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Mrine, pe stadionul „23 August

• OASPEȚII SOSESC ASTĂZI PE CALEA AERULUI • MECIUL VA 
FI CONDUS DE O BRIGADA DE ARBITRI ITALIENI

Simpozion sportiv 
la Constanța

Un prim eveniment fotbalistic 
1 anului 1966 — mîinc pe «ta
lionul „23 August", unde eehi- 
ele orașelor București și Buda- 
esta se vor întîlni într-un joc 
mical, de verificare a potenția- 
ahii actual, în vederea obiective- 
>r ce stau în fața celor două for- 
îații pentru anul acesta. După 
um se știe, fotbaliștii maghiari 
or participa în luna iulie la tur
cul final al campionatului mon- 
ial, în timp ce jucătorii noștri 
or susține anul acesta primele 
leciu'l din cadrul campionatului 
uro; In perspectivă, un joc 
e atracție, spectaculos, pe mă- 
ara „numelor" pe care le vor 
linia cele două echipe: Albert, 
enivessy, Matrai, Meszoly etc. 
- de o parte — Pîrcălab, C. 
an, Popa și Badea etc. — de 
țalaltă parte.
Jucătorii care alcătuiesc selec- 

onata orașului București s-au 
..trenat duminică în compania e- 
tipei Flacăra Moreni. Ei au a- 
itat multă poftă de joc, au des- 
ișurat reușite acțiuni colective 
... eficace. A funcționat bine 
liagonala" D. Popescu—Pîrcă- 
b, ultimul înscriind de trei ori 

capătul unor acțiuni frumos 
nstruite. Am mai reținut jocul 
acticat de Radu Nuntceiller 
:are a imprimat acțiunilor un 
tis de claritate), C. Dan (care 
nfirmă forma în care se află) 

Mocanu (care prin „acroșaj" 
pr ’icipare la acțiunile ofen- 

ve justifică prezența sa în lot). 
Imbinînd cunoștințele tehnico- 

ctiee cu elanul, jucătorii noștri 
untași vor fi în stare — spe

, IX-A EDIȚIE A
Vineri, sîmbătă și duminică 
va desfășura ediția a IX-a 

„Cupei F.R.C.', cea mai im- 
irtantă competiție ciclistă de 
nd a primăverii. La întreceri 
>r fi prezenți cei mai valoroși 
ergători din țara noastră, ci- 
iști din cluburile sportive Di- 
mo, Steaua, Voință, Olimpia 
icurești, Dezrobirea Brașov, 
tința și Petrolul Ploiești, 
S.M. Cluj, C.S.O. Brăila ș.a 
intru alergătorii din lot a- 
astă întrecere reprezintă ulti- 
i verificare a pregătirii îna- 
te de participare la concursu- 
e din Italia.
Competiția măsoară 310 km și 

Aspect din desfășurarea „Cupei Flacăra**  care a arul loc 
în acest sezon

de experiență competițională (nu 
era vizat, cîtuși de puțin, dome
niul întâlnirilor internaționale).

Așadar, paradoxal, o jucătoare 
selecționată în echipa reprezenta
tivă de tineret nu are experiență 
competițională, cu alte cuvinte nu 
o întâlnim, în mod obișnuit, în 
jocuri oficiale interne. De ce?

★
O prefață la povestea Doinei 

Belgea (purtătoarea tricoului cu 
nr. 9) ar trebui să ne arate că 
acum doi ani o fată, care iubea 
cu pasiune voleiul și care visa 
afirmarea, pleca din Timișoara — 
în pragul senioratului sportiv — 
fericită că „va juca la Dinamo** I

Primele meciuri le-a urmărit de 
pe banca rezervelor. A înțeles și 
Doina Belgea, am înțeles și noi. 
Tînăra j’ucătoare venise cu o pre
gătire fizică sub cerințele unei e- 
chipe care lupta pentru titlul de 
campioană. Trebuia, de asemenea, 
realizată corectarea unor deprin

răm ■— să repete frumoasa com
portare din partida cu fotbaliștii 
portughezi, care a încheiat sezo
nul fotbalistic 1965.

★
Selecționata Budapestei, care se 

confundă cu echipa națională a 
Ungariei, este una dintre cele 
mai redutabile formații din lume. 
Reamintim că reprezentativa un
gară a fost prezentă la ultimele 
ediții ale turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal, în 
care a realizat performanțe din
tre cele mai frumoase.

Același lucru îl țintește și de 
data asta selecționerul unic Lajos 
Baroti care a alcătuit, pentru în
ceput, un lot larg, compus din 28 
de jucători. Aceștia, iaolaltă cu 
toate echipele din categoria A, 
s-au pregătit astă-iarnă la cen
trul de antrenament de Ia Tata- 
banva. In fiecare miercuri selec- 
tionabilii susțin meciuri interna
ționale de antrenament.

După cum am mai anunțat, 
oaspeții noștri — care vor sosi 
azi pe calea aerului în Capitală 
— au evoluat săptămîna trecută 
la Ziirich, unde au întrecut cu 
6—1 (2—1) cunoscuta echipă el
vețiană Grashoppers. Fotbaliștii 
unguri au controlat jocul cea mai 
mare parte din timp, cele 6 go
luri fiind opera întregii linii de 
atac : Albert 2, Bene, Farkaș și 
Fenivessy. în afara celor două 
partide cu selecționata orașului 
București (6 și 27 aprilie), selec
ționata Budapestei va mai juca cu 
Vojvodina Novisad. Fiorentina și 
o selecționată vest-germană. De 
asemenea, tot ca pregătire în ve 
derea turneului final al campio-

„CUPEI F.R.C."
se va desfășura după următorul 
program : etapa I — vineri ora 
13, start de la km 12,5 — Bucu
rești — Giurgiu — București 
(100 km); etapa a II-a — sîm
bătă ora 14, start de la km 11,5 
— București — Urziceni—-Bucu
rești (90 km); etapa a IlI-a — 
duminică ora 9,30, start de la 
km 7 ■— București — Ploiești — 
București (varianta Buftea), 120 
km.

In această întrecere se alcă
tuiește numai clasament indivi
dual, dîndu-se astfel posibilita
tea unui mare număr de aler
gători să participe în concurs. 

natului mondial, reprezentativa 
Ungariei va mai întîlni Poloni* * 
(20 aprilie, la Budapesta). Iu
goslavia (8 mai, la Belgrad) și 
Elveția (5 iunie, la Budapesta).

Revenind la jocul cu Grashop 
pers, un lucru ne reține atenția 
în mod deosebit: în această par 
tidă cei doi mijlocași ai selec
ționatei Budapestei au fost înain
tașii Varga și Rakossi. Se de
duce de aici cît preț pun an 
trenorii unguri pe linia mediană 
pe care o vor alcătuită din tehni
cieni buni, capabili să participe 
cu succes și la acțiunile de fi
nalizare. In jocul de la Zurich 
selecționerul Lajos Baroti a fo 
losit următorul „11“ care — 
mai mult ca sigur — va fi folo 
sit și la București: Gelei — Ka- 
posta, Matrai, Meszoly, Ihasz — 
Varga, Rakosi — Bene, Albert, 
Farkas, Fenivessy.

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri italieni : Antonio 
Sbardella (Ia centru), Giorgio 
Genei și Priamo Varazzani.

GH. NICOLAESCU

Azi, pe terenul Progresul:

Universitatea București — 
Medveșciak Zagreb la handbal
La două zile de la inaugura

rea sezonului oficial de handbal 
în aer liber se dispută în Capi
tală și primele nartide interna
ționale. Este vorba de cele pe 
care le va susține Medveșciak 
Zagreb, una din cele mai bune 
formații din Iugoslavia, de mai 
multe ori campioană și în prezent 
pe primul loc în clasament. Oas
peții își încep turneul azi, în- 
tîlnind pe terenul Progresul, de 
la ora 17 tînăra formație Uni
versitatea București.

Reamintim că Medveșciak a 
disputat finala „Cupei campio
nilor europeni" ediția 1964—65,

PUNCTE 
DE 
VEDERE

Spectatorii recentelor meciuri 
de volei dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Ceho
slovaciei au reținut, desigur, pre
zența în echipa noastră a unei 
fete cu calități fizice remarcabile 
(1,79 m) și — în general — cu 

o bună pregătire. Nu vrem să 
spunem, prin aceasta, că tînăra 
purtătoare a tricoului cu nr. 9 a 
debutat strălucit în „sextetul*  
reprezentantelor noastre. Dar, 
așa cum se aprecia și în comen
tariul după cele două partide, ea 
s-a remarcat deseori și -— credem 
— a binemeritat aplauzele spec*  
tatorilor. S-a spus, însă, despre 
purtătoarea tricoului cu nr. 9 că 
a abordat meciul cu timiditate, cu 
scăderi, arălîndu-ne astfel lipsa

Duminică, în sala Sporturilor 
din Constanța, a avut Ioc un 
interesant simpozion sportiv, or
ganizat de consiliul regional 
UCFS Dobrogea. în colaborare 
cu Comitetul regional pentru 
cultură și artă. Cu acest pri
lej, atleta Lia Manoliu, gim
nasta Anastasia Ionescu și alți 
sportivi fruntași din București 
și Constanța au vorbit despre 
condițiile de pregătire pe care 
le au la dispoziție sportivii, des
pre necesitatea muncii de îm
bunătățire a performanțelor.

In cadrul programului spor
tiv, care a avut loc în con
tinuare, s-au desfășurat o serie 
de frumoase demonstrații de 
lupte, haltere, gimnastică și judo 
la reușita cărora și-au adus 
contribuția sportivi de la CSO, 
Farul, de la asociațiile SNMC, 
Energia Constanța, Marina Man
galia, Stuful Tulcea, I. M. U. 
Medgidia și din București.

C. GOLDENBERG, coresp.

cînd a cedat campioanei noastre, 
Dinamo cu 13—10. Lotul studen
ților bucureșteni, se știe. cu
prinde o serie de internaționali, 
printre care Tale, Goran, Bă- 
dulescu, Paraschiv, Gațu, Mari
nescu etc. care se bucură de 
frumoase aprecieri. Calitățile ju
cătorilor ambelor echipe, media 
de vîrstă (21—22 ani) promit 
un foarte atractiv spectacol 
handbalistic.

în deschidere la ora 16: Ra
pid — Progresul (f) — meci a- 
mical.

Mîine, Medveșciak se va în
tîlni cu Steaua.

Dc doi ani pc Banca rezervelor...

Moderna sală a Pavilionului 
Expozifiei Economiei Naționale 
Își va deschide porțile și pen
tru amatorii de sport.

Prima întrecere sportivă se 
va desfășura sub cupola ar
gintie a grandioasei construc
ții din Piața Scînteii miercuri, 
de la ora 19.30, între echipele 
de handbal Steaua București 
și Medveșciak Zagreb, cea 
mai importantă din turneul în
treprins la noi de formația iu
goslavă. Pentru a da posibili
tate ca la meci să asiste un

ACTUALITĂȚI
DATELE MECIURILOR DE RUGBI 

BUCUREȘTI - PIRIblEI

Au fost stabilite datele de des
fășurare ale întâlnirilor internațio
nale de rugbi dintre selecționatele 
București și Pirinei. Meciul din
tre echipele de seniori va avea 
loc la 30 aprilie la Toulouse, iar 
cel de juniori — la 2 mai la Bucu
rești.

(Agerpres)

AZI, MECI OFICIAL DE VOLEI 
LA BRĂILA

Orașul Brăila găzduiește astăzi 
un meel masculin de volei în ca
drul returului campionatului repu
blican la categoria A în seria I. 
Echipa locală Progresul întîlnește 
pe Tractorul Brașov, care în tur, 
la Brașov, a învins cu 3—0 (4, 7, s).

ECHIPA DE BOX FARUL 
CONSTANȚA, ÎN TURCIA

Azi va pleca la Istanbul echipa 
de box Farul Constanța. Pugiliștii

ÎNTÎLNIRf INTERNAȚIONALA

DE GIMNASTICĂ
Săptămîna viitoare va avea loc 

primul concurs internațional de 
.gimnastică din acest an. în ziua 
de 12 aprilie sala Floreasca din 
Capitală va găzdui întîlnirea din
tre echipele masculine și femini
ne ale R.S.S. Armene și României. 
Programul competiției cuprinde 
numai exerciții liber alese.

deri tehnice greșite și apoi con
solidarea celor corecte.

Pentru Doina Belgea au urmat 
săptămâni de muncă intensă și, 
reamintindu-le, se cuvine să subli
niem și consecvența și competența 
arătate de antrenorul Gh. Con- 
stantinescu, a cărui preocupare 
pentru depistarea și pregătirea 
elementelor tinere a fost deseori 
marcată de succese. Dar, antre
norul s-a oprit la jumătatea dru
mului...

Etapele de campionat treceau 
una după alta și Doina Belgea 
continua să-și depene firul visu
rilor tot pe... banca rezervelor (la 
8 decembrie 1964, în rubrica 
noastră de volei se critica faptul 
că nici într-un meci mai ușor, cu 
Metalul — cîștigat de Dinamo 
la 1, 9 și 5, antrenorul Gh. Con- 
stantinescu nu dovedise curaj' în 
folosirea tinerelor j’ucătoare, prin
tre care se număra și Doina 
Belgea). 

număr cit mai mare de iubi
tori ai sportului, intrarea ge
nerală a fost fixată la 3 lei, 
iar pentru elevi și studenfi — 
1 leu.

In continuare, duminică, va 
fi riadul boxerilor să evolue
ze In această sală, cu pri
lejul finalelor campionatului 
republican de juniori.

Mai e nevoie să adăugăm 
cit de bune sini condițiile pe 
care sala le oferă sportivilor 
și spectatorilor ?

noștri vor susține în Turcia două 
partide, la 7 și 10 aprilie. Din lo
tul constănțenilor fac parte, prin
tre alții, boxerii Nica, Răgălie,- 
Mîndreanu, Anton, Dinu, Baciu, 
Olteanu, Călin, Neagu și Preda. 
Echipa este însoțită de antrenorul 
Șt. lordache și de arbitrii C. Pa- 
raschivescu și C. Tudose.

E. PETRE — coresp.
TENISMANll BOSCH Șl 
POPOVICI EVOLUEAZĂ LA 

TEL AVIV

Astăzi urmează să părăsească 
Bucureștiul plecînd în Izrael jucă
torii noștri de tenis G. Bosch și 
C. Popovici. Cei doi sportivi ro
mâni vor lua parte la un turneu 
international caro se va disputa la 
Tel Aviv între 5 și 12 aprilie.

Retrospectiva statistică a par
ticipării acestei voleibaliste ia 
ultimele două campionate repu
blicane arată că în ediția 1964/65 
Doina Belgea a jucat în proporție 
de 5 %, iar în primele 13 meciuri 
ale actualei ediții ea a apărut nu
mai de două ori în formația

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)



A venit primăvara!

Să ne amenajăm terenuri sportive simple
40

Printre sporturile care și-au cucerit 
în ultimii ani numeroase simpatii se 
află și handbalul in 7. Este și firesc. 
In aceasta ramură sportivă, țara noastră 
deține <le mai multi ani supremația mon
dială. Desigur, în noul sezon sportiv 
numeroase asociații și-au înscris în ca
lendarul competițional întreceri de hand
bal. Pentru a le veni în ajutor, astăzi 
vom da amănunte asupra modului cum 
poate fi amenajat un teren de handbal 
în 7

Să începem, așadar, cu alegerea te
renului. Este bine ca locul să fie ales 
pe o porțiune de teren dreaptă, fără de
nivelări și lipsită de umezeală. Cel mai 
simplu teren, din pămînt bătut, se 
realizează prin săparea superficială a

Amănunte de la meciurile 
din seria a ll-a

' Știinja Tg. Mureș—I C.F. București 
(m) 0—3. Localnicii s-au prezentat din 
nou slab, cedînd net oaspeților, care au 
acționat mai organizat și mai decis atît 
la blocaj, cît și în atac. 6ei mai buni 
de la bucureșteni — lacob, Chiritoiu 
și Paraschiv. A arbitrat bine V. Sturz 
din B. Mare. (C. Albu — coresp.).

Viitorul Bacău—Ind. sîrmei C. Turzii 
(m) 3—0. Victorie comodă, realizată 
de Viitorul în 55 de minute de joc. 
(Gh. Dalban — coresp.).

Știin ta Petroșeni—Alumina Oradea 
(m) 3—2. Joc de factură tehnică mo
destă. Studenții au învins datorită unul 
plus de eficacitate în acțiunile ofensive. 
(S. Băloi și I. Konifca — coresp.).

Electroputere Craiova—înainte Timi
șoara (m) 3—2. Dispută extrem de pal
pitantă, încheiată cu victoria dificilă a 
gazdelor, care s-au detașat abia în fi
nal. Jucători evidențiați: Marinescu, 
Nițoescu (Electroputere), IVeiss și Pos- 
tolache (Înainte). Au arbitrat cu scă
pări bucureștenii V. Voicu și I. Cobori 
(C. Mutica — coresp.).

C.S.M.S. lași—Progresul București 
(m) 3—2. Ieșenii ar fi putut cîștiga 
la o diferență mai mare dacă, după ce 
au cucerit ușor primul set, nu și-ar fi 
desconsiderat adversarii. S-au remarcat: 
Păcurarii și Pruniș de la învingători, 
Zaporojescu și Dumitrescu de la în
vinși (Marieta Robotă — coresp.).

In urma rezultatelor înregistrate du
minică, clasamentele în campionatele ca
tegoriei A arată astfel:

SERIA I 
MASCULIN 

1. Rapid București 18 17 1 53:12 35
2. Steaua Buc. 18 13 5 45:24 31
3. Tractorul Brașov 17 13 4 43:24 30
4. Știința Galați 18 12 6 40:27 30
5. Dinamo Buc. 16 13 3 44:13 29
S. Politehnica Brașov 18 7 11 27:39 25
7. Petrolul Ploiești 18 6 12 27:43 24
3. Farul Constanța 18 5 13 23:45 23
3. Progresul Brăila 17 5 12 25:38 22

10. Politehnica Tim. 17 5 12 24:41 22
:11. Politehnica Cluj 17 5 12 22:40 22
12. Minerul Baia Mare 16 3 13 17:44 19

FEMININ
1. Rapid București 15 15 0 45: 7 30
2. Dinamo București 15 14 1 43: 9 29
3. Farul Constanța 15 10 5 36:25 25
4. C. P. București 15 8 7 32:28 23
5. C.S.M. Sibiu 15 7 8 28:30 22
6. Știința Craiova 15 6 9 24:36 21
7. Universitatea Cluj 15 5 10 26:33 20
8. Penicilina Iași 15 5 10 23:34 20
0. Partizanul r. Brașov 15 4 11 15:38 19

10. Metalul București 15 1 14 11:43 16
SERIA A II-A

MASCULIN
1. Viitorul Bacău 11 7 4 25:15 18
2. Electroputere Cv. 11 7 4 24:18 18
3. I.C.F. Buc. 11 6 5 20:17 17
4. Progresul Buc. 11 6 5 22:19 17
5. C.S.M.S. Iași 11 6 5 20:18 17
6. Alumina Oradea 11 6 5 22:21 17
7. înainte Timișoara 11 5 6 23:21 16
8. Știința Petroșeni 11 5 6 20:21 16
3. Ind. sîrmei c. Turzii 11 4 7 15:27 15

10. Știința Tg. Mureș 11 3 8 11:25 14

stratului de pămînt pe o adîncime de 
5 cm. Apoi, se trece la baterea și tăvă- 
lugirea suprafeței de pămînt pe care se 
va înscrie terenul de handbal în 7. Dacă 
este posibil se va așterne un strat — 
tot de 5 cm — de argilă amestecată 
cu nisip.

Liniile de marcaj au o lățime de 5 cm 
și se realizează cu var sau praf de 
cretă.

Porțile -— avînd dimensiunile din 
schiță — pot fi fixe sau mobile și vor 
fi prevăzute cu plase din sfoară cu o- 
chiuri de 8x8 cm.

La amenajarea terenului de handbal 
este bine să fie solicitat și antrenorul 
sau instructorul sportiv, care poate da 
indicații privind regulamentul. Firește 
după ce ne-am amenajat terenul este da
toria noastră să-l îngrijim pentru a-1 
putea folosi o perioadă de timp cît mai 
îndelungată.

■S33® „Cupa Valea Iui Carp"
Comisia de schi a regiunii Ploiești a 

organizat în Bucegi tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Valea lui Carp”. Cu toa
te că timoul a fost nefavorabil (în pri
ma zi viscol. în cea de a doua ceață și 
ninsoare abundentă), probele de slalom 
specia! și coborîre s-au desfășurat în 
condiții organizatorice bune, aceasta da
torită măsurilor luate de comisia tehni
că a concursului. Dintre participanți vom 
remarca pentru frumoasa lor comporta
re pe tinerii Dorin Munteanu, Dan Cris- 
tea șl Virgil Brenci, clasați pe locuri 
fruntașe, alături de cei mai buni seniori. 
Iată rezultatele :

nso Programul campionatului republican categoria A la „libere"
Ediția din acest an a campionatului 

republican de lupte libere pe echipe— 
categoria A va începe la 9 aprilie. Jată 
formațiile care vor activa în această e- 
diție: Steaua, Dinamo și Progresul
București, Otelul Galati, Prahova Plo
iești, Progresul Brăila, Steagul roșu 
Brașov, Mureșul Tg. Mureș, Muncito
rul textilist Lugoj, Vagonul Arad, 
C.S.M. Cluj și Constructorul Hune
doara.

ETAPA I 9—10 APRILIE

Grupa l la Lugoj (Steaua, Prahova 
Ploiești, Muncitorul textilist) i

Grupa a II-a la Brăila (Dinamo, Progr. 
Brăila, Vagonul)

Grupa a Ill-a la Cluj (Progresul Buc., 
Steagul roșu Br., G.S.M. Cluj)

Crupa a IV-a la Hunedoara (Oțelul 
Galați, Mureșul Tg. Mureș, Construc
torul).

ETAPA A II-a 15 MAI

Grupa 1 la Cluj (Steaua, Progresul 
Brăila, C.S.M. Cluj)

Crupa a ll-a la Ploiești (Dinamo, 
Prahova, Constructorul)

Grupa a Ill-a la București (Progresul 
București, Mureșul Tg. Mureș, Munci
torul textilist).

A apărut nr. 3 al revistei

„SPORT ȘI TEHNICĂ»
cu un sumar variat și interesant din care menționăm:
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matație

înotători români invitați
la concursul internațional de la Rijeka
Cîțlva dintre cei mai buni înotători 

români au fost invitați să participe 
la marele concurs international ce 
se va desfășura în această lună la 
Rijeka. Aceasta va fi ultima confrun
tare importantă (în bazin acoperit) 
a sportivilor noștri fruntași înaintea 
sezonului din aer liber. în vederile 
selecționerilor au intrat o serie de 
înotători care s-au remarcat cu pri
lejul concursului republican de pri
măvară printre care i A. Șoptereanu, 
Ingrid Ungur, H. Schier, Gica Ma- 
nafu, Z. Giurasa, VI. Moraru, Anca 
Andrei și Nicoleta Bărbulescu. Lotul 
definitiv care va face deplasarea va 
fi stabilit în zilele ce urmează.

• Duminică s-a desfășurat la ba
zinul Floreasca un concurs de înot 
organizat de C.S. Școlar. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate: COPII 
— 100 m fluture (f): 1. G. Cerbeanu 
(CSS) 1:29,6, 2. R. Netejoru (Steaua) 
1:43,0; 100 m fluture (m); 1. S. Cos- 
mescu (Steaua) 1:30,7, 2. A. Adam 
(Steaua) 1:34,3,- 100 m spate (f) i
1. Ioana Cartojan (Rapid) 1:28,5, 2. 
Georgeta Șerban (CSS) 1:30,9; 100 m 
spate (m) : 1. S. Cosmescu 1:27,3, 2. 
E. Manolescu (SSE 2) 1:30,0; JU
NIORI — 100 m fluture (f) s 1. Li
liana Gruia (SSE 1) 1:29,3, 2. Anca 
Isbășoiu (SSE 1) 1:31,5; 100 .m fluture 
(m): 1. M. Tomescu (Steaua) 1:12,4; 
100 m spate (m) : 1. E. Grecu (SSE 1) 
1:17,5, 2. C. Popescu (SSE 1) 1:21,4.

SLALOM SPECIAL (manșa I 50 de 
porțl. manșa a II-a 46 de porți) : 1. M. 
Bucur (Carpați Sinaia) 79,5; 2. C. Tăbăraș 
(Carpați) 79,9; 3. N. Iovlei (St. roșu Bra
șov) 90,4; 4—5. D. Munteanu (A.S.A. Bra
șov) șl K. Gohn (Dinamo) 81.2; 6. V. 
Brenci (St. roșu) 81,7; COBORÎRE (traseu 
scurtat din cauza eețil șl a ninsorii den
se): 1. D. Munteanu 48,6; 2. C. Tăbăraș 
49,3; 3. Dan Cristea 49,9; 4. K. Gohn 50,1; 
5. V. Brenci 50,3; 6. p. Clinei (Carpați) 
50,5.

MIHAI BOTA — coresp.

Grupa a IV-a la Brașov (Oțelul Ga
lați, Steagul roșu Br., Vagonul).

ETAPA A Ill-a 5 IUNIE
Grupa I la București (Steaua—Di

namo)
Grupa a ll-a la Galati (Progresul 

București—Oțelul Galați)
Grupa a Ill-a la Brăila (Prahova Plo

iești—Progresul Brăila)
Grupa a IV-a la Tg. Mureș (Steagul 

roșu Br.—Mureșul Tg. Mureș)
Crupa a V-a la Lugoj (Muncitorul 

textilist—Va gonul)
Grupa a Vl-a la Hunedoara (G.S.M. 

Cluj—Constructorul).

ETAPA A IV-a 4 SEPTEMBRIE
Grupa I la București (Steaua, Dinamo, 

Progresul Buc., Oțelul Galați)
Grupa a ll-a la Ploiești (Prahova, 

Progresul Brăila, Steagul roșu Br„ 
Mureșul Tg. Mureș)

Grupa a Ill-a la Arad (Muncitorul 
textilist, Vagonul, G.S.M. Cluj, Construc
torul).

ETAPA A V-a 24—25 SEPTEMBRIE
Grupa I la Brașov (Steaua, Steagul r. 

Br., Constructorul)
Grupa a II-a la Tg. Mureș (Dinamo, 

Mureșul Tg. M., G.S.M. Cluj)

9 Cel mai important meci din ul
tima etapă a campionatului bucu- 
reștean de polo rezervat formațiilor 
de juniori a opus echipele G.S. Școlar 
și Rapid. Partida — foarte disputată 
— s-a încheiat cu un rezultat egal t 
3—3 (0—0, 1—1, 1—1, 1—1). Autorii 
golurilor i Dumitra (3) de la G.S.S. 
și Bartolomeu (3) de la Rapid. In 
celelalte jocuri, Steaua a realizat 
scorul campionatului (36—0) în fața 
formației Unirea (care se prezintă 
foarte slab), iar S.S.E. 2 a întrecut 
pe S.S.E. 1 cu 6—1 (1—0, 1—0, 1—1, 
3—0). (C. Vasiliu-coresp.).

A luat sfîrșit
„Cupa primăverii44 la marș
Pe un traseu din jurul stadionului 

Tineretului din Capitală s-a disputat 
duminică ultima etapă a „Cupei pri
măverii" la marș.

In această etapă, la care au par
ticipat peste 40 de concurenti, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: SE
NIORI (15 km) i 1. Leonida Caraio- 
sifoglu (Dinamo), 2. Vasile Ilie (Me
talul), 3. Ion Bogdan (Metalul); JU
NIORI I (5 km); 1. Nicolae Maxim 
(Voința Ploiești), 2. Silviu Odobasian 
(Olimpia), 3. Gheorghe Dima (Pra
hova Ploiești); JUNIORI II (3 km): 
1. Nicolae Zahiu (Metalul), 2. Ilie 
Golcea (Olimpia)), 3. Mircea Prîndu- 
rel (C.S.S.).

La încheierea întrecerii, clasamen
tul general individual arată astfel i 
SENIORI: 1. L. Caraiosifoglu 3 p, 2. 
V. Ilie 6 p., 3. I. Bogdan 9 p.; JU
NIORI 1: 1. N. Maxim 3 p, 2. S. 
Odobasian 6 p, 3. Gh. Dima 9 p. 
JUNIORI II :1 . I. Golcea 5 p, 2. M.

Grupa a Ill-a la Arad (Progr. Buc., 
Prahova, Vagonul)

Grupa a IV-a la Galați (Oțelul, Progr. 
Brăila, Muncitorul textilist).

ETAPA A Vl-a 4—5 NOIEMBRIE
Grupa 1 la București (Steaua, Mureșul 

Tg. Mureș, Vagonul)
Grupa a ll-a la București (Dinamo, 

Steagul roșu Br., Muncitorul textilist)
Grupa a Ill-a la București (Progre

sul Buc., Progresul Brăila, Construc
torul)

Grupa a IV-a la Ploiești (Oțelul, 
Prahova, G.S.M. Cluj).

Săptămîna 4-10 aprilie

La cinematograful TIMPURI NOI 
din Capitală

Program de scurt-metraje românești 

Navigatori care dispar
scenariul și regia : I. Moseu
imaginea : W. Goldgraber

Cabinetul de stampe
scenariul și regia : Petre Sirin 

imaginea : Liviu Nifu

Vârste
regia : Eugen Popită 

imaginea : Kovacs Carol, Obra'dovici Miliutin

Cu acul și cu ața
regia : Savei Stiopul 

imaginea : Gh. Herschdorfer

Orașul care iubește
scenariul : Gheorghe Tomozei 

regia : Anastasia Anghel

Geologii
scenariul și regia : ing. D. Rău
imaginea : Francisc Patakfalvi

HALTERE

On reușit concurs 
de verificare 

a halterofililor
Sîmbătă, din inlțldtâva clubului 

I.C.F., s-a desfășurat un concurs de 
verificare la care au participat cîțl- 
va halterofili ai cluburilor Steaua, 
Dinamo și I.C.F. Concursul s-a bucu
rat de un frumos succes și așteptăm 
ca în viitor și alte cluburi să albă 
asemenea initiative. Cele mai bune 
rezultate le-au obtinut -A. Toata 
(Steaua) 325 kg. (cat. pană), <3 
Subheger (Steaua) 295 kg. (cat. ușoa-< 
ră), N. Pană (Steaua) 355 kg (cat. 
semimijlocie), F. Marton (Steaua) 360 
kg (cat. mijlocie).

Prîndurel 10 p, 3. V. Bădescu (Olim
pia) 11 p.

Menționăm că la seniori și juniori 
I ordinea primilor trei clasați a fost 
aceeași în toate etapele. Pe echipe 
au cîștigat Dinamo la seniori și O- 
limpia la juniori.

în încheiere remarcăm buna orga
nizare a competiției, asigurată de că
tre comisia de marș a orașului Bucu
rești.

Ilie Popa (Steaua) — noul recordman 
al tării în proba de 50 km marș 

Foto: Nicolae D. Nicolae



FOTBAL BOX

Categoria C: Amănunte din prima etapă a returului
SERIA SUD

Tehnometal București — Textila Sî. 
Gheorghe (3—1). învingătorii au luptat 
cu ambiție pentru victorie, construind 
• serie de atacuri periculoase dintre 
care trei s-au soldat cu goluri i Dobre 
(min. 7) și Mebedințeanu (min. 68 
și 76). Pentru oaspeți a înscris Se- 
limesi III (min. 80, din 11 m). A ar
bitrat bine brigada gălățeană, for
mată din Grigore Bîrsan la centru, 
Gh. Rusu și Gh. Botezatu la tușă. 
(N. TOKACEK-coresp.).

Chimia Făgăraș — Metrom Brașov 
(4—1). Luptă dîrză, presărată — din 
păcate — cu multe durități. Chimia, 
cu un atac mai hotărît, și-a asigurat 
victoria încă din primele minute. Go- 
llurile au fost înscrise de Cosma 
(min. 3), Secheli (min. 8), Feher 
(min. 38) și Băltăceanu (min. 63, din 
11 m) pentru Chimia, respectiv Mi- 
leșan (min. 25). Antrenorul oaspeți
lor, VI. Grosaru, a avut o atitudine 
huliganică la terminarea meciului. 
(B. STOICIU-coresp.).

Marina Mangalia — Portul Con- 
Istanța (1—1). Victoria le-a scăpat lo- 
Icalnicilor din cauza numeroaselor ra- 
■Kl. Au marcat: Bibere (min. 25) 
Eenl.ru Portul, respectiv, Stăncilă 
■min. 32). (EMIL DUMITRESCU- 
fcoresp.).
I Electrica Constanța — S.N. Oltenița 
Ml—1). Un meci de bun nivel tehnic, 
leu multe acțiuni clare, spectaculoase. 
■Scorul a fost stabilit de Șeitan (min. 
■43), de la Electrica și Radu (min. 50), 
fee la S.N. Oltenița. (M. SEULEANU-
poresp.).
I Dunărea Giurgiu — Flacăra roșie 
Buc. (0—0) Ambele formații au jucat 
slab. Este drept însă că terenul a 
ost complet desfundat. Gazdele, ceva 
pa^Bclive în atac, au ratat copilă- 
reș^Wumeroase ocazii de gol prin 
Dumitra, Grigore, Pavel și Anghe- 
escu. (TR. BARBALATĂ-coresp.J.

I Rulmentul Brașov — I.M.U. Medgi- 
fia (1—0). în ciuda dominării insis
tente, gazdele au marcat un singur 
■ol, prin Lupu, în min. 42. S-a jucat 
tab, execuțiile tehnice lăsînd de 
lorit. (E. BOGDAN-coresp.).
■tractorul Brașov — Electrica Fieni 
L-0). Se poate spune că s-a jucat 
litr-o singură direcție — spre poarta 
laspeților, care s-au apărat dîrz. Au 
fescris î Ciripol (min. 5) și Pop (min. 
fc, din 11 m). Nu ne-a plăcut arbi- 
fajul prestat de P. Alexandrescu 
București). Urmărind să nu se... mur- 
lărească, el n-a fost atent la semna- 
Izări, a fluierat cu întîrziere, pro- 
fccînd nedumerire pe teren și ilari- 
Ite în tribune. în plus, n-a sancțio- 
lat decît tîrzlu ieșirile nesportive ale 
|nor jucători (în min. 58 Selimesl IV 
Is la Tractorul și Dumitrașcu de la
■ ectrica au fost totuși eliminați).
■ Jj^tJIA'coresp’ -ga.

SERIA EST
Metalul Rădăuți — Locomotiva Iași 
—0). Meciul s-a jucat la Fălticeni, 
Irenul din Rădăuți fiind suspendat 
letalul a obținut o victorie meritată, 
l urmare a unei superiorități mani- 
Istate pe tot parcursul partidei, 
tenii s-au comportat sub posibili- 
Iți. Au înscris Ilievîci — min. 11, 
pesfiu — min. 65 și 89, Chirii ă — 
In. 82. (NEGRU LAZĂR-coresp.).
Flamura roșie Tecuci — Foresta 

Fălticeni (2—1). Partidă de un slab 
nivel tehnic. Gazdele s-au regăsit 
abia în repriza secundă cînd au reușit 
să-și asigure victoria. Au marcat i 
Udreș (min. 4 șl 61) pentru Flamura 
roșie, respectiv Fălcuțescu (min. 42). 
(C. FILIȚA-coresp.).

Textila Buhuși — Petrolul Moinești 
(1—1). Deși a dominat cu insistență, 
Textila nu a reușit să obțină victo
ria, datorită pe de o parte numeroa
selor ratări ale înaintașilor, Iar pe de 
altă parte apărării organizate a oas
peților, în care a excelat portarul 
Cristea. Cei care deschid scorul sînt 
oaspeții, în min. 82, prin Adam. Gaz
dele egalează în min. 87 prin Gio- 
sanu, care transformă o lovitură de 
la 11 m. (I. VIERU-coresp.).

Rapid Mizil — Minobrad Vatra 
Domei (2—2). Cei 2 000 de spectatori 
care au urmărit întîlnirea au rămas 
dezamăgiți de jocul prestat de echipa 
locală. Au înscris Strugaru (min. 65) 
și Pal Rudolf (min. 66) pentru oaspeți, 
gazdele obținînd egalarea prin punc
tele marcate de Vîlsan (min. 72) și 
Dan Paraschiv (min. 73). (I. GEOR- 
GESCU-coresp.).

Fază din meciul Tehnometal București — Textila Sf. Gheorghe (3—1)
Foto: N. Tokacek

Fructexport Focșani — Unirea Ne
grești (1—0). Jocul s-a desfășurat pe 
un teren desfundat. Echipa locală a 
reușit să înscrie unicul gol al parti
dei abia în min. 89 prin Tîlvan. Oas
peții s-au apărat în 8—9 oameni. Eloc
vent raportul de cornere : 17—1 pen
tru Fructexport. (S. SOLOMOVICI- 
coresp.).

Victoria Roman — Chimia Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1—0). Par
tidă viu disputată, în care gazdele 
au atacat mai mult dar au ratat nu
meroase ocazii favorabile. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de fundașul 
Boșkov I (Chimia) în proprie poartă. 
(C. BROȘTEANU-coresp.).

Chimia Suceava — Metalosport 
Galați (1—0). Primul minut de joc a 
adus și golul victoriei i Găinaru a 
executat o lovitură liberă de Ia 20 m. 
care n-a putut fi reținută de portarul 
gălățean. în continuare, Chimia are 
inițiativa și... trei bare I în repriza 
secundă jocul s-a mai echilibrat. Me
ciul a avut Ioc la Vatra Dornei, pe 
un teren acoperit cu zăpadă.

SERIA NORD

Forestiera Sighetul Marmației — 
Steaua roșie Salonta (3—2). Deși me- 

ciul s-a desfășurat pe un teren des
fundat, jocul a fost totuși de un nivel 
tehnic satisfăcător. Gazdele au luptat 
mult și au cîștigat pe merit această 
partidă în care întîlneau una dintre 
cele mai bune echipe ale seriei. Au în
scris t Kapler (min. 2 șl 36), Vațl 
(min. 61), respectiv, Baki (min. 14) 
și Ungvarl II (min. 76). (V. GODJA- 
coresp.).

Unirea Dej — Gloria Bistrița (1—0). 
Spectatorii au asistat la un joc dina
mic. Unirea a dominat permanent (ra
port de cornete 12—2) dar n-a putut 
marca decît o singură dată — Safar, 
min. 5 — datorită apărării ferme a 
bistrițenilor, în care a excelat por
tarul Strauch. (A. KONTRAI-coresp.).

Minerul Bihor — Chimica Tîrnăveni 
(3—2). Ambele formații au jucat bine 
cu toate că terenul era plin de băl
toace. în prima repriză au dominat 
localnicii, iar în cea de a doua oas
peții. Golurile au Tost realizate de i 
Ganea (min. 7), Petrică (min. 58), 
Kedves (min. 78) pentru Minerul, 
respectiv, Nagy (min. 80 și 88). (M. 
DOMIȚI AN-coresp.).

Metalul Copșa Mică — Soda Ocna

Mureș (4—0). întîlnirea a avut loc 
la Mediaș. Metalul a practicat un joc 
eficace cîștigînd pe merit chiar la 
acest scor sever. Au marcat i Mun- 
teanu (min. 4 și 38) și Mureșan (min. 
48 — dintr-o lovitură liberă de la 
marginea careului și în min. 73 — 
din 11 m) (M. FALICIU-coresp.).

Sătmăreana — Minerul Baia Sprie 
(1—0). Meci de uzură, în care cele 
două echipe au aruncat în luptă toate 
resursele. Gazdele au dominat mal 
mult. Unicul gol a fost rezultatul unei 
lovituri de pedeapsă, transformată 
de Jula. (A. VERBA-coresp.).

A.S. Aiud — Progresul Reghin 
(1—1). încă din primele minute, oas
peții pun stăpînire pe joc șl după ce 
ratează cîteva ocazii deschid scorul 
în min. 39 prin File. Gazdele fac 
față cu greu situației dar, încet, încet 
își revin și jocul se echilibrează. In 
ultimul sfert de oră localnicii do
mină și, cu patru minute înainte de 
fluierul final al arbitrului, egalează 
prin Pai. (I. FAGĂDARU și AL- 
CRIȘAN-coresp.).

Olimpia Oradea — Faianța Sighi

De doi ani pe banca rezervelor...

șoara (3—0). Orădenii au fest tet 
timpul superiori și dacă nu ratau o 
serie de ocazii clare puteau cîștlga 
la un scor șl mai categoric. Faianța 
s-a prezentat slab, n-a opus decît 
o palidă rezistență. Ea a avut o sin
gură ocazie de a înscrie cînd Ză- 
măcău a tras în bară. Realizatorii 
golurilor i Bocor (min. 12), Medveș 
(min. 31) și Horvath (min. 83). (P. 
LORINCZ-coresp.J.

SERIA VEST

Metalul Hunedoara — Muscelul 
Cîmpulung (2—1). Partidă viu dispu
tată, în care hunedorenii au ratat 
multe ocazii de goL Scorul a fost 
deschis în prima repriză de oaspeți, 
prin Fulga (min. 40). La reluare gaz
dele înscriu de două ori prin Cris- 
tescu (min. 48) și Vîlceanu — auto
gol (min. 50). (V. ALBU-coresp.).

Metalul Turnu Severin — Minerul 
Deva (2—1). Joc de bun nivel tehnic, 
desfășurat în limitele sportivității. 
Gazdele au dominat net în repriza 
secundă, obținînd o victorie mai clară 
decît arată scorul. Au marcat i Jim- 
boreanu (min. 17), Dragnea (min. 74), 
pentru Metalul, respectiv, Dragomir 
(min. 22) direct din corner (GH. 
MANAFU-coresp.).

C.F.R. Timișoara — Victoria Tg. 
Jiu (2—1). Din cauza terenului des
fundat, derbiul etapei nu s-a desfă
șurat la nivelul așteptat. Au cîștigat 
pe merit feroviarii, care jucînd mai 
legat în prima repriză, au reușit să 
fructifice — din mulțimea de ©căzii 
— două, prin Fodor (min. 27) și 
Covaci (min. 43). Oaspeții au prestat 
un joc bun în cîmp, însă au greșit 
în fazele de finalizare. Ei au reușit 
să înscrie în min. 37 prin Pleian. 
(ȘT. MARTON-coresp.).

Minerul Anina — C.F.R. Caran
sebeș (3—0). Timp de 80 de minute 
oaspeții au jucat numai în pro
pria jumătate de teren. Au marcat 
Naidin (min. 36) și Copăceanu (min. 
39 și 67). O remarcă specială pentru 
portarul oaspeților, Sibianu, in ciuda 
celor trei goluri primite. (GH. CRĂ
CIUN EL-coresp.).

Electroputere Craiova — Progresul 
Corabia (5—0). în prima repriză a 
fost un joc încîlcit, cu multe pase 
fără adresă. La reluare, craiovenil ies 
la atac, domină cu insistentă și reu
șesc să obțină victoria la scor. Oas
peții s-au prezentat slab pregătiți din 
punct de vedere tehnic și tactic. Au 
înscris Lovin (min. 16, 56, 80), Res- 
ciuc (min. 70) șt Gavrilă (min. 821 
(M. GHERGHINOIU-coresp.).

Victoria Călan — Electromotor Ti
mișoara (1—1). Meciul s-a desfășurat 
pe un teren complet desfundat, ce- 
rînd ambelor echipe eforturi deose
bite. Deși a dominat majbritatea 
timpului, echipa locală nu a putut 
obține victoria datorită numeroase
lor ratări ale înaintașilor. Oaspeții 
s-au apărat supranumeric și au con
traatacat sporadic. Punctele au fost 
realizate de Kertes (min. 28) pentru 
Victoria, respectiv Cîta (min. 54), (A. 
TUZA-coresp.L

Minerul Cîmpulung — Progresul 
Strehaia 0—3 (neprezentare).

Arbitrajele continuă 

să fie „o problemă"!
Arbitrajele prestate în cadrul 

turneului de box recent încheiat 
au reușit să asigure, în qeneral o 
desiășnrare normală a meciurilor. 
Ne reierim mai cu seamă Ia com
portarea oficialilor în ring. De 
data aceasta arbitrii an permis 
desfășurarea unei lupte mai libere, 
în limitele regulamentului. Singu
ra excepție s-a produs în partida 
dintre P. Cîmpeanu și V. Tranda
fir, cînd arbitrul E. Lazăr l-a des
calificat nejustificat pe Cîmpeanu, 
în ultimele secunde ale me dubii

Erori flagrante, peste care nu se 
poate trece cu vederea, s-au pe
trecut însă la mesele de judecată. 
Se știe că la întrecerile prelimina
rii de la București și Constanta re
gulamentul competiției a permis și 
acordarea deciziei de meci nul. 
Unii dintre arbitrii care au condus 
partidele de la București și Con
stanța au profitat de această pre
vedere și au ales... calea cea mal 
ușoară, lipsită de răspundere, dic- 
tînd decizii de meci nul chiar in 
situații cînd învingătorul nu mai 
putea fi pus în discuție. Astfel s-au 
petrecut lucrurile în partidele din
tre Hodoșan și Niculescu, Hodo- 
șan — Majai, Glju — Lungu, Ispas
— lungu, Deicu — Murg, Manole
— Olteanu etc., în care primii me
ritau victoria.

Ce dovedesc toate acestea ? Pe 
de o parte, lipsă de inițiativă, de 
curaj, iar pe de altă parte o slabă 
putere de dîscernămînt. Deciziile 
eronate au culminat fn finala com
petiției, cînd era de datoria ar
bitrilor să dovedească maximum 
de atenție, de obiectivitate. Dacă 
verdictul arbitrilor în partida Murg
— Antoniu poate comporta unele 
discuții, în schimb decizia In ln- 
tîlnirea dintre Preda și Trandafir 
nu putea fi decît una singură: în
vingător Preda 1 Spre stupefacția 
generală. însă, arbitrii Gh. Mihai 
și G. Danciu l-au... văzut pe Tran
dafir I Decizia a fost, bineînțeles, 
schimbată pe loc. dar nu acesta 
este cel mai important lucru. Pro
blema arbitrajelor trebuie să dea 
de gîndit colegiului central, de
oarece se pare că unii arbitrl- 
judecători dovedesc Incapacitate 
în această activitate plină de 
răspundere.

Ce-ar zice asemenea arbitri, 
dacă ar fl în locul boxerilor și 
după 9 minute de box s-ar vedea 
frustrați de victorie ?

R. CALĂRAȘANU

tarele succes înregistrat de concursul 
ecial Pronoexpres din 27 martie 1966

Concursul special PRONOEXPRES 
1 27 martie a.c. a cunoscut cel mai 
[re succes înregistrat pînă în pre- 
W la vreun concurs sau tragere spe- 
llă : 56.832 de cîștiguri la pre- 
tle obișnuite în bani și suplimentare 
I autoturisme și bani.
n afara celor 10 autoturisme distri- 
Ite, printre zecile de mii de premii 
u înregistrat și 6 variante de cîte 
p43 lei fiecare.
Cîștigătorii autoturismelor vor fi 
noscuți mîine miercuri 6 aprilie 
»6, cu prilejul tragerii concursului 
lONOEXPRES care va avea loc la 
bea reg. Brașov.
Nu uitați să vă depuneți buletinele 
Itru concursul PRONOEXPRES 
Ișnuit de mîine, azi fiind ultima zi. 
b Cel de-al doilea concurs PRO- 
ISPORT cu 13 meciuri de duminică 
laprilie 1966, cuprinde: meciul in- 
hațional de juniori România — 
R.S.S., întreaga etapă a campiona- 
bi categoriei A din țara noastră în 
Etc cu derbiul Rapid — Dinamo 
feirești. două meciuri din cadrul ca- 
feriei B și trei partide din campio- 
L1 italian.
la prezentăm acest program : 
I J. România—U.R.S.S. (juniori)

II. Rapid—Dinamo București
III. C.S.M.S. lași—Steaua
IV. Crișul—Petrolul
V. Politehnica—U.T.A.

VI. Farul—Știința Craiova
VII. „U" Cluj—Dinamo Pitești

VIII. Steagul roșu—Siderurgistul Ga
lați

IX. C.F.R. Pașcani — Progresul Buc.
X. Clujeana—Minerul Baia Mare

XI. Lanerossi—Napoli
XII. Roma—Milan

XIII. Foggia—Florentina
PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr 13 din 30 martie 1966

Categoria a Il-a 1 variantă a 31.636 
lei și 13 variante a 6.636 lei ; Catego
ria a IlI-a 57 variante a 1.755 lei ; 
Categoria a IV-a 474 variante a 271 
lei ; Categoria a V-a 1323 variante a 
97 lei ; Categoria a Vl-a 7248 varian
te a 24 lei.

Report la categoria I : 60.761 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de categoria a II-a va fi tras 
la sorți miercuri 6 aprilie 1966.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-I’ronosport.

(Urmare din pag 1)

Dinamo și atunci numai pentru cîteva... 
minute!

Cum s-ar spune, nici o oră pe teren 
j st aproape doi ani pe... banca rezerve

lor > Iată, de fapt, de ce Doina Belgea 
a arătat ci nu are experiență compe- 
tițională. Afirmația nu ignoră, desigur, 
valoarea ridicată a formației dinamovisre 
și, de aici, dificultatea pentru o jucă
toare tînără de a egala măiestria „pri
melor 6“. Este însă cert că oricît de 
competentă ar fi îndrumarea antrenoru
lui. creșterea valorică a sportivului este 
substanțial redusă în condițiile nepar- 
ticipării la activitatea competițianaLă, la 
jocurile care certifică (sau nu), mai bine 
decît oricare examen, stadiul de pregă
tire și perspectivele. Și apoi, stînd me
reu — aproape doi ani — pe banca re
zervelor nn începe, oare, să se clatine 
încrederea sportivului în posibilitățile de 
afirmare ?

„Majoritatea timpului am făcut cu 
Doina Belgea antrenamente zilnice — 
ne spune antrenorul Gh. Constantin-’scu 
— și nu-i pot reproșa absolut nimic în 
ceea ce privește disciplina, perseverenta 
și participarea conștientă la pregătire*.

Dar numai prin antrenamente nu se 
poate forma și dezvolta personalitatea 
unui sportiv.

Nu ne-am gîndit nici un moment să i 
reproșăm antrenorului Gh. Constantines eu 
că n-a folosit „rezervele* (despre, care, 
de altfel, ne-a spus că ar putea ocupa 

local... Ill în campionatul republican) 
în meciul cu Rapid sau in alte jocuri 
„cheie*. Dar, an fost și destule partide 
ușoare pentru Dinamo, în care Doina 
Belgea — și nu numai ea — putea fi 
folosită Și nu doar pentru cîteva mi
nute...

★
Am stat d* vorbă și cn purtătoarea 

tricoului cu nr. 9 din meciul cu tinerele 
voleibaliste cehoslovace.

— Felicitări pentru meciul din echipa 
de tineret, dar cum te simți pe... banca 
rezervelor, cînd joacă Dinamo ?

— Greu, foarte greu de răspuns. Am 
aici condiții excelente de pregătire. To
tuși, nu e ușor să ajungi repede la va
loarea unor jucătoare cu mare expe
riență ca Doina Ivănescu. Lia l-'anea. 
Alexandrina Constantinescu...

— E o resemnare?
— Nu 1 Ci tuși de puțin I Continui să 

mă pregătesc, dar aș dori nespus de 
mult să joc. Contează enorm. Să văd si 
eu dacă stau pe loc, sau merg înainte.

— Crezi că dacă ai fi jucat mai des 
progresele ar fi fost mai mari ?

— Fără îndoială ! Una e să stai pe 
banca rezervelor și cu totul alta să joci 
alături de Doina Ivănescu sau Lia Fa
tten.

— Ce simte un sportiv care ocupă, 
prelungit, banca rezervelor ‘r

— Deseori, un sentiment de zadar
nică așteptare a unei satisfacții după 
multe, multe, zile' de pregătire si ein- 
duri. r iresc, te bucură victoria echipei 

tale, dar este prezentă și tristețea ci 
n-ai fost și tu acolo. In întrecere, ci 
nu fi-ai adus — cît de modest — 
aportul la cucerirea ei. De aici, pînă la 
descumpănire, la neîncredere în fortela 
proprii, nu mai e mult...

★
Concluziile pun în lumină lipsa da 

curaj a antrenorului Gh. Constantinescu. 
preocuparea exclusivă pentru corectarea 
unor deprinderi tehnice gre.șjte. Perso
nalitatea sportivului, în toată complexi
tatea ei, a fost lăsată și ea pe banca 
rezervelor. Măsurile se impun, și avem 
convingerea că ele vor fi cele dorite, 
cerute de conținutul muncii de pregătire 
și promovare a elementelor tinere, ta
lentate.

Dar, n-am pus în discuție povestea 
fetei cu tricoul nr. 9 numai neutru a 
arăta că — în acest caz — antrenorul 
Gh. Constantinescu și secția de volei 
a clubului Dinamo au greșit. Ci. pentru 
că dorim ca indiferent de club sau aso
ciație. de sală sau stadion, sportivii să 
nu mai stea cîte doi ani pe banca re
zervelor, ci să intre pe teren, lăsînd 
locul tor altor tineri pe care, de ase
menea, să i putem aplauda cit de curînd. 
în meciurile de debut

P.S. — Duminică. Dinamo a cîștigat 
ușor: 3- 0 (7. 8, 8) meciul cu l’ni- 
ver<ilatea Cluj. Dar. Doina Bdsea 3 
stat, din nou. pe banca rezervelor

D G.

Eenl.ru


înaintea marii confruntări —■ 
campionatul mondial de scrimă al tineretului

Âu fost stabilite și jocurile din grupele 
campionatului mondial masculin de handbal

La sfîrșitul acestei săptămînl va 
avea loc la Viena campionatul mon
dial al tineretului la scrimă. La în
treceri (a III-a ediție) vor participa 
o serie de tinere speranțe ale scri
mei din mai multe țări în oare acest 
sport a cunoscut o mare dezvoltare: 
Uniunea Sovietică, Ungaria, Polonia, 
România, Franța, Italia și altele. La 
edițiile trecute, sportivii patriei noas
tre au obținut rezultate frumoase, mai 
ales la fete. La ediția precedentă, cea 
de la Rotterdam — 1965, la floretă 
fete Ecaterina Iencic a cîștigat. tit
lul de campioană mondială de tine
ret iar Ileana Drîmbă a ocupat locul 
II.

Federația de specialitate și antreno
rii lotului au acordat o importanță 
deosebită acestui eveniment, creînd 
condiții cit mai bune pentru pregăti
rea tinerilor sportivi.

înaintea plecării la Viena am so
licitat părerea unuia dintre antreno
rii lotului de tineret. Andrei Vllcea, 
și a floretistelor Ecaterina Iencic și 
Ileana Drîmbă.

Iată ce ne-a spus antrenorul A. 
Vllcea: „Actuala ediție a campiona
tului mondial de tineret va fi foarte 
„tare*, ținînd seama de valoarea 
participanților. La floretă fete vor fi 
prezente pe planșe o serie de tră
gătoare bine cunoscute în arena in
ternațională, ca, de pildă, sovieticele 
Novikova și Kondratieva, maghiarele 
Ronai și Harsanyi. La flore
tă băieți, la spadă și sabie 
vor participa, de asemenea, cîțiva 
scrimeri renumiți: francezii Dimon, 
Noel și Brodin, maghiarii Czakkel, 
Szabo și frații Gerevich, sovieticii 
Samuskin și Zaițki, polonezii Nova
te și Pregowski, italienii Montano 
și Ștefani ș. a.

Componenții lotului nostru de ti
neret au ajuns In momentul de față 
la o pregătire satisfăcătoare și sper 
să obțină rezultate bune".

Ecaterina Iencic: „Doresc să-ml 
mențin titlul de campioană mondială. 
Deși, cum se spune, este mult mai

POPICE

Semne de întrebare 
la ultimul concurs de selecție

Sîmbătă și duminică se va desfășura 
Ia Reșița dubla întîlnire dintre repre
zentativele orașelor București și Buda
pesta, de fapt echipele reprezentative ale 
celor două țări. In vederea acestei con
fruntări a avut loc la Reșița un con
curs de selecție la care au participat 
sportivi susceptibili de a face parte din 
echipele Capitalei. Din păcate, unii Ju
cători și, mai ales, unele jucătoare nti 
®u corespuns. Iată, de altfel, bilanțul 
acestui concurs : feminin: 1. lise 
Schmidt 433 p.d. (2) t 2; Elena Tranda
fir 426 p.d. (3); 3. Maria Rus 413 
p.d. (I); 4. Florica Neguțoiu 406 p.d. 
<5) ; 5. Crista Sziics 403 p. d. (6) 6.
Ținea Balaban 395 p.d. (3) ; 7. Corne
lia Moldoveanu 394 p.d. (3); 8. Elena 
Predeanu 394 p.d. (6) ; 9. Elena Lit- 
pescu 383 p.d.; 10. Maria Stanca 362 
p.d. (3) ; 11. Cornelia Grecu 343 p.d. 
(6) ; masculin : 1. V. Măntoin 847 p.d. 
(2) ; 2. Dumitru C. Dumitru 812 p.d. 
(5) ; 3. Hie Popescu 793 p.d. (7). Ci
frele 'din paranteze reprezintă bilele trase 
în... gol.

După cum se poate vedea, jucătoare 
experimentate ea Elena Predeanu, Cor
nelia Moldoveana, Elena I.upescu, ș.a. 
nu au reușit să depășească cifra de 
400 p.d. Principalele deficiențe au fost: 
imprecizia la ,.pline", ceea ce a făcut 
să se rateze multe bile, jocul la „primul 
popie" din care cauză s-a „spart" exas 
perant (Elena Lupescu, de exemplu, nu 
a avut nici o bilă în... gol și totuși a 
realizat doar 383 p.d.), iar alții (Ilie 
Popescu, Cornelia Grecu etc), nepose- 
dînd temeinic toate procedeele tehnice, 
s-au acomodat foarte greu cu particula
ritățile pistelor. Mai surprinzătoare a- 
pare evoluția Măriei Stanca: a jucat ca 
o... începătoare, doși era obișnuită cu a- 
rena. Să sperăm însă că rezultatele ne
satisfăcătoare ale unor jucătoare consti
tuie un simplu accident și că în cadrul 
ajiropiatei întîlniri cu popicarii maghiari 
spori ivii noștri se vor comporta la va
loarea lor reală.

In încheiere semnalăm absența de la 
această verificare a Măriei Dumitru, 
Margaretei Szemani, IV. Blănării, A. Su- 
catu și L. Martina. Indiferent de mo
tive. cert este an lucru : lipsa selecțio- 
nabililor respectivi de la întrecerile de 
verificare îngreunează misiunea antre
norilor. 

greu să menții un titlu decît să-1 
cucerești, eu totuși sper că voi rea
liza acest lucru".

Ileana Drîmbă : „Principala mea ad

In vederea campionatului mondial al 
Ecaterina Iencic s-au pregătit intens, 

nament

tineretului. Ileana Drîmbă (stingă) și 
Iată-le într-un asalt in sala de antre-

Foto: P. Romoșan

versară o consider pe Iencic. Deși 
ne-am antrenat împreună și-l cunosc 
destul de bine stilul de a mînui flo
reta, totuși nu sînt excluse surpri
zele ! Sper să sparg gheața... tradi-

TURNEUL INTERNATIONAL Dl LUPTE 
DL LA BUDAPESTA A LUAT SFÎRȘIT

• I. Alionescu pe locul I la 57 kg
BUDAPESTA 4 (Prin telefon). — 

Turneul internațional de lupte greco- 
romane și libere a luat sfîrșit. A fost 
o verificare utilă pentru toți parti- 
cipanții în vederea campionatelor euro
pene. Sportivii noștri, cu excepția lui
I. Alionescu și în oarecare măsură 
C. Turturea, nu au dat satisfacție. 
Foarte slab s-au comportat Al. Mar
mara și P- Poalelungi („libere") și
S. Popescu („greco-romane").

Iată cîștigătorii turneului în ordinea 
categoriilor : — „greco-romane" — 
Alker (Ungaria) iar pe locul doi 
C. Turturea, I. ALIONESCU, Swek

S-a încheiat campionatul internațional 
feroviar de handbal

— Echipa română pe locul 7 —
OLSZTYN 4 (prin telefon). Cam

pionatul internațional feroviar de 
handbal s-a încheiat duminică. In 
prima sa fază, competiția s-a dis
putat pe grupe. Echipa română, al
cătuită din jucători de Ia Rapid, a 
jucat în prima serie, înregistrînd ur
mătoarele rezultate: 17—11 (7—3)
cu Polonia, 8—24 (4-—12) cu R.D.G., 
9—12 (5—9) cu U.R.S.S. și 9—15 
(4—6) cu Iugoslavia. Din cealaltă 
grupă au făcut parte, In ordinea cla
sării lor : Bulgartia, Cehoslovacia, 
Suedia și Franța. Duminică s-au dis
putat finalele. Iată rezultatele: pen
tru locurile 1—2 Iugoslavia — Bul

Pregătiri in vederea campionatelor 
europene de atletism

BUDAPESTA 4 (Agerpres). întrecerile campionatelor 
europene de atletism, programate între 30 august și 
4 septembrie la Budapesta, pe Nepstadion, constituie 
fără îndoială unul din cele mai importante evenimente 
ale anului sportiv 1966. Noi țări au comunicat comi
tetului de organizare numărul sportivilor ce vor al
cătui loturile respective. Cel mai numeros lot, cel al 
U.R.S.S., cuprinde 63 de atleți și 30 de atlete. Loturi 
puternice vor deplasa la această tradițională între
cere : Polonia (60 bărbați și 20 femei), R.F. Germană 
(50,+ 25), Iugoslavia (14 + 11). Se contează o parti
cipare de peste 1 000 de sportivi și sportive din 31 
de țări.

Pregătiri intense fac și organizatorii. A fost alcătuit 
programul disputelor pe zile și ore, s-a construit o 
nouă centrală telefonică, se instalează telexuri. Din 12 
țări au și sosit primele cereri de bilete. Pînă în pre
zent 4 000 de turiști din diferite țări și-au anunțat vi
zita la Budapesta, prilejuită de aceste campionate, 
aflate la cea de a 8-a ediție.

DIN ACTIVITATEA LA NATAȚIE
• Intîlnirea internațională dintre selecțioantele Sue

diei și Olandei, disputată la Stockholm, a luat sfîrșit 
cu scorul de 124—80 puncte în favoarea gazdelor. In 
întîlnirea de polo pe apă, Olanda a învins cu 1—0 
selecționata Suediei.

• In bazinul acoperit (50 m) din Dortmund au în
ceput campionatele de natație ale R.F. Germane. în 
prima zi de concurs, cea mai bună performanță a fost 
realizată de Kate Gross, care în proba de 100 m bras 
a fost cronometrată în 1:19,8. Iată alte rezultate înre
gistrate : masculin 100 m liber Gerhard Hetz 55,7; 
200 m bras Willy Donners 2:35,9; 100 m spate Rudi 
Frings 1:03,5; 200 m fluture Max Blank 2:22,6; feminin 
100 m spate Elke Glaessner 1:15,0; 100 m fluture 
Heike Hustede 1:09,4; 400 m liber Margit Hettling 
5:08,6.

• într-un concurs desfășurat la Londra, sportiva en
gleză Diana Harris a realizat în proba de 110 yarzi 
bras timpul de 1:19,3, la numai o zecime de secundă de 
recordul mondial ce aparține înotătoarei Karin Beyer 
(R.D.G.).

ției locului II (Budapesta 1964, Rot
terdam 1965)“.

Așadar, înaintea marii confruntări 
— campionatul mondial de tineret — 

în rîndurile scrimerilor noștri există 
o atmosferă de optimism, de încre
dere în forțele lor. Le dorim succes l

ELENA DOBINCĂ

(Cehoslovacia), Sapunov (U.R.S.S.), 
Rizmeer (Ungaria), Pinter (Ungaria), 
Kiss (Ungaria)’ Cosma (Ungaria) ; „li
bere" — Olveti (Ungaria), Cirkov 
(Bulgaria), Jermajalev (U.R.S.S.), Var
ga (Ungaria), Satinov (Bulgaria), Ho- 
loși (Ungaria), Klozov (U.R.S.S.), Mar- 
koc (U.R.S.S.).

Antrenorul I. Cernea ne-a comunicat 
că sportivul nostru I. Alionescu a cu
les ropote de aplauze pentru frumoasa 
comportare avută în toate meciurile 
și pentru cucerirea locului I la cat. 
57 kg.

garia 12—8 (7—6); pentru locurile 
3—4: R.D.G.—Cehoslovacia 11—8 

(4—4); pentru locurile 5 — 6:
U.R.S.S. — Suedia 22—11 (10—3);
pentru locurile 7—8: România — 
Franța 14—5 (4—4). (Polonia a ocu
pat locul 9). Echipa noastră a mar
cat prin Bîcă 6, Roșescu 4, Niță 2, 
Uivărășan și Chiru. Au mai fost fo
losiți jucătorii: Dincă, Medeșan — 
Ionescu, Jumate, Barbu. In ge
neral, formația s-a comportat sub aș
teptări. Meciurile s-au disputat într-o 
sală de dimensiuni mici și cu o po
dea foarte alunecoasă.

REPREZENTATIVA NOASTRA VA TNTTLNI, IN ORDINE, 
ECHIPELE R. D. GERMANE, CANADEI Șl U.R.S.S.

Revenim azj cu amănunte asupra 
lucrărilor Comisiei Tehnice din ca
drul Federației Internaționale de 
Handbal, care — după cum se știe—■ 
s-a întrunit la Copenhaga pentru a 
alcătui grupele turneului final al 
campionatului mondial masculin din 
1967, din Suedia.

După stabilirea grupelor, s-a pro
cedat Ia fixarea programului turneu
lui final, a datelor și jocurilor din 
cadrul grupelor. Astfel, programul 
acestora este următorul:

12 ianuarie 1967: Suedia — Po
lonia și Iugoslavia — Elveția (gr. 
A), R.F.G. — Norvegia și Ungaria— 
Japonia (B), ROMÂNIA — R.D.G. 
și U.R.S.S. — Canada (C), Cehoslova
cia — Franța și Danemarca — Tu
nisia (D).

13 ianuarie 1967: Suedia — Elve
ția și Iugoslavia — Polonia (A), 
R.F.G. — Japonia și Ungaria — Nor
vegia (B), ROMÂNIA — CANADA 
și U.R.S.S. — R.D.G. (C), Cehoslova

Campionatele de fotbal 
în țările Europei

CAMPIONATUL Spaniei a luat 
sfîrșit cu o mare surpriză. întrecerea 
a fost cîștigată de Atletico Madrid I 
Astfel, în viitoarea ediție a „Cupei 
campionilor europeni" reprezentanta 
Spaniei nu va mai fi Real, ci cîști- 
gătoarea campionatului din acest an, 
Atletico Madrid. De fapt, Real Madrid 
a pierdut în penultima etapă, cînd a 
fost învinsă de F.G. Barcelona cu 
2—1. în etapa de duminică, Real a 
cîștigat cu 5—1 partida cu Majorca 
în timp ce Atletico Madrid a învins 
în deplasare pe Espanol cu 3—0. Din 
prima categorie au retrogradat Ma
jorca și Betis Sevilla. Iată primele 
trei clasate :

1. Atletico Madrid 30 18 8 4 54:20 44
2. Real Madrid 30 19 5 6 53:30 43
3. F.C. Barcelona 30 16 6 8 51:27 38

1N BELGIA, campionatul nu s-a 
terminat încă, dar Anderlecht este, 
de pe acum, campioana țării. Echipa 
internaționalilor belgieni cucerește 
pentru a 12-a oară titlul de campioană 
a țării, bătînd astfel recordul deținut 
pînă acum de Union Saint Gilloise, 
care a cîștigat de 11 ori campionatul, 
înaintea ultimelor trei etape, Ander
lecht are 45 p, fiind urmată de St. 
Trond cu 35 p, Standard Liege și 
Lierse cu cîte 34 p.

SE PARE că Benfica Lisabona nu 
va mai cîștiga campionatul Portuga
liei. Deși, deocamdată, lupta dintre 
Sporting și formația lui Eusebio este 
strînsă, Benfica nu manifestă forma 
deosebită din alți ani. în etapa a 23-a 
(cu trei etape înainte de sfîrșit) Ben
fica a fost învinsă cu 3—2 de Gui
maraes, în timp ce Sporting a dis
pus cu 5—2 de Academica. Sporting 
are acum 37 p iar Benfica 36 p.

VOJVODINA Novisad continuă să 
conducă cu autoritate în campionatul 
Iugoslaviei. în etapa a 20-a fotba
liștii din Novisad au dispus cu 4—1 
de Rijeka, avînd acum un avans de 
7 puncte față de Partizan Belgrad și 
Dinamo Zagreb. Rezultatele etapei : 
Dinamo Zagreb — Steaua roșie 6—0 I, 
Partizan — Radnicki Belgrad 1—1, 
O.F.K. Beograd — Olimpia 2—0, Rad
nicki Niș —- Vardar 2—1, Hajduk — 

cia —• Tunisia și Danemarca — Fran
ța (D).

15 ianuarie 1967 : Suedia — Iugo
slavia și Polonia — Elveția (A), 
R.F.G. — Ungaria și Norvegia -— Ja
ponia (B), ROMÂNIA — U.R.S.S. și 
R.D.G. — Canada (C), Cehoslovacia 
— Danemarca și Franța — Tunisia 
(D).

Primele două clasate în fiecare 
grupă se vor califica pentru sfer
turi de finală, oare vor avea loc 
la 17 ianuarie, după următorul pro
gram : locul 1 din grupa A cu locul 
2 din grupa D (I); 1 B—2 C (II); 1 
C—2 B (III) și 1 D—2 A (IV).

Semifinalele au fost fixate la 19 
ianuarie cînd se vor Intîlni între 
ele învingătoarele din meciurile I 
și II de o parte, III și IV de altă 
parte. Ziua de 20 ianuarie a fost 
rezervată jocurilor finale pentru 
locurile 5—8, iar cea de 21 ianuarie 
finalelor pentru locurile 1—2 și 3—4.

Sarajevo 1—0, Zeleznicear — Treș- 
nevka 3—1, Velej — Zagreb 3—1.

IN CAMPIONATUL Austriei lupta 
pentru primul loc e pasionantă. în 
frunte sînt echipele vieneze Admira 
(30 p), Austria (29 p) și Rapid (27 p).

DUPĂ 17 ETAPE, în Bulgaria pe pri
mele locuri se află formații sofiote i 
Levski (25 p), Slavia (23 p), Spartak 
și T.S.K.A. Cerveno Zname cu 
22 p. Duminică, Spartak a dispu'JB
T.S.K.A. cu 5—1, Slavia de Loko? > 
tiv Sofia cu 2—1, Dunav Russe de 
Botev Burgas cu 1—0, Botev Plovdiv 
de Lokomotiv Plovdiv cu 1—0, iar 
Spartak Botev de Spartak Vrața cu 
3—1. Derbiul formațiilor de pe litoral 
dintre Cerno More Varna și Spartak 
Varna s-a încheiat nedecis : 2—2.

ÎN CAMPIONATUL R. F. Germane, 
Borussia Dortmund are un finiș inri 
presionant căruia nu-i rezistă cele 
două formații din Munchen (Bayern 
și 1860). Duminică, Borussia a învins 
în deplasare pe Kaiserslautern șl 
continuă să conducă în clasament cu 
44 p, urmată de Bayern Munchen cu 
42 p și Munchen 1860 cu 41 p.

ÎN FINE, în campionatul Ungariei, 
după patru etape, conduce Honved 
Budapesta cu 8 p, urmată de Tata- 
banya, Ferencvaros și Vasas cu cîte 
6 p.

Pe scurt *
LONDRA. Meciul triunghiular fe

minin de gimnastică Cehoslovacia—• 
Ungaria—Anglia, s-a încheia! cu vic
toria gimnastelor maghiare, care au 
întrecut la cîteva sutimi puternica 
echipă a Cehoslovaciei. La indivi
dual compus, în schimb, campioana 
olimpică Vera Ceaslavska a depă
șit-o pe gimnasta ungară Ducza, ob- 
ținînd 38,70 puncte față de 37,43. In
tr-un meci la băieți, primul ioc a 
fost ocupat de gimnaștii cehoslovaci 
cu 112,5 puncte urmați de cei din Iu
goslavia — 108,8 puncte și Anglia — 
105,75 puncte. La individual compus 
a terminat învingător iugoslavul Ce
rar, cu 57,80 puncte.

NEW YORK. Intr-un concurs inter
național de atletism pe teren acope
rit, desfășurat în localitatea Salem 
(Oregon), atletul american Dyrol Bur
leson, în etate de 25 de ani, a cîș
tigat cursa de o milă fiind cronome
trat în 3:57,5, rezultat ce reprezinte 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului. La sfîrșitul competiției, 
Burleson a anunțat că la J.O. de la 
Ciudad de Mexico va participa în 
probele de 1500 și 5 000 m.

BERLIN. Concursul internațional 
de sărituri cu schiurile de la tram
bulina specială din Oberwiesenthal 
(R.D. Germană) a luat sfîrșit cu vic
toria lui Dieter Neuendorf ( R. D. 
Germană), care a totalizat 230,3 
puncte (săriturile sale au măsurat 
76,5 m și 80 m).

SOFIA. în sala „Universiadei" din 
Sofia, în prezența a 5 000 de specta
tori, s-a desfășurat cea de a treia în
tîlnire internațională de lupte dintre 
echipele Bulgariei și Iranului. La 
„clasice" luptătorii bulgari au termi
nat învingători cu scorul de 4,5—3,5 
puncte. Intîlnirea de lupte libere a, 
luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 3,5—3,5 puncte.
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