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TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH LA BUCUREȘTI

Intre 23 aprilie și 11 mai, la 
București, se va desfășura cel 
de-al VlI-lea turneu interna
tional de șah al Romîniei. Pe 
lista invitaților se află marii 
maeștri internaționali Korci- 
noi (U.R.S.S.) și Matulovici 
^Iugoslavia), maeștrii interna- 
iț&enali Czerniak (Izrael), Kava- 
lek (Cehoslovacia) și Bednar- 
ski (Polonia), precum și jucă
tori din Bulgaria, ~ 
tria.

Țara noastră va 
tată la turneu de 

internațional 
maeștrii

VOLEI: Patru meciuri de tineret
și concluziile lor

După cum se știe, la prima 
ediție a campionatelor europene 
de volei rezervate echipelor» de 
tineret, programate în această vară, 
la Budapesta, va fi reprezentat 
și voleiul românesc.

Săptămîna trecută, spectatorii

cerințele unei formații tinere 
trebuie să se bazeze pe o cont 
mișcare în teren, prin dub: 
partenerei, indiferent dacă >cf 
ta se află în atac sau în a 
rare. De nenumărate ori am 
zut cum mingea cădea în ten

șefia

jAșadar, astăzi o nouă etapă 

la fotbal ! La ora cîrtd citiți 
aceste rînduri toate echipele 
sînt gata de start, 
anunță meciuri „tari*, 
mai interesantă partidă a 
pei — care angajează
clasamentului — se dispută la 
Ploiești. Rapid sau Petrolul ? 
Iată întrebarea care frămîrAă 
deopotrivă pe suporterii celor 
două protagoniste. Răspunsul ? 
Diseară la ora 18. Amănun
tele ? în ziarul nostru 
mîine.

Și celelalte jocuri, progra
mate astăzi, sînt interesante, 
îndeosebi cele de la 
rești de pe stadionul 
blicii", unde evoluează 
și Dinamo în compania Uni
versității și Steagului roșu. 
De ce ? împreună cu jocul de 
la Ploiești aceste partide tre

să scoată in relief jucă* 
ce vor alcătui selectio- 
pentru meciul cu fotba- 
maghiari de săptămîna

Bucu- 
„Repu- 
Steaua

Foto : P. Stan
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dintr-un meci memorabil: Dinamo București — 
, disputat la 19 mai 1965 pe stadionul „23 August*, 

cu victoria bucureștenilor la un scor astronomic : 10—1.
Foto : A. Neagu

Cuba, Aus-
fi reprezen- 
marele ma

estru internațional Florin 
Gheorghiu, maeștrii interna
ționali V. Ciocîltea și Th. Ghi- 
tescu și alții.

„CUPA VOINȚA 
LA CICLISM

„Ajutată
Belgea finalizează una din 
atacului echipei noastre.

de blocajul defectuos al adversarelor, Doina 
puținele acțiuni mai clare ale

Iiștii 
viitoare. Deci, un atu în plus 
pentru afirmarea jucătorilor, o 
invitație la jocuri spectaculoa-

se și la... elicacitate, capitol 
încă deficitar.

O dorință unanimă: sporti
vitatea pe prim plan !

Programul și arbitrii clapei de azi
DINAMO PITEȘTI—FARUL (0—2)

: Gheorghe Popovici—București
Gh. Vasil eseu și C. Nicules cu—București 

DINAMO BUCUREȘTI—STEAGUL ROȘU (1—4) 
: Sta vru Nicolau—Constanța
C. Ridvan și N. Negoițâ—Constanța 

PETROLUL—RAPID (1—2)
: Cornel Nițescu—Sibiu
M. Ispas—Mediaș și C. Mihăilescu—Brașov

U.T.A.—CRIȘUL (1—1)
: Adrian Macovei—Bacău
C. Prelici și L. Israel—București 

STEAUA—UNIVERSITATEA (0—0) 
centru: Iosif Ritter—Timișoara 
tușă : _ ..............................

NOTA

Copiii au nevoie

de cit mai multe

concursuri!

Duminică dimineața 
desfășura pe șoseaua 
rești—Ploiești (varianta 
întrecerea de ciclism 
cu „Cupa Voința". La întrece
rea organizată de clubul spor
tiv Voința vor participa nu
meroși alergători din Capitală 
și din provincie. Startul se va 
da Ia ora 10 de Ia km 7. Se
niorii vor parcurge 90 km, ju
niorii de cat. I — 40 km, iar 
cei de cat. a n-a — 20 km.

ÎNTRECERI DE AMPLOARE 
ALE TINERILOR LUPTĂTORI

-Sîmbătă și duminică cîteva 
Sute de tineri luptători din 
întreaga țară se vor întrece în 
faza dș zonă a concursului re
publican de primăvară la „gre- 
co-romane". Cele patru orașe, 
unde au loc concursurile sînt: 
Constanța, Craiova, Oradea și 
Hunedoara („zonele" de la 
București și Lugoj vor fi or
ganizate la sfîrșitul săptămînii 
viitoare). Cîștigătorii fazelor 
de zone se vor întrece în 
nala pe țară, la București, 
sfîrșitul lunii viitoare.

Alături de juniori și seniori, 
finalele concursului republican 
de primăvară au adus la pis
cina Floreasca pe cel mai buni 
copii ai secțiilor noastre frun
tașe. Timp de patru zile s-au 
întrecut, în cele 6 culoare ale 
bazinului bucureștean, toate 
speranțele natației noastre, 
fapt care a prilejuit specia
liștilor o trecere în revistă a 
rezervelor de care dispunem 
la această importantă discipli
nă sportivă.

Subliniind evoluțiile promi
țătoare ale tinerilor înotători 
de la S.S.E. Reșița și S.S.E. 
București, care au dominat 
majoritatea probelor, trebuie 
să remarcăm că rezultatele 
(în special mediile primelor 6 
performanțe) sînt superioare 
celor obținute la campionatul 
republican de anul trecut, 
fapt care demonstrează că în 
cele mai multe cazuri pregăti
rea făcută pe timpul iernii în 
cele două secții citate mai sus 
(și într-o oarecare măsură la 
C.S. Școlar și S.S.E. Galați) a 
fost de un nivel calitativ mal 
bun. Totodată însă, avînd în 
vedere vîrsta participanților 
(12—14 ani) trebuie să precizăm 
că progresul tinerilor înotători,- 
raportîndu-1 .la cel pe care-1 
înregistrează cifrent natația 
din alte țări europene, este 
mult prea lent.

De ce ?
Pentru dezvăluirea cauzelor 

am solicitat părerile unor spe
cialiști și antrenori, care ne-au 
declarat următoarele :

Prof. Aurel Urmuzescu, an
trenor federal : sAvem muițl 
copii talentați, care pot ajun
ge la nivelul performerilor de 
astăzi șl chiar mai sus. Din 
păcate, conducerile cluburilor 
și asociațiilor care posedă sec
ții de natație fruntașe nu sînt 
preocupate în egală măsură 
de asigurarea unor condiții 
bune de pregătire și celor mai 
buni copii. în plus, mai exis
tă secții (C.S. Școlar, C.S.M. 
Cluj) undo pregătirea copiilor 
este încredințată tot antreno
rilor care antrenează juniorii 
și seniorii".

Prof. Cristian Vlăduță, an
trenor la clubul Dinamo: „Co
piii au prea puține concursuri 
tari unde pot fi verificate cel 
mai bine posibilitățile și gradul 
lor de pregătire. De la cam
pionatul republican desfășurat 
în 1965 au trecut 7 luni fără 
ca micii înotători să se poată 
alinia la startul unei compe
tiții de anvergură. Or cel mai 
bun stimulent în pregătire, în 
menținerea interesului pentru 
un antrenament zilnic^ de 
mare Intensitate, este con
cursul”.

Paula Enăceanu, antrenoare 
la S.S.E. 2 : î,ln orașul Bucu
rești s-a făcut un pas înainte 
în îmbunătățirea sistemului 
competițional rezervat celor 
mai mici sportivi. Sistemul ac
tual însă nu este cel mai fe
ricit, copiii unei anumite ca
tegorii de vîrstă avînd posibi
litatea de a concura doar o 
dată la patru săptămîni» ceea 
ce este infinit prea puțin pen
tru necesitățile unei pregătiri 
superioare”.

Prof. Gh. Dimeca, antrenor 
la C.S. Școlar î „In țările cu 
natal ie dezvoltată concursurile 
de copii sînt săptămînale șl 
au un CARACTER STIMULA
TIV. Iată ce nu trebuie să uite 
federația noastră de speciali
tate".

L. Ferentz și Șt. Birăescu—Timișoara
SIDERURGISTUL—C.S.M.S. (2—3) 

: Ion Dobrin—Craiova
S. Drăguliei și M. Biolan—Tr. Severin 
ȘTIINȚA CRAIOVA—POLITEHNICA (0—3) 

: Vasile Dumitrescu—București
M. Sadoveanu și C. Petrea—București 

rezultatele din tur)

echipe noastre (în linia a doua), 
sub privirile consternate ale ce
lor șase jucătoare. De ce nu în
cerca nimeni să intervină ? In al 
doilea rînd — lipsa de promp
titudine a blocajului. în fața 
unor jucătoare fără mare expe
riență (multe dintre voleibalistele 
cehoslovace nu depășeau 17 ani)

bucureșteni au avut prilejul să 
vadă pentru prima dată Ia lucru 
echipele noastre de tineret, 
grenate în confruntarea 
cu selecționatele similare 
hoslovaciei. Fără îndoială 
gramarea unor astfel de 
— ținînd seama de valoarea vo
leiului din Cehoslovacia — a fost 
primită cu interes. Rezultatele se 
cunosc : victorii românești pe toa
tă linia ! In rîndurile de față ne 
propunem să facem unele conside
rații privind comportarea celor 
două formații aliniate de antreno
rii noștri.

Să ne referim întîi In tinerele 
noastre voleibaliste. Pe par

cursul partidelor am desprins des
tule lucruri bune, de pildă reve
nirile (după un început slab) la 
un potențial aproape de cel real 
al componentelor echipei. în pri
mul meci, formația României a 
fost condusă cu 1—0 la seturi 
și 6—0 la puncte în setul al 
doilea. Mobilizîndu-și forțele, re
prezentantele noastre au reușit în 
cele din urmă să cîștige cu 3-—1. 
Și în partida a doua lucrurile 
s-au petrecut cam la fel : 2—1 
la seturi pentru Cehoslovacia. 
3—2 pentru România în final. 
Este, deci, o calitate. Aceasta 
însă nu trebuie să ne facă să 
trecem cu vederea comportarea 
nesatisfăcătoare în ansamblu, gîn- 
dindu-ne la meciurile pe care e- 
chipa noastră feminină de tineret 
le va avea de susținut în ca
drul campionatelor europene. Scă
derile ei au constat în primul 
rînd în jocul static, departe de

an- 
amicală 
ale Ce
ea pro- 
întîlniri

centru 
tușă : 
paranteze

CUPLAJUL DIN CAPITALA ARE LOC PE 
STADIONUL REPUBLICII

CONSTANTIN ALEXE 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag, a 2-a)

Meciurile de astăzi din Ca
pitală, se vor disputa pe sta
dionul Republicii, după cum 
urmează : ora 14.15 Steaua—

Universitatea Clnj; ora 16 
Dinamo București 
gul roșu.

Stea-

Florile

la

fi
la

în final.
med restanță (seria 
Voința Tg. Mureș a 
după prelungire pe 

Salonta cu 48—44

CAMPIONATUL FEMININ 
DE BASCHET

SIMPOZION SPORTIV 
LA BRĂILA

gimnasticii brașovene

iri externe
lucrind,veți găsi

Zilele trecute a avut loc 
Brăila, din inițiativa clubului 
sportiv orășenesc, un intere
sant simpozion cu temă spor
tivă la care și-au dat con
cursul antrenorul emerit Ion 
Comeanu șl maestrul sportului 
Ion Voinescu.

N. COSTIN—coresp.

Ieri la Tg. Mureș, în meci 
restanță (seria I), Mureșul — 
Rapid București 36—38 (19—18) ! 
Mureșencele au condus pînă 
în min. 35 cu 5—6 puncte dar 
au fost egalate de rapidiste și 
depășite

In alt 
a Il-a) 
întrecut 
Spartac 
(21—26, 38—38).

A. sZABO-coresp.

> fii
IU

PREGĂTIRILE ADVERSARILAR NOȘTRI 
LA FOTBAL

• Selecționata Budapestei susține azi la Zu
rich ultimul meci de pregătire înaintea parti
dei de la 6 aprilie cu selecționata Bucureștiu- 
lui. Fotbaliștii unguri vor întîlni formația 
Grasshoppers, clasată pe locul 6 în campiona
tul Elveției.

• Echipa de juntori a U.R.S.S. care va în- 
>lni selecționata României în preliminariile tur
neului U.E.F.A. a jucat la Chișinău cu formația 
de juniori a Bulgariei. Tinerii fotbaliști sovie
tici au ciștigat cu 1—0 prin golul marcat în 
min, 59 de Averianov.

în sferturile de finală ale „Cupei 
tîrguri“, echipa engleză Chelsea a învins for
mația vest-germană Mtinchen 1860 cu 1—0 
(1—0). în primul meci scorul a fost egal, ast
fel că fotbaliștii englezi s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

TURNEUL DE ȘAH DE LA SARAJEVO
Ieri, în turneul internațional de șah de Ia 

Sarajevo s-au jucat partidele întrerupte. Ast
fel, după opt runde clasamentul primilor cla
sați este următorul: Cirici (Iugoslavia) 6'/2 p; 
Pietzsch (R.D. Germană) 6 p; Ivkov, Matulovici 
(Iugoslavia) și Pachman (Cehoslovacia) cu cîte 
5’/2 P- Mihail Tal ocupă locul 6 cu 5 p și 1 
partidă amînată.

I
I
I
I
I

cu pasiune și răbdare, intr-o sala 
de sport proaspăt reamenajată, cea a clubului Dinamo din 
str. Școlii nr. 1 Le-a adunat cu migală, le-a selectat cu 
pricepere, un antrenor al cărui nume, Alexandru Lup, nu 
spune, deocamdată, prea mult. Peste 2—3 ani însă și Adrian 
Ciurezu (pe care îl vedeți in finalul unui exercițiu de la 
trambulină) și ceilalți 30 de gimnaști înscriși la „clasa" 
tânărului antrenor de la Dinamo Brașov promit să-și mă
soare forțele (și talentul) nu 
Nicolae Sebeșan, de la Liceul 
fizică, fruntași pe oraș, ci și 
promoție din întreaga țară.

numai cu elevii profesorului 
nr. 2 cu program de educație 
cu numeroși alți colegi de...

Foto : Aurel Neagu



BIN JOI ÎN JOI j
Desene de S. NOVAC .

JPe arii din operete...)
O serie de profesori care | 

predau educația fizică în 
școlile din comunele Izvoru, «. 
Bîrlogu, Rîca, Negrași (m. g 
Costești), nu activează în a- B 
sociațiile sportive din comu
nele respective. (Dupd o I 
scrisoare primită de la D. | 
Stoica). "

AVIAȚIE SPORTIVA

Maria Alexandru și Dorin Giurgiucă 
învingători în competiția de verificare

FINALA
CONSTRUCTORILOR

I
1
I
I
I
I

'Noi sîntem profesori
& examinatori,
Aicea doar, în clasă.
De rest nici rui ne pasă I 

(Vînzătorul de păsări).

I
Activitatea sportivă din 

Lugoj este foarte slabă deși I 
orașul dispune de un sta- | 
dion bine amenajat. (I. Leș- 
coresp.). ■

Geaba ai venit în șort.
Ano Lugoj ano,
C-aici nu se tace sport.
Ano Lugoj ano I

(Ana Lugoj ana)

Contabilul clubului sportiv 
Ceahlăul Piatra Neamț, V. 
Corbu. nu a asigurat echi
pament și materiale echipei 
de juniori. Tinerii fotbaliști 
sînt nevoiți să folosească un 
echipament necorespunzător. 
(R. Toma-coresp.).

Fruntașii tenisului nostru de masă 
au fost chemați — cu două săptă- 
mîni înaintea „europenelor" de la 
Londra — să participe la un concurs 
de verificare. Competiția s-a dovedit 
utilă, mai ales la băieți. Deși mereu 
în schimbare de paletă, Giurgiucă 
și-a dominat cu autoritate adversarii, 
cîștigînd toate cele opt meciuri, fără 
să piardă deeît trei seturi. Bun în jo
cul combinativ, Giurgiucă a făcut nu
meroase puncte prin atacuri decisive 
din forhand, urmare a unor topspinuri 
sau contre cu direcții alternate. Mai 
slab au „mers" loviturile din rever, 
în majoritatea cazurilor lipsite de 
forță. O deficiență mai veche și încă 
actuală: mobilitate insuficientă. Giur
giucă acționează parcă țintuit pe col
țul drept al mesei (aceasta iese mai 
pregnant în evidență în partidele de 
dublu).

Un alt membru al lotului reprezen
tativ, Reti, a avut însă o compor
tare total nesatisfăcătoare. Foarte dez
ordonat, vociferînd continuu, Reti a 
evoluat departe de posibilitățile lui. 
în fața a doi apărători (Bodea și 
Sîndeanu), Reti a atacat în perma
nență, fără nici o pregătire preala
bilă și folosind deseori teme tactice 
contraindicate. împotriva lui Cobîr- 
zan (tot apărător), Reti a jucat la... 
aotivizare. Rezultatul? A fost din 
nou învins. Fără îndoială că antre
norii trebuie să manifeste maximum 
de exigență față de elevul lor, dar noi 
așteptăm și din partea acestuia, un 
sportiv matur, mai multă seriozitate 
și luciditate în gîndirea tactică.

Negulescu s-a clasat pe locul se
cund, dar acțiunile lui nu au avut 
vigoarea de altă dată, 
finaluri. Cobîrzan și 
rită mențiuni.

Concursul feminin i 
deeît parțial. Aceasta, 
ria Alexandru, Ella 
și Eleonora Mihalca nu au fost so
licitate prea mult (cu excepția me
ciurilor dintre ele). Motivul? Parti
de puține în. trei reuniuni și parte
neri (D. Antonescu. Geambașu) care 
n-au ridicat probleme dificile de 
ordin tehnic-tactic — în ciuda unor 
victorii sau scoruri strînse. Relevînd 
o serie de lovituri ofensive reușite 
ale Măriei Alexandru, consemnăm însă 
și minusuri în ceea ce privește jocul 
de mijloc și atacurile din „țăcănea- 
lă“. Un reviriment față de alte evo
luții a dovedit Ella Constantinescu. 
Cu o bună mișcare la masă, ea a 
apărat razant și cu „adresă" și, lucru 
îmbucurător, loviturile pregătitoare 
de atac ca și cele decisive au fost 
mai sigure.

Inexplicabilă apare comportarea 
Eleonorei Mihalca. In afara partidei

cu Ella Constantinescu, pe 
care n-a întrecut-o, dar 
al cărei joc îi convine, 
în celelalte întîlniri Mi- 
halca a acționat dezor
ganizat, pripit, vădind 
nesiguranță în jocul de 
contre, în executarea lo
viturilor ofensive din 
rever și insuficientă mo
bilitate. Să sperăm că este 
o situație trecătoare. In 
orice caz, considerăm că 
fetelor le mai este nece
sar un concurs de verifi
care pînă la „europene", 
dar cu adversari mai va
loroși și în condițiile u- 
nei competiții cu un grad 
mărit de dificultate ^față 
de cea din această săptă- 
mînă.

întrecerile de dublu nu 
au fost deloc edificatoa
re. Dintr-o singură cau
ză : lipsa de seriozitate cu 
care au jucat Reti, Giur
giucă, Sentivani, Demian, 
ceea ce crea în sală o at
mosferă puțin propice des
fășurării normale a me
ciurilor și urmăririi anu
mitor obiective de către 
antrenori la toate cele trei 
probe (dublu fete, du
blu băieți și dublu mixt). Se cuvine 
mai mult simț de răspundere din 
partea sportivilor și intervenții hotă- 
rîte pentru disciplinare din partea 
antrenorilor. Și aici este de dorit or
ganizarea unui nou concurs.

MARIA ALEXANDRU

DE FIICROMODELE

de reflec- 
unde-și dis- 

mai buni micro- 
părea un tablou 
basm. Minuscu- 
fi urmărite cu

în special în 
Sîndeanu me-

n-a corespuns 
deoarece Ma- 
Constantinescu

C. COMARNLSCHT

Rezultate și clasamente: simplu băr
bați: 1. Giurgiucă cu Negulescu 3—1, 
Cobîrzan 3—1, Sîndeanu 3—0, Bo
dea 3—0, Reti 3—1, Demian 3—0, 
Sentivani 3—0, Dumitriu 3—0; 2. Ne
gulescu cu Cobîrzan 3—1, Sîndeanu 
3—1, Bodea 3—1, Reti 3—2, Demian 
3—2. Sentivani 3—0, Dumitriu 3—0, 
3. Cobîrzan cu Sîndeanu 3—0, Bodea
2— 3, Reti 3—1, Demian 3—1, Sent
ivani 3—0, Dumitriu 3—0; 4. Sîn
deanu cu Bodea 3—2, Reti 3—2, De
mian 3—0, Sentivani 3—1, Dumitriu
3— 2; 5. Bodea cu Reti 3—2, Demian
2— 3, Sentivani 3—1, Dumitriu 3—1; 
6. Reti cu Demian 3—0, Sentivani
3— 0, Dumitriu 3—0. Simplu femei: 
1. Alexandru cu Constantinescu 3—2, 
Antonescu 3—1, Geambașu 3—2, Mi
halca 3—0; 2. Constantinescu cu An-

tonescu 3—2, Geambașu 3—2, 
halca 3—1; 3. Antonescu cu Geam
bașu 3—1, Mihalca 3—1; 4. Geamba
șu—Mihalca 3—0. Dublu băieți: 1. 
Giurgiucă-Reti cu Cobîrzan-Sîndeanu 
3—2, Sentivani-Demian 3—0, Negu- 
lescu-Bodea 3—1; 2. Cobîrzan-Sîn
deanu cu Sentivani-Demian 3—2, Ne- 
gulescu-Bodea 1—3; 3. Sentivani,
Demian—Neguloscu, Bodea 3—1. Du
blu fete: 1. Alexandru-Mihalca cu 
Antonescu-Geambașu 3—0, Constan- 
tinescu-Folea 3—2; 2. Antonescu,
Geambașu-Constantinescu, Folea 3—0.
Dublu mixt: 1. Alexandru-Giur- 
giucă cu Mihalca-Reti 3—1, Constan- 
tinescu-Negulescu 3—1; 2. Mihalca, 
Reti—Constantinescu, Negulescu 3—0.

Cei care au asistat la finala cam
pionatului republican de micromode- 
le nu vor uita curînd această între
cere. Iluminată puternic 
toare, salina Slănic 
putau întîietatea cei 
modeliști din țară — 
dintr-un spectacol de 
lele aparate puteau
ochiul liber pînă la zeci de metri înăl
țime. La început, minerii le-au pri
vit cu îndoială. Invățați cu zecile de 
tone, nu prea aveau încredere în pu
terea acestor aparate de un... gram. 
Ciad le-au văzut însă evoluînd și-au 
exprimat admirația față de construc
tori.

Ospitalitatea gazdelor, organizarea 
și buna pregătire a sportivilor au ri
dicat întrecerea la un nivel înalt. 
Faptul că la această finală de cam
pionat au participat (ca invitați) doi 
cunoscuți sportivi micromodeliștî din < 
R.P. Ungară, a făcut ca rezultatele 
să fie mult superioare.

Iată clasamentul individual : 1. 
Zoltan Ucsody (R.P.U.) 28,05, 2.
Biro Karoly (R.P.U.) 22,21, 8. Ștefan 
Szocs (Știința Tg. Mureș) 18,24 —
campion republican, 4. Mihai Tăutu 
(Voința Tg. Mureș) 17,20, 5. Ladislau 
Csomos (Știința Tg. Mureș) 16,30. De 
subliniat că în cadrul unei tentative 
sportivul din Tg. Mureș Ștefan Szoci 
a stabilit un nou record republican 
la zbor de durată obținînd timpul de 
22,31.

Clasamentul pe echipe: 1. R.P. Un
gară 50,26, 2. Mureș-Autonomă Ma
ghiară 34,54, 3. Ploiești 21,45, 4. Cluj 
20,53, 5. București 15,46.

Patru meciuri de tineret 
și concluziile lor

(Urmare din pag. 1)

V ino, ln micuțul stadion 
Șf adu-ne și un balon.
Iar de vrei să vezi un-doi,
Udu și bocanci mai noi I11 
.«.(Văduva veselă).

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

HANDBAL

La cîteva zile de începerea returu
lui campionatelor republicane găsim 
interesant să reamintim clasamentele 
de la care se reia lupta — pasionantă 
— pentru titluri. Este vorba, desigur, 
de tabelele de clasificare ale seriei

Progresul — Autorapid 14—5 și S.S.E. 
•—- Progresul 10—8.

I:

• Mîine, în „Cupa Progresul", pe 
terenul cu același nume vor avea loc 
(de Ia ora 16,30) partidele feminine : 
S.S.E. nr. 2 — Rapid și I.S.E.M. — 
Universitatea.

La meciul Farul Constanța 
— C.S.JV1.S. Iași spectatorii 
care au avut bilete la tri
bună n-au putut sta la locu
rile lor deoarece acestea au 
fost ocupate de cei de la 
peluză (După o scrisoare 
primită de la M. Dascălul.

iarăși apar
sub un felinar.
Ca și altă dată, 
ieși o iac cu plată /1 
.. .^Prințesa circului).

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

MASCULIN :
1 Dinamo București 9900 173: 96 18
2. Steaua 9 7 0 2 164:111 14
3. Universitatea Buc. 9 6 0 3 119:116 12
4. Dinarno Bacău 9 5 0 4 96: 92 10
5. Dinamo Brașov 9 3 2 4 138:133 8
6. Știința Galați 9 3 15 123:133 7
7 Raf. Teleajen 9 3 15 132:143 7
8. Tractorul Brașov 9 3 0 6 134:165 6
9. Politehnica Tim. 9 12 6 121:136 4

10 Voința Sighișoara 9 2 0 7 89:164 4

FEMININ :

1. Universitatea Tim. 9 8 10 105: 51 17
2. Mureșul Tg Mureș 9 6 2 1 89: 45 14
3. Rapid București 9 6 12 102: 71 13
4. Universitatea Buc. 9 4 3 2 64: 55 11
5. Tractorul Brașov 9 4 3 2 76: 70 11
6. Lie. nr 4 Timiș. 9 3 2 4 67: 85 8
7. Confecția București 9 3 0 6 68: 90 6
8. C.S.M. Sibiu 9 2 0 7 40: 74 4

9. Rulmentul Brașov 9 117 79:105 3
10. V ointa OcBorhei 9 117 60:104 3

• Echipele și-au continuat pregă
tirile în vederea returului, susținînd 
partide amicale. Astfel, la, Galați a a- 
vut loc „Cupa Dunării", în cadrul că
reia s-au înregistrat rezultatele : Di
namo Bacău — C.S.M.S. Iași 21 —14, 
Știința Galați — Cauciucul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej 20 — 11, Știința — 
C.S.M.S., 21—9, Dinamo — Cauciucul 
20—13, C.S.M.S. — Cauciucul 12—9, 
și, în finală, Știința ■— Dinamo 12—10. 
Competiția, care s-a bucurat de un 
frumos succes, a fost organizată de 
Consiliul regional UCFS și Știința. 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

• La „Cupa Olteniei", desfășurată 
la Craiova, au participat echipele fe
minine S.S.E. Petroșeni, Progresul 
București și Autorapid Craiova. Re
zultatele : S.S.E. —Autorapid 8—6,

SCRIMĂ

teren. In 
pe aportul 
puțin — 

din urmă,

Comaroni, Bălășoiu, An- *. 
întrunesc — pentru mo- 

calitățile necesar» 
echipa na-

comportării 
celor două

apărarea noastră a fost defectuos con
struită. Să nu mai vorbim de dublarea 
blocajului — aproape inexistentă tot din 
cauza lipsei de mișcare în 
atac, echipa n-a contat deeît 
Floricăi Tudora și -— mai 
al Doinei Belgea. Aceasta
lipsită de experiență competițională (la 
Dinamo București, antrenorul Gh. Con
stantinescu o tine prea mult pe tușă!) 
a început foarte slab ambele meciuri și 
doar după mult timp de la intrarea în 
teren a reușit să se impună. In orice 
caz, lotul actual trebuie îmbunătățit, 
pentru că o serie de jucătoare (Gheor-

Au fost desemnați campionii orașului București 
la spadă și floretă fete (categoria I și maeștri)

ghescu, Goia, 
drași ș.a.) nu 
ment, cel puțin 
pentru a fi selecționate în 
țională de tineret.

Dacă eoncluziile asupra 
echipei feminine (în ciuda
victorii, obținute însă în fața unui ad
versar fără pretenții) nu sînt deplin sa
tisfăcătoare, în schimb cele repurtat»
asupra echipei masculine sînt deosebit
de îmbucurătoare. S-a văzut aici că se
lecția a pornit de la o cerință vitală * 
voleiului mondial, și anume : talia co
respunzătoare a jucătorilor. De la ali
nierea pe teren a echipelor rămîi impre
sionat de gabaritul excepțional al 
leibaliștilor noștri din formația 
tineret. De la Rotaru, căpitanul 
chipei, și pînă la jucătorul cu 
12, Copaci, toți sînt aproape

La sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc, în sala de sport de la „Drept", 
întrecerile din cadrul campionatului re
publican individual de seniori, faza pe 
Capitală, categoria I și maeștri. Probe 
de concurs: spadă și floretă fete.

La spadă, tînărul reprezentant al clu
bului Steaua, Ion Sepeșiu, a confirmat 
forma bună în care se află ocupînd lo 
cui I, înaintea unor trăgători mai ex
perimentați, ca N. Marinescu, Șt. Mol
danschi, Dan Nicolae și Răzvan Do- 
brescu. Clasamentul a arătat astfel : 
1. 
rasului 
(Steaua); 3. 
N. Marinescu 
(Steaua); 6. 
7. Gh. Cerea 
(C.S.S.); 9. P. 
tatea); 10. R.
11. T. Sîrbulescu (Universitatea); 
V. Teodorescu (Universitatea).

Primii 5 spadasini se califică direct 
in finala campionatului republican, 
în timp ce trăgătorii clasați pe locuri
le 6—12 vor participa la un turneu de 
calificare, programat la Craiova între 
12—15 aprilie.

floretă fete, cea mai bună s-a do- 
a fi Ileana Drîmbă, cu trei vic- 

în turneul final de 4. Reprezen- 
dlubului Steaua a fost secundată

Dan Nicolae 
Clasamentul

I. Sepeșiu (Steaua) campion al o- 
București; 2. Șt. Moldanschi 

Al. Istrate (Steaua); 4. 
(Steaua); 5. N. Istrate 

Dan Nicolae (S.P.O.B.); 
(Steaua); 8. T. Chifor 

Dumitrescu (Universi- 
Dobrescu (S.P.O.B.): 

12.

La 
vedit 
torii 
tanta 
de Ana Ene, într-o ușoară revenire.
Clasament general : 1. Ileana Drîmbă
(Steaua) — campioană a orașului 
București; 2. Ana Ene (Progresul); 3. 
Ecaterina Iencic (Steaua); 4. Suzana 
Tasi (Steaua); 5. Manuela Chira (U- 
niversitatea); 6. ludita Haukler (Uni
versitatea): 7. Marina Stanca (Progre
sul ); 8. Mira Crăciunescu (Universi
tatea); 9. Eva Palco (Progresul); 10. 
Elena Bejan (Steaua'; 11. Rodica Vă
duva (S.P.O.B.) ; 12 Ecaterina Istrate 
(Steaua); 13. Adriana Moroșan (Pro
gresul); 14. Lidia Grib (Steaua);
15. Eva Maria Wasserstrom (S.P.O.B.);
16. Alexandra Tudorache (S.P.O.B.);

17. Geta Orfanu (Universitatea).
Primele 9 trăgătoare se califică direct 

în finala campionatului republican, iar 
celelalte vor participa la turneul de cali
ficare de Ia Craiova.

Celelalte două probe (sabia și flo
reta băieți) din cadrul campionatului 
Capitalei se vor desfășura sîmbălă și 
duminică.

vo- 
de 
e- 

nr. 
de

sau peste 1,90 m I Și, în plus, calită
țile fizice sînt dublate de o mișcare 
bună în teren. Desigur, aceste calități 
nu sînt suficiente, dar prof. N. Mihăi- 
lescu-Timișoara, cel care a descoperit și 
i a pregătit pe 7 dintre ei (Vraniță 19 
ani — 1,88 m, Copaci 19 — 1,91, 
Armion 16 — 1,93, Tănăsescu 17 — 
1,90, Rouă 17 — 1,86, Trincă 17 — 
1,89, Nilvan 16 — 1,93) le-a format și 
o bună îndemînare. în plus, preluările, 
lovirea mingii se execută destul de 
bine. Fără îndoială, este necesar ca în 
continuare să se depună aceeași muncă 
pentru însușirea unor elemente care nu 
sînt încă deprinse corect (pasa, uneori 
dublarea atacului, jocul în linia a doua). 
$i mai trebuie ținut 
de ritm manifestate 
de joc.

Pînă la viitoarele 
nale de verificare
la Bacău, cu echipele de tineret ale Bul
gariei) mai e destulă vreme pentru re
medierea lipsurilor constatate sau, a- 
colo unde se impune (lotul feminin), 
completarea cu alte elemente de pers
pectivă, remarcate în ultimul timp.

seama de scăderile 
în unele perioade

partide internațio- 
(29 mai—1 iunie



LIDERUL IN BUNĂ
DISPOZIȚIE

Petro-vederea meciului cu Rapid, 
Ploiești, înapoiat luni dimineața de 
alați, a și început pregătirile. Ju- 

■ii dovedesc o bună dispoziție și un 
1 ridicat. Formația nu a fost defini- 
ă. Antrenorul Cemăianu ne-a comu- 
. doar lotul din care ea va fi alcă- 
: M. Ionescu, Sfetcu, Pahonțu, Flo- 
Boc, Mocanu, Crișan, luhas, Drago- 
D. Munteanu, frații Dridea, Badea 

rățilă.
St. Ionescu

TRENAMENTE LA C.S.M.S.

stadionul din dealul Copoului, ju
ni de la C.S.M.S. s-au pregătit cu 
E seriozitate in vederea jocului de la

SAMEIVTUL GOLGETfRILBR

Naghi (Dinamo Pi-

Ene 
pen. 
Badea

II (Dinamo

(Petrolul).
I (Petrolul) —

>tă cum se prezintă clasamentul 
geterilor, înaintea etapei de azi : 
i GOLURI : Ion Ionescu (Rapid) 

din penalti.
! GOLURI :
ti) — 2 pen.
1 GOLURI : 
iureș ti) — 3 
I CMK.URI :
GOLURI : Dridea
en.
GOLURI : Pavlovici (Steaua) — 
en., Jac (U.T.A.), Țurcan (Dina- 

| Pitești).
GOLURI : M. Voinea (Siderur- 

ul) —1 pen, Dumitriu II (Rapid), 
reșan III (Crișul), Stătescu (Si- 
brgistul), Moldoveanu (Petrolul), 
caru (Steagul roșu), Năftănăilă 
lagul roșu).

GOLURI : Pop (C.S.M.S.) — 1
L Țîrlea (U.T A.), Goran (Stea- I roșu), C. Ionescu (Dinamo Pi
li), M. Popa (Politehnica), Pir- 
tb (Dinamo București) — 1 pen-, 
Ițea (U.T.A.).
I GOLURI: Frățilă (Petrolul), 
L (Universitatea) — 1 pen., Ivan- 
If (Universitatea), ~ .. : 
I.M.S.), Lupulescu (C.S.M.S.), lo- 
fu (Știința Craiova), Neagu (Si- 
Lrgistul), Raksi (Steaua).
I GOLURI : Suciu (Crișul), Cotor- 
fci (Politehnica), Mițaru (Politeh- 
li). Necula (Steagul roșu), N. 
Irgescu (Rapid), Naghi (Steagul 
li). Dridea II (Petrolul).
I GOLURI : Anton (Știința Cralo- 
I — 1 pen., Năsturescu (Rapid) 
fniceanu (Steaua), Marcu (Uni
citatea), luhas (Petrolul), Bacoș 
fcul)t» Axente (U. T. A.), Matei 
I M.S.), Dobrin (Dinamo Pitești), 
■mie ' (Știința Craiova). Constan- 
I (Steaua), Tuf an (Farul), Harșani 
■șui). Bîtlan (Știința Craiova, 
Iweiller III (Dinamo București), 
|șo7nir (Petrolul), Ologu (Farul), 
Icescu (C.S.M.S.).
■JTOGOLURI : V. Popescu
Fm.S.) — 2, ambele pentru Știln- ■i. —_ pen_

Stelian 
Farul, 

Steaua, 
pentru Po- 

— pentru

A-
Cuperman

Craiova, Pojoni (Crișul)
Dinamo București, I. 

lamo Pitești), — pentru 
eseu (Farul) — pentru 
pu (Siderurgistul) — 
knica, Birău (U.T.A.) 
[olul, Coman (Siderurgistul) — 
țru Farul. Ivan (Știința Craio- 
[— pentru Universitatea.

Prin telefon de la corespondenții noștri

Galați. In meciul de astăzi nu va juca 
Ciiperrnan care s-a accidentat.

I. Leizeriuc

TIMIȘORENII
CRAIOVA O

JOACĂ LA
CARTE MARE

la Craiova, Polileh-

după o înfrîngere la Pitești. Și, după o 
înfrîngere, adversarul luptă mai decis 
spre a o evita pe a doua. Deci: meci 
greu... Formația va fi aceeași ca in par
tida de la Timișoara...

FORMAȚIA ECHIPEI STEAUA
Pentru meciul de 

nica a susținut marți un joc-școală în 
care antrenorii Voroncovschi și Ionescu 
au urmărit îmbunătățirea vitezei și fina
lizarea, capitole Ia care studenții au fost 
deficitari în partida cu Dinamo Bucu
rești. Formația va fi alcătuită la Cra
iova din lotul obișnuit.

Antrenorii echipei Steaua ne-au comu
nicat formația probabilă pentru meciul 
cu Universitatea Cluj : Ilaidu — Pe- 
tescu, Ilălmăgeanu, D. Nicolae, Sătmă- 
reanu —• Jenei, D. Popescu — S. A- 
vram, Raksi (Constantin), Pavlovici, 
Creiniceanu.

P. Arcan
Jocurile dintre 

pasionat întotdeauna.
militarii bucureșteni și studenții 
Iată o

din Cluj 
imagine de la meciul disputat anul trecut.

SIDERURGISTUL Sl-A ALCĂTUIT 
ECHIPA

In vederea jocului cu C.S.M.S., Side
rurgistul a făcut antrenamente de pre
gătire individuală. Pentru partida de joi 
antrenorii au anunțat următorul „11“: 
l'lorea •—- Valcan, Costache, Voicu, Velea 
— Ioniță, Adam -— S. Bretan, Voinea, 
Stătescu, Ciocănaru

TREI ANTRENAMENTE 
LA DINAMO PITEȘTI

Piteștenii s-au antrenat luni în com
pania rezervelor, marți au susținut un 
joc-școală cu Textilistul, iar miercuri au 
fost puse la punct unele deficiențe da 
ordin tactic manifestate în partida cu 
Steagul roșu. Formația probabilă: Ni- 
culescu — I. Popescu, Barbu, I. Stelian. 
Badea — Țîrcovnicu, David — C. lones- 
cu, Naghi, Turcan, C. Radu.

Al. Momete

DE VORBĂ CU VALENTIN 
STÂNESCU

Antrenorul principal al rapidiștilor, 
Valentin Stănescu, anticipează întrebările:

...Cum va fi meciul? „Duelul* nostru 
poartă ceva din temperatura finalelor de 
cupă intercontinentală.

...Pregătiri ? în primul 
zistentă... morală !

...Formația o definitivăm
Atît.

rind de re-

joi la prinz.

„ECHIPA ESTE IN
DESFĂȘURARE

PLINĂ
H

— Echipa e în plină „desfășurare" 
declară antrenorul echipei Dinamo, Traian 
Ionescu. Nu vreau să alimentez pe ama
torii de senzațional, tentați să spună că 
Dinamo, pornit de la o diferență de 10 
puncte față de Rapid vizează titlul, 
ci vreau să subliniez forma bună a echi
pei care a început returul decisă să nu 
dezmintă tradiția și să nu-și deziluzio
neze suporterii. Ne interesează mai intîi 
calitatea jocului și apoi scorul. Urmărim 
o verificare a potențialului valoric al 
echipei. Intilnim pe Steagul roșu venit

Cereți programul cuplajului
Spectatorii cuplajului bucureștean 

vor găsi pe stadionul „Republicii" 
programul de prezentare a celor două 
meciuri.

„Vă mai amintiți ? Așa a fost în 
toamnă...” — filmul (retrospectiv) al 
acelorași partide disputate în prima 
parte a campionatului —, Fotbal ma
gazin, Clasamente (general, acasă și 
în deplasare al golgeterilor). Palma
resul întâlnirilor dintre cele patru e- 
chipe care evoluează în Capitală, A- 
mănunte asupra derbiului do la Plo
iești. Formațiile, Tabelul desfășurat 
al campionatului, rubrica „Să cunoaș
tem regulamentul” ș.a., sînt găzduite 
în paginile programului, oferind iu
bitorilor fotbalului un material infor
mativ și statistic foarte interesant.

Prețul programului este de 1 leu.

PE AEROPORTUL DIN CLUJ...

Jucătorii de la Universitatea Cluj și cei 
de la Știința Craiova — în așteptarea 
avionului pentru București — discută. 
Desigur, despre meciul lor de duminică 
dar și despre cele de joi. Deodată — 
liniște: „Sportul", adus de piloții unui 
avion care venea de la București, trece 
ca o ștafetă din nună în mînă. In cele 
din urmă e prins cu pioneze pe un 
rete ca să poată fi citit de toți. Vreo 
de capete să îmbulzesc. Interesează 
în special — notele. Marcu, aflat 
primul rind, citește cu glas tare:

— Gaboraș, 10. Bravo! Eu am 6. Iar 
îmi zic studenții că asta nu e notă de

pe-
30

în

bursă I Trebuie să învăț 
să iau bursă (n.r. a se citi: 
echipa națională"). Cine știe, poate chiar 
Joi, în jocul cu Steaua...

MARCU : Ivan — nota 5.
IVAN (dînd supărat din umeri) : Ce 

să fac? Așa e fotbalul. Dacă...
CÎMPEANU (citind ziarul) : Uite, 

titlu pe patru coloane: „Gaboraș a sal
vat trei goluri!“ Eu zic că a salvat 
patru l Dacă ar apăra la fel și în jocul 
cu Steaua...

Ne adresăm antrenorului Cosinoc de 
la Universitatea :

— Ce părere aveți despre partida cu 
Steaua ?

-— Pa fi disputată, ca orice meci între 
noi și echipa militară.

Meciul pierdut îi frămîntă pe antre
norii craiovenilor, Teodorescu și Nu- 
țescu : „A fost mai mare teama de a nu 
primi gol decît dorința de a marca și de 
aceea jucătorii noștri au stat în apărare, 
deși indicația noastră a fost să atace. 
Atunci cînd au făcut-o, s-au lovit de 
zidul Gaboraș", ne-a spus prof. D. Teodo
rescu.

—— Dar despre meciul de joi, cu co
legii din Timișoara, ce-mi puteți spune?

— Cred că echipa va rămîne neschim
bată.

Dar iată că pasagerii pentru București 
sînt invitați la avion. Colocviul a luat 
sfîrșit.

Foto : V. Bageac

RUGB!

și mai
„Să

mult, 
fiu în

M. T.

La sfîrșitul acestei săptâmîni se- Lupeni cu Jiul Petrila, Hunedoara 
zonul rugbistic intern atinge perioa- găzduiește 
de „de vîrf“ : încep și întrecerile locală Metalul și cea sibiană C.S.M., 
de categoria B. Iată cîteva amă- iar Blajul pe cel dintre C.I.b. și 
nunte în legătură cu această corn- Chimia Tîrnăveni. în sfîrșit, la Re
petiție.

Programul seriei I (participă 10 
echipe) prevede întîlnirile Chimia 
Brăila—Metalul Buzău, Victoria Ga
lați—Ancora Galați, Petrolul Pitești— 
Eleetroputere Craiova, Ideal Cerna
vodă—U.S.A.S. Năvodari și Cimen
tul Medgidia—Constructorul Plo
iești, primele din fiecare meci fiind 
gazde.

întrecerile seriei a 11-a (8 echipe 
participante) vor începe pe data de 
17 aprilie.

în seria a III-a sînt înscrise 13 
echipe, care își vor disputa întîieta- 
tea în prima etapă după cum ur
mează : la Cluj, se vor înfrunta 
formațiile locale studențești Agro
nomia (fostă Știința) și Politehnica; 
la Timișoara, de asemenea, va a- 
vea loc o partidă între două echi
pe de pe malul Begăi, Vulturii U.M. 
(finalistă în barajul pe 1965 pentru 
promovarea în ,,A“) și Politehnica- 
La Lupeni joacă între ele echipe 
din Valea Jiului, respectiv Minerul

meciul dintre formația

șița echipa C.S.M. primește vizita 
rugbiștilor de la Metalul Tîrnăveni. 
O a treia formație de „B“ din 
lea Jiului, Institutul de Mine 
troșeni, care nu joacă în prima 
pă, completează seria a III-a.

în ce privește disputa seriei a 
IV-a (Oraș București), echipele au 
fost împărțite în două grupe, ur- 
mînd ca în meciurile de calificare 
în categoria A (alături de cîștigă- 
toarele celorlalte trei serii din țară) 
să participe învingătoarele dintr-un 
meci de baraj între cîștigătoarele 
fiecărei grupe a seriei bucureștene

Programul grupei I este următo
rul : Arhitectura—Rapid, Politehni
ca—Institutul de Construcții, Olim
pia—Ș. N. Oltenița și Vulcan—Ae
ronautica. Iată-1 și pe al grupei a 
Il-a : I.C.F.—Colorantul, I.S.E.—Pro
iectantul și C.S.Ș.—l.P.C.G.

Așteptăm de la echipele de ca
tegoria B jocuri de bună calitate, 
disputate în limitele sportivității ; 
dorim ca evoluția lor să fie un pri-

Va- 
Pe- 
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Astăzi, pc stadionul Progresul
în vederea meciului de duminică, 

din prima etapă a returului cam
pionatului categoriei B, cînd va în- 
tîlni în meci derbi 
talul Tîrgoviște, 
susține astăzi, de 
stadionul din str.
un joc de verificare cu echipa Spic 
de grîu.

al seriei I pe Me- 
echipa Progresul 
la ora 16 — pa 
Dr. Staicovici —

DE LA f. R. FOÎBAL
Se aduce la cunoștința echipelor 

de fotbal care activează în catego
riile B și C că toate jocurile pro
gramate în returul campionatului 
1965—66 se vor desfășura diminea
ța. cu începere de la ora 11. Echi
pele de juniori ale secțiilor respec
tive își vor disputa meciurile de 
la ora 9.

Formațiile organizatoare, care do
resc totuși să joace după-amiază, 
vor cere aprobarea federației cu 
cel puțin șapte zile înainte de meci.

lej bun de depistare a elementelor 
talentate de care rugbiul noslru are 
atîta nevoie. O dată cu creșterea 
numărului de echipe angrenate în 
competiții regulate, în condițiile 
unui cert echilibru de forțe, s-au 
creat premisele progresului valoric. 
El nu depinde decît de antrenorii 
și de jucătorii acestor formații !

★
în categoria A, etapa a IV-a ofe

ră din nou suporterilor sportului cu 
balonul oval cîteva întîlniri echili
brate. unele dintre ele de tradiție. 
Din nou bucurestenii sînt... răsfă- 
țați. dar ș# în țară vor putea fi 
urmărite faze dintr-un meci oe 
care-1 dorim spectaculos. Intr-ade
văr. obișnuitele trei meciuri din 
Capitală sînt astfel programate s 
două într-un cuplaj pe terenul Con
structorul (duminică, de la ora 10 
Grivița Roșie—Gloria și Constructo
rul—Steaua) și unul pe stadionul 
Dinamo (duminică, la ora 16 — Di
namo—Progresul). Meciul de după 
amiază va fi televizat Completea
ză etapa întîlnirile Știința Petro- 
șeni—Farul, C.S.M.S. Iași— Precizia 
și Rulmentul Bîrlad—Universitatea 
Timișoara.
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tragerea concursului Pronoex-

XII. Spăl—Cagliari
XIII. Torino—Juventus

Buletinul poate fi jucat 
redus

concursul Pronosport nr. 14 
din 3 aprilie), primul con- 
13 meciuri care beneficiază

1 X
2

50% sau

După multe săptâmîni de intense pregătiri în sală și în aer liber, 
ții noștri fruntași se pregătesc acum să-și ia rămas bun de la săli 
tru a trece la o nouă etapă a activității lor. între aceștia și săritorul 
irăjina Afanasie Savin. Recentul sezon al competițiilor de sală i-a adus 
;facția corectării recordului republican pe teren acoperit și cîștigarea 
:ursului republican al seniorilor. Să-l vedem acum la concursurile în 
liber I

Foto : Th. Roibu

Pentru 
(etapa 
curs cu 
de fondul special de 250 000 lei, am
solicitat un pronostic unuia dintre 
marii cîștigători la Pronosport.

Este vorba de învățătorul Șișu Do- 
bre din București, primul cîștigător 
care a obținut premiul excepțional 
de 120 000 lei (la concursul nr. 35 
etapa din 29 august 1965). Pronos
ticul

I.
II. 

iii.
IV. Oltul—Dinamo Victoria
V. CSM Sibiu—Jiul Petrila

VI. ASA Tg. Mureș—CSM 5 
VII. Ind. sîrmei—Cluj ana 

VIII. Catania—Roma
IX. Florentina—Bologna

X. Milan—Internazlonale
XI. Sampdorla—Lanerossl

său este următorul :
URSS (junj—România (jun.) 
Oțelul Galați—Dinamo Bacău 
Recolta—Arieșul

Reșița

1 X 2
1
1
1 X
1 X
1
1
1
1 X
2
1 X

2

La .
preș nr. 13 din 30 martie 1966 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

16 6 26 32 39 24
Numere de rezervă : 28 37.
Fond de
Tragerea 

miercuri 6 
Rupea.

premii : 714.672 lei. 
următoare va 

aprilie
avea

a.c. orele 18.30
loc 
la

Premiile
rea LOTO

L O
întregi
din 25

T O
și sferturi la trage- 
martie 1966 : supli-

mentar I sfert : 1 variantă a 120 000 
lei; suplimentar II: 3 a 22.857 lei și 
5 a 5.714 lei; categoria I: 12 a 
lei și 7 a 1 766 lei; categoria a 
16 a 4.270 lei și 27 
goria a III-a: 38 a 
495 lei; categoria a 
lei și 87 a 380 lei;
110 a 674 lei și 136 a 168 lei; catego
ria a Vl-a : 111 a 608 Iei și 195 a 
152 lei; categoria a VH-a: 177 a 388 
lei și 292 a 97 lei; categoria a VIII-a: 
148 a 447 lei și 276 a 111 lei.

Report la premiul suplimentar: 
86.290 lei.

Premiul suplimentar I sfert a reve
nit participantului DINU D. VASILE 
din Tîrgoviște.

a 1 067 lei; 
1 982 lei și 
IV-a: 42 a 
categoria a

7 065
II-a: 
cate-
44 a 
1 523 
V-a :

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



„Mondialele** de ciclism din 196î 
se vor desfășura în Olanda

GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge
neva s-an desfășurat lucrările congre- 
sului Uniunii internaționale de ciclism. 
Cu acest prilej s-a hotărît ca în 1967 
campionatele mondiale (amatori și profe

Demonstrația de patinaj artistic de la Moscova
La Palatul Sporturilor din Moscova, 

în prezența a 12 000 de spectatori, a a- 
vut !oc~ o marc demonstrație de patinaj 
artistic la care și-au dat concursul cam
pionii mondiali Ludmila Belousova-Oleg 
Protopopov (U.R.S.S.). Peggy Fleming 
(S.U.A.), Emerich Danzer (Austria),

Cassius Clay l-a învins
la puncte pe George Chuvalo

TORONTO 30 (Agerpres). — Bo
xerul de culoare Cassius Clay și-a 
păstrat supremația mondială la ca
tegoria grea, învitigîndu-1 la puncte 
pe canadianul George Chuvalo într- 
un meci de 15 reprize, disputat marți 
seara la Toronto, în fața a 12 000 
de spectatori. Arbitrii au acordat 
decizia în unanimitate lui Cassius 
Clay, care a rămas astfel neînvins 
după 23 de meciuri susținute ca pro
fesionist. Cassius Clay s-a prezentat 
cu un handicap de greutate de 800 
gr., cîntărind 97,175 kg față de 97,975 
kg cît a avut adversarul său.

Potrivit punctajului, Clay și-a ad
judecat 12 reprize, două au fost

Măsuri severe

pentru combaterea ,,dopingului" 

sioniști) să se desfășoare în Olanda. 
Anul acesta, după cum s-a mai anunțat, 
„mondialele" de ciclism vor avea loc 
în R.F. Germană.

Diana Tewler-Bernliard Ford (Anglia) și 
mulți alți patinatori fruntași din Austria, 
Anglia, Canada, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, România, S.U.A. și 
U.R.S.S. Țara noastră a fost reprezentată 
de campioana republicană de senioare 
Elena Moiș.

egale, iar numai una în favoarea Iui 
Chuvalo.

Comentatorul agenției France 
Presse remarcă totuși că boxerul ca
nadian, deși lent și lipsit de mobili
tate, s-a dovedit foarte rezistent și 
bun „încasator”. Clay n-a reușit să-l 
trimită la podea pe Chuvalo, după 
cum nici un alt boxer n-a făcut acest 
lucru în cele 48 de meciuri dispu
tate pîoă acum de pugilistu.l canadian. 
Superioritatea tehnică a lui Clay a 
fost evidentă. „Jaburile” sale și 
„un-doi“-uri.le repetate au fost iuți 
și de o mare precizie. Dar pentru pri
ma oară Cassius Clay a încasat un 
mare număr de lovituri la corp și di
recte de stingă la față.

După meci. Clay a declarat că in
tenționează să se întîlnească pentru 
titlul mondial cu englezul Henry 
Cooper. Această îotîlnire ar putea 
avea loc anul acesta în luna iunie. Ia 
Londra sau într-un oraș din S.U.A.

A Xl-a ediție a „Crosului Balcanic"
Peste cîteva zile va avea loc la Su- 

men (fost Kolarovrad), în Bulgaria, 
eea de a Xl-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale de atletism : 
„Crosul Balcanic” — în programul că
reia figurează patru curse: junioare 
1000 m, juniori 4000 m, senioare 2000 
m și seniori 10 000 m. 

® După cum ne-a transmis cores
pondentul nostru din Bulgaria, Toma 
Hristov, campionatele de cros ale țării 
vecine s-au desfășurat duminică chiar 
pe traseele viitorului concurs balcanic. 
Titlurile de campioni au fost cucerite 
de : junioare — 1000 m Dobreva 
3:15,5, juniori — 4000 m Milkov 
13:08,0, senioare — 2000 m Danilova 
6:46,0, Amzina 6:59,0, Kosacika 7:18,0; 
seniori — 10 000 m Tihov 31:16,0, 
Peev 31:26,0, Saramkov 31:59,0, Trifonov 
32:04.0 etc.

• La recentul „cros Martini" de la 
Bruxelles pe locul doi s-a clasat alergă
torul turc Muharrem Dalkîlic. cîștigăto- 

i rul Crosului Balcanic din 1965 de la 
t București. După cum ne-a relatat antre

norul Mihai Tintorescu care a asistat la 
= întrecerile din capitala Belgiei, Dalkîlic

Fază din meciul Cassius Ciav (stingă)—George Chuvalo
Telefoto: U.P.I.-Agerpres

s-a comportat excelent. In afara faptului 
că a arătat o bună pregătire fizică, at
letul turc s-a acomodat foarte bine con
dițiilor grele de concurs (ploaie, frig, 
traseu desfundat), ceea ce n-au reușit 
mulți alți atleți, printre care și favoritul 
cursei, marocanul EI Ghazi, recentul cîș- 
tigător al „Crosului națiunilor” de la 
Rabat. Nici campionul nostru Andrei 
Barabaș n-a putut să se descurce pe a- 
cest traseu cu noroi, motiv pentru care 
a terminat pe locul 12 din 65 de con- 
curenți.

• Sub conducerea cunoscutului antre
nor Leo Lang fondiștii iugoslavi se pre
gătesc cu asiduitate în vederea competi
ției balcanice de la 10 aprilie. Din lot 
fac parte, printre alții: Cervan, Vazici, 
Farcici.

® Antrenorul Gheorghe Rugină a vi
zitat recent locul viitorului „Cros Balca
nic”. Gazda întrecerilor, localitatea Sumen, 
este Ia vreo 80 de kilometri de Vama. 
Traseul se află într-un mare izlaz cu pro
fil aproape plat. După părerea sa, re
prezentanții noștri vor putea să-și reedi
teze succesele de la edițiile trecute, dacă 
vor ști să se mobilizeze și vor aplica 
o tactică corespunzătoare.

Știri, rezultate
SOFIA. — Echipa „Akademik” Sofia 

este noua campioană de baschet (femi
nin) a Bulgariei. în meciul decisiv din 
cadrul turneului final, studentele din So
fia au Învins cunoscuta echipă „Slavia* 
cu scorul de 65—48 (33—25). De 
marcat eă echipa Slavia deținea titlul de 
campioană de 12 ani neîntrerupt.

BUDAPESTA. — Continuîndu-și tur
neul în Europa, selecționatele de tenis 
de masă ale Japoniei au jucat la Buda
pesta cu reprezentativele Ungariei. La 
masculin, victoria a revenit sportivilor 
japonezi cu scorul de 12—8, Iliroși 
Takahashi învingîndu-i pe toți cei șase 
jucători maghiari cu care a jucat. Intîl- 
nirea dintre echipele feminine s-a ter
minat la egalitate 10—10. De remarcat 
că sportiva maghiară Lukacs a cîștigat 
la campioana mondială Naoko Fuhazu.

BELGRAD. — Selecționata de lupte 
clasice a orașului Moscova a evoluat la 
Belgrad In compania reprezentativei Iugo
slaviei pe care a învins-o cu scorul de 
7—1.

COPENHAGA. — La Aarhus s-a dis
putat returul înlîlnirii K. F. U. M. 
Aarhus—Honved Budapesta din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni" la handbal (masculin). Echipa 
daneză a terminat învingătoare cu sco
rul de 26—16. învingători în primul 
meci cu 25—12, handbaliștii maghiari 
s-au calificat pentru finala cojnpetițjgn 
în care vor întîlni la Paris, la II apri
lie, echipa D.Il.f. K. Leipzig (R.D. Ger
mană ).

LONDRA. — într-un meci amical in
ternațional de baschet, disputat la Lon
dra, echipa masculină de baschet a An
gliei a întrecut selecționata Elveție; cu 
scorul de 68—50 (39—31).

COPENHAGA. — Cîștigînd cea de\ 
a 9-a partidă în meciul cu Efim Ghellen 
(U.R.S.S.), marele maestru danez Ilengt] 
Larsen a obținut victoria finală cu 5—4i 
și dreptul de a participa la turneul in) 
terzonal al campionatului mondial de șara 
care va avea loc în 1961.

CAIRO. La Cairo s-a desfășurat întîl-j 
nirea internațională do spadă dintra 
echipele masculine ale R.S.S. Armene ța 
R.A.U. Victoria a revenit sportivilor soj 
vietici cu 11—5. La individual, pe prjj 
mul loc s-a clasat scrimcrul sovietW 
Iuri Haciaturian.

PARIS (Agerpres). — Medici 
sportivi și specialiști din 20 de țări, 
întruniți la Strasbourg, au recoman
dat adoptarea unor măsuri severe în 
scopul combaterii folosirii „dopin
gului” de către sportivi. Textul pro
iectului adoptat prevede aplicarea de 
sancțiuni constînd în suspendarea 
definitivă sau temporară din activi
tatea sportivă a celor vinovați. „Do
pingul”, în definiția experților pre- 
zenți la Strasbourg, cuprinde nu nu
mai folosirea stimulentelor farmaceu
tice interzise în sport, dar și practica 
unor procedee „psihologice" (ca hip
noza, de pildă) pentru sporirea ran
damentului sportivilor. Proiectul pre
vede, de asemenea, ca federațiile spor
tive să condamne în mod public toate 
formele de doping și să pună în prac- 
ică măsurile recomandate.

MOSCOVA. Federația unională a sta
bilit lotul care va reprezenta U.R.S.S. 
la campionatele europene de tenis de 
masă ce vor avea loc în aprilie la Lon
dra. Echipa feminină cuprinde pe Svet
lana Grinberg, Laime Baiaișite, Rita Po- 
gossova, iar cea masculină pe Stanislav 
Gomoșkov, Anatoli Amelin și Ghenadi 
Averin.

Din
PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 

SOVIETICI

Antrenorul reprezentativei de fot
bal a U.R.S.S., Nicolai Morozov, a 
declarat, după turneul de 50 de zile 
în America de Sud, că principalul 
scop urmărit a fost studierea jocu
lui echipelor Braziliei, Argentinei, 
Uruguayului și în special al selecțio
natei Chile, cu care fotbaliștii sovie
tici vor juca în aceeași grupă a tur
neului final al campionatului mon 
dial.

în lotul sovietic, care actualmente 
se află în Iugoslavia, au fost intro
duși alți doi jucători : Viktor Pone- 
delnik și Gheorghi Sicinava. Fotba
liștii sovietici vor susține în Iugosla
via mai multe partide de verificare, 
dintre care una cu reprezentativa 
țării gazdă. La 20 aprilie, la Basel, 
fotbaliștii sovietici vor juca cu se
lecționata Elveției, iar la 24 aprilie, 
Ia Viena, cu cea a Austriei. A treia 
etapă a pregătirilor în vederea tur
neului final al campionatului mon
dial va începe la sfîrșitul lunii mai, 
cînd echipa sovietică va întîlni la

lumea fotbalului
Bruxelles reprezentativa Belgiei. Ul
timul joc de verificare va avea loc 
la 5 iunie, la Moscova, cu formația 
Franței.

LOTUL CHILIENILOR 
PENTRU G M.

Federația chiliana de fotbal a sta
bilit lotul de jucători din care va ;i 
formată reprezentativa Chile pentru 
turneu] final al campionatului mon
dial. Din lot fac parte 27 de jucători: 
Olivares, Eyzaguirre, Donoso, Con
treras, Nodge, Araya, Marcos, Cam
pos, L. Sanchez, Villanueva, Godov, 
Prieto, Gouilloux. Tobar, Gonzales, 
Valdes, Cruz, Elaido, Rojas. Figueroa, 
Valentini. Mendez, Berly, Reinoso, 
Luco, Honorino, Yavar. Timp de 10 
zile fotbaliștii chilieni se vor antrena 
în nordul tării după care vor reveni 
la Santiago unde își vor continua 
pregătirile.

INTERNAZIONALE SOLICITA 
UN ÎMPRUMUT FINANCIAR

Ziarul .Sportske Novosti* din Za
greb publică o știre potrivit căreia 
situația financiară a clubului Inter- 
nazionale din Milano este deosebit 
de grea. .Cel mai mare club al Ita
liei, câștigător al .Cupei campionilor 
europeni” și al .Cupei Intercontiisen- 
fale”, — scrie ziarul — are In pre
zent, conform declarației președinte
lui clubului, Angelo Morati, un defi
cit cifrat la 450 milioane lire ita
liene".

•illlllllllllllllllllllllll
Cît de fericit este Eusebio în această fotografie I Este și firesc, 

înaintea meciului in nocturnă de la Lisabona dintre Benfica și Manchester 
United, dl. Max Urbini, redactorul șef al revistei „France Football" 
ii înmînează cupa oferită celui mai bun fotbalist european al anului 
1965. Alături, este Denis Law, fostul deținător al trofeului, care-l fe
licită pe Eusebio.

Ce a urmat ? O adevărată „noapte de groază" pentru Benfica și 
pentru Eusebio: Manchester United a cîștigat cu 5—1 ! Infrîngerea 
aceasta l-a afectat intr-atit pe Eusebio incit după meci i-a spus d-lui 
Urbini că nu merită cupa... „Dar vă jur — a spus „perla din Mozam- 
bic“ — mă voi răzbuna la „mondiale” !“

într-o conferință de presă Morati 
a declarat că „...intreținerea unei în
treprinderi cum este Inter costă mai 
mult decît iși poate închipui cineva, 
în prezent, nu ne rămîne altceva de 
făcut decît să lansăm un împrumut".

CARNAVAL CU MATTHEWS...

La Ashbourne (Anglia) festivitățile 
organizate cu prilejul carnavalului 
au veche tradiție. De 500 de ani, în 
acest oraș, carnavalul este sărbătorit 
într-un mod cu totul original. La car
navalul din Ashbourne sînt invitate 
personalități din Anglia și prezența 
lor constituie o cinste pentru locui
torii orașului. Carnavalul din acest 
an a avut printre oaspeți pe Stanley 
Matthews care, cu acest prilej, a .. 
arbitrat un meci de fotbal sui-gene- 
ris. Două echipe — • una din nordul 
orașului cu alta din sudul orașului 
— s-au întrecut pe unul din... bule
vardele principale ale orașului, cu o 
lungime de 5 km! în ce privește 
durata meciului, regulamentul nu pre
vede minute ci... ore. Întîlnirea a 
început la prînz și s-a terminat la 
miezul nopții, astfel că, la cei 51 de 
ani ai săi, Stanley Matthews a tre
buit să alerge mai mult decît în orice 
meci susținut în întreaga sa carieră...

• Micro-statistică: în «Cupa cam
pionilor europeni", echipa Real Ma
drid a fost învinsă doar o singură

11 recunoașteți ? Fotografia nofâ 
tră prezintă pe unul dintre cl 
mai buni fotbaliști maghiari : Al 
bert, care in viața de toate zileS 
este un foarte apreciat gazetar spoi 
tiv al agenției M.T.I. Iată-l, în b 
roul său.

dată pe teren propriu. în perioat) 
dintre 1955—66, Real a susținut acas 
33 de meciuri, a cîștigat 30, a te 
minat de două ori la egalitate și 
pierdut unul: cu Juventus în 196 
(0—1). A înscris 139 de goluri și 
primit doar 25! Să vedem ce vc 
face madrilenii la 13 aprilie, în ml 
ciul cu Inter ?

• Sîmbătă se dispută la Glasgo 
întîlnirea dintre reprezentativele Ai 
gliei și Scoției. Este cel de al tra 
lea joc internațional al englezilor dl 
acest an (0—0 cu Polonia și 1—0 d 
R.F.G.), Antrenorul Alf Ramsey a 
nunțat că echipa va juca în sistem 
4—3—3, sistem care va fi folosit I 
la C.M. Din echipa anunțată lipsei 
Greaves (Tottenham) și Eastham ; 'j 
senal). Ca o curiozitate, menționa 
că atacul este format din trei el 
treme: Bobby Charlton, Connely 1 
Ball.
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