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In „laboratoarele" halterofililor 
și luptătorilor clujeni
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Ieri au fost fixate datele 
meciurilor de volei dintre 
echipele masculine Dinamo 
București și Dukla Kolin din 
cadrul semifinalelor „C.C.E.", 
astfel: prima întîlnire va 
avea loc la București în ziua 
de 9 aprilie, iar returul la 
Kolin, la 23 aprilie.

Noi cluburi sportive studențești
In centrele universitare se constituie noile cluburi 

sportive studențești. Zilele trecute au avut Ioc în Capitală 
adunările de constituire a cluburilor universitare I.C.F.

(al studenților _ Institutului de Cultură Fizică), Medicina (al 
studenților Institutului de Medicină și farmacie), I.A.N.B. (al 
studenților de la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu"), 
Construcții (al studenților de la Institutul de Construcții), I.S.E. 
(al studenților de la Institutul de Științe Economice).

La adunarea de constituire de la Institutul de Cultură Fizică 
au luat parte tov. Anghel Alexe, președintele UCFS, prof, uni
versitar Leon Teodorescu, rectorul I.C.F., cadre didactice, 
studenți și studente.

Prof. univ. Leon Teodorescu a subliniat importanța instruc
țiunilor comune ale Ministerului învățămîntului, Consiliului Ge
neral al UCFS și Comitetului Executiv al UASR, privind în
ființarea cluburilor sportive studențești, menite să asigure o 
mai bună organizare a activității sportive de masă și per
formanță.

„Constituirea clubului sportiv I.C.F., a subliniat vorbitorul, 
are multiple semnificații. între altele, este vorba și de dez
voltarea pe baze noi a unor tradiții frumoase pentru sportul 
românesc, începute eu 17 ani în urmă, cînd sportul de perfor
manță a fost organizat pentru prima oară în acest institut. 
De asemenea, avem în vedere contribuția adusă dezvoltării 
mișcării noastre sportive de către cadrele didactice și stu
denții I.C.F. Din rîndurile acestora s-au ridicat numeroși cam
pioni olimpici, mondiali și europeni, zeci și zeci de campioni 
ai țării. Nu mai puțin de 13 maeștri emeriți ai sportului, 82 de 
maeștri ai sportului și 5 antrenori emeriți au făcut sau fac 
parte din Institutul nostru".

Noul club I.C.F. își va desfășura activitatea în cadrul a 
13 secții pe ramură de sport : atletism, gimnastică, înot, polo, 
volei, baschet, handbal, fotbal, tir, haltere, schi, rugbi și 
canotaj.

în aula Facultății de Medicină Generală au participat la 
adunarea de constituire a clubului sportiv Medicina studenții 
facultăților Institutului de Medicină și Farmacie. La lucrări au 
luat parte academician prof. dr. Theodor Burghele, rectorul 
I.M.F., Miron Olteanu, vicepreședinte al UCFS, conf. dr. Ion 
Cincă, prorector al Institutului, cadre didactice, numeroși stu
denți sportivi.

în cuvîntul său, academicianul Th. Burghele a subliniat faptul 
că : „Pentru studenții Institutului de Medicină și Farmacie, 
educația fizică reprezintă si o obligație profesională, deoarece 
ea constituie unul din mijloacele importante pe care medicul 
le are Ja dispoziție pentru întărirea sănătății și recuperarea 
capacității de muncă a unor categorii de cetățeni. Educația 
fizică este apreciată astăzi ca un important mijloc profi
lactic, prin influența binefăcătoare exercitată asupra organis
mului de către factorii naturali în cadrul cărora se desfășoară 
activitatea sportivă.

[ACTUALITĂȚI
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îmi exprim convingerea că și din rîndurile studenților Insti- I 
tufului nostru vom avea tot mai mulți sportivi fruntași selec- • 
tionați în loturile republicane".

Noul club a! mediciniștilor bucureșteni va avea 9 secții : 
atletism, gimnastică, notație, volei, baschet, fotbal, handbal, 
tenis de masă și tir.

în adunări asemănătoare au fost constituite și cluburile 
sportive studențești Universitatea Timișoara, Politehnica și 
Luceafărul (al studenților Institutului pedagogic) Brașov, 
Politehnica Galati, Arhitectura (al studenților Institutului de 
arhitectură „I. Mincu", București), Arte (al studenților 
vatorului „Ciprian Porumbescu", Institutului de arte 
„Nicolae Grigorescu" și Institutului de artă teatrală 
matografică „I. L. Caragiale" - toate din București), 
nica (Institutul Politehnic), Universitatea (Universitatea 
Cuza"), Agronomia (Institutul Agronomic), Medicina (Institutul 
Medico-Farmaceutic) - toate din lași.

Conser- 
plastice 
și cine- 
Poiiteh- 
„ A. I.

Ibițeton

In optimile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Nisa, tenismanul român Ion 
Tiriac l-a învins pe francezul 
Pierre Beust cu 7—5, 6—4.

LA FOTBAL: IUGOSLAVIA - 
U.R.S.S. 1-0

anunțat participarea sportivii 
Fiți Balaș, Franeisc Marton, Niță 
Pană, Victor Rusu ș.a. Sala Giu- 
lești va găzdui duminică, de la 
ora 9, un concurs de lupte li
bere, la care vor fi prezenți 
sportivi de la eluburile I.C.F., 
Steaua și Rapid.

Ieri s-a disputat la Sarajevo me
ciul amical de fotbal dintre echi
pele reprezentative ale Iugoslaviei 
șl U.R.S.S. Fotbaliștii iugoslavi 
au învins cu I * " “ Tjr
punctul marcat 
minutul 20. Au 
spectatori.

CONCURSURI

1—8 (1—0), prin
; de Vasovlci în 

asistat 20.000 de

DE HALTERE 
Șl LUPTE

Sîmbătă, de Ia ora 17, se 
disputa în sala de haltere 
I.C.F.

va
, __ HMp__  a
un concurs, la care și-au

AZI, DINAMO BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

LA BASCHET
Azi la ora 19 se dispută în sala 

Dinamo întâlnirea de baschet Di
namo Bu cu rești--Foli tehnica Timi
șoara, contând pentru etapa a 
XlX-a a campionatului republican 
masculin.
• Patinoarul artificial „23 Au

gust" este deschis pentru public 
azi vineri 1 aprilie, sâmbătă 2 apri
lie și duminică 3 aprilie între orele 
9—12 și 17—20.

Sportul halterelor se bucură de 
o mare popularitate în orașul Cluj. 
Aici au crescut și s-au format 
sportivi valoroși, dintre care unii 
au ajuns campioni ai țării. Secția 
de haltere de la Clubul sportiv 
muncitoresc este una dintre cele 
mai puternice din țară. După re
zultatele obținute în ultimul timp, 
dar mai ales în urma recentei fi
nale a juniorilor de Ia Craiova, 
unde tinerii halterofili clujeni au 
obținut trei titluri de campioni 
republicani de juniori categoria I 
și un titlu la categoria a Il-a, 
echipa C.S.M. Cluj o secondează 
pe cea a clubului bueureștean 
Steaua și poate concura de la egal 
cu Dinamo București.

Cîteva cifre comparative din via
ța secției de haltere de la C.S.M. 
sînt grăitoare. în 1965 juniorii 
au obținut 2 titluri de campioni 
republicani, iar în acest an ci «u 
realizat — la ambele categorii de 
vîrstă — 4 locuri I, 3 locuri II 
și 3 locuri Iii. Dar-să intrăm pu
țin în „intimitățile4* secției. Am 
asistat la o ședință de antrena
ment. Exact la ora 16 peste 30 de 
tineri, făcînd parte din grupa de 
Începători, erau aliniați în mijlo
cul sălii, așteptînd indicațiile ce- 
Iot doi antrenori: Tiberiu Roman 
—fost multiplu campion al țării -— 
și Gheorghe lacob. După ce an
trenorii au anunțat tematica zilei 
respective, băieții au făcut „încăl- 
zire»a“—alergări scurte, exerciții 
de gimnastică etc. Apoi a început

antrenamentul propriu-ziș, 
șurat cu toată seriozitatea timpi 
de două ore, după care la sală «ut 
venit cci... mari. Mari. în sensutf 
tă fac parte din grupa avansa— 
ților, dar ca vîrstă do.ar puțini) 
dintre ei depășesc anii junioratu
lui. Cu aceștia se lucrează mai in
tens, barele cresc mult în greu»- 
tate și repetările sc fac la eifre- 
de ordinul zecilor. Printre «eii 
prezenți sînt și sportivii nomina
lizați pentru loturile republicane. 
A. Holțer, A. Zacarias și S. Her- 
ghelegliiu (ifiind în lot. a lipsit da
la acest antrenament) sînt spe
ranțele clujenilor pentru J.O. dir 
1968, iar O. Pop, L. Cato, A. Ktsf 
St. Iavorec și alții promit fo* 
mult.

Cele 
— de 
uneori
respectate cu strictețe d< 
nori și sportivi. Cu toi 
ora exactă în sală, sp 
îndeosebi cei fruntași 
planuri 
în care 
rectarea 
vel tarea 
xecuție. 
condiții 
concurs 
...ușoară. Ea antrenamentul la care- 
am asistat, tînărul Holter. cu

trei
cîte
și de mai multe oi'

ore de antrenam» 
trei ori pe săptăm’

individuale d<
se pune accent.,., 
unor deficiențe, pe a^. 
forței ți a vitezei de 
Antrenamentele an loc tas 
îngreuiate, astfel ca lat 
întrecerea să pară ' mar»

TOMA RABȘAN

IConlinuate in pag. a 4-a)

PtWOLUL S-A DISTANTA! LA DOUĂ PUNCTE

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI CATEGORIEI A

O dată la o sută... de meciuri se poate vedea un gol marcat direct dintr-o lovitură de corner. Iată-1 pe cel înscris 
dintr-o asemenea situație — de Dridea II în meciul disputat ieri la Ploiești. Petrolul — Rapid: 1—0.

DE-NTÎI APRILIE...
Dacă ați uitat, vă reamintesc eu : azi e 1 

aprilie. Ziua păcălelilor, a farselor de tot fe
lul. Deci, atenție t Poate să vM> facă cel mal 
bun prieten. Cu o pocnitoare pusă în țigară, 
cu un telefon, cu atîtea șl atîtea lucruri. Unele 
originale, altele luate pur și simplu din ce
lebra lucrare — în curs de apariție — „Istoria 
păcălelilor**. E colosală 1 Mie îmi va aparține 
capitolul „Farse sportive” !...

Desigur, cine a fost de părere ca eu să 
întocmesc respectivul capitol a avut în ve
dere și vasta mea experiență în acest dome
niu.

Intr-o zl din asta, de 1 aprilie, un amic îmi 
propune :

— N-ar strica să faci un articol în care să 
arăți că activitatea profesorilor de educație 
fizică de la școlile noastre din Balta Albă se 
desfășoară șl în afara orelor cuprinse în pro
gram.

— Vorbești serios ? — întreb.
— îmi pare rău !...
Plec imediat, bat școală după școală și... 

nimic. Pe la prînz îl dau telefon :
— Ce-a fost asta ? — Întreb Indignat.
— Ce să fie 7 Păcăleală de 1 aprilie :...
Astfel, ani la rînd ml-au fost sugerate, de- 

ntîi aprilie, fel de fel de subiecte. Unele 
mai gogonate deeît altele. Bunăoară : „De 
vorbă cu elementele tinere, de perspectivă, 
descoperite în cadrui Spartachiadei în raio
nul Gura Humorului". Sau : „Cum au reușit 
cei de Ia Clsnădie-Sibiu să angreneze toate 
fetele în sport 1” Ori : „insigna de polisportiv 
strălucește pe pieptul multor tineri din aso
ciația Carmen". Și tot păcăleli din astea, pe

care totuși le-am notat cu grijă, pentru ca
pitolul de care vorbeam. Acum sînt aproape 
gata cu el. Mai Introduc și oea mai strașnică 
farsă sportivă de azi — care după părerea 
mea se va întîmpla la Moinești — șl pot să 
predau liniștit acest important capitol din „Is
toria păcălelilor".

De ce cred că cea mal grozavă păcăleală 
va avea Ioc azi la Moinești ? Să vă explic : 
secția de învățămînt din acest raion a virat 
O.C.Ij.-ulul din localitate contravaloarea a 500 
mingi de handbal și oină ! Pînă aici nimic 
deosebit. Vor oamenii să dezvolte sportul șco
lar In raionul Moinești. Foarte frumos ! Oină 
și handbalul au tradiții puternice în școlile 
de aici. Ce a făcut O.C.L.-ul ? A luat frumos 
banii, a emis pro-factura nr. 141 și... atît ! 
Asta s-a întimplat la 8 februarie a.c. Vă ima
ginați ce pregătiri febrile pe elevii și profe
sorii din școlile raionului Moinești. Ce vreți? 
Vin 500 de mingi noi ’

Care e' j.polntâ" ? Azi, O.C.L.-ul din Moi- 
neftl va retutna bănii secției de învățămînt, 
cu următoarea explicație :

— Păcăleală de 1 aprilie !...
Adică- nu v-am livrat mingile de care a- 

veați nevoie (cu toate că eram obligați). în 
schimb v-am folosit banii pentru alte treburi. 
Acum, vă rugăm să-i primiți înapoi, deoarece 
el sînt alocați pe trimestrul I și de azi, 1 a- 
prllie, începînd trimestrul II, nu mai avem 
nevoie de ei...

Strașnică păcăleală, nu ?

VASILE TOFAN

• RAPID A PREZENTAT, LA PLOIEȘTI, 4 JUNIORI ÎN FOR
MAȚIE • „LANTERNA ROȘIE' A REALIZAT... SCORUL ETAPEI: 
6-0'CU C.S.M.S.!! • DIN 17 GOLURI, 14 LE-AU ÎNSCRIS
ECHIPELE GAZDA • GRISUL A MARCAT DOUA GOLURI : 

IN FIECARE POARTĂ CITE UNUL I

Foto: A. Neagu
REZULTATELE DE IERT

Iată că a trecut în... istorie și 
mult așteptatul derbi al campio
natului, meciul Petrolul—Rapid. 
Victoria la limită a ploieștenilor 
nu poate constitui o surpriză în 
această partidă, în care era posi
bil orice rezultat. Ineditul l-a con
stituit formația aliniată de Rapid, 
în care locul a patru titulari bol
navi a fost luat de juniori. In
tr-adevăr, antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Victor Stănculescu au fă
cut un fapt de mare curaj (e 
drept, siliți de împrejurări!). De 
remarcat că doi dintre juniori -— 
fundașul Ștefan și atacantul 
Neagu — fac parte din lotul 
V.E.F.A.

Dar a treia etapă a returului 
a oferit și alte elemente inedite. 
Astfel, schimbarea denumirii Si- 
derurgistului în Politehnica a 
fost de bun augur pentru gălă- 
țeni: victoria cu 6—0 asupra 
C.S.M.S. Să mai notăm în scurta 
trecere în revistă a acestei etape 
că: din cele 17 goluri marcate, 
14 au fost înscrise de echipele

gazdă; spectatorii din Craiova au 
asistat la al doilea penalti ratat 
de echipa lor („eroul" de ieri a 
fost Plugaru); în clasamentul 
golgeterilor, I. lonescu (Rapid) 
se menține în frunte cu 18 goluri, 
dar diferența față de al doilea — 
Naghi (Dinamo Pitești) — s-a 
micșorai la 5 goluri.

De semnalat, după autogolul 
lui Ivan (Știința Craiova) în e- 
tapa trecută, încă unul, „opera" 
lui Pojoni (Crișul), care a adus 
un punpt formafiei V.T.A. In 
sfîrșit, după atîtea cornete „fără 
probleme", un gol marcat direct 
din lovitură de colț, de Dridea
II!

Petrolul — Rapid 1—0 (0—0)
Dinamo Pitești — Farul 3—2 (1—1)
Dinamo București — Steagul roșu 

1—0 (1—0)
Politehnica Galați — C.S.M.S. C—(f 

(3-0)
Știința Craiova — Politehnica Ti

mișoara 1—0 (1—0)
U.T. Arad — Crlșul 1—1 (0—0)
Steaua — Universitatea 1—0 (0—0)

M. T.

ETAPA VIITOARE

CLASAMENTUL
1. Petrolul 16 11 3 2 36—13 ZS
2. Rapid 16 11 1 4 31—15 23
3. C.S.M.S. 16 8 3 5 22—22 19
4. Din. Buc. 16 7 3 6 26—22 17
5. Steaua 16 4 8 4 21—14 16
6. Din. Pitești 16 7 2 7 30—27 16
7. Șt. Craiova 16 6 4 G 16—19 16
8. U.T.A. 16 5 6 5 22—27 16
9. Universitatea 16 4 7 5 13—20 15

10. Steagul roșu 16 6 2 8 25—23 14
11. Politeh. Tim. 16 5 3 8 14—23 13
12. Farul 16 5 3 8 16—26 13
13. Crișul 16 3 5 8 17—28 11
14. Politeh. Gl. 16 3 4 9 24—34 10

(10 aprilie)

Universitatea — Dinamo PiteștiSteagul roșu — Politehnica Galați
(2—4) (2—1)

Crișul — Petrolul (1—4) C.S.M.S. — Steaua (0 0)
Farul — știința Craiova (1—2) ,unRapid - Dinamo București (2-0) (în Paranteze - rezultatele din 
Politehnica Tim. — U.T.A. (0-0) prima parte a campionatului).



VOL£!

Rapid învins la Galați!
GALAȚI 31 (prin telefon). Peste 

1000 de spectatori au aplaudat căl
duros astă seară echipa masculină de 
volei Politehnica, pentru frumoasa vic
torie repurtată asupra Rapidului, cam
pioana țării. Scorul final: 3—2 (10— 
15, 15—13, 15—6, 6—15, 15—7), a fost 
realizat la capătul a două ore de joc 
de un ridicat nivel tehnic. în echipa 
locală atît atacul, cit și blocajul și 
linia a II-a au funcționat ireproșabil 
în seturile cîștigate, scoțînd din mină 
pe principalii realizatori ai Rapidu
lui (Plocon și Nicolau). Rapid s-a 
comportat bine în atac, mai ales în 
seturile I și III, dar slab în linia a 
II-a. în plus, bucureștenii au jucat 
crispat și nervos în perioadele cînd 
erau conduși și în special în ultimul 
set. S-au evidențiat: Brandenburg, Ior- 
ga și Kramer, respectiv Drăgan, Plo- 
on și Nicolau. (T. Siriopol și S. Con- 
antinescu, coresp.).

ONATELOR ȘCOLARE
16

REȘ. — La faza de zonă a 
lor republicane școlare, des- 

șurată vreme de cinci zile în localitate, 
au hiat parte zece echipe (băieți și fete), 
campioane ale regiunilor Maramureș, 
Crișana, Cluj, Brașov și Mureș-A. M. 
întrecerile, de bun nivel tehnic, s-au în
cheiat cu victoria echipei 
de la Liceul 
celei feminine de la Liceul nr. 4 
țov. La băieți, pe locurile 2 și 3 
clasat Liceul „Papiu llarion“ Tg. 
reș și Liceul nr. 1 Oradea, iar la 
-— Liceul nr. 1 Oradea și Liceul 
Bălcescu“

TIMIȘOARA. — In 
gională a campionatelor 
școlare, echipele campioane ale regiunii 
Banat, formațiile de elevi și de eleve 
ale Liceului nr. 10, au obținut cîștig 
de cauză, calificîndu-se pentru faza 
finală Echipa masculină (antrenor— 

prof. N. Mihăilescu) și cea feminină 
(antrenor — prof. O. Blaier) au între 
cut în clasamente echipele de la Li
ceul nr. 2 Rîmmcu-l'ilcea (reg. Argeș), 
Liceul „floria, Cloșca și Crișan“ Alba 
lulia (reg. Hunedoara) și Școala pro
fesională Tuma Severin (reg. Oltenia) 
și — respectiv — pe cele de la Liceul 
Găiești (reg. Argeș), Liceul 
Sibiului (reg. Hunedoara) 
„Tu dor Vladimirescu* Tg.
Oltenia). I. STAN - coresp.

victoria echipei masculine 
! „fii. Bălcescu“ Cluj și a 

Bra- 
s-au 
Mu- 
fete 
„N. 

Cluj. (1. PAUȘ-coresp. reg.) 
etapa interre- 

republicane

Miercurea 
și Liceul 
Jiu (reg.

HANOBAJL

Activitatea la zi...
MEDVEȘCIAK ZAGREB 

ȘI-A ANUNȚAT LOTUL

După cum am anunțat, echipa 
masculină de handbal Medvesciak 
din Zagreb va susține patru me
ciuri amicale la București, Brașov și 
Timișoara, între 4 și 10 aprilie. Ju
cătorii iugoslavi vor sosi luni dimi
neață. Iată lotul anunțat : D. Mervar, 
M. Stimac și V. Vukovici (portari), 
I). Selec, S. Bojici, L. Tomazici, V. 
Kljajici, J. Ivicevici, P. Blank, J. Mil- 
kovici, B. Klișanin, I. Uremovici și 
D. Karacici. Din acești jucători, patru 
sînt internaționali A (Selec de 8 ori, 
Ivicevici 3 ori, Milkovici 24 ori, 
și Uremovici 13 ori) și trei candidați 
pentru campionatul mondial din Sue
dia (Mervar, Tomanici și Klișanin).

CLASAMENTELE SERIEI A H-A
înaintea returului clasamentele în se

ria a II-a se prezintă astfel ;
MASCULIN

1. C.S.M. Reșița 9702 164:118 14
2. C.S.M.S. Iași 9603 141:115 12
3. Cauciucul Oraș Gh.

Gheorghiu-Dej 9 6 0 3 131:107 12
4. Metalul Copșa Mică 9513 155:107 11
5. Tehnometal Timiș. 9414 129:139 9
6. Știința Petroșeni 9405 99:109 8
7. Voința Sibiu 9405 108:142 8
8. Rapid București 9306 141:152 6
9. Timișul Lugoj 9306 127:161 6

10. Știința Tg. Mureș 9207 107:142 4
FEMININ

1. Politehnica Galați 9630 76:54 15
2. Voința Sighișoara 8701 93:46 14
3. Progresul București 9 6 2 1 69:59 14
4. Universitatea Cluj 6411 71:46 9
5. Part, roșu Brașov 9315 80:87 7
6. Constructorul Tim. 9225 52:54 6
7. S.S.E. Buzău 8224 58:62 6
8. S.S.E. Petroșeni 8 2 1 5 50:77 5
9. Favorit Oradea 9 2 1 6 66:99 5

10. Spartac Constanța 9 1 1 7 56:87 3
® Meciul Rapid București—Cau

ciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej din 
seria masculină a fost amînat, deoa
rece jucătorii Rapidului sînt plecați 
la campionatul internațional feroviar 
din Polonia.
• Azi se dispută jocul feminin 

restant Universitatea Cluj—Voința 
Sighișoara.

PETROLUL : Ionescu 7 — Pahonțu 7, 
Boc 6, Florea 7, Mocanu 6 — 
Iuhas 7, Dragomir 6 — Moldovea- 
nu 5, Dridea I 6, Badea 7, Dridea 
n 7.

RAPID : Andrei 6 — Lupescu 7, Mo- 
troc 7, C. Dan 9, Ștefan 6 — Ja- 
maischi 6, Mitroi 7 — A. Popescu 
6, Dumitriu S, Ionescu 6, Oble- 
menco 5 (din min. 70 Neagu).

Joc de înaltă tensiune 
la Ploiești

încă înainte de începerea jocului, în 
cabine, cînd a anunțat formația pe care 
o va alinia. Valentin Stănescu — antre
norul Rapidului — considera partida ca 
și pierdută. Intr-adevăr, indisponibili
tatea a nu mai puțin de cinci titulari nu 
era de natură să împrăștie optimism în 
tabăra feroviară. Oricît ar fi de talen 
tați Ștefan. Mitroi, Neagu, Obtemenco, 
ei nu au „talia* și nici experiența celor 
absenți (bolnavi de gripă) și cu atît 
mai puțin li se putea cere să se releve 
într-un meci în care adversarul se cheamă 
Petrolul, cînd întîlnirea se dispută în 
deplasare și pune în joc șefia clasamen
tului 1 Prezcntînd o formație cu rezerve, 
rapidiștii au plătit în final tribut unor 
neglijențe interne. (Altfel nu se explică 
îmbolnăvirea subită a lui Greavu. Dinu, 
Georgescu, Năsturescu, Codreanu, Kraus 
și Mib ai).

Bineînțeles, Petrolul n are uici o vină 
în toate cele arătate mai sus. Ea a ali
niat formația standard, a dorit să cîștige 
meciul (cred că l-ar fi cîștigat și dacă 
adversarul prezenta garnitura completă) 
și a obținut ce și-a propus: cele 2 
puncte în clasament și șefia în continu
are. Un singur lucru a nedumerit pe 
cei 20 000 de spectatori. Maniera în 
care petroliștii au abordat meciul : cris
pați, nervoși, pripiți (I). De aici și 
jocul încîlcit, dezorganizat, de năvală 
peste adversar, lipsit de spectaculozitate,

Categoria A—etapa a XVI-a:

Petrolul—Rapid 1-0 (0-0)
care nu a mulțumit publicul. în loc să 
pună stăpînire pe joc în mod dezinvolt, 
să folosească cele două extreme rapide 
și tehnice, să pună în valoare cuplul 
înaintașilor centrali Dridea—Badea, fot
baliștii ploieșteni au jucat cu baloane 
pe sus (ltuwi care a convenit de mi
nune apărării bucureștene) negăsind în 
acest fel acces spre poarta lui Andrei. 
Abia în partea a doua a meciului el au 
căutat să facă acest lucru, dar șl a- 
tunci sporadic, puțin gîndit. Golul vic
toriei (marcat în min. 52) a fost înscris 
de Dridea 11. direct diritr-o lovitura de 
corner! Celelalte ocazii favorabile din 
fața porții rapidiste (și nu au fost de 
loc puține) Ie-au irosit copilărește Dri
dea l. Badea. Moldoveanu...

Dominați pînă Ia sufocare, 80 la sută 
din timpul de joc rapidiștii s-au apăiat 
eroic. Cu o linie de mijlocași care n-a 
putut ține pasul cu ritmul impus de ad
versar, cu I. Ionescu și Dumitriu 11 pu
țin incisivi și puțin aj'utați de cele două 
tinere extreme, echipa n-a putut realiza 
mare lucru. Faptul că Rapidul a pier 
dut doar la limită această partidă se da 
torează în mare măsură jucătorilor din 
linia de fund și în special lui C. Dan 
care a fost ieri cel mai bun jucător de 
pe teren, dovedind pe zi ce trece că este 
un jucător de clasă.

în general, meciul s-a disputat sub 
semnul unei înalte tensiuni nervoase, pe

alocuri au avut loc obstrucții (de ambele 
părți) sancționate just și la timp de ar
bitru.

„Din cauza importanței partidei —-< 
mi-a declarat Ia sfîrșitul meciului antre
norul federal Dincă Schileru — care 
avea drept miză șefia clasamentului, 
jocul celor două echipe nu s-a ridicat 
la nivelul dorit. Terenul alunecos, lipsa 
de calm a multor jucători au determi
nat greșeli de ordin tehnic și de orien
tare tactică. Petrolul, ea*® în jocurile 
anterioare a prezentat o echipă omogenă 
pe compartimente și a practicat un joe 
colectiv cu acțiuni bine construite — și 
finalizate, nu a realizat de astă dată 
cele așteptate. Rapidul, cu o echipă in
completă, a opus rezistență. Dar numai 
atît. Remarc pe tinerii talentați intro 
duși în echipă și, bineînțeles, pe 0. Dan, 
care a fost cel mai bun jucător de p® 
teren.,.*

Arbitrul C. Nițescu Sibiu a condus 
bine un meci dificil.

CRISTIAN MANTU

P. S. — Sugerăm conducerii clubului 
Petrolul să nu mai permită vînzarea sti
clelor cu limonada în incinta stadionului. 
Știe ea de ce...

C. M.

------------------------------------------------ ;------------------Dinamo București — Steagul roșu 1-0 (l-O)
DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 8 — 

Popa 6, Nunweiller III 8, Nun
weiller IV 5, Ivan 6 — Ștefan 7, 
Ghergheli 6 (din min. 70 Frățilă 6) 
— Pîrcălab 6, Nunweiller VI 9, 
Ene 6, Varga 1.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — 
Ivăncescu 6, Jenei 5, Naghi 6, Za- 
haria 6 — Năftănăilă 7, Alecu 6 
— Hașoti 7, Goran 6, Pescaru 7, 
Necula 7.

Bucureștenii au cîștigat 
mai greu decit era 
de așteptat

Golul, »pus“ cu capul — la propriu 
și la figurat 1 — de Varga în minu
tul 35 n-a deschis seria golurilor 
dinamoviste, asa cum au crezut mulți, 
ținînd seama de aspectul de pînă 
atunci al jocului. Acesta avea să lie 
primul și... ultimul gol al partidei, 
apărat cu toată strășnicia de dinamo- 
viști în cea de a doua repriză, în 
care Steagul roșu a forțat în repetate 
rînduri egalarea.

Bucureștenii au primit o replică neaș
teptat de viguroasă din partea fot
baliștilor din Brașov, care s-au .li
pit* literalmente de adversar, deju- 
cîndu-i încă din .fașă" toate acțiu
nile, nelăsîndu-i spații de manevră.

Ene a centrat din apropierea liniei de fund și l arga a reluat, imparubil, 
cu capul; 1—0 pentru Dinamo București

Așa se face că, deși prima repriză 
s-a desfășurat sub semnul dominării 
teritoriale a lui Dinamo, jucătorii 
bucureșteni n-au reușit să atace cu 
aplombul lor obișnuit, nu s-au găsit 
decît rareori în situații favorabile de 
a trage la poartă. Nu este vorba că 
unii dintre fotbaliștii de la Dinamo 
nici n-au insistat prea mult în joc 
(Pîrcălab, în primul rînd), așteptînd 
ca Steagul roșu să... piardă de la 
sine. în aceste condițiuni, prima parte 
a jocului a fost destul de cenușie, 
minutele scurgîndu-se unul după altu! 
fără a aduce nimic deosebit. în car
netul nostru de notițe s-au strîns pu
ține însemnări : centrarea iui Necula 
din min. 5, neinterceptată de cei
lalți atacanți brașoveni, ,,capul* lui 
Nunweiller VI din min. 14, oprit cu 
dificultate de Adamache, șutul înde
lung pregătit de Ghergheli în min. 17, 
care a trecut însă mult peste poartă 
și centrarea din min. 35 a lui Ene, 
precedînd golul spectaculos al lui 
Varga.

Sfîrșitul reprizei este mai animat, 
Steagul roșu părăsind acum pozițiile 
defensive și încercîndu-și șansa în 
atac. La Dinamo se „vede" cel mai 
mult Nunweiller VI, care acoperă o 
zonă mare, cu jocul său în permanentă 
mișcare, ajutîndu-și coechipierii din 
atac.

Repriza a II-a este mult mai dina
mică. Se joacă mai deschis, ambele 
echipe sînt preocupate să se afle cît 
mai des pe poziții avansate, de unde 
să pornească cu mai multe perspective

acțiunile de atac. Jocul este acum echi
librat, cu atacuri și contraatacuri 
prompte. La început, Dinamo este 
echipa care acționează mai decis, în 
min. 50 Popa infiltrîndu-se chiar în 
atac și trimițînd o minge tocmai bună 
de folosit lui Ene. Acesta greșește insa 
șutul. Asistăm apoi la un reviriment 
al echipei Steagul roșu, care joacă cu 
o ambiție de-a dreptul surprinzătoare. 
(Spunem acest lucru fiindcă, de obi
cei, ceea ce i-a lipsit «Steagului" în 
deplasare a fost voința de luptă). Bra
șovenii atacă din ce în ce mai susți
nut și, profitînd si de două intervenții 
nereușite ale lui Popa, pun în pericol 
poarta lui Datcu care în min. 58, de 
pildă, este obligat să plonjeze la 
picioarele lui Necula. în min. 63 
Datcu este chiar «bătut" de un șut 
de la distanță al lui Goran, dar cum 
fluierul arbitrului se auzise înainte cu 
cîteva fracțiuni de secundă, semna- 
lînd o poziție de ofsaid (a lui Ne
cula), bucuria brașovenilor a fost fără 
obiect. Dinamoviștii, dimpotrivă, ar fi 
avut motive să se felicite în min. 76, 
cînd Pîrcălab a înscris un gol valabil, 
dar arbitrul Stavru Nicolau nu l-a 
acordat. Nu știm de ce.

în general, partea a doua a jocului 
a fost mult mai interesantă, a marcat 
un joc mai bun al ambelor linii de 
atac, a avut mai mult ritm, mai multă 
«culoare*.

Arbitrul Stavru Nicolau (Constanța), 
cu excepția golului anulat lui Dinamo, 
a condus satisfăcător.

JACK BERARIU

Știința Craiova—Politehnica Timișoara 1-0 (1-0)
ȘTIINȚA : Papuc 7 — Mihăilescu 7, 

Mincă 8, Gavrilă 6, Deliu 6 — 
Strîmbeanu 5. Bîtlan 5 — Cîrciu- 
mărescu 6, Sfîrlogea 7. Eftimie 7. 
Plugaru 5 (min. 75 — Ionescu).

POLITEHNICA : Siclai 7 — Surdan T,
Petrovici 6, Râcel eseu 5. speriosu 
6 — Grizea 6, Mihăilâ 7 — R. La- 
zăr 6. Cotormani 5 (min. 71 — Mi- 
taru). Lereter 7, Regep 6.

0 victorie
necoîickidentâ

CRAIOVA, 31 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In min. 5, cînd Plu
garu a deschis scorul pentru echipa 
sa, la capătul unei acțiuni fulgeră
toare, entuziastul public local a erupt 
precum vulcanul Vezuviu, crezîn- 
du-se măcar pentru azi eliberat de 
emoții. Iluzie însă. Foarte repede, 
(min. 11), același Plugaru n-a fost în 
stare să transforme un penalti și ne
reușita aripei stîngi de la Știința Cra
iova s-a transmis, se pare, întregii 
echipe. Numai așa se explică suita de 
pase expediate la adversar de mijlo
cașii Bîtlan și Strîmbeanu, ca și abu
zul de mingi trimise înalt în careul 
oaspeților, lucru contraindicat din 
punct de vedere tactici în condițiile 
vîntului care-i avantaja pe localnici. 
Puținele baloane cu adresă precisă 
au fost irosite de înaintași, incapabili 
de astă dată să-și sincronizeze inten- 
țyie. Aripile au ținut prea mult min
gea la picior, întîrziind centrările 
oportune, iar Eftimie și Sfîrlogea au 
acționat cam departe unul de altul, 
înlesnind mult sarcina celor doi fun
dași centrali, Petrovici și Răcelescu.

O notă mai bună se cuvine compar
timentului defensiv —■ în special lui 
Mincă — care, cînd a fost solicitat,

și-a făcut prompt datoria. Reproșăm 
totuși apărătorilor craiovenl procen
tul cam ridicat de „rezolvări* dis
tructive, chiar și atunci cînd faza im
punea o pasă la parteneri.

Dacă Știința Craiova a evoluat joi 
sub nivelul jocurilor disputate cu 
Rapid șl cu Universitatea Cluj (după 
cum recunosc antrenorii craioveni), 
in schimb Politehnica Timișoara a 
făcut cea mai bună partidă a ei din 
acest sezon.

Deși au pierdut, timișorenii au ju
cat multă vreme de la egal cu adver
sarul lor șt dintr-un punct de vedere 
— al organizării jocului —, chiar mai 
bine. Antrenorul C. Voroncovschi a 
indicat elevilor săi un 4—3—3 destul 
de elastic, cu sarcini speciale pentru 
„creierul* 11-lui timișorean, Lereter, 
util atît la mijlocul terenului cît și la 
finalizare. Cu un înaintaș central vîrf 
de atac mai inspirat decît Cotormani, 
potențialul ofensiv al oaspeților ar fi 
fost — sîntem siguri — mult mai ri
dicat. Aici, în zona de finalizare, 
„cîmpul adevărului* cum i se mai 
spune foarte plastic acestei porțiuni 
de teren, mai trebuie lucrat foarte 
serios pentru ca „Poli* să-și merite... 
denumire?

Și acum cîteva faze mai importante: 
min. 5: Sfîrlogea se infiltrează în 
forță pînă în apropierea liniei de 
fund, centrează în fața porții și Plu- 
garu reia direct în plasă : 1—0; min. 
11: Sfîrlogea este faultat în careu, dar 
Siclai apără jos, la colt, în dreapta 
sa, balonul trimis nedecis de Plu
garii ; min. 25: Regep șutează din 
unghi pe lingă Papuc, ieșit, dar și pe 
lingă... poartă; min. 37: Bîtlan, inter
calat în atac, trimite de la aproxima
tiv 10 m pe lingă bară; min. 38: R. 
Lazăr se descurcă frumos pe aripa 
dreaptă, centrează pe jos la Lereter 
care, din poziție favorabilă, trimite 
în brațele portarului; min. 40: Siclai 
iese dincolo de suprafața de pedeap
să, respinge defectuos la Sfîrlogea, 
care plasează însă balonul alături de 
po-artă; min. 55: balonul, trimis cu 
capul de Plugaru, este respins de bara 
transversală; min. 67: Eftimie centrea
ză de pe aripa dreaptă și Sfîrlogea 
reia mingea cu capul pe lîngă bară; 
min. 89: Mihăilă trimite cu capul ală
turi de poartă.

Arbitrul V. Dumitrescu — Bucu
rești a condus satisfăcător.

G. NICOLAESCU



îtrolul s-a distanțat la două puncte în fruntea clasamentului

---------------------------------------------------------------------Steaua — Universitatea Cluj 1-0 (O-O)
STEAUA : Haidu 7 — Petescu 7, 
Hălmăgeanu 6, D. Nicolae 7, Săt- 
măreanu 7— Jenei 6, D. Popescu 
7 — Avram 8, Constantin 6, „Pav- 
lovici 5, Crăiniceanu 5 (Ra£si 6).

JNIVERSITATEA CLUJ : Oabora$ 
7 — Marcu 7, Pexa 9, Szoke 7, 
Cîmpeanu 6 — V. Alexandru 7, 
Bretan 6 — Barbu 7, Ivansuc 6 
(din min. 67 Tegean 5), Adam 4, 
Szabo 5."

alizarea —
erna poveste0aaa

0 lovitură de la 11 metri a decis re
zultatul meciului din „deschiderea44 de 
ieri, de pe stadionul Republicii. în mi
nutul 72, Sorin Avram a fost atacat in 
careu de doi apărători de la Universi
tatea, a căzut și arbitrul a acordat pe- 
nalti, transformat de Pavlovici. Acor
darea acestei lovituri a stimlt multe 
proteste, pe teren și în tribune, valabi
litatea ei fiind într adevăr discutabilă, 
mai ales în comparație cu alte două ca
zuri iv*ite îd aceeași partidă și în care» 
în situații flagrante, arbitrul Iosif Rit
ter n-a dat deciziile ce se impuneau. Ast
fel, în minutul 20, Crăiniceanu a fost 
„agățat* cu piciorul de către Pexa. in
tr-o situație în care atacantul militar 
putea interveni la balonul aflat între el 
și portarul clujean, iar în minutul 60, 
la o centrare a lui Szabo, Petescu l-a 
ținut în careu pe Adam care tocmai se 
pregătea să intervină cu capul in traiec
toria balonului. în comparație cu aceste 
două infracțiuni (a căror penalizare se 
impunea) decizia de a acorda 11 metri 
la faza din minutul 72 a apărut și mai 
de neînțeles. în orice caz, chiar dacă a 
înscris in aceste condiții, victoria echipei 
bucureștene este meritată, deoarece 
Steaua a fost ieri ceva mai bună decît 
Universitatea, jocul său a avut mai

multă fluență, ocaziile sale de gol au 
fost mai numeroase, iar in repriza a 
doua (după primele 45 de minute, echi
librate ca aspect) militarii au dominat 
teritorial.

Meciul a fost, în general, plăcut, deși 
n-a atins nivelul tehnic pe care-1 aștep
tam. Și aceasta, în primul rind, din 
cauza comportării liniilor de atac, ieri 
(mai ales cea a oaspeților) deficitare 
în ceea ce privește finalizarea. La Steaua 
singurul atacant care a dat satisfacție 
a fost Sorin Avram, ale cărui curse im
petuoase au creat momente de pericol la 
poarta clujenilor. în schimb, pe partea 
opusă Crăiniceanu s-a complăcut într-un 
joc fără orizont, încâlcit, ceea ce a de
terminat înlocuirea lui cu Raksi, fără 
ca această schimbare să învioreze prea 
mult jocul militarilor, pe stingă. Cît 
privește atacanții centrali bucurrșteni, 
aceștia au eolaborat prea puțin între ei. 
Constantin avînd o netă preferință către 
jocul cn aripile. Nu e mai puțin adevă
rat că ieri apărarea clujeană a fost 
foarte bună tocmai pe mijloc. unde 
Szoke. și mai ales Pexa, au dominat te
renul.

Universitatea (un singur gol în cele 
3 etape de ia reluarea campionatului !) 
și-a confirmat carențele de finalizare. Tî-

nărul extrem dreapta Barbu are reale 
calități dar îi lipsește experiența, Adam 
s-a prezentat lamentabil iar Ivansuc, 
nepus Ia punct cu pregătirea, a încercat 
— cît l-au ținut resursele — să imprime 
întregului compartiment, nota de inge
niozitate a jocului său, dar și-a supra- 
apreciat și posibilitățile sale de mo
ment, ca și pe cele ale adversarilor.

Ineficacitatea atacurilor și-a pus ast
fel amprenta pe jocul de ieri din care 
cronica noastră nu poate retine decît 
câteva faze de poartă mai interesante, pe 
care le notăm în cîteva rînduri:

Min. 11: șut al lui Avram, din 8 me
tri, respins în corner de către Gaboraș ; 
min. 18: șut al lui Adam, deviat „in 
extremis* peste poartă de către Haidu; 
min. 30, cea mai mare ocazie a oaspe
ților: Adam centrează, Haidu scapă min
gea, dar Barbu trage pripit. în portar*. 
min. 31 : Crăiniceanu șutează spre gol 
dar Marcu respinge cu capul de pe linia 
porții; min. 48: șut al lui Pavlovici 
în bară*, min. 83: singur în fața porții. 
Constantin lasă balonul anui partener 
presupus. în loc să tragă.

Raport de co mere: 10—8 pentru
Steaua.

RADU URZICEANU

Portarul Gaboraș sare spectaculos, dar 
efortul lui este inutil: balonul va trece 

mult pe lingă bară...
Foto: V. Bageac

Politehnica Galați — C.S.M.S. 6-0 (3-0)
TLITEHNICA GALATI : Florea 7 
(din min. 83 Enache) — Valean 8, 
Costache 8; Voicu 8, Velea 8 — 
loniță 9, Adam 9 — Bretan 7, Vol- 
nea 8, Stătescu 8, Ciocănaru 7 
(din min. 82 Cojocaru).

IAȘI : Constantinescu S — 
pescu 4, Gheghi 3 (din min. 
ilschi 4), Vornicu 4, Deleanu

5 — Ștefănescu 8, Romilă 6 — Ma
tei 5, Humă 6, Pop 5, Stoicescu 6.

GALAȚI, 31 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Un frig pătrunzător 
și — poate — lipsa de încredere în p«- 
sibilitățile formației gazdă au determi
nat pe mulți din spectatorii gălăteni să 
absenteze de la meciul pe care Politeh
nica (noua denumire a Siderurgistului), 
îl susținea cu C.S.M.S. Să le spunem că 
au ce regreta este, desigur, prea tîrziu. 
Le vom spune însă altceva: echipa Po
litehnicii are mari posibilități, poate juca 
frumos și eficace, dar pe lingă maturi
tate îi lipsește căldura încurajărilor unut 
public entuziast și generos.

Trecînd la meci, se cuvine să răspun 
dem la o întrebare pe care presupunem 
că și-au pus-o mulți pasionați ai fot
balului : cum a reușit Politehnica acest 
spectaculos K. O. al etapei? în modul 
cel mai simplu: jucînd simplu șl rapid 
în atac, construind acțiuni fulgerătoare 
terminate cu șuturi precise și puternice 
Așa că, în timp ce ieșeni! „țeseau" o 
urzeală de pase frumoase la mijlocul te
renului, apropiindu-se însă prea lent, 
fără spor, de careul advers, unde se și 
pierdeau, gălățenii, din 2—3 schimburi, 
ajungeau în fața porții lui Constantines
cu și — fără să stea mult pe gtnduri

— trăgeau cu sete și marcau. Acesta 
a fost în special aspectul reprizei I. 
mai precis al primelor 30 de minute. Cit 
timp au fost mai proaspeți și mai puțin 
dominați de scor, ieșenii au controlat jo
cul, acoperind mai bine terenul, fără să 
reușească însă principalul: străpungerea 
apărării ferme a gazdelor. Apoi, treptat, 
bruma de calm și siguranță s a risipit 
și, în finalul primei părți a meciului. 
Politehnica a preluat inițiativa, șî-a 
„mutat® mijlocașii mai în față și a re
venit în atac, schimblnd astfel aspectul 
jocului în favoarea sa. In repriza a doua, 
gălățenii — cu... zîmbetul pe buze și cu 
un moral schimbat (între timp se mai 
îngroșaseră și rîndurile spectatorilor care 
îi încurajau) — au dominat cu autori
tate printr-un joc mai legat, înscriind 
încă 3 goluri și etalînd frumoase caii 
tați tehnice și tactice. Pe scurt, echipa 
locală a jucat foarte bine în această 
partidă, evidențiindu-sc toți componenții 
săi. In schimb, formația ieșeană a deza
măgit. Apărarea a fost total depășită, 
iar înaintașii — cu excepția primelor 
30 de minute — au acționat individual, 
fără incisivitate și orizont.

Și acum, un „scurt metraj® al golurilor:

Min. 3: la un „luft® al lui Gheghi, 
Stătescu a preluat balonul și, după o 
cursă de aproape 20 m, a înscris pe 
lingă Constantinescu (1—0).

Min. 5: o acțiune fulgerătoare pe 
stingă se încheie cu o centrare a lui A- 
dam. Constantinescu deviază mingea, dar 
o trimite in careu și Pornea reia de la 
10 m In plasă (2—0).

M in. 10: Adam încheie nn contraatac 
printr-un șut puternic de la 16 m (3—0)

Min. 73 : Voinea trece ușor de Vorni
cu, aleargă paralel cu tușa și apoi cen
trează. Stătescu reia direct (4—0).

Min. 77: Fază identică. Voinea iar 
trece cu ușurință de Vornicu, pasează Iui 
Stătescu și... (5—0).

Min. 83 : Bretan efectuează o centrare- 
șut, Constantinescu sesizează tîrziu di
recția balonului și respinge defectuos, 
iar Voinea profită, reluând din apropiere 
și stabilind scorul final la 6—0 I

Întîlnirea a fost condusă în mod sa
tisfăcător de o brigadă de arbitri avînd 
la centru pe I. Dobrin (Craiova), iar la 
tușă pe M. Biolan și S. Drăgulici (T 
Severin).

CĂLIN ANTONESCU

U. T. A.—Cri șui 1-1 (0-0)
?.A. : Weichelt 6 — Igna 3, Ba- 
coș 5. Mețcas 5, Czako n S — 
Chivu 4 (Donciu), Floruț 6 — Pan- 
tea 3, Donciu 5 (din min. 10 Jac 
5), Tîrlea 5, Axente 5.

[ȘUb : Eremla 7 —- Sacaci n 6; 
Solomon 7, Pojoni 7, Balog 6 — 
E. Naghi S, lacob 7 — Bacoș 5, 
Mureșan III 5, Sacaci III 6, Mu- 
reșan II 6.

Arad, 
licul a părăsit 
unele decepționat

ARAD, 31 (prin telefon). — La 
sfîrșitul partidei dintre U.T.A. și 
Crișul, publicul a părăsit tribunele 
decepționat de rezultat și mai ales 
de calitatea jocului. Aceasta, deoa
rece pe parcursul întîlnirii, cele două 
echipe au practicat un joc confuz. 
După felul în care a jucat, s-a văzut 
că, Crișul urmărește obținerea unui 
rezultat egal, ceea ce i-a și reușit. 
Punînd un accent deosebit pe apă
rare, și folosind contraatacurile, oas
peții au ținut în șah echipa arădeană.

Textiliștii au avut o evoluție 
ștearsă, mult mai slabă decît în întîl- 
nirile cu Steaua și G.S.M.S. IașL Cu 
excepția lui Pantea și Igna, toți cei
lalți component! ai formației s-au ară
tat lipsiți de voință. Ei s-au mișcat

puțin în teren, au greșit mult la exe
cuțiile tehnice și au complicat Inutil 
jocul. Fundașii (în special Bacoș) au 
fost nesiguri, ușor de depășit, iar a- 
tacanții au rămas datori în ce pri
vește finalizarea. Ne referim în spe
cial la Țîrlea, Donciu și Axente, care 
au șutat rareori la poartă și atunci 
fără adresă.

Prima parte a întîlnirii s-a caracte
rizat printr-un Joo echilibrat Gele 
cîteva acțiuni ale gazdelor au fost 
destrămate cu ușurință de apărătorii 
adverși, remareîndu-se dintre aceștia 
Solomon și Pojoni. Astfel, nu ne-am 
putut nota în acest timp decît acțiu
nile lui Floruț (min. 17), Țîrlea 
(min. 35) și ocazia ratată de oas
peți, prin Mureșan III (minutul 
42), care a trimis mingea cu 
capul peste bara transversală, de Ia

numai 7 m. După această repriză a- 
nemică, spectatorii sperau într-un re
viriment al localnicilor. Dar s-au în
șelat. Cei care au pornit — după 
reluare — cu mai multă hotărîre la 
atae au fost oaspeții. Si, ca urmare, 
ei au reușit să deschidă scorul în 
min. 50: Mureșan III a centrat o 
minge de pe extremă și Sacaci in, 
nepăzit de nimeni, a reluat din apro
piere în plasă. Nici după acest gol 
textiliștii nu au izbutit să preia ini
țiativa. Egalarea s-a produs abia în 
min. 76, printr-un autogol înscris de 
Pojoni. Vrînd să degajeze, peste 
poartă, acesta a trimis balonul în 
plasă.

Arbitrul Adrian Macovei (Bacău) a 
condus bine.

Programul concursului Pronosport 
de duminică 3 aprilie 1966, cuprinde 
meciul internațional de juniori 
LLR.S.S. — România, șase întîlnin din 
cadrul categoriei B a campionatului 
nostru și șase partide din campionatul 
italian.

Introducerea experimentală pentru 
luna aprilie a unui singur concurs 
săptămînal de 13 meciuri cu o noua 
formulă, prezintă importante și mari 
avantaje pentru participanți. Iată cî
teva dintre ele :

— se atribuie 4 categorii de pre
mii, plus un premiu excepțional :

— se alocă iniția! din fondul spe
cial suma de 250 000 lei, în afara 
fondului de premii a! concursului 
respectiv ;

— se pot depune și buletine indi
viduale cu taxa de participare 50% 
pentru prima oară putîndu-se depune 
și variante simple pe o formă frac- 
tionată ;

— se pot cîștiga premii pînă la 
240 000 lei cu o variantă întreagă 
sau chiar cu una jucată 50% ;

— se pot juca scheme reduse la 
minus 1, 2 sau chiar 3 rezultate :

— se creează posibilitatea. prin 
existenta unui fond de rezervă, ca la 
unele concursuri să se poată plăti 
premiul minim de 10 lei, chiar dacă 
cota categoriei nu ar fi suficientă.

Alte amănunte le puteți lua la a- 
genții, din Programul LOTO-PRO- 
NOSPORT și din prospecte.

ȘTEFAN IACOB - coresp.

Dinamo Pitești—Farul 3-2 (1-1)
JAMO : Nieulescu 7 — Olteanu 
S, Barbu 7, I. Stelian 6, I. Popes
cu 6 — Tîrcovnlcu 8, David 9 — 
C. Radu 7 (min. 80 Zimer), Naghi 
7, Țurcan 6, C. Ionescu 6.
RUL : Pilcă 5 — Pleșa 5, Tîlves- 
cu 6, Costin 7, Dumbravă 6 — 
Iancu 6, Koszka 6 — Kallo 6, 
Tufan 5, Manolache 6, Ologu 6.

meci pasionant

PITEȘTI, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

înainte de meci, antrenorul Faru
lui, V. Mărdărescu, ne spunea că 
echipa lui n-a venit la Pitești să se 
apere, ci să atace continuu. Intr-ade
văr, cele spuse de antrenorul constăn- 
țean au fost confirmate: Farul a uitat 
că joacă în deplasare, dînd piteșteni- 
lor o ripostă deosebit de curajoasă și 
de energică.

Meciul a fost pasionant și plăcut 
prin evoluția scorului, prin dîrzenia 
și sportivitatea deplină de tare au 
dat dovadă jucătorii ambelor formații. 
Datorită manierei în care au acționat 
în repriza secundă, dinamoviștii au ob
ținut o victorie la limită, pe deplin 
meritată.

Iată o trecere în revistă a celor 
mai importante aspecte ale partidei, 
în prima repriză, localnicii benefi
ciază de avantajul vîntului (care a 
suflat puternic tot timpul meciului) 
dar pe care n-au știut să-1 folosească: 
au jucat balonul pe sus și nu au în
cercat poarta de la distanță. Farul,

dimpotrivă, ni s-a părut mai bună în 
această parte a meciului, cînd a „ope
rat* cu pase scurte, legind jocul. A- 
cesta este și motivul că oaspeții au 
avut situații mai multe și mai clare 
de gol.

Prima ocazie aparține gazdelor: în 
minutul 6, C. Ionescu expediază o 
„bombă* de la 16 m care trece puțin 
pe deasupra barei. Apoi, Pilcă res
pinge o minge trasă puternic de 
Naghi. O acțiune pe contraatac a oas
peților se termină cu un șut în bară, 
tras de Kallo. Sîntem în minutul 21 și 
Farul e pe punctul de a deschide sco
rul: Tufan „prinde* o minge Ia cen
trul terenului, face o cursă de unul 
singur, dar Nieulescu — ieșit în în- 
tîmpinare — blochează balonul care 
intra în gol. După acest „duș*, în
scriu dinamoviștii: în min. 23 la poar
ta constănțenilor se produce o mare 
învălmășeală, dar C. Radu găsește to
tuși 0 fisură, trimițînd balonul în 
poartă: 1—0. Replica Farului este însă 
promptă: în min. 27 Kallo centrează 
și Manolache reia cu capul, egalînd

(1—1). în continuare notăm Iuftul lui 
Iancu (al cărui debut la Farul a fost 
promițător, cu toate că s-a deplasat 
cam greoi) și șutul peste poartă tras 
de Kallo, cînd Nieulescu își părăsise 
postul.

După reluare, gazdele sînt decise 
să schimbe rezultatul. Luptînd cu mult 
elan, dinamoviștii își depășesc clar 
adversarii. în min. 48, Ionescu exe
cută un corner, mingea se... plimbă 
prin fața porții și Naghi înscrie: 2—1. 
Cinci minute mai tîrziu, același Naghi 
zguduie bara, după care Iancu — din 
nou lent — trage în Nieulescu. Ulti
mele minute sînt dramatice. Farul a- 
runcă... mănușa și egalează în min. 
84, prin Ologu: 2—2. Constănțenii nici 
n-au timp să se bucure pentru că 
Naghi marchează (min. 87), punctul 
victorios al dinamoviștilor, cu largul 
concurs al apărării adverse, în frunte 
cu Pilcă.

Arbitrul Gh. Popovici (București) 
a condus corect.

ION OCHSENFELD

PLATA PREMIILOR LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEXPRES 

Nr. 12 DIN 27.HI.1966

— In Capitală, premiile obișnuite 
în bani se vor plăti începînd de marți 
5 aprilie 1966, la casieriile Loto-Pro- 
nosport din cadrul fiecărui raion ;

— în provincie, premiile obișnuite 
în bani se vor plăti prin Casele ra
ionale C.E.C.. începînd cu data dc 
8 aprilie 1966 ;

— Premiile suplimentare în bani 
de la tragerea suplimentară cu obiec
te, se vor plăti prin mandat poștal 
începînd cu data de 8 aprilie 1966.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

De la I. E. B. S.
• S-au pus în vînzare biletele 

pentru întîlnirea internațională de 
fotbal BUCUREȘTI — BUDAPES
TA, de miercuri 6 aprilie, de pe sta
dionul „23 August*.

Biletele se găsesc la casele spe
ciale : str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Ciulești, pati
noarul „23 August", parcul halelor 
Obor.

e Aceleași case vînd și bilete 
pentru cuplajul de fotbal de catego
ria B, Metalurgistul București — 
Ceahlăul P. Neamț și Progresul — 
Metalul Tîrgoviște, de duminică 3 a- 
prilie, de pe stadionul Republicii.

« La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de i- 
nițiere Ia înot pentru copii.



In „laboratoarele" halterofililor 
și luptătorilor clujeni

(Urmare din pag. 1)

bară de 150 de kg pe umeri, executa 
una după alta 4—5 genuflexiuni, la fel 
ei Zacariaș. In general, fiecare din cei 

l’ll sportivi nominalizați ridică la un an
trenament în jur de 10—12 tone. La 
aceasta trebuie adăugat lucrul la cadrul 
izometric și exercițiile cu gantere de 
5—10—20 kg. Conținutul științific al 
ipregătirii este asigurat șl prin contribu- 
jția permanentă a metodiștilor clubului și 
ia medicilor de la Dispensarul regional 
de cultură fizică. Medicul repartizat pe 
lingă secția de haltere asistă de multe 
©ri la antrenamente, face investigațiile 
.necesare, atît la fața locului cit și în la- 
i borator.
' In afara activității de sală, halterofilii 
ie la C.S.M. practică sporturi ajutătoare,

ca de exemplu atletismul (sărituri de pe 
loc, aruncări, sprinturi), baschetul și, 
ca... divertisment, fotbalul.

In ultimul timp, pe baza observațiilor 
făcute și a rezultatelor înregistrate, s-a 
trecut la o restructurare a efectivului sec
ției, după care vreo 20 de tineri fără 
perspective în sportul halterelor au fost 
îndrumați spre alte discipline sportive.

Pentru „eandidații olimpici* conduce
rea secției a prevăzut pini la sfîrșitul 
anului atingerea unor rezid ta :e superioa
re. Și sini semne că aceste cifre vor fi 
realizate, deoarece se lucrează eu nwl'.â 
seriozitate. Dar, sa na se omită faptul 
că haremurile propuse pesiro acest an nu 
reprezintă pe plan jcieraauonil decit o 
valoare medie.

Iată acum un tabel al rexullatelor uno
ra dintre halterof ilii riaiem:

★ ♦

Humele
Categoria 
greutate i Cefe buM muftate âr: -

appiHc
1965

**^965^ jf rawftj
1960

S. HtfMiHftiVHI ta k9. 350 Kg. 390 Kg. 900 Kg. 650 Kg.

A HO tren 67,5OOKg 16 & 267 Kg. >02 Kg. 522 Kg. 330 Kg

A. 7ACAMAȘ U Kg. 26 au 277 Kg. IU Kg. 515 Kg. 350 Kg

0. POP 277 Kg 297,590 Kg 310 Kg. 342.5«y

L-CATO 19 a~ 350 Kg. 355 Kg. 565 Kg.

4- 75 Kg. 285 Kg. 290 Kg. 517 Kg.

s.iAirontc 75 Kg 23 S 525 Kg. 37,5 Kg. 352 Kg.

In sala Clujeana am urmărit antrena
mentul luptătorilor. De la prima vedere 
>in constatat că pe saltea sau în jurul 
ei se aflau sportivi de toate vîrstde. 
In ziua cînd am fost acolo erau în sală 
aproape 30 de luptători, printre care 
romponenți ai formațiilor C.S.M. (echipa 
de rgreco-romane* activează în campio
natul categoriei B, iar cea de rlibere“ 
In cat. A), tineri începători și copii de 
8—10 ani. Bineînțeles, n-aveau cu toții 
loc pe saltea și astfel unii, cei mai 
mici, săreau peste capră iar alții stăteau 
pur și simțdu. privind antrenamentul 
boxerilor, programai în aceeași sală și la 
aceeași oră. Cei doi antrenori : G. Mar
lon — la libere — și D. Kiss la greeu- 
romane (ambii cu cite o jumătate de 
normă) se aflau la cite un colț al sal
telei și dădeau îndrumări elevilor lor. 
Cei de la „libere” exersau podul, iar 
pentru rezistență luptau cu cîte doi ad
versari. Cei de la „greco-romane8 repetau 
procedeele de ducere a adversarului din 
poziția picioare la parter și alte elemente 
tehnice.

Nimic de zis, antrenorii lucrau după 
conspecte, după planurile alcătuite în co
laborare cu metodistul clubului. Dar în 
condițiile în care se desfășoară pregă-

★

ti re a luptătorilor în sala Clujeana în nici 
un caz na poate fi vorba de antrenamente 
de bună calitate. In primul rând, se ig
norează dispoziția federației de lupte, 
ca antrenamentele să se desfășoare se
parat la cele două stiluri, chiar și în 
zile aparte și nicidecum simultan pe o 
singură saltea.

Am văzut în sală două manechine de 
antrenament care stăteau aruncate. După 
cum ne-a spus antrenorul Kiss, aceste 
manechine sînt folosite foarte rar în 
timpul antrenamentelor. De ce ? Unul 
avea un braț aproape rupt iar celălalt 
manechin, nou-nouț, primit recent de la 
F.R.L., nu este utilizat pe motiv că e 
prea... mic și a fost lăsat la dispoziția 
boxerilor, C3re îl folosesc ca... pucing- 
bal.

A venit timpul ca tovarășii din con
siliul clubului clujean (secretar Simion 
Chezdi) să se ocupe mult mai serios de 
problema sportului luptelor, cu atît mai 
mult cu cît la această disciplină C.S.M. 
nu stă prea bine. Conducerea clubului 
trebuie să îndrume și să controleze mai 
bine munca celor doi antrenori ai sec
ției de lupte, să urmărească felul în 
care sînt aplicate indicațiile metodice 
ale federației de specialitate. Altfel_

Din activitatea
fotbalistică

• In „Cupa orașelor tîrguri” la fot
bal, erhipa Real Saragoza a învins cu 
scorul de 4—2 (2—0) echipa Du n ferm- 
line (Scoția). Echipa spaniolă s-a cali
ficai pentru semifinalele competiției.

«
• Echipa Elveției, care se pregătește 

pentru campionatul mondial, a susținut 
an meci amical In Berlinul occidental 
CC o selecționată locală. Fotbaliștii el
vețieni au terminat înrineători ca «co
rul de 3—2 (2—0).

• loeheindn-și turneul întreprins în 
lusoslavia. echipa sovietică de fotbal 
Lokomotiv Moscova a jucat la Osijek 
eu formația Slavoniia, care activează în 
divizia B. Gazdele au repurtat o surprin
zătoare victorie cu scorul de 2—0 (1—0).

Cine va primi recompensa
pentru găsirea „Cupei Jules Dimet
LONDRA 31 (Agerpres). — David 

Corbett, proprietarul cîinelui Pikles 
care a găsit „Cupa Jules Rimet“, pre
tinde cele 6 000 de lire sterline ofe
rite ca recompensă pentru găsirea tro
feului Dar »e pare că el are un se- 

i rios rival în persoana lui J. Mears, 
președintele clubului englez Chelsea, 
care la rindul său susține că el a a- 
flat primele vești în legătură cu gă

• întilnim dintre formațiile Savia 
Prag a «i MTK, Budapesta con tind 
pentru .Capa Europei cer,’rale*. desfă
șurată la Fraga, s-a încheiat eu scorni 
de 2—0 (2—0) ta favoarea formației 
eehoslovaee prin punctele marcate de 
Pisa (sin. 37 ți 40). Primul joc reve
nise eu 1—0 echipei M.T.K. Slavia s-a 
calificat astfel pentru tmul următor al 
competiției.

Pregătiri 
pentru turneul ILE.LA.

Primul meci preliminar dintre se
lecționatele de fotbal juniori ale Un
gariei și Austriei, desfășurat la Tata- 
banya, s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea gazdelor. A 
marcat Olah. Returul va avea loc la 
9 aprilie, la Viena. Juniorii englezi 
au susținut un joc de verificare în 
compania reprezentativei Spaniei, pe 
care au întrecut-o cu scorul de 3—0 
(0-0).

De pe toate 
meridianele

i MIKE WENDEN - SPERANȚA 
AUSTRALIENILOR LA 

NATAȚIE

j Un nou „copil minune" a apă- 
] nit în natatia australiană. La cam- 

pionatele de înot ale statului Vic- 
! tona (Australia), s-a impus Mike 
J Wenden, în vîrstă de 15 anî, care 

a obținut un excelent rezultat în
i proba de 100 m liber: 54,4, timp 

superior ca două zecimi de secun
dă recordului Australiei, detinut 

i de John Devitt Și în proba de 
I 200 m performanta obținută de el 
. este remarcabilă: 2:02,1, rezultat 

superior vechiului record de ju
niori al Australiei, al cărui pose
sor a fost John Konrads. Iată ce 
a declarat Mike Wenden: .Nu
mai lntimplarea a făcut să nu 
abandonez această cursă. După 
parcurgerea primei lungimi de ba
zin costumul mă strlngea insupor
tabil. M-am glndit să abandonez, 
dar văzlnd că mai am doar clfiva 
metri plnă la sosire, am renunțat 
la idee și am accelerat ritmul...'

Mike Wenden — pregătit de 
Murray Rose—este elev și inten
ționează să urmeze medicina, sec
ția de fizioterapie. „Obiectivul 
meu — spune Wenden — este să 
urc pe podiumul Învingătorilor 
la J.O.“. De altfel, și specialiștii 
australieni speră acest lucru.

ȘCOALA DE ATLETISM 
„ZENIT"

Ca 30 de ani în urmă a fost în
ființată, la Leningrad, școala spor- . 
tivă cu program special de atle- i 
tism „Zenit", avînd ca director pe 
cunoscutul atlet Viktor Alexeev. 
Acum, la aniversare, directorul ți 
profesorii școlii se pot mîndri cu 
un bilanț impresionant. încă din 
primul an, un elev al școlii, Igor 
Ivanov, a devenit triplu campion și 
recordman al țării la juniori: la 
aruncarea greutății, a discului și 
săritura în înălțime. Cu Natalia 
Smirnova, care corectează cel mai 
bun rezultat mondial la aruncarea 
greutății se deschide și seria record- 
menilor mondiali formați Ia școala 
„Zenit11.

Campioanele olimpice Galina Zî- 
bina, Tamara Tîșkevici, Tamara ți 
Irina Pres au fost elevele școlii.

Sportivii școlii Zenit au cucerit 
12 medalii olimpice, dintre care 7 
de aur, au stabilit 36 de recorduri 
mondiale și peste 250 de recorduri 
unionale.

Pășind în al patrulea deceniu de 
activitate în școală, antrenorul eme
rit Viktor Alexeev, împreună cu un 
colectiv de antrenori și profesori 
cu o îndelungată experiență, au ca 
obiectiv principal, pentru elevii lor, 
ocuparea a cel puțin un loc pe 
podiumul învingătorilor de la Ciu
dad de Mexico.

sirea cupei. Președintele clubului 
sea pretinde că el a dat infoi 
poliției, care au dus la arestare 
lui învinuit de furt ți că, în conse 
trebuie să i se acorde recomj 
David Corbett a adăugat însă c 
ma care a contractat asigurarea 
afirmă că nu Mears este acela 
trebuie să intre în posesia sume

Pe terenurile de tenis
Victoria Ini Tiriac 

la Brtucllcs comentata 

tn presa belgiană

Ion Țiriac (dreapta) fotografiat impreun 
învinsul său din finala de la Bruxelles, austra 

Bob Carmichael, după terminarea jocui
BRUXELLES 31 (Agerpres). — Co- 

mentînd turneul internațional de tenis 
de la Bruxelles, cîștigat zilele trecute 
de campionul român Ion Țiriac, ziarul 
belgian »LES SPORTS" subliniază în 
titlu : „Splendidul rever al lui Țiriac 
a înfrînt în finală apărarea australia- 

j nnlni Carmichael". Printre altele, în

comentariu se scrie : „Țiriac, c 
eliminat jucători valoroși ca Wc 
Drossart, Lundquist, a repurtat 
moașă victorie în finală în dai 
Carmichael. Australianul n-a p 
vita magnificul rever al lui Ț 
a pierdut. Țiriac și-a cîștiga* 
de la începutul competiției sît 
publicului".

Altitudinea orașului olimpiadei • 
din nou în centrul atenției

Recent echipa de baschet a compa
niei aeriene .Sabena* a susținut trei 
meciuri in Mexic. Referitor la influ
ența pe care o are altitudinea ca
pitalei mexicane asupra randamentului

COMITET PENTRU 
AJUTORAREA FOTBALULUI

Fotbalul parizian este în declin 
ți, din păcate, cam același lucru se 
poate spune ți despre fotbalul fran- 

I cez. în general, au constatat, cu 
■ amărăciune iubitorii balonului ro- 
i tund din Franța.

Pentru a crea o mișcare de spri
jinire a fotbalului, a luat ființă 
un comitet condus de un suporter 
pasionat. Eddie Warner, dirijor al 
unei orchestre din Paris. Wamer 
pleacă de la constatarea că fotbalul 
interesează direct cel puțin trei 
milioane de francezi ți că este de 
neconceput ca rezultatele, atît pe 
plan intern, cît ți international, să 
fie de un nivel atît de scăzut. Mai 
ales, în Paris, situația acestui sport 
este de-a dreptul dramatică, nu 
numai în ce privește rezultatele 
echipelor din acest oraș și popu
laritatea tot mai redusă a fotba
lului, ci și din punctul de vedere al 
dotării materiale.

Fotbalul trebuie, așadar, ajutat, 
conchide comitetul. Dacă autorită
țile refuză să aprobe organizarea 
concursurilor de pronosticuri spor
tive, sursă de fonduri pentru sport, 
în majoritatea țărilor europene, 
trebuie să se recurgă la alte meto
de pentru a salva fotbalul de ruină : 
scutiri de impozite, punerea la dis
poziție, în mod gratuit, a stadioa
nelor, subvenții etc.

Noul comitet, care are în persoa
na fostului internațional Just Fon
taine un secretar general deosebit 
de energic, a ți lansat un apel căl
duros publicului francez și diferi
telor instituții pentru a se trece la 
o sprijinire organizată ți metodică 
a acestui „rege" sărac.

sportivilor, conducătorul echipei bel
giene, Bosseray, a declarat ziarului 
„ESTO" următoarele : „Se vorbește 
foarte mult de altitudinea orașului 
Ciudad de Mexico. Pot spune însă că 
jucătorii noștri, care sînt baschetba- 
liști ocazionali, s-au resimțit foarte 
puțin de pe urma înălțimii. Dacă ei 
au fost întrecuți aceasta se datorește 
nu „altitudinii", ci pur și simplu fap
tului că ei au întîlnit jucători foarte 
puternici". La întoarcerea din turneu, 
Bosseray intenționează să împărtă
șească impresiile sale conducătorilor 
Comitetului Olimpic Belgian.

• La Menton (Franța) s-a îr 
un turneu internațional care a 
sportivi din mai multe țări eur 
Finala la simplu masculin a i 
tenismanului maghiar Istvan ' C 
învingător cu 6—2, 6—2, 6—2 î 
belgianului Hombergen. Finala 
nină a fost câștigată de J. Bla 
(Austria) care a dispus cu 3- J 
6—4 de J. Rees-Lewis (F.

MAR DEL PLATA. Sahistul 
tic Vasili Smîslov, fost campion 
dial, este virtual cîștigător al ti 
lui internațional de la Mar del 
în penultima rundă el l-a înv 
49 de mutări pe argentinianu 
bochan. Pe locul doi în clasam 
află Leonid Stein (U.R.S.S.) < 
puncte, urmat de Portisch (Ui 
cu 81/, puncte.

Știri, rezultate
BUDAPESTA. Federația ungară 

de scrimă a stabilit următorul lot 
care va reprezenta Ungaria la ’ cam
pionatele mondiale de juniori, progra
mate între 8 și II aprilie la Viena: 
Ildiko Ronay, Marta Saray, Erzsebet 
Leidl, Istvan Cakkel, Miklo$ Berko- 
vitz, Istvan Kovacs (floretă), Istvan 
Cakkel, Derd Polay (spadă) și J. Nad, 
Geza Slavi, D. Gerevics (sabie).

BRUXELLES. Intr-un meci interna
tional de iugbi contînd pentru „Cupa 
Națiunilor", reprezentativa Belgiei a 
învins cu scorul de 9—0 (3—0) echipa 
OlandeL

• Selecționatele de tenis de masă 
ale Belgiei și Olandei s-au întîlnit 
într-un meci amical. Victoriile au re
venit oaspeților : la masculin scorul a 
fost de* 5-3, iar la feminin de 3-1.

PARIS. — Federația franceză de 
atletism va organiza în zilele de 8 și 
9 iunie, la Paris, un mare concurs 
internațional „Memorialul Paul Meri- 
camp". întrecerile se vor desfășura 
în nocturnă pe stadionul Charlety. 
Printre țările care și-au anunțat par
ticiparea se numără Anglia, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Olanda, 
Belgia, Cehoslovacia, Norvegia, Sue-

dia, Finlanda, Ungaria, Poloni 
lia. Elveția și U.R.S.S.

KASSEL. Intîlnirea internai 
amicală de haltere dintre selei 
tele R. F. Germane și Franței, 
șurată la Kassel (R.F. Germa 
luat sfîrșit cu victoria spoi 
francezi cu scorul de 4—3.

STOCKHOLM. In localitatea 
berg (Suedia) a avut loc un c 
internațional de schi (probe 
cu participarea unor sportivi < 
vetia. Franța, Italia, R. D. Ge 
Suedia și alte țări. Proba de ' 
special bărbați a fost cîștiga 
italianul Ivo Mahiknecht cu tin 
96 sec. 58/100. La femei vicț 
revenit schioarei 
cu 103 sec. 06/100.

• Invingînd cu 
(47—34) pe AEK
hoslovacă Slavia Praga s-a c 
pentru finala „Cupei campioni 
ropeni" la baschet masculin. CI; 
buni jucători de la învingă» 
fost Zidek (30) și Ammer (26), 
la învinși Kristens (14) și Ame 
(10). Baschetbaliștii cehoslovac 
întîlni în finala competiției ț 
tigătoarea partidei Ț.S.K.A. b 
— Simmcntlial Milano.

E. Adolf (I

scorul de îi 
Atena, echij
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