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Deschiderea lucrărilor plenarei C.C. al P.M.R.
4«ara-Deva

Sport din R. P. Română

In ziua de 31 mai 1965 s-a deschis ședința plenară a C.C. al P.M.R. 
Plenara are următoarea ordine de zi :
1. Proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naționale în peri

oada 1966-1970.
2. Proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea energeticii R. P. Române în 

perioada 1966-1975.
3. Proiectul de Statut al Partidului.
Lucrările plenarei continuă.

+ 4 pagini 25 bani

începe o nouă etapă de pregătire 
pentru meciul cu Portugalia

întilnirea de la Timișoara, 
i seria A a campionatului re- 
blican pe echipe, a prilejuit 
pute echilibrate și de o va- 
re tehnică mulțumitoare. Cu 
echipă mai omogenă formația 
jiunii Banat o repurtat două 
dorii prețioase la Rapid și 
așov.
Cele mai • bune 
jt : BĂRBAȚI :

ANTRENORII ILIE OANĂ SI STEFAN 
COVACI SI DR. NICOLAE STĂNESCU 
DESPRE CE S-A FĂCUT SI CE MAI TRE

BUIE FĂCUT

rezultate au 
200 m: Po- 

tscu (R) 22,5, Comșa (Br) 22,6;
: Stef (R) 50,4 ; 1500 m : 

ef 4:04,7; ~ 
() 31:45,8;

15,1 ; 400
55,5 ; 3000
9:28,8 ; 10

16.000 m: Voicu
110 mg : Schneider 

mg : Grangure 
m ob. : David 
Fm marș : Ba- 

1,4 ; lungime : Bauer 
rec. regional; tri

ll : Bauer 14,64 ; înălțime: 
juca (Ba) 1,85 ; prăjină : Du- 
■litru (R) 4,15 ; greutate : Raica 
1) 15,72; disc : Sălăgean (Br) 
1,52, Plev (Ba) 49,15 ; ciocan : 
Jheorghiu (R) 52,56; suliță : 
jculschi (Ba) 65,84 — rec. re
zonai ; 4X-100 m : Banat 42,6 ; 
EMEI : 200 m: Petrescu (R) 
5,0 ; 800 m : Gabor (Br) 2:13,0, 
frunză (R) 2:15,2, Silaghi (Ba) 
[17,9, Nicoară (R) 2:18,8 ; 80 
>.g : Bufanu (R) 11,6 ; lungime : 
etrescu 5,62, Mihăilescu (Ba) 

- 58 ; înălțime : Mihăilescu 1,55 ; 
rentate: Sălăgean (Br) 15,82; 
isc: Motiv.- (Ba) 43,10, Sălă- 

. .'«n 41,63 : suliță : Lereter (Ba) 
.. sTț 4X100 m ; Rapid 50.0, 
[anat 52,2, Brașov 52,4. (Em. 
'rozescu și L. Micșan-coresp.).
în urma rezultatelor înregis

trate clasamentele generale la în- 
. heierea turului se prezintă ast- 
..-gl :

1)
,a)

BĂRBAȚI

Steaue 8 8 0 0 787 —528 16
t Dinamo 8 7 0 1 839 —549 14
. Știința h 0 2 686 —600 12
. Banat 8 5 0 3 758 —601 10
. Cluj 8 4 0 4 675 —677 8
. Rapid 8 3 0 5 636.5—682.5 6
. Brașov 8 2 0 6 617,5—729,5 4

5. Crișana 8 1 0 7 457 —803 2
. Metalul 8 0 0 8 515 —764 0

FEMEI

Știința
Cluj —322

—330
—354
—348
—375
—410

L
j. Steaua
4. Brașov
5. Rapid
> - Banat

&ri$ana
' Dinamo

4. Metalul

Etapa a V-a competițieia
(prima din retur) se va desfășura

(Continuare in pag. a 2-a)
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final... Victoria este 
de un stadion în- 

22 de jucători, an- 
arbitrii se îndreaptă 

Unii cu capul

Fluierul 
ovaționată 
treg. Cei 
trenorii și 
spre vestiare, 
sus, alții gîndindu-se la victo
riile de altă dată... Printre cei 
voioși, antrenorii 
stre. Felicitîndu-i 
moașa victorie 
formația pe care 
cu minuțiozitate, 
nici... ce urmează.

— Ce părere aveți 
joc ?

— Rezultatul l-am 
pe deplin pentru cele 
minute de fotbal de bună ca
litate arătat de echipa noastră, 
ne spune ILIE OANÂ.

— Ce indicații a primit 
echipa ?

— Desfacerea jocului forma
ției cehoslovace, folosindu-se 
acțiuni prin învăluirea pe mar
ginile terenului. Apoi, impu
nerea unui ritm viu, sco- 
țîndu-i pe partenerii noștri de

echipei noa- 
pentru fru- 
obtinută de 

au pregătit-o 
nu am uitat 

Deci:
despre

meritat
70 de

întrecere din jocul lor lent 
care Ie convenea. O altă sar
cină a fost aceea de a-i împie
dica pe oaspeți să paseze. 
După ocaziile 
cîștiga cu mai 
Aș vrea să mai 
am căutat, am 
tremă stingă...

— Ce ne spuneți despre 
echipa Cehoslovaciei ?
— A jucat doar în ultimele 

20 de minute, după ce no' 
n-am mai menținut ritmul. Tre 
buie remarcat însă faptul că 
doar în cîmp oaspeții s-an 
comportat mai bine. în fața 
porții ei n-au reușit nimic

— Pe cine remarcați ?
— în general sînt mulțumii 

de toată echipa. în mod spe 
ci al trebuie însă evidențiat! 
Ghergheli, 
Hălmăgeanu 
Pircălab și 
n-au mai

să
avute puteam 
mult de 3—0. 
spun că, dacă 

găsit și o ex-

Mateianu, Popa, 
și Sorin Avram. 

Sasu, spre sfîrșil 
dat randamentul

(Continuare In. pag. a 3-a)
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Frumoasă e copilăria! Joacă, voie bună și... sport 1
Foto : T. Roibu

Handbaliștii de la Steaua au învins la limită 
pe Dinamo Brașov: 11-10 (6-6)

echipele Steaua 
Dinamo Brașov,

HUNEDOARA, 31 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Par
tida dintre 
București și'
desfășurată luni după-amiază 
în cadrul etapei a doua a tur
neului final al campionatului 
republican masculin de hand
bal, a fost deosebit de dispu
tată. într-adevăr, după cum a- 
rată și scorul — 11—10 (6—6) 
în favoarea formației Steaua — 
meciul a fost extrem de echi
librat. Deși Steaua a condus 
de cîteva ori în repriza I, di- 
namoviștii brașoveni au găsit 
de fiecare dată resurse pentru

ÂC1UÂLITATEA SPORTIVĂ I
I

Reportajul nostru?

VACANȚA LA PALAT..,

• CONCURS ATLETIC 
LĂ atena

taloc 
concurs 

clubul 
Țara noastră va

a egala și a încheia primele 30 Pall 1 și Alies 2 pentru Dinamo 
de minute cu scor egal. în a- 
ceastă parte a întîlnirii Steaua

Brașov. A condus bine arbi
trul M. Sucic.

Elena Hedeșiu (Rapid) trage la poartă cu tpată opoziția jucă
toarelor de 'la Mureșul

Foto : Aurel Dula-Petroșeni

Miercuri și joi are 
Atena tradiționalul 
atletic organizat de 
Panhelinios. , 
fi reprezentată de : Petre 
Asțafei, Andrei Barabaș. C-fcin 
Bioțiu, Gheorgne Costache si 
Alex, Spiridon, Antrenor 
Stânei.

Gh

„CUPA S.P.C."
BOX

LA

I Pe arena i Moșilor nr. 
astă-seară, 

gală 
S.P.C.'

calea

• CRONICA CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN CINSTEA „ZI
LEI COPILULUI" • PRIMA ZI DE VACANTĂ • ZECI DES 

EXCURSII Șl TABERE • 2 000 DE ÎNOTĂTORI
Duminică am fost la Palatul 

pionierilor.
— Dumneavoastră ? — mă în- 

tîmpină o „cravată".
— Reporter...
— îmi pare bine. Mihai, șeful 

rubricii „sporta a gazetei locale ! 
— se recomandă mogîldeața.

— Incîntat.
— Să mergem, colega !...
Și pornește în pas întins spre 

terenul de fotbal. Aici, își scoate 
carnetul și creionul și începe să 
noteze de zor. Furat de fază, ur
măresc jocul care se desfășoară 
la umbra răcoritoare a castanilor.

— Să mergem ! — îmi spune 
din nou.

— Nu stăm pînă la sfîrșitul me
ciului ?

— Dv. n-ați vetit pentru cro
nica concursului organizat în cin
stea „Zilei copilului" ?

— Ba da.
— Atunci ? .
Ne ducem la atletism. De acolo, 

la volei. Pe urmă la baschet, la 
gimnastică, trecem pe la bazinul 
de înot, intrăm în poligonul de 
tir, urmărim concursul 
tare turistică. >

— Mihai !
— Poftim
— Tu cite rînduri ai
— 15. Nu putem cere 

Este doar prima zi de vacanță ! 
Cînd vor începe excursiile, tabe-

de orien-

rele de la Timișul dc sus, Bu$+ 
teni, Cozia, se schimbă poves
tea. Atunci numai pentru centrul^, 
nostru de învățare a înotului ami 
să cer 20 de rînduri. Ce, e mult ?/ 
Un rînd pentru 200 de viitori îno-■ 
tători ! Asta ca să nu mai vor
besc de alte mici știri : de ia ta-?+

care va funcționai 
iu bușteni, de la..4* 

copii fac sport la Pa.3

bara de pe litoral, de la ..punc
tul turistic'' 
în permanență la Bușteni, de la.

— Cîți 
lat ?

— Vreo
— Cam
— Cum
— Cam 

spun.
— Ce vreți ? „științificul* cere,, 

„culturalul" la fel. Mai ales acum 
în vacanță : carnavaluri, focuri > 
de tabără, premiera marelui spec
tacol „Spaima dovlecilor", con-- 

cursuri „cel mai bun" recitator,, 
povestitor, solist... Să mergem,, 
colega ! In parcul de distracții,  ̂
la ora aceasta își dispută întîie-- 
tatea cei mai mici reprezentanții 
ai sportului pionieresc. Nu stăm* 
mult. Luăm doar primii clasați 
„care se urcă mai repede pe to— 
bogan“, „care ocolește baJan^oaruH 
de mai multe ori într-un picior-’ 
și plecăm.

— Ar fi timpul..
— Sigur. De cînd ne așteaptă1 

aeromodeliștii, navomodeliștii, ra- 
dio-amatorii... Trebuie să scriu* 
ceva și despre ei.

— Tot în alea 15 rînduri ?
— 14. Ultimul e rezervat : „Fe

licitări cu ocazia „Zilei copilu-ț4 
lui“. ț

— Le transmiți și din parteafo 
„Sportului popular" ? "

— Cu plăcere, colega... |

VASILE TOFAN4 |

io ooo.
puțin, Mihai 
așa ?
puțin spațiu, vreau să.

a acționat organizat, folosind 
îndeosebi pivoții la semicerc, 
în vreme ce Dinamo a jucat 
rapid, cu multe contraatacuri. 
O mențiune pentru portarul 
Torok care a apărat o serie 
de mingi dificile.

în repriza secundă, iniția
tiva a aparținut tot echipei 
Steaua care a condus cu 8—6 
(min. 36) și 10—9 (min. 48). 
Dinamo a revenit însă, reușind 
ca în minutul 50 să egaleze : 
10—10. într-un final pasionant, 
Steaua își valorifică maturita
tea și omogenitatea și înscrie 
golul victoriei obținute în fața 
unei formații care a luptat cu 
multă energie pentru o com
portare cît mai frumoasă.

Cele 21 de puncte au fost 
marcate de Nodea 3, Totan 2, 
Oțetea 2, îacob 2, Bulgaru 1, 
Alboaica 1 pentru Steaua ; Ro- 
zenauer 3, Bening 3, Radu 1,

Marti se desfășoară derbiul 
campionatului, meciul Dinamo 
București — Steaua.

ADRIAN VASILIU

de scris ? 
mai mult.fond „Cupa F.R.C.". La între- . 

cere vor participa cei mai I 
buni alergători din tara noa- I 
stră. Se alcătuiește numai cla
sament individual. Programul 
etapelor este următorul : vi- | 
iierl, etapa I — București — 
Giurgiu — București, 105 km 1 
(start la ora 16 de la km 11,5), 
simbătă, etapa a Il-a, indivi- 1 
dual contra-eronometru, 30 km . 
(start începînd de la ora 16. 
de la km 13.5. șoseaua Olteni- I 
țel), duminică, etapa a IÎI-a — 
București — Ploiești — Bucu- i 
rești (varianta Buftea), 130 km 
(start la ora 8.30 de la km 7). 1

• ȘEDINȚA LĂRGITĂ I 
A FEDERAȚIEI ROMÂNE 1 

DE SCRIMĂ |

I

Bun venit, dragi copii,
la ștrandul Tineretului!

+-+F++-++++++4 +++ +++++-

: Miine, etapă
| in categoria A 
: ia fotbal

începînd de azi dimineață, 
porțile ștrandului Tineretului 
sînt deschise miilor de copii 
care vor popula centrul de ini
țiere în înot. Ca în fiecare se
zon, organizatorii (consiliul o~ 
răsenesc UCFS) au luat din 
vreme măsuri organizatorice și 
administrative pentru ca acti
vitatea să se desfășoare în con
diții optime. Așa, de 
zinul a fost umplut 
zilele trecute, iar 
reparate și vopsite.

Doritorilor de a se înscrie la 
cursul de inițiere le reamin
tim că participanții vor ii <•

partizați pe grupe, în funcție 
de virstă și sex, și că vor ii 
instruiți de profesori de edu
cație fizică și de antrenori ca
lificați. Cei mai talentați copii 
vor fi selecționați în secțiile de 
performanță ale cluburilor și 
asociațiilor sportive bucureș- 
tene.

La început de activitate în 
acest sezon, urăm participanți- 
lor deplin succes în învățarea 
înotului și sperăm că cifra de 
5 000 de copii care au învățat 
să înoate în 1964 va îi depă
șită iu acest sezon

Voința din
263 se va disputa, 
de la ora 19, o 
de box dotată cu 

Participă boxeri 
fruntași de la cluburile Dina
mo, Steaua, Metalul, Rapid, 
Progresul ș.a.

Inouă
„Cupa

I
• A VIII-A EDIȚIE A

„CUPEI F.R.C."
I Vineri, simbătă și duminică1 va avea loc cea de-a VlII-a e- 

ditje a competiției cicliste de

Marți, la sediul Consiliului 
General al UCFS, va avea loc, 
începînd de la ora 16, ședința 
lărgită a Federației române 
de scrimă. Pe ordinea de zi : 
analiza activității desfășurate 
în cursul anului 1964 și in pri
mele patru lunj ale acestui 
an. Vor participa antrenori, 
sportivi fruntași, delegați ai 
cluburilor șî asociațiilor spor
tive cu secții de scrimă.

I

pildă, ba- 
și încălzii 
vestiarele

Y Miercuri este programată a I. 
T24-a etapă in categoria A. Sei 
Ivor disputa următoarele par- + 
Itide : C.S.M.S. — Știința Cluj. 4. 
iDinamo București — Steaua, 
Icrișul — Dinamo Pitești, Ști-+ 
lin (a Craiova — Petrolul, U.T.A. +• 
+ — Farul, Minerul Baia Mare + 
+— Steagul roșu și Rapid — T 
+ Progresul. T

+ +4+++4+444444444+4f'£



RUGHI

In completarea cronicii
Din nou o etapă 

care a produs 
importante schim- 

ys l bări în clasament. 
AJ I Dinamoviștii au a- 
•* cum două puncte 

avans față de Steaua, iar Grivița 
Roșie a recuperat din distanța oare 
o despărțea de locul II. După ce 
cu o etapă înainte își consolidase
ră pozițiile, Știința Timișoara și 
Progresul au pierdut duminică 2 și, 
respectiv, 3 locuri, revenind în zona 
periculoasă. Iată dar că atît lupta 
pentru titlu cît și cea pentru evita
rea retrogradării este departe de a 
£i clarificată.

Și acum, relatările coresponden
ților noștri despice jocurile de la 
Iași. Constanța și Petroșeni:

• La Iași, clujenii au început me- 
‘Ciuj cu variata acțiuni ofensive reu- 
ișind să ia conducerea în min. 9 (Că- 
liman — lovitură de pedeapsă). Re- 
•plica C.S.M.S.-ului este însă prompta 
iși ieșenii preiau inițiativa și înscriu de 
:3 ori prin Crișan (lovituri de pe- 
ideapsă în min. 28, 37 și 51). Scor 
’final : 9—3 (6——3).

I D. DIACONE&CU, coresp. reg.

• Meciul disputat la Constanța 
'lntire Fânul și Rotanentu.1 Bîirtad a 
[fost, în general, bun. Din păcate, 
■partida a fost umbrită de compar-

final :
de pe teren pentru lovirea intențio
nată a adversarului. Scor
6—3 (3—0).

Amănunte despre etapa de duminic;
ȘTIINȚA TIMI

ȘOARA — CON
STRUCTORUL 
BRĂILA (M I): 3-1: 
meci de luptă, joc 
de valoare scă

zută, victorie clară. (A. ARNÂUTU- 
coresp.)

C.S.M.S. IAȘI—RAPID BUCUREȘTI 
(M. I.) 0—3 (7:45) : o „întrecere 
cheiată în 
minute. (I.

ȘTIINȚA 
(M. I) 3—0 
gazde, dintre care cei mai buni au 
fost Kramer, Udișteanu și O.zum. 
(GH. ARSENIE-coresp.)

DINAMO BIHOR—PETROLUL PLO
IEȘTI (M. I) 0—3. Ploieștenii fără a 
străluci, au învins o echipă în care 
doar Adamovici și Moruț au cores
puns. De la Petrolul — Zamolo, Man
ta si Petrie (I. BOITOȘ-coresp.)

1N MECIUL RESTANTA JUCAT 
IERI: DINAMO BUCUREȘTI—ȘTIIN
ȚA CLUJ (M. I) 3—0 (7, 6,. 12). 55 
de minute de joc, în cea mai mare 
parte de bună calitate, cu execuții 
tehnice curate, cu multe combinații 
tactice ofensive și blocaje spectacu
loase reușite în spațiul de acțiune ai 
dinamoviștilor, cu o mișcare în teren 
și cu dublaje remarcabile la studenți.

în- 
timpul record de 25 de 
DIAC-coresp.) 
GALAȚI—ȘTIINȚA CLUJ 
obținut cu facilitate de

Aceștia au condus în setul trei < 
■5, 8—7, 9—8 (fiind egale

- . _ 7 . ’ “ . cu 11—11
In jocul bucureștenilor din nou st 
posibilități dublarea atacanților. 
evidențiat : Derzei, Corbeanu, Gaf 
ciu și Mânu de la învingători, Mîine 
Bînda și Rednic de la oaspeți. (C. I 

CLASAMENTELE, în urma 
țațelor de sîmbătă, duminică

5—1, 7—!
la 5, la 7 și la 9) și

rezu 
și luni

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 25 23 2 73:16
2. Tractorul Brașov 23 21 2 64:16
3. Rapid buc. 22 21 1 64: 9 L

4. Știința Galați 25 16 9 57:36 L

5. Steaua Buc. 25 14 11 51:37
6. Petrolul Ploiești 28 12 16 42:49
7. Farul Constanța 25 11 14 39:49 3
8. Știința Tim. 26 10 16 39:58 2
9. Constr. Brăila 25 9 10 36:53 3

10. Știința Cluj 24 9 15 34:49 3
11. Binerul B. M. 24 9 15 34:54 3
12. Progresul Buc. 25 8 17 34:55 3
13. Dinamo Bihor 24 6 18 25:64 4
14. C.S.M.S. Iași 25 3 22 23:70 2

FEMININ
1. Rapid Buc. 21 20 1 62:15 4
2. Dinamo Buc. 21 18 3 57:20 3
3. C.P. București 22 16 6 56:31 3,
4. Farul Constanța 22 15 7 51:30 3
5. Știința Cluj 22 14 8 51:38 3'
6. C.S.M. Sibiu 22 11 11 42:41 3:
7. Metalul Buc. 22 11 11 44:45 35
8. Voința Craiova 22 9 13 33:50 3
9. Partizanul r. Brașov 22 6 16 34:51 2:

10. știința Buc. 22 5 17 28:55 2’
11. Progresul buc. 22 4 18 28:59 2f
12. C.S.M. cluj 22 2 20 13:64 26

(Rezultate normale
in campionatul

• La Petroșeni, localnicii au ma
nifestat o superioritate evidentă, 
dominîndu-și adversarul — Știința 
Timișoara — cu autoritate (mai ales 
în prima repriză). Oaspeții au în
cercat să reducă din handicap în 
partea a 11-a a meciului, dar le-a 
lipsit finalitatea în acțiunii. Scor 
nai : 18—0 (12—0).

fi-

„Cupa Voința": participare masivă

tMMuce

pe echipe

din Capitală: la 
București — UTA 

, : Știința București 
— Mureșul 12—5, Timișoara: Di
namo București — Electrica 14—3.

Cîteva rezultate din această ultimă 
partidă : Cherecheș (D) 
veanu (E) 6—2, 6—2, Mariana 
golea — Olga G6r6g 6—0, 7—5, 
can — Ghidernic 2—6, 6—4,' .__
0—6, ludit Dibar — Eva Ziptzer 6— 1', 
6—0, Somoghi — Ghidernic i 
6—3, 6—4, Mariana Ciogolea — 
Ziptzer 6—2, 6—0, ludit Dibar — 
Olga Gârog 6—0, 6—1, Somoghi — 
Calcean 6—4, 2—6, 3—6, 6—2, 6—8. 
Felecan — Calcean 6—1, 4—6, 6__3,
5—7, 4—6, Somoghi, Felecan — Ghi
dernic, Spătaru 4—6, 3—6, 6—3,
3—6. Așa cum ne-a relatat corespon
dentul nostru regional P. Arcan, 
sportivii timișoreni au resimțit In 
evoluția lor faptul că au început pre
gătirile mai târziu. Din acest motiv 
ei au avut o insuficientă siguranță 
In lovituri. Ar fi de dorit ca echipa 
de tenis Electrica să se bucure de 
un sprijin mai eficient din partea 
•conducerii asociației sportive res
pective.

Cea de a doua etapă urmează să 
*e dispute în zilele de 26—27 iunie.

★
1 Așa cum s-a mai anunțat, cele mai 
bune «rachete* de la noi Își vor în
cepe întrecerea — joi, pe terenurile 
de la Progresul din Capitală — pen
tru desemnarea campionilor tării la 
probele individuale. Este vorba de 
primul concurs (intre 3—10 iunie), 
cel de al doilea și ultimul, urmînd 
că aibă loc la finele lunii septembrie.

■lArad : Progresul
14—3. Tg Mureș

popice Îl

CLASAMENT

Una din cele mai
1. Dinamo
2. Steaua

8710 114: 38 23
8 6 1 1 93: 38 21

importante compe 3. Grivița Roșie 8 5 1 2 118: 26 19
tiții interne de te 4. C.S.M.S. Iași 8 4 1 3 46: 26 17
nis, campionatul 5. Rulment. Bîrlad 8 4 1 3 34: 51 17
republican pe e- 6. Gloria 8 3 1 4 46: 65 15
chipe mixte a de 7. Farul C-ța 8 3 1 4 53: 75 15
butat la sfîrșitul 8. St. Petroșeni 8 3 0 5 27: 51 14
săptămînii trecute 9. St. Timișoara 8 3 0 5 42:114 14
cu 3 meciuri, toate 10. Constructorul 8 2 2 4 41: 47 14
încheiate cu vic 11. Progresul 8 2 1 5 40: 46 13
toriile formațiilor 12. St. Cluj 8 1 0 7. 26:103 10

Sîmbătă și dumi
nică, pe lacul He
răstrău, practicanții 
sporturilor nautice 
din Capitală și-au 
disputat întâietatea

în cadrul tradiționalului concurs „Cupa 
Voința". întrecerile au fost dominate 
de sportivii clubului Dinamo (in spe
cial la caiac-canoe) și au impresionat 
prin participarea masivă : peste 300 
de ooncurenți din toate cluburile 
bucureștene. Subliniem buna organi
zare a concursului, precum și rezul
tatele mulțumitoare obținute în acest 
început de sezon nautic.

Iată primii clasați în probele : femi
nin : schif 1—800 (junioare) : 1. Ioana 
Tudoran (Dinamo) 3:40,2; 2. Rodica 
Prună (Voința) 3:42,3 ; 3. Joca Zastu- 
lea (C.S.S.) 4:21,3 ; schif 4+1 — 500

(junioare) : 1. Metalul 2:03,5 ; 2. S.S.E. 
2:16,5; 3. Voința 2:18,6; Kl—500: 
1. Spiță Cresa (Voința) 2:19,2; 2. A- 
driana Bîrsănescu (Dinamo) 2:22,7; 
3. Viorica Ioniță (S.S.E.) 2:33,15 ;
K2-500: 1. Dinamo 2:11,2.

Masculin : schif dublu vîsle — 800 :
1. Știința (Vintilă-Ionescu) 3:03,1 ; 2. 
Olimpia 3:15,3 ; 3. Voința 3:15,6 ; schif 
2+1 —800 : 1. Știința 3:18,6 ; 2. Voin
ța 3:19,7 ; 3. C.S.S. 3:22,4 ; schif 4+1 
— 1000 (juniori) : 1. Steaua 2:56,2;

2. S.S.E. 2 3:02,2; S.S.E. 1 3:64,6; 
schif 4f.c. — 800: 1. Voința 3:00,0; 
2. Metalul 3:12,4 ; schif 8+1 (juniori) : 
1. Dinamo 2:46,2; 2. C.S.S. 2:49,6 ; 
CI— 500: 1. Covaliov (Dinamo) 
2:35; 2. Sidorov (D) 2:37; 3. Suhov

(D) 2:39 ; C 2—500 : 1. Dinamo (Mă- 
xim-Simionov) 2.03,9; K 1—500: 1.
1. Albu (Voința) 2:03.5 ; 2. M. Doară
(Olimpia) 2:05,3; 3. D. Păcurar»
(Știința) 2:07,5. K 1 —800 : 1. G. Du
mitrii! (Dinamo) 3:29,5 ; 2. I. Sipos 
(D) 3:37,3 ; 3. C. Dutchevici (Știința), 
3:42,3. K 2 — 500 : 1. Olimpia 1:54;.
2. Dinamo 1:58; K 2 — 1000 : 1. Di-[ 
namo (Terentc-Zama) 3:12 ; 2. Știința 
3:17; 3. Olimpia 3:25. K 4 — 800:
1. Dinamo 2:59,10.

Clasamentul general : 1. Dinamo 124, 
p — câștigătoarea „Cupei Vo nța" ;
2. Olimpia 69 p ; 3. Voința 66 p ; 4. 
S.S.E. 2 59 p ; 5. Știința 39 p; 6. 
Steaua 28 p; 7. S.S.E. 1 22 p; 8. 
C.S.S. 21 p.

Cristolo- 
Cio- 

Fele- 
1—6,

6—3,
■ Eva

l MOTOCI CLI 5 Ml ECHIPA STEAUA A ClȘTIGAT 
CUPA DINAMO" LA VITEZĂ PE CIRCUIT

Primul concurs de 
viteză pe circuit 

organizat în sezonul actual în Capitală, 
s-a desfășurat duminică pe traseul din 
șoseaua Nordului și a atras numeroși 
spectatori, lucru care atestă popularita
tea de care se bucură acest gen de aler
gări motocicliste.

La startul probelor s-au prezentat, a- 
lături de maeștrii sportului, consacrați 
ai vitezei, mai mulți alergători tineri, 
dornici de afirmare, dintre care unii au 
și reușit să se impună.

în cursa de 125 cmc pornea favorit Tr. 
Macarie. El a avut un adversar redutabil 
în Al. Șuier (Steaua). Duelul lor pasio
nant a fost cîștigat de Macarie. O notă 
bună — pentru combativitate — a obți
nut și Iosif Popa (Dinamo). CLASA
MENT î 1. Tr. Macarie, 2. Al. Șuier, 3. 
1. Popa, 4. N. Dumitrache (Dinamo), 5. 
D. Matei (Dinamo). 6. L. ștefanovici 
(Steaua). La clasa 175 cmc M. Pop n-a 
avut probleme. El a controlat cu auto
ritate cursa și a cîștigat pe merit. In 
această cursă i. Popa și-a luat o bine
meritată revanșă asupra lui Al. Șuier. 
CLASAMENT î 1. M. Pop, 2. I. Popa, 3. 
D. Pop (Dinamo). 4. Al. Șuier, 5. D. Nicu 
(Steaua), 6. D. lonescu (Dinamo).

L. Sabo (Dinamo) ne-a probat și de 
data aceasta că este un valoros alergă
tor de viteză. Deși a pilotat o mașină 
cu mai puține pretenții el a dominat 
cursa și a cîștigat net in fața principali
lor săi adversari Paxino și Keresteș 
(Steaua). CLASAMENT : 1. L. Sabo. 2. 
P. Paxino, 3. E. Keresteș. 4. I. Gabor 
(Steaua), 5. D. lonescu, 6. D. Nicu. La 
clasa 350 cmc s-a dat o luptă acerbă în
tre Al. lonescu (Steaua), V. Sabo (Di
namo) și E. Keresteș. Avînd mașina mai 
bine pusă la punct și animat de o apri
gă dormță de afirmare Al. lonescu și-a 
adjudecat victoria. E. Keresteș și V. 
Sabo au fost nevoiți să se mulțumească 
c*i locurile. II și, respectiv, III. Pe locu
rile următoare s-au clasat: P. Paxino, I. 
Pasat (Metalul) și Gh. Florescu (Steaua).

Alergarea mașinilor grele a fost do-

minată de 
leseu, M. ______  . . ...
nescu (Dinamo). In primele patru ture 
conduce Cernescu, urmat de Voiculescu 
și Dănescu după care Voiculescu tre
ce in frunte și nu mai poate fi ajuns 
piuă la linia de sosire. în urma lui se 
iueinge o cursă de urmărire și in turul 
10 Dănescu trece de Cernescu. Se părea 
că va izbuti să-1 bată și pe Voiculescu 
dar în turul 13 este din nou depășit de 
Cernescu. Sprintul final este cîștigat de 
Voiculescu, urmat, in ordine, de Cer
nescu, Dănescu. Al. lonescu, S. lonescu 
(Steaua) șl C. Buzică (Steaua).

CLASAMENT PE ECHIPE : 1. Steaua 
62 p, 2. Dinamo 56 p, 3. Metalul 2 p. 
Cupa pusă in joc de clubul Dinamo a 
fost cucerită de alergătorii de la Steaua. 
Cupa oferită de comisia orășenească de 
moto sportivului care va realiza cel mai 
bun timp pe tur la 350 cmc a fost atri
buită lui E. Keresteș, care a mers 1:08,02. 
In încheiere o mențiune pentru organi
zarea ireproșabilă a concursului.

maeștrii sportului Gh. Voicu- 
Dănescu (Steaua) șl M. Cer-

ION DUMITRESCU

CIFRELE AU... CUVÎNTUL
Echipele de popice 

ale țării noastre
au întilnit duminică la Budapesta puter
nicele selecționate ale R P. Ungare. Re
zultatele : masculin — 5 208 -5 150 p.d. 
pentru noi ; feminin — 2 408—2 27» p.d. 
în favoarea gazdelor, confirmă forma 
bună, din ultima vreme, a băieților și 
inconstanța, din ce în ce mai accentuată 
a jucătoarelor noastre în confruntările 
internaționale Dar pentru a reda evolu
ția scorului și felul cum s-au comportat 
sportivii români, dam formațiile și rezul
tatele individuale.

HSieți : p. Purje — Balogh 876—841 
p.d , V. Mîntolu — Varfalw 833—896 p.d., 
I. Micoroiu — Gaboraș 841—811 p.d., C. 
Răduleseu — Toman 878—805 p.d., T. 
fSzeuăani — Szabo 880—894 p.d., C. Vînă-

toru — Varga 990—843 p.d. Fete : Cor
nelia Moldoveanu — Streckl 358—411 p.d.. 
Crista Szocs — Kiss 389—422 p.d., Ileana 
Giarfaș — Szaloi 389— 372 p.d., Vavila 
Tuțică — Nadaș 362—436 p.d., Margareta 
Szemanl — Szamoszegy 402—363 p.d., E- 
lena Trandafir — Schret 379—404 p.d.

După cum se poate vedea doar 1. Mi- 
coroiu și V. Mîntolu nu au putut depăși 
850 p.d. (al doilea popicar se află la pri
mul lui joc in echipa națională). La fete 
insă, rezultatele sînt surprinzător de 
slabe. Cornelia Moldoveanu șl Elena 
Trandafir, de la care se aștepta cel mai 
muit. au „dat'1 foarte puțin. In general, 
evoluția echipei feminine a scos la ivea
lă o serie de carențe, derivate din siste
mul defectuos de pregătire a lotului, lip
suri de care rjg vota ocupa în viitor.

Ultima etapă a campionatului 
libere" seria Ade ii

Teri au avut loc 
la București, Arad 
și Galați întrecerile 
din cadrul ultimei 

etape a turului campionatului repu
blican de lupte libere pe echipe, se
ria A. Iată cîteva relatări de la aceste 
întreceri.

BUCUREȘTI. In sala Giulești s-au 
confruntat echipele Praliova Ploiești, 
Mureșul Tg. Mureș, Progresul și Rapid 
București. Luptătorii de la Progresul 
au reușit să cîștige meciurile cu cele
lalte trei echipe. Sub posibilități s-au 
comportat sportivii de la Rapid care 
n-au realizat nici o victorie pe echipe. 
Rezultate finale: Progresul cu Mureșul 
9—5 (n-a avut loc meciul Fr. Bolla— 
Al. Chircă, primul fiind plecat la cam
pionatele mondiale), cu Prahova 12—0 
și cu Rapid 14—2; Mureșul cu Rapid 
8—6 și cu Prahova 12—4; Prahova—- 
Rapid 8—6. (c. ch.).

ARAD (prin telefon). 
grupei din localitate au 
dență buna pregătire a luptătorilor di- 
namoviști și a celor de la Steagul 
roșu. Iată rezultatele din această grupă: 
Dinamo cu Vagonul Arad 9—7, cu
Steagul roșu 6—6 (meciul dintre Cristea 
și lancău a fost amînat) și cu C.S.M. 
Cluj 12—2; Steagul roșu cu C.S.M. 
Cluj 14—2 și cu Vagonul 11—3; Va
gonul—C.S.M. Cluj 14—0. (St Iacob- 
coresp.).

GALAȚI (prin telefon). Meciuri dîrze, 
multe acțiuni tehnice, arbitraje bune 
și rezultate scontate. Acestea sînt, în 
cîteva cuvinte, aprecierile pe\»arginea 
întrecerilor grupei de la Galați. Și acum 
îezultatele : Steaua București cu C.S.O. 
Calați 9—5, cu Rulmentul Brașov 
10—2 și cu A.S.M. Lugoj 10—2: 
C.S.O. Galați cu A.S.M. Lugoj 13—3 
și cu Rulmentul Brașov 8—8; Rulmen
tul Brașov—A.S.M. Lugoj 9—3. (V. 
Ștefănescu - coresp.).

întrecerile 
scos în evi-

CAMPIONATUL PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1) (H) 14,06 ; disc ; Vorovenci (A) 38,67; 

suliță: Popescu 67,08; ciocan: Ti- 
bulschi (A) 57,60 — rec. regional ; 
FEMEI : 100 m : A. Gheorghe (A) 
12,9; 400 m: Ferencz (D) 63,2;

80 mg: Nedelcu (A) 11,8; 4X100 
m : Argeș 50,4 ; lungime : Vișoiu (A) 
5,52; înălțime: Biro (H) 1,57, Pulpea 
(A) 1,54 ; greutate: Neacșu (A) 12,63; 
disc : O. Cataramă (A) 53 82, El. Ca
taramă (A) 45,92; suliță: Neacșu
46,79. Clasamentele generale (alcă
tuite pe baza 
punctaj) :

disc: Mako (M) 35,21. (M. Robotă- 
coresp.).

1. Iași
2. Galați
3. Maramureș
4. Suceava

34512
25360
22015
13783

BACĂU. Pe stadionul „23 August' 
avut loc un concurs reușit, vîntul

a în- 
B a

la 9 și 10 octom
brie. Este timp su
ficient pentru ca, 
pe baza unei temei

nice analize, cluburile participante să
treacă la o activitate susținută pentru 
eliminarea tuturor lipsurilor constata
te, pentru o substanțială îmbunătățire 
a muncii.
ARGEȘ, IAȘI ȘI BACĂU ÎNVINGĂ
TOARE IN ETAPA DE DUMINICĂ

A CATEGORIEI B
La sfîrșitul săptămînii trecute 

ceput desfășurarea categoriei 
campionatului pe echipe.

CIMPULUNG. Pe stadionul „23 Au
gust" s-au întâlnit reprezentativele 
regiunilor Argeș, Hunedoara, Oltenia 
și Dobrogea. Timp frumos, organiza
re bună. Cele mai valoroase rezul
tate : BĂRBAȚI : 100 m : Levonian 
(D) 11,5; 400 m: Ștefănescu (A) 
51,4; 800 m: Biro (H) 1:59,1; 5000 
m: Arnăutu (H) 15:24,5 ; 110 mg : 
Salamon (H) 15,8 ; 400 mg _• Dumi
trescu (A) 57,6; 1500 m oh.: Korosi 
(H) 4:28,9; 10 km marș: Catrina
(H) 51:03,5; 4X100 m: Dobrogea 
44,4 ; lungime: Vișinescu (D) 6,61 ; 
triplu: Corbu (A) 14,39 ; înălțime ■: 
R. Moise (H) 1,88; prăjină: Cîr-
stoiu (A) 3,10; greutate; Popescu

tabelei internaționale de

Total Femei Bărbați

1. Argeș 36983 14990 21993
2. Hunedoara 33267 11046 22221
3. Oltenia 25593 10971 14662
4. Dobrogea 19604 8668 10936

IAȘI. Reprezentativa regiunii Iași a
bț inut victorii facile. Viorel Suoiu

a eealat recordul de juniori al țării 
la 114 mg cu 14,7. Alte rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m .- Suciu (I) 10,9
— rec. regional; 400 m : Creangă 
(I) 52,8 ; lungime : Lăcătușu (I) 6,61 ; 
triplu: Bloos (I) 14,09 ; înălțime : 
Marinescu (M) 1,91 ; greutate: Ga- 
gea (I) 15,75 ; disc: Constantin (G) 
39,39 ; suliță: Sorohat (I) 56,12;
FEMEI : 100 m: Paveliuc (I) 12,4 ; 
400 m: Micloș (M) 60,5 ; 80 mg: 
Enache (I) 11,8; lungime: Miliadis 
(I) 5,50; înălțime: Muha (I) 1,44;

11203
6305
7614
4953

23309 
19055 
14401
8030

a
însă a influențat rezultatele : BĂR
BAȚI : 10C m: Orghidan (Bc) 10,6 
(v) ; 400 m: Fotin (P) 51,9 ; 800 m : 
Dăndărău (P) 1:59,0; 5000 m : Fana- 
ragiu (Bc) 16:08,6; 10 km marș: 
Găsitu (Bc) 52:31,4 ; 110 mg: Dobai 
(MAM) 16,5 ; 400 mg : Georgescu (P) 
59,1 ; 1500 m ob : Florea (Bc) 4:24,2 ; 
înălțime : Boboc (P) 1,85 ; prăjină :
Blaga (Bc) 4,00; lungime : Pereteat- 
cu (Bc) 7,09 ; triplu : Segal (Bc) 14,36; 
greutate : Snabel (Buc.) 12,98 ; disc : 
Barta (P) 39,12; suliță: Hantehnan 
(Bc) 60,19; ciocan: Dumitrescu (P) 
41,93; 4X100 m: Bacău 44,3; FE- 
MEI: 100 m: Hodorogea (Bc) 12,5; 
400 m: Baciu (Bc) 57,9; 80 mg: 
Popa (MAM) 12,8 ; lungime: Doi- 
ganciu (Bc) 5,36; înălțime: Muntea- 
nu (Bc) 1,48 ; greutate: Maoovei (Bc) 
11,46; disc: Macovei 35,48 : suliță: 
~ ' - • --- Ba-

21827
19884 
17215 
14874

Leahu (Bc) 34,90; 
cău 50,7.

4X100 m :

1. Bacău 35545 13718
2. Ploiești 32055 12171
3. Mureș-A. M. 28847 11632
4. r. Buc. 19663 7789



Un examen trecut cn succes 
Urmează

A luat sfîrșit concursul

altele...

foștii „internaționali" 

în întrecere
Iii joc: Trofeul „Tinerețe

fără bâtrînețe”
Duminică, în campionatul categoriei 

i este „relache". Bucureștenii nu sînt 
isă lăsaj£Jără program. Dimpotrivă, 

se ofeiî*o „duminică" deosebit de 
iteresantă, marcată de un meci între 

•feii internaționali, organizat de Stu- 
5ul București de televiziune în co

laborare cu Federația Română de fot
bal și dotat cu trofeul... „Tinerețe fără 
\ătrînețe“.

Întîlnirea va avea loc duminică, la 
>ra 17, pe stadionul Republicii, pu
țind față în față următoarele loturi de 
ucători :

BUCUREȘTI : Vodnescu, Apolzan, 
'ătaru, Zavoda I. V. Dumitrescu, I. 

Dragan (Steaua), Călinoiu, Neagu, Ni- 
ușor, Szoke, C. Marinescu (Dinamo 
iucuirești), Ozon (Progresul), Valentin 
itănescu, I. Bogdan, B. Marian, Filote 
Rapid) etc.

PROVINCIA : Mercea, Dumitrescu 
II, Farmati, Boitoș, Gh. Vaczi, Gh. 

păcuț (U.T.A.), Silviu Bindea (Ripen- 
;ia), O. Brinzei (Știința Timișoara), dr. 
Mircea Luca, Sabaslău (Știința Cluj), 
\ndrovici (C.F.R. Timișoara) etc.

Arbitru de centru va fi... Margareta 
Dhel-Arad, singura femeie-arbitru de 
fotbal din țara noastră, iar „tușele" 
Vor fi asigurate de C. Mitran și Mircea 
i'ljtgscu.

:f • -----------------

Copii! Se organizează 

pentru voi: „Cupa Steaua" 

la fotbal
Tn scopul selecționării unor elemente 

talentate, între 5—15 iunie clubul spor
tiv Steaua organizează pe stadionul 
Ghencea „Cupa Steaua” la fotbal, la care 
se pot înscrie copii și juniori între 
11—17 ani, de la orice școală, precum și 
echipe de cartiere, străzi, blocuri etc.

Compete*^ va fi eliminatorie, întoc- 
mindu-se clasamente pe grupe de virstă 
pentru desemnarea echipelor campioane 
de primăvară, urmînd ca între 20—30 
septembrie să aibă loc returul acestei 
întreceri, care va deveni tradițională.

Echipele clasate pe primele locuri vor 
primi cupe, diplome, fanioane, insigne

a. De asemenea, vor fi premiați profe- 
orii de educație fizică, care vor par

ticipe cu echipe la această cupă.
înscrierile se fac la clubul sportiv 

Steaua din calea Plevnei nr. 114, telefon 
14.87.50 și la stadionul Ghencea (la capul 
liniilor tramvaielor 3 și 8) pînă în ziua 
de joi 3 iunie ora 17, cînd va avea loc 
tragere» la sorți și definitivarea progra
mului.

Jocurile vor fi arbitrate de foști și 
actuali jucători ai echipei Steaua: Voi- 
nescu, Apolzan, Zavoda I, Constantin, 
Jenei, Raksi ș.a.

S. S. E. Nr. 2 București —

S.S.f. Tîrnovo (R.P.B.) Z-B (Q-B)

Ieri s-a disputat întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre forma
țiile școlilor sportive de elevi din Bucu
rești și Tîmovo. Au cîștigat tinerii 
sportivi români, cu 2—0, prin punctele 
marcate de Tudoran și Viorel Haidu. 
Revanșa acestei întîlniri va avea loc 
la Tîmovo la sfîrșitul lunii iunie. 
(M. Băjan)

De la I. E. B. S.
Pentru cuplajul interbucureștean de 
fotbal RAPID—PROGRESUL și DI
NAMO—STEAUA de mîine, pe stadio
nul „23 August", biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite : str. I. 
Vidu. Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioa
nele „23 August", Republicii, Dinamo 
și Giulești.

• La bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri la bazin.

Victoria de prestigiu obținută de reprezentativa noastră de 
fotbal duminică, în fața puternicei formații a Cehoslovaciei, 
dă iubitorilor de fotbal din țara noastră — după mulți ani — 
prilejul unei deosebite bucurii.

Este un succes real, de necontestat, obținut în fața unei 
formații de renume mondial, care a venit lia București nu 
pentru o partidă amicală oarecare, ci pentru a-și juca șan
sele de calificare 
dială „Cupa Jules 
ția noastră, cu cît 
de calitate prestat 
adversarul de așa _ , .
țiile lor, eu recunoscut integral justețea victoriei

în cursul zilei de ieri, la redacție ne-au parvenit 
din străinătate, care reflectă interesul pe care l-a 
victoria echipei României asupra celei cehoslovace, 
tatul — firește — nescăpînd atenției comentatorilor de 
ai marilor ziare de specialitate de pe continent. Pe 
dreptate, ei consideră succesul echipei noastre ca unul ce 
merită a fi subliniat și sînt de acord că rezultatul constituie o 
performanță de reală valoare europeană.

Desfășurarea meciului la care am fost martori, compor
tarea formației noastre confirmă întrutotul aceste aprecieri.

Cum a fost obținută această victorie ?
în primul rând, trebuie să subliniem faptul că echipa Ro

mâniei a fost bine pregătită în vederea acestei confruntări. 
Măsurile 1 uit te cu multă vreme înainte, privind alcătuirea 
lotului si programul de pregătire, au fost din cele mai judi
cioase. Meciurile susținute anterior cu diverse echipe străine 
au supus lotul unor serioase examene, au dat posibilitatea 
unui cerc larg de specialiști să-și spună părerea asupra di
feritelor probleme în alcătuirea formației, ajutînd astfel la 
orientarea antrenorilor. Aceștia, precum și colectivul larg de 
specialiști chemați să conlucreze la pregătirea echipei, au 
fost receptivi la criticile și sugestiile făcute prin presă, au 
$tiut să selecteze ideile bune, să le aplice în interesul echipei . 
naționale, al fotbalului nostru.

în plus, cei care au avut această serioasă răspundere, de 
pregătire a unei echipe pe umerii căreia apăsa o sarcină 
atît de importantă și — de ce n-am spune-o ? — într-un mo
ment dificil pentru fotbalul nostru, au meritul de a fi 
știut să dea cele mai adecvate, indicații în funcție de jocul 
și adversarul pe care-1 aveam în față. Remarcăm, mai întîi, 
buna pregătire morală pe care au avut-o jucătorii noștri. 
Pentru zecile de mii de spectatori, elanul cu care jucătorii 
noștri au luat startul în acest meci, vigoarea cu care ei au 
atacat de la început, hotărârea cu care și-au impus ritmul 
de joc. abandonarea în cabine a oricărei urme de emotivi
tate au constituit o plăcută surpriză. Așa trebuie 
totdeauna, așa trebuie să abordăm fiecare meci, 
de valoarea adversarului. Jucătorii noștri, după 
văzut, dispun de resurse, sînt capabili să se ridice 
„naționalelor" cu cărți de vizită bine apreciate.

Așadar, am trecut cu bine cel de-al doilea examen din 
preliminarii. Să nu uităm însă că următoarele meciuri sînt 
și mai grele. Ne așteaptă partide în deplasare (Cehoslovacia 
și Turcia), mai avem de jucat de două ori cu portughezii. 
Prima intîlnire cu fotbaliștii iberici, * - • •
ușă". Ea este programată la 13 iunie.

în cea mai importantă competiție mon- 
Rimet". cu atît mai mare este satisfac- 
victoria de duminică este rodul unui joc 
de fotbaliștii români, care și-au întrecut 
manieră îneît însăși oaspeții, în declara- 

‘ ‘ ■ noastre,
ecouri 
stîmit 
rezul- 
fotbal 
bună

să jucăm 
indiferent 
cum s-a 
la nivelul

la Lisabona, .bate ia

începe o 
pentru

(Urmare din pag. 1)

Iată de ce considerăm că este util să aducem în 
și unele scăderi pe care le-am remarcat duminică 
echipei naționale. Cele mai pregnante au fost :

— ineficacitatea
— nemenținerea ____ „ _______ „_______
Chiar dacă în preliminariile campionatului mondial gol

averajul contează doar pentru locurile 2—3—4, nu putem trece 
cu vederea faptul că duminică echipa română putea obține 
o victorie mai categorică, că ea a trecut pe lîngă ocazii de 
gol din cele mai bune. Nu vom recapitula fazele, nu vom 
analiza greșelile de plasament, de orientare sau de șut 
comise la fiecare ocazie în parte, pentru că — sîntem con
vinși — acest lucru l-au făcut sau îl vor face antrenorii. 
Credem însă că printre concluziile ce se vor trage trebuie 
să figureze ideea unei mai mari concentrări q jucătorilor în 
faza de finalizare; o mai bună conlucrare între atacanții 
centrali; o mai judicioasă acoperire a terenului în acțiunile 
ofensive-, pentru utilizarea baloanelor îh fața porții adverse. 
Ușurința cu care, în anumite momente din finalul partidei, 
apărătorii cehoslovaci lichidau acțiunile noastre trebuie să 
dea de gîndit antrenorilor și jucătorilor. Ei trebuie să-și 
pună întrebarea dacă nu cumva în atacul nostru nu sînt 
încă deficiențe, căci nu se poate ca rezultatul unei astfel de 
dominări să fie un singur gol ! Nu trebuie trecut cu vede
rea nici faptul că din cele 19 cornere pe care le-am obținut, 
nici unul n-a fost fructificat. Și aici, ca și în alte privințe; 
s-ar putea găsi soluții...

A ieșit pregnant în evidență și scăderea ritmului de joc 
din ultimele 20 de minute, perioadă îri că re echipa noastră 
a făcut vădite» eforturi pentru a .anihila acțiunile adverse și 
a-și- menține a'yantajul minim, se impune, de aceea, o mă
rire a capacității de efort, o mai bună dozare a lui, pentru 
ca jucătorii noștri să aibă forța necesară pentru toate cele 
99 de minute ale unei partide.

Și acum, «să'- dăm Cezarului, ce-l al Cezarului". Să acor
dăm deci cuvintele cele mai calde antrenorilor ca și ju
cătorilor, acelora care prin conștiinciozitatea cu care 
s-au- pregătit, prin felul cum au înțeles să se dăruiască jo
cului, prin fazele de fotbal frumos pe oare le-au creat (de 
mult așteptate...) ne-au adus satisfacția victoriei în meciul 
de duminică. Nu vrem să mai dăm aici nume, să facem evi
dențierile care, de altfel, au ieșit în relief din comentariile 
presei, din diverse declarații. De aceea îi felicităm în bloc 
și-i considerăm pe toți, deopotrivă, autori ai victoriei.

Tot lor însă ne adresăm, cu aceeași încredere, în rândurile 
care urmează.

Să nu se uite că lupta în preliminarii abia a început pen
tru noi. Jocul cu Cehoslovacia la București constituie un 
pas însemnat, dar obstacolele viitoare vor fi și mai grele. 
Important însă este să le „atacăm» cu încredere, să muncim 
pentru o continuă îmbunătățire a jocului, să facem tot ceea 
ce ne stă în puteri pentru a ridica fotbalul românesc în 
Ierarhia europeană.

Există toate condițiile ! Se poate 1

in șuturile la poartă ;
aceluiași ritm pe Întreg parcursul

de la
discuție 

în jocul

focului.

internațional

București
doar pentru locurile 2—3—4, nu putem trece
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luni, o dată cn 
echipe, a 
ternațional 
pitala țării 
pat echipa 
p). Pe locurile următoare: formațiile! 
U.R.S.S. (8 p). Poloniei (6 p), Bulga- 
riei (4 p), României 12 p) și R.D.I 
Germane (0 p).

Echipa de sabie a țării noastre ăl 
avut o comportare inegală. Ea a) 
evoluat bine în meciurile cu Polo-) 
nia, R. D. Germană și U.R.S.S., dar) 
a mers slab în special în partida cui 
Bulgaria, hotărîtoare pentru obține-i 
rea locului 4. In meciul cu Polonia) 
de pildă, încheiat cu-pn rezultat doi 
egalitate, 8—8, trăgătorii români au 
luptat cu multă hotărîre (au condus 
cu 5—2 și 8—6 !) fiind, foarte aproa
pe de a realiza surpriza și 
manța turneului. Dar... 
nai 8—8 și
a trăgătorilor 
tori : Mustață 3 
cite 2 v, Drîmbă 
lowsky 4, 
cite 2 v.

în meciul cu R. D. Germană, tră
dătorii noștri au condus aproape tot 
timpul (3—2, 5—4, 6—5, 8—6), reu
șind să termine victorioși, cu 9—6 s 
Nicolae și Rohoni cite 3 v, Drîmbă 2 
și Mustață 1 v, respectiv Dumke 3 v< 
Dieckmann 2 v și Pfeiffer 1 v.

In fine în meciul cu U.R.S.S., echi-; 
pa română s-a comportat satisfăcător; 
obținînd 4 victorii: Drîmbă la Rîki- 
ta cu 5—4, Rohoni la Rîlsky cu 5—3 
și la Savhadze cu 5—0 și Mustață 
la Rîlsky cu 5—4. Pentru 
au punctat: Mavlehanov 4 v., Rîki* 
ta și Savhadze cîte 2 v și Rîlsky 1, 
v. Scor final: 9—4 pentru U.R.S.S.

In meciul cu Bulgaria, echipa noas
tră n-a mai reușit să păstreze ca
dența, pierzînd cu 9—5 (Drîmbă, A- 
lexe și Rohoni cîte o victorie, Mus
tață 2 v, respectiv Stavrov 3 v, Dia- 
cowski, Atanasof și Șpiridonov cîte 
2 v). în întîlnirea cu Ungaria sabre- 
rii români au pierdut cu 2—9.

proba de sabie pe 
luat sfîrșit concursul în
de scrimă găzduit de ca- 
noastre. Locul I l-a ocu- 
Ungariei, neînvinsă (10

perfora 
scor fi-* 
la tușe 
Realiza-

victorie 
Poloniei.

v, Alexe și Rohoni 
1 v, respectiv Paw- 

Majewski și Wandziok

U.R.S.S

nouă etapă de pregătire, 
meciul cu Portugalia

scontat și, ca urmare, inaintarea noa
stră n-a mai fost stăpină pe joc,

— Cînd începeți pregătirile pen 
tru partida din 13 iunie cu Pot 
tuqalia ?
Același lot de jucători va fi con

vocat pentru joi seara, cînd începem 
o altă etapă de pregătire. Vom face 
jocuri de omogenizare 1 
unul la Nimes (Franța), 
face ultima verificare, in 
propiate de meciul de la 
Luni 7 iunie plecăm spre

Intre timp s-a apropiat 
trenorul ȘTEFAN COVACI. Firește, 
mulțumit și el de jocul echipei, dar 
fără a uita deficiențele care au ieșit 
la iveală în cele 90 de minute de joc.

— Meciul acesta, ne-a spus Co
vaci, a dovedit că eforturile noastre, 
incepind cu partidele de verificare 
susținute astă iarnă, pe ger și pe ză
padă la București și continuate apoi 
Ia Atena, nu au fost in van. Iar fap
tul că în Iot s-au perindat de atunci 
și pină acum vreo 30 de fotbaliști, 
cel puțin cile doi de fiecare post, a 
fost folositor: am putut verifica po
sibilitățile, calitățile și defectele mul
tor jucători.

— Mulțumit de înaintare ?
— Nu pe de-antreguL în general, 

apărarea a fost mai bună. în ceea ce 
privește atacul, trebuie să ne mai gin- 
dim asupra jocului lui. Viitorul meci, 
știți bine, este în deplasare, așa că... 
In plus, adversarul este valoros și 
in plină formă. în încheiere aș vrea 
să mulțumesc pe această cale antre
norilor de la cluburi, care au prezen
tat jucătorii ia lot in bune condiții. 
Vrem să-i primim la fel și după etapa 
de miercuri.

Pe dr. NICOLAE STĂNESCU, me
dicul echipei noastre, l-am găsit dînd

între care 
unde vom 
condiții a- 

i Lisabona. 
Portugalia, 
de noi an-

CONSTANȚA 30 (prin telefon). — 
Cei peste 6 000 de spectatori prezenți 
au urmărit un joc de bun nivel tehnic, 
cu faze spectaculoase la ambele porți. 
Constănțenii, spre deosebire de parti
dele din campionat, au prestat de data 
aceasta un joc frumos, au tras mult 
la poartă și numai forma foarte bună 
a portarului Doesburg i-a salvat pe 
oaspeți de la înfrîngere.

Scorul a fost deschis în min. 30 de 
Croat, care a înscris în propria-i poartă 
la o centrare a lui Tănase, iar cinci 
minute mai tirziu Zamfir a majorat 
la 2—0. Ia min. 40 Bauman a redus

La un atac al echipei noastre, portarul

îngrijiri lui Georgescu și Hălmă- 
geann t

— Georgescu are o smulgere de 
capsulă articulară și mai mult ca si
gur că nu va juca miercuri la Rapid, 
a început dr. Stănescu. Probabil că 
nici Hălmăgeanu (întindere de liga
ment) nu va fi folosit la Petrolul.

— Cum ați colaborat cu antre
norii lotului ?
— Foarte bine. De altfel, profilul 

ultimelor zile de pregătire a fost 
acela al antrenamentului strict indi
vidualizat O deosebită atenție s-a 
dat alimentației: s-au folosit mai 
mult lactate și alimente bogate in 
fosfor. De asemenea, antrenamentele 
au fost făcute Ia ore cind soarele ba
tea puternic,, pentru ca jucătorii să 
se obișnuiască 
să jucăm pe 
foarte bine in 
fost și mai cald, 
noștri au fost

cu căldura. Pregătiți 
soare, ne-am mișcai 
prima repriză cînd a 
în timp ce adversarii 
sufocați.

Rotterdam
la 2—1 iar în min. 61 Bosveld a ega
lat.

Arbitrul Simion Mîndreș (Buc.) a 
condus bine echipele:

FARUL : Manciu (min. 46 Pilea)— 
Costin, Stanciu, Tîlvescu, Neacșu— 
Zamfir (min 80 Pleșa), Gref—Tănase, 
Balint (min. 65 Biikossi), Callo, Mă- 
neseu.

SPARTA: Doesburg — de Croot, 
Terhorst, Kemper, Eiikenbroeck — 
Laseroms, Verhoeven — Bosveld, Bos- 
selaar, Bauman, Prinzen.

C. POPA și E. PETRE-coresp.

cehoslovac Schroif reține balonul.
Foto : V. Bageac

— Ce probleme medicale între
vedeți pentru partida cu Portuga
lia?
— în afară de Hălmăgeanu și 

Georgescu, nimic deosebit.
Le-am mulțumit celor trei Interlo

cutori, urîndu-le succes în munca de 
viitor.

Selecționata Katowice 6-4
TR. SEVERIN, 

(prin telefon). Re
vanșa întîlnirii in
ternaționale dintre 
Dinamo Craiova și 
selecționata Kato
wice s-a disputat 
in localitate, în 
prezența a peste 
1 500 de spectatori. 
De data aceasta, craiovenii au cîș
tigat cu scorul de 6—4.

Rezultate tehnice : muscă : Costes- 
cu b. p. Kunierz,- cocoș: Mihăilescu , 
b.p. Pawroznik; pană: Buzuliuc b.p. 
Stawski; semiușoară: Goanță b. ab. 
1 Tabaszewski; ușoară: Dkocz b. p. 
Enache ; semimijtocie : Kalinski i». 
ab. 2 Matei; mijlocie mică: Hajek 
b. p. Barbu ; mijlocie : Constantines- 
cu b. p. Dubrowski; semigrea: Pan- 
duru b.ab.3 Kosowicz ; grea : Szyvala 
b.ab.l Sănătescu.

M. TEODORESCU GH. MANAFU—coresp.

196 639 lei report la concursul Pronoexpres de mîine
La cererea particlpanților, vînzarea 

pentru tragerea excepțională Loto s-a 
prelungit pînă mîine seară. Tragerea va 
avea loc joi 3 iunie a.c. Deci, azi și 
mîine sin* ultimele zile cînd mai puteți 
să vă procurați bilete pentru această 
tragere la care se atribuie autoturisme 
Și premii în bani.

NUMĂRUL AUTOTURISMELOR 
CARE SE ATRIBUIE ESTE 

NELIMITAT

Autoturismele („Fiat 1100 F“, „Fiat 1100 
D“, „Wartburg-Standard'1 șl „Trabant 
Combi") vor fi distribuite particlpanți
lor pînă la 30 iunie a.c.

Tragerea se va desfășura după aceeași 
formulă ca la 2 februarie cînd au fost 
cîștigate 40 autoturisme și numeroase 
premii în bani.

Cu cît participanții vor fi mai nume
roși și fondul de premii va ii mai mare, 
cu atît numărul autoturismelor atribuit 
la 2 februarie a.c. va fi depășit.

Cumpărați-vă bilete pentru toate 
tegoriile de autoturisme.

ln afară de cele 7 meeiuri din cam
pionatul categoriei A, programul con
cursului intermediar Pronosport mai cu
prinde cinci meciuri din campionatul 
categoriei B. Cele 5 meciuri din cate
goria B se vor disputa duminică 6 iu-4 
nie a.c. așa că rezultatele complete ale 
concursului intermediar Pronosport le.r 
vom cunoaște duminică seara.

Pentru acest 
auto Georgescu Mihai de la care
a venit ieri să primească autoturismul 
cîștigat la Loto-Pronosport, a dat 
torul pronostic : 
Dinamo București — Steaua 
Rapid — Progresul 
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj 
Crișul — Dinamo Pitești 
Știința Craiova — Petrolul 
U.T.Ă. — Farul 
Minerul B. Mare — Steagul 
Unirea R. Vîlcea — Flacăra 
Știința București — Metalul 
C.F.R. Pașcani — Constr. Brăila 
Jiul — Ind. sîrmei C. Turzii 
Recolta Cărei — C.S.M. Reșița

concurs, conducătorul

urmă-t

1
1

2'

ca- PRONOEXPRES

X
roșu 1
Mo reni 1 xi 
Tîrgoviște 11 
----- 1

1 x 
1

ASTĂ-SEARĂ SE ÎNCHIDE 
CONCURSUL INTERMEDIAR 

PRONOSPORT

cat.Cu prilejul etapei de campionat
A care se desfășoară mîine, Loto-Prono- 
sport organizează un concurs interme
diar Pronosport. Capul de afiș al acestui 
concurs îl dețin derbiurile bucureștene 
Dinamo București — Steaua și Rapid — 
Progresul.

Premiile concursului Pronoexpres nr.'
21 din 26 mai 1965.

Categoria a H-a 1 variantă a 54,032 lei 
și 2 variante a 29.032 lei. ___

Categoria '
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Report la __

următor 186.639 Iei.

a IlI-a 55 variante a 1.705 lei.' 
a IV-a 357 variante a 337 lei. 
a V-a 1239 variante a 97 lei. 
a Vl-a 5803 variante a 28 lei. 
categoria I pentru concursul

Rubrica redactată de Loto-Pronosportt



B FT law 1
Campionatul european de baschet

Echipa României a învins și Ungaria
(41-19)

începînd de astăzi, timp de trei zile, 
la Manchester se vor desfășura cam
pionatele mondiale de lupte libere 
la care participă 
țări.

sportivi din 80 de

MOSCOVA, 31 (prin telefon). In 
ziua a doua a celei de a 14-a ediții 
a campionatului european masculin de 
baschet, reprezentativa țării noastre a 
învins echipa Ungariei cu scorul de 
76—52 (41—19). Baschctbaliștii români 
și-au impus superioritatea din prima 
pînă în ultima secundă. O singură 
dată, în minutul 10, sportivii maghiari 
au reușit să egaleze, după care for
mația română nu a mai cedat condu
cerea. Datorită preciziei lui Albu în 
aruncările la coș și pătrunderilor efec
tuate de Nosievici (în deosebită ver
vă de joc) și Cristian Popescu, Româ
nia a avut la un moment dat un avans de 
30 de puncte (min. 32). Introducerea 
rezervelor (au fost încercați toți jucă
torii) a slăbit într-o oarecare măsură 
randamentul echipei în ultimele 10 mi
nute, dar „zestrea8 acumulată anterior 
era mult prea mare pentru a mai putea 
fi periclitată victoria.

Cele 128 de puncte ale partidei au 
fost înscrise de Nosievici 24, Albu 18, 
Novacek 10, Demian 7, Novac 4, Ne- 
def 2, Ionescu 2, Savu 2, Cr. Popescu 
7 pentru România și de Ranky 9, Or
ban 4, Koszka 9, Gybrgy 4, Fekete 6, 
Odon 4, Ferencz 2, Racz 8, Toth 2 și 
Laszlo

Marți, echipa României întîinește re
prezentativa Izraclului.

Tot în cadrul seriei I, selecționatele 
R. D. Germane și Finlandei au furni
zat o partidă dramatică al cărei rezul
tat a putut fi cunoscut doar după dis
putarea a două prelungiri. Scor final: 
63—59 (28—14, 51—51, 55—55) pen
tru Finlanda.

Alte rezultate de luni: SERIA I (la 
Moscova) : U.R.S.S. — Izrael 88—50 
(50—18); Italia — Cehoslovacia 78—69 
(39—32); SERIA A Il-a (la Tbilisi): 
Spania — R.F. Germană 86—58 
(44—30) ; Bulgaria — Suedia 113—56 
(61—28) ; Iugoslavia — Grecia 76—68 
(38—32) ; Polonia — Franța 72—53 
(28—24).

La campionate 
ticiparea numeroși 
și olimpici printre care Ahbad (Turcia),

4 pentru Ungaria.

U. R. S.S.—Italia 2-2 la polo
MOSCOVA: Echipa de polo a Ita

liei, care se află în turneu în 
U.R.S.S. a jucat ieri la Moscova cu 
reprezentativa sovietică. Întîlnirea 
s-a încheiat cu un scor egal: 2—2 
(1—0, 0—1, 0—0, 1—1). Poliștii ita
lieni vor mai susține două jocuri cu 
echipa U.R.S.S.

și-au anunțat par- 
campioni mondiali

Ibrahimov (U.R.S.S.), Dimov (R. P. 
Bulgaria), Medvedev (U.R.S.S.), Ogan 
(Turcia), Kaplan (Turcia) și alții. Din 
echipa japoneză vor lipsi Yoshida, 
Eutake și Watanabe. R. P. Română va 
fi reprezentată de Gh. Tăpălagă, P. 
Poalelungi, Fr. Bolla și St. Stîngu.

(Agerpres)

rezultate
TENIS

Spicuiri din presa cehoslovacă

după meciul de la București
Ziarele de luni apărute la Praga se 

ocupă pe larg de întîlnirea de lotbal 
dintre reprezentativele României și 
Cehoslovaciei, care a avut loc dumi
nică la București. Iată cîteva citate 
din presa pragheză :

CESKOSLOVENSKI SPORT: „Ro
mânii ne-au fost superiori în ce pri
vește viteza, au alcătuit un colectiv 
perfect, au jucat cu elan, și cu o 
voință remarcabilă. Mateianu a fost 
un adevărat motor al echipei, un bun 
tehnician, care a coordonat cu multă 
pricepere jocul echipei sale. Am re
marcat aportul lui 
mare decît cel al 
călab. In apărare,

Sorin Avram, 
cunoscutului 
Hălmăgeanu

mai
Pîr-
s-a

JXWWWW

I 20 DE MINUTE CU UN VIITOR ADVERSAR!'^

De vorbă cu Otto Gloria, 
antrenorul echipei Portugaliei

Ochii vii, fața măslinie 
și mustața neagră... ca 
pana corbului, îl trădează 
pe meridional. Intr-ade
văr, OTTO GLORIA, an
trenorul echipei naționale 
a Portugaliei, prezent du
minică pe stadionul „23 
August", are toate semnal
mentele... omului din Sud. 
De fapt, nici nu-i de mi
rare, dacă ne gîndim că 
este brazilian. A fost ju
cător la Vasco da Gama 
și Botafogo din Rio și a- 
ooi antrenor Ia Vasco da 
Gama, America și Portu
guese. în 1949 și 1952 a 
antrenat echipa Braziliei, 
care a cîștigat în acei 
ani campionatul Ameri- 
cii de sud.

— SINTEȚI UN ADEPT 
AL AȘEZĂRII 4—2—4 ?

— Acum este sistemul 
cel mai bun, cel mai fo
losit. De fapt, eu sînt a- 
dept al unui sistem cit 
mai elastic. Acest sis
tem are. ca avantaj fap
tul că fotbaliștii pot să 
Iacă economie de forțe 
și în același timp să dea 
un randament mai mare. 
Bineînțeles dacă este 
bine aplicat. In general 
însă, eu sînt pentru orice 
sistem (numai fotbal să se 
joace ') în care jucătorii 
să-și poată pune în va
loare personalitatea. Pen
tru mine fotbalistul e un 
artist. $i, așa cum un ar
tist are nevoie de inspi
rație pentru a reuși ceva, 
la lei și fotbalistul. Nu 
trebuie să strîngem fot
balul în canoane.

— VORBEAȚI DE 
BALIST CA ARTIST 
BALONULUI. AȚI VĂZUT 
VREUN ARTIST DE ACEST 
FEL IN MECIUL DE DU

MINICĂ 1
— Sigur că da. In 

primul rînd Ghergheli, a- 
poi Pircălab și 
pust. Duminica 
cehul n-a reușit 
fiindcă 
fizică.

FOT- 
AL

Maso- 
aceasta 
nimic, 

n-are pregătire 
Ghergheli însă e 

îs un mare jucător.
Să\\\W

— SINGUR ATI REMAR
CAT CÎTE OCAZII DE 
GOL AU RATAT ÎNAIN
TAȘII ROMÂNI. CÎTE 
GOLURI AR FI MARCAT 
ÎNAINTAREA BENFICĂI 
DACA AR FI JUCAT IN 
ACEST MECI ?

— Cite ar fi marcat 
Benfica nu pot să știu, 
dar Eusebio sau Pe le 

(vorbesc de amîndoi pen
tru că, după părerea 
mea, amîndoi sînt la fel 
de buni) ar fi înscris ei 
singuri 4—5 goluri. Eu
sebio este un jucător cu 
un simt al porții rar în- 
tîlnit. Și echipei Româ-

Germano (Benfica), Hila- 
rio (Sporting), Pedro 
(Sporting), Cruz (Benfi
ca), Caven (Benfica) — 
fundași; Craca (Setubal), 
Raul (Benfica), Jose Car
los (Sporting) — mijlo
cași ; Augusto, Eusebio, 
T ores, Coluna, Simoes, 
adică toată linia de atac 
de la Benfica, Pinto 
(Porto), Nobriga (Porto), 
Fereira (C.U.F.) — ata- 
canți. Printre ei nici un 
debutant. Cel mai în vîr- 
stă : Costa Pereira, 34 de 
ani, 31 de selecționări,

OTTO GLORIA 
Văzut de Neagu Rădulescu

remarcat prin plasament și jocul de 
cap”.

LIDOVA DEMOCRACIE: „Românii 
au practicat ca de obicei un joc ra
pid și au avut un excelent start la 
balon. Atacul a manevrat impecabil 
la centrul terenului, dar ocaziile 
clare de gol nu le-a fructificat. Go
lul pe care l-am 
naiul unui atac 
ției gazdă. Abia 
minute meciul s-a mai echilibrat și 
aceasta datorită scăderii potențialu
lui de joc al echipei învingătoare. 
Cei mai buni jucători români au 
fost Popa, Ghergheli, Mateianu și 
Sorin Avram, în timp ce Pircălab a 
fost destul de bine păzit de Bomba”.

SVOBODNE SLOVO : „Românii 
ne-au depășit nu numai in ce pri
vește jocul colectiv, ci și prin ener
gie și în duelurile aeriene. în ulti
mele 20 de minute românii au dove
dit că au și o apărare bine pusă la 
punct. Atacul cehoslovacilor a fost 
prea slab pentru apărarea formației 
gazdă, căreia nu i-a pus probleme 
deosebite. Cei mai buni jucători au 
fost Popa, Ghergheli, Pircălab și Ma
teianu".

primit a fost sem- 
continuu al forma- 
în ultimele 20 de

RUDE PRAVO menționează în cro
nica sa că atacul echipei române s-a 
bazat pe deschiderile în adîncime, 
care au dus la combinații rapide și 
au periclitat poarta 
slovace.

formației ceho-

• PREGĂTIRI IN VEDEREA MECIU
LUI CU ROMÂNIA • SA NU 
STRINGEM FOTBALUL IN CANOA
NE • SANSE PENTRU LONDRA

nici i-ar 1i necesar un 
șuier de clasă.

— CE PREGĂTIRI VEȚI 
FACE LA LISABONA 
PENTRU MECIUL CU RO
MANIA ?

— Mărfi, miercuri și joi 
cei 20 de jucători din lot 
vor face pregătiri în co
mun, sub conducerea mea. 
Joi seara toți fotbaliștii 
se vor înapoia la cluburi, 
pentru că duminică se 
dispută optimile de fi
nală ale „Cupei Portu
galiei". Luni 7 iunie vor 
reveni la Lisabona, unde 
vor rămine cantonați 
pînă în ziua meciului cu 
România.

— ATI PROGRAMAT ȘI 
CEVA MECIURI DE VERI
FICARE ?

— Nici unul, pentru că 
majoritatea lotului o dă 
Benfica. Vom face 4—5 
antrenamente individuale, 
jucătorii fiind la sfîrșit de 
sezon și, deci, obosiți,

— CE JUCĂTORI SÎNT 
ÎN LOT ?

— Costa Pereira (Ben
fica), Jose Pereira (Bele- 
nenses), Americo (Porto) 
— portari; Festa (Porto),

Coluna a jucat de cele 
mai multe ori în echipa 
noastră națională: 38.
Eusebio, pînă acum, doar 
de 16 ori. Cei mai tineri 
sînt Simoes și Nobriga, 
fiecare cile 20 de ani. Nu 
știu insă dacă-l voi pu
tea folosi pe Costa, pentru 
că la Milano s-a acci
dentat la coloana verte- 
brală.

— PE CE STADION SE 
VA DISPUTA MECIUL LA 
LISABONA ?

- Pe „Estadio Natio
nal", 70 000 de locuri.

— CE PĂRERE 
DE STADIONUL 
GUST“ ’

— Este magnific I Ga
zonul splendid, vestiarele 
excelente, totul pus ta 
punct pină hi cgl mai 

mic amănunt. Am văzut 
și stadionul Dinamo, o 
adevărată bijuterie. Da 
asemenea, ambianța jocu
lui de duminică a fost 
demnă de un mare derbi.

IMPRESIE 
LA BUCU-

mă înapoiez la Lisabona 
cu amintirea uneia din
tre cele mai plăcute călă
torii. Toată lumea a fost 
politicoasă cu noi, ne-am 
simțit excelent. Iar a- 
tunci cină am vizitat car
tierul Floreasca, așezat pe 
malul unui lac, cu atîția 
arbori și atîtea flori, am 
avut impresia că sînt la 
mine acasă, la Tijuca, 
lingă Copacabana, cartie
rul dm Rio de Janeiro, 
unde rn-am născut.

— CINE VA MERGE LA 
LONDRA ?

AVEȚI 
,23 AU-

demnă de un
— CU CE 

PLECAȚI DE 
REȘTI ?

— N-am cunoscut în a- 
mănunt acest oraș, dar

Toate ziarele care
Ia Praga subliniază 
suferită de formația Cehoslovaciei la 
București îi ia orice șansă de a se 
califica în turneul final al campiona
tului mondial.

au apărut luni 
că înfrîngerea

— Vă spun cu toată 
sinceritatea: credeam că 
noi sîntem favoriți indis
cutabili ai seriei. Toți cei 
cu care am sta t de vorbă 
îmi spuneau că românii 
joacă fotbal bine, dar mai 
slab aecît cehoslovacii. 
După meciul de dumini
că mi-am dat însă seama 
că adevărul e altul,
chipa dv. joacă un fot
bal modern, nu ca 
hii. Pentru Londra aveți 
șanse și meciul din 13 
iunie este decisiv și pen
tru noi, dar și pentru 
dv. Noi sîntem avantajați 
de faptul că mai avem de 
jucat un singur meci în 
deplasare: cu România, 
in noiembrie...

E-

ce-

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN

• După cum s-a mai anunțat, pro
bele de simplu din cadrul campionate
lor internaționale de tenis ale Franței 
de la Paris au fost cîștigate de Fred 
Stolle (Australia) și Lesley Turner 
(Australia). In probele de dublu victo
riile au fost obținute de următoarele 
perechi : dublu bărbați : Roy Emerson, 
Fred Stolle (Australia) ; dublu femei: 
Lesley Turner, Margaret Smith (Aus
tralia) ; dublu mixt : Margaret Smith, 
Fletcher (Australia).

• In zilele de 11. 12 și 1; Xinic va 
avea loc pe terenurile Rollanu Garros 
din Paris meciul de tenis dintre echi
pele selecționate ale Franței și Iugosl» 
viei din cadrul „Cupei Davis”. Echipă 
franceză va avea următoarea compo
nență : Jean Claude Barclay, Pierre 
Barthes, Pierre Darmon și 
Jaffret.

Franțois

• Turneul international de 
la Bruxelles a fost cîștigat de 
nul grec: Niko Kaloghcropoulos, care 
în finală l-a învins cu scorul de 6—8 ;

Sharpe

tenis de 
campio-

11—9; 6—0; 6—2 pe John 
(Australia).

CANOTAJ

s-a
de
1 a revenit

disputat 
canotaj

• In apropiere de Lyon 
un concurs internațional 
academic. Proba de 8 plus 
echipajului Iugoslaviei, care a realizat
timpul de 5:23,3^100. Cursa de 2 plus 
1 a fost cîștigată de echipajul R. P. 
Polone cu 6:42,40^100. La schif simplu 
a terminat învingător Trlaja Damir 
(Iugoslavia) în 6:28,91U00.

CICLISM

• Tradiționala competiție ciclistă in
ternațională Paris — Bordeaux (557 
km), s-a încheiat cu succesul france
zului Anquetil, care a parcurs dis
tanța în 15h 03’03" (medie orară 37,007 
km). Cel de al doilea clasat, francezul 
Stablinski, a cedat cu 37 km înainte 
de sosire, dar a avut apoi o puternică 
revenire și a reușit să-l ajungă pe 
Anquetil. La km 540 Anquetil a „tras” 
excepțional desprinzîndu-se d^țStablin- 
ski cu cîțiva kilometri înainte de so
sire.

De pe terenurile de fotbal
FRANȚA. Titlul de campioană a 

Tevenit formației Nantes 43 p, urma
tă de Bordeaux 41 p, Valenciennes 
40 p etc. 
Rennes și 
de baraj, 
în prima

A retrogradat Toulon, iar 
Nîmes vor susține un meci 
Invingătoarea va rămine 

divizie

(penultima etapă). Bolog-
1—-3, Fiorentina—Man-

1—1

ITALIA 
na—Cagliari 
Iova 2—0, Foggia—Sampdoria 
Genoa—Milan 0—0, Lanerossi—Mes
sina 2—1, Lazio—Atalanta 0—0, To 
rino-—Roma 3—1, Varese—Juventus 
1—1. Meciul Inter—Catania se dis
pută azi. Clasament : Milan și Inter 
cite 51 p, Torino 43 p, Fiorentina 41 
p etc.

UNGARIA (etapa a 11-a). M.T.K.,— 
Szeged 2—1, Vasas—Talabanya 2—1, 
Ujpesti Dozsa—Honved 3—1 I Do- 
rog—Gyor 1—0, Pecs—Salgotarjan 
4—-0, Ozd—Komlo 2—0. Clasament: 
Honved 15 p, Ujpesti Dozsa 14 p. 
Pecs și Ferencvaros cîte 13 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 26-a). Par
tizan—Vardar 2—0, Treșnevka—Rad- 
nicki 0—0, Steaua roșie—Sarajevo 
4—0, Dinamo Zagreb — Zagreb 2—4 1 
Vojvodina—Haiduk 2—1, Zelejnicear 
—O.F.K. Beograd 2-5, Rjeka—Sutieska 
1—1... Clasament: Partizan 39 p., Sa
rajevo 33 p., Rjeka 32 p. etc.

AUSTRIA (etapa a 25-a) W.S.K.— 
L.A.S.K. 1—-2, Austria—-Admira 0—3. 
Rapid—Vienna 4—1, Kapfenberg—

W.A.C. 0—0, Sturm Graz—Wacker 
Innsbruck 2—1, Wacker Viena — 
G.A.K. 2—3. Clasament : Rapid 35 p, 
W.S.K. 33 p, L.A.S.K. 32 p, etc.

R.D. GERMANĂ (etapa a 26-a). Karl 
Marx Stadt—Empor Rostock 1—2, Dy
namo Drezda—S.K. Leipzig 
Chemie Leipzig—Motor Jena 
Wismut Karl Marx Stadt—Lokomo
tive Stendal 1—4, Aufbau Magde 
burg—Motor Zwickau 0—0, Motor 
Steinach—Dynamo Berlin 1—2, Vor- 
wărts—Neubrandenburg 4—0. Clasa
ment : Vorwarts 35, Motor Jena 30 
p., S. K. Leipzig 28 p. etc.

• în primul meci al turneului in
ternațional de fotbal de la New York 
echipa vest-germană Munchen 1860 a 
dispus cu scorul de 2—0 (0—0) de se
lecționata orașului New York.

2—1,
3—0,

A
In preliminariile campionatului 

mondial — Ia Caracas : Venezuela—- 
Uruguay 1—3 (1—1).

Programul internațional al săptă- 
mînii: miercuri 2 iunie la Rio de 
Janeiro: Brazilia—Belgia (amical), 
joi 3 iunie la Paris : Franța—Argen
tina (amical), duminică 6 iunie, la 
Rio de Janeiro : Brazilia—R.F. Ger
mană (amical).

ROMA : Al treilea meci din semi
finala „Cupei orașelor tîrguri" la fot
bal dintre Atletico Madrid și Juven
tus Torino se va desfășura joi la To
rino. Locul barajului a fost stabilit 
prin tragere la sorți.
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