
Bibiiotsca Gfeuî « «

Regională
H u r doara-De va

Plecarea la Moscova 
a delegației

Partidului Comunist Român, 
lu cel de ui XXIII-Iea Congres 

al P.C.U.S.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

R.ORETISTELE DE LA STEAUA 
BUCUREȘTI PARTICIPĂ 

LA „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Luni dimineața a părăsit Capitala plecând la Moscova dele
gația Partidului Comunist Român care va participa la lucrările 
celui de-al XXM-lea Congres al P.C.U.S.

Din delegație fac parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, conducătorul delegației. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghid, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la 
Moscova.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Biriă- 
deanu. Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constantin Dragan, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, de membri supleanți ai Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.CX, membri ai C.C. al P.CJL. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și 
Brganizații obștești

An fost de față 1. A. Iliuhin, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la București și șefii misiunilor 
diplomatice ale celorlalte țări socialiste acreditați In Repu
blica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați pe aeroport au salutat 
cu căldură pe membrii delegației. Pionieri au oferit membri
lor delegației flori.
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A venit primăvara

In ziua de 1 aprilie vor avea 
Ioc la Torino întrecerile din ca
drul .Cupei campionilor europeni- 
la floreta fete.

Campioana țării noastre, forma
ția Steaua București, prezentă la 
această competiție, va folosi ur
mătorul lot : Ileana Drîmbft, Eca- 
terina Iencic, Suzana lași, Ecate- 
rlna Istrate șl Adriana Moroșan.

Să amenajăm terenuri sportive simple! MECIURI INTERNATIONALE 
DE HANDBAL

Sosirea la Moscova
sosit la Moscova.
delegația a fost întîmpinată de L. 
C.C. al P.C.U.S., A. Kosighin, D. 

Poleanski, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S., V. Mjava- 
nadze, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., I. An
dropov, secretar al C.C. al P.C.U.S. și de alte persoane oficiale. 

A fost prezent Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S. și membri ai Ambasadei române 
la Moscova.

In aceeași zi, delegația a 
La aeroportul Vnukovo, 

Brejnev, prim-secretar al

Cn obișnuitele capricii, pri
măvara a șosit totuși și pe me
leagurile noastre. Așadar, tre
buie să ne pregătim pentru se
zonul sportiv în aer liber. Și 
printre sporturile acestui ano
timp se numără și voleiul. Prac
ticat din ce în ce mai mult de 
tineret, voleiul este un sport an
trenant, util și frumos.

în aceste zile, numeroși 
bitori ai voleiului se 
gătesc să-și amenajeze 
renurile pe care se vor
găti și pe care își vor desfă
șura viitoarele întîlniri din ca
drul campionatului asociației 
sportive. Venind in ajutorul a- 
cestor entuziaști ai sportului 
vom publica astăzi cîteva amă
nunte privind amenajarea tere-

iu- 
pre-

te- 
pre-

(Agerpres)

nurilor de volei, precum și o 
schiță ajutătoare.

Amenajarea unui teren de vo
lei se po^țe face într-un timp 
relativ scurt, cu cheltuieli mini
me, în împrejurimile întreprin
derii, instituției, cooperativei a- 
gricole de producție, școlii etc. 
Pentru înlesnirea amenajării se 
recomandă ca locul ales să fie 
pe o suprafață plană, fără gropi, 
bolovani, arbori sau rădăcini și 
lipsit de umezeală. Suprafața ne
cesară terenului este dreptun
ghiulară avînd următoarele di
mensiuni :

22 — 24 m lungime și 13 
15 m lățime.

Pe această suprafață se 
trasa terenul de joc propriu-zis 
cu dimensiunile de :

9 x 18 m și o zonă de sigu
ranță de jur împrejur, avînd o 
lățime de 2—3 m.

Stîlpii vor fi montați pe direc
ția axului mic al terenului, la 
1 m distanță de delimitarea spa
țiului de joc. înălțimea totală a 
stîlpilor va fi de 3,60 m, un me
tru fiind îngropat în pămînt, iar 
restul deasupra terenului (înăl
țimea lui fiind, deci, de 2,60 m).

va

(Continuare in pag. a 2-a)

„Metronomul4’ lui Șerban Ciochină

Patru sărituri peste 16 metri I
Așadar, campionul nostru 

Șerban Ciochină a cîștigat pri
mul criteriu atletic european pe 
teren acoperit iar rezultatul de 
16,04 m este un nou record 
republican de sală la triplusalt. 
O victorie de mare prestigiu ! 
Vă puteți închipui bucuria, mai 
apoi, cînd am aflat că, de fapt, 
Ciochină sărise... 16,43 m ! Am 
pus imediat mina pe telefon...

— Casa Ciochină? ... Ta
tăl? ... Vă felicit călduros 
pentru victoria fiului dv.l

— Mulțumesc din suflet. Am 
auzit-o la 
a și pdîns 
vorbă, și 
crimile. . .

— Știți

radio ... Soția mea 
de bucurie dar, nu-i 
mie mi-au dat la

însă că rezultatul 
real a fost de 16,43 m?

— Cît ? Cred că nu glumiți... 
E ceva extraordinar ! Profeso
rul Elias știe acest rezultat ?

Pentru aceasta l-am che
mat la telefon și pe antreno
rul Baruch Elias. Era în al... 
șaptelea cer.

— Șerban s-a antrenat toată 
iarna cu maximum de seriozi
tate. El a executat serii de 
genuflexiuni cu haltera de... 
150 kg și a realizat indici cres
cuți la forța picioarelor, 
musculaturii 
spatelui și 
și la 
sărituri 
de tipul decasalt, pentasalt și 
triplusalt cu sau fără elan). De 
asemenea a participat 
la crosuri de 5—6 km. în ge
neral, sînt mulțumit de stadiul 
pregătirii fizice generale. 
Dortmund speram într-un 
zultat în jurul a 16,10. 
era teamă că Ciochină nu 
putea acomoda cu podeaua de 
parchet a sălii, el fiind obișnuit 
cu zgura. Pentru aceasta a făcut 
cîteva antrenamente, în pantofi 
de tenis, pe podeaua sălilor 
„23 August" și „Floreasca".

, Seara tîrziu am avut legă
tura telefonică cu Dortmun- 
dul. Cele mai multe rezultate 
le aflasem din telegramele a- 
gențiilor de presă. Ne intere
sau însă amănuntele pe care 
ni le-a furnizat antrenorul fe
deral Gheorghe Zîmbreșteanu.

— Șerban Ciochină a fost 
revelația acestui mare concurs 
european. La calificările de di
mineață a obținut 15,82 m. 
După cîteva ore s-a prezentat

a 
coxofemurale, a 

abdomenului, ca 
detentă (numeroase 
nediferențiate sau

zilnic

La
re- 

îmi 
s-ar

ROMEO VILARA

(Coniitiuare în pag. a 2-a)

• Fosta campioană a Iugosla
viei șl finalistă în „C.C.E.” ediția 
1964—65, Medveșciak Zagreb, va 
Întreprinde un turneu în țara 
noastră. Astfel, la 4 șl 5 aprilie ea 
va evolua la București, în compa
nia formațiilor Știința șl respectiv 
Steaua, la 6 aprilie la Brașov șl la 
8 aprilie Ia Timișoara.

• După meciul de la Reșița, e- 
chlpa iugoslavă Spartak Subotița 
își continuă turneul azi la Lugoj 
ți Joi la Lovrln.

CONCURSUL
DE MOTOCROS...

„.programat să se desfășoare du
minică 27 martie la ora 10 pe 
traseul de la Pantelimon a fost 
amînat pentru duminică 3 aprilie, 
la aceeași oră șl cu aceeași pa» 
ttdpare. Biletele vîndute rămîn 
valabile.

După recentul concurs de natație

Șerban Ciochină in timpul concursului de la Dortmund
Telefoto UPI—AGERPRES

Ca și în anii precedenți, tra
diționalul concurs republican de 
primăvară ne-a prilejuit o plă
cută revedere cu fruntașii na- 
tației noastre. Exceptînd pe 
Cristina Balaban, angajată în 
întrecerile concursului interna
țional de la Milano, și pe Va- 
sile Costa (indisponibil), toți 
ceilalți înotători 
București, Reșița, 
sau Tg. Mureș 
blocstarturile piscinei Floreasca, 
disputîndu-și cu multă dîrzenie 
dreptul de a ajunge pe podiu
mul de premiere. Echilibrul de 
forțe în majoritatea probelor a 
constituit, de altfel, principala 
caracteristică a acestei compe
tiții.

Ce am reținut din cele 4 zile 
pline de concurs ? Este drept, 
tabelele recordurilor republicane 
de seniori, serios modificate 
(aproape fiecare probă) în săp
tămânile precedente, nu au mai 
suferit corecturi importante. Da
torită acelui clasament pe punc
te între secțiile participante (nu 
înțelegem de ce comisia de com
petiții a federației de speciali
tate este atit de rigidă și nu 
renunță o dată la această for
mulă). sportivii fruntași au fost 
extrem de solicitați, unii dintre 
ei (VL Moraru. Ingrid Ungur, 
A. Șoptereanu, A. Soos. H. 
Schier, Z. Giurasa. Anca Andrei, 
N. Tat) fiind puși în situația 
de a concura in fiecare zi (se
rii și finale). Efortul a fost de
sigur serios resimțit și din cauza 
acestui lucju performanțele au 
avut cel mai mult de suferit. Să 
luăm un singur exemplu : VI.

valoroși din
Galați, Cluj 

au urcat pe

Moraru a -mers" 100 m liber 
(58,9 în serii •— 57,7 în finală), 
200 m fluture (2:24,5), 400 m li
ber (4:49,0 — 4:37,7) 400 m
mixt (5:13,7) plus 3 ștafete. 
Clubul Steaua a obținut dato 
rită lui „puncte“ serioase în cla
sament, dar care din performan
țele sale (ce nu reprezintă a- 
devăratele posibilități) reprezin
tă vreo cifră de valoare? Și a- 
semenea exemple se mai pot da 
la fiecare dub.

Lucrul pare cu atit mai curios 
cu cît majoritatea antrenorilor, 
convinși deja de inutilitatea a- 
cestui sistem de punctaj, au... 
continuat să procedeze ca în anii 
precedenți. Fapt regretabil,ținînd 
seama că nici o altă competiție

internă din ultimii ani nu a 
fost atit de echilibrată ca cea 
încheiată săptămîna trecută în 
Capitală. In condiții normale, 
duelurile Moraru — Gottcr (400 
m liber), Moraru — Tat (400 m 
mixt), Giurasa — Șerban (100 
și 200 m spate), A. Andrei — 
A. Mitrofan (100 și 200 m spa
te), I. Ungur — A. Mitrofan 
(400 m mixt), N. Bărbulescu — 
A. Șterner (200 și 200 m flutu
re) s-ar fi putut solda cu rezul
tate mult superioare. Ocazia a 
fost însă ratată și acum va 
trebui să așteptăm pînă la în
trecerile din vară pentru a avea 
o imagine precisă a progresului 
realizat de înotătorii noștri 
fruntași. (a.v.).

Reșiteanul H. Schier (59,2 sec. in 1965) s-a dovedit cel mai rapid 
sprinter al concursului republican de primăvară, cîștiglnd 

cursa de 100 m liber in 57,6 sec.
Foto : A. Neagu
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CAMPIONII POVESTESC, ANTRENORII ÎNDRUMĂI

„Era într-un miez de vară, 
acum trei ani, la Jajce. 
Ne-am prezentat la startul 
probă de viteză..." 1000 
de tineri, elevi din școlile 
bucureștene ascultă cu in
teres povestea acelei curse 
fantastice la capătul căreia 
maestrul emerit al sportu
lui Alexandru lacovici — 
unul din componența „e- 
chipei de aur“ a României 
— devenea campion al 
ropei și al lumii.

Si acum, un crâmpei 
altă povestire, In fel
pasionantă... „Avionul zbu
ra în noapte deasupra 
Ploieștiului. Am deschis ușa 
și am sărit. Mai tîrziu, în
că o dată! Marea tentativă a 
reușit: 1,45 m din două

Eu-

din
de

manșe — record mondial 
care n-a fost întrecut nici 
pînă astăzi...”

Clfi dintre sutele de ti
neri n-au Închis pentru o 
clipă ochii urcînd In văzduh 
alături de maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Ian- 
cu și, de acolo, iăcînd cu
rajoși saltul spre marea 
performanță ?

Alte locuri, alte cronici 
poveștile ele campionii ță
rii 1 La Cluj, Mihaela Peneș 
le-a vorbit participanților la 
lntllnirea cu un grup de 
sportivi fruntași despre mun
ca de intensă pregătire pe 
care a depus-o la antrena
mente pentru ca, intr-o zi, 
de toamnă. In Tara Crizan
temelor, să arunce sulița

mai mult declt faimoasele 
Rudaș și Gorceakova, deve
nind campioană olimpică. 
Iar pentru că In marea sală 
clujeană erau și... băieți. 
Ion Cernea a descris dru
mul străbătut plnă Ia titlul 
mondial cucerit la Tampere, 
In Finlanda.

De fiecare dată sălile au 
fost pline. Ia Turnu Măgu
rele, unde sportivii și ama
torii de sport s-au lntllnit 
cu handbalistul Cornel O- 
telea și boxerul Gh. Ne
grea, la Giurgiu, unde au 
vorbit 
sportivă 
Apăteanu și trăgătorul Va
lentin Enea, la Oltenița 
unde campionul olimpic de 
la Roma, luptătorul D.

despre măiestria 
gimnasta Rodica

Pîrvulescu a povestit dra
matica Iui iinală cu italia
nul Fabra.

Ne oprim aici cu exem
plele, consemnlnd succesul și 
utilitatea inițiativei de 
a 
te 
sportivii fruntași — pri
lej de cunoaștere reciprocă, 
de Împărtășire a metodelor 
de pregătire, de ajutorare a 
sportivilor care se află abia 
Ia Începutul drumului spre 
marile performanțe. Aceasta 
constituie un stimulent pen
tru organele UCFS ca și 
pentru Consiliul pentru răs- 
plndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice de a conti
nua această rodnică cola
borare in domeniul propa
gandei sportive.

Dar, nu este suficient să 
convingi pe un tlnăr sau al
tul că drumul spre consacra-

se organiza In 
regiunile Intllniri

rea sportivă li este astăzi 
larg deschis. Trebuie să-l și 
Îndrumi, să-J ajuți multilate
ral. Iată de ce este necesară 
și prezenta tehnicienilor 
fruntași la Intllnirile orga
nizate cu campionii noștri. 
Așteptate cu același inte
res, expunerile antrenorilor 
Gh. Zîmbreșteanu, Gh. Ola, 
Ștefan Petrescu, Ion Cor- 
neanu etc. — adesea În
soțite de chinograme — 
au reprezentat un sprijin e- 
ficient in pregătirea spor
tivilor din diferite orașe.

Primăvara, cu soare cald 
și tentația stadionului, ne 
sugerează și o propunere: 
ce-ar fi dacă aceste întîlniri 
ar continua pe gazonul ver
de sau pe pista de alergări? 
Cu cît mai mulți partici- 
panți I

DAN GÎRLEȘTEANU



Cronici, clasamente Selecționata Crișana pe locui I in . Cupa primăverii li
Progresul București — Știința Bucu- 

rești (M. II) 3-1 (—10. 11, 12, 10). 
Victorie clară a echipei Progresul care, 
după un început timid, de la jumăta
tea setului doi pînă la sfîrșțtul. parti
dei a fost net superioară Științei. Dis
puta a fost animată și a plăcut. La Pro
gresul, alături de jucătorii mai experi
mentați (Dumitrescu, Zaporojescu), 
s-au impus cu autoritate tinerii Sta
nțate, Ștefănescu și Haidu. Cei mai 
buni de la Știin(a — Bărăscu, Chiri- 
țoiu și Porumb. (C.F.).

Ind. sîrmei C. Turzii — Electropu
tere Craiova (M. II) 2—£. Oaspeții au 
acționat cu mai mult calm și, după 
pierderea primelor două seturi, le-au 
cîștigat clar pe celelalte, deși la di
ferențe mici : 9, 14, 13. S-au remarcat 
Giurgițeanu, Stoenică, Dumitrescu

(Electroputere), respectiv Pașcan I și 
Vălean. (P. ȚONEA -coresp.).

Știința Tg Mureș — Viitorul Bacău 
(M. 11) 0—3 Studenții au opus rezis
tență doar în setul trei (14—16). Cei 
mai buni de la învingători : Timofte, 
David și Costea. (C. ALBU-coresp.).

Alumina Oradea — C. S. M. S. Iași 
(M. II) 0—3, Studenții au opus rezis
tență doar în setul trei (14—16). Cei 
mai buni de la învingători : Timofte, 
David și Costea. (C. ALBU-coresp.).

înainte Timișoara — Știința Petro- 
șeni (M. II) 3—0. Victorie comodă a 
localnicilor, învingători în mai puțin 
de 50 de minute. (EM. GROZESCU— 
coresp).

Clasamentele categoriei A 
astfel :

In ultimele întreceri din cadrul 
„Cupei primăverii14 la polo, desfășu
rată la Oradea s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: București II — 
Mureș-Autonomă Maghiară 7—3 (2—0, 
2—1, 1—1, 2—1), Crișana — Banat 
6—1 (2—0, 1—1 1—0, 2—0), Bucu
rești 1 — Cluj 3—2 (1—1, 0—1, 1—0, 
1—0), Banat — București II 5—3 
(0—0, 0—1, 3—0, 2—2). București I 
— Mureș-Autonomă Maghiară 12—0 
(5—0, 2—0, 2—0, 3—0), Crișana — 
Cluj 3—2 (I—1, 1—0, 0—1, I—0). Ba
nat — Mureș-Autonomă Maghiară

5—3 (0—0, 2—0. 1—2, 2—1), Cluj — 
București II 8—2 (0—0, 3—1, 2—1, 
3—0). In partida decisivă, extrem de 
echilibrată, în care s-au dictat nu mai 
puțin de 12 eliminări, 
Crișana a învins prima formație 
orașului București 
0—1. 1—0, 1—0).

Iată clasamentul
10 p, 2. București I
4. Banat 4 p, 
Mureș-Autonomă Maghiară 0 
Ghișa și ■ Tr. Nemetea-coresp.)

selecționata
a

cu 3—2 ’ (1—1.

final: 1. Crișana 
8 p, 3. Cluj 6 

5. București II 2 p,
P-

P»
6. 
(I.

se prezintă
.ATLETISM

HANDBAL

Pregătiri și jocuri 
de verificare în vederea

reluării campionatului
• într-un meci internațional amical, 

disputat duminică în fața a 1000 de 
spectatori, C.S.M. Reșița a dispus de 
Spartak Subotița (Iugoslavia) cu 21—11 
(11—6). Jocul a fost frumos, cu nume
roase faze spectaculoase. Oaspeții au 
condus în primele 5 minute, dar apoi n-au 
mai rezistat iureșului gazdelor, care au 
obținut astfel o victorie meritată. Cele 
mai multe goluri: Scbena 1 și Barabaș 
6, respectiv Raza 4. (I. Plăvitu, coresp.)

• Clubul Progresul a organizat o com
petiție dotată cu o cupă la care participă 
6 formații feminine din Capitală. Scopul 
acestei întreceri a fost să asigure echi
pelor jocuri de verificare. Pînă în pre
zent s-au disputat trei etape, pe primul 
loc aflîndu-se Știinta. Ultimele rezultate: 
S.S.E. nr. 2—I.S.E.M. 15—8 (8—3). 
Progresul-- Rapid 8—5 (5—3). Știința— 
Voința 25—2 (9—2), Voința—S.S.E. nr. 
2 8—3 (4—2) și Rapid—I.S.E.M 16—1 
(5—1)

• Azi și mîine se dispută la Cra
iova un turneu, la care au fost in
vitate să ia parte echipele feminine 
C.S.M. Sibiu, Progresul București, 
S.S.E. Petroșeni și Autorapid Craiova.

• „Cupa Dunării", desfășurată zi
lele trecute la Galați, s-a încheiat cu 
victoria formației feminine Știința 
Galați, care a dispus pe rînd de Vo
ința Brăila cu 13—8 (5—4) și Spartac 
Constanta cu 8—3 (4—1). Pe locul 2: 
Spartac Constanta (14—8 cu Voința 
Brăila). (T. Siriopol, coresp.).

• Flandbaliștii de la Stiinta Timi
șoara își continuă pregătirile în ve
derea returului campionatului, antre- 
nîndu-se de cinci ori pe săptămînă 
sub conducerea antrenorului S. Jude. 
Ei au susținut 3 jocuri de verificare 
(cu Timișul Lugoj șl Tehnometal Ti
mișoara). (P. Arcan, coresp. reg.).

• în cadrul pregătirilor pentru 
noul sezon oficial, formația masculi
nă Voința Sibiu a jucat cu Voința 
Agnita, la Agnita, cîștigînd cu 15—14, 
și a întîlnit de două ori echipa Vo
ința Siqhișoara, de care a dispus cu 
15—8 și 15—7. în lot au fost promo
vați o serie de juniori talentati 
U. Bolocan, coresp.)

SERIA I
MASCULIN

1 Rapid București 16 16 0 48: 8 32
2. Tractorul Brașov , 16 13 3 42:21 29
3. Steaua București 17 12 5 42:22 29
4. Dinamo București 15 12 3 41:12 27
5. Știința Galați 16 10 6 34:25 26
6. Politehnica Brașov 17 7 10 26:36 24
7. Petrolul Ploiești 17 6 11 25:40 23
8. Farul Constanța 17 5 12 22:42 22
9 Progresul Brăila 16 5 11 24:35 21

10. Politehnica Timișoara
16 4 12 21:40 20

11 Politehnica Cluj 16 4 12 19:39 20
12. Minerul Baia Mare 15 3 12 17:41 18

FEMININ

1. Rapid București 14 14 0 42: 7 28
2. Dinamo București 14 13 1 40: 9 27
3. Farul Constanța 14 9 5 33:25 23
4 C. P. București 14 7 7 29:27 21
5. C.S.M. Sibiu 14 7 7 27:27 21
6. Știința Craiova 14 6 8 24:33 20
7. Universitatea Cluj 14 5 9 26:30 19
8 Penicilina Iași 14 4 10 20:34 18
9. Partizanul roșu Brașov

14 4 10 15:35 18
10. Metalul București 14 1 13 11:40 15

De la start la sosire
(Met.), V. Such (Olimp.), D. Bogdan 
/Din.), V. Furnică (Din.); echipe: Di
namo 10 p, Metalul 11 p.

• în întrecerile de cros 
„Cupa Dinamo“ au fost 
rezultatele: Junioare II
Z. Radu (Palatul pionierilor), El. Pe
tre (SSE II); Junioare I (800 m): 
R. Grigorescu (Din.), El. Ciubotaru 
(Voința); Senioare (1000 m): D. Bîr- 
san (Din), El. Bucur (Steaua); Ju
niori II (1500 m): F. Gorjan (Din.), 
A. Grigore (SSE I); Juniori l (2500 m): 
Em. Boțea (SSE I), C. Pascale (Met.); 
Seniori (4000 m): N. Siminoiu (Rapid), 
M. Brezuică (Met.). NICOLAE D. NI
COL AE-coresp.

• Cea de a doua etapă a compeliției 
de marș „Cupa primăverii", desfășurată 
în împrejurimile Circului .. de stat, s-a 
încheiat cu următoarele rezultate: JU
NIORI II (3 km): I. Galcea (Olimp.), 
Gh. Niculescn (SSE I), V. .Bălănescu 
(SSE I): echipe: Olimpia 9 p, SSE I 20 
p, Telefoane 25 p; JUNIORI I (5 km): 
N. Maxim (Voința Ploiești), N. Rîn- 
ceanu (Gr. Roșie), S. Odobasian (Olim
pia); echipe: Olimpia 6 p, CSS 20 p; 
SENIORI (12 km): L. Caraiosifoglu 
(Dinamo), I. Vasile (Metalul), I. Bogdan

Patru sărituri

a
E. Ungureanu 
cîștigat turneul
din Capitală

dotate cu 
consemnate 
(600 m) :

Nici partida pierdută în ultima rundă, 
la Botez, nu l-a putut împiedica po 
Emil Ungureanu să-și păstreze locul 
întîi în clasament, deținut pe aproape 
înlreg parcursul turneului șahiștilor 
fruntași. Tînărul jucător din Tg. Mureș 
a obținut cu această ocazie și o pre
țioasă notă de maestru.

Alt fapt remarcabil, în ultimele runde 
ale turneului, a fost promovarea lui 
Șerban Neamțu pe locul doi — la ega
litate cu Mircea Pavlov —- în urma a 
două victorii consecutive, ultimul său 
învins fiind maestru] A. Giinsberger. 
Acesta a pierdut și la Naclit.

O curiozitate: în runda a 13-a, toate 
partidele s-au încheiat remiză I Echili
brul de forțe vădit de participanții la 
turneu se reflectă și în distanța mică 
dintre primul și cel de al 12-lea clasat 
— 2 puncte.

lată, de altfel, ordinea în clasamen
tul final al întrecerii (la egalități a- 
plicîndu-se sistemul Soneborn): E. Un
gureanu 9 puncte (din 14 posibile), 
Ș. Neamtu și M. Pavlov 8*/2, M. Nacu 
și C. Partos 8, Gh. Militelu, C. Botez, 
E, Nacht, Em. Reicher și T. Staneiu 
7%, B. Soos și A. Giinsberger 7. V. 
Vaisman 4*A, A. Buza 4, C. Drozd 3.

peste 16 metri!
(Urmare din pag. 1)

la concurs. Deși puțin obosit a „mers** 
excepțional. Iată seria săriturilor: 
15,92 m, 16,29 m, 16,37 m, 16,43 m, 
depășit, 16,20! Ciochină a fost astfel 
un adevărat... metronom! Aștept 
plin de încredere evoluția sa în 
concursurile în aer liber și la cam
pionatele europene de la Budapesta.

Și acum, o completare din partea 
noastră. Bilanțul mondial al probei 
de triplusalt pe teren acoperit:

16,70 " -------
16,43

b HOCHEI

întrecerea celor mici - o competiție reușită

m
m

m 
m 
m 
m

1
2.
3*
4.

1
2.
3.
4.

16,35
16,30
16,28
16,25

Sauer (RFG) 
Fedoseev (URSS) 
Nemcovschi (RSC) 
Gentile

Walker (SUA) 1966
CIOCHINA (ROMÂNIA)

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12

SERIA A II-a

MASCULIN

Construc-
fost omologat.

SA AMENAJAM TERENURI SPORTIVE SIMPLE!
(Urmare din pag. 1)

Stîlpii pot fi confecționați din lemn 
(12x12 cm sau 14 cm diametru) sau 
din metal din țeavă de 3—4 țoii. 
Pe fiecare stîlp se vor fixa cîte 5 
cîrlige, conform desenului.

Rezultatul meciului Rapid — 
torul nu a

Aceasta-i Cristina Balaban.
• BOX

Boxerii în actualitate; 30 de ani 
pe ring - povestea vieții lui Ray 
Sugar Robinson.
• ATLETISM

Atleții de culoare în arena mon
dială.

SPORT MAGAZIN; FOTOCRO- 
NICA REVISTEI etc. etc.

772—817 
715—731 
758—328 
742—906 

16 0 ÎS 763—1041

Vâ recomandam din sumar :
• HANDBAL 

Turneul victorios din tarile nor
dice.
• FOTBAL 

Corespondentă specială din Lon-
■ dra : Anglia se pregătește pentru 

campionatele mondiale. Imagini de
• la prima etapă a returului.
• NATATIE

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

MASCULIN

1 Viitorul Bacău 10 6 4 22:15 16
2. Electroputere Craiova 10 6 4 21:16 16
3. Progresul București 10 6 4 20:16 16
4. Alumina feradea 10 6 4 20:18 16
5. înainte Timișoara 10 5 5 21:18 15
6. C S.M.S. Iași 10 5 5 17:16 15
7. Știința București 10 5 5 17:17 15
8. Știința Petroșeni 10 4 6 17:19 14
9. Ind. sîrmei C. Turzii 10 4 6 15.*24 14

10. Știința Tg. Mureș 10 3 7 11:22 13

Steaua
Dinamo Buc 
Politehnica Tim. 
Universitatea Cluj

Politehnica Buc. 
Rapid Buc
Știința Tg. Mureș 
St. roșu Brașov 
Dinamo Oradea 
Știința Galați 
Farui Constanța 
Aurul Brad

1344—1015 32 
1291—1022 39 
1080—1081 25

-1073 25
24
24
22
22
22
22
20
17

7 1225-
1120—1121
1173—1079 
1116—1116 
1024—1080 
946—1070

1128—1252 
903—1089 
859—1211

FEMININ

1. Politehnica Buc.
2. Rapid București
3. Voința Brașov
4 Universitatea Cluj
5. Voința București
6. Crișui Oradea
7. Progresul Buc.
8. Mureșul Tg. Mureș
9. Constructorul Buc. 

10. I.C F.

5.
6.
7
8
9.

SERIA

Academia Mili.
I.C.F.
C.SM.S. Iași 
Olimpia M.I. Buc.

Politehnica Cluj 
Știința Craiova 
Progresul Buc. 
Unio Satu Mare 
Politehnica Br. 
A.S.A. Bacău

1136— 957
1034— 846
1019— 910

1043— 963 
1098—1085
812— 822 

1057—1071
848— 975 
916— 994 
786—1126

SERIA
28
26
24

24
22
22
22
21
20
16

1. Olimpia
2. C.S.M.S.
3. A.S.A.
4 Spartac sălonta
5.’ Voința Tg. Mureș
6 Politehnica Timișoara

7. Voința Oradea
8. Stiinta
9. S S.E.

10. S.S.E.

Buc
Iași 

Cluj

781—691 27 
978—826 26 
885—854
707—756
726—697

C-ța.
Satu Mare 
Craiova

802—842
697—706
871—865 
876—951 
693—828

Plasa va fi montată pe stîlpi la 
înălțimi diferite : pentru bărbați (2,43 
m), pentru femei (2,24 m), pentru 
copii (2,10 m). Dimensiunile plasei 
sînt de 10 m lungime și 1 m lă
țime (ochiurile de 10x10 cm.). Pen
tru a ușura marcajul terenului se

recomandă fixarea unor țăruși 
intersecția liniilor de marcaj avîn- 
du-se grijă ca aceștia să fie ceva 
mai coborîți decît nivelul terenului. 
Banda de marcaj are o lățime de 5 
cm și se execută cu var sau praf de 
cretă.

Desigur, acestea sînt condițiile în 
care se execută un teren regulamen
tar de volei, teren valabil pentru 
desfășurarea unor competiții oficia
le. în excursii, însă, se poate ușor 
improviza un teren de volei, folosin- 
du-se copacii drept stîlpi. In aceste 
condiții se pot desfășura partide de 
„agrement" cu ajutorul cărora pot 
fi atrași noi simpatizanți pentru a- 
ceastă frumoasă disciplină sportiva.

Se recomandă asociațiilor sportive 
ca la amenajarea terenurilor spor
tive să fie solicitați profesori de e- 
ducație fizică, antrenori sau instruc
tori sportivi care să dea tinerilor 
îndrumările necesare în timpul lu
crărilor.

Recent s-a încheiat în Capitală o 
competiție a cărei întreagă desfășu
rare, dar — mai ales „roadele" ei 
— au meritat eforturile făcute de or
ganizatori. Este vorba de „Cupa spe
ranțelor" la hochei pe gheață, o între
cere rezervată echipelor formate din 
tineri sub 16 ani, care a reunit la 
start 5 formații: Steaua, Dinamo, O- 
limpia, Constructorul (toate 
București) și Metalul Rădăuți, 
țiativa organizării 
aparține, clubului 
și — după ce am 
celor mai tineri 
noastră — trebuie _ _ ____
fost cit se poate de binevenită.
^'iiiniiniiiiniinniiiinniiiiiiiiiinniinnmiiiiniiiniiniiiniiiiintiiiniiiiniiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

din
Ini- 

acestei competiții 
Dinamo București 
urmărit evoluții’.e 
hocheiști din țara 

să spunem că ea a

Citiți nr. 6 
al revistei ilustrate

Finala a însemnat o dispută foarte 
interesantă la capătul căreia, Steaua 
(antrenor Ion Ganga) a terminat '.a 
egalitate cu Dinamo (antrenor G. 
Cosman); 4—4 (3—0, 1—1, 0—3).
Pînă la jumătatea meciului Steaua a 
condus, cu 4—0 prin punctele înscrise 
de Doboș, Vlad I, Mihăilescu și lo- 
niță, dar în finalul partidei tinerii de 
la Dinamo au revenit, au contraata
cat periculos și. realizînd gol după gol 
(în ordine: Huțan, Huțan, Hart Hu- 
țan), au obținut egalarea cu trei mi
nute înainte de sfîrșit La egalitate 
de puncte, primul loc a revenit echi
pei Steaua, care a avut un golaveraj 
superior.



SCHI

cursurile republicane 
Poiana Brașov, Fundata

și Bucegi
MPIONATUL DE 
RU JUNIORI s-a 
ică dimineață pe

SĂRITURI 
desfășurat 

trambulina 
ie din Poiana Brașov. Titlul 
t cucerit de D. Lupu (Dinamo 
v) care a totalizat 226,1 p, cele 
une sărituri măsurînd 42 m și 

. Urmează în clasament: 2. L. 
an (Tractorul Brașov) 201,95 
m — 41,5 m) ; 3. Z. Cismadia 

ța Odorhei) 185 p; 4. D. Vasile 
orul) 178,4 p; 5. M. Cocea 

torul) 172,4 p. In aceeași zi s-a 
at și concursul republican pen- 
tniorii de categoria a Il-a. Pe 
1 loc s-a clasat M. Fodor (Vo- 

dorhei) cu 172,9 p (37 m—35,5 
H. CORCODEL-coresp.) 
DIȚIONALUL CONCURS 
T CU „CUPA FEDERAȚIEI" 

esfășurat în comuna Fundata, 
rile s-au bucurat de un frumos 

. Timpul a fost frumos și ză- 
bună. In cursa de 10 km a se- 
r primul s-a clasat Gh. Cincu 

. Armata Brașov) cu 38:45.0.
de: 2. Gh. Cimpoia (A.S.A.) 
: 3. Gh. Vilmoș (Dinamo Bra- 

“S9,0; 4. Gh. Bădescu (Dina- 
:52,0; 5. N. Bărbășescu (A.S.A.) 
; 6. N. Teposu (Steagul roșu) 
. La fete, victoria în cursa de 
a revenit pentru a patra oară 
anei republicane 
ă (Dinamo) cu 
rmătoare: 2.
o) 24:50,0; 3. 

.) 25:01,0. La
îrzea (A.S.A.) 21:03,0; 2. I. OI- 
(3*namo) 21:06,0; 3. D.
) 21:18,0. După încheierea pro- 
entru „Cupa federației" a 
un concurs rezervat copiilor 

ndata. Cîștigători: categoria 
ni: I. Cojan; 10—12 ani: Gh. 
13—15 ani: N. Dudu; fete: 
Olțpanu. (C. GRUIA-coresp.

Marcela 
23:15,0. Pe locu- 
Iuliana Bogozi 

Eugenia Vișan 
juniori cat. I:

Soia

avut

ORAȘELOR" la juniori 
fată timp de două zile în Bu- 

fost cîștigată de selecționata 
I cu 111 p, urmată de Sinaia 
Bușteni 366 p. Brașov II 401 

411 p 
clasați:

: 1. V. 
e: 1.

și Predeal 571 p. Iată 
SLALOM SPECIAL 

Brenci (Brașov I) 57,1; 
Iudit Tumori (Cluj)

OBORÎRE (cîștigătorilor li s-a 
t și titlul de campioni repu- 
la junior): juniori I: 1. Gh. 
(S.S.E. Sinaia) 1:10,9; juniori 
. Aîobiț (St. roșu) 1:16,2; ju- 
1. Elena Neagoe (Carpați Si- 
:14,0. Clasamentul combinatei 
rul campionatului de 
1. V. Brenci, 2. ■ Dan
Vulpe; fete: 1. Elena 
ca Stoian, 3. Rodica 
TA -coresp.)

juniori: 
Cristea, 
Neagoe, 
Frați lă

Însemnări după etapa a XV-a
• înaintea „derbiului" • Unde se va opri Dinamo București?

• Din nou despre ineficacitate
S-au adeverit pronosticurile (mai ales 

cele ale... petroliștilor): avem un re
tur dominat de lupta strinsă dintre 
Petrolul și Rapid. După primele etape 
din această primăvară, cele două echipe 
se găsesc la egalitate de puncte și... 
lupta abia începe. Rapidul a fost la 
un pas de locul I, pierdut la Craiova, 
dar ploieștenii nu i-a lăsat această 
satisfacție, duelul direct, pr 
urmînd să încline, măcar 
ment, balanța in favoarea 
alteia dintre echipe.

Duminică, în pericol 
Iul, care juca în deplc 
o echipă incomodă, de 
acasă una din ultimele 
ploieștam au trecut ho pul /

Nu-i vorfba aici de un 
ces, obținut in extremis, 
partidei. Fostul portar al 
prezentative, Ion Voinescu, 
tîmplător la disputa de la 
spunea duminică seara că 

ploieșteană l-a impresionat prin 
ritatea cu care a acționat pe întreaga 
durată a meciului, arătînd că intr-o 
întrecere de regularitate și de rezis
tentă. cum este campionatul, fiecare 
partidă trebuie jucată astfel. Mai ales 
dacă te numești ...lider. Apărarea — 
afirmă „ochiul* versat al lui Voinescu 
— și-a făcut pe deplin datoria, tn 
timp ce Badea aflat în formă de zile 
mari s-a priceput de minune să coor
doneze eforturile colegilor săi de e- 
chipă.

Și rapidiștii par pregătiți pentru 
„parada ripostă*. Să fi învățat oare 
de pe urma slabei evoluții de la Cra
iova? In orice caz, jocul cu Farul ni 
i-a arătat pe feroviari mult mai aproape 
de valoarea reală. Pe gazonul de la 
„23 August*, tuns „ă la Wembley*, ei 
au putut să-șl desfășoare mai in voie 
obișnuitul joc combinativ deși 
parte din timp opoziția 
fost viguroasă.

★

Lotul de juniori —
Poiana Cîmpina 1-1 (0-1)

rpfro-

a returului campionatului

CÎMPINA 28 (prin telefon). — în 
cadrai pregătirilor pe care le efectuează 
în vederea întâlnirii cu echipa de juniori 
a U.R.S.S. (pentru preliminariile Turneu
lui U.E.F.A.), reprezentativa noastră da 
juniori a susținut duminică o partidă a- 
micală cu formația de categoria B, Fo- 
iana Cîmpina. Meciul s-a încheiat Ia ega
litare: 1—1. Au marcat: Matei (min. 4) 
pentru gazde și. respectiv, Manea (minu
tul 47).

în prima parte a jocului localnicii au 
ut inițiativa, și-au creat o serie de 
nații de a înscrie, dar n-au fructificat 

decât una. în repriza a doua aspectul 
jocului se schimbă, superioritatea terito
rială aparținând oaspeților care ratează 

și ei mai multe ocazii.

C. VÎRJOGHIE-coresp.

simplu 
în finalul 
echipei 
martor 
Calați, 

formația 
mata-

a bună 
oaspeților a

este saltul 
în numai 

de la locul
în imediata

Și dacă

dinamoviști- 
două etape 

11 pe pa- 
vecinătate a 

aspirațiile

Impresionant 
lor bucureșteni 
de campionat: 
ziția a 4-a 
C.S.M.S.-ului
celor mai înflăcărați suporteri ai echi
pei dinamoviste 
— ni se pare < 
senzaționalului, i 
tia campioană 
și cu moralul \
,retur* pe

1 — din nou locul 1! 
deocamdată de domeniul 
u-fl lucru e cert: forma

și-a regăsit echilibrul 
mult refăcut anunță un 

măsura valorilor care al-

De la L E. B. S

Rezultate din prima etapă

de juniori
Universitatea — Știința Craiova 1—0. 14 jucători In careul craiovenilor. 
Paouc 
el in

boxeazâ balonul peste bara Bit lan. pentru orice eventualitate, e și 
poarta. Fotografia e făcută in momentele cind Siirlogea degaja 

ca fundașii^.
Foto: Rudolf Wagner-Cluj

cătuiesc 
echilibrul de care vorbeam iși 
a contribuție substanțială Radu 
weiller, omniprezent, un util coordo
nator de echipă.

loial. Mai trebuie spus că la 
aduce
Sun-

*

în această 
denotă se- 
eficacitate

Puține goluri înscrise 
etapă: doar 13 — fapt ce 
rioase lacune la capitolul 
chiar dacă ne aflăm la început de se
zon. Se irosesc în continuare acțiuni 
clare de gol, se ratează penăltiuri. 
Constatarea vizează majoritatea echi

pelor noastre și îndeosebi pe Politehnica 
Timișoara, Farul și Universitatea din 
Cluj care (nota bene...) a totalizat pînă în 
prezent 15 puncte, înscriind ...13 go
luri 1 Este echipa în a cărei linie de

atac figurează Ivansuc si Adam... 
ultimul golgeterul campionatului trecut.

Să ne oprim și asupra unei din cau
zele ineficacității: „betonarea* cu orice 
preț de către unele echipe vizitatoare. 
Așa am văzut-o actionînd pe Di
namo Pitești in prima etapă a retu
rului, aceeași „tactică* — sortită e- 
șecului — a aplicat duminică și Farul 
Constanța. Se omite prea ușor faptul 
că în sfera noțiunii de apărare aglome
rată este inclusă și ideea contraatacului 
spontan, bine orientat, 
explicăm de ce Koszka 
glii aritate declanșarea 
oprind balonul inutil la 
sîndu-l cu predilecție spre linia dinapoi. 
Ce au de spus antrenorii ?

Altfel nu ne 
întîrzie cu re- 
contra-atacului, 
picior sau pă

G. NICOLAESCU

Duminică a început returul campiona
tului de juniori. Iată cîteva rezultate 
din această primă etapă :

Chimia Făgăraș—Rulmentul Brașov 
0—1; Dinamo Bacău—FI. roșie Tecuci 
8—0: Industria sîrmei C. Turzii— 

Arieșul Turda 1—2; Farul—Tehnometal 
București 3—0; Marina Mangalia— 
Metalul București 1—2; Forestirea Si- 
ghetul Marmațieî—Sătmăreana 3—2 : 
Gaz metan Mediaș—Textila Sf. Gheor
ghe 5—0; Olimpia Oradea—Minerul 
Baia Mare 0—1 : Crișul Oradea—Clu
jeana 2—0; Metalul Tîrgoviște—Pe
trolul Ploiești 1—0; Chimica Tîmăveni— 
Progresul Reghin 1—1; Tractorul Bra
șov— Faianța Sighișoara 2—0: Metrotn 
Brașov—Steagul roșu 3—2; Progresul 
Brăila—Petrolul Moinești 6—0; Știința 
Cluj—Unirea Dej 11-—1-, Locomotiva 
Iași—Minobrad Vatra Dornei 4—0; 
C.S.M.S. Iași—Victoria Roman 4—1 ; 
Politehnica București—Progresul Bucu
rești 1—0: Flacăra Moreni—Rapid Mi- 
zil 1—0; Poiana Cîmpina—Viitorul 
București 1—1.

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA BUCURESTI-FLACÂRA 

ROȘIE BUCUREȘTI 6-1 (3-1)
Politehnica București a surclasat o 

echipă inferioară ei la toate capitolele 
de joc, concretizîndu-și dominarea 
prin punctele realizate de Vasilescu 
(min. 1). Păiș (min. 28, 34 și 87) și 
Ciomoavă (min 47 și 52). Ciomoavă, 
Cicu și Lucescu au fost cei mai buni 
jucători din formația studenților.

Se poate aprecia că Politehnica se 
prezintă bine pregătita înaintea înce
perii returului. De la Flacăra roșie, 
s-au remarcat Cuconea și Moldovea- 
nu, acesta 
golului de

PROGRESUL REGHIN - ARIEȘUL 
TURDA 1-1 (0-1)

Deși terenul a fost greu, jocul a fost 
cursiv și de un nivel destul de bun. 
Autorii golurilor : 
pentru Arieșul, 
tru Progresul.

Pîrvu (min. 38). 
și File (min. 43) pen-

L. MAIOR -coresp
BRĂILA - OȚELUL

le pentru cuplajul de fotbal C.C.A, bd. Gh. Gheorghiu-Dej, sta- 
•rvwv^r», . dioanele Republicii, Dinamo. Giulești

și Ia patinoarul „23 August-.
DE ASEMENEA, SE GĂSESC BI

LETE ȘI LA CASA DE BILETE 
NOU ÎNFIINȚATĂ ÎN PARCUL 
HALELOR OBOR.

A — UNIVERSITATEA CLUJ 
AMO—STEAGUL ROȘU de 

martie, de pe 
gust“, s-au pus în vînzare la 
bișnuite : str. Ion ~
calea Victoriei nr. 2, agenția

stadionul

Vidti, Pro-

PARTICIPARE

din urmă fiind și autorul 
onoare al Flăcării.

ION CUPEN-coresp. 
MORENI - TRACTORUL 

BRAȘOV 1-2 (1-1)
Joc frumos, cu faze rapide, termina

te cu șuturi periculoase pe poartă. 
Oaspeții au repurtat victoria prin go
lurile marcate de Pană (nrn. 10) și 
Pali (min. 68). Pentru gazde a înscris 
Popescu (min. 5).

GH. ILINCA-coresp.

PROGRESUL
GALAȚI 3-0 (1-0)

Brăilenii au jucat bine, dominînd 
cea mai mare parte a meciului. An 
înscris Nițu 
65 și 88).

%
C.S.M. SIBIU-FA1ANTA SIGHIȘOARA 

8-1 (5-0)
înaintea returului, cele două echi

pe au făcut o utilă verificare, con
cluzii favorabile putînd fi trase numai 
pentru fotbaliștii sibieni. Autorii golu
rilor : Comșa (min. 9), Cristea (min. 
24, 23 și 83), Văcaru (min. 35), Nunu 
(min. 60) și Flighiș (min. 12 și 82), 
pentru C.S.M. și Stoica pentru Faianța.

ILIE IONESCU-coresp.

FLACĂRA

Finala campionatului republican școlar de gimnastică

NUMEROASĂ, NIVEL TEHNIC IN CREȘTERE

(mia. 5) și Zgardan (min.

D. CRISTACHE-coresp.
SiRMEI CÎMPIA TURZII- 
BAIA MARE 4-0 (1-0)

INDUSTRIA 
MINERUL
Gazdele au întrecut categoric, puter

nica formație băimăreană, la capătul 
unui joc de bun nivel tehnic, purtat 
în viteză. Autorii golurilor: Simonfi 
(min. 32 și 81), Chețan (mia. 65) și 
Raab (min. 34).

P. ȚONEA-coresp.

MUSCELUL CÎMPULUNG - METALUL 
PITEȘTI 4-0 (2-0)

Meci viu disputat. Localnicii, mai in
cisivi în fazele de poartă, au cîști- 
gat Autorii golurilor : Delca (min. 17), 
Duțan (min. 37 și 62) și Fulga (min. 
60). în afara acestor patru goluri, 
muscelenii au mai ratat multe ocazii. 
Pe de altă parte, portarul piteștean An
gliei, în formă foarte bună, a salvat 
goluri ca și făcute.

V. POPESCU -coresp.

Experimental, un singur concurs săptămînal Pronosport
Programul concursului Pronosport 

nr. 14 (etapa din 3 aprilie) este ur
mătorul :

con- 
pro- 

a a-

mai o săptămînă de la 
epublican al liceelor cu 
ecial de educație fizică, 

nouă competiție de gimnastică 
amploare rezervată elevilor: 

mpionatului republican școlar,
tă întrecere, care s-a desfășu- 
i și sîmbătă în Sala sporturi- 

Constanța, au participat elcvi- 
din toate regiunile țării.
i bine s-au prezentat sportivii

orii superioare (maestrele Ia 
cei de categoria I seniori la 

in păcate, nu același lucru îl 
tune despre unele categorii in- 
cum ar fi la fete categoria 
: sau la băieți categoria a Il-a

nstanța 3 din cele 6 titluri de 
au revenit elevilor din Capi- 

! Lucia Chirită. Nicolae. Achim 
i Stoica. La celelalte categorii,

victoriile au fost cucerite de Alina Go- 
reac (Lugoj), care a concurat pFÎnia 
oară la categoria I senioare, de Gheor- 
ghe Mu tu (Craiova) și de Ana Sanislo 
(Cluj). Ii felicităm din toată inima pen
tru frumoasele rezultate obținute! Pe 
lingă ei mai merită evidențieri Nona 
Știucă, Mioara Popescu, Elena Petrescu, 
Gabriel Caelide, Constantin Petrescu 
(București), Rodica Secoșan (Timișoara), 
Gheorghe Păunescu (Craiova), Iosif Is- 
lai (Tg. Mureș). Gheorghe Blaj (Bra
șov), Constanța Postolache (Constanța), 
Aurel Munteanu (Lugoj) și alții.

REZULTATE, FETE, cat. maestre: 
1. Lucia Chirită (Liceul nr. 35 Bucu
rești) 70,60 p.; 2. Nona Știucă (Liceul 
nr. 10 București) 67,35 p.; 3. Mioara 
Popescu (Liceul nr. 12 București) 66,35 
p. Cat. I senioare: 1. Alina Goreac (Li
ceul nr. 2 Lugoj) 62,05 p.; 2. Constanța 
Postolache (Liceul nr. 2 Constanta)

58,90 p. ; 3. Elena Popescu (Liceul nr. 
17 București) 58.65 p. Cat. I junioare: 
l.Ana Sanislo (Școala profesională co
mercială Cluj) 52,30 p.; 2. Elena Pe
trescu (Liceul nr. 17 București) 52,10 
p. ; 3. Rodica Secoșan (Liceul nr. 4 
Timișoara) 51,95 p. BĂIEȚI, cat. I se
niori: 1. Gheorghe Mutu (Liceul nr. 5 
Craiova) 54,05 p ; 2. Gheorghe Făunescu 
(Liceul nr. 1 Craiova) 52,65 p.; 3. Io
sif Islai (Liceul nr. 2 Tg. Mureș) 50,30 
p. Cat. a Il-a seniori: I. Nicolae Achim 
(Liceul nr. 29 București) 55,20 p.; 2. 
Cabriel Cae.lide (Liceul nr. 35 Bucu
rești) 54,75 p.; 3. Romeo Moșneguțu 
(Liceul nr. 2 Iași) 53,60 p. Cat. I ju
niori: 1. Adrian Stoica (Liceul nr. 35 
București) 56,00 p.; 2. Constantin Pe
trescu (Liceul nr. 13 București) 55,95 
p.; 3. Aurel Munteanu (L iceul nr. 2 
Lugoj) 55,45 p.

I. U.R.S.S. — România (juniori) 
II. Oțelul Galați — Dinamo Bacău

III. Recolta Cărei — Arieșul
IV. Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo

Victoria
V. C.S.M. Sibiu — Jiul Petrila 

A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 

VII. Ind. sîrmei C.T. — Clujeana 
Catania — Roma 
Fiorentina — Bologna 
Milan — Internazionale 
Sampdoria — Lanerossi 
Spăl — Cagliari 
Torino — Juventus

VI.

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

IIIPe fluturașii de etapă la meciul 
se va trece Recolat Cărei — Arieșul 
în locul meciului Flacăra Moreni — 
Știința București.

Incepînd cu acest concurs, în luna 
aprilie, în locul concursurilor Prono
sport A și B se introduce un singur 
concurs săptămînal Pronosport cu 13

meciuri, cu taxa de participare de 3 
lei varianta.

Se alocă inițial, din fond special, 
suma de 250 000 lei, în afara fondu
lui de premii al concursului respectiv.

Amănunte la agenții, în programul 
Loto-Pronosport și în prospecte.

Astăzi ultima zi 
noexpres nr. 13.

Astăzi se închide 
cursul Pronoexpres 
martie (nr. 13), care s-a desfășurat 
paralel cu concursul special Prono
expres, în zilele de 24—26 martie.

Eventualele sume rămase nedistri
buite la concursul special se vor re
porta la concursul din 30 martie.

Buletinele cîștigătoare la concursul 
special Pronoexpres se vor depune 
pînă joi 31 martie în orașele de re 
ședință regională și pînă miercuri 30 
martie în celelalte localități. Omolo
garea va avea loc în ziua de sîmbătă 
2 aprilie 1966.

la concursul Pro-

vîn area la con- 
obișnuit din 30

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



calificat în finală împreună 
Leipzig.

Pe muntele Un cline a descoperit
Vitosa

de

TOMA HRISTOV

Pele răspunde întrebărilor

avut

ae

HR 1ST ACHE NAUMse

de

cîștiga campionatul

se apropie de faza finală

pe

T. RĂBȘAN

CICLISM

Tff9

Ecouri

cea mai simpla din 
care mi le-ati pus. 
cîștiga Brazilia !

să pri
de lire

au 
lu
ai 
B.

în
la trei con-

aceea că ■— 
pregătiți de 

cum es te

semnul pregătirii și 
rutierilor în vederea parti- 

„Cursa Păcii“. Sub acest as- 
privit și noi competiția or-

mai întot- 
confirmat-o 
s-au deta- 

■— ca loc

care sînt ajunși 
a se face joncțiunea 
și II (km 23), trei 

C. Ciocan și 
nouă evadare, 
decisivă. Cei 
întoarcere 40

N. Bratu,
M. Ferecatu

C. Gonțea învingător

unele țări; echipele fruntașe au 
învinse în etapa de duminică.

Moment final în „Cupa Flacăra* : cu un ultim efort, C. Gonțea reușește 
să-1 depășească pe Gh. Suc iu și să cîșlige primul loc

Foto: N. AUREL

5. G. Gri- 
A rd ele anii

temei-
cidiș- 
restul 

osteneala să

■ 3 Z Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 lei.

53:09 ; 2. P. Cra- 
3. C. Palade (O- 
timp: juniori cat.
1. Radu Dorel

Ivănescu (SSE

cru l-au
lotului
Giușcă
(pușcă) ș.a. care au evoluat cu mult
-sub posibilitățile lor.

Rezultatei: Armă standard 3x20
focuri—senioare: 1. Margareta Enache 
(Steaua) 555 p. 2. Edda Baia (Știința), 
551 p; 3. Maria Jutaru (Olimpia) 552 p.

a reușit în „Cupa 
să cîștige și proba de

în „Cupa Flacăra"

Iată-1 pe Pele, împreună cu soția sa, Rose-Marîe, fotografiațî cu prilejul 
vizitei făcute la redacția ziarului parizian „L’Equipe*

Ca în fiecare an, întrecerile cicliste 
»u început sub 
verificării 
cipării la 
pect am 
ganizată duminică dimineața de du
hul sportiv Flacăra, la startul căreia 
s-au aliniat 66 de cicliști seniori. Ne-a 
interesat în mod deosebit comportarea 
lotului republican, revenit vineri 
țară după ce a participat 
cursuri în R.P. Bulgaria.

O primă constatare este 
în general — alergătorii 
Ernest Gol goți se situează, 
și firesc, la un nivel de pregătire su
perior celorlalți rutieri. Ne-au dovedit-o 
pe parcursul celor 70 km (efectuați 
pe șoseaua București—Ploiești, varian
ta Buftea) cînd au 
deauna inițiativa și ne-au 
în finalul- întrecerii, cînd 
șat ca timp și — implicit 
în clasament.

Nu putem faee însă o analiză 
nică a stadiului de pregătire a 
iilor din lot pentru faptul că 
eoncurenților nu și-au dat 
le creeze „probleme44.

Cîteva cuvinte despre 
«ursei seniorilor. Startul 
ora 9.50 de la km 7. Sub prt 
exercitată de „selecționabili", 
A’elor 66 de rutieri începe să s 
trame. In curînd pe șosea se p 
dea trei plutoane, precum și nu 
cicliști ...răzleți. La Crevedia (k 
frații Suciu au luat pe cont ] 
o acțiune. ' 
tituiti în...
fese să

aroși
18) 

au luat pe* cont propriu 
Dar. cu toate că sînt cons- 

familie cei doi nu reu- 
mențină detașați decit ciți-

Trăgătorii de la Steaua au obținut 
două noi recorduri republicane

De joi pînă luni, cei mai buni tră
gători din Capitală — seniori și 
juniori — au participat la tradițio
nala competiție organizată de comisia 
orășenească de tir: „Cupa Primăverii", 
întrecerile au avut ca scop verificarea 
stadiului de pregătire a fruntașilor 
acestui sport pentru a se vedea ce 
mai trebuie făcut în vederea partici
pării cu succes la marile competiții 
internaționale din acest an.

In ultimele zile am asistat la cî
teva rezultate foarte bune. Dintre aces
tea se detașează performanțele obținute 
de reprezentanții clubului Steaua, V. 
Atanasiu și P. Șandor. care, la pistol 
calibru mare și, respectiv, la armă li
beră calibru mare 3x20 focuri, au obținut 
noi recorduri republicane. De menționat 
că Atanasiu, specialist la pistol viteză 
și calibru mare, 
Primăverii44 .
pistol liber cu nn rezultat destul de 
bun : 550 p.

Dacă unii dintre trăgătorii fruntași 
(Tripșa, Atanasiu, Roșea, Vasilescu, 
Șandor, Olărescu, Edda Baia» Marga
reta Enache) și o serie de juniori 
obținut rezultate bune, nu același 

realizat alți componenți 
republican ca : 
(pistol liber), 

va kilometri după 
pluton. înainte de 
dintre plutoanele I 
alergători (C. Gonțea, 
Gh. Suciu) inițiază o 
Este de fapt acțiunea 
trei au la punctul de 
de secunde avans și, apoi, după încă 
15 km — aproape 2 minute. Deși 
plutoanele își schimbă alcătuirea, ur
mărirea nu este suficient de activă. 
Singurul rezultat al acestui așa-zis 
duel este micșorarea distanței și rupe
rea altor mici grupe de rutieri. La 
sprintul final, tînărul C. Gonțea reu 
șește să se impună și să treacă pri 
mul linia de sosire. Clasament :

1. C. GONȚEA (Steaua) 1 h 45:27;
2. Gh. Suciu (Dinamo) : 3. C. Ciocan 
(Dinamo) — același timp; 4. N. Ciu
mele (Dinamo) 1 h.46:12; 
gore (Voința); 6. Ion
(Steaua) — același timp; 7. W. Egyed 
(Steaua) lh.46:23; 8. St. Suciu (Dez
robirea Brașov); 9. L. Zanoni (Di
namo); 10. M. Virgil (Steaua) — a 
cel a și timp.

Rezultatele din celelalte curse: 
Juniori cat. I (30 km): 1. George 

Negoescu (Steaua) ~ ~
«Gveana (Olimpia); 
lîmpia) — același 
a H-a (16 km): 
(Steaua) 29:01; 2. P.
1); 3. Gh. Ciumete (C.P.B.) — același 
timp; semicurse (10 km): 1. Dumitru 
Stanea (SSE 2) 20:28; turism (6 km): 
1. Ion Stoia (SSE 2) 13:43. Subliniem 
organizarea perfectă a competiției asi

ei tibul sportiv Flacăra.

Junioare: 1. Marina Vasiliu (Dinamo) 
536; 2. Mariana Antonescu (Știința) 
531: 3. A rit in a Bițică 530. Seniori : 
1. I. Olârescu (Știința) 565; 2. P. 
Șandor (Steaua) 561; 3. Gh. Stoian 
(Știința) 555. Juniori: I. I. Orhei (Me
talul) 545: 2. D. Becea (Știinta) 545; 
3. e. Codreanu (Steaua) 539. Armă 
standard 60 focuri culcat-seniori: 1.

Șandor 587: 2. G. Stoian 585: 3. 
Rnsescu (Dinamo) 583. Juniori: 1. 
Neacșu (Steaua) 582 (44x10) ; 2.
StJnescu (Cetatea Ciureiu) 582

P. 
M. 
A. 
R.
(33x10); 3._ I. Orhei 578. Pistol liber 
60 focuri-seniori: 1. V. Atanasiu 550; 
2. M. Dumitriu (Steaua) 545; 3. I. 
Pieptea (Olimpia) 544. Pistol sport 
juniori 60 focuri: 1. T. Păcurarii 
(Știința) 558: 2. M. Popescu (Steaua) 
551; 3. M. Turiceann (Dinamo) 550. 
Pistol calibru mare 60 focuri-seniori:
1. V. Atanasiu 587 p (290 la precizie 
și 297 Ia viteză) — nou record repu
blican (v. rec. 586 p.), 2. M. Dumitriu 
583; 3. 0. Maghiar (Dinamo) 580. Ta
lere aruncate din șanț-seniori (100 buc) :
1. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 97 t;
2. G. Enache (Steaua) 93; 3. St. Po- 
povici (Dinamo Obor) 91. Armă liberă 
calibru mare 3x20 focuri: 1. P. Sandor 
563 — nou record (v. rec. 558 p. din 
1963). 2. T. Ciulu (Steaua) 549, 3. Ii. 
Cristescu (Steaua) 547 p.

Trofeul „Cupa primăverii0 a revenit 
trăgătorilor de la Steaua, care au avut 
o comportare foarte bună, dominînd în
trecerile.

SOFIA, 28 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). A VIII-a ediție a 
concursului de schi dotat cu «Cupa 
Aleko* s-a bucurat de o participare 
record. La startul probelor, disputate 
pe muntele Vitoșa, s-au prezentat 
schiori din 9 țări : Austria, Iugoslavia, 
România, R. D. Germană, R. S. S. 
Gruzină, Polonia, Ungaria, Turcia și 
Bulgaria. în proba de slalom special, 
primul s-a clasat austriacul H. Bert
hold cu 112,50. Reprezentanții Româ
niei s-au clasat pe locurile 4 — C. Tă
băraș —— £u 117,2, 6 — K. Gohn — 
118,7 și 8 M. Focșeneanu — 121,5. La 
fete, cursa a fost cîștigată de iugoslava 
A. Majda cu 90,6, urmată de românca 
Ilona Micloș 98,2 și N. Cioevska (Bul
garia) 99,4.

Călătoria întreprinsă recent de Pele 
și soția sa în Europa occidentală a 
stîrnit un interes deosebit în cercurile 
sportive. Ziarele au consacrat spațiu 
larg evenimentului, publicînd reportaje 
și interviuri cu marele fotbalist. In 
timpul șederii sale în Italia, un reporter 

al ziarului „STADIO44 din Bologna i-a 
luat un interviu celebrului jucător, în 
speranța că ziarul său ar putea fi pri
mul care să confirme oficial zvonul ce 
circula de săptămîni printre iubitorii 
fotbalului : Pele va juca la Inter.

Răspunsul a fost însă categoric:
— Nici vorbă despre așa ceva. Italia 

este pentru mine doar un obiectiv turis
tic. Aici se joacă un fotbal diferit de 
cel brazilian, un fotbal care nu-mi place 
(n.r. Pele se referă desigur la „beton44). 

oricum, nu mă gîndesc să plec din 
Brazilia. In 1958 am vrut s-o fac, dar 
nu m-a lăsat clubul meu, Santos. Acum 
sînt eu cel care nu vrea să plece...

Cînd ziaristul a făcut apel la „argu
mentul suprem44, cel pecuniar, tînărul 
brazilian a ripostat:

— Banii nu sînt totul în viață.
In continuare, discuția a rămas 

„terenul44 fotbalului italian.
— Care sînt cei mai buni jucători 

italieni ?
— Dintre cei pe care îi cunosc. Corso. 

Sivori, Altafini.
— Dar Amarildo?
— Amarildo e brazilian! Atît el cît 

și Jair sînt necesari în echipa noastră 
și cred că selecționerii brazilieni trebuie 
neapărat să-i aibă în vedere pentru „mon
diale11.

— Ce părere aveți despre fotbalul 
italian?

— Se joacă prost în Italia... Golurile 
și-au pierdut importanța, prețuită este 
doar victoria, chiar dacă este obținută 
cu 1—0. E perfect dacă poți să mar- 
chezi în ultima secundă a campionatu
lui, totul este să te detașezi cu un 
punct față de adversar. In Brazilia 
avem cu totul altă concepție despre fot
bal. Căutăm să înscriem cît mai mult.

LONDRA, 28 (Ageițpres). — 
„Cupa Judes Rimet*, principalul tro
feu în domeniul fotbalului, pe care 
Scotland Yard-ul îl căuta de o săp- 
tămină, a fost găsită duminică seara 
într-o grădină de un cetățean ce-și 
plimba câinele în împrejurimile car
tierului Nordwood din sud-estul 
Londrei. Autorul descoperirii, mari
narul David Corbett, a declarat că 
prețiosul trofeu era învelit într-o 
hirtie de ziar și primul lucru pe care 
l-a văzut desfăcînd pachetul a fost 
inscripția „Bresil 1962". „Clinele meu 
„Pickles* a găsit Cupa* — a spus 
Corbett polițiștilor. Obiectul găsit 
a fost dus Ia cel mai apropiat post 
de poliție, unde un reprezentant al 
federației engleze de fotbal, Harold 
Mayes, chemat de urgență, l-a iden
tificat ca fiind originalul „Cupei Ju
les Rimet".

David Corbett ar arma 
mească recompensa de 6 000 
sterline, promisă celui care va găsi 
Cupa furată la 20 martie, dintr-o 
sală de expoziție din Londra. Deocam
dată, federația și Scotland Yard-ul 
nu au abordat această chestiune.

Reprezentantul federației engleze 
a declarat că pînă la începerea cam-

să arătăm măiestrie în fața porții ad
verse.

—!Cu ce picior trageți, de preferință?
— Nu am preferințe. Șutez cu picio

rul drept, cu cel sting, cu capul, cu 
pieptul, principalul este ca mingea să 
intre în poartă.

— Și o ultimă întrebare, de mare ac
tualitate: cine va 
mondial ?

— Aceasta este 
toate întrebările pe 
Bineînțeles că-l va

Campionatele de fotbal din unele țări europ

REAL MADRID Șl FERENCVAROS ÎNVINSE DUMINICĂ • SE CO 
REAZA NOILE ECHIPE CAMPIOANE

In
fost ____ - __ -

Derbiul etapei în campionatul spaniol 
s-a desfășurat între F. C. Barcelona și 
Real Madrid. Echipa din Barcelona a 
cîștigat cu 2—1, astfei că Atletico Madrid, 
care a dispus cu 2—0 do Palmas a 
trecut în fruntea clasamentului. După 29 
de etape, Atletico are 42 p, fiind urmată 
de Real Madrid cu 41 p și F.C. Barce
lona cu 38 p

Și în campionatul Ungariei liderul a 
suferit o înfrîngere. Ferencvaros a fost 
învinsă la Gydr cu 2—0, în timp ce Hon- 
ved a dispus cu același scor de Ozd lu- 
înd conducerea în clasament cu 6 p, după 
trei etaoe. Celelalte rezultate : Ujpesti 
Dozsa—Tatabanya 1—0. Diosgyor—M.T.K. 
0—1, Vasas—Csepel 2—0, Salgotarjan— 
Pecs 0—0.

in Bulgaria,- după 17 etape,- în cursa 
pentru primele locuri sînt angajate mul
te echipe. Clasamentul este edificator: 
Levski 24 p. T.S.K.A. 22 p, Spartak So
fia 20 p. Lokomotiv Sofia și Slavia So
fia cu cîte 19 p. etc. Iată cîteva rezul
tate de duminică : Levski—Spartak So
fia 1—1, T.S.K A.—Punav Russe 2—0. Sla
via— Beroe 1—1 Spartak Varna — Marek 
2—2. In clasamentul golgeterilor conduc 
Asparuhov și Kotkov cu cîte 13 goluri 
(Toma Hristov).

In alte țări, șituatia liderilor se con
solidează. In campionatele Iugoslaviei, 
Franței și Italiei se pare că .echipele

„Cupa Jules Rimet
pionatului mondial „Cupa Jules 
met“ va fii păstrată intr-un loc 
creț și «iu va mai fi expusă pen 
public..

concurs
de la Dortmund

DORTMUND, 28 (Agerpres).
Referindu-se la prima ediție a Gr 
riului european de atletism pe te 
acoperit care a avut loc la „Wes 
lenhaille". comentatorul ageri 
„France Presse" apreciază că, 
punct de vedere tehnic, competiți 
constituit un remarcabil succes, 
tre rezultatele obținute de repre 
tanții României, comentatorul A. 
remarcă în mod deosebit perform 
lui Șerban Ciochină.

Cu ocazia festivității de închi 
a întrecerilor, Adrian Paulen,
bru în consiliul IAAF, a iubii 
succesul competiției care va de te 
na organizarea ei și în conținu 
De altfel, Praga și Lyon s-au și 
rit să găzduiască viitoarea editi 
acestui Criteriu european.

Iată alte rezultate înregistrate 
minică: 400 m; Koch (RDG) 47,9, 
der (RFG) 48,3, Anisimov (U 
49,0; 1500 m: Whetton (Anglia) 3: 
Rajko (URSS) 3:46,7; prăjină: 
nețov (URSS) 4,90 Tomașek ( 
4,80; greutate: Varju (RPU) 
Hoffmann (RDG) 18,25, Skobla ( 
18,08.

SE CUNOSC ECHIPELE FINAlliT
ÎN „C.C.E." EA HANDBAL

PRAGA. 28 (Agerpres). — Ec 
D.H.f.K. Leipzig s-a calificat pe 
finala „Cupei campionilor europ 
la handbal masculin, în care va 
tîlni pe învingâtoarea dintre KF 
Aarhus și Honved Budapesta, 
ce în tur obținuseră victoria cu 
rul de 15—10 în fața echipei D 
Praga, handbaliștii de la Leipzț 
cîștigat și partida retur, desfă 
la Praga, cu scorul de 13—12.

• In meci retur contând pent 
mifmala „Cupei campionilor 
peni* la handbal feminin, for 
daneză H.G. Copenhaga a îot 
echipa Sparta Praga cu scorul 
6—5 (2—3). învingătoare și în
mul joc (10—3), handbalistele da 
s-au 
S.C.

Concursuri demonstrative 
patinaj artistic in U.R^.

Federația unională de patinaj
tistic organizează o serie de trei 
cursuri demonstrative, la Mos 
(29—30 martie), Kiev (31 mar 
1 aprilie) și Tbilisi (3—5 aprilie 
aceste concursuri vor lua par 
serie de participanți la ultimele
pionate mondiale și europene. în 
dul invitaților se află, de asem 
și campioana țării noastre, 

Moiș.

campioane din acest an sînt de pe 
cunoscute.

După 19 etape, în campionatul 
slav Vojvodina Novisad (28 p) po 
cu ,greu ajunsă de Partizan B 
(22 p). Fotbaliștii din Novisad au 
pit” un punct prețios în deplasar 
Zagreb (1—1). Partizan a învins 
deplasare: 1—0 cu Rjeka. Unul di 
biurile belgrădene a fost cîștig 
O.F.K. : 2—1 cu Steaua Roșie. Al 
zultate : Radnicki Nis—Dinamo 
1—0, Sarajevo—Zelejnicear 0—0.

In campionatul Franței^ echipei 
nu-i poate scăpa practic titlul de 
pioană. După 29 de jocuri, ea ar 
fiind urmată de Valenciennes (28 
Bordeaux (29 j) ambele cu cîte 
In ultima etapă, Nantes a realizat 
torie categorică în compania for 
St. Etienne î 5—0. Alte rezultate: 
Bordeaux 2—0, Monaco—Sochaux 
Lille—Rouen 2—1, Rennes—Lyon 
Strasbourg—Angers 3—0, St. Fra 
Valenciennes 1—1; Toulouse—Re 
1—0.

Internazionale se distanțează în 
onatul Italiei. După 28 de etape, I 
acumulat 40 p fiind urmată de 
cu 35 p, de Bologna 34 p și de Mii 
33 p Meciurile de duminică : Va 
Milan 0—0, Sampdoria—Catania 
Brescia—Foggia 4—0, Atalanta—La 
1—1, Roma—Bologna 3—1. Torino— 
1—1, Internazionale—Cagliari 2—0. 
Lazio 2—0, Juventus—Fiorentina 1


