este că autoturismele se atribuie
cel mai tîrziu la 30 iunie a.c., așa 

or avea posibilitatea să ie foloseas- 
hiar de la 1 iulie a.c.

BANAT, PREMII MARI IN SERIE 

rtlcipanții din regiunea Banat au un 
a foarte bun la sistemele Loto-Pro- 
ort. Astfel, la concursul Pronosport 
19 din 9 mal premiul I în valoare

de 84.662 lei a fost obținut (pe un bule
tin desfășurau de Ion Popescu din co
muna Biled. Amintim că în aceeași co
mună, cu trei ani în urmă, paznicul 
Ilie Avram a obținut un autoturism la 
Pronoexpres.

La Pronoexprcs, doi participant! au 
obținut premii ae cîte lîft.WO lei: Kotzog 
Alexandru din Reșița la 17 februarie și 
Simion Dumitru la 15 mai.

La Loto, Papilion Carol din Timișoara 
a cîștigat 57.051 lei la tragerea din 23 a- 
prilie iar Pinciu Dumitru din Timișoa
ra a obținut un „Ftat 1160 F” la tragerea 
specială din 30 aprilie.

Să vedem ce premii mari vor aduce 
bănățenilor concursurile viitoare.

DE PATRU ORI CIȘTIGATOR LA 
URNA !

Printre cîștigătorii de autoturisme de 
la tragerea specială Loto din 30 aprilie 
a.c. se numără și un pasionat ai con
cursurilor— Pronosport. Este vorba de 
conducătorul auto Georgescu Mihai 
de la I.T.B. care a obținut prin tragere

la urnă, un autoturism „Trabant-Combi*. 
Interesant este faptul că pe lîngă alte 
premii în bani, el a mai cîștigat de trei 
ori prin tragere din urnă la Pronosport : 
un pikup în 1963, o excursie în R. P. 
Bulgaria în 1964 și ,!uH aparat radio în 
1965. | • s-

mtrebîndu-1 care este, după părereB 
sa, explicația acestor cîștiguri, ne-a 
răspuns laconic: „nu lipsesc de la nici 
un concurs**.

12 REZULTATE LA „BULETINUL
SAPTAMÎNII**

săptămuul ( al 
nr. " 
din

concursului
21, din Programul Eoto
ll mal a avut 12 rezul-

juca la Pronosport, con- 
Programul Loto-Prono-

Buletinul 
Pronosport 
Pronosport 
tate exacte.

înainte de a 
sulfați deci SI 
sport.

Premiile concursului special Pronoex- 
pres vor fi comunicate în numărul de 
mîine.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

mod deosebit portarul Manta, 
min. 89 Bratu (Unirea) a înscris uni
cul gol al meciului. Arbitrul N. La- 
zăr—Petroșani, are meritul de a fi 
ținut in mină un meci greu. (D. Ro- 
șianu).

FLACARA MORENl—TRACTO
RUL BRAȘOV (3—1). In prima re
priză Flacăra domină insistent dar 
nu înscrie decit în min. 35 prin Lalu, 
după mai multe ratări. După pauză 
Flacăra atacă dar portarul brașo
vean Papuc se remarcă în mod 
deosebit. In continuare au marcat 
Lalu (min. 63) și Albină (min. 83, 
din 11 m) pentru Flacăra, Vătav 
(min. 75) pentru Tractorul (R. Să- 
vulescu).

POIANA CtMPINA—C.F.R. PAȘ
CANI (5—2). Jocul a fost de factură 
tehnică slabă. Au marcat: Nisipea- 
nu (min. 13 și 16), lordache (min. 19 
și 64), Nanu (min. 50) pentru Poiana, 
Atanasiu (min. 19) și Sălceanu (min. 
33) pentru C.F.R. In min. 87 Gheghe 
(C.F.R.) este eliminat de pe teren 
(Eugen Stroe).

METALUL T1RGOVIȘTE—DINA- 
MO BAC AU (0—1). Publicul prezent 
la această întîlnire mult așteptată, 
a asistat la un joc slab, în care au 
abundat duritățile. Metalul a ratat 
foarte mult, în special prin lonescu 
II și Constantin. Dinațnpviștii au 
înscris unicul gol prin Rădulescu 
(min. 23) din greșeala apărării me
talurgiste. în min. 40 toneșcu I (Me
talul) îl lovește intenționat pe Văta- 
fu (Dinamo) și este eliminat de ar
bitrul Gh. Limona-BuCurești, care a 
condus corect și competent.

METALUL BUCUREȘTI—CONS
TRUCTORUL BRĂILA (1—0). Meta- 
lurgiștii au obținut o victorie difi
cilă, dar meritată, pentru care au 
muncit cit pentru două meciuri. 
După ce au ratat o lovitură de la 
11 m, în min. 3, prin Niculțscu II,

SĂTMĂREANA—CLUJEANA (2-0), 
Pe un teren desfundat, gazdele au 
făcut un meci bun. Dominarea insis
tentă a formației Sătmăreana este 
exprimată și în raportul de come- 
re, favorabil : 12—2. Cele două goluri 
au fost înscrise, la capătul unor ac
țiuni bine concepute, de Mesaroș 
(min. 26) și Silaghi (min. 78). (A. 
Verba).

C.F.R. TIMISOARA—RECOLTA 
CĂREI (1—1). Localnicii au domi
nat mai mult dar n-au putut trece 
de apărarea solidă a Recoltei. Sco
rul a fost deschis de Petz (Recolta) 
in min. 7 în urma unei greșeli a 
apărării C.F.R. Egalarea s-a produs 
în min. 30, cînd Gerghel a transfor
mat o lovitură de la 11 m. (Șt. Mar
ton).

C.SM. SIBIU—JIUL PETRILA 
(5—0). Dominare evidentă (raport de 
oo-mere : 14—2). Din min. 25 Jiul a 
jucat cu Peneeș in poartă, care l-a 
înlocuit pe Gram, accidentat, și care 
îl schimbase pe Zamfir din min. 21. 
De remarcat că Coman (C.S.M.) a a- 
părat un 11 m tras de Frantz (min. 
44). Punctele au fost realizate de 
Cherciu (min. 17). Văcaru (min. 1'6 
și 75), Comșa (min. 38) și Baban 
(min. 85). (Gh. Topîrceanu).

MINERUL LUPENI—A.S.A. TG. 
MUREȘ (5—0). Minerii, în mare ver
vă. au obținut cea mai categorică 
victorie din ultimul timp. Oaspeții 
au jucat bine în cîmp. dar... numai 
atît. Golurile au fost înscrise de O- 
logu (min. 5, 10, 31 și 38) și Cotroa- 
ză (min. 87). (I. Ciortea și I. Cotes- 
cu).

GAZ METAN MEDIAS—ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (1—1). Stadionul din lo
calitate a fost arhiplin la acest meci, 
disputat într-o atmosferă încordată. 
Știința și-a atins scopul: a plecat cu 
un punct de la Mediaș. Scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 11 prin 
R. Lazăr. Egalarea s-a produs în 
mm. 44 prin Marinescu. Localnicii 
au ratat cite va ocazii (Anton și Zan- 
ca). (Z. Rîșnoveanu).

VAGONUL ARAD—CtS.M. REȘI
ȚA (2—0). Gazdele au dominat și au 
cîștigat pe merit. Cele două goluri 
au fost înscrise de Tonta (min. 3® 
— a transformat tm 11 m și ta min. 
52). (Șt. lacob).

A. S. CUGIR—IND. S1RMEI C. 
TURZII (2—0). Peste 4000 de spec
tatori, mulți veniti de la C. Turzii, 
au asistat la un meci dîrz. Raport de 
coiuere : 13—1 pentru A S. Cugir. în 
min. 62 Gh. Ion (A. S. Cugir) a fost 
faultat în careu și Mihai a transfor
mat lovitura de Ia 11 m. Cel de al 
doilea gol a fost marcat de Mureșan 
în min. 86, după ce a ratat în min. 
19 și 76 două ocazii. (M. Vilceanu).

ÎN OBIECTIVUL CARICATURISTULUI
. de NEAGU RADULESCU

Craiova... La Iași s-au aruncat sticle pe teren. Meciul U.R.S.S. — Austria, transmis 
la televiziune, nu a fost de un nivel 
tehnic ridicat.

Iancu (Progresul) a marcat de la 25 
de metri.

Haidu (Dinamo Buc.) a ratat de două 
ori in fața porții goale.

• Scuturălură, nu glumă 1 — Și măcar nu e „Cotnar“ I Baboie: Poitim 1 Ne-au copiat
sistemul de joc I

Fotografii: Trage încă o dată, lan- 
cule, să-l pozăm penttu arhivă 1

De-a baba oarba.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
trausmite*. I

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRIECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT ETAPA A IX-A
IAR C. DUMITRESCU A TRECUT PE LOCUL 2
IN CLASAMENTUL GENERAL

După etapa a IX-a, Dubnica—Svit 
(215 km), C. Dumitrescu se află pe 
locul 2 în clasamentul general indi
vidual, lipsindu-i doar 32 secunde 
pentru a prelua tricoul galben, pen* 
tru care luptă de 11 ediții ale 
„Cursei Păcii". în această etapă e- 
chipa României s-a clasat pe locul 
I, iar C. Dumitrescu a îmbrăcat „tri
coul violet". acordat celui mai activ 
rutier din cursă (în „Cursa Păcii" se 
acordă liderului clasamentului gene
ral tricoul galben, echipei care con
duce în clasamentul general tricouri 
albastre, iar alergătorului care tota
lizează cele mai multe puncte la 
sprinturi — tricoul violet).

Acestea sînt primele fapte pe care 
vreau să le subliniez în cronica de 
azi, pentru că ele reflectă satisfacția 
deosebită pe care o trăiește delega
ția tării noastre.

Astăzi este o zi însorită pentru 
cicliștii români, după multe zile no- 
roase în care am privit cu necaz cum 
ne-o iau alții înainte. Cei pe care 
ieri i-am criticat, pe bună dreptate, 
au realizat astăzi lucruri pentru care 
merită toate laudele. în special Moi
ceanu, căruia i se datorează reali
zarea acțiunii de deosebit curaj, în
cheiată cu un rezultat favorabil pen
tru C. Dumitrescu- Așteptăm acum 
ca Stoica și Ziegler să-și aducă și ei 
contribuția la ridicarea echipei și la 
cucerirea tricoului galben. Fiindcă 
în ciclism victoria individuală este 
rodul muncii colective.

O evadare hotărltoare
Caravana a plecat din Dubnica la 

ora 11.45. Ea a cuprins 94 de rutieri. 
După » evadare scurtă, inițiată de 
belgieni și anihilată de cicliștii ro
mâni și sovietici, la km 57 din plu
ton se desprinde Moiceanu, urmat 
de olandezul Deenen și polonezul 
Kudra. Sprintul cu premii de la Zi- 
lina (km 79) este cîștigat de Deenen, 
urmat de Moiceanu și Kudra. în 
acest punci fugarii au 55 sec. avans. 
Plutonul se agită din nou. Și din el 
reușesc să se strecoare Dumitrescu, 
Melihov, Dolezal și libanezul Aboul 
Zahab din echipa internațională. Plu
tonul nu ripostează. Fiecare dintre 
cei care formează grupul masiv gin* 
dește probabil că o astfel de acțiune 
într-o etapă de peste 200 km n-are 
nici o șansă de reușită. Băieții noș
tri nu țin însă seama de aceasta și 
miincess cu tragere de inimă. La km 
120 grupul lui Moiceanu are un 
avans de un minut față de Dumitres
cu și colegii săi (Zahab n-a rezistat 
și a rămas) și de 4 minute față de 
pluton. Antrenorul echipei noastre 
îl anunță pe Moiceanu că din urmă 
vine puternic Dumitrescu. Moiceanu 
înțelege. Deși nu slăbește rulajul, 
el nu mai forțează, pentru a nu-i 
obliga pe cei ce vin din urmă să-și 
irosească forțele. Este o conlucrare 
în fața căreia ne scoatem pălăria. 
La km 131 are loc joncțiunea- în 
șase oameni potențialul grupului 
crește evident. La km 170 avansul 
atinge 6:40,0. Acum este clar că ac
țiunea va reuși. Francezii, belgienii, 
rutierii din R.D. Germană, purtătorul 
tricoului galben, Lebedev și polone
zul Zielinski duc o trenă infernală. 
Drept urmare, diferența începe să 
scadă. Ne apropiem de munții Tatra, 
care sînt înveșmîntați în zăpadă și 
strălucesc în bătaia soarelui. Acum 
începe urcușul greu. Stăpînit de gîn- 
dul că poate cîștiga tricoul galben, 
Dumitrescu folosește fiecare pantă 
pentru a forța ritmul. Nu ține seama 
însă de faptul că Moiceanu nu re
zistă acestui ritm și că echipa noas
tră poate pierde prin rămînerea lui 
în urmă minute prețioase. La km 195 
Moiceanu se desprinde pe un urcuș. 
13 km mai departe rămîne și olan
dezul Deenen. Distanța de pluton 
este în acest moment de numai 4 
minute, deoarece în grupul fruntaș 
Melihov nu acționează. Sosirea pe 
stadionul din Svit prilejuiește o luptă 
acerbă. Melihov — i 
nit — cîștigă, urmat

O medie orară

plin contribuția la cîștigarea etapei 
pe echipe de către reprezentativa 
R. P. Române șl la realizarea unei 
medii orare Excelente, de 42,200 km 
într-o etapă de 215 km cu multe, 
foarte multe urcușuri. Dumitrescu a 
trecut pe primul loc în clasamentul 
celor mai activi rutieri, totalizînd 33 
puncte.

Clasamentul etapei: 1. Melihov 
(U.R.S.S.), 5h06:04; 2. Dumitrescu; 3. 
Dolezal (Cehoslovacia), 4. Kudra (Po
lonia) — toți același timp ,- 5. Deenen 
(Olanda) 5h06:48,0; 6. Moiceanu 5h 
09:01,0; 7. Sprier (Belgia) 5h09:40,0... 
30. Ziegler . 45. Stoica ...49. 
...52. Ardeleanu... toți același

Clasamentul etapei, echipe: 1. 
mânia 15h24:45; 2. Cehoslovacia 
25:24; 3. U.R.S.S.; 4. Polonia — 
lași timp; 5. Olanda 15h26:08; 
Belgia 15h29:00; 7. Franța; 8. Dane
marca; 9. Ungaria; 10. R. D. Ger
mană; 11. Bulgaria, 12 Iugoslavia — 
același timp; 13. Echipa internațio
nală 15h31:36; 14. Algeria 15h32:24; 
15. Finlanda 15h43:03; 16. Mongolia 
16h23:00. Clasamentul general al ce
lor mai activi rutieri: 1. Dumitrescu 
33 P; 2. Peschel (R.D.G.) 32 p; 3. 
Swerts (Belgia) 31 p; 4. Lebedev 
(U.R.S.S.) 30 p; 5. Saidhujin (U.R.S.S). 
29 p ; 6. Schejbal (Cehoslovacia) 28 
p; Clasament general, echipe: 1,
U.R.S.S. 90h29:18; 2. Cehoslovacia
90h38:58; 3. Polonia 90h40:29; 4.
R.D.G. 90h40:59; 5. Belgia 90h48:18; 
6. Franța 90h50:32; 7. România 90b 
53:59. Urmează : Danemarca, Unga
ria, Olanda, iugoslavia, Bulgaria, e- 
chipa internațională, Algeria, Fin
landa, Mongolia. Clasament general 
individual: 1. Lebedev (U.R.S.S.) 
29h25:26; 2. Dumitrescu 29h25:59; 3 
Dolezal (Cehoslovacia) 29h26:34; 4. 
Ritter (Danemarca) 29h27:15,- 5.
Swerts (Belgia) 29h27:23; 6. Zielinski 
(Polonia) 29h27:41; 7. Peschel
(R.D.G.) 29h28:02,- 8. Kudra (Polonia) 
29h28:20; 9. Schejbal (Cehoslovacia)

29h28:31; 10. Van Springel (Belgia) 
29h28:59; ...31. Zanoni' 29h37:41;
...39.Ziegler 29h41:14; ...49. Moiceanu 
291151:14; ...51. Stoica 29h53:50; ...55. 
Ardeleanu 29h56:57. în cursă au mai 
rămas 93 de alergători.

Marți este zi de odihnă. Miercuri 
se vor disputa două etape: prima pe 
ruta Tatranska Lomnica—Bielsko- 
Biala (178 km) cu care se va trece 
pe teritoriul Poloniei și a doua pe 
distanța Bielsko-Biala—Krakovia (88 
km).

BOX. Federația de box a U.R.S.S. 
a definitivat echipa care va participa 
la campionatele europene de la Ber
lin : V. Larionov, O. Grigoriev, S. 
Stepaskin, V. Barannikov, E. Frolov, 
R. Tamulis, V. Agheev, V. Popen- 
cenko, D. Pozniak, A. Izosimov

• Pugilistul venezuelian Carlos 
Hernandez și-a păstrat titlul de cam
pion al lumii la cat. ușoară învingîn- 
du-1 prin k.o. în rundul 5 pe șalange- 
rul său Mario Rossi to (Columbia).

CICLISM. Turul - - - -
a început cu etapa disputată între St 
Marino și Peruggia (198 km). Ea a 
fost cîștigată de italianul Dancelli.

GIMNASTICA. — Franco Meni- 
chelli (Italia), a. cîștigat „Cupa Euro
pei" la gimnastică cu 57,55 puncte, 
urmat de sovieticul Lisițki — 57.50 
puncte. Competiția a avut loc la An
vers, în Belgia.

TENIS. — Duminică au luat sfîr
șit meciurile din cadrul optimilor de

ciclist al Italiei

care este odih- 
de Dumitrescu.

excelentă
Cei doi alergători 

Irescu și Moiceanu,
români, Dumi- 
și-au adus din

Zanoni, 
limp. 

Ro- 
15h 

ace- 
6.

Primele rezultate ale turneului de sah-»

de la Natanya
TEL AVIV 17 (prin telex). — Sîmbătă 

seara a început in localitatea balneară 
Natanya, de pe malul Mării Mediterane, 
turneul internațional organizat de fede
rația de șah din izrael, la care parti
cipă și șahiștii români Victor Ciocîltea 
și Bela Soos. Sorții au făcut ca cei doi 
jucători români să-și dispute partida 
lor chiar în prima rundă. Ea s-a în
cheiat cu un rezultat de remiză, după 
efectuarea a 31 de mutări. Alte rezultate 
din runda întîi au fost: Gligorici — Ma
tanovici ’/>—‘/2, Kreidman — Bovis 1—0, 
Fischer — Aloni 1—0.

In runda a doua, ciocîltea a fost în
vins de Czerniak, iar Soos a pierdut la

Matanovici. Alte rezultate: Gligorici 
Aloni 1—0, Bovis — Fischer 1—0.

Ciocîltea a întîlnit în runda a 
pe campionul Izraelului, J. Porat. 
toria a revenit jucătorului român. _ 
a remizat cu marele maestru iugoslav 
S. Gligorici.

După consumarea primelor trei runde 
clasamentul turneului este următorul : 
Czerniak șl Kreidman (ambii Izrael) 
27; puncte, Gligorici și Matanovici (am
bii Iugoslavia) 2, Ciocîltea (România) 
l’/i, Domlnitz, Bovis și Fischer (Izrael) 
1 (1), Dunkelblum (Belgia) și Soos (Ro
mânia) 1, porat (Izrael) 'h, Aloni (Izrael) 
0.

treia 
Vic-
Soos

Selecționata divizionară română de volei (masculin) 
pe locul 2 la Subotica

SUBOTICA, 17 (prin telefon). — 
Duminică seara, în ultimul meci al 
competiției masculine din cadrul 
„Turneului tradițional de mai", echipa 
de volei a Iugoslaviei a învins cu 
3—0 (9, 12, 10) reprezentativa Polo
niei, terminînd astfel pe primul loc 
în clasamentul final. locul 2 —

Selecfionata divizionară română care, 
ca și Selecționata noastră divizionară 
feminină a cucerit două victorii, în
vinsele sale fiind eihipele naționale 
prime ale Bulgariei și Poloniei. Pe 
locul 3 — Bulgaria (o victorie), pe lo
cul 4 — Polonia (nici o victorie).

finală ale competiției de tenis pen 
„Cupa Davis" (zona europeană). 1 
rezultatele înregistrate: Stockhoi 
R. S. Cehoslovacă—Suedia 3- 
Wiesbaden : R. F. Germană—Lux, 
burg 5—0 ; Vierta : Franța—Aus
5— 0 ; Copenhaga : Anglia—Danen
ca 3—1 (meciul J. Ulrich—Taylor 
putut fi încheiat din cauza intim 
cului) ; Milano: Italia—Brazilia 3- 
Oslo : Africa de sud—Norvegia 5- 
Barcelona : Spania—Chile 5—0 ; 
gteb : Iugoslavia—Rhodesia 5-
Sfertwile de finală vor avea loc 
tre 10 și 13 iunie, după urmata 
program (primele țări sînt gazdă); R 
Cehoslovacă—Italia ; Spania—R. 
Germană ; Anglia—Africa de st
Franța—Iugoslavia

• La Kiev au început întrece 
celei de a 7-a ediții a tradiționala 
turneu internațional de tenis care 
nește tineri sportivi din R. D. G 
mană, R. S. Cehoslovacă, R. P. i 
lonă, R. P. Română și U.R.S.S. 
prima zi în cadrul probei de simi 
femei, reprezentanta țărț>~ noast 
Aneta Kun, a întrecut-o pe soviet 
Natalia Ruhadze cu 6—3, 6—4. In 
drul probei de dublu, făcînd perei, 
cu Broka (U.R.S.S.), jucătoarea 
mână a ieșit învingătoare cu 6—
6— 2 în partida cu Aita Kree-Anni 1 
meev (U.R.S.S.). La dublu bărbați, 
câtorul Codin Dumitrescu a făcut ț 
reche cu Alexandru Egorov și a pi 
dut în fața cuplului Epik—Se 
(U.R.S.S.) cu 3—6, 4—6.

• Postul de radio Londra anut 
că tenismanul spaniol M. Santai 
cap de tablou în turneul de la I 
land Garros, s-a retras din competiț 
din cauza unei răni la picior. Nr. 
pe tablou este Emerson, urmat în < 
dine de Pietrangeli, Stolle, ~ 
M ulligan, Barnes, Drysdale, 
nul român I. Țiriac intră azi 
petiție.

TENIS DE MASA. Echipa 
de masă a R. P. Chineze a evoluat 
Birminghan în compania selecționa 
Angliei. Oaspeții au obținut victo. 
cu scorul de 8—1.

VOLEI. Continuîndu-și turneul 
Peru, echipa feminină de volei a J 
poniei, campioană mondială și olit 
pică, a întrecut din nou la Lima 
chipa țării. Voleibalistele japoneze < 
obținut victoria cu scorul de 3— 

0; 15—0; 15—1).
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WOLVERHAMPTON RETROGRADEAZĂ !

de fotbal

SĂPTĂMÎNII 
MAI, la Lon-

Dt pe terenurile

ITALIA (etapa a 31-a). Milan — 
A.S. Roma 0—2 !, Juventus — Inter* 
nazionale 0—21, Messina — Fioren
tina 0—3, Atalanta — Mantova 2—1, 
Torino — Cagliari 1—0, Catania — 
Sampdoria 1—0, Genoa — Lanerossi 
3—1, Lazio ■— Foggia 2—1, Varese — 
Bologna 0—0. Clasament: Internazio- 
nale 49 p, Milan 48 p, Torino 39 p 
etc. Pînă la termin-—»» au mat rămas 
5 etape.

IUGOSLAVIA (etapa a 24-a). Parti
zan — Radnicki 4—3, Jeleznicear — 
Velej Mostar 4—1, Sarajevo — Su- 
tieska 2—1, Treșnevka — Hajduk 
1—1, Rjeka — Vardar 2—0, O.F.K. 
Beograd — Dinamo Zagreb 1—0. Cla
sament : Partizan 35 p; Sarajevo și 
Rjeka cîte 31 p.

FRANȚA (etapa a 33-a). Valencien
nes — Bordeaux 0—0, Nantes — 
Toulon 1—0, Rennes — Rouen 4—0, 
Angers — Nimes 5—0, Stade Fran- 
cais — Sedan 3—0, Strasbourg — 
Lens 3—0, St. Etienne — Monaco 
2—0, Sochaux — Lille 2—1, Lyon — 
Toulouse 2—1 (s-a jucat vineri). Cla
sament : Nantes 41 p, Bordeaux 40 
p, Valenciennes 39 p, Strasbourg 38 
p etc.

SPANIA (meciuri de cupă). Real
Madrid — Mestalda 6—0, și 1—2,

Osasuna — Oviedo 1—1 și 3—1, 
panol — Gijon 1—3 și 2—0 (se 
disputa al treilea meci), Teneris 
Palmas 2—0 și ,1—T ” 
Santander 4—0 și 4—1.

-2, Barcelona

PROGRAMUL
MIERCURI 19 

dra : West Harn United — Miin- 
chen I860 (finala „Cupei cupe
lor”). La Manchester : Manches
ter United — Strasbourg („Cupa 
orașelor tîrguri” — calificări 
pentru semifinale. In tur a cîști
gat Manchester cu 5—0).

DUMINICA 23 MAI, în preli
minariile campionatului mondial. 
La Leipzig : R. D. Germană — 
Ungaria ; la Moscova : U.R.S.S.— 
Grecia ; la Varșovia : Polonia — 
Scoția ; la Montevideo : Uruguay 
— Venezuela.

• Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" dintre Internazionale și Ben
fica Lisabona se dispută la 27 mai 
la Milano.

i44

• La Leningrad: Stoke City — 
Zenit 3—2.

CLASAMENTE FINALE

multe țări, campionatele națio- 
(1964—65) au luat sfîrșit. Iată

în
nale
cîteva clasamente:

Cu 3 victorii și un meci nul și-a încheiat echipa Angliei seria de meciul 
de la închiderea sezonului (1—0 cu Ungaria, 1—1 cu Iugoslavia, 1—0 ci 
R. F. Germană și 2—1 cu Suedia). In fotografie, prezentăm o fază de 1 
meciul cîștigat de fotbaliștii englezi 
vest-germane : portarul Banks, asistat

decondus

la Nilrnberg, in fata reprezentative 
de Cohen și Moore, oprește un ata 
Lorenz (in prim plan)

Foto : U.P.I.
al gazdelor

ANGLIA
1. Manchester United 42 26 9 7 89:39 61
2. Leeds 42 26 9 7 83:52 61
3. Chelsea 42 24 8 10 89:54 56
4. Everton 42 17 15 10 69:60 49
5. Nottingham 42 17 13 12 71:61 47
6. Tottenham 42 19 7 16 87:71 45
7. Liverpool 42 17 10 15 67:73 44
8. Sheffield Wedn. 42 16 11 15 57:55 43
9. West Ham 42 19 4 19 82:71 42

10. Blackburn 42 16 10 16 83:79 42
11. Stoke 42 16 10 16 67:66 42
12. Burnjey 42 16 10 16 70:70 42
13. Arsenal 42 17 7 18 69:75 41
14. West Bromwich 42 13 13 16 70:65 39
15. Sunderland 42 14 9 19 64:74 37
16. Aston Villa 42 16 5 21 57:82 37
17. Blackpool 42 12 11 19 67:78 35
18. Leicester 42 11 13 18 69:85 35
19. Sheffield United 42 12 11 19 50:64 35

20. Fulham 42 11 12 19 60:78 34
21. Wolverhampton 42 13 4 25 59:89 30
22. Birmingham 42 8 11 23 64:96 27

Ultimele două au retrograded. Prom 
vează : Newcastle și Northampton.

BELGIA
1. Anderlecht
2. Standard CL
3. Beerschot

30 24 3 3 87:22
30 15 9 6 50:34
30 14 7 9 51:27

• în preliminariile campionatul 
mondial : LA CIUDAD DE MEXICO 
Mexic—Costa Rica 1—0 (1—0). Dui 
Anglia și Brazilia, Mexicul este pîi 
acum cea de a treia echipă care 1 
participa în turneul final din AngL 
LA LIMA: Peru—Venezuela 1 
(1—0). Grupa a X-a sud-americar

MECIURI AMICALE : LA ANNEC 
Franța—Anglia 1—0 (amatori); 
Frankfurt pe Oder: Motor Jena-S 
Indoneziei 2—1 (2—1).
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