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Vineri, la bazinul Dinamo: 
STEAUA - CRIȘUL ORADEA

• LOTUL SCRIMERILOR 
DIN U.R.S.S. PENTRU 
CONCURSUL DE LA 
BUCUREȘTI

Intre 2-5 și 31 mai Capitala va 
«jăzdui cel mai important con
curs internațional de scrimă 
lin acest sezon (și ultimul de 
nare anvergură pînă la „mon- 
iiale"). Participă selecționatele 
3ulgariei, R.D. Germane, Polo- 
.iei, Tfcpgariei, U.R.S.S. și Ro- 

,*nânit‘îrk- Lotul Uniunii Sovie
tice cuprinde, printre alții, pe 
Galina Gorohova, Valentina 
Prudskova, Sveșnikov, Sîsîkin

Trădătoarea sovietică Valen- 
tina Prudskova, fruntașă în 
floreta feminină mondială, în 

timpul unui asalt

# RESTANTĂ IN CA
TEGORIA C, SERIA 
EST; CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ — METALUL 
RĂDĂUȚI 5-0 (1-0)

PIATRA NEAMȚ 19 (prin 
telefon). Astăzi s-a disputat în 
localitate partida restantă 
dintre echipele Ceahlăul și 
Metalul Rădăuți. Jucătorii 
formației gazdă au obținut 
victoria cu categoricul scor 
de 5—0 (1—0). Au marcat: 
Mangalagiu (min. 14 și 89), 
Șt. Vasile (min. 53 din 11 m), 
Uioiu (min. 68) și coman 
(min. 70). Jucătorii Ionașcu și 
Plămadă, amîndoi de lâ Me
talul Rădăuți, au fost elimi
nați pentru injurii aduse ar
bitrului.

A arbitrat bine V. Palades- 
cu (Galați).

C. Neamțeanu-coresp.

• ECHIPA DE LUPTE 
GRECO - ROMANE A 
PLECAT ÎN 
GERMANĂ

R. D.

Un lot de luptători 
de greco-romane a 
astăzi Capitala plecînd 
K.D. Germană. Ei vor susține 
întilniri în orașele Luckenwal
de și Potsdam. Formația 
noastră este o formație ti- 
nără, cu elemente de perspec
tivă printre care Stoiciu. Ba
ciu, Ciorcilă și alții. întrece
rile vor avea loc în zilele de 
21 și respectiv 23 mai.

români 
părăsit 

în

I« CONCURS CU TEMA 
SPORTIVĂ

(floretă), Kriss, Kostava (spa
dă), Rîlski, Mavlehanov, Rîkita 
(sabie). Pe lîngă Kriss, cam
pion olimpic la Tokio, marea 
majoritate a trăgătorilor so
vietici sînt finaliști ai tur
neelor din campionatele mon
diale și J.O.

„Sportivii români în mari 
competiții internaționale — 
1944 —1964“ a fost tema unui 
concurs cu Dremii organizat 
la Școala profesională a Uzi
nelor „Autobuzul". Concursul a 
fost organizat de profesorii de 
educație fizică Șt. Nobilescu șl
I. Isac cu concursul directoru
lui școlii, Th. Florescu și al 
corpului didactic. Cele mai 
bune răspunsuri le-au dat C 
Zadorojni — elev matrițer a- 
nul II, C. Bușe — elev strungar
II. Gh. Oanță — elev carosier
III.

Ion Popescu-coresp.

portul la noi în școală...
La noi, la „Caragiale”, spor- 
1 este foarte îndrăgit. Dova- 
i : concursurile și competițiile 
re se țin lanț. Secția de atle- 
im, de pildă, a organizat con- 
irsuri pe grupe (respectiv cla- 
) pentru desemnarea celor 
ai buni tetratloniști. Fruntașii 
incursurilor se vor întrece 
>oi. în faza pe asociație. O 
impetiție atletică situată și ea 
centrul atenției elevilor noștri 

te întrecerea denumită „cea 
ai bună ștafetă de 4x100 m“. 
ompetiția se organizează in- 
rclase, cu o fază finală, la 
ire vor fi prezente opt echipe. 
De mult interes se bucură 
impionatul de fotbal intercla- 
;. La competiție sînt înscrise 
> de echipe. Pînă acum cele 
ai bune formații sînt cele ale 
aselor XI D, X A, X E, și X F. 
lașele IX D, IX F, IX I și IX J 
i continuă și ele întrecerile 
i cadrul semifinalelor. în cu- 
nd vor intra în competiție 

clasele a Vil-a (trei echipe) 
a VUI-a (cinci echipe).

Și o acțiune în perspectivă 
rropiată : asociația sportivă a 
olii noastre va organiza, cu 
irijinul Școlii sportive de elevi 
-. 1, „Cupa școlarului* la polo. 
1 vederea acestei întreceri, lo- 
d poloiștilor școlii noastre 6e

pregătește intens. Forma bună pe 
care ei o dețin ne face să-i 
situăm printre favoriți.

D. NICULESCU 
dev la Școala medie 
„1. L. Caragiale”

Fotoreporterul nostru Paul 
Romoșan a surprins o splen
didă vedere a bazinuluâ Di
namo in timpul unui meci 
de polo în cadrul campiona
tului republican. Vineri, de la 
ora 18.30, cochetul bazin din 
parcul de pe șos. Ștefan cel 
Mare va fi gazda unui nou 
meci interesant din campio
natul republican : Steaua — 

Crișul Oradea.

Campionatul categoriei A Ia fotbal

PLOAIE DE GOLURI ȘI DE MECIURI SLABE, IN ETAPA DE IERI
REZULTATELE DE IERI

Dinamo București — Steagul roșu 10—1 (5—0)
Știința Cluj — Minerul Baia Mare 7—1 (5—0) 
U. T. A. — Progresul 1—0 (1—0)
Dinamo Pitești — C. S. M. S. 3—1 (1—0)
Rapid — Știința Craiova 4—1 (0—1)
Petrolul — Steaua 1—2 (0—0)
Farul — Crișul 0—1 (0—1)

CLASAMENT
1. Rapid
2. Dinamo București
3. Steaua
4. Steagul roșu
5. U. T. A.
6. Petrolul
7. Știința Cluj
8. Dinamo Pitești
9. Crișul

10. Știința Craiova
11. C. S. M. S.
12. Farul
13. Progresul
14. Minerul Baia Mare

23 14 6
23 14 4
23 12 5
23 11 4
23 8 7
23 9 4
23 9 4
23 8 5
23 7 7
23 8 3
23 7 5
23 7 5
23 6 6
23 7 3

3 30:11 34
5 48:20 32
6 35:21 29
8 27:26 26
8 27:38 23

10 29:21 22
10 37:33 22
10 31:30 21
9 19:23 21

12 29:39 19
11 22:33 19
11 18:32 19
11 20:26 18
13 23:42 J7

„Craiova" n-a confirmat: 4-1 pentru Rapid
50 000 de spectatori la fotbal, 

într-o zi de lucru și pe o căldură 
sufocantă pentru care nu eram... 
pregătiți. Este o „performanță" 
care merită să fie consemnată 
acum cînd, la noi ca și în alte 
părți, radio-ul și televiziunea o- 
presc destulă lume acasă, cu 
pasionantele lor reportaje spor
tive. Și cei mai mulți au venit 
nu pentru meciul vedetă, ei 
pentru cel din deschidere. în 
care aveau să vadă „în carne 
și oase" pe fotbaliștii de la 
Știința Craiova, adversari redu
tabili pentru Rapid prin prisma 
ultimelor lor performanțe, ob
ținute — e drept — pe teren 
propriu.

Dar craiovenii aveau să consti
tuie o mare deziluzie, cu toate

această acțiune concretizată ve
nea după o „bară" a lui Bîtlan, 
care înghețase inimile rapidiști- 
lor. Dar asta a fost tot. In con
tinuare, Știința ne-a oferit un 
veritabil anti-joc, mulțiunindu-se 
să se uite la ceas și să se bucure 
de fiecare minut trecut.

Firește, se pune întrebarea ce 
au făcut în acest timp rapidiștii, 
de la care spectatorii au, oricum 
mai multe pretenții. La urma 
urmei, nu Știința Craiova vizea
ză titlul, ci Rapid. Bucureștenii 
au dominat, au venit în repetate 
rînduri în jumătatea de teren a 
craiovenilor, dar n-au realizat 
nici o acțiune decisivă care să 
le aducă ocazia de gol. Și re
priza a trecut fără să se în-

Rapid a egalat: 1—1
Foto : A. Neaguj FELICITĂRI, MAESTRE!... |

Maestre Ploieșteanu, felicitări ! Din toată inima. Ați reușit ceva ce nu 
s-a mai văzut pe la noi: scorul etapei, scorul returului, scorul scorurilor, 
dacă nu cumva din toate timpurile. Trebuie să recunoaștem că e o perfor
manță. Vrednică de prima categorie a țării, de locul 4 ce cu... liniște ocupați, 
vrednică în sfirșit de fostul (din fericire) antrenor al naționalei. N-ați 
fost dv. în Italia, anul trecut, la nu știu ce colocviu al antrenorilor ? Ați 
fost! N-ați fost dv. în anii trecuți în toată Europa, să vedeți care și cum? Ați fost! 
N-ați fost dv. la Tokio ? Ați fost I Se vede I

Am vrut să vă iau un inteiviu pentru „5 minute după meci". M-a con
vins un coleg de breaslă că aveți gata „băieții nu aa ascultat indicațiile 
pe care le-am dat, înainte și la pauză" și am renunțat. Ei da, așa-s băieții. 
Năbădăioși. Cînd pierd se cheamă că nu vă ascultă. Dar dacă ar fi să ne 
luăm după un hîtru din tribună, ar trebui să acceptăm că „băieților" le pri
ește mai bine cînd sînteți ocupa! dv. cu alte treburi.

Așadar, 1—10 I
Regretăm că arbitrul a anulat un gol, după părerea mea, valabil, că 

ratat o dată copilărește, fiindcă primeați o duzină și, după o veche tradiție,ar fiHaidu a_____ __________ . .
trebuit să plecați la Brașov fără minunatul echipament bleumarin, cu dungi albe. Ar 
ii fost amuzant, nu ?

Și pentru a îndrepta o veche lipsă a cronicarilor „Sportului", care uită să dea 
note și antrenorilor, iată o înscriu aici: ZERO I

Tare mă tem că mă vor bănui zecile de mii de spectatori care au clocotit într-o 
căldură tropicală, să vadă un meci între două echipe, că am fost prea indulgent cu dv.

Se prea poate I Sperăm că rîndurile de față vă vor pune, în sfirșit, pe ginduri.
MIRCEA COSTEA

că pe tabela de marcaj scorul 
a indicat 1—0 pentru ei pînă 
în min. 57 de joc. Chiar și pînă 
atunci, oaspeții au practicat un 
fotbal rudimentar, azvîrlind min
gea la întîmplare sau trimițînd-o 
precis la... adversar. Ei ne-au 
oferit o iluzie de scurtă du
rată cînd au deschis scorul, 
în min. 5, prin Eftimie (bine 
servit de Sfîrlogea), mai ales că

tîmple nimic, într-o acalmie do- 
plină, singurul lucru deosebit 
fiind acela că Știința conducea 
cu 1—0...

Speranțele oaspeților de a 
menține acest mic avantaj fără 
să joace, renunțînd complet la 
acțiunile de atac și neorgam-

JACK BERARIU
I 

(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi, meciuri în campionatele 
de volei la Brașov și Craiova

LA BRAȘOV are loc astăzi 
un meci masculin de volei, în 
cadrul campionatului republi
can la categoria A în seria 
I. Echipa locală Tractorul 
(locul 2) întîlnește Minerul 
Baia Mare (locul 10).

LA CRAIOVA, echipa femi
nină Voința (locul 8) primește 
replica Metalului București (lo
cul 6).

Ambele partide se desfășoară 
în cadrul etapei a X-a a reto
rului.



Sport,
De cîțiva ani, schiorii juniori din 

Sinaia domină cu autoritate con
cursurile „alpine" organizate pe plan 
republican. Nu-i normal ? — vor
spune unii. Copiii sinăieni se „nasc“ 
doar ... pe schiuri.

O cercetare la amănunt a proble
mei ne oferă, însă, posibilitatea de 
a face constatări interesante. Cea mai 
importantă este aceea că viitorii 
schiori din localitate nu învață această 
ramură sportivă la întîmplare. Încă 
din fragedă vîrstă, de cele mai multe 
ori începînd de la 5—6 ani, ei parti
cipă la cursuri de inițiere organizate 
temeinic. în Sinaia, ca și în alte cen
tre de pe Valea Prahovei (Azuga, 
Bușteni, Teșila), federația de specia
litate a sprijinit crearea unor astfel 
de centre pe care le-a și dotat ou 
materiale corespunzătoare. La Sinaia, 
centrul care ființează din 1960 are 
în prezent ca instructor pe Gelu 
Miess, un tînăr inimos, un activist 

. priceput, care știe să lucreze meto
dic și să atragă copiii în acest sport 
al cutezanței. Munca rodnică desfă
șurată de actualul instructor de schi 
ca și cea depusă de predecesorii lui 
a făcut ca la Sinaia să iasă la iveală 
multe talente, vîrfuri în competițiile

dar nu la... intimplare!
republicane la nivelul copiilor, ju
niorilor și tineretului cum sînt Cris
tina Virgil, Nicolae Mateescu, Nico- 
lae Matei ș.a. Interesant de subliniat 
este faptul că activitatea acestui cen
tru de inițiere este continuată prin 
intermediu] școlii sportive de elevi. 
Aici, alți specialiști — competenți și 
conștiincioși — în frunte cu profe
sorii Dedu Matei și Constantin lovan 
— pregătesc pentru performanță nu-

Pe teme actuale:

meroși tineri. Printre ei. Elena Nea- 
goe, Gheorghe Vulpe, Radu Cernat, 
Daniela Mărgărit, Maria Supeală.

După exemplul schiului, în oraș a 
luat ființă și un centru de inițiere 
în tenis de masă. Acest centru func
ționează pe lîngă asociația sportivă 
Voința și este condus de instructorul 
Gheorghe Albu. Eficiența centrului 
este demonstrată de zecile de elevi 
și eleve care îl frecventează ca și de 
elementele de perspectivă (Nicu- 
lescu și Ava nu îndeosebi, fruntași la 
concursul regional de la Buzău) for
mate aici. De asemenea, cu rezultate

promițătoare își desfășoară activitatea 
alte două centre de inițiere, în baschet 
și handbal. Acestea sînt organizate pe 
lîngă asociația sportivă Știința, a 
școlii medii. Cele două centre de 
jocuri sportive cuprind peste 100 de 
tineri, selecționați și îndrumați cu a- 
tenție de soții Elena și Nelu Matei, 
profesori de educație fizică.

Așadar, schi, tenis de masă, baschet 
și handbal. S-ar putea organiza centre

centrele de inițiere

de inițiere și la alte ramuri sportive ? 
Fără îndoială ! La fotbal, de pildă, 
există și un climat foarte propice. Mă 
refer la copiii care s-au organizat ad- 
hoc în jurul terenului gazonat din 
preajma noilor blocuri muncitorești. 
Zeci de copii, cu sprijinul... tehnic al 
părinților au avut și un campionat al 
lor, cu cinci echipe, anul trecut, în 
perioada întrecerilor Spartachiadei re
publicane. A fost o adevărată sărbă
toare evoluția mieilor fotbaliști sină
ieni ! Au venit să-i vadă sute de 
spectatori. Nimeni nu s-a gîndit însă 
să ... oficializeze existența acestui cen

tru. Ar fi fost un lucru foarte bun. 
Este adevărat că nici acum nu-i 
tîrziu. Asociația sportivă Carpați Si
naia, care are secție de fotbal în cam
pionatul regional, ar fi cea mai în 
măsură să se ocupe de această pro
blemă. Se înțelege că sprijinul consi
liului orășenesc UCFS este mai mult 
decît necesar.

în fine, pentru că este vorba de a- 
sociația Carpați Sinaia, aceasta ar pu
tea pune și bazele unui centru de ini
țiere la trîntă. La Carpați Sinaia există 
o secție de performanță, la lupte, cu 
rezultate bune în categoria B. O pepi
nieră pentru acest sport ar fi deosebit 
de necesară. Nu mă îndoiesc că an
trenorul Ion Staicu, cu pasiunea care 
îl caracterizează, ar fi primul care ar 
îmbrățișa această acțiune. în general, 
consider că problema organizării cen
trelor de inițiere — la cît mai multe 
sporturi — trebuie să ne preocupe în 
viitor în mai mare măsură și împreună 
cu asociațiile sportive să contribuim la 
atragerea cît mai multor copii către 
aceste centre.

ION BUȘTIUC 
președintele consiliului orășenesc 

UCFS Sinaia

campionatelor școlarefinalistele
Campionatele re

publicane școlare 
de baschet se a- 
propie de sfîrșit. 
De curînd s-au în
cheiat întrecerile e-

itapei de zonă, în urma cărora au 
dost desemnate echipele finaliste 
mie acestei competiții. Iată cla
samentele -în urma jocurilor dis- 
sputate în cadrul „zonelor" : ZO- 
JjA GALATI, BĂIEȚI : 1. ȘC. M. 
ENR. 2 CONSTANTA, 2. Șc. m. nr. 1 
ÎDorohoi, 3. Șc. m. „Unirea” Focșani, 
*4. Șc. m. „Cosțache Negruzzi” Iași, 
Î5. Șc. m. nr. 1 Roman ; FETE : 1. ȘC. 
JM. NR. 1 BACĂU, 2. Șc. m. nr. 1. 
^.Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Bîrlad, 3. 
Ț>c. m. nr. 6 Constanța, 4. Șc. m. nr. 2 
Tecuci, 5. Șc. m. nr. 1 Dorohoi ; ZO-

NA BRAȘOV, BĂIEȚI : 1. ȘC. M. 
NR. 2 MEDIAȘ, 2. Șc. m. Hîrșova. 
3. Șc. m. nr. 5 Ploiești, 4. Șc. m. nr. 2 
Oltenița : FETE : 1. ȘC. M. „UNI
REA* BRAȘOV, 2. Șc. m. nr. 1 Plo
iești, 3. Șc. m. nr. 1 Giurgiu, 4. Șc. m. 
Hîrșova ; ZONA BAIA MARE, BĂ
IEȚI : 1. ȘC. M. „EMIL RACOVIȚĂ’ 
CLUJ, 2. Șc. m. nr. 1 Satu Mare, 3. 
Șc. m. „Unirea” Tg. Mureș, 4. Șc. m. 
nr. 3 Oradea ; FETE : 1. ȘC. M. 
NR. 1 SATU MARE. 2. Șc. m. Gheor- 
ghieni, 3. Șc. m. nr. 4 Oradea, 4. Șc. 
m. Huedin.

Din Capitală s-au calificat, în urma 
partidelor finale desfășurate în sala 
Giulești, echipa masculină a ȘCOLII 
MEDII NR. 7 „I. L. CARAGIALE* și 
cea feminină a ȘCOLII MEDII NR. 1 
„N. BĂLCESCU".

, An început semifinalele 
campionatului republican pe echipe
• In cadrul întrecerilor de la Bucu

rești s-a înregistrat un rezultat sur
priză. Campioana țării, echipa Electro
nica nu a putut obține decît rezultat 
egal în fața lui Rapid Galați: 6—6. 
Iată rezultatele în ordinea maselor: 
Pavlov - Carp 1—0, Reicher - Gău- 
reanu 1—0, Nacu - Schbnfeld 1—0, 
A. Ionescu - Andreescu 0-—1, Rodica 
Reicher - Zina Gabrilovici 0—1, Ele
onora Gogîlea - Floreta Niederhofer 
0—1. Alte rezultate din primele trei 
runde : Steaua Lehliu - Progresul 
București 0—6, Electronica - Progresul 
Sibiu 5*/2—*/?: Progresul Buc. - Elec
tronica 3—3 (șase remize!), Rapid- 
Steaua 5'/z—*/2; Progresul Buc. - Pro
gresul Sibiu 6—0. In clasament Pro

gresul are 13 punc
te, Electronica 11 Va 
p, Rapid 81/? p, 
Progresul Sibiu V2, 
Steaua ’/« p. Primele două echipe au 
cîte un joc mai mult. (T. Nicoară- 
coresp.).

• La Suceava, după primele trei 
runde, în fruntea clasamentului se 
află echipa Crișul Oradea cu 10 p, 
urmată de Banca de Investiții Bucu
rești cu 9 p. (un joc mai mult), Pe
trolul Ploiești 6% p, Chimistul Baia 
Mare 6‘/2 p, Unirea Suceava 0 p. 
Dintre rezultate notăm: Crișul - Ban
ca de Investiții 4—2, Chimistul - Pe
trolul 2V2—3l/’2, Petrolul - Banca de 
Investiții 3—3.

Etapa de zonă 
a campionatelor republicane școlare

LA PIATRA NEAMȚ, în sala Șco- 
Uii medii nr. 1, s-au desfășurat meciu
rile etapei de zonă a campionatelor 
republicane școlare. Pe primul loc în 
•clasamentul competiției masculine s-a 
•situat reprezentanta regiunii Bacău, 
•echipa Școlii medii nr. 1 „Petru Rareș" 
«din Piatra Neamț, 2. Școala medie 
„,B. P. Hajdeu“ Buzău (reg. Ploiești), 
î3. Liceul militar C. Lung Moldovenesc 
jifreg. Suceava), 4. Școala medie „C. Ne- 
ițgruzzi" Iași (reg. Iași). Și în întrecerea 
«echipelor feminine, învingătoare a ieșit 
•.■reprezentanta regiunii Bacău, Școala 
tmedie nr. 1 „Petru Rareș" Piatra 
'.Neamț, urmată în clasamentul final de 
tȘcoala medie nr. 2 Ploiești (reg. 
-Ploiești), Școala medie „Cuza Vodă"

Huși (reg. Iași) și 
de reprezentanta 
regiunii Suceava, formația Școlii medii
nr. 2 Suceava. (C. NEMȚEANU- 
coresp.).

LA ORADEA, faza de zonă a cam
pionatelor republicane școlare a luat 
sfîrșit cu următoarele clasamente: mas
culin — 1. Școala medie nr. 1 Oradea 
(reg. Crișana), 2. Școala medie Sighet 
(reg. Maramureș), 3. Școala medie „Pa- 
piu Hartan" 1'g. Mureș (reg. Mureș 
Autonomă Maghiară); feminin — 1. 
Școala medie Oradea (reg. Crișana), 2. 
Școala medie M. Ciuc (reg. Mureș- 
Autonomă Maghiară), 3. Școala medie 
Sighet (reg. Maramureș). (I. BOITOȘ- 
coresp.).

De la I. E. B. Sx
• Pentru cuplajul de fotbal LOT 

TINERET—PETROLUL și LOT A — 
SPARTA ROTTERDAM (Olanda) din 
23 mai de pe stadionul „23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
obișnuite : str. Ion Vidu, Pronosport 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August”, 
Republicii, Dinamo și Giulești.

• Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport vînd și bilete pentru concursul 
internațional de scrimă din 25—31 mai 
de la sala Floreasca și pentru jocul 
demonstrativ de baschet SELECȚIO
NATA PROFESIONISTA DIN S.U.A. 
—SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ, 
de pe stadionul Republicii (in potcoa
vă), din 25 mai.

© La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

• In semifinala de la Cluj, echipa 
bucureșteană Constructorul a înregis
trat două victorii la scor : 4‘/2—1'/2 cu 
Vagonul Arad (Stanciu a pierdut la 
Deneș!) și 5—I cu Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Alte rezultate: 
Cauciucul - Ciocanul Tg. Mureș 3—3, 
Știința Cluj - Vagonul Arad 3—2 (1) 
II. Rrățan - coresp ).

BIN JOI ÎN
în meciul Unirea Bălcești — Știința 
Grădiștea (din Campionatul raional 
Oltețu) jucătorul Cruceru Alexandru 
de la Unirea s-a dedat la numeroase 
brutalități sub privirile îngăduitoare 
ale arbitrului covrig Vasile — sim

patizant al Unirii.

JOI
In raionul Sibiu, numărul celor care 
au cucerit „Insigna de polisportiv" 
depășește eu mult numărul insigne

lor propriu-zise.

Hoi cîștigători de autoturisme 
la Loto-Pronosport

In urma tragerii la sorți s-au desem
nat cîștigătorii autoturismelor atribuite 
lâ concursul special Pronoexpres din 
12 m-ai 1965: Fiat 1100 F, Schwartz Mar
cel — București ; Fiat 1100 D, sîrbu 
Gheorghe — Reșița; Moskvici 403, Ivan 
Dumitru — Timișoara; Wartburg-Stan
dard cu radio, Nicolicea Eugeniu — Re
șița; Wartburg-decapotabil cu radio, și 
Trabant Combi, Selejeanu Victor — 
București; 2 Trabant-Combi, Ciuvică I. 
Cornelius — București; Trabant-Combi, 
Schmidt Iren — Tg. Mureș și Nica Gh. 
Vasile — București.

La premiile în obiecte de la categoria 
a Il-a, conform prospectului au cîștigat: 
grupa I: Oprea Sabina — Covasna (reg. 
Brașov) și Manoliu Ermina — București; 
grupa a Il-a: Cota I. Ilie — Cugir (reg. 
Hunedoara) și Popescu Gheorghe — Tîr- 
goviște; grupa a IlI-a: prichea Maria — 
București și Duna Gheorghe — Bucu
rești.

★
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Acesta
U.T.A. - I

Stadionul U.T.A. 
Teren : foarte bun. 
Timp: excelent.
A înscris : Chivu (min. 20).
Arbitrul Cornel Nițescu (Si' 

fost tot timpul pe fază și a 
multe ori decizii greșite, ca 
influențat însă rezultatul.

U.T.A.: Gaboraș 7 —. B.irăt 
cos 3, Mețcas 5, C?* Jjo Ț
Axente 4. Chivu 6 — Făhtea 
ciu 6. Țîrlea 4, Igna 5 (din 
Cei nega 5).

PROGRESUL: Mindru 6 — 
gescu 5, Ioniță 4, Peteanu 6, 
pescu 4 — lancu 5, Mafteuț 
Stanciu 5 (din min. 58 Al. C 
tinescu 5), Mateianu 6, D. Poț 
Baboie 5.

ARAD 19 (prin telefon, de 
misul nostru). Atît de slab r 
fotbalul practicat de către U. 
Progresul încît, la sfîrșitul c< 
de minute, pe buzele celor 8 
spectatori stăruia întrebarea: 
ce fac în orele de pregătire 
norii și jucătorii acestor echii

Intr-adevăr, dacă în prima jf 
meciului s-au văzut câteva fa-, 
acătării, pauza le-a tăiat fotba 
de la U.T.A. orice poftă de joc 
de combativitate a arădenilt-, 
zînd bucureștenilor calea spre 
lui Gaboraș. în repriza secund 
peții au dominat mai mult și at 
mai des (dar cît de slab!) la j

Meciul începe destul de al 
cu atacuri insistente de o pa 
de alta a terenului. După o con

„Craiova“
(Urmare

n-a con
din pag. 1)

nici în apărare

• Jucătorii Stroie, Ionescu, Bîrsan și 
Fetrarici din echipa de juniori C.F.R. 
Pașcani, nu se mm antrenează și în
fumurați așteaptă promovarea în 

echipa I.

— Voi nu veniți la antrenament?
■*— Nu I Așteptăm să ne pice... para 1

— Sîntețî siamezi ?
— Nu. purtători de insignă /

— Arbitruuu I Nu-1 vezi pe Cru
ceru cum trage mai mult pe lingă 
minge ?

— Și ce, vrei să-l penalizez pen- 
tiu... „tafturi" ?

Autoturismele obținute de către cîști- 
gători, la tragerea ’ specială Loto din 30 
aprilie și concursul special Pronoexpres 
din 12 mai a.c. vor putea fi ridicate în 
perioada 22—29 mai 1965.

Cîștigatorii sînt rugați să se prezinte 
la data comunicată în telegramă.

LOTO

Premiile întregi și sferturi atribuite 
la tragerea Loto din 14 mai 1965 :

Suplimentar II: 4x16.542 lei și 6x4.135 
lei; Categoria I: 5x15.823 lei și 3x3.955 
lei; Categoria a Il-a: 17x4.135 lei si 
20x1.033 lei; Categoria <a IlI-a: 27x2.S4fi 
lei și 47x587 lei: Categoria a iV-a: 58x 
1.328 lei și 42x332 iei; categoria a V-a: 
89x786 lei și 107x196 lei; Categoria a Vl-a: 
142X516 lei șl 137x129 lei: Categoria a 
Vil-a: 137X506 lei și 170x126 lei; Catego
ria a VIII-a: 237x300 lei și 262x75 lei.

Report suplimentar I pentru concursul 
următor: 90.986 iei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 20 

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

1 19 47 2 12 36
Numere de rezervă: 23 30
Fond de premii: 715 574 lei din 

care report la cat. 1: 79 970 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

la Botoșani.

I
I
I

I

Desene de AL. CLENCIU, după scrisorile trimise de C. Enea, 
coop, agr. de prod. Grădiștea.

D. Solomei și mai multi membri ai
■ o

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

zîndu-se temeinic 
risipit repede în repriza a doua, 
numai 12 minute de joc. în care 
diștii au început să atacKjJin ce 
mai susținut, Codreanu a șutat ș 
silescu I, portarul Științei, <WfȚ 
pînă atunci, a intervenit defe 
respingînd mingea în picioarele 
Ionescu : 1—1. Iar în minutul i 
tor (58), același Ionescu, preluîi 
minge pasată de un... apărător < 
vean, a înaintat și a asigurat Ra 
lui conducerea : 2—1. Practic,
ciul s-a terminat în această clip 
urmat cunoscutul „festival" rap 
■ilăcut desigur, dar înlesnit eviden

, i nu mai erau <p 
nici o rezistență. Ș

plăcut desigur, da 
faptul că oaspeții 
bili să opună

DINAH
| PITEȘTI 19 (prin telefon de la
■ misul nostru). Dacă în meciul di: 
Itat în localitate gazdele ar fi fri.

ficat numai 50 la sută din oca: 
de gol avute, scorul final ar fi pi 

(rivaliza cu unul dintre rezulta 
astronomice înregistrate la Br 

(rești și Cluj. De la un capăt la a 
al meciului Dinamo Pitești a c 
trolat jocul, întregul spectacol rt 

Imîndu-se la o hărțuială continuă
tre înaintarea piteștenilor și ap; 

Srea ieșenilor, care s-a lăsat străn
să doar în minutele 38, 49 și 8' ' 
în ordine, Naghi, C. Ionescu șȚ».

Bcovnicu au marcat cele trei gol 
ale învingătorilor. Scorul a fost 
dus de Milea (în min. 88, cu Iar 

I concurs al portarului Matache).
valoare tehnică, jocul a fost subr 

Idiocru, cele două formații comiți
pe alocuri greșeli elementare. M 
celor două puncte puse în joo



lupă o evoluție penibilă, Steagul roșu a fost UN DERBI NECONFIRMAT

surclasată de Dinamo cu
ubilă evoluția brașovenilor pe ga- 
Ajadionului „23 August" din Ca- 

1 Sub orice critică, O echipă cu 
hții a pierdut ieri la un scor ne- 
tîlnjt de vreo 10 ani în prima 

.jă categorie : 10—1.
știm cum se vor întoarce — 

um s-au întors — în orașul lor fot- 
ii de la Steagul roșu, dar ei au 
it stadionul cu capetele plecate 

fi fost bine să le fi roșit și o- 
1), cînd pe bună dreptate publi- 
;i manifesta dezaprobarea față de 
lor. O meritau fiindcă nu s-au 

ortat ca adevărați sportivi, care

fotbal!
I 1-0 (1-0)
u Stanciu (min. 10), D. Popescu 
curcă în minge și pierde o mare 
e. Și Țîrlea și Pantea sînt pe 
tul de a deschide scorul (în 
tu! următor), dar mingea lovită 
cu capul nu intră în poartă, 

joacă mai legat, combină mai 
os și cîștigă mai multe dueluri 
;u balon. Golul, anuntat de a- 
ă șuită de acțiuni, cade în min. 
/mă ȚHcecută de pe dreapta un 
er, mingea trece peste toți ju
rii, prin fața lui Mîndru și ajun- 
a Chivu. Un „cap“ bine... pus 
donul se rostogolește în poartă, 
re Mîndru și bară.
în continuare U.T.A. atacă (mai 
prin cuplul Pantea — Donciu), 

Țîrlea, pus de multe ori în pozi- 
de șut, greșește minge după 
ie. După pauză, așa cum am mai 
', asistăm la o parodie de meci. 
A. greșește mai mult și mai..- 
decît juniorii care jucaseră în 

jhidere, iar oaspeții, invitați par- 
a atac, șutează peste tot... în 
î de spațiul porții lui Gaboraș. 
i singur exemplu: în min. 60 
u, excelent servit de... Bacoș, are 
ai poarta în față (Gaboraș se 
cjse undeva prin careu) dar șu- 

.. peste bară.
scurt: un meci care nu face 

ie nici jucătorilor, nici antreno- 
celor două formații (N. Dumi- 

•u și I. Reinhardt — U.T.A. și 
)zon și E- Iordache—Progresul).

MIRCEA TUDORAN

4-1 pentru Rapid
te condițiuni, în min. 66 Geor- 
ju a majorat scorul printr-un șut 
Arabil de la 20 de metri, iar în 

81 Dumitriu a driblat trei ad- 
iri în cgeu, încheindu-si acțiunea 
Ir-un -suf în plasă : 4—1.
țbitrul Helmuth Kohl (R. D. Ger- 
■f"-a condus bine următoarele 

iații :
APID : Andrei 6 — Lupescu 7, 
roc 7, C. Dan 7, Greavu 8 — Ja- 
;chi 8, Georgescu 8 — Năsturescu 
Dumitriu II 5 (din min. 81 Oble- 
co), Ionescu 6, Codreanu 6.
TIINȚA CRAIOVA: Vasilescu 4 
vlihăilescu 6, Deliu 5, Marin Mar- 
6, Dumitrescu 5 (din min. 76 An
ii) — Bărbulescu 6, Bîtlan 7 — 
lescu II 3, Sfîrlogea 4, Eftimie 5, 
;aru 3. 

joc de nivel scăzut
EȘTI —C.S. M.S. IAȘI 3-1 (1-0)

să-și apere șansele cu ardoare, uitînd 
că publicul a venit la stadion să vadă 
fotbal. O asemenea înfringere nu este 
în obișnuința nici unei echipe de „A“ 

Miile de spectatori așteptau meciul 
Dinamo—Steagul roșu cu un justificat 
interes, cu speranța că cele două e- 
chipe fruntașe ale clasamentului le 
vor oferi un fotbal de calitate. Jocul 
începuse promițător. Din min. 18 aș
teptările au fost însă spulberate. Jenei 
și Ivăncesou se încurcă reciproc și 
Frățilă deschide seria celor ZECE go
luri.

Ce s-a întâmplat apoi ? Dinamo a 
luat jocul pe cont propriu. înaintașii, 
bine susținuți de mijlocași, au început 
să construiască atacuri frumoase și să 
pună la încercare poarta adversă. Dar 
această încercare n-a durat mult, căci 
apărarea Steagului roșu era „străină de 
joc" și făcea doar figurație, iar Ada- 
mache apăra de parcă atunci ar fi 
fost introdus pentru prima oară în 
poartă. La o asemenea invitație nu se 
face să refuzi și atunci Pîrcălab, Fră
țilă, Ene și ceilalți s-au dezlănțuit în 
a marca goluri într-o cantitate puțin 
obișnuită pentru un singur meci. Și, 
ca să nu fie supărare „i-au dat" 5 
lui Adamache și 5 lui Liebhardt.

După pauză, SILVIU PLOIEȘTEA- 
NU, a operat unele modificări, intro
ducând în teren alți figuranți : Hașoti,

Haidu (71), extremul stingă al dinamoviștilor, înscrie cel de al 4-lea gol 
Foto : P. Romoșan

Simplitate ♦ eficacitate = 7-1 (5-0)
CLUJ, 19 (prin telefon). — Din scor 

se desprinde cu claritate faptul că 
Știința a oferit susținătorilor ei un ade
vărat recital despre ceea ce înseamnă 
simplitate în joc, cu pase precise și, 
mai ales, eficacitate. Aș mai adăuga 
faptul că între Știința de duminică și 
cea de azi, a existat o netă diferență, 
că astăzi toate compartimentele și-au 
făcut în mod exemplar datoria. Țin să 
subliniez că Minerul a jucat tot timpul 
deschis. Din păcate, acțiunile înaintași
lor s-au rezumat la eforturile lui Sasu 
și Soo, restul coechipierilor neconju- 
gîndu-și participarea la fazele create de 
cei doi.

După cum a început jocul, extrem 
de furtunos din partea băimărenilor, 
(care obțin trei cernere în 5 minute), se 
părea că vom asista la un joc strîns. 
A fost un simplu foc de paie. Maturi
tatea și calmul clujenilor au depășit 
acest început și, treptat, pe teren a 
existat o singură echipă cu adevărat 
periculoasă în fazele de finalizare : 
Știința. Seria golurilor o deschide 
Ivansuc (min. 10), care împinge în 
plasă o minge scăpată de Bai. în min. 
23, Suciu înscrie, reluînd în plasă o 
minge respinsă de Bai, după un șut 
extrem de puternic expediat de Adam.

10-1 (5-0)
care a marcat totuși un gol, și porta
rul de rezervă, care a apărat în „stilul" 
titularului. Dinamoviștii însă și-au vă
zut de treabă, au mai înscris cinci go
luri și puteau să mai marcheze și al
tele.

Așadar, jucătorii de la poalele Tîm- 
pei ne-au făcut o demonstrație vred
nică, poate, nici de categoria C. 
(1 echipă cu pretenții s-a prezentat 
atît de lamentabil și în cele din mană 
și-a pătat o carte de vizită care pînă 
nu de mult îi făcea cinste.

Arbitrul E. WETER (R.D.G.) a con
dus bine echipele :

DINAMO : Datcu 8 (min. 69 Uțu) 
-—- Popa 8, Nunweiller III 8, Ivan 7, 
Ștefan 7 — Petru Emil 8 (min. 64 
Ghergheli 7), O. Popescu 8 — Pîrcălab 
9, Frățilă 9, Ene 8, Haidu 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 1 
(min. 46 Liebhardt 1) — Ivăncescu 
1, Jenei 1, Campo 1, Pescaru 3 
(Campo) — Năftănăilă 2 (Gane), Si- 
gheti 1 (Pescaru) — Necula 3 (min. 
46 Hașoti 3), Gane 1, Goran 2, Seli- 
meși 2.

Autorii golurilor : Frățilă (min. 18 și 
75), Pîrcălab (23, 48), Ene (33 din 
11 m, 69, 71), Haidu (40), P. Emil 
(44), O. Popescu (64) și Hașoti (89).

CONSTANTIN ALEXE

A fost „momentul psihologic" al în
tâlnirii. în continuare, golurile încep să 
curgă. Autori : Ivansuc (min. 33), A- 
dain (min. 36 din 11 m) și Ivansuc 
(min. 42, după o cursă excepțională în 
care a driblat toți adversarii, inclusiv 
pe portarul Vlad, care l-a înlocuit pe 
Bai în min. 37).

Cu acest bagaj, mai mult decît sub
stanțial, în cea de a doua repriză, 
Știința își permite să practice un joc 
presărat cu numeroase combinații spec
taculoase și să... rateze multe ocazii, 
care ar fi putut depăși scorul de la 
București (de exemplu Adam, de 2 ori 
în min. 56 și 72, l-a driblat și pe Vlad 
și apoi a ratat). în min. 61, Alexandru 
Vasile reia din voie în plasă o cen
trare a lui Ivansuc. Ultimul gol este 
opera lui Marcu (min. 88) care a dri
blat și pe Vlad. Cu un minut înainte 
Cacoveanu a înscris punctul de onoare 
al oaspeților.

Brigada de arbitri Marin Niță — 
centru, Gh. Limona și S. Geacla tușă, 
toți din București, a condus foarte bine 
formațiile :
, ȘTIINȚA : Moguț (fără notă) — 
Szoke 8, Georgescu 9, Grăjdeanu 9, 
Cîmpeanu 8 —- Al, Vasile 9, Neșu 8 — 
Ivansuc 9, Marcu 8, Adam 8, Suciu 8 
(Bretan din min. 85).

MINERUL : Bai 3 (Vlad 5) — Cro- 
meli 5, Colceriu 4, Secheli 5, Staicu 3 
— Rozsnay 4 (Pop din min. 46 — 5), 
Halagian 6 — Cacoveanu 5, Soo 7, 
Sasu 8, Czako 4.

V. MOREA - eoresp. reg.

PETROLUL—STEAUA 1-2 (0-0)
Partida de la Ploiești era socotită, 

de altfel întemeiat, derbiul etapei. 
Ea aducea față în față două formații 
fruntașe, foste campioane ale țării, 
echipe care dau acum multi jucători 
lotului reprezentativ. Era, deci, de 
așteptat ca partida Petrolul — Steaua 
să ne ofere un spectacol de bună 
factură.

Spre regretul numeroșilor specta
tori prezenți în tribunele stadionului 
din Ploiești, meciul nu s-a ridicat 
însă la nivelul așteptat. Ambele e- 
chipe, dar mai ales Petrolul, s-au 
angrenat într-un joc fără perspectivă, 
cu acțiuni confuze, de cele mai multe 
ori înghesuite pe centrul terenului, 
unde era aglomerația mai mare, cu 
multe execuții tehnice greșite (în
deosebi pase la adversar), un joc care 
rareori a animat tribunele. Învingă
toare cu 2—1, Steaua are meritul că, 
în aceste condiții, a dat dovadă une
ori de mai multă maturitate tactică, 
a greșit mai puțin, a conceput acți
uni ceva mai clare, soldate cu faze 
periculoase la poarta lui Ionescu, iar 
înaintașii militari au speculat cu 
promptitudine greșelile apărării ad
verse, realizînd din acestea cele 
două goluri. Apărarea echipei 
Steaua, cu un Dumitru Niculae în- 
tr-o formă excelentă, a respins cu 
mult calm incursiunile sporadice și 
dezordonate ale atacanților adverși. 
Petrolul a avut o zi „slabă". Atacul 
său aproape că n-a existat în sensul 
de compartiment, acționînd doar prin 
cei patru componenți ai săi, fără 
clarviziune însă, neglijînd aproape 
total jocul pe extreme. Mijlocașii 
nu au jucat deloc constructiv, iar 
apărarea, greoaie, a făcut greșeli de
cisive, care în cele din urmă s-au 
tradus în... goluri.

Repriza I, deși s-a încheiat cu un 
scor alb, nu a fost totuși lipsită de

Meci dramatic la Constanța
Farul — Crișul 0-1 (0-1)

CONSTANȚA, 19 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — La ora când 
scriu aceste rînduri, autobuzul Cricu
lui — populat cu fețe vesele — a fi 
ajuns la hotelul Parc din Mamaia în 
timp ce jucătorii Farului nu găsesc 
puterea să se dezechipeze și refuză să 
creadă că au pierdut cele mai pre
țioase puncte din acest campionat.

locul de la Constanța, unul din nu
meroasele „derbiuri de lanternă" ale 
acestei primăveri, a avut două reprize 
diametral opuse. Crișul a început pu
ternic — beneficiind și de aiutorul via
tului — și a surprins de cîteva ori a- 
părarea Farului. Golul a venit repede: 
în minutul 10, Szakacs 111 a șutat în 
bară, de pe partea stingă, Tîlvescu a 
ezitat și Damian a reluat cu capul, 
încurajați de gol, orădenii au continuat 
să joace de la egal și chiar să ame
nințe poarta adversă prin deplasările 
ample ale lui Harșani. Farul s-a pus 
greu pe picioare și a „crescut" abia 
spre sfîrșitul reprizei, dar eforturile lui 
Kallo (singurul înaintaș lucid) n-au 
putut lega acțiunile dezordonaților săi 
parteneri de linie.

La reluare, imediat după fluierul 
arbitrului, fața jocului s-a schimbat 
total. Farul s-a năpustit cu întreaga 
echipă asupra porții apărate cu brio 
de Duca și astfel, timp de 45 de mi
nute, s-a jucat LITERALMENTE in 
careul Crișului, care a aplicat siste
mul „cloșca cu pui", rolul de cloșcă 
revenindu-i, bineînțeles, lui Solomon, 
inepuizabil și imbatabil prin detentă 
și... calm. Inimaginabila serie de oca
zii clare ale constănțenilor a început 

ocazii. Mai ales oaspeții au fost în 
numeroase rînduri pe punctul de a 
trimite mingea în plasă. în min. 3, 
Avram, singur cu portarul, este de
posedat de minge de Florea în ulti
mul moment, iar în min. 12 o pasă bu
nă a lui Constantin este pierdută copi
lărește de către Voinea. In min. 30, 
Constantin îl pune într-o poziție 
excelentă de șut pe Sorin Avram, iar 
Ionescu respinge cu dificultate. La 
Petrolul am reținut doar acțiunea 
din min. 45 cînd Dridea, din careul 
mic, trage la poartă, dar apărarea mi
litară respinge miraculos în corner. In 
rest, cîteva... lufturi de toată frumu
sețea ale lui Moldoveanu. In min. 50 
Steaua deschide scorul prin Voinea, 
care înscrie de aproape cu largul 
concurs al lui Hălmăgeanu. După 
numai 4 minute scorul e 2—0 (autor 
Sorin Avram, care a fructificat ie
șirea inoportună din poartă a lui 
Ionescu). în min. 61, Dridea, pînă > 
atunci complet șters, expediază un 
șut puternic la poarta lui Haidu, iar 
mingea, sărind din pămînt în fata 
porții, își schimbă complet direcția 
și intră în gol: 2—1.

Arbitrul Stavru Nicolau (Constan
ța) a condus satisfăcător următoa
rele echipe :

PETROLUL: Ionescu 6 — Pa-
hontu 6, Hălmăgeanu 6, Ivan 4, Flo
rea 5 — Boc 5 (Fronea, min. 65 — 6), 
D. Munteanu 6 — Oprișan 6, Badea
5, Dridea I 4, Moldoveanu 5.

STEAUA: Haidu 7 — Georgescu
6, Petescu 5, Dumitru Nicolae 8, Chi- 
ru 5 — Jenei 6, Racsi 7 — Sorin 
Avram 6, Constantin 6, Voinea 5, 
Creiniceanu 5 (Pavlovici min. 73 — 
4).

CONSTANTIN MACOVEI 

în minutul 49, cînd Tănase a tras în 
bară, inaugurînd suita momentelor (1) 
psihologice ale meciului. O înșiruire 
a ocaziilor pierdute de Farul ar fi 
inutilă. S-a ratat indiferent de poziție, 
de distanță și de... unghiul ricoșeurilor. 
Principala cauză : nervozitatea extraor
dinară a înaintașilor constănțeni, ob
sedați de curgerea timpului și de efec
tele acestei neașteptate infringed în 
ceasul al 11-lea. In ultimele minute, 
pentru a-și întări și mai mult presiu
nea (haotică, de altfel), Farul l-a trimis 
la atac și pe singurul apărător care 
îl mai supraveghea pe Harșani, astfel 
cu în minutul 89 scorul ar fi putut 
deveni 2—0, în urma unui sprint al 
înaintașului arădean. In replică, pentru 
a ilustra și mai mult dramatismul a- j 
cestui meci, Tănase a tras „bara mi
nutului 90", care a precedat îmbrățișa
rea colectivă a orădenilor.

CRIȘUL : Duca 10 — E. Naghi 7, ( 
Solomon 9, Mihai 7, Balog 7 — Al. 
Naghi 6, lacob 7 — Bacoș 5, Harșani 
6, Damian 7, Szakacs III 6 (din min, 
70 Sziicz 6).

Notele Crișului sînt valabile pentru 
prima repriză. După pauză, Duca și 
Solomon își păstrează calificativele. 
Ceilalți capătă un foarte bine pentru 
curaj și abnegație în apărarea porții.

FARUL : Manciu 6 — Costin 7, f 
Stancu 7, Tîlvescu 5, Gref 6 ■— Bii- 
kossi 4 (din min. 65 Zamfir 5), Neacșu 
6 — Ologu 5, Tufan 5, Kallo 7, Tă
nase 5.

A arbitrat bine M. Vastliu (Ploiești),

IOAN CHIRILĂ

stituie o scuză pentru practicarea 
i joc necorespunzător- în treacăt 
spus, publicul a savurat mai mult 
ismisiunile de la radio, decît... 
tida care se desfășura în fața 
Spunem aceasta, deoarece, înain- 

i localnici ratau la fiecare 2—3 
iute ocazii clare de gol, lucru care 
iemulțumit, desigur, și care tre- 
e să dea de gîndit antrenorilor 
rșteni. Dacă echipei locale i se 
.e reproșa că a dat dovadă de 
<oacitate despre C.S.M.S. se 

spune și mai mult în acest 
Z Fotbaliștii ieșeni au ajuns în 
meciul de 5—6 ori în fata porții 

atunci fără să producă cine știe 
panică. Ei au avut în Stoicescu 
cel mai slab și dezordonat jucă- 

, iar despre Matei și Cuperman 
i nu merită să mai vorbim. Apă- 
ea ieșenilor a dus tot greul par

tidei, în care portarul Constantinescu 
și fundașul Deleanu au fost singurii 
care s-au remarcat. Merite deosebite 
se cuvin brigăzii bucureștene de ar
bitri conduse de A. Rădulescu, care 
a dus la bun sfîrșit un meci în care 
fotbaliștii au dat dovadă pe alocuri 
de nervozitate.

DINAMO PITEȘTI: Matache 6 — 
Radu 8, Barbu 7, ilie Stelian 7, Ba
dea 6 — Țîrcovnicu 8, Stoenescu 6 
— C. Ionescu 5 (din min. 75 Radu 
Constantin 7), Turcan 6, Naghi 7, 
David 5.

C.S.M-S. IAȘI: Constantinescu 8 
(din min. 80 Faur 5) — V. Popescu 
7, Pop 6, Vornicu 6, Deleanu 7 — 
Ștefănescu 6, Humă 5 — Matei 4, 
Lupulescu 4, Cuperman 4 (din min. 
56 Milea 6), Stoicescu 3.

C. MANTU

Post-scriptum la ,,Agendă

ÎNCERCAREA MOARTE N-ARE
ta AGENDA noastră „N-aveți o 
•extremă în plus?” a și venit un prim 
ecou din partea tovarășului Simion 
Popescu, din București, domiciliat 
în șoseaua Giurgiului-Ghimpați nr. 
23, bloc II, scara 8, raionul Nicolae 
Bălcescu.

Mare amator de fotbal, spectator 
pasionat, nelipsit de la meciurile 
,,mari“ și „mici”, fără favoriți și 
iubind toate echipele, tovarășul Si
mion Popescu propune o extremă 
stingă pentru echipa națională, în 
vederea apropiatului meci cu Ceho
slovacia. Dar, mai bine să-i dăm 
cuvîntul.

„Am citit cu mult interes comen
tariul „N-aveți o extremă in plus?“ 
Și, ca să fiu sincer, m-a pus pe 
gînduri. M-am hotărît să vă răspund 
fiindcă, la urma urmei, nimeni nu 
pierde nimic și, vorba românului, 
încercarea moarte n-are. Cunosc un 
tînăr de vreo 23—24 de ani, pe nume 
Ion Butnaru. Joacă în echipa Laro- 
met din campionatul orășenesc al 
categoriei I și este fratele fostului 
extrem stînga de la Dinamo Pitești. 
Iată ce calități are : o viteză pur și 
simplu uimitoare, este ambițios la 
culme și bătăios (în sensul bun al 
cuvîntului), are un șut năpraznic și 
trage (notați bine) cu ambele pi

cuciodre. Stăpînește excelent jocul 
capul, are plasament și o bună teh
nică în protejarea balonului. L-am 
văzut mareînd, cum scriați dv, direct 
din lovituri de colț. Socotesc că n-ar 
Ii rău să recomandăm pe acest tînăr 
antrenorului Oană, eu fiind convins 
că el nu va dezminți așteptările*.

Fără îndoială, este prematur să 
afirmăm acum că, la 48 de ore după 
apariția articolului nostru, s-a găsit... 
extrema căutată. Oricum, socotim 
că antrenorii nu ar avea decît de 
cîștigat încercînd pe acest tînăr (din 
București) recomandat cu atîta căl
dură de cititorul ziarului nostru, 
(v. ch.).



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Trimisul nostru in „Cursa Păcii", n. NAuri, transmite:

Doua etape grele pentru toți cicliștii
știri • Rezultate • știri • Rezultate'

CRACOVIA, 19 (prin telefon). După 
o zi de odihnă petrecută în frumoa
sa stațiune Stara Smokovec, din 
munții Tatra, cicliștii au parcurs 
miercuri etapele a X_a și a Xl-a, 
care au însumat aproximativ 270 km. 
Dacă socotim și deplasarea făcută 
pe biciclete pînă la Tatranska Lom- 
nica, precum și pe aceea dintre star
tul festiv și cel tehnic de la Bielsko- 
Biala, putem spune că rutierii au 
parcurs într-o singură zi circa 300 
km. Dar la numărul mare de kilo
metri trebuie adăugate și dificultă
țile întîmpinate de cicliști în par
curgerea unui traseu neînchipuit de 
dur. în sfîrșit, vîntul puternic din 
Tată care a bătut în prima parte a 
zilei și ploaia torențială de după-a- 
miază au solicitat cicliștilor eforturi 
deosebite.

Etapa a X-a Tatranska Lomnica — 
Bielsko-Biala (178 km) a fost par
cursă dimineața. Startul s-a dat la 
ora 9. Dintre alergători lipsea belgia
nul Van Springel, care în ziua de 

i odihnă a fost operat. Se pornește în 
! iureș. Plutonul coboară pe serpen
tine cu viraje periculoase. Moiceanu 
rămîne după primii kilometri, cu un 

ț pluton în care se află cicliștii bul
gari, algerieni, cubanezi și mongoli. 
La ora 9,45 trecem frontiera în Polo
nia. După cîțiva kilometri, la o cobo- 
rîre vertiginoasă, ciclistul sovie- 

’ tic Schepel produce o busculadă în 
■care sînt angajați, printre alții, Ar
deleanu, Spriet și Heller. Ultimul

‘La antrenamentul halterofililor din R. P. Chineză
De cîteva zile se află în Capitală 

• reprezentativa de haltere a R.P. Chi- 
•neze, care, după cum s-a mai anunțat, 
va întîlni duminică (în sala Teatrului 
din str. Șelari nr. 6, cu începere de 
la ora 10) o selecționată sportivă sin
dicală a țării noastre.

SPARTA ROTTERDAM
PE LOCUL 5

După cum am mai anunțat, duminică 
lotul de fotbal al R.P. Române urmează 
să susțină o partidă de verificare cu 
echipa olandeză Sparta Rotterdam. Iată 
primele clasate din cele 16 echipe din 
campionatul Olandei :
1. Feijenoord 30 21 3 6 77:30 45
2. D.W.S. Amsterdam 30 15 10 5 55:28 40
3. A.D. Ostende 30 13 7 10 37:32 33
4. Philips Eindhoven 30 13 7 10 48:45 33
5. SPARTA R-DAM 30 11 9 10 39:40 31
6. Fortuna Gelen 30 13 5 12 44:49 31

FEDERAȚIA australiană de 
tenis a făcut cunoscut clasa
mentul jucătorilor săi la în
cheierea sezonului competițio- 
nal • 1. Emerson, 2. Stolle, 3. 
Newcombe, 4. Roche, 5. Bow- 
rey 6. Davidson, 7. Philips- 
Moore, 8. Cotrill. 9. Coghlan, 
10. Ruff els (Fletcher, Mulligan 
și Hewitt n-au fost clasați 
pentru insuficientă activitate). 
După cum se vede, Davidson, 
învins de 3 ori de Tiriac, în re
centele turnee internaționale, 
ocupă locul al 6-lea în ierar
hia celor mai buni jucători de 
tenis australieni.

DEȘI a încetat de a mai fi 
„Marele Real“, Real Madrid 
se bucură de simpatiile spec
tatorilor spanioli. Pe adresa 
clubulu. au sosit nu mai puțin 
de.. 8 009 de telegrame de fe
licitare după cucerirea titlului 
de campioană a Spaniei.

LA 43 DE ANI, fostul cam
pion al lumii la categoria pană, 
Willie Pep s-a... reîntors în 
ring, obținînd victoria la punc
te, după un meci de 8 reprize, 
asupra lui Jackie Lennon.

COTA pariurilor pentru me
ciul de la 25 mai dintre Cas
sius Clay și Sonny Liston, 
pentru campionatul mondial de 
box la toate categoriile, este 
favorabilă acestuia din urmă : 
8 — 5.

IURI VLASOV și-a exprimat 
intenția de a abandona acti
vitatea sportivă. Noua sa pre
ocupare : literatura.

FOTBALUL a început să cîș- 
tige teren și în Australia. Dar, 
pasiunile legate de acest sport, 
n-au întîrziat nici ele 
dezlănțuie. La Sidney, 
rîrea unui arbitru de a 
na din joc un fotbalist _ 
lovise cu piciorul, a făcut ca 
peste 200 de spectatori să nă-

să se 
hotă- 

eliml- 
care-1

abandonează- Ardeleanu se lovește 
puternic la mina stingă dar conți" 
nuă să ruleze, deși are dureri mari. 
Caravana intră pe o șosea foarte 
proastă, cu gropi și mult praf. Vîn
tul puternic stîrnește adevărați nori. 
Nu se mai vede nimic în față. Cîteva 
urcușuri care încep la km 68 fac ca 
plutonul să se fragmenteze. în fată 
se află 24 de cicliști, printre care 
Dumitrescu, Zanoni, Ziegler, Lebe
dev, Gazda, Saidhujin. în acest grup 
este un singur belgian (Swerts) și 
un singur francez (Desvages). Așa 
că acțiunea ne convine. La km 73 
Ziegler sparge și din cauza vintului 
puternic nu mai poate reveni în plu
ton. Pînă la sosire, nu mai notăm 
altceva decît încordarea cu care ru
tierii luptă pentru a învinge duri
tățile șoselei, praful și vîntul. Sprin
tul final este cîștigat de Lebedev, 
care își mărește astfel cu un minut 
avansul față de Dumitrescu. în 
schimb, echipa noastră trece de Bel
gia în clasamentul general și se a- 
propie considerabil de Franța și Ce
hoslovacia. Clasamentul etapei: 1. 
Lebedev (U.R.S.S.) 4h 42:07; 2. Gaz
da (Polonia); 3. Desvages (Franța); 
•.•13. Dumitrescu ...18 Zanoni — ace
lași timp; 28. Stoica 4h 44:52; 29.
Ziegler — același timp; 51 Ardelea
nu 4h 53:15; 84. Moiceanu 5h 53:45.

...După 3 ore de odihnă, pe o ploaie 
torențială, s-a dat startul în etapa a 
Xl-a Bielsko Biala—Cracovia (88 km). 
La km 44 Melihov, Smolik, Ampler,

Majoritatea sportivilor oaspeți sînt 
tineri, studenți ai unor institute de 
cultură fizică din R. P. Chineză. Re
zultatele lor sînt remarcabile, iar unele 
de valoare mondială. Din informațiile 
primite, am notat în special rezul
tatul „cocoșului" LI CI-YUAN: 347,5 
kg 1 Dar și celelalte performanțe sînt 
demne de reținut :

Cat. pană: TI FA-YUAN: 352,5 
(record al R. P. Chineze).

Cat. ușoară: DEN HO-IU : 390 kg;
Cat. semimijlocie: LIU CIAN-HU 

400 kg;
Cat. mijlocie: CIAN ȚIU-KAI: 400 

kg;
Cat. semigrea: PEN KUAN-CIU 

460 kg.
Au mai făcut deplasarea Țen Man- 

liu (cat. cocoș) și Țen Den-ye (cat. 
semimijlocie). Antrenorul echipei este 
fostul recordman mondial Huan Cian- 
kai.

CALEIDOSCOP
vălească pe teren. Arbitrul s-a 
ales cu... trei coaste fracturate.

BOBBY COLINS, căpitanul 
echipei Leeds, finalista „Cupei 
Angliei". a fost desemnat, de 
către ziariștii sportivi englezi, 
drept cel mai bun fotbalist en
glez al anului.

ANUL TRECUT, în Belgia au 
fost organizate 5 700 de curse 
cicliste la care au luat parte 
250 000 de concurenți. Această 
mobilizare a sportului cu pe
dale a provocat 23 de accidente 
grave și moartea a 20 de per
soane. In consecință, autorită
țile belgiene au hotărît să li
miteze numărul curselor ciclis
te și numai foarte puține din
tre ele se vor mai desfășura pe 
șoselele principale ale țării.

FOSTUL portar al echipei de 
fotbal a Franței și a clubului 
Stade de Reims, Colonna, an
trenează în prezent reprezenta
tiva Camerunului. Totodată, 
deși a împlinit vîrsta de 37 de 
ani. el continuă să apară pe 
terenurile de fotbal, dar și-a 
schimbat vechiul post cu acela 
de... mijlocaș dreapta.

DESPRE jucătorul Weiss se 
poate afirma că este cel mai 
„ghinionist" membru al echi
pei reprezentative de fotbal a 
R.S Cehoslovace. In acest sens, 
se amintește că în meciul cu 
echipa Portugaliei, desfășurat 
la Bratislava în preliminariile 
campionatului mondial, Weiss 
a servit o pasă excelentă lui 
...Eusebio care a și înscris din 
ea golul victoriei portughezi
lor pentru ca în același meci 
el să rateze și o lovitură de la 
11 m. Dar aceasta nu este totul. 
Anul trecut, la Tokio. în finala 
turneului olimpic de fotbal dis
putată între Cehoslovacia și 
Ungaria, Weiss « înscris un 
gol... în propria poartă !

SAM MICHAEL, organizato
rul meciului de box Liston— 
Clay, programat la 25 mai, a 
informat pe reprezentanții pre
sei americane că partida va 
putea fi urmărită pe ecranele 
televizoarelor din unele țări 
europene prin intermediul sa
telitului de telecomunicații 
„Early Bird“. El a refuzat să 
comunice alte amănunte legate 
de această știre.

AVIND doi jucători în vîrstă 
de 17 ani, Loyd McLean și Da
vid Sanguinetti, Jamaica pare

să fie țara cu cei mai tineri 
fotbaliști promovați în echipa 
reprezentativă.

DUPĂ cum se știe, fostul 
antrenor al reprezentativei de 
fotbal a Cehoslovaciei, Rudolf 
Vytlacil, conduce în prezent 
pregătirile echipe* bulgare 
Levski. De cînd a sosit la So
fia, Levski nu a mai pierdut 
nici un meci...

FEDERAȚIA engleză de fot
bal a hotărît ca sezonul intern 
1965—1966 să fie prelungit cu o 
lună, urmînd să se încheie la 
28 mai. Această măsură a fost 
determinată de necesitatea de 
a se permite menținerea for
mei competiționale a fotbaliș
tilor englezi în vederea tur-

Doliacov, Magiera, Benet și van Mid- 
delkoop se detașează de pluton. La km 
72 van Middelkoop nu mai rezistă pe 
urcuș. El este ajuns de pluton, în 
timp ce fugarii au 45 de secunde a- 
vans. Pe străzile Cracoviei, în timp ce 
Smolik se răstoarnă, ceilalți 5 rutieri 
se pregătesc de sprintul final. Venit din 
urmă plutonul își face greu loc pe vi
rajele scurte. Au loc busculade. Dumi
trescu este răsturnat de un grup de 
alergători și pierde mai bine de un 
minut. Pe stadionul Wisla sprintul final 
a revenit lui Melihov. Clasament: 1. 
Melihov 1 h 58:07 ; 2. Ampler, 3. Ma
giera — același timp ; 8. Stoica 1 h 
58:45; 17. Moiceanu 1 h 58:55; 18. 
Ziegler, 28. Zanoni — același timp ; 43. 
Dumitrescu lh 59:53; 87. Ardeleanu 
2 h 22:47. Clasament general indivi
dual : 1. Lebedev 36 h 05:28 ; 2. Do- 
lezal 36 h 07:36 ; 3. Dumitrescu — la 
23 de secunde... 18. Zanoni 36 h 18:43; 
26. Ziegler 36 h 25:01 ; 40. Stoica 36h 
37:27 ; 57. Ardeleanu 37 h 13:51 ; 61. 
Moiceanu 37 h 43:54. Clasamentul ge
neral, echipe: 1. U.R.S.S. 110 h 30:54; 
2. Polonia 110 h 42:47 ; 3. R. D. Ger
mană 110 h 43:17 ; 4. Cehoslovacia
110 h 55:47; 5. Franța 110 h 58:20; 
6. ROMÂNIA 110 h 59:40; 8. Belgia
111 h 06:49.

Joi are loc etapa a XII-a pe distanța 
Cracovia—Opole.

CICLISM. După 4 etape în Turul 
ciclist al Italiei conduce Albano Nd- 
gro (Italia) urmat la 10 secunde do 
Luciano Galbo (Italia) și la 34 sec. de 
Aldo Moser (Italia). Unul din favoriții 
probei Italo Zilioli (Italia) se află pe 
locul 6 la 4:17,0.

După ședința tehnică a F. I. R. A.

„Cupa Națiunilor" la rugbi
Cu cîteva zile în urmă s-au des

fășurat la Roma lucrările comisiei 
tehnice a Federației internaționale 
de rugbi amator, la care a partici
pat și P. Cosmănescu, președintele co
legiului de antrenori al FRR. La îna
poiere, l-am rugat pe reprezentantul 
nostru să ne recapituleze principalele 
probleme dezbătute cu acest prilej. 
Am aflat, astfel, că a fost adoptat în 
principiu proiectul de organizare a 
„Cupei Națiunilor", la care să parti
cipe toate țările afiliate la FIRA. 
Competiția se va desfășura în genul 
„Cupei celor 5 națiuni". S-a stabilit 
că vor participa echipele reprezenta
tive ale Franței, României, Italiei și

DECEPȚIE LA AINTREE..

Amatorn de hipism din Marea Britanie au gustat, nu de mult, din cupa amară a înfrîngerii. 
in cea mai importantă cursă hipică cu obstacole a anului, Marele Premiu Național pe 1965, 
disputată pe hipodromul Aintree din Liverpool, favoriții englezi, printre care calul Freddie^ 
au fost surclasați de calul american Jay, condus de jocheul Crompton smith. Cursa a fost 
deosebit de dificilă, numeroși concurenți neputînd face față obstacolelor. Fotografia de față 

atestă duritatea acestui adevărat maraton hipic.

ȘAH. Alte două runde s-au jucat 
în turneul internațional de șah la 
Natanya (lzrael). Ciocîltea a fost în
vins de J. Kreidman, cîștigătorul edi
ției de anul trecut a turneului, iar 
apoi a făcut remiză cu E. Fischer. 
Soos a pierdut la Cerniak și a cîștigat 
la Porat. Alte rezultate înregistrate în 
runda a 5-a: Kreidman—Matanovici 
'/s—lli> Domnitz— Bobis 1—0, Dun- 
kelblum—Aloni —'/2. Clasamentul: 
Kreidman (lzrael) 4, Cerniak (Izr.) 
3*/2 (I), Matanovici (Iug.) și Domnitz 
(Izr.) 3‘A, Gligorici (lug.) 3 (1), E Fi
scher (Izr.), Ciocîltea și Soos 2, Aloni 
(Izr.) și Dunkelblum (Belgia) IV2, Bobis 
(Izr.) 1, Porat (Izr.) V2.

TIR. Plzen 19 (prin telefon). Con- 
cursul-’ internațional de tir din loca
litate a continuat cu probele de pistol 
viteză, armă liberă calibru redus 
3x30 focuri juniori și senioare. Pen
tru participanții noștri — care fac 
parte din formația secundă — între
cerile constituie o utilă verificare. Este 
demn de remarcat rezultatul lui D. 
Becea la armă, poziția culcat — 294 
p. Sub posibilități a tras V. Atanasiu 
la pistol viteză.

Iată rezultatele : Pistol viteză : 1. 
Falta (R.S.C.) 590 p., 2. Hrnicek
(R.S.C.) 589 p, 3. Nacovschi (R.S.C.) 
588 p,... 9. V. Atanasiu 581 p. Armă 
liberă calibru redus 3 x 30 focuri ju
niori, poziția culcat: 1. D. BECEA 
294 p;... 10. E. Alșani 286 p; poziția 
în genunchi: 1. Kreuzig (R.D.G.) 290 
p,... 8. E. Alșani 276 p. 9. D. Becea 
276 p; poziția în picioare : 1. Kovaric 
(R.S.C.) 270 p,... 7. D. Becea 254 p,.„ 
13. E. Alșani 242 p; pe trei poziții: 
1. Pojer (R.S.C.) 849 p.„. 6. D. Be

învingătoarea meciului Cehoslovacia — 
R. F. Germană, programat la 17 oc
tombrie la Frankfurt pe Main. Ulti
ma clasată în „Turneul celor 4“ va re
trograda într-una din cele 3 grupe 
care, inițial, au următoarea alcătuire : 
A. Portugalia, Spania, Maroc; B. Bel
gia, Olanda, R. D. Germană ; C. Po
lonia, Suedia, Iugoslavia, urmînd ca 
înscrierea la „Cupa Națiunilor" să 
rămînă deschisă în continuare tuturor 
țărilor afiliate la FIRA.

La ședința tehnică s-au discutat, de 
asemenea, importante precizări în le
gătură cu modificările jocului de rugbi, 
probleme privind pregătirea arbitri
lor internaționali etc. Un punct foar

ne ului final al campionatului 
mondial, programat între 12 
și 30 iulie 1966.

AMERICANUL Fred Hansen, 
campion olimpic și recordman 
mondial la săritura cu prăjina, 
precum și compatriotul său 
John Pennel, fost recordman 
mondial la această probă, au 
anunțat că se vor retrage din 
activitatea sportivă. Hansen se 
va dedica exclusiv studiilor 
(este student la Facultatea de 
stomatologie), iar Pennel a 
luat această hotărîre întrucît 
este suferind. Succesorul celor 
doi atleți pe lista celor mai 
buni performeri americani este 
elevul Californian Paul Wilson, 
care a început sezonul cu 
5,05 m.

cea 824 p.... 13. E. Alșani 814 p; se
nioare : poziția culcat : 1. Oorner 
(R.D.G.) 293 p.... 6. I. Soare 289 p; 
poziția în genunchi : 1. Cisnevschi
(R.D.G.) 284 p... 11. I. Soare 269 p; 
poziția în picioare : 1. Melhorn
(R.D.G.) 272 p.... 4. I. Soare 254 p; 
pe trei poziții: 1. Melhorn 847 p..„ 
6. I. Soare 814 p.

TENIS. Iată alte rezultate din pri
mele două tururi ale campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței i 
Arila (Spania)—Khiinke (R.F.G.) 3—0, 
Pietrangeli (It.)-Salabert (Fr.) 3—1, 
Gulyas (Ung.)—Zarazua (Mexic) 3—0, 
Holecek (Cehost.)—Taylor (Anglia)
3—1 (2—6, 8—6, 6—1, 11—9), Pilici 
(lug.)—.Hornberger (Belgia) 3—1, Io
va novici (Iug.)—Stubbs (Australia)
8—0. Osuma (Mexic)—Tacchini (It.) 
3—1, Metreveli (U.R.S.S.)—T. Ullrich ■ 
(Dan.) 3—1 (6—3, 2—6, 6—4, 7—5). :
Drysdale (Afr. s.)—Aguirre (Columbia) 
3—0, Dell (S.U.A.)—Drossard (Belg.) 
3—1.

Ieri s-au înregistrat cîteva surpri-, 
ze. La simplu bărbați, Leyus (U.R.S.S.) 
l-a eliminat cu 3—1 pe englezul 
Sangster, japonezul Konishi l-a în
vins pe cehoslovacul Holicek r cu ’* 
3—0, iar Gasiorek (Pol.) a cîștigăacu 
3—1 partida cu Koch (Brazilia). Alte 
rezultate: Newcombe (Australia) — 
Bologna (Italia) 3—0, Moukardjie 
(India) — Barnes (Brazilia) 3—1, 
Moore (Australia) — Merlo (Italia) 
3—2 etc.

BASCHET. Intr-un meci contînd 
pentru „Cupa celor 5 națiuni" repre
zentativa R. P. Polone a întrecut îu 
mod surprinzător — după prelungiri —< 
selecționata R.S.F. Iugoslavia cu sco
rul de 95—92 (33-37 ; 80—80).

te discutat a fost acela referitor la 
„Cupa campionilor europeni". In pri
ma serie (Portugalia, Spania, Maroc) 
s-a calificat AS PTT Rabat (Maroc), 
dar în celelalte două nu s-a disputat 
încă nici o partidă. In grupa B, în 
caz că formațiile campioane ale Bel
giei ȘÎ Olandei nu vor răspunde soli
citărilor federației italiene în legă
tură. cu fixarea datelor de disputare a 
partidelor, programate, se va califica 
formația italiană Rovigo. în grupa C 
au fost programate, începînd de la 
23 mai, partidele dintre campioanele 
R. D. Germane, Poloniei, Cehoslova
ciei și Iugoslaviei (participantă pen
tru prima oară la „Cupa campioni
lor europeni"). Din cele trei grupe se 
va cunoaște cea de a doua semifinal is
tă (prima este echipa Pau — campioana 
Franței). Competiția se va încheia ți
nui viitor, campioana țării noas' aș — 
Steaua — urmînd să joace direfct în 
finală.

La închiderea ediției

Westham United a ciștigat 
„Cupa cupelor"

LONDRA, 19 (serviciul nostru de 
radio). Prima finală dintre competi
țiile oficiale rezervate echipelor de 
club s-a desfășurat aseară în capi
tala Angliei. Este vorba de finala 
„Cupei cupelor" care a avut loc pe 
stadionul Wembley în fața a 100 000 
spectatori, între echipele Westham 
United (Anglia) șl Milnchen 1860 
(R.F.G.) Victoria a revenit formației 
engleze, Westham United cu 2—0 
(0-0).

în prima repriză ocaziile de gol 
au alternat de partea ambelor for
mații. în repriza a doua, englezii 
încurajați frenetic de zecile de mii 
de spectatori, desfășoară un joc ex
celent și înscriu două goluri în 
două minute (mln. 70 și 72). După 
marcarea punctelor, pe teren a exis
tat o singură echipă: Westham 
United care cucerește astfel trofeul 
celei de a 5-a ediții a competiției.

• „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI'i 
Atletico Madrid — Juventus Torino 
3—1 (0—1), primul meci; Manchester 
United — Strassbourg 0—0 (în tur 
5—0).
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