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SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI

întrecerile etapei a treia în plină desfășurare
De cîteva iile au începui — în întreaga țară — întrecerile 

etapei a treia a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Pretutin
deni s-au luat din timp măsuri de către consiliile raionale și 
orășenești UCFS și de comisiile lor de specialitate, pentru ca 
toate concursurile să se desîășoare în cele mai bune condiții. 
Dornici de afirmare, tinerii sportivi calificați in această etapă 
s-au pregătit intens, oferind numeroșilor spectatori întreceri 
atractive, viu disputate, lată cîteva aspecte de la aceste con
cursuri :

Checherită (Voința Negru Vo
dă); tenis de masă — Georgeta 
Voicu (Recolta Albești), D. Un- 
gureanu (Tractorul Chirno
geni); haltere, in ordinea cate
goriilor — G Delcă (Mecaniza
torul 
colta 
colta

Se
munca depusă pentru buna or
ganizare a întrecerilor de că
tre activiștii sportivi Tr. Petcu, 
L Totea și N. Cugea. (E. GEOR
GESCU — coresp.).

VREI
SA DEVII
UN MARE
CAMPION?

-■........

i ?48 om și fost selecționată în echipa Copi
te.es. După un meci ia .Drept" l-am auzit 
pe antrenor :
- Manoliu nu s-a mișcat rău. Are posi

bilități să ajungă o bună jucătoare, dar nu
mai cînd va înțelege că baschetul se joacă 
și eu_ picioarele !

Așadar, iarăși aceeași poveste...
Profesoara mea de la „Lazăr",

Filip, a fost aceea care m-a adus pe sta
dion, la atletism. Greutatea și în special 
discul au devenit astfel noii mei prieteni. 
La antrenamentele de pe „Tineretului", cînd

CÎMPINA. Zeci de tineri 
și-au disputat cu ardoare întâ
ietatea în cadrul concursurilor 
de tenis de masă și tir. La tir 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de Ion Nimereală 
(Progresul). La tenis de masă 
primul loc în clasament a fost 
ocupat de Viorel Sendroiu (Vo
ința).

BUCUREȘTI. Aproape 200 de 
tineri și tinere au fost prezenți 
la startul întrecerilor de șah, 
trîntă, tenis de masă și tir or
ganizate pînă în prezent de clu
bul sportiv Metalul. La Casa 
raională de cultură urmează să 
aibă Ioc concursurile de-halte
re și gimnastică iar cel de o- 
rientare turistică este progra
mat la pădurea Brănești.

NEGRU VODĂ. Cei mai buni 
sportivi ai etapei a II-a a Spar
tachiadei de iarnă s-au întîlnit 
Ia S.M.T. Chirnogeni pentru 
a-și desemna campionii raionali 
ai competiției. O frumoasă 
comportare au avut reprezen
tanții asociațiilor sportive Re
colta Topraisar, Unirea și Trac
torul Chirnogeni precum și cei 
din comunele Albești, Potirni- 
chea, Cotu Văii etc. Iată învin
gătorii : trîntă, în ordinea ca
tegoriilor — Ilie Boboșilă (Vo
ința Negru Vodă), Gh. Vișan 
(Unirea Chirnogeni), I. Tătaru 
(Recolta Potîrnichea), Dumitru 
T. Dumitru (Recolta Negru 
Vodă), V, Oprea (Tractorul 
Chirnogeni); tir — Geta Buzar- 
na (Unirea Chirnocțeni), N. Ră- 
dut (Recolta Albești); șah — I.

Topraisar), L Soare (Re- 
Plopeni), Gh. Matei (Re- 
Plopeni).
cuvine să evidențiem

BICAZ. în localitate au avut 
loc pasionante întreceri de 
șah, tenis de masă și trîntă. Do
vedind o bună pregătire, L Vi- 
drașcu (Cimentul Bicaz) și C. 
Caia (Rapid Bicaz) au cîștigat 
toate partidele de tenis de 
masă și, respectiv, de șah. în
vingătorii la trîntă, în ordinea 
categoriilor: R. Meiuș (Viito
rul Bicaz), P. Ghiorghi (Vola
nul Bicaz), I. Anghel (Volanul 
Bicaz), I. Irimia (Cimentul Bi
caz). Pe listele de arbitraj au 
figurat aproape 100 de concu- 
renți. (N. CORNEL — coresp.).

1 crepului c ceea ce am să vă povestesc 
s-a petrecut cu vreo două decenii in 
urmă, cînd am făcut cunoștință cu 

sportul.
Jucam tenis de masă într-o echipă care a 

și ajuns iotr-o finală de campionat național, 
îmi p!ăcea să joc și mă simțeam atrasă de 
mica minge de celuloid. într-o zi, după o 
poriiao, cineva mi-a spus :

— Să știi, Lia, tenisul de masă se joacă și 
cu._ picioarele !

De ce să n-o spun, observația m-a supă
rat, socotinc-o ca o aluzie la felul static în 
care jucam 1

în timpul i ber, cînd nu mă aflam la masa 
de tenis, eram pe terenul de baschet. Prin

Angela

(Continuare în pag. a 2-a)

Cupa primăverii44 — 
un promițător debut 
al sezonului de ciclism

Selecționata divizionară
de fotbal întîlnește

ION ȚIRIAC evoluind pe terenurile de ia 
Alexandria

Foto : M.E.N. Agency

Ion Tiriac învingător
la Alexandria!

CAIRO 21 (Ager- 
pres). — Campionul de 
tenis al României, Ion 
Tiriac, a repurtat un 
remarcabil succes, cîș- 
tigînd proba de simplu 
din cadrul turneului in
ternațional de la Ale
xandria. In ultimul 
meci, Tiriac a primit 
replica lui M. Riessen 
(S.U.A.), care in 
semifinale îl eli
minase eu 6—3, 
6—1, 6—0 pe da
nezul Ulrich. Des
fășurând un joc 
superior, Tiriac a 
terminat învingă
tor cu scorul de 
2—6. 6—2, 6—3,
6—4.

Alte rezultate înregis
trate în finale: dublu 
mixt: Lihaciov, Baș- 
keeva (U.R.S.S.) —
Clarke și Carole Graeb- 
ner (S.U.A.) 6—2, 6—4, 
6—1; dublu bărbați: 
Fletcher (Australia), 
Ihafei (R.A.U.).—Metre- 
veli, Lihaciov (U.R.S.S.) 
6—2, 6—2, 4—6, 6—3.

„Cupa primăverii" la ciclism 
s-a desfășurat duminică di
mineață într-o veritabilă at
mosferă de... iarnă : lapoviță, 
frig și vînt puternic. Cu toate 
acestea, toți cei care au fost 
prezenți în caravana primei 
curse cicliste din actualul se
zon au avut o reală bucurie, 
eonstatînd din nou — prin 
participarea masivă la între
cerile organizate de clubul 
sportiv Olimpia (113 concu- 
rențj) și prin ambiția cu care 
și-au disputat șansele în a- 

' ceasta cursă de debut — a- 
I tașamentul rutierilor față de 
; sportul pe care l-au îndrăgit.

Cursele s-au desfășurat pe 
’ șoseaua București—Oltenița. 
Seniorii au avut de parcurs 

] 40 km (arbitrii au redus di- 
i stanța ținînd cont de vremea 
1 nefavorabilă) și, așa cum am 
' spus, întrecerea ne-a prilejuit

Pregătiri pentru meciurile de volei 
cu echipele de tinerel ale Cehoslovaciei
Așa cum s-a mai anunțat joi 

și vineri se vor disputa in Capi
tală meciurile internaționale de 
volei dintre selecționatele mascu
line și feminine de tineret ale 
României și Cehoslovaciei.

Partidele fac parte dîntr-un 
plan mai amplu de presă lire a 
selecționatelor noastre pentru pri
ma ediție a campionatelor euro
pene de tineret ce vor avea loc 
anul acesta la Budapesta între 21 
iulie și 2 august.

In vederea jocurilor cu Ceho
slovacia și a campionatelor eu
ropene, federația de specialitate 
s-a îngrijit din timp să asigure 
unui mănunchi de jucătoare și ju
cători talentați cele mai bune con
diții de antrenament, 
lotului masculin sînt 
prof. /V. Mihăilescu 
și prof. V. Surugiu i 
care au alcătuit un 
medie de vîrstă este 
și a cărui medie de înălțime este 
de aproape 1,89 m. Din Iot fac 
parte următorii juniori : Rotaru,

Pregătirile 
conduse de 
(Timișoara) 
(București), 
lot a cărui 
sub 18 ani

Dumitrescu, Stamate. Graniță, Tă- 
năsescu, Armion, Nilran, Trincă, 
Rouă, Copaci, Neuman, Oros.

Lotul feminin este alcătuit din 
18 jucătoare: Baga, Bălășoiu, 
Bărbulescu, Belgea, Comaroni, De- 
metrul, ~ .
Goia, H. 
Tudora, 
Klein, - .
Pregătirile echipei sînt asigurate 
de ing. N. Meadu (București) și 
prof. F. Papuc (Brașov).

Cele două echipe au efectuat 
pînă acum o serie de antrenamen
te și de jocuri, dintre care eel 
mai interesant ni se pare cel sus
ținut duminică Ia București, în 
compania formației Țesătura Pia
tra Neamț, de lotul feminin. An
trenorii au folosit toate jucătoa
rele. Lotul feminin a cîștigat cu 
2—1 (15—6, 12—15. 15—4).

Meciurile de joi se vor disputa 
în sala Dinamo. Echipele oaspe 
vor sosi în cursul zilei de miercuri.

Dobrogeanu, Drăgolici, 
Popescu, Pripiș, Seeheli, 
T. Viruzab, Zaharescu, 
Gheorgkescu, Andrași.

Două seri plăcute de patinaj artistic

HRISTACHE NAUM
' ■A&țfPj .. . .

(Continuare în pag. a 2-a)

momente de reală satisfac
ție. Cu toate că vîntul era 
tăios, s-a pornit tare și — Ia 
mai puțin de 10 km de la 
plecare — plutonul s-a frag
mentat în 7 grupe. în prima 
grupă se aflau D. Panaitescu, 
C. Popescu, N. Niculescu, W. 
Ziegler, St. Suciu, Dan Măr
gărit, G. Moiceanu, L. Zanoni 
și M. Virgil. După cum se 
vede, un grup... eterogen : ti
neri și „mai vristnfci”, fon- 
diști și pistarzi. în grupul 
doi i-am zărit pe Em. Rusu, 
Gh. Rădulescu („bătrînul" a 
revenit la pasiunea tinereții...), 
V. Burlacu, Gh. Juravle, Tu
dor Vasile și St Simion. în 
celelalte grupuri se aflau a- 
lergători din București, Plo
iești, Brașov și Cluj. W. 
Egyed s-a răsturnat la km 
14 și a renunțat la cursă.

Intre plutoane s-a încins o 
pasionantă cursă de urmărire. 
Adversari comuni : frigul și 
vîntul. Se pare însă că frun
tașii nu au mai vrut să ac
cepte o joncțiune și, în con
secință, distanțele nu s-au 
micșorat.

Ne apropiem de sosire și 
cursa are aceeași înfățișare. 
Alergătorii din primul plu
ton încep să se „studieze" în 
vederea sprintului final. Fie
care își caută un loc mai bun, 
lSi încordează atenția pentru

pe Vojvodina Novisad
In deschidere: Lotul de juniori-r 

Progresul
Antrenorul Ilie Oană care, linte 

preună cu antrenorul Ștefan Co. 
vaci, se ocupă de pregătirile e~ 
chipei reprezentative, ne-a comu
nicat lotul selecționatei diviziona
re din care va fi alcătuită for
mația în partida cu Vojvodina 
Novisad, de mîine, de pe stadio
nul Republicii:

„In urma constatărilor noastre 
și a notelor date de observatorii 
federali care au urmărit toate 
partidele de duminică — ne-a spus 
llie Oană — s-a căzut de acord 
asupra următorilor jucători: Con- 
stantinescu (C.S.M S.), M. Iones- 
cu (Petrolul) — portari, Sătmă- 
reanu (Steaua), Popa (Dinamo 
București), C. Dan (Rapid), Nun- 
weiller III (Dinamo București), 
Hălmăgeanu (Steaua). Mocanii 
(Petrolul), Greavu (Rapid) — 
fundași, Sasu (Minerul Raia. 
Mare), Gherglteli (Dinamo Bucu
rești), D. Popescu (Steaua)—mij
locași, Creiniceanu (Steaua), Mol
doveana (Petrolul), Pîrcălab (Di
namo București), Dridea I (Petro
lul), Badea (Petrolul), Nunueil- 
Ier VI (Dinamo București) — a- 
tacanți. Tofi acești jucători au 
fost convocați în vederea partidei 
de mîbieu.

Reamintim că meciul de 
miercuri începe la ora 16. La ora 
14 lotul de juniori va întîlni pe 
Progresul București.

Astăzi, la București și Constanța

• •
Turneul de box pe categorii continuă

Patinatori din Cehoslovacia, R. D. Germană și din tara 
noastră au prezentai, două seri /a tind, la „23 August", un 
program demonstrativ. Oaspeții noștri Alena Augustova, 
micuțul Pavel Cekmacek, perechea Vera Stechlicova— 
Karel Faier (Cehoslovacia), precum și patinatorii germani 
Gunther Zeller, Sybille Stolfig și cuplul Brigitte Weiss— 
Michael Brychzy au evoluat cu un bogat și variat reper
toriu. Alături de patinatorii străini au cucerit multe aplauze 
Elena Moiș, Beatrice Huștiu, dublul Letiția Păcurarii—Radu 
Ionian și cea mai tinără pereche participantă la concursul 
demonstrativ, Beatrice Huștiu—Gheorghe Fazekaș, pe care 
o vedeți în fotogralie.

Interesul spectatorilor din 
București și Constanța pentru în- 
tîlnirile pugilistice din cadrul 
„Turneului pe categorii", crește 
pe măsură ce ne apropiem de 
finale. Pînă atunci se vor mai 
disputa două gale în ambele 
orașe : una marți și alta joi.

Astăzi, începînd 'de la ora 18, 
sala Floreasca din- Capitală va 
găzdui cea de-a treia reuniune 
care cuprinde în program^ 14 
meciuri. Dar nu numai numărul 
mare al partidelor constituie o 
atracție ci și perspectiva unor 
întîlniri de calitate.

înainte cu cîteva ore de înce
perea galei, satisfacem curiozi
tatea celor care vor fi prezenți 
la FIoreasca> prezentînd cîteva 
partide din program.

Marin Anghel, revelația ulti-

melor întîlniri, va încrucișat 
mănușile cu craioveanul Emil, 
Constantinescu. Ambii vor urca, 
în ring cu „recomandările" ulti
melor lor victorii înainte de li
mită. Campionul N. Gîju va 
avea de înfruntat tenacitatea 
lui Ion Manea (Craiova) iar 
Șt. Ispas (Rapid) va încerca să 
întrerupă șirul victoriilor boxe
rului de la Progresul, I. Lnngu. 
Dinamovistul C. Stanef se va în- 
tîilni cu I. Marin (Cîmpulung) 
care dorește o reabilitare după, 
ultima înfrîngere. La categoria 
semiușoară, două partide deschi
se oricărui rezultat : Al. Murg 
(Steaua) — N. Deicu (Dinamo) 
și FI. Pătrașcu (Craiova) — 
I. Negru (Cîmpulung). M. Ma-

(Continuare în pag. a 4-a)
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VOLEI K âlMNAST/CA In întrecerile școlarilor

Amănunte de Ia meciurile jucate duminică Ciștigâtoare - echipele din București (f) și Tg. Mureș (b)
Metalul București — Penicilina Iași 

Jf.I) 1—3, după 65 de minute de joc 
slab. Penicilina a învins, dar nu a 
practicat voleiul bun cu care ne obiș
nuise. De la Căunei așteptăm mai mul
tă siguranță în atac. Iar de la tinerele 
jucătoare din echipa Metalului — mai 
mult curaj și mai multă încredere în 
posibilitățile lor, care sînt în orice 
caz superioare celor demonstrate alal
tăieri. Jucătoare evidențiate : Marcu 
și Nan de la ieșence, iar de la gazde, 
sporadic, Dumitrescu.

Dinamo București — Știința Cra
iova (f.I) 3—0, în 54 de minute de 
joc : 15—7, 15—7, 15—6. Dinamovis- 
tele, dintre care s-au remarcat Lia și 
Lucia Vanea și Constantinescu, au 
cîștigat clar, dar nu o dată pe par
cursul întîlnirii au fost incomodate de 
riposta fermă din apărare a craioven- 
celor, la care am apreciat îndeosebi 
buna pregătire a preluărilor. De la 
Știința ne-au plăcut Coveanu, Lăzeanu 
și Zamfirescu, aceasta, după părerea 
noastră, putînd intra în vederile se
lecționării pentru echipa reprezenta
tivă de tineret. (— C.F. —).

Rapid București — C. P. București 
(f.I) 3—1. Setul trei, pierdut cu 14— 
16 de Rapid a fost cel mai disputat : 
0—6, 1—7, 4—10, 14—10. 14—16 ! In 
setul patru, de la 10—10 Rapidul se 
detașează și cîștigă '15—12) o partidă 
în care a trebuit să se întrebuințeze 
serios. Menționăm greșelile de arbi
traj comise de I. Armeano, care au 
defavorizat ambele echipe, dar in spe
cial pc C.P.B. (GH. CIORANU c -resp.

Partizanul roșu Brașov — C.S M. Si 
biu (f.I) 1—8. Joc de valoare scăzută 
(mai ales la gazde). înviorat uneori 
de acțiunile spectaculos reușite de 
sibiencele Vamoșiu și Bittay. EUG. 
BOGDAN-coresp.).

Știința Cluj — Farul Constanța 
(f.I) 2—3. Constănțencele, cu o pregă
tire fizică superioară și cu o mai bună 
mișcare in teren, au obținut o victorie 
neașteptată, dar indiscutabilă. Jucă
toare evidențiate : Goloșie (Farul; »i 
Popa de la Știința. (ȘT. TÂMAȘ- 
coresp.).

Știința Timișoara — Steaua Bucu
rești (m.I) 1—3. Dispută cu multe faze 
frumoase și cu un final dramatic. în 
setul patru, pierdut la 13, studenții au 
condus mereu, fiind întrecuți în ultima 
parte din cauza propriilor lor greșeli, 
dar și ca urmare a erorilor de arbi
traj comise de C. Pitaru (Sibiu), care 
la 13—14 n-a sancționat mingea ju
cată de patru ori de Steaua. Cei mai 
buni de pe teren : Poroșnicu (Steaua) 
și Coste de la Știința. (P. ARCAN- 
coresp. reg.).

Știința Brașov — Minerul Baia Ma
re (m.I) 3—0 în 49 de minute. Victo-

Vrei să devii un mare campion?
(Urmare din pag. 1)

mâ străduiam să deprind tainele des
tul de complicatei aruncări a discu
lui, mi s-a spus din nou :

- Poate îți va părea curios, dar dis
cul se aruncă în primul rînd cu... pi
cioarele I

închipuiți-vă că ați fost măcar o 
clipă în locul meu și mă veți înțe
lege ! La trei sporturi, în trei cazuri 
diferite, trei antrenori să-ți spună ace
lași lucru : picioarele I...

★

La început, ca să fiu sinceră, n-am 
prea înțeles cum vine chestiunea 
.aceasta și tocmai de aceea m-a și 
.„deranjat" puțin. Pe măsură ce mă 
familiarizam însă cu discul mi-am dat 
seama că „a arunca cu... picioarele" 
nu este un simplu joc de cuvinte, ci 
un mare adevăr. La primele aruncări 
cu greu făceam să zboare discul spre 
25 de metri. Luni și luni de pregătire, 
de studiu tehnic, de eforturi înzecite 
abia de mi-au adus un neînsemnat 
progres. Intram în cerc hotărîtă să 
arunc cît mai bine și... cît mai de
parte. Făceam cu grijă piruieta și 
cînd să lansez discul, parcă picioa
rele mi se muiau de la glezne... Ia
răși 25-30 de metri I

Din momentul în care am început 
un lucru sistematic în tot timpul anu
lui, punînd un mare accent pe activi
tatea din lunile de iarnă, din clipa în 
care haltera a devenit un instrument 
indispensabil la oricare ședință de 
pregătire, rezultatele au început să 
crească în valoare. Vreau să arăt 
însă că fiecare salt valoric pe care 
l-am înregistrat a fost nu numai con
secința muncii desfășurate la antre- 
samente, dar și a tot ceea ce am fă- 

ric obținută clar, fără emoții de Știin
ța, dintre ai cărei jucători s-au re
marcat Bidian și Furtună. De la Mi
nerul — Rău și Andreica. (T. MANTII- 
coresp.).

Petrolul Ploiești — Farul Constanța 
(m.I) 3—2. Succes meritat, la capătul 
unui joc valoros, în care echipele s-au 
evidențiat mai ales prin jocul eficace 
de la blocaj. (ȘT. IONESCU-coresp...

MASCULIN

CLASAMENTELE

1. (1) Rapid București 15 15 0 45: 8 30
2. (2) Tractorul Brașov 15 12 3 39:20 27
3. (4) Steaua București 16 11 5 39:22 27
4. (3) Dinamo București 14 11 3 38:12 25
5. (5) Știința Galați 15 10 5 34:22 25
6. (6) Știința Brașov 16 7 9 26:33 23
7. (7) Petrolul Ploiești 16 6 10 2537 22
8. (8) Farul Constanța 16 5 11 2139 21
9. (10) Știința Timișoara 16 4 12 21:40 20

10. (9) Progresul Brăila 15 4 11 21:34
11. (11) Știința Cluj 15 4 11 18:36 19
12. (12) Minerul Baia Mare

FEMININ

15 3 17:41 13

1. (1) Rapid București 13 13 39: 6 26
2. (2) Dinamo București 13 12 1 37: 3 25
3. (35 Farul Constanța 13 9 4 3232 22
4. (4) C. P. București 13 6 7 26:27
5. (6) C.S.M. Sibiu 13 6 7 24:26 U
6. (5) Știința Cluj 13 5 8 2537 13
7. (7) Știinta Craiova 13 5 8 2133 18
8. f9) Penicilina Iași 13 4 9 193! 17
9. (li Partizanul roșu Bv. 13 4 9 15:32 17

10. (10) Metalul București 13 1 12 1137 14
In paranteze — locuri!" mp►atie ăe e-

chip-.- Înaintea jocurilor de duminica.

CICLISM

„Cupa primăverii"-un promițător debut 
at* 1 2 3 * * * 7 sezonului de ciclism

deci, datoria să analizeze încă de 
la începutul sezonului comportarea 
rutierului său si să ia măsurile 
care se impun). Din această poveste 
a cîștigat... Walter Ziegler care s-a 
văzut avansat pe locul I ! Clasa
mentul întrecerii este următorul :
1. W. Ziegler (Dinamo) 1 h. 07:48 ;
2. Ștefan Suciu (Dezrobirea Brașov);
3. Dan Mărgărit (Olimpia); 4. G. 
Moiceanu (Dinamo); 5. C. Popescu 
(Olimpia); 6. N. Niculescu (Steaua); 
7. L. Zanoni (Dinamo) ; 8. M. Vir
gil (Steaua) — același timp ; 9. D. 
Panaitescu (Steaua) 1 h. 07:55 ; 10. 
Tudor Vasile (Petrolul Ploiești) 1 h. 
08:52. „Cupa primăverii" a fo6t cîș- 
tigată de echipa clubului sportiv 
Olimpia.

Cîștigătorii celorlalte curse : Ion 
Stroia (SSE 2) la biciclete de tu
rism ; Dumitru Stanca (SSE 2) la 
semicurse; Gh. Ciumele (CPB) la 
juniori de cat. a Il-a și G. Negoies- 
cu (Steaua) la juniori cat. I.

o jumătate de oră fac exerciții de 
gimnastică specială pentru dezvolta
rea musculaturii picioarelor. De ase
menea, la antrenamente execut foar
te multe exerciții cu halterele. Nu
mai în această iarnă am ridicat la 
fiecare ședință de antrenament cel 
puțin 15 000 de kilograme!...

Cum am spus, pentru a ajunge la 
o performanță ridicată important este 
ceea ce faci la antrenament, dar la 
fel de mult contează și ceea ce faci 
singur, atunci cînd antrenorul nu este 
lingă tine. Foarte importantă este 
gimnastica de înviorare care trebuie 
transformată într-un „mic antrena- 
ment', „încălzirea", lucrul indivi
dual. Cunosc exemplul unui atlet 
care, ca și mine, avea o muscula
tură destul de slabă a picioarelor. 
Pentru a o întări și-a confecționat un 
mic covor de cauciuc pe care executa 
zilnic acasă, cîteva sute de diferite 
sărituri, cu și fără îngreuiere !...

ir
Tn altă ordine de idei, dar legat tot 

de pregătire, voi spune cîteva cuvinte 
și despre un alt factor al antrena
mentului, cel psihic. Eu am fost, sînt 
și... voi fi o mare emotivă 1 Emoțiile 
mi-au jucat multe „feste" în activi
tatea mea sportivă, după cum mi-au 
fost de mare ajutor în alte ocazii. 
Pentru Jocurile Olimpice de la Roma 
și Tokio unde am obținut medalii de 
bronz, în afars pregătirii fizice și 
tehnice, m-am preocupat în mare mă
sură si de latura psihologică. în pri
mul rînd am dorit din toată ființa să 
realizez ceva deosebit și spre acest 
scop înalt mi-am canalizat toate emo
țiile. Pentru a mă putea „obișnui" cu 
viitoarele adversare, mi-am procurat 
fotografiile lor, le-am lipit în jurna-

(Urmare din pag. 1)

a-și valorifica șansele. Cu 500 m 
înainte de final a atacat Dragoș Pa- 
naitescu. Pentru o clipă am avut 
impresia că va cîștiga, dar puterile 
l-au lăsat tocmai cînd ar fi avut 
mai mult nevoie de ele. Plutonul 
revine. Atacă simultan, pe aceeași 
linie, Mircea Virgil și Gabriel Moi- 
ceanu. Ei merg în același tempo 
aproximativ 100 rrî, după care Mir
cea Virgil, părăsindu-și culoarul de 
sprint, își silește adversarul să se 
îndrepte spre bordură pînă cînd 
este gata să cadă. în această si
tuație G. Moiceanu cedează și Mir
cea Virgil cîștigă detașat. Juriul 
însă, în mod firesc, nu este de 
acord cu această comportare nere
gulamentară și nesportivă și-l re
trogradează pe Mircea Virgil pe ul
timul loc din pluton. (Mircea Vir
gil, un alergător tînăr și — se pare 
— talentat, nu este la prima infrac
țiune. Clubul sportiv Steaua are,

cut în afara orelor propriu-zise de 
pregătire.

Pînă a ajunge la rezultatele cunos
cute a fost necesar să depun o mun
că grea. în sport, ca de altfel în ori
care alt domeniu de activitate, nu 
se poate ajunge la rezultate deose
bite fără o muncă la fel de... deose
bită, MARILE PERFORMANTE FIIND 
DIRECT PROPORȚIONALE CU VO
LUMUL Șl CALITATEA MUNCII DE
PUSE. Unii sportivi ajung mai repede, 
aș zice chiar mai direct la perfor
manțe ridicate (a se avea în vedere 
exemplul Mihaelei Peneș, campioană 
olimpică la 17 ani, dar... după cîțrva 
ani de pregătire foarte serioasă 1), 
alții - printre care mă număr și eu - 
au nevoie de un timp mai îndelungat 
pînă a ajunge la o medalie olimpică.

★
Ei bine, pentru mine, încă de la 

primii pași în sport, povestea cu pi
cioarele a fost o realitate. Alți spor
tivi au alte asemenea „povești" ! Eu 
n-am avut o musculatură a picioa
relor dezvoltată corespunzător pen
tru sportul de performanță. De aceea, 
la tenis de masă stăteam „țintuită" lo
cului, la baschet nu mă înălțăm sufi
cient în lupta de la panou, iar la atle
tism n-aveam tocmai unu! din facto
rii. esențiali ai aruncării. N-am să in
tru în amănunte de ordin biomecanic, 
să explic mecanismul unei aruncări 
de disc pentru a evidenția astfel ne
cesitatea unor picioare „puternice", 
dar fără a avea asemenea picioare 
nu poți fi un bun aruncător.

lată de ce am lucrat, cu toată con
vingerea, pentru corectarea acestei 
lipse, nu numai la antrenamentele 
„planificate" dar și în afara lor. Vă 
voi spune, de pildă, că în fiecare di
mineață, de oum mă scol, cel puțin

Peste 150 de elevi și eleve au evo
luat vineri și sîmbătă la Cluj, la con
cursul republican de gimnastică re
zervat liceelor cu program special de 
educație fizică.

La fete, după o dispută vie între 
gimnastele bucureștene ți cele brașo
vene, întîietatea a revenit formației 
Liceului nr. 35 din Capitală. Pe locul 
3 s-a clasat echipa orașului gazdă, 
în concursul băieților cel mai bine 
s-au prezentat sportivii din Tg. Mureș 
și Iași.

Nivelul tehnic al competiției a fost 
însă, în general, mediocru. Unele echi
pe s-au prezentat chiar sub acest ni
vel. cu sportivi insuficient pregătiți, 
(liceele din Craiova, Rm. Vîlcea, Tg. 
Mureș, la fete, Galați și Craiova, la 
băieți).

Desigur, am putut urmări și cîțiva 
gimnaști și gimnaste de perspectivă, 
cu o pregătire bună, dar număra! lor 
a fost mai mic decît ne așteptam. 
Ne-au plăcut îndeosebi : Rodăca Ghiu
lea (București), Aneta Duțan (Iași), 
Rodica Secoțaa (Timișoara), Liana 
Duicu Brașov), Gheorghe Păunescu 
(Craiova). Petre Mihaiuc (București), 
Paul Vesi (Tg. Mureș), Romeo Moț- 
aecuțu (Iași).

Petre Mihaiuc (Liceul nr. 35 București) execută o „sfoară* la sol
Foto : T. Roibu

REZULTATE FETE, pe echipe: 
1. Lioeul nr. 35 Bucureștii (prof. Bar
bara Dumitrescu) 304,20 p. 2. Liceul 
nr. 2 Brașov (prof. Ileana Diaconescu) 
298.95 p. 3. Liceul nr. 8 „Nicolae 
Bălcescu“ Cluj (prof. Zina Belu și 
Anica Bindea) 276,60 p ; INDIVI
DUAL COMPUS, cat. maestre : 1. 
Lucia Chiriță (București) 73,20 p. 2. 
Liana Duicu (Brașov) 67,90 p. 3. Ro
dica Ghiulea (București) 65,15 p. ; 
cat. I senioare : 1. Aneta Duțan (Iași) 
60,75 p. 2. Maria Florwou (Timișoara) 
60.00 p. 3. Maria Lefter (Galați) 
59,35 p. ; cat. I junioare: 1. Sabina 
Serbănescu (București) 53,35 p. 2. 
Cristina Ungureanu (București) 52,90 p. 
3. Rodica Socoșan (Timișoara) 52,45 p.; 
cat. a Il-a : junioare : 1. Tamara Dan 
(București) 44,80 p. 2. Ștefania Bacoș 
(Timișoara) 44,45 p. 3. Ecaterina Bo- 
toncea (București) 43,40 p. ; BĂIEȚI, 
pe echipe : 1. Liceul nr. 2 „Bolvai 
Farkaș" Tg. Mureș (prof. Francisc 
Baraibaș) 291,72 p. 2. Liceul nr. 2 Iași 
(prof. Nicolae Oloi-eru) 277.90 p. 3. 
Liceul nr. 35 București (prof. Gabriel 
Mailea) 276,94 p. ; INDIVIDUAL 
COMPUS, cat. I. seniori : 1. Petre 
Mihaiuc (București) 54,20 p. 2. Gheor- 
ghe Păunescu (Craiova) 53,80 p. 3. 
Ioțif Islai (Tg. Mureș) 52,70 p. ; cat. 
a Il-a seniori : 1. Paul Vesi (Tg. Mu
reș) 54,20 p. 2. Romeo Moșnegnțu 
(Iași) 53,75 p. 3. Dionisie Mircea (Bra
șov) 52,70 p. ; cat. I juniori : 1. A- 
drian Stoica (București) 55,45 p. 2. 
Zoltan Ambruș (Tg. Mureș) 53,25 p. 
3. Teodor Șoșa (Cluj) 52,75 p. ; cat. 
a Il-a juniori: 1. Liviu Folescu (Rm. 
Vilcea) 52,85 p. 2. Vasile Toth (Cluj) 
51,50 p. 3. Constantin Simion (Bucu
rești) 50,70 p.

ILDICO ȘIRIANTI

Iul de antrenament și le-am privit zil
nic de zeci și zeci de ori. Mi se părea 
că Ponomareva, Press, Mihailova, 
Connolly, Lotz și toate celelalte ie
șeau din fotografie și intrau în cer
cul de aruncare. Le-am studiat astfel 
pe fiecare, le-am observat „slăbiciu
nile" și „punctele tari", m-am obișnuit 
cu ele. La Roma și la Tokio, la con
curs aveam impresia că le revedeam 
după o despărțire de' numai cîteva 
minute I

lolanda Balaș, de exemplu, pe vre
mea cînd țintea să doboare recordul 
de 1,74 m al englezoaicei Hopkins, 
pentru a se „obișnui" cu înălțimea vi
itorului record mondial și-a fixat 
acasă, pe un perete, o ștachetă la 
1,75 ml Privind-o de zeci de ori 
aproape că, această înălțime, nici nu 
i s-a mai părut... cine știe ce I

Alți sportivi procedează altfel, dar 
toți cei care au ajuns printre cei mai 
buni din lume își datorează succesele 
unei preocupări deosebite pentru 
sportul respectiv. Și să nu se uite că 
lupta pentru performanțe nu aduce 
întotdeauna numai satisfacții ! Un 
sportiv adevărat trebuie să fie astfel 
pregătit îneît să înțeleagă și amără
ciunile, să învețe din înfrîngeri, să nu 
se lase „doborît" ia primul insucces I 

Marile performanțe se pregătesc 
la antrenamente. De aceea timpul 
afectat antrenamentelor trebuie folo
sit la maximum, avînd toată grija să 
nu se irosească nici un minut din pre
gătire. Tinerii noștri sportivi trebuie 
să înțeleagă bine că numai antrena
mentul nu rezolvă totul. După păre
rea mea, repet, Ia fel de important 
este tot ce se face — individual — 
ÎN AFARA ANTRENAMENTULUI, se
riozitatea în muncă.

P. Decuseară și Melania Treistari 
învingători în concursul 

republican de primăvară la sărituri
Timp de două zile, piscina acope

rită de la Floreasca a fost gazda 
concursului republican de primăvară 
al săritorilor de la trambulină, Ia 
care au fost prezenți cei mai buni 
sportivi din București, Oradea și Si
biu.

In lipsa sibianului Ganea (acciden
tat cu puține zile înaintea finalelor), 
bucureșteanul Pantelimon Decuseară 
s-a impus fără dificultate în întrecerea 
seniorilor, ca de altfel și colega sa de 
club Melania Treistaru, care a domi
nat de departe lotul senioarelor. Iată 
cîștigătorii concursului în ordi
nea categoriilor de vîrstă : BĂ
IEȚI II : 1. R. GRAMA (C.S.Ș.) 
158,85 p, 2. T. Schileru (C.S.Ș.) 
121,30 p; BĂIEȚI I : 1. C. NEDELCU 
(C.S.Ș.) 297,70 p, 2. A. Muhlstefen 
(S.S.E. Sibiu) 186,85 p, 3. A. Gavoz- 
dea (S.S.E. Sibiu) 180,65; JUNIORI 
I: 1. M. BODEA (S.S.E. Sibiu) 272,45 
p, 2. M. Coricovac (Progresul Buc.) 
266,05 p; JUNIORI II: 1. J. TREIS
TARU (Progresul) 242.60 p, 2. I. 
Ilieș (Progr.) 221,75; SENIORI: 1. P. 
DECUSEARĂ (Progresul Buc.) 444,25 
p, 2. Gh. Baican (Progr.) 400,60 p, 3. 
Gh. Ungureanu (Progr.) 363,15 p.

FETE II : 1. IRINEL POPESCU 
(C.S.Ș.) 154,25 p, 2. Freia Muhlstefen 
(S.S.E. Sibiu) 149,95; FETE 1:1. MA
RIANA VOINEA (C.S.Ș.) 167,55 p. 2. 
Doina Săvulescu (C.S.Ș.) 148,20 : JU__ 
NIOARE II : 1. DACIA SCHILEM* 
(C.S.Ș.) 228,85 p, 2. Eva Szabo (Crișul 
Oradea) 209,15; JUNIOARE I: 1. MĂ- 
RIUCA ISĂCESCU (Progresul Buc.) 
248,25 p. 2. Natașa Teodorescu (C.S.Ș.) 
143,05 p; SENIOARE: 1. MELANIA 
TREISTARU (Progresul Buc.) 322,5.5 
p., 2. Mariana Farcaș (Crișul Oradea) 
214 p; 3. Margareta Vereș (S.S.E. Si
biu) 204,45 p.

Carmen Cehanzuc (12 ani) — 
1:16,5 la 100 m liber

în ultimul concurs al înotătorilor 
bucureșteni, tînăra Carmen Cehanzuc 
(12 ani) a parcurs distanța de 100 m 
liber în 1:16,5 — nou record republi
can de sală (v. rec. 1:18,9).

COPII — 100 m fluture (m) : 1. Al. 
Preda (SSE 1) 1:24,1 ; 2. L. Copcealău 
(Dinamo) 1:28,3 ; 100 tn fluture (f) : 
1. Marina Franchia (SSE 1) 1:29,7 ; 
100 m spate (m) : 1. Gh. Dumitru (CSȘ) 
1:19,5; 100 m spate (f) ; 1. Ioana 
Cartojan (Rapid) 1:27,6; 100 m bras 
Cm): 1. Ad. Stanciu (SSE 2) 1:23,8; 
100 m bras (f) : 1. Gabriela Onuțiu 
(SSE 2) 1:30,2 ; 100 m liber (m) : 1. L. 
Nicolae (CSȘ) 1:12,4 ; 2. Ad. Spînea 
(Dinamo) 1:14,7 ; 100 m liber (f) :
1. Carmen Cehanzuc (SSE 2) 1:16,5 _— 
rec. republican de sală ; 133 m mixt 
(m) : 1. Al. Preda 1:54,4 ; 133 m mixt 
(f) : 1. M. Franchia 2:00,5.

SENIORI — 200 m liber țm) : 
1. M. Căprărescu (Steaua) 2:16,7 ; 
200 m spate (m) : 1. Gh. Trohanî 
(CSȘ) 2:36,8 ; 200 m bras (m) : 1. A. 
Schmaltzer (Steaua) 2:54,7 ; 2. Gh. 
Pop (Rapid) 2:56,2 ; 200 m bras țf) : 
1. Adriana Lambadarie (Steaua) 3:11,4; 
400 m liber (f) : 1. Ingrid Ungur 
(Steaua) 5:22,0 ; 100 m fluture (m) : 
1. iC- Georgescu .(Steaua) 1:05,6; 

100 m spate (m) : 1. M. Rău (CSȘ) 
1:17,5 ; 100 m bras (m) : 1. S. Gubo- 
vici (SSE 1) 1:21,0; 100 m bras (f) : 
1. A. Lambadarie 1:30,4 ; 100 m liber 
(m) : I. M. Căprărescu 61,8 ; 100 m 
îiber (f) : 1. Cristina Ursu (SSE 2) 
1:11,1 : 133 m mixt (f) : 1. Ingrid Un
gur 1:48,7; 2. Liliana Gruia (SSE 1)
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„REZULTATUL E NORMAL’
ION ALEXANDRESCU, secretar 
:neral adjunct al F.R. Fotbal, obser- 
ttor federal la meciul Știința Craiova 
- Rapid : „Consider că rezultatul 
restei partide este just. Pot spune 
liar că scorul de 1—0 îi dezavanta- 
ază pe craioveni care au avut ne- 
imărate ocazii. Astfel, în prima re- 
iză, V. Ionescu a fost de două ori 
Iar cu Andrei în față, iar Pilugaru 
scăpat și el o dată. în a doua parte 
partidei, lăsînd la o parte penaltiul 
tat de Eftimie, V. Ionescu a expe
rt balonul în bară. Deci superioritate 
I partea studenților pentru că Rapid 
a tras nici un șut la poarta lui 
[puc pînă în min. 70. Autorul șutu- 
| : Lupescu ! ,
[Arbitrajul prestat de Gavriilă Pop- 
|așov îl consider ca bun pentru că 
|reprimat orice tendință de joc dur, 
[apreciat bine jocul bărbătesc și con- 
rtul dintre adversari, mai ales atunci 
|id exista diferență de gabarit între 
pători. Despre faza din min. 85 cînd 
ptroc a marcat, pot spune că în mo- 
■tebil în care Motroc a șutat, arbitrul 
ptușă Em. Bucșe era cu steagul ridi- 
I (deci ofsaid la Motroc). După meci 
Iritrul Gavrilă Pop a deolarat că el 
I fluierat mai înainte un fault la 
I Dan, dar eu nu am auzit fluierul

tele de apărare. Și C.S.M.S.-ul a păcă
tuit, însă, prin lipsă de variație în 
acțiunile ofensive, exagerînd prin 
jocul combinativ și neglijînd, aproape 
total, trasul la poartă de la distanță**. 

LA BRASOV, PUȚINE MOMENTE 
' DE „FOTBAL"

BAZIL MARIAN (observator fede
ral la meciul Steagul roșu — Știința 
Timișoara) : „Puținele perioade de joc 
care ar merita calificativul satisfăcă
tor se datorează doar formației gazdă, 
.într-adevăr, fotbaliștii brașoveni au 
avut inițiativa în acest joc, și-au 
creat numeroase ocazii de gol, îndeo-

JOC DE BUN NIVEL TEHNIC 
LA PLOIEȘTI

DINCĂ SCHILERU (observator fe
deral la meciul Petrolul—Dinamo Pi
tești) : „O parte din componentele care 
stau la baza fotbalului modern au fost 
realizate în desfășurarea acestei par
tide. Am putut să observ în jocul ce
lor două echipe un ritm susținut, ceea 
ce denotă că perioada pregătitoare a 
fost folosită din plin. Din punct de 
vedere tehnic, jocul s-a situat la un 
bun nivel, cu un plus de contribuție 
din partea Petrolului. îmbucurător 
este faptul că jucătorii Dridea I și 
Badea au manifestat duminică, o for-

DOUĂ CONCEPȚII TOTAL 
DIFERITE

ON BĂLĂNESCU (observator fe
ral la meciul Farul — C.S.M.S.): 
pcul de la Constanța a prilejuit 
Mruntarea a două concepții : una 
echipei Farul care a orientat acțiu- 
e perpendicular pe poartă, dar cu o 
Anunțată doză de improvizație. Să 
explicăm : formația gazdă a mizat 

tlusiv pe incisivitatea „vîrfurilor* 
inolache și Ologu. Cu o mai mare 
riație în construirea atacurilor, con- 
ntenii ar fi realizat mult mai 
Ut.
C.S.M.S.-iil a acționat Ia "polul 
ks» : și-a bazat jocul pe o mișcare 
Enanentă, pe construirea acțiunilor 
Ei transmiteri directe de mingi (la 
|e au participat și ambii fundași lâ
nii), pe replieri rapide în momen-

*...

Semnal de alarmă : Ion Ionescu 
nu mai driblează ! Cînd un jucător 
renunță la singura armă de care dis
pune, lucrurile nu stau prea bine. Nu 
trebuie să uităm că Ionescu este SIN
GURUL VÎRF DIN ATACUL RAPI
DULUI. .. Din păcate, extremele 
mai ales, Codreanu se mulțumesc 
rolul de... șmotru.

★
Strîmbeanu și-a dominat zona 

forța lui Ghergheli și, aș spune, cu 
plus de finețe tehnică. Bravo I

★
Dumitriu a greșit grav atunci cînd 

a încercat să joace mingea cu .fiti
luri*. deși a fost jucat ,om la om". 
Talentatul Dumitriu trebuie să se de 
cidă : ori își va asuma din plin sarci
nile de ,vîrf*. cu șocurile inerente în 
fața unei apărări aglomerate, ori va 
trebui să se reprofileze pentru mijlo
cul terenului, unde inteligența pe care 
nu i-o contestă nimeni va putea f' 
fructificată mai bine, pe un spațiu mai 
puțin sufocant.

Dar, pentru asta trebuie să-și dez
volte rezistenta. Corso aleargă de 
cinci ori mai mult decît Dumitriu

IOAN CHIRILĂ

și. 
cu

cu 
un

Cupei Balcanice" 
în discuția delepatilor 
echipelor participante
• AU FOST ALCĂTUITE SERIILE 
EDIȚIEI 1966 • REPREZENTAN
TELE NOASTRE : U.T.A. SI FARUL
• ALTE HOTÂRÎRI ALE SECRE

TARIATULUI COMPETIȚIEI

Nu de mult, la Sofia s-a disputat 
partida dintre formația locală Lokomo
tiv și A.E.K. Atena (3—3). Cu acest 
joc s-a inaugurat a V-a ediție a turneu
lui balcanic intercluburi. Evenimentul s-a 
produs însă înainte de a se fi încheiat 
ediția 1965 a acestei competiții. într-a
devăr. echipele Beșiktaș Istanbul. Rapid 
București. Spartak Plovdiv. Farid Con
stanța, Olimpiakos Pireu și „17 Noiem
brie*4 Tirana n-au încheiat încă meciu
rile iar după aceea urmează abia să se 
dispute finala dintre cîștigătoarele celor 
două serii.

Această „suprapunere* se datorește ne- 
regularității cu care s-a desfășurat com
petiția anul trecut. Faptul că echipele 
participante n-au căzut de acord asupra 
datelor de joc, sau nu le-an respectat 
uneori pe cele stabilite, a dus la pre
lungirea duratei de disputare a Cupei 
peste termenul fixat- și, în aceiași timp, 
a determinat o scădere a interesului 
pentru meciuri.

Regularitatea constituie o condiție de 
prim ordin, nu numai în cazul turneu
lui balcanic, ci și în al oricărei alte 
întreceri similare. De aceea, la ultima 
reuniune a secretariatului Cupei — ți
nută la Belgrad — pe primul plan s-a 
aflat problema respectării calendarului 
competiției în așa fel îneît fiecare 
ediție să fie încheiată la timp. Dele
gații federațiilor din țările participante 
la Cupa Balcanică au tratat cu toată 
seriozitatea această chestiune și s-au an
gajat să asigure condițiile necesare unei 
bune desfășurări a competiției.

în privința ediției a V-a a Cupei Bal
canice, s-a căzut de acord să fie men
ținută vechea formulă de disputare, adică 
două serii de cile patru echipe. Aceste 
serii au următoarea componentă :

Seria l : 1. Bulgaria ; 2. România : 
3. Albania ; 4. Turcia.

Seria a II-a: 1. România, 2. Bulga
ria ; 3. Grecia ; 4. Iugoslavia.

Echipele participante anunțate: Cerno 
More Varna, U. T. Arad și Partizan 
Tirana în seria I. Farul Constanta, Lo
komotiv Sofia, A.E.K. Atena și V ar dar 
Skoplje în seria a II-a. Nu și-a desemnat 
încă reprezentanta federația turcă.

In aceeași ședință a fost stabilit și 
programul pe etape al competiției : 2 cu 
3 și 4 cu 1 (etapa I). I—2 și 3—4 
(etapa II), 2—4 și 3—1 (etapa III). 
Cifrele indică pozițiile echipelor în cele 
două serii de mai sus. Conform acestui 
program, echipele noastre urmează să 
joace pe rînd : U.T.A. cu Partizan Ti
rana. Cerno More Lama și echipa turcă; 
I ARI L cu Iar dar Skoplje, Lokomotiv 
Sofia și A.E.K. Atena (returul va avea 
loc în aceeași ordine).

în sfîrșit, s-a mai hotărît ca :
• fiecare echipă să susțină cel pu

țin un meci pe lună :
• finala ediției 1966 să se dispute 

în iulie.
Modul cum au fost dezbătute proble

mele acestei competiții, precum și măsu
rile luate în comun dau speranța că de 
acum înainte Cupa Balcanică va avea 
regularitatea necesară în desfășurare, 
ceea ce va contribui la o creștere însem
nată a interesului stîrnit de ea.

jj

MICROSTATISTICĂ
• în prima etapă a returului echi

pele gazdă s-au arătat imbatabile : au 
cîștigat 5 partide și au terminat doua 
la egalitate, realizind astfel 12 puncte, 
față de numai două obținute de echi
pele care au jucat in deplasare

• Strîmbeanu (Știința Craiova) a 
marcat primul lui gol din campionat 
duminică. Un gol care a răsturnat li
derul. ..

• Cele mai spectaculoase salturi în 
clasament : Dinamo București (de pe 
locul 11 pe 7) și Farul (12 — 8) ; cel 
mai spectaculos salt în... josul clasa
mentului : Știința Timișoara (5 — 9).

• Au fost acordate 3 lovituri de la 
llm. Două au fost transformate (au
tori Pîrcălab și Ene II, de la Dinamo 
București), iar a treia a fost ratată 
de Eftimie (Știința Craiova).

• în clasamentul jțolgeterilor, Ion 
Ionescu (Rapid) continuă să conducă 
cu 15 goluri. Cel mai apropiat urmări
tor : Naghi (Dinamo Pitești) cu 11 go
luri. Urmează, în ordine : Ene II (Di
namo București) cu 10 goluri și tande
mul petrolist Dridea 1 — Badea, cu

cîte 8 goluri fiecare.
• Cele mai mari și.. . cele mai mici 

note : C. Dan 10, Strîmbeanu 9. Dumi
triu 4. Ionescu 4.

Știința Craiova — Rapid 1—0. Un duel de apărători. De la stingă la dreapta : 
Strîmbeanu (5), Lupescu, Bitlan și Dan (la balon), Mined (3)

Foto : St. Ciotloș
mă sportivă care îi îndreptățește să fie 
titulari ai lotului nostru reprezentativ.

Se impun cîteva cuvinte și în pri
vința tacticii adoptate de Dinamo Pi
tești și anume : jocul prudent în apă
rare poate da rezultate numai dacă 
contraatacurile vor fi gîndite mai bine 
și nu efectuate la întîmplare“.
POST SCRIPTUM CRAIOVEAN

Oltenii susțin că „orașul lor cel 
mare" este pentru fotbalul românesc 
ceea ce Napoli este pentru calcio. 
Nimic rău în asta. Dimpotrivă. Fotba
lul are nevoie de respirația fierbinte 
a tribunelor. Nimic rău nici în faptul 
că Eftimie este poreclit Sivori.

Un lucru nu înțelege, însă, reporte
rul : de ce mingea dată „acasă* de 
Mincă este aplaudată, iar cea dată de 
Dan — huiduită ? Hai să medităm, 
puțin, la asta- bravi și înflăcărați su
porteri din împărăția astrahanului— 

★
Știința a răspuns cu o voință exem

plară tumultuoasei orchestre din tri
bună. A avut și ocazii destule, care 
ar fi putut-o scuti de emoțiile celor 
80 de minute albe. Ionescu (Știința), 
singur cu Andrei în față (min. 42), 
același Ionescu, bară (min. 57) și 
garu (min. 64) au fost cele mai 
ocazii craiovene.

★
Rapid a încercat să domolească 

gea la mijlocul terenului, prin 
scurte. Dar, vîrfurile . 
nimic. Știința, in schimb, 
deseori „vîrfurile" prin 
care, deși hazardate- au fost în pra
gul concretizării.

Pasa lungă isi cere și ea drepturile. 
Suarez greșește și el două din patru, 
dar una e gol.

sebi în repriza a II-a, pe care însă nu 
le-au fructificat în proporția dorită 
din cauza aportului slab adus de înain
tașii centrali. Din punct de vedere tac
tic. echipa s-a orientat ceva mai bine 
în repriza secundă.

Știința Timișoara a pus accentul pe 
defensivă, apărîndu-se cu superioritate 
numerică. Această tactică i-a reușit 
timp de 40 de minute și cu concursul 
adversarului”.

Bobiță din nou pe stadion!
de Neagu Radulescu De la I.E.B.S

Petrolul s-a instalat în 
fruntea clasamentului

Rapid a coborît pe lo
cul doi.

i. Petrolul

gAPID, 

CSMS 

U.TA 

STELAR ILL

■4 PE-Tt&LJM.

Plu- 
clare

3. C.S.M.S.
t, U.T.A»
i. Steagul roșu
6. Știința Craiova 

J. 1. DLnarao București
8. FsmU
». Știința Tfmfțsara 

I». Silința Cluj
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PÎNAMt

— Ce înseamnă asta ?
— Ce să însemne ? Retur I

min- 
pasc 

n-au preluat 
i-a lansat 
ingi lungi

• Biletele pentru întîlnirea de 
fotbal SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA—VOJVODINA NOVISAD, 
de mîine de pe stadionul Re
publicii, se găsesc de vinzare 
la casele obișnuite : str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, 
agenția CCA b-dul Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dina
mo, Giulești, patinoarul „23 Au
gust", precum și la casa nou în
ființată în parcul halelor Obor.

• Patinoarul „23 August" este 
deschis pentru patinaj public ZIL
NIC între orele 18—20, iar dumini
că și dimineața între orele 9—12.

• Biletele pentru galele de box 
de astăzi și joi de la sala Floreasca 
se găsesc de vinzare la casa din str. 
Ion Vidu.

Dridea către Badea : — Prive
liștea e foarte frumoasă. Eu zic 
să răminem aiciI

Astăzi, ultima zi la concursul special Pronoexpres
★

Pircălab a făcut o par
tidă foarte bună I

★
Siderurgistul se menți

ne pe ultimul loc

Astăzi este ultima zi în care mai pu
teți să depuneți buletine pentru con
cursul special Pronoexpres din 23 mar
tie. la care se atribuie suplimentar nu
meroase premii în obiecte și bani. Lista 
premiilor suplimentare cuprinde 10 auto
turisme: 1 „Fiat 1.300", 1 „Renault
10 major", 1 „H artburg-Lux" 312 1. 
1 „Wartburg - Lux" fără radio. 1 „Fiat 
850", 5 „Trabant-Combi", scutere, tele
vizoare,- frigidere, aspiratoare.

cusut, aragazuri, aparate
a.

Se extrag 22 de numere, 
mele se pot cîștiga și cu 5

Rețineți ' Azi ultima zi pentru depu
nerea buletinelor. Agențiile Loto-Prono- 
sport vă țin la dispoziție și buletine 
gata completate.

mașini 
de radio

Autoturis- 
numere.

săptămînal Pronosport cu 13 meciuri. 
Acest nou concurs prezintă mari a- 
vantaje pentru participanți, din care 
amintim :

— Se atribuie cinci feluri de premii.
— Se alocă inițial, din fond special, 

suma de 250.000 lei, în afara fondului 
de premii al concursului respectiv.

— Se pot depune și buletine indivi
duale cu taxa de participare de 50%.

— Se pot cîstiga premii pînă la 
210.000 lei cu o variantă întreagă sau 
eiiiar cu una jucată 50®/®.

— Se creează posibilitatea, prin exis
tența unui fond de rezervă, ca la unele 
concursuri să se poată plăti premiul 
minim de 10 lei, chiar dacă cota cate
goriei nu va fi suficientă.

Crișul, IV. Stiinta Cluj—Știința Craio
va. V. C.S.M.S. Iași—U.T.A.. VI Dina
mo Pitești—Steagul roșu, VII. Side
rurgistul—Petrolul. VIII. Fiorentina— 
Juventus. IX. Internazionale—Cagliari, 
X. Roma—Bologna, XI. Spăl—l.azio, 
XII. Torino — Napoli, XIII. Varese—Mi
lan

PRONOEXPRES

ÎN CURÎND, NOUTĂTI 
LA PRONOSPORT

PROGRAMUL 
PRONOSPORT

27 MARTIE

CONCURSURILOR
DE DUMINICĂ

— E Ion de la Dinamo, sau 
„Fifi înaripatul" de la cinema Re
publica ?

— Ce faci ? Nu mai ai de gind 
să ieși la suprafață ?

Cti prilejul împlinirii a 12 ani de la 
introducerea concursurilor de pronosticuri 
sportive, începind cu data de 3 aprilie 
1966 în locul concursurilor Pronosport 
A și B se introduce uu singur concurs

Programul concursurilor Pronosport A 
13 și B 13 de duminică 27 martie, est» 
următorul :

1. Știința Timișoara—Dinamo Bucu
rești, 11. Rapid—Farul, 111. Steaua—

Premiile concursului Proncexpres 
nr. 11 din 16 martie 1966:

Categoria a l I-a : I variantă a 34.205 
lei și 10 variante a 9.205 lei.

Categoria 
1.124 lei.

Categoria 
lei.

Categoria
Categoria

lei.
Report la
Premiul de 25.000 lei atribuit unei va

riante de categoria a II-a va fi tras ia 
sorți miercuri 23 martie 1966.

a IlI-a: 97 variante a

categoria I : 209.862 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
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După turneul popicarilor români în Iugoslavia
Turneul întreprins de popicarii 

români în Iugoslavia s-a încheiat așa
dar, cu următorul bilanț : 2 victorii, 
2 înfrângeri și 4 noi recorduri ale 
țării. Aceste rezultate reclamă unele 
completări, pe care le facem acum, în 
urma unei convorbiri telefonice cu 
antrenorul F. Popescu.

— în prima întîlnire, desfășurată 
la Ljubljana pe o arenă corespunză
toare, cu piste, bile și popice de bună 
calitate —ne-a spus antrenorul F. Po
pescu — ambele echipe au evoluat la 
valoarea lor. Jucătorii noștri, autorii 
a două recorduri, au întrecut chiar aș
teptările.

— Ați accentuat asupra materialelor 
de joc de la Ljubljana pentru că pu
neți, cumva, înfrângerea de la Zagreb 
pe seama arenei ?

— Intr-o oarecare măsură, da. Pe 
trei din cele patru piste se formaseră 
canale și, necunoscînd aceste particu
larități, reprezentanților noștri le-a 
fost mai greu să le descopere. Totuși, 
aceste dificultăți ne-au folosit, întrucît

ne-am dat seama mai bine de deficien
țele pe care le au încă unii selecțio- 
nabili. Astfel, Cornelia Moldoveana, 
Elena Lupescu și, în mai mică măsură, 
Elena Predeanu au dovedit că nu cu
nosc încă toate procedeele tehnice pen
tru a fi în stare să „stâpînească” pis
tele. în consecință, ele au aruncat 
cele mai multe bile în... gol. In plus, 
înfumurate, nu au ascultat sfaturile 
antrenorilor, ca și Dumitru C. Dumi
tru, de altfel, care s-a ambiționat să 
joace culoarul stîng, cînd pistele îl fa
vorizau pe cel drept. în schimb, Mar
gareta Szemani, Elena Trandafir, Ma
ria Rus, C. Vînătoru, P. Purje, T. Sze
mani, I. Micoroiu și C. Rădulescu au 
fost oamenii de bază ai reprezentati
velor noastre.

Popicarii români au în față un bo
gat program internațional. Așteptăm ca 
ei să se pregătească și mai bine și să 
confirme bunele aprecieri în apropia
tele întîlniri, mai ales, la .mondiale”.

TR. IOANTȚESCU

Distanțe mici intre fruntașii 
turneului din Capitală

Turneul de șah din Capitală a tre
cut de jumătatea desfășurării sale, fără 
ca șansele celor care luptă pentru pri
mele locuri ale clasamentului să poată 
fi apreciate eu mai multă precizie.

Dintre rezultatele rundelor 7—9 este 
de notat înfrîngerea lui Soos, în fața lui 
Nacu, rezultat prin care maestrul din 
Tg. Mureș rămîne pentru moment dis
tanțat de locurile fruntașe. Ungureanu 
a cîștigat un punct scontat la Drozd, 
rămînînd pe primul plan al clasamen
tului. Reicher a cîștigat la Vaisman. 
Fostul campion al Capitalei continuă

BOX

In turneul de la Constanța

să fie neînvins și posesor al unui scor 
ridicat. Dacă mai menționăm că Partos 
a cîștigat la Buza, epuizăm numărul 
partidelor decise. Restul au fost toate 
remize! Să Ie enumerăm: Stanciu—Guns- 
berger. Partos—Nacht. Botez—Neamțu. 
Soos—Buza, Mititelu—Nacu (runda VII); 
Pavlov—Stanciu, Gunsberger—Ungurea- 
nu, Reicher—Mititelu, Neamțu—Par
tos, Buza—Botez (runda VIII), Nacht— 
Neamțu, Botez—Nacu (runda IX).

Iată punctajele celor situați în partea 
superioară a clasamentului (pe puncte 
rfștigate și pierdute, fără menționarea 
întreruptelor): Ungureanu 5x/2 — 272» 
ReicheT și Gunsberger 5 — 3, Botez și 
Nacu 5 —4, Pavlov 4!/2 — 2I/2, Stan
ciu și Partos 4% — 3f/2.

RD. V.

Concursul de cros

de la Berlin
BERLIN 21 (prin telex, de Ia re

dacția ziarului „Deutsches Sport 
Echo”). In apropiere de Berlin s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de cros, care a avut loc pe un tra
seu deosebit de dificil. Proba de 10 
km a fost cîștigată de Dutov 
(U.R.S3.) în 29:37,4 urmat de com
patriotul său Baidiuc. Sportivii ro
mâni au ocupat următoarele locuri: 
7. Rusnac 30:45.2... 11. Lupu 31:11,4; 
12. Buiac 31:20,4. (Au luat startul 
25 concurenți). In proba de 4 km, 
primele locuri au fost ocupate de 
sportivii sovietici : Badinski 11:39,8; 
Hlistov 11:48; Overciuc 11:45,4. A- 
lergătorul român Bloțiu s-a cla
sat pe locul 12 din 16 concurenți.

„tniîlnirea dintre reprezentativele 
de fotbal ale echipelor Franței și 
Italiei (0—0) a fost echilibrată dar de 
nivel tehnic mijlociu, apărătorii 
arătindu-se superiori atacant Hor. 
Acest meci a fost o decepție 
în ce-i privește pe fotbaliștii italieni, 
fără a fi însă deosebit de încurajator 
pentru francezi", subliniază comen
tatorul agenției France Presse. în fo
tografie, francezul Chorda (stingă) 
și Giani Rivera (Italia) lși dispută 
balonul.

Telefoto U.P.I. — Agerpres

Cum au evoluat
duminică viitorii

Turneul de șah de la Belgra

BELGRAD 21 (prin telex). — în 
turneul internațional de șah de la 
Belgrad, lupta pentru primul loc 
continuă să se dea între campioana 
mondială Nona Gaprindașvili și re
prezentanta României, maestra in
ternațională Alexandra Nicolau.

în runda a 11-a, adversara cam
pioanei române a fost cunoscuta 
șahistă iugoslavă Tereza Stadler. 
Nicolau a atacat energie roca
da adversă, forțînd totodată a- 
vansarea unui pion în centru. După 
manevre tactice conduse cu multă 
siguranță, ea a obținut victoria.

în același timp, Nona Gaprindaș
vili eiștiga partida sa cu actuala 
campioană a Iugoslaviei, Vera Ne-

delkovici. Iată alte rezultate din 
ceasta rundă: Lazarevici-Ereto\ 
1—0, Vreeken-Belamarici 0—1. 1 
menționat că în runda a 9-a G 
prindașvili remizase cu Bilek.

Cu două runde înainte de sfîr 
conduce Nona Gaprindașvili cu 
puncte, urmată de Alexandra Nit 
Iau cu 7i/2 puncte (și o partidă 
minată, cu olandeza Vreeken), J 
eici 6 (1) puncte, Milunka Lazaj 
viei 6 puncte, Vera Nedelkov 
5l/2 puncte, Katia Iovanovici și 1 
reza Stadler cu 5 (1) puncte.

în afara partidei amînate, Alexî 
dra Nicolau mal are de jucat 
șahista iugoslavă Jocîci.

V. Mîrza și P. Vanea învinși! TENIS

CONSTANȚA (prin telefon). Și cea 
de a doua reuniune din cadrul „Turneu
lui pe categorii" a atras un public nu
meros în Sala sporturilor din localitate. 
Combativitatea boxerilor, dîrzenia și do
rința lor de a ajunge în finalele de la 
București au fost principalele caracte
ristici ale partidelor disputate duminică.

Surpriza galei a constituit-o victoria 
lui V. Neagti (Constanța) în fața clu
jeanului J7. Mîrza, constănțeanul cîștigînd 
prin abandon chiar în primul rund. 
Campionul țării, V. Antonia (București), 
a întîlnit în Gh. Anton (Constanța) un 
adversar destul de dificil. Abia în ulti
ma repriză Anioniu a acumulat un ușor 
avantaj, dar arbitrul din ring, Moise 
Marcel (București), a dictat — nejusti
ficat — abandonul lui Anton. Tot în le
găm ră eu arbitrajul, trebuie să spunem 
că decizia de învingător Ia puncte acor
dată lui I. Ilodoșan (Craiova) îl ne
dreptățește pe A. Majai (Cluj), 
din urmă cîștigînd detașat.

CELELALTE REZULTATE: I. 
dcanu (București) b.p. C. Momoi 
iova) ; C. Pop (Craiova) b. ab.
Nițoi (Buc.) ; C. Cojocaru (Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) b ab. III Iordache 
(Buc.) ; C. Buzuliuc (Craiova) b. p. 
Gh. Stan (București) ; N. Moldovan 
(Buc.) b. p. C. Sasu (Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) ; C. Niculescu (Buc.) b. p. 
O. Baciu (Constanța) ; N. Puiu (Buc.) 
b. p. V. Ivanovici (Ciudanovița) ; M. 
Goanță (Craiova) b. ab. III P. Vanea 
(București).

L. BRUCKNER
și CH. GOLDENBERG, coresp.

Final în „Cupa primăverii44

acesta

Gră j - 
(Cra
ii V.

Strecurîndu-se printre averse de ploaie 
și fulguieli de zăpadă, competitorii pri
mului trofeu al sezonului de tenis în aer 
liber, „Cupa primăverii44, au reușit să 
încheie întrecerile, în după amiaza zilei 
de sîmbătă.

Câștigătorul concursului masculin a ră
mas, cum era și de așteptat, Gunther 
Bosch (Progresul). EI a ieșit învingător 
în toate cele trei meciuri susținute în tur
neul final : 6—3, 6—1, 6—2 cu C. Năs- 
lase ; 6—0, 6—1, 6—2 cu C. Popovici; 
2—6, 6—2, 3—6, 6—0, 6—4 cu S. 
Dron. Al doilea s-a clasat Constantin Po
povici (Steaua), care confirmă astfel re
zultatele bune obținute și în competițiile 
de sală din acest an. Rezultatele lui Po
povici : 6—3, 6—1, 6—0 cu C. Năstase ; 
6—1, 6—4, 6—0 cu S. Dron. Pentru lo
cul trei, decisivă a fost întîlnirea dintre 
Constantin Năstase (Steaua) și Sever 
Dron (Dinamo), cîștigată de primul cu 
6—0, 6—4, 6—0.

La fete, victoria a revenit dinamovîsteî 
Mariana Ciogolea. Ea a reușit s-o învingă 
în meciul decisiv pe colega ei de club, 
Iudit Dibar, după un joc foarte strîns : 
6—4, 7—5. In meciul cu Eleonora Roșia- 
nu-Dumitrescu (Steaua), victoria a fost 
de asemenea de partea Marianei Cio
golea : 6—4, 6—4. Pentru locul doi, 
urmează să decidă meciul dintre Iudit 
Dibar și Eleonora Dumitrescu.

Turneul pe categorii 
continuă

(Urmare din pag. 1)

de
în fața 
căuta să 
Nicolau

curiuțan (Progresul) creditat 
rînd cu un rezultat egal 
dinamovistului I. Olteanu, va 
«e impună în fața, lui M,
(Steaua). Cu mult interes este aștep
tată și disputa dintre semigreii P. Cîm- 
peanu (Metalul) și M. Constantinescu 
(Constructorul). Metalurgistul dorește 
să dovedească (îndeosebi arbitrilor !) 
că este cel mai în formă semigreu al 
turneului de la Buourești,

final din S

Leipz 
Spar

FLORETIȘTII TARII NOASTR 
PARTICIPA LA ;,CUPA GAUDI

interna 
de aus 
în fina

rezultate din 
de atletism

— Ron < 
— Greek (S.

Orașul Aix en Provence (Franț 
va găzdui în zilele de 26 și 27 m 
tie întrecerile din cadrul tradition 
lului concurs internațional de 
tă băieți dintre reprezentativele Fra 
ței, Italiei, ROMÂNIEI și Ungariei, 
acest concurs, unul din cele mai i 
portante din Europa, țara noastră 
fi reprezentată de trăgătorii Tăn
Mureșanu, luliu Falb, Ionel Drîm 
Atila Csipler și Stefan Haukler.

ȘTIRI, REZUL

Cea de

adversari ai fotbaliștilor noștri?
Selecționcrta noastră divizionară de fotbal va întîlni mîine echipa Vojvodina 
Novisad, iar la 6 aprilie selecționata Ungariei, care va juca sub denumirea 
de Budapesta. în rândurile de mai jos publicăm două corespondențe spe
ciale din Belgrad și Budapesta, privind ultimele jocuri și pregătiri ale viito

rilor noștri adversari.
BELGRAD 21 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Echipa Vojvo
dina, care va evolua miercuri la Bucu
rești, conduce cu autoritate în campio
natul iugoslav. Duminică, fotbaliștii din 
Novisad au învins cu 3—2 (2—0) pe Treș- 
nevka, prin golul marcat de Kadosal, 
celelalte două fiind înscrise în proprie 
poartă de jucătorii echipei învinse (Va- 
rev și Garnici). Formația Vojvodina con
stituie surpriza actualului campionat, în 
care după 17 etape n-a pierdut decît 
două partide. Cei mal buni jucători sînt 
înaintașii Radosal (22 ani), excelent co
ordonator de joc și foarte rapid, inter
naționalii Takaci, Savici și Nicolici, ca 
și portarul Panteliei — care s-au remar
cat și în meciul de duminică. Celelalte 
rezultate din etapa de duminică : Velej 
— Sarajevo 1—0, Partizan — Zagreb 3—0, 7'.. _ . -------- . . ----------
ciar 
1—0, Radnicki Niș — Steaua 
Clasamentul primelor :
1. Vojvodina
2. Partizan
3. Vardar

— Sarajevo x--1 v, roruAdu — Zidgicu «j—u,
Dinamo Zagreb — O.F.K. 1—0, Zelejni- 

Vardar 0—1, Hajduk — Olimpia 
roșie 0—0.

evolua în meciul de la 6 aprilie de la 
București. Honved a învins cu 1—0, în 
deplasare, echipa Pecs, printr-un gol 
marcat în ultimul minut de A. Nagy. 
Tichy, accidentat, nu a jucat. Ferencva- 
ros a dispus cu 2—0 de Dunaujvaros, 
prin golurile marcate de Albert, ambele 
eu capul. Totuși, Albert nu a dat depli
nă satisfacție, în schimb foarte bine au 
jucat Matrai și Fenyvessi. Vasas a repur
tat victoria la Ozd (1—0) într-o partidă 
în care portarul Varga și fundașul cen
tral Meszdly au fost în zi mare. Surprin
zătoare este înfrîngerea echipei Uj pești 
Dozsa (0—2 cu Csepel), cu atît mai mult 
cu cît în urmă cu 7 zile, jucătorii de la 
Ujpest au cîștigat cu 7—0 partida cu 
Ozd. în meciul de duminică, Szentmihaly 
a apărat bine, în schimb apărarea a fă
cut unele greșeli, iar selecționabilii din 
linia ds atac (Bene, Kuharszky și G6- 
rocs) s-au dovedit ineficace.

Alte rezultate : M.T.K. — Gyor 2—1, 
Tatabanya — Dioșgyor 2—0, Dorog — 
Salgotarjan 1—0. în clasament, pe pri
mele locuri se află Ferencvaros, Tata
banya și Honved, toate cu eîte 4 p.

PAL BORBELY
redactor la ziarul „Nepsport"

• în campionatul Angliei, Liverpool 
conduce cu autoritate, avînd 50 p din 34 
jocuri, fiind urmată de Leeds United 42 
p (31 j), Burnley 42 p (33 j), Manchester 
United 41 p (32 j). Sîmbătă, Everton a 
terminat la egalitate cu Liverpool (0—0), 
Tottenham cu Aston Villa (5—5), Man
chester United a dispus de Arsenal cu 
2—1, iar Leeds de Blackbum cu 3—2.

• Primele clasate fn campionatul Ce
hoslovaciei : Slavia Praga 22 p, Sparta 
Praga 21 p, Jednota Trencin 16 p.

17 12
17 8
17 8

3 2 29:15 27
4 5 33:27 20
3 6 27:33 19

V. IGNATOVICI
(prin telefon). Repre-

LEIPZIG. In primul meci al 
finalei din „C.C.E." la handbal ( 
culin), D.H.fK Leipzig a dispus 
Dukla Praga eu 15—10 (8—6) 
competiția 
învins cu 
Budapesta. 
Budapesta.

RABAT.
'Crosului națiunilor" 

încheiat cu ---------
EI Ghazi Assort, care a 
km în 36:22,0. Francezo

feminină, S. K.
10—4 (5—2) pe 

Returul,

a 5o-a 
disputată Ia 
victoria aii

BUDAPESTA 21 _
zentativa de fotbal a Ungariei își conti
nuă pregătirile în vederea viitoarelor 
confruntări internaționale. Miercurea tre
cută, la Dunaujvaros, selecționata Unga
riei a dispus de o selecționată locală cu 
6—2, prin golurile marcate de Fenyvessi, 
Matrai, J. Nagy, Bene, Farkas și Varga. 
Miercuri, lotul împărțit în două echipe, 
va juca la Salgotarjani și Dorog.

Duminică s-a desfășurat a doua etapă 
a campionatului. Desigur, interesează 
cum au jucat selecționabilii care vor

bat s-a 
marocan 
curs 12 
Jazy s-a clasat al 5-lea în 36:50

BUDAFESTA. în preliminariile 
echipa masculină de handbal a l 
riei a dispus cu 31—17 (8—9) 
echipa Franței. Ambele formații 
calificat în turneul

Va fi regăsită Cupa „Jules Rimet"?
Amănunte asupra dispariției trofeului C. M. de fotbal

glijînd total existența unui tezaur filatelic în valoare de 
3 milioane de lire sterline care se afla alăturat.

Acesta este cel de al treilea mare furt de trofee spor
tive din Anglia. Cele două precedente n-au țpst desco
perite nici pînă astăzi. .Cupa Angliei" Ia fotbal, cel mai 
vechi trofeu, a dispărut în 1895, fiind furat dintr-o vi
trină a orașului Birmingham unde era expusă. Echipa 
Aston Villa, care a cucerit cupa în acel an, a fost amen
dată cu 25 de lire sterline de către federația engleză. 
Cel de al doilea trofeu furat, „Cupa Ascot" pentru com- 
petițiile hipice, a dispărut în anul 1907.

O brigadă a Scotland Yardului a fost mobilizată pen
tru a descoperi pe autorul furtului Cupei „Jules Rimet". 
Va fi regăsită cupa sau ea va rămîne pentru totdeauna 
în mîinile hoților ? aceasta-i întrebarea care și-o pun 
corespondenții diferitelor agenții internaționale de presă, 
ca și iubitorii de fotbal din întreaga lume. (Agerpres).

Agențiile de presă furnizează noi amănunte asupra 
dispariției Cupei „Jules Rimet", troieni care se acordă 
echipei ciștigătoare a campionatului mondial de fotbal, 
furată duminică dimineața din vitrina unei săli a pala
tului Westminster din Londra. Președintele expoziției 
unde era expusă cupa. Cecil Richardson, a declarat re
prezentanților presei că trofeul era păzit tot timpul de 
cel puțin doi paznici și că măsurile de securitate erau 
atît de secrete incit nici el nu le cunoștea întocmai.

Trofeul a dispărut în timp ce intr-o sală apropiată se 
oficia un serviciu religios. Se presupune că hoțul a intrat 
mai întîi în această sală și apoi a coborît un etaj cu 
liftul, în spatele expoziției. Potrivit unor ipoteze, se 
crede că el a așteptat pînă cînd corul a acoperit zgo
motul făcut de el cînd a forțat ușa. Un lucru este cert: 
hoțul n-a urmărit decit să intre in posesia trofeului, ne-

SYDNEY. Cîteva 
cursul internațional 
Sydnev: 5 000 m
13:49,6; 1500 m - 
3:46,6; 110 m.g. — Flowers (S. 
13,6; 100 m — Holdsworth (Ai 
lia) 10.3; lungime — Barki 
(U.R.S.S.) 7,41 m.

CARACAS. Concursul 
de tenis a fost cîștigat 
nul Roche, care a învins 
Newcombe (Australia) 
6—4, 3-—6, 6—4.

LENINGRAD. Iată 
de la campionatele 
U.R.S.S. pe teren acoperit : 300 
Savciuc 33,9; 1500 m obstacol 
Jakubov 4:03,8 ; 100 m — P 
10,4 ; 800 m femei — Vera Mu li 
2:08,5; lungime femei — Scelk 
6,43 m.

® Cîteva meciuri internaționa 
fotbal : la Chateauroux. Franța—. 
(amatori) 2—2; la Bordeaux, i 
B—Mhroc 2—2. în Cup 
Lugano—Norkoping 0—0.

clteva
de atletism

<3i Redacția $1 administrația: str. Vaslle Conta nr. 16. telefon 11.10.05, Interurban 72 și 286. Telex: sportrora bo«. 180. Tiparul: L P. .Informația* st: Srezofano 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună : 6,50 lei » 3 luni: 19,50 lei j 6 luni: 39 lei | 1 an : 78 leL


