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Sîmbătă au sosit la Bucu
rești echipele de gimnastică 
ale R.S.S. Armene. Ele se vor 
întrece astăzi, în sala Floreasca, 
cu reprezentativele țării noastre.

Azi, in sala Floreasca:

ROMÂNIA - R. S. S. ARMEANĂ LA GIMNASTICĂ
și Albert Azarian, multipli cam
pioni mondiali și olimpici, care 
au venit la București în calitate 
de arbitri.

Tinerii sportivi armeni învață 
gimnastica la școala acestor cu-
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logo! program competițional 
pentru activitatea sportivă 

de masă

I
I
I

ACTUALITĂȚI
Plenara Consiliului General al UCFS din decembrie 1965 a 
abilit măsuri privind lărgirea continuă a activității sportive 
5 masă prin inițierea unor noi și atractive forme de cuprin- 
;re a oamenilor muncii în practicarea exercițiilor fizice și 
>ortului.
O dată cu venirea primăverii, In asociațiile sportive au fost 
ate măsuri pentru amenajarea și reamenajarea terenurilor si 
«iro pregătirea participanților la competițiile de masă din 
Jest sezon. Timpul este acum favorabil și din primele zile 
e acestei luni s-a reluat în întreaga țară activitatea sportivă 
S masă în aer liber. Vor fi organizate întreceri în toate aso- 
lațiile noastre, la un număr sporit de discipline sportive
Oamenii muncii, tineretul 

cipa la un bogat program 
rmează :

1. CAMPIONATUL
Largă competiție sportivă 
itfrtive are menirea să atragă un număr cit mai mare de 
imeni ai muncii, întregul tineret la practicarea sistema- 
:ă și organizată a exercițiilor fizice și sportului, potrivit 
i vîrstă și preferințele fiecăruia.
Campionatul asociațiilor sportive se va desfășura lncepind 
n această lună și pină Ia 31 decembrie a. c„ fiind deschis 
furor celor ce doresc să ia parte, inclusiv sportivii legitimați 
clasificați. Cîștigătorii întrecerilor vor fi declarați campioni 
asociațiilor sportive pe anul 1966. întrecerile se pot orga- 

za la următoarele ramuri sportive: ATLETISM, HANDBAL 
I 7, BASCHET, CICLISM, ÎNOT, POPICE, GIMNASTICA, 
\H, TENIS DE MASĂ, TIR, VOLEI, SCIII, PATINAJ, SĂ- 
1UȚE (băieți și fete), TRÎNTĂ, FOTBAL. HALTERE 
la alte ramuri sportive cu tradiție, îndrăgite de i 

jricii, ținîndu-se seama de condițiile existente in 
ociație sportivă.

2. SPARTACHIADA DE VARA 
întrecerile actualei ediții a Spartachiadei de vară 
sfășura între 15 aprilie și 31 august, cu următoarele 
'APA I (pe asociații sportive), 15 aprilie — 19 iunie ; ETAPA 
II-A (pe grupe de asociații sportive) 20 iunie — 17 iulie ;

(Continuare in pag. a 2-a)

de la orașe și sate vor putea par- 
competițional de masă, după cum

ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 
de masă, campionatul asociațiilor

precum 
oamenii 
tiecare

se vor 
etape :
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Mie

ASTĂZI, TRAGEREA LA SORTI
TN „CUPA ROMÂNIEI"

Azi, de la ora 1?. are loc la se
diul F.R. Fotbal tragerea Ia sorți 
a meciurilor dir. optimile de fi
nală ale „Cupei României*.  Sint 
invitați sâ participe delegații e- 
chipelor calif»cate.

MECIUL PETROSIAN—SPASSKI : 
PRIMA PARTIDĂ - REMIZA
Ieri a Început în sala Teatrului 

de Estradă din Moscova meciul 
pentru titlul mondial la șah între 
Tigran Petrosian și Boris Spasski. 
In prima partidă. Spasski a jucat 
cu albele. Partida s-a încheiat re
miză la mutarea 37-a.

UNDE MERGEM AZI?
VOLEI;

Sala Dinamo, de la ora 
10.30 : Dinamo București—Po
litehnica Cluj (m. 1), 
drill categoriei A.

GIMNASTICA:

în ca-

la
Armea

nă (masculin și feminin).

Sala Floreasca, de
17 : România—R.S.S.

ora

I

concursul inaugural de
Marilena Ciurea —
49,40 m la suliță
Gh. Costache-
61,76 m la ciocan

Stadionul Republicii a găzduit 
aibătă și duminică primul con- 
rs din acest sezon. întrecerile 
A.au satisfăcut pe deplin, în- 
gistrîndu-se doar cîteva rezul
te bune. Juniorii au participat 

număr mare la concurs, în 
himb seniorii nu au acordat 
enția cuvenită competiției, 
arte puțini prezentîndu-se la 
art. Acest fapt ne miră, deoa- 
ce ei au pierdut astfel o bună 
isibilitate de rodaj, în vederea 
mpionatului republican pe 
hipe, a cărui primă etapă va 
ea Ioc peste trei săptămîni.
La unele probe de seniori au 
irticipat doar cîte trei concu- 
riți (înălțime și lungime hăr
ți, disc femei) la altele cîte 
i (80 m femei) sau chiar... 
ul singur (lungime, înălțime 
greutate femei). Iar probele 
4x100 m bărbați și suliță 

nei nu s-au disputat neexis- 
id nici un participant !
Dintre rezultate s-a detașat 
uncarea de 49,40 m la suliță 
dinamovistei Marilena Ciurea 

1947) cu care ea și-a întrecut 
:ordul personal cu aproape 
metri. Marilena Ciurea (1,73 
înălțime și 72 kg greutate) 

:e eleva antrenorului Lixan- 
u Pândele. La 80 m bărbați, 
reorghe Zamfirescu de la 
:aua a înregistrat timpul de 
< (echivalent cu 10,6 pe 
iită"), dînd speranțe într-o 
entuală doborîre în acest an 
străvechiului record al lui 

oină. Un rezultat bun s-a în- 
zistrat și la ciocan, probă dis- 
tat.î 'a ștrandul Tineretului, 
îeorghe Costache de la Di-

PREGĂTIRILE RUGBISTILOR 
DIN LOTUL DE TINERET

Ciahalian execută o frumoasă 
Ia sol

rian, campion al Uniunii Sovie
tice cal în 1963. După cum 
a afirmat Boris Bagdasarian*  
conducătorul oaspeților, sporti
vii armeni s-au pregătit intens 
pentru concursul tradițional cu 
gimnaștii români și speră într-o 
comportare frumoasă în fața pu
blicului bucureștean.

în concursul masculin, noi 
vom alinia prima formajie, în 
frunte cu Gheorghe Tohăneanu 
și Anton Cadar. La fete se va 
prezenta la start echipa secundă 
din care fac parte, printre altele, 
Mariana Die, Viorica Țuțuianu, 
Nona Știucă.

Concursul începe astăzi la 
ora 17. în program figurează 
numai exerciții liber alese. Sîn- 
tem convinși că vom asista la o 
întrecere spectaculoasă, de un 
bun nivel tehnic.

Ntr.a
..sfoară’

Foto : T. Roibu Mijlocașii-o problemă
cuprind sportivi ti- 

puțin cunoscut*-  Am 
plăcuta surpriză să 

între componenții 
doi gimnaști mai

Formațiile 
neri, mai 
avut însă 
descoperim 
delegației
vechi, ale căror nume au circu
lat pe toate meridianele lumii. 
Este vorba de Grant Șaghinian

noscuți ași ai performanței. Me
dia de vîrstă a echipei feminine 
armene este de 17 ani. în frun
tea formației se află Nina Cia- 
halian, campioană școlară din 
acest an a R.S.S. Armene. Dintre 
băieți, cea mai valoroasă „carte 
de vizită" o are Albert Aznavu-

actuală a ru
nostru

Selecționatele de popice ale orașelor 
București și Budapesta 
și-au împărțit victoriile

REȘIȚA, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Arena Casei 
de cultură din localitate a găz
duit sîmbătă și duminică dubla 
întîlnire dintre selecționatele de 
popice ale orașelor București și 
Budapesta (de fapt, reprezenta
tivele țărilor respective). Cele 
două echipe și-au împărțit vic
toriile : București a cîștigat la 
băieți cu 5490 - 5324 p.d., iar 
Budapesta — la fete cu 
2592- 2444 p.d.

atletism:

Stadionul Republicii a fost gazda primului concurs de atle
tism — in aer liber — din 1966. Iată un start in cursa 

de 1 000 m

namo a obținut 61,76 m, rezul
tat mulțumitor pentru început 
de sezon.

Iată alte rezultate înregistrate: 
SENIORI : 80 •' m ’
rașcu 
(Met). 
Jurcă 
(Din.) 
35,0 ; 
mihai 
dăreanu (Met.) 9:12,0 ; înălțime
— C. Semen (Știința) 1,88 m; Disc
— C. Drăgan (I.C.F.) 42,10 m ; 
Ciocan — Gh. Iosif (Din.) 
51,00 m ; SENIOARE : 80 m — 
V. Enescu (I.C.F.) 10,3 ; Disc — 
El. Prodan (I.C.F.) 41,30 m; 
JUNIORI I : 300 m — P. Cio- 
banu (Din.) 35,5, C. Blaga (SSE

m
8,9, B.
300 m
34,1, I. 
Albrecht 

V.

Al. Tudo- 
Iliescu 
— V. 

Rățoi 
(I.C.F.) 
Cara-

(Met).
9,0 ;
(Din.)

35,0, B.
3000 m
(Steaua) 8:34,9, Al. Dîn-

Foto : A. Neagu
1) 37,1 ; 1000 m — T. Buturugă 
(Viit.) 2:36,5 ; 3000 m — C. 
Pascale (Met.) 9:21,4, P. Iacob 
(Prog.) 9:33,4 ; înălțime — FI. 
Cheran (Din.) 1,81 m, M. To- 
can (Lie. 35) 1,78 m ; Lungime
— D, Crișan (Lie. 35) 6,85 m, 
E. Milotin (CSS) 6,76 m ; Disc
— S. Hodoș (I.C.F.) 46,18 m ; 
Ciocan — D. Popescu (Constr.) 
55,67 m, I. Sîrbuleț (SSE 1) 
51,55 m ; JUNIOARE I: 80 ni
— R. Marinescu (Din.) 10,3 ; 
Lungime — M. Anghel (SSE 2) 
5,28 m ; Greutate — El. Lefter 
(I.C.F.) 12,83 m.

Rezultatele probelor de ju
niori II vor apare în numărul 
nostru de mîine.

A. L

FINALELE
După etapa de „zonă" a cam

pionatului individual de box 
(juniori), disputată recent în 
orașele Bacău. Cîmpia Turzii, 
Timișoara și Galați, cei mai ta- 
lentați pugiliști ai țării fac 
acum ultimele pregătiri în vede
rea asaltului final. Reuniunea fi
nală a acestei importante com
petiții interne se va disputa, 
după cum am mai anunțat, în 
sala Pavilionului Expoziției Eco
nomiei Naționale, iar galele de 
miercuri și de joi în sala Flo- 
reasca.

Prin sita deasă a etapei zo
nale a campionatului au trecut

Confirmînd buna comportare 
din întîlnirile precedente, po
picarii bucureșteni — deși au în
fruntat un adversar redutabil, 
hotărît să-și apere cu toată dîr- 
zenia sansele — au reușit o vic
torie frumoasă, la capătul unei 
partide viu disputate. Ei au al
cătuit o formație mai omogenă, 
care a dat dovadă și de un plus 
de putere de luptă. Iată rezul
tatele individuale în ordinea 
intrării jucătorilor pe pistă : 
Radulescu — Rakosi 906 - 953 
p.d.: Purje—Garbas 910-880: 
Măntoiu — Nagy 883 - 871 ; 
Semani — Antal 976-900: Mi- 
coroiu — Toman 914- 878 : Vî- 
nătoru — Szabo 901 - 842.

în partida feminină- selecțio
nata noastră a întîlnit o forma- 

rvă deosebită (primele 
oare oaspe au realizat 

443. 464 și 465 p.d.), în fața că
reia a obținut un rezultat pe 
echipe destul de bun. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că Elena 
Predeanu. Maria Rus. Crista 
Szocs și Elena Lupescu s-au 
comportat sub așteptări, ceea ce 
a împiedicat realizarea unei per
formante și mai bune. Rezulta
tele individuale cele mai valo
roase sînt opera sportivelor Ste- 
ckel z443 p.d.). Czake (464) și 
Sallaj (465) din echipa Buda
pestei. Elena Trandafir (425) 
și Maria Semani (415) din for
mația noastră.

sau
în 
de 

va- 
au

TR. IOANIȚESCU

Gîndeam din totdeauna că 
determinante în jocul de rugbi, 
în deciderea rezultatului sînt 
evoluția și valoarea jucători
lor din compartimentul deschi
derii — mijlocașii. V-ați între-f 
bat vreodată de ce cîștigă cel 
mai adesea Diriamo, Grivita 
Rosie sau Steaua, de ce joacă 
ele. în general, mai frumos, 
mai deschis ? Pentru că au 
mijlocași iuți, tehnici, care știu 
ce să facă cu baloanele fur
nizate de înaintare. Sau de ce 
nu s-au nutut încă impune, să 
spunem, Farul Constanța 
C.S.M.S. Iași — formații 
componența cărora intră, 
altfel, jucători de o bună 
loare tehnică ? Pentru că
apărut deficitare la comparti
mentul deschiderii. Așadar, 
«e impune ca antrenorii să-și 
concentreze întreaga atenție și 
nricepere asupra formării unor 
sportivi cu perspective pentru 
posturile cheie de mijlocași. 
Prob)ema-i cu atît mai impor
tantă cu cit rugbiul nostru se 
află acum în preajma unor im
portante 
tionale.

Aceste 
insnirate 
București 
putate duminică în cuplaj 
terenul Gloria. în pri.mui 
se întîlneau Progresul 
C.S.M.S., două formații cu 
chi state în categoria A și 
pretenții dar care, din păcate, 
se dovedesc în continuare a 
fi nejustificate. Slabe și ne
inspirate cuplurile de mijlo
cași. ceea ce ne-a făcut să 
asistăm la un joc fără orien
tare și perspective. Progresul, 
mai ales, care ne promisese 
în acest început de an, prin 
întinerirea echipei, o evoluție 
mai apropiată de fruntași ne-a 
decepționat de-a dreptul Ace
lași lucru îl putem spune și 
despre ieșeni, care în conti
nuare excelează prin lipsa lor 
de finalitate, mai ales pe trei- 
sferturi. De ce nu .riscă*  a- 
ceste două echipe un joc rnai 
deschis ? Nu ar avea deci! de 
cîștigat. în primul rînd — 
puncte în clasament: în al 
doilea rînd — satisfacția unui

(D. CALLIMACHT ■
(Continuare tn pag. a 2-a)

confruntări interna'

rînduri ne-au 
si de partidele 
din etapa a V-a,

fost 
din 
dis
cs 
joc

Și
ve-
cu

De miercuri

BOXERILOR
peste 300 de boxeri, mulți din
tre ei (învingători sau învinși) 
demonstrînd reale calități. Au 
rămas în întrecerea pentru cuce
rirea celor 12 titluri doar... 
96 de sportivi.

Noutatea actualului campionat 
constă în faptul că de data 
aceasta juniorii au fost împărțiți 
în două categorii de vîrstă, 
pentru a se asigura un echili
bru perfect : 16 - 17 ani și 18 - 19 
ani. Juniorii .mari" vor lupta 
după formula 3x3 (ca la se
niori), iar cei mici, în trei re
prize a cîte două minute.

JUNIORI
Pledează în favoarea unor dis

pute atractive și faptul că prin
tre actualii finaliști figurează 
numeroși campioni de anul tre
cut : Gheorghe Ene (București), 
Vasile Kiss (Cluj), Alexandru 
Popa (Cluj), Ștefan Marton 
(Cluj), Nicolae Maniță (Brăila), 
Anghel Iancu (Cîmpulung Mus
cel) și Mihai Niculescu (Bucu
rești). Experiența competițio- 
nală — evident mai bogată a 
acestor tineri, ca și dorința de 
afirmare a celorlalți, ne deter
mină să așteptăm cu interes fi
nalele actualei ediții a între
cerii. (R. C.).



Au fost
■meh IEȘENII, PERFORMERII ETAPEI

campionii „calificărilor4*
(prin telefon). FinalaBRASOV, 10

concursului republican de calificare a 
boxerilor seniori, disputată sîmbătă 
seara în sala Tractorul, a prilejuit o 
serie de partide spectaculoase. Cupa 
oferită de federația de specialitate 
celui mai tehnic pugilist a fost înmî- 
nată boxerului Gheorghe Arsene din 
regiunea Argeș.

( REZULTATE TEHNICE : minimă : 
I. Mibăileseu (Buc.) b.p. P. Ganea (Ga
lați) : hîrtie : P. Gale (Banat) b. dese. 
V. Ceandău (Suceava) ; muscă : Gr. 
Hoca (Cluj) b.p. I. Pop (Banat) ; co- 

. coș: I. Jipa (Galați) b.p. T. Kineses 
ț|(Brașov) ; pană : A. Oprișor (Brașov) 
H>.p. D. Antohi (Galați) ; semiușoară s 
IP. Costea (Banat) b.p. Al. Naidin (Ga
lați) ; ușoară : Al. Șerban (Crișana) 
jfc.p. I. Brihae (Buc.) ; semimijlocic: 
Gh. Arsene (Argeș) b.p. V. Popescu 
(Cluj) ; mijlocie mică : N. Enciu (Buc.) 
ib.ab. I E. Dudea (Cluj) ,- mijlocie: 
•Gh. Constantinescu (Oltenia) b.ab. 1 
V. Tecuceanu (Buc.); ---- ‘ T
Gavrilă (Buc.) b.ab. 2 I.
(Banat) ; grea :
ab. 3 - rănire,
Autonomă Maghiară).

semigrea; L.
Ardeleana

A. Gali (Brașov) b.
I. Făgărășanu (Mureș-

C. GRUIA — coresp. reg.

Duminică, în categoria A s-a des
fășurat o etapă în genere fără sur
prize. Aceasta, în ciuda calculului 
„hîrtiei", care promitea o etapă_______  promitea o etapă
Jtare". Cel mai valoros rezultat l-a 
realizat C.S.M.S. Iași (m. II), dispu
tând în deplasare, la București, de 
I.C.F., ca urmare a unei excepționale 
combativități, a unui joc foarte va
riat în atac ca și la blocaj șl, în 
special, mulțumită remarcabilei com
portări a organizatorului său, ridică
torul Moșescu, cel mai bun de pe 
teren, alături de tînărul Iul coechi
pier,
3—2 
lizat 

în 
pilală, gazdele au învins mai 
sau mai puțin clar. I.C.F. — Progre
sul Tîrgoviște (f. II) 3—0 în 50 de 
minute. S-au evidențiat Florescu, Ar- 
ghiropol, Hangrad (I.C.F.), respectiv 
Bărbulescu, Petcu și Albu (16 ani, 
înălțime 170 cm).

Progresul — Țesătura P. Neamț 
(f. II) 3—2, meci pierdut de oaspete, 
(mai bine situate în clasament) 
din cauza inconstanței blocajului și 
defectuoasei mișcări în teren. Pro
gresul (cea mai bună jucătoare — 
Militaru) a acționat cu mai multă 
hotărîre în finalul partidei.

Păcuraru. Scorul întîlniriî 
pentru C.S.M.S. — a fost 1 
în 125 de minute de joc. 
celelalte trei meciuri din

rea-

Ca
rn uit

Steaua — Progresul Brăila (m. I) 
3—0, joc fără istoric prin neta supe
rioritate a echipei Steaua și, parcă... 
prin resemnarea oaspeților. (GH. 
CIORANU — coresp.).

Și acum, cîteva dintre relatările 
corespondenților noștri prezenți la 
meciurile desfășurate duminică în 
țară.

Minerul B. Mare — Petrolul Plo
iești (m. I) 3—0 (10, 5, 7). Minerul în 
revenire de formă, iar Petrolul foar
te slab la blocaj. (T. TOHÂTAN — 
coresp. reg.).

Știința Craiova — Partizanul roșu 
Brașov (f. I) 3—0 și totuși meci echi
librat. Remarcate: Ilie (Partizanul 
roșu), iar de la Știința — Lăzeanu. 
(TH. COSTIN — coresp. reg.).

Farul Constanța — Rapid București 
(f. I) 1—3. Fruntașele clasamentului 
au fost mai sigure în momentele de
cisive. Jucătoare evidențiate: Iancu, 
Rebac (Rapid), respectiv Biji. (C. PO
PA — coresp.).

Penicilina Iași — CP. București 
(f. I) 3—1. Joc echilibrat, ieșencele 
iiind însă mai bune în privința miș-

cării în teren. (MARIEȚA ROBOTA 
— coresp.).

Universitatea Cluj — Metalul Bucu
rești (f. 1) 3—0. în setul doi, pierdut 
la 12, Metalul a condus cu 10—7. 
(ȘT. TAMAȘ — coresp.).

C.S.M. Sibiu — Dinamo București 
(f. I) 2—3. Dispută pasionantă, lungă, 
cîștigată de oaspete datorită fap
tului că au beneficiat de rezerve 
mai multe și mai valoroase. (I. BO- 
ȚOCAN — coresp.).

ÎN SERIA a Il-a. Ind. sirmei C. Tur- 
zii — Știința Tg. Mureș (m) 3—0. 
Un joc slab, plin de greșeli de am
bele părți. (P. ȚONEA — coresp.). 
înainte Timișoara — Viitorul Bacău 
(m) 3—0. înainte a învins datorită 
plusului de atenție în jocul la fileu. 
(P. ARCAN — coresp. reg.). Alumina 
Oradea — Electroputere Craiova (m) 
3—0, realizat în numai 50 de minute 
de joc. (V. SERE — coresp.). Știința 
Petroșeni — Progresul București (m) 
1—3, victorie obținută de oaspeți 
mulțumită varietății din atac. (T. 
CORNEA — coresp.). Meciul Voința 
M. Ciuc — Știința Tg. Mureș (f. II) 
s-a încheiat cu 3—1 pentru Voința.

Mijlocașii-o problemă 
actuală a rugbiului nostru

(Urmare din pag. 1)

fine, simpatia spec- 
cauza jocurilor de 
le mai acordă a- 
acesta-i lucrul cel 
viitorul rugbiului.

Emil

In important concurs cu caracter 
republican - „CUPA DINAMO55

Începînd de joi și pînă duminică 
poligonul Tunari va găzdui un im
portant concurs dotat cu „Cupa Di
namo", la care și-au anunțat parti
ciparea cei mai buni trăgători la 
probele de pușcă, pistoale și armă 
de vînătoare din București, precum 
■și din Ploiești, Brașov, Cluj, Arad, 
Bacău etc.

La întreceri vor fi prezenți cei mai 
buni trăgători ai noștri. între aceș
tia și sportivii de la Steaua, care au 
avut în concursurile din această pri
măvară o comportare foarte bună. 
De altfel ei sînt și cîștigătorii edi
ției trecute a „Cupei Dinamo". Nu 
vor lipsi nici sportivii de la clubu
rile universitare Arhitectura și Con
strucții, cei de la' Olimpia și bine-

înțeles reprezentanții clubului orga
nizator, Dinamo. Probele vor fi cele 
clasice, adică : armă liberă calibru 
redus (pentru seniori), pistol viteză, 
pistol liber, pistol calibru mare, armă 
standard, talere aruncate din șanț și 
skeet.

★
în urmă cu cîteva zile, în cadrul 

campionatului Capitalei pe echipe de 
juniori — etapa a Il-a — tinerii tră
gători de la Arhitectura au obținut 
un valoros record republican pe e- 
chipe la proba de armă standard 
3 x 20 focuri — 1630 p. (v. r. 1551 p) 
Echipa a fost compusă din Al. Be- 
Iinschi (locul I cu 553 p Ia 1 p de 
record), D. Becea 549 p și Magda 
Borcea 528 p.

Bogat program competițional 
pentru activitatea sportivă de masă

In meciul cu Rapid, Sanda Dumitrescu a fost una din cele 
jucătoare a/e echipei Politehnica. !n fotografie o vedem gata 
unei partenere Foto:

mai bune 
să paseze
A. Neagu

(Urmare din pag. I)

ETAPA 
mească), 
A IV-A 
irașe), 1 
A V-A

In raport de posibilitățile asocia
țiilor sportive, Spartachiada de vară 
se poate organiza la următoarele 
sporturi : ATLETISM, GIMNASTI
CĂ, ÎNOT, HANDBAL IN 7, TIR, 
VOLEI, BASCHET, CICLISM, O- 
RIENTARE TURISTICĂ, POPICE 
(băieți și fete), TRÎNTĂ, FOTBAL, 
HALTERE, MOTOCICLISM, precum 
și ia altele.

Pentru sate, Spartachiada de vară 
este dotată cu „Cupa Agriculturii" și 
se va desfășura în perioada 15 apri
lie — 15 octombrie, cu următoarele 
etape: ETAPA I (pe asociații sporti
ve), 15 aprilie — 10 iulie; ETAPA A 
II-A (pe grupe de asociații sportive), 
11 iulie — 14 august; ETAPA A III-A 
(raională), 15 august — 4 septembrie; 
ETAPA A IV-A (pe grupe de raioane), 
5 septembrie — 25 septembrie; ETA
PA A V-A (regională), 26 septem
brie — 15 octombrie.

Asociațiile sportive de la sate pot 
organiza Spartachiada de - • ■ 
țu „Cupa Agriculturii" 
de condițiile existente _______
toarele ramuri sportive: ATLETISM, 
GIMNASTICA, VOLEI, HANDBAL 
IN 7, POPICE, TIR, ÎNOT, CICLISM 
(băieți și fete), HALTERE, TRINTA, 
OINĂ, . FOTBAL, precum și la alte 
ramuri de sport.

Se recomandă ca toate asociațiile 
sportive să organizeze întreceri de 
atletism alît în cadrul campionatului 
asociațiilor sportive, cit și în cadrul 
Spartachiadei de vară.

întrecerile Spartachiadei de vară 
(inclusiv cele dotate cu „ Cupa Agri
culturii") sînt deschise tuturor celor 
care au împlinit vîrsta de 14 ani, in
diferent dacă sînt legitimați sau cla
sificați, excepție făcînd participanții 
de la haltere și trîntă, unde sînt ad- 
JBiși numai cei care au împlinit vîrsta

A III-A (raională sau orășe- 
18 iulie — 31 iulie ; ETAPA 
(pe grupe de raioane sau o- 
august—14 august ; ETAPA 

(regională), 20—31 august.

de 16 ani; motociciism — de la 18 
ani; natație și gimnastică — de la 10 
ani, cu condiția ca aceștia să tie ad
miși la controlul medical. La fotbal, 
în cadrul întrecerilor de la orașe nu 
pot participa sportivii care fac parte 
din echipele ce activează în campio
natele orășenești, raionale, regionale, 
sau de categorie superioară; la sate 
pot participa toate echipele de fotbal 
din asociațiile sportive, cu excepția 
celor din campionatul regional 
de categorie superioară

3. ALTE COMPETIȚII

sau

BASCHET

vară dotată
— în raport
— la urmă-

Pe baza experienței acumulate pînă 
în prezent, pentru îmbogățirea calen
darului competițional de masă se vor 
organiza și în acest an întreceri do
tate cu „Cupa petrolistului", „Cupa 
minerului", „Cupa tractoristului”, 
„Cupa feroviarului", „Cupa chimistu
lui", „Cupa textilistei" și altele. Se 
mai pot organiza întreceri pe ramuri 
de sport, cum ar fi: „Cupa atletului , 
„Cupa înotătorului”, „Cupa gimnas
tului" ele. De asemenea, pe localități 
poate fi organizată competiția dotată 
cu „Cupa campionilor asociațiilor 
sportive".

Pentru ca aceste întreceri să-șl a- 
tingă scopul, este necesar ca orga
nele și organizațiile UCFS, în cola
borare cu organizațiile UTC și sin
dicale, să desfășoare o eficientă pro
pagandă pentru mobilizarea unui nu
măr cit mai mare de participanți, să 
folosească în organizarea întrecerilor 
experiența dobîndită de-a lungul ani
lor și să atragă în îndeplinirea aces
tor sarcină un larg activ de profesori 
de educație fizică, antrenori, instruc
tori și sportivi fruntași.

Toate aceste activități sportive de 
masă vor asigura iubitorilor sportu
lui de la orașe și sate posibilitatea de 
a participa în fiecare săptămînă Ia un 
bogat program competițional, iar spe
cialiștilor de a depista elemente ta
lentate pentru sportul de perfor
manță.

u.

joc frumos și, în 
tatorilor care din 
slabă calitate nu 
ceeași atenție și 
mai grav pentru

Au marcat: Briceag (8) și 
Dumitrescu (3 — încercare) pentru 
Progresul, respectiv Crișan (9) pen
tru C.S.M.S.

în jocul al doilea s-au întîlnit 
Gloria și Rulmentul Bîrlad. Deși opu
nea doua formații cu pretenții mai 
modeste partida aceasta s-a ridicat 
totuși la un nivel mai bun, fiind mai 
agreabilă. Aici perechile de mijlo
cași au funcționat mai bine, mai 
prompt. Pe de o parte Iancu și Cer- 
nat de la gazde au evoluat bine, iar 
pe de altă parte tînărul Florescu, 
care apără culorile Rulmentului, sa 
impune pe zi ce trece tot mai mult 
ca un mijlocaș la grămadă matur, ce 
s-ar cuveni a fi luat în considerare 
de către selecționerii echipei de ti
neret. Au marcat: Mihalcea (3) 
Diaconu (3) fiecare cile 
CrăciunescLi (3) pentru 
pectiv Călin (3).

Steaua s-a impus în 
Știința Petroșeni deși a 
cinci titulari, inclusiv Penciu. Meciul 
a plăcut mai ales după pauză, cînd 
s-a jucat spectaculos. Punctele au 
fost realizate de Bărbălău (6) —-2 
încercări, Rășcanu (3)
Maleescu (4) — 2 transformări, res
pectiv Sabău (3) — lovitură de pi
cior căzută. (D. VIȘAN).

Iată rezultatele tehnice complete' 
ale etapei a V-a :

șl
o încercare; 
Gloria, res-

partida șfc 
jucat fără

încercare.

Progresul — C.S.M.S. Iași 11—9 
(3—3); Gloria — Rulmentul Bîrlad 
9—3 (0—0); Steaua — Știința Petro
șeni 13—3 (8—0); Precizia Săcele — 
Dinamo 6—11 (3—6); Farul Constan
ța — Constructorul 24—6
Universitatea Timișoara 
Roșie 9—14 (6—0).

CLASAMENT

(2)
Roșie (1)
(3)

1. Steaua
2. Grivița
3. Dinamo
4. Gloria (6)
5. Progresul (7)
6. C.S.M.S. Iași (4)
7. Precizia Săcele (5)
8. Farul C-ța (10)
9. Știința Petroșeni (8)

10. Rulmentul Bîrlad (9)
11. Constructorul (li)
12. Universitatea Tim. (12)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(5—3);
— Grivița

5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

0
0
1
0
0
1
1
0
1 
o 
o
o

0 
0
•
2
2
2
2
3
3
4
4
5

70:15
74:21
62:29
32:29
45:49
36:37
21:45
33:18
11:44
29:30 
24:67
12:65

15
lî
11
11
10
10

9
8
7

IMPORTANTE CLARIFICĂRI îl CLASAMENTELE CAMPIONATELOR
patru clasamente 
republicane de 

desfășurate sîm- 
au adus o serie 
seria I feminină,

In trei din cele 
' ale campionatelor 
baschet, jocurile 
bătă și duminică 
de clarificări. Din 

' de pildă, Politehnica, Rapid, Voința 
București, Voința Brașov, Universi
tatea Cluj și Crișui Oradea s-au ca
lificat pentru turneul final, iar Pro
gresul București și I.C.F. au retro
gradat în seria secundă. Din aceas
tă serie unde au mai rămas de dis
putat o etapă și cîteva restanțe, 
echipele Olimpia București și 
C.S.M.S Iași și-au asigurat califica
rea în prima serie, iar S.S.E. Craiova 
nu mai poate evita retrogradarea. La 
băieți, în seria I, lupta pentru ti
tlu se dă — cum era de așteptat — 
numai 
București, dar 
celelalte locuri 
rea în turneul 
pentru evitarea 
min deschise. Din seria a Il-a, Aca
demia Militară și I.C.F. sînt ca și 
promovate, iar A.S.A. Bacău și 
Unio Satu Mare nu mai pot evita 
ultimele locuri.

Faptul că s-au disputat multe 
meciuri decisive pentru primele sau 
ultimele locuri a stîrnit o emulație 
în rîndul echipelor care, în gene
ral, au manifestat multă combativi
tate și, în unele cazuri, au realizat 
meciuri de bună valoare tehnică. 
Dar iată amănunte asupra unora 
din cele mai importante partide.

Politehnica București — Rapid 
București (f. I) 65—58. în prima re
priză rapidistele au făcut un joc 
tactic bun, punînd-o în valoare pe 
Bogdana Diaconescu care a dovedit 
că se află în real progres. După 
pauză, cîteva aruncări reușite de 
Sanda Dumitrescu și Viorica Nicu- 
iescu au sporit încrederea jucătoa-

între Steaua și 
întrecerea 
care aduc 
final, ca și 
retrogradării,

Dinamo 
pentru 

calif ica- 
disputa 

ră-

relor 
du-le 
mult 
multă... 
schimb, au „căzut" 
moral, evoluînd mult mai slab de- 
cît în prima repriză. Deși au refă
cut diferența care la un 
dat devenise apreciabilă 
39—30, min. 26 ■ 44—33, 
52—39), campioanele nu 
impresia < ' 
Prea era 
plus, au 
de multe 
din cele 18 
în final, Politehnica a cîștigat 
mai multe emoții decît îi 
dreptul jocul bun pe care-I prac
tica și avantajul de puncte deținut. 
Dintre numeroasele jucătoare ale 
echipei reprezentative care au evo
luat în acest meci am reținut pe 
Ecaterina Vogel, Sanda Dumitres
cu, Cornelia Gheorghe, Viorica Ni- 
culescu de la Politehnica, Anca Ra- 
coviță și Bogdana Diaconescu de la 
Rapid. Meciul a fost arbitrat bine 
de Gh. Dinescu și A. Berger. (D. ST.)

Farul Constanța — Politehnica 
București (m. I) 55—51. Un meci 
foarte echilibrat, în care echipele 
și-au împărțit dominarea pe repri
ze. Gazdele au fost mai insistente 
în cea de 
merit. Cei 
Răduț de 
Iecheli de
LEANU — coresp.).

Academia militară — I.C.F. (m. II) 
63—39. Derbiul seriei secunde a 
oferit un spectacol frumos. Echipa 
antrenată de maestrul emerit An
drei Folbert a știut să-și pună 
valoare plusul de experiență și 
cîștige într-un final pasionant. Apă
rarea studenților nu a reușit să-1

de la Politehnica, determinîn- 
să abordeze meciul cu 
elan și, mai 

precizie.

mai 
mai 

în
ales, cu 

Rapidistele,
și fizic, dar și

moment 
(min. 24 : 
min. 29 
au lăsat 

pot cîștiga 
oboseala... în 

exasperant
10

că mai
vizibilă
și ratat 
aruncări libere : 

î de care au beneficiat!
cu 

dădea

a doua și au cîștigat pe 
mai buni : Popovici și 
la Farul, Diaconescu și 
la Politehnica. (M. SEU-

în
să

„țină" pe Fodor (a marcat 25 de 
puncte !), iar atacul a ratat mult.

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN SERIA I

1. Steaua
2. Din. Buc.

Univ. Cluj
Univ. Tim.
Rapid Buc. 
Politehnica Buc. 
St. roșu Brașov 

8. Știința Galați
Din. Oradea
Farul C-ța
Știința Tg. M.
Aurul Brad

3.
4.
5.
6.
7.

9. 
19. 
11. 
12.

18 18
18 16
18 11
19 10
17
18
18
18
18
18
16
18

11
9
6
6
6
6
7
1

1516—1143 
1469—1140 
1405—1224 
1260—1292 
1364—1188 
1245—1242 
1155—1278 
1247—1391 
1078—1248 
1032—1208 
1184—1190 
987—1398

SERIA A II-A

Academia Mii.1.
2. I.C.F.
3. C.S.M.S. Iași
4. Politeh. Cluj
5. Olimp. M.I. Buc. 

știința Cv. 
Prog. Buc. 
Politeh. Brașov 
Unio S. M. 
A.S.A. Bacău

6.
7.
8.
9.

10.

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
12
10

9
9
9
8
6
6
1

2
5
7
8
3
8
9___ ___

11 1039— >117
11 957—1132
16 902—1259

1259—1070 
1158— 963 
1161—1017 
1248—1225 
1161—1092
929— 921 

1184—1202

32
29
27
26
26
26
25
23
23
18

FEMININ SERIA I

1. Politeh. Buc.
2. Rapid Buc. 

Voința Brașov 
Univ. Cluj 
Voința Buc. 
Crlșul Oradea 
Mureșul Tg. M.

8. Constr. Buc.
9. Progresul Buc.

10. I.C.F.

3.
4.
5.
6.
7.

1. C.S.M.S.
2. Olimpia
3. A.S.A. I

SERIA

. Iași 
Buc.

Cluj
4. Spartac Salonta
5. Voința Tg. M.
6. Univ. Tim.
7. știința C-ța
8. Voința Oradea
9. S.S.E. Satu M.

10. S.S.E. Craiova

18 
îs
18
18
18
18
18
18
18
18 18

A II-A

17
16
17
17
17
17
17
16
16
16

12
12
10

9
9
8
8
7
5
3

1106— 949
822— 734

1023— 970
879— 952
891— 878
920— 974
967— 953
770— 758
928—1016
758— 880

29
28
27
26 r
2S
25
25
23
21



avansul in seria I
• Progresul și-a mărit

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — OLTUL 
RM. VÎLCEA 3—0 (2—0). Față de
poziția în clasament a ambelor echi
pe, numeroșii spectatori care au asis
tat sîmbătă după-amiază la această 
întrecere se așteptau la un joo de 
calitate, dar... Atît formația gazdă, 
cît — mai ales — echipa oaspe au 
prezentat multe deficiențe, în special 
de ordin tactic. Ne referim mai ales 
la faptul că n-a existat aproape de 
loc legătura între apărare șl linia 
de atac. Dacă ȘtiîDța a cișttgat, a- 
ceasta se datorește mai mult Insis
tenței celor două extreme (de altfel 
și autoarele celor trei goluri — Cior- 
noavă min. 32 și 36 și Lucescu min. 
59). Vîlcenii nu au justificat aproape 
nici un moment locul 2 in clasament 
pe care l-au ocupat oină la acest oc. 
(C. D.).

dinamo victoria bucurești— 
OȚELUL GALAȚI 2—0 (1—0). Deși 
a avut 65 de minute doar 10 oameni

O etapă agitată
în campionatele de handbal

Etapa de duminică a campionatelor 
a fost, în general, destul de agitată 
în toate cele patra serii. S-an înre
gistrat și rezultate așteptate, dar și 
cîteva surprize, cu consecințe în cla
samente.

Indiscutabil că în centrul atenției 
au stat jocurile din prima serie, atît 

băieți cit și Ia fete, cu toate că 
ația din fruntea clasamentelor res

pective este diferită. Mai întîi însă, 
iată rezultatele în întrecerea mascu
lină :

Dinamo Brașov — Dinamo Bucu- 
ești 5—24 (3—11), Universitatea 
ucurești — Steaua 14—9 (6—2), Po- 

n plin efori 1 Marinescu (Universi- 
atea București) a pătruns Ia semt- 
erc și va arunca la poartă. (Fază 
in meciul Universitatea București — 

Steaua)
Folo : V. Bageac

itehnica Timișoara — Tractorul 
5—12 (10—4). Rafinăria Teleajen — 
ființa Galați 14—15 (8—7), Dinamo 
acău — Voința Sighișoara 33—7 

14—5).
După cum sc vede, cu două excepții, 

ictorii la diferențe apreciabile, unele 
admisibile intre echipe de primă ca- 

egorie (ne referim la comportarea
urprinzător de slabă a dinamoviștilor 
rașoveni, precum și la aceea a Voin- 
ei Sighișoara). Succesul echipei cam
ioane, Dinamo București, legat de 
frângerea formației Steaua face ca 
pta pentru primul Ioc să fie virtual 
cheiată. Cu 6 puncte avans, Dinamo 

u mai poate avea emoții, chiar pre- 
upunînd că ar putea pierde unul sau 
ouă jocuri. în schimb, locul deținut 

Steaua este acum serios amenințat 
e’-. Universitatea București, care du- 
inică a făcut un joc bun, a avut 
ai mult inițiativa, dovedind pe lîngă 

mare putere de luptă, multă fan- 
ezie în acțiuni și abilitate în folosi- 
ea contraatacurilor. Succesul studen- 

pe teren — prin eliminarea, în min. 
25, a lui Constantinescu — Dinamo 
Victoria s-a jucat „de-a șoarecele 
cu pisica' cu echipa gălățeană care, 
duminică dimineața, pe stadionul Di
namo din Capitală, a făcut un nedo
rit „act de prezență'. Spunem nedo
rit pentru că în acest meci gălățenii 
au arătat cum nu trebuie să se joace 
nici în categoria G (să ne Ierte echi
pele de „G'...J, cu atît mal puțin în 
categoria B, etalînd carențe — în 
toate compartimentele de joc — care 
ar trebui să dea serios de gicdit 
antrenorilor echipei Oțelul. Golurile 
au fost înscrise de Nuțu (min. 15) 
și Ene Daniei (min. 57). (M. P.J.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.FJt. 
ROȘIORI 6—0 (2—Oț Rezultatul ex
primă jocul foarte bun practicat de 
localnici Cele 6 goluri, unul mai 
spectaculos ca celălalt, au fost în
scrise de Meder (min. 11J. Mangala
giu (min. 35, 60 și 891, Bibu (min. 
58) și Pătrașcu (min. 73). (C. NEM- 
TEANU — coresp.j.

C.F.R. PAȘCANI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1). Evoluția M- 
derului n-a satisfăcut pe deplin pu
blicul din Pașcani. Dintre jucătorii 

Sibîu

sub'i-

ților este pe deplin meritat Steaua 
s-a comportat sub valoarea sa. Jocul 
a fost viu disputat cu numeroase faze 
pasionante, dar și cu destule neregu- 
laritâți. De remarcat forma foarte 
bună a portarilor Tale și Dincă, în 
special a primului. La Ploiești, după 
cum ne-a relatat corespondentul nos
tru I. Popescu, partida a fost echili
brată. în prima repriză au condus 
mai mult gazdele, care însă au ju
cat crispat și au ratat în mod exas
perant. După pauză, inițiativa a tre
cut de partea gălățenilor, care au 
atacat permanent. Portarul gălățean 
Penu a fost în mare formă, iar cole
gul lui Bîrzoi cel mai eficace jucă
tor (7 goluri).

In seria I feminină s-au înregistrat 
rezultatele :

Rulmentul Brașov — Rapid Bucu
rești 6—7 (5—4), Universitatea Timi
șoara — Tractorul Brașov 5—4 (2—1), 
Voința Odorhei — Mureșul Tg. Mu
reș 5—5 (3—1). Confecția București — 
Lie. nr. 4 Timișoara 6—3 (5—1), Uni
versitatea București — C.S.M. 
15—5 (7—4).

Deci, exceptînd un rezultat de la 
București, scoruri strînse, care 
niază dîrzenia cu care echipele și-au 
apărat șansele. De menționat compor
tarea bună a echipei Rulmentul (în 
min. 15 a condus cu 5—1 1), a Voinței 
Odorhei, care a reușit un surprinzător 
meci nu! și replica viguroasă a Trac
torului. în schimb, evoluția formației 
Lie. nr. 4 a dezamăgit, mulți spec
tatori întrebindu-se cum au putut ele
vele să dispună cu o săptămînă în 
urmă de fruntașa clasamentului. Du
minică, Confecția le-a depășit net prin 
organizarea jocului și prin eficacitatea 
acțiunilor. Universitatea București n-a 
avut probleme în meciul cu C.S.M. 
Sibiu, care totuși a jucat mai bine 
decît în toamnă. în ce privește lupta 
pentru primul loc, ea rămine deschisă. 
Mureșul și Rapid continuă să facă o 
cursă de urmărire a eebipei Univer
sitatea Timișoara.

Scoruri în general strînse au fost 
consemnate și în seriile secunde, mai 
ales în cea feminină, în care s-au pro
dus patru victorii în deplasare 1 Iată, 
de altfel, rezultatele :

BĂIEȚI : Voința Sibiu — Metalul 
Copșa Mică 11 —11 (5—6), C.S.M.S. 
Iași — Rapid București 16—9 (7—5), 
Cauciucul Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — 
Tehnometal Timișoara 22—13 (6—4), 
Știința Tg. Mureș — Timișul Lugoj 
14—12 (11—5), C.S.M. Reșița —
Știința Petroșeni 15—14 (9—7).

FETE : Partizanul roșu Brașov — 
Universitatea Cluj 10—17 (5—7), 
Știința Galați — Constructorul Timi
șoara 4—6 (0—3), Voința Sighișoara — 
Ș.S.E. Buzău 8—7 (5—4), Ș.S.E. Pe
troșeni — Progresul București 4—6 
(2—3), Spartac Constanța — Favorit 
Oradea 7—8 (2—5).

Performerele etapei sînt așadar : 
Universitatea București și Știința Ga
lați (m. I), Metalul Copșa Mică (m. 
II), Voința Odorhei (f. I) și Construc
torul Timișoara și Universitatea Cluj, 
(f. II). Etapa următoare — la 17 
aprilie. 

bucureșteni, o bună impresie au fă
cut Țarăiungă și Șoangher, ambii 
reprezentînd un pericol permanent 
pentru poarta gazdelor. In min. 14 
Neacșu deschide scorul pentru bucu
reșteni. Localnicii domină Insistent 
dar ratează exasperant de mult, reu
șind doar să egaleze prin Voica 
(min. 65). (C. ENEA — coresp.).

METALUL TÎRGOVTȘTE — PRO
GRESUL BRĂILA 1—2 (1—1). Local
nicii și-an dezamăgit, o dată mai 
mult, înflăcărații suporteri. Metalur- 
giștii au fost net depășiți în joc, 
manifestînd o slabă pregătire fizică 
și morală. Golurile au lost înscrise 
de lonescu (min. 10), pentru Metalul, 
Bălăceanu (autogol — min. 40) și Mi
litam (min. 75), pentru ProgresuL 
(AL AVANU — coresp.j.

POIANA ClMPINA — FLACĂRA 
MORENI 2—3 (1—2). Victoria oas
peților este meritată.

Iordacbe (min. 19)
75L pentru Poiana. Ioiciulescu 
23), Lain (min. 44) și Manta 
86), pentru Flacăra Moreni.

Autorii gofti-
Bontasrilor: 

(min. 
(min. 
(min. 
(ȘT. CONSTANTINESCU — coresp.).

DINAMO BACĂU — METALUR
GISTUL BUCUREȘTI 1—1 '0-1). De 
Ia meciul Dinamo Bacau (echipă pre
zentă multi ani in prima categorie a 
tării) și Metalurgistul (locul 3 în cla
sament) așteptam mai mult Aștep
tam să vedem o întrecere atractivă, 
de calitate. Dar și noi și spectatorii 
bacăoani am fost deziluzionați, în 
primul rînd de slaba comportare a 
lui Dinamo. De la început Dinamo a 
avansat în terenul oaspeților, s-a a- 
proniat de nenumărate ori de poarta 
acestora. Dar nici o acțiune nu a 
putut fi concretizată datorită jocului 
individual al înaintării. Bucureștenii, 
prudenți în apărare, au contraatacat 
periculos. în min. 20 Panait se în
curcă cu portarul Salomir, luftează 
și I. Popescu înscrie în poarta goa
lă. Primind acest gol, gazdele și-au 
pierdut pur și simplu capul. în re
priza a doua (cu vîntul în avantaj), 
dinamovișlii au dominat cu autorita
te 40 de minute ,dar jocul haotic, 
centrările pe sus — care au fost cu 
regularitate respinse de bucureștenii 
Tudor și Badea — au făcut ca a- 
ceastă dominare să fie sterilă. în mi
nutul 88, la o centrare executată de 
Rednic, mingea a căzut în careul 
mic și de aici, dusă de vînt, s-a oprit 
în plasă: 1—1, rezultat cu care s-a 
încheiat meciul. Arbitrajul lui P. So- 
tir — Mediaș, bun.

c ALEXE
CLASAMENT

1. Progresul Buc. 15 8 5 2 27—15 21
2. Metalurg. Buc. 15 6 4 5 31—24 16
3. Știința Buc. 14 6 4 4 18—12 16
4. Oltul Rm. Vilcea 15 6 4 5 19—15 16
5. Din. Vie. Buc. 15 7 2 6 24—23 16
6. Flacăra Moreni 14 7 1 6 20—21 15
7. C.F.R. Pașcani 15 6 3 6 20—21 15
8. Metalul Tîrgoviște 15 6 3 6 17—25 15
9. Prog. Brăila 15 7 1 7 20—29 15

10. Ceahlăul P. N. 15 6 2 7 28—22 14
11. Dinamo Bacău 15 4 6 5 17—17 14
12. Oțelul Galați 15 5 3 7 16—20 13
13. Poiana Cimpina 15 4 4 7 19—22 12
14. C.F.R. Roșiori 15 3 4 8 13—23 10

De la LE.B.S.

de

Interes crescind pentru noua formulă la Pronosport

a- 
la 
a 
o

Foto: A. Neagu

i salvează echipa de la un gol ce 
namo Victoria — Otelul Gaiati

• În seria a ll-a, schimbare
de lider

Jllb PETRI LA—ASA. TO. MUREȘ 
(0—0). Ca toate că au jucat 90 de mi
nute in jumătatea de teren a oaspeților, 
ca toate că au arat na mai puțin de 14 
ocazii de e înscrie, tabela de marcaj a 
tămas albă. Astfel, Jiul a pierdut lo
cul 1.

Jucătorii de la AS..4. au avut o sin
gură situație de gol (min. 52 — Lungu) 
și un singur corner. In schimb s-au apă
rat organizat, au făcut multă risipă de 
energie, iar portarul Solv om a fost excep
tional. In final, au reușit un „nul* * nespe
rat care i-a determinat pe multi dintre 
ei să facă... tumbe atunci cind arbitrul 
a fluierat sjîrșitul partidei.

• Pentru îotilnirea internaționa
lă de gimnastică ROMÂNIA—R.S.S. 
ARMEANĂ de azi 12 aprilie din 
sala Floreasca, biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din 
Ion Vidu.

• Aceeași casă vinde începînd
astăzi și bilete pentru Finala cam
pionatului republican de box (junio
ri) din 13, 14 și 16 aprilie.

După cum am anunțat anterior, toți 
cei care participă la concursurile 
Pronosport din luna aprilie a.c. bene
ficiază de mari avantaje. Aceste 
vantaje s-au făcut simțite chiar 
concursul din 3 aprilie a.c., care 
deschis seria concursurilor cu 
nouă formulă. Astfel, participantul 
Petre Traian Ardeleanu din Bucu
rești a obținut un premiu de 120.000 
lei pe o variantă jucată 50% pe un 
buletin de 10 variante.

Plata premiului de 120.000 lei s-a 
făcut duminică 10 aprilie pe stadio
nul „23 August' din București.

Vă prezentăm pentru studiu și de
punerea buletinelor, programul con
cursului Pronosport de duminică 17 
aprilie a.c

Meciul, deși a fost lipsit de goluri, și 
s-a desfășurat sub o perdea de ploaie, 
a plăcut. Lupta acerbă pentru balon, in
tervențiile de ultim moment ale apărăto
rilor oaspefi și jocul de mare inspirație 
a portarului mureșean, au făcut ca par
tida să fie urmărită cu deosebit interes.

In privința golului înscris de Pero- 
nescu, în min. 42, și neacordat de ar
bitru, nu există nici un fel de dubiu 
deoarece înaintașul de la Jiul se afla în 
poziție clară de ofsaid. (C. CHIR IAC).

C.S.M. REȘIȚ’A—INDUSTRIA SIR- 
MEI CÎMPIA TURZII (2—1). Dor
nici să demonstreze înflăcărărilor lor 
suporteri că acel 0—5 din etapa tre
cută a fost un accident, fotbaliștii re- 
șifeni au luptat in acest meci cu 
multă ardoare. Localnicii au iniliat o 
serie de acțiuni ofensive, dar pînă în 
minutul 67 au șutat imprecis sau au 
combinat pînă la pierderea balonului. 
Gazdele au dominat și în repriza a 
doua și au înscris în min. 67 prin 
Kafka. Satisfăcuti de gol reșilenii nu 
mai insistă și permit oaspeților să con
traatace și chiar să egaleze prin Che- 
fan în min. 79. După egalare 
jocului crește, se comit o 
faulturi și astfel arbitrul I. 
(București) — care a condus 
scăpări

tensiunea 
serie de 
Drăghici 
cu unele 

îl elimină în min. 80 pe 
Georgevici (C.S.M.) pentru lovirea in
tenționată a adversarului. In 'minutul 
89 gazdele înscriu din nou prin Nes- 
terovici, arbitrul nu acordă golul, apoi, 
consultîndu-se cu arbitrul de margine, 
M. Hansanu, revine — pe bună drep
tate asupra deciziei — acordînd gol. 
Jucătorii formaliei oaspe protestează 
vehement si unii dintre ei, ca de e- 
xemplu Raab si, îndeosebi l’egh au 
avut ieșiri nesportive. (TR. IOANI- 
1ESCU).

I. Știința Craiova — Petrolul, II. 
Dinamo Pitești — Siderurgistul Galați, 
III. Crișul — Farul, IV. Rapid — 
C.S.M.S. Iași, V. Steaua — Politehnica 
Timișoara, VI. U.T.A. — Steagul roșu, 
VII. Flacăra Moreni — Dinamo Ba
cău, VIII. Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Minerul Baia Mare, IX. Va
gonul Arad — Jiul, X. Fiorentina — 
Internazionale, XI. Varese — Napoli, 
XII. Milan — Bologna, XIII. Cagliari 
— Juventus.

• Nu uitati să depuneți buletinele 
pentru concursul PRONOEXPRES de 
mîine.

Operațiunile de tragere vor avea 
loc la București în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 2 
la orele 18,30.

Limona (Ilucu- 
(V. CACOVEA-

SIBIU (2—2).

CLUJEANA—MINERUL BAIA MARE 
(1—2). Joc de nivel tehnic scăzut. Mi
nerul a obținut foarte greu victoria. Sco
rul a fost deschis de oaspeți în min. 3 
prin Micula. Clujenii egalează prin Sooș, 
ir, min. 28. După pauză se joacă mai 
mult în .ctmp*.  Totuși la un contraatac 
al oaspeților, Drăgan stabilește rezul
tatul final. Arbitrul Gh. 
cești) a condus corect. 
NU-coresp.).

C.F.R. ARAD—C.S.M.
A fost un meci specific de campionat 
in care echipele au luptat din răsputeri. 
Prima repriză aparține ceferiștilor care 
înscriu de două ori, prin Gligor (min. 
17) si Beșcuca (33) și ratează o mare 
ocazie in min. 39 prin l'lad. După re
luare oaspeții joacă mai hotărit, reușesc 
să domine cu autoritate și reduc din scor 
în min. 54 prin Nunu, pentru ca în min. 
71 să egaleze prin Cristea. După aspec
tul jocului scorul este echitabil. (ȘT. 
lACOB-coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ—RECOLTA 
CĂREI (1—0). Formația gazdă a domi
nat tot timpul, dar n-a reușit să mar
cheze decît un singur 
Kezdi. din lovitură de 
cordată de arbitrul A. 
Vilcea) pentru henț în 
NOVEANU-coresp.).

ARIEȘUL TURDA—VAGONUL A-
RAD (1—0). Arieșul a cîștigat pe me
rit datorită jocului prestat în prima re
priză cînd a dominat copios. Unicul gol 
al partidei aparține lui Ivan — min. 13. 
In partea a doua a meciului Vagonul 
joacă mult mai bine, inițiază cîteva 
atacuri periculoase și este pe punctul de 
a marca, dar apărarea turdenilor a fost 
la datorie. Bun arbitrajul lui I. Dobrin- 
Craiova. ~ - - -■
resp.).

A. S.
(2-0).
proape tot timpul și au ratat numeroa
se ocazii. Cele două goluri au fost în
scrise de Ghergheli (min, 9) și Fluierat 
(65). A condus satisfăcător Em. Mnrlin- 
București. (M. VÎLCEANU-coresp.).

goZ — 'min. 85 
la 11 metri, a- 
Alexandru (Rm. 
careu. (Z. RÎȘ-

(P. LAZĂR și I. PATAKI-co-

CUGIR—MINERUL LUPENI 
Gazdele au fost superioare a-

CLASAMENT

1. Minerul B. M. 15 9 4 2 30— 8 2»
2. Jiul Petrila 15 9 4 2 27—14 22
3. A.S.A. Tg. Mure? 15 8 4 3 20— 7 29
4. Vagonul Arad 15 8 3 4 26—18 19
5. A.S. Cugir 15 7 4 4 23—16 ÎS
6. Minerul Lupeni 15 6 2 7 14—11 ÎS
7. C.S.M. Reșița * 15 6 2 7 16—29 14
8. Jnd. s. C. Turzil 15 5 3 7 23—23 ÎS
9. Recolta Cărei 15 5 3 7 17—21 13

10. Gaz motan Med. 15 5 2 8 12—20 11
11. C.S.M. Sibiu 15 4 3 8 19—24 11
12. Arieșul Turda 15 4 3 8 14—20 11
13. Clujeana 15 2 7 6 13—25 11
14. C.F.R. Arad 15 2 6 7 10—28 19

PREMIILE 
NOEXPRES

CONCURSULUI PRO-
DIN 6 APRILIE 1966

II-a : 1 variantă a
variante a 14.053 lei.

aIII-a : 51 variante

a V-a : 1.249 variante

a Vl-a : 7.483 variante

categoria I : 126.570 lei.

a
6
a

a IV-a: 411 variante a

a

a

Categoria 
39053 lei și

Categoria 
2.077 lei.

Categoria
331 lei.

Categoria
109 lei.

Categoria
25 lei.
Report la
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 13 aprilie a.c.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosporl.



Trimisul nostru special la Vleria. Elena Dobînci, transmite:

M. DĂNESCU și E. SEILER - învingători 
in primul concurs de motocros al sezonului

Duminică dimineața s-a desfășurat 
la complexul sportiv „Pantelimon" din 
Capitală concursul de motocros dotat 
cu „Cupa Metalurgistul" în organiza
rea ireproșabilă asiqurată de clubul 
Metalurgistul.

Iată un scurt film al probelor. 
Cursa motocicletelor de 250 cmc a 
fost caracterizată de lupta epuizantă 
dintre M. Dănescu, Cr. Doviț, AI. Șu
ier și tînărul Șt. Chițu, care a fost 
revelația probei. Chitu a plecat din 
start ca o... rachetă (în ambele man
șe) și a luat de 
vans confortabil, 
rient.ă și-a 6pus 
d„pă trei ture a 
rînd de cei trei 
aflați în urma sa. în finalul primei 
manșe, lupta

fiecare dată un a- 
dar lipsa de expe- 
repede cuvîntul și 

fost depășit rînd pe 
maeștri ai sportului

(Jawa), 2. E. Keresteș — Steaua (Ja
wa), 3. O. Ștefani — St. roșu Brașov 
(SR), 4. Al. Ionescu — Steaua (ESO), 
5. M. Termentu — Steaua (Jawa).

în cursa rezervată începătorilor s-a 
impus tînărul C. Goran (antrenor Ion 
Spiciu), care a controlat cursa de la 
start la sosire, dovedind o bună pre
gătire și calități frumoase de moto- 
crosist. în urma lui s-a clasat repre
zentantul clubului St. roșu Brașov — 
I. Bobîlneanu (antrenor O. Puiu). Cla
sament: 1. C. Goran — Poiana Cîm- 
pina (Jawa), 2. I. Bobîlneanu — St. 
roșu Brașov (Jawa), 3. V. Gîdoi — 
Dinamo (CZ), 4. Al. Paliev — Poiana 
Cîinpina (Jawa).

Au luat sfirșit Campionatele mondiale de scrimă (tineret)
România pe locul 3 în clasamentul pe națiuni

VIENA, 11 (prin telefon). — Azi au 
luat sfîrșit întrecerile din cadrul ce
lei de a III-a ediții a Campionatelor 
mondiale de scrimă pentru tineret. 
Ultima probă a fost cea de sabie, la 
care s-au înscris 42 de trăgători.

Reprezentanții noștri Laurențiu Ml- 
hăileanu, Ștefan Weissbock rîI’ 
Budahaziu au debutat bine 
(turul I). In turul doi însă, 
Mihăileanu și Budahaziu. 
Weissbock merge mai departe, 
4 victorii (la englezul Brekin, olan
dezul Dalen, francezul Tocqueboeuf 
și maghiarul Gerevich).

și Gh. 
în serii 

rămîn 
Singur 

cu

In eliminări directe (turul I), Weis
sbock a tras cu maghiarul Szlavi, la 
care a pierdut cu 2-1 (5-3, 3-5, 4-5), 
fapt pentru care a fost nevoit să-și 
încerce din nou șansele în recalifi
cări. Aici, în primul tur, Weissbock 
cîștigă cu 2-0 (5-1, 5-3) la polonezul 
Werbițki. Apoi în turul 2 din reca
lificări, îl întrece pe italianul Mon
tano, cu 2-1 (5-4, 3-5, 5-3). Weis
sbock și-a asigurat astfel un loc în 
primii 8. Pentru a se clasa în primii 6 
(și deci a intra în finală), Weiss
bock mai are de trecut un „hop*  : 
asaltul cu maghiarul Gerevich (ace-

lași pe care, în serii, îl întrecuse...). 
De data aceasta, Gerevich — ajutat 
vizibil și de arbitraj — cîștigă la 
limită: 4-5, 4-5. Clasament final: 1. Z. 
Nagy (Ungaria) 5 v, 2. P. Goss (Pol.) 
3v, 3. Gerevich (Ung.) 2 v(3 t.p.), 4. 
Szlavi (Ung.) 2 v (6 t.p.), 5. Komi- 
sarov (U.R.S.S.) 2 v (8 tp.), 
gowski (Pol.) 1 v.

In clasamentul pe națiuni, 
cui I, se află U.R.S.S. (48,5
mată de Ungaria (46 p), ROMÂNIA 
(29 p), Polonia (24,5), Franța (20), 
Suedia (14) etc.

6. Pre-

pe Io
pl, ur-

primul loc s-apentru I. DUMITRESCU

Imagine din cm sa motocicieteloi de 250 cmc. Plutonul fiuntaș este condus 
eu autoritate de Ștefan Chifu urmat de Cristian Doviț, Alexandru Șuier 

imascat «e Dovit) -și învingătorul probei: Mihai Dănescu
Foto : Ștefan Ciolloș

între M. Dănescu și Cr. Dovit. 
bine pregătit, Dănescu și-a ad-

HOTĂRÎRI
ALE COMISIEI EXECUTIVE

A F.I.R.A
NEAPOLE. — Comisia executivă a 

Federației internaționale 
(F.I.R.A.) s-a întrunit la 
pentru a discuta probleme 
competițiile internaționale.
română de rugbi a fost reprezentată 
de prof. Alexandru Teofilovici, an
trenor federal. Printre altele, s-a 
hotărît ca meciul de calificare pen
tru „Cupa națiunilor1* între echipele 
României fi 
loc la Praga,

Comisia a 
crearea unei 
la care să participe echipele Dane
marcei, Suediei, Olandei și Poloniei. 
(Agerpres)

de rugbi |
Neapolc 

legate de 
Federația

Cehoslovaciei să aibă 
la 29 mai.

studiat, de asemenea, 
Cupe a țărilor nordice

Campionatele de fotbal în țările Europei
ITALIA (etapa a 28-a) : Lanerossi 

— Napoli 2—O, Cagliari — Catania 
3—1, Foggia — Fiorentina O—0, Bres
cia — Torino 2—I, Juventus — Lazio 
0—0, Varese — Sampdoria 1—2, Ro
ma — Milan 1—0, Bologna — Ata- 
lanta 3—0, Internazionale — Spal 
2—-1. Clasament : Internazionale 44 p, 
Bologna 38 p, Napoli 37 p, Juventus 
35 p, Milan 35 p etc

curi), Burnley 47 p (36 j.), Leeds 46 p 
(35 j).

FRANȚA : Cîteva jocuri de dumi
nică : Rennes — Bordeaux 2—0, Sedan 
— Stade Francais 0—0, Nice — Lille 
2—0. Clasament: Nantes 49 p, Valen
ciennes 41 p, Bordeaux 40 p etc.

dat 
Mai 
judecat victoria, urmat de Doviț, Șu
ier și Chitu. în manșa secundă M. 
Dănescu a luat un start mai bun și 
dună ce a trecut de Chitu se părea 
că va face un „oalop de sănătate". în 
urma lui s-a .aqătat" însă Al. Șuier, 
care l-a „sîcîit**  pînă la linia de 60- 
«ire în preajma căreia a profitat de 
o mică neatenție a lui Dănescu și a 
trecut primul. Pentru locul 3 duelul 
Ch:tu — Doviț s-a încheiat în favoa
rea primului, dar locul mai bun ocu
pat de Dovit în manșa I i-a dat cîștiq 
de cauză în clasamentul final, care 
arată astfel : 1. M. Dănescu — Steaua 
(motocicletă CZ), 2.
Steaua (CZ). 3. Cr. 1 
qistul (CZ). 4. Șt. 
(Husqvarna). 5. C. 
Cîmpina (Jawa).

La clasa 500 cmc maestrul sportu
lui F. Seiler a luat cursa pe cont 
propriu, învinqînd în ambele manșe 
de o manieră cateqorică. Dintre cei
lalți participant! la această clasă s-a 
remarcat E. Keresteș, prin puterea de 
luptă si tenacitatea sa. El l-a obliqat 
pe O. Ștefani să se recunoască învins, 
dar n-a avut suficiente resurse să 
pună în pericol victoria lui Seiler. 
AI. Ionescu a evoluat mulțumitor 
pentru început de sezon. Iată clasa
mentul : 1. E. Seiler — Metalurgistul

AI. Șuier — 
Dovit — Metalur- 
Cbitu — Steaua 
Coman — Poiana

NAT AT IE T. Nicolae, G. Popovici, Anca Groza

Duminică a început la bazinul Flo- 
reasca cel de al treilea ciclu al con
cursurilor pentru copii. Ca de obicei, 
primii chemați la start au fost înotă 
torii pînă la 10 ani. Și tot ca pînă 
acum, cele mai frumoase performanțe 
au aparținut lui Nicolae Teodor. Anca 
Pop și Anca Groza. Iată rezultatele 
înregistrate :

BĂIEȚI — 33 m liber : 1. T. Nico
lae (Dinamo) 22,8, 2. A. Petrescu (SSE 
2) 23,2, 3. G. Popovici (Din.) 23,3 : 
33 m bras : 1. G. Popovici (Din.) 27,5,
2. A. Petrescu 27.5. 3. Gh. Camenită 
(Din.) 30.8 ; 33 m fluture : 1, T. Ni
colae 25,2, 2. G. Popovici 28,0, 3. C. 
Rădulescu (Din.) 32,2 ; 33 m spate : 
1. T. Nicolae 28,8, 2. Gh. Cameniță 
29,4, 3. G. Popovici 30,1 ; 4 x 33 m 
liber: 1. Dinamo (Oatu, Cameniță, Po
povici, Nicolae) 1:37,2 ; 4 x 33 m mixt: 
1. Dinamo (Cameniță, Popovici, Nico
lae. Ivanovici) 1:53.0.

FETE — 33 m liber : 1. Anca Groza 
(Din.) 24,9, 2. Anca Pop (SSE 2) 25,2,
3. Adriana Zambrea (CSS) 27.9 ; 33 m 
bras: 1. Ingrid Hessaun (SSE 2) 30,1,

2. A. Groza 31,0, 3. Georgeta Lilu 
(SSE 1) 31,0 ; 33 m fluture : 1. A. Pop 
27,2, 2. A. Groza 27,3, 3. Silvia Ivescu 
(Din.) 29,0 ; 33 m spate : 1. A. Pop 
29,7, 2. Carmen Rahău (Din.) 30,1, 3. 
Lidia Rahău (Din.) 30,9 ; 4 x 33 m li
ber : 1. Dinamo (G. Rahău, L. Rahău, 
E. Ivescu, S. Ivescu) 1:55,5 ; 4 x 33 m 
mixt : 1. Dinamo (S. Ivescu, E. Ivescu, 
C. Rahău. L. Rahău) 2:08,7.

• In ultima etapă a campionatului 
bucureștean pentru echipele de polo 
(juniori) s-au înregistrat 
rezultate : Progresul — 
(0—0, 2—0, 0—0, 1—1), 
Unirea 16—0 (5—0, 3—0, 
C.S.S. — Steaua 3—2

Clasamentul1—1, 0—0).

următoarele 
Rapid 3—1 
S.S.E. 1 — 
4—0, 4—0), 
(2—1, 0—0, 
final :

1. S.S.E. 2 7 5 1 1 54: 14 18
2. C.S.Ș. 7 5 1 1 36: 11 18
3. Steaua 7 5 0 2 59: 11 17
4. Progresul 7 4 1 2 20: 11 16
5. Rapid 7 3 2 2 36: 16 15
6. S.S.E. 1 7 2 1 4 29: 21 12
7. Unirea 7 0 0 7 1:148 6
8. Dinamo 7 1 0 6 27: 30 4

UNGARIA (etapa a V-a) : Dunauj- 
varos —- Ozd 3—2, Salgotarjan — Cse- 
pel 0—0, Gyor — Pecs 1—1, Diosgyor
— Dorog 2—0, Honved — Ujpesti 
Dozsa 0—0, M.T.K. — Ferencvaros 
0—1, Vasas — Tatabanya 1—0. Cla
sament : Honved 
Vasas cite 8 p.

IUGOSLAVIA 
tizan — Dinamo
— O.F.K. Beograd 2—0, Zasreb — 
Zeleznicear 1—0, Sarajevo — Radnicki 
Niș 2—2, Radnicki Belgrad — Vojvo- 
dina Novisad 1—3. în clasament, Voj- 
vodina are un avans de 7 p față de 
Partizan și 9 p față de Dinamo Za
greb.

9 p, Ferencvaros si

(etapa a 21-a) : Par- 
Zagreb 2—O, Varda r

ANGLIA : Burnley -— Sunderland 
1—0, Chelsea — West Ham United 
6—2, Northampton — Liverpool 0—0. 
Leeds United — Blackbourne 2—1, 
Leicester — Manchester United 2—1. 
Clasament : Liverpool 55 p (din 37 jo-

Comentarii ale agenției Tass 
asupra jocului de volei 

Rapid-J.S.K.A
MOSCOVA, 11 (Agerpres). — Co- 

mentînd jocul de volei dintre echi
pele masculine ȚSKA Moscova și Ra
pid București din semifinalele „Cu
pei campionilor europeni", în care 
după cum se știe jucătorii bucureș- 
teni au terminat învingători cu scorul 
de 3—2, cronicarul sportiv al Agen 
tiei TASS remarcă, printre altele : 
„Voleibaliștii români, deținători ai 
trofeului, au desfășurat un joc de 
înaltă clasă. Ei au construit atacuri 
variate, extrem de puternice, s-au 
apărat organizat și în același timp 
spectaculos. Cel mai buni jucători au 
fost Nicolau, Drăgan și Plocon, că
rora li s-a alăturat Udișteanu".

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE PE ECHIPE

PORTUGALIA : După 24 de etape 
(cu două etape înainte dc terminarea 
campionatului) în clasament conduce 
Sporting cu 38 p, urmată de Benfica 
cu 37 p. în ultima etapă ambele echipe 
au terminat la egalitate : Benfica — 
Braga 0—0, Sporting — C.U.F. 0—0. 
Duminică nu au fost meciuri de cam
pionat, ci întîlniri de cupă. în sfer
turile de finală, Braga a eliminat pe 
Benfica cu 4—1 !

PRIMA ÎNTÎLNIRE DE BOX
S. II. A U. R. S. S

MOSCOVA (Agerpres). — Federa
ția unională de box a acceptat invi
tația Uniunii americane de box ama
tor de a susține în luna iunie în 
S.U.A. trei întîlniri. „Această primă 
confruntare dintre echipele de box 
ale U.R.S.S. și S.U.A. va suscita de
sigur un interes deosebit în 
amatorilor 
seama că 
două țări 
la patru 
și aceasta 
i-au pus față în față 
respondentului TASS, președintele fe- 

Svi-

rîndul 
sportului cu mănuși, finind 
pînă .acum pugiliștii celor 
s-au întîlnit doar o dată 

ani, la Jocurile Olimpice, 
numai în cazul cînd sorții 

'i“ a declarat co-

G.deratiei sovietice de box
ridov.

Echipa U.R.S.S. va fi alcătuită după 
campionatele unionale care vor 
loc la Moscova între îl

avea
și 16 mai.

Știri, rezultate
SANTIAGO DE CHILE. Intr-un 

meci internațional amical de fotbal 
disputat la Santiago de Chile, selec
ționata Chile a învins echipa Elveției 
cu scorul de 5—0 (2—0).

PARIS. în localitatea Chalon sur 
Saone s-a disputat meciul internațio
nal de rugbi dintre selecționata secundă 
a Franței și reprezentativa R.F. Ger
mane. Rugbiștii francezi au terminat 
învingători cu scorul de 8—6 (3—0).

MANNHEIM. Turneul internațio
nal de baschet (juniori) disputat timp 
de trei zile la Mannheim (R.F.G.) a 
fost cîștigat de echipa Italiei. în fi
nală, baschetbaliștii italieni au între
cut cu scorul 
chipa Turciei, 
minase echipa 
nai : 1. Italia ;
4. S.U.A.

LEIPZIG. Turneul internațional de 
lupte libere s-a încheiat cu victoria 
următorilor sportivi (în ordinea cate
goriilor) : Kalowski (R.D.G.) Donath 
(R.D.G.), Fizin (U.R.S.S.), Wagner 
(R.D.G.), Hollossy (R.P.U.), Bachman 
(R.D.G.) și Baikov (Ungaria).

LE HAVRE. în turneul internațio
nal de șah care se desfășoară în lo
calitate. în fruntea clasamentului »e 
află la egalitate Polugaevski (U.R.S.S.). 
Larsen (Danemarca) și Matanovici (Iu
goslavia) cu cite 41/, puncte. Urmează 
Forintos (Ungaria) și Krogius 
(U.R.S.S.) cu cîte 4 puncte.

BERLIN. La Berlin s-a disputat a 
doua întîlnire internațională de ho
chei pe gheață dintre selecționatele 
R.D. Germane și Cehoslovaciei. Hoy 
cheiștii cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 6—0 (1—0, 4—0, 
1-0).

LUGOJ. Alături de campioana repu
blicană Steaua au participat formațiile 
Prahova Ploiești și Muncitorul textilist 
Lugoj. Partidele au avut loc sîmbătă în 
sala sporturilor din localitate si au atras 
un numeros public. Lugojenii au obți
nut o victorie cu 22—10 în fața echipei 
Prahova, dar au fost învinși cu 26—6 de 
către luptătorii de la Steaua. Meciul 
dintre Steaua și Prahova n-a avut „ls- 
toric“. fiind cîștigat eu 26—2 de bucu- 
resteni.

pregătire și pe deasupra echipa lor a 
fost... descompletată. Iată rezultatele 
tehnice: Steagul roșu cu 'C.S.M. Re
șița 22—10 si cu Rapid 19—13: C.S.M. — 
Rapid 11—21.

fel, este elocvent : 19Vi—12Ve în favoarea 
luptătorilor gălățeni. Nu e mai puțin 
adevărat, însă, că în formația Construc
torului au figurat și trei debutanți: Al. 
Motoga (cat. 63 kg), D. Ionlță (cat. 78 

oieri s-au bucurat partidele I. Fluieraș 
(Constructorul) — V. Dulgheru (cat. 70 
kg); M. Luchian — T. Marian (cat. 87 
kg) și C. Teodoru (Oțelul) — M. Ne- 
greanu (Constructorul), cîștigate de pri
mii.

Cea de a treia întîlnire a opus echi
pele Constructorul și Mureșul. De astă 
dată mureșenii au cîștigat detașat : 

9V2, dar meritul nu le aparține în 
întregime deoarece hunedorenii au dat 
vădite semne de oboseală. De la Mure
șul s-au evidențiat, îndeosebi. C. Hathazi 
și P. Mesaroș — ultimul la cat. grea — 
iar de la Constructorul, P. Petrișor (cat. 
52 kg) și I. Fluieraș i.cat. 70 kg) ambii 
învingători prin tuș.

Trebuie să remarcăm arbitrajele pres
tate de delegatul federal O. Benko, 
ajutat de I. Radu și T. Oană (Brașov).

C. COSTIN, R. PINCIU-coresp.
BRAILA. Noua echipă promovată în 

categoria A — Progresul Brăila — a 
susținut duminică primele întreceri cu 
Dinamo București și Vagonul Arad. De
butul a fost promițător, mai ales că 
Progresul a obținut și o prețioasă vic
torie în fața echipei din Arad cu 18—5. 
întrecerile au fost dominate de dinamo- 
viști, care au cîștigat meciul cu Pro
gresul (26—6) și pe cel cu Vagonul 
(291/!—2Vs).

GR. RIZU-coresp.

Sîmbătă si duminică în șapte locali
tăți din țară au avut loc întrecerile pri
mei etape a camDionatelor republicane 
de lupte libere șl greco-romane pe e- 
chîne — categoria A. Ediția din acest .....................
an a celor două campionate a început kg) și T. Marian ’cat, 87 kg). De, apre- 
promitător, majoritatea luptătorilor pre- 
zentîndu-se bine pregătit!. Totodată. în 
prima etapă au fost aplicate noile mo
dificări ale regulamentului, care au con
tribuit la dinamismul întrecerilor și la 
o denartaiare mai exactă a concurenți- 
lor. Meciurile au fost împărțite în trei 
eprize a cîte trei minute. în loc de 

două a cîte cinci minute. Pentru o vic
torie la puncte într-un meci în care un 
snortlv a realizat mai mult de 7 puncte 
tehnice el primește 3’5 p în loc de 3.

Iată relatări de la aceste întreceri.

I. PLAVIȚIU-coresp.

„LIBERE"
HUNEDOARA, tn noua șl eleganta 

sală de »port din localitate au avut 
loc duminică dimineața întrecerile gru- 
tJel' a rv-a. Primul meci între Oțelul 
Galati și Mureșul Tg. Mureș s-a înche
iat cu... prima surpriză. Deși luptătorii 
din Tg. Mureș erau favoriți, ei au pier
dut cu 14—18 ! Au plăcut confruntările 
dintre V. Rusu (Otelul) — N. Olteanu 
(Mureșul) la cat. 52 kg; V. Dulgheru 
tOtelul) — D. Ștefan (Mureșul) cat. 10 
kff.: C. Hathazi (Mureșul) — M. Luchian 
rotelul), cai. 87 kg, primii fiind învingă
tori la capătul unor partide foarte dis
putate.

Tn cel de al doilea meci, Oțelul a avut 
o sarcină mult mal ușoară; cu toate că 
întîlnea echipa gazdă. Scorul; de alt-

ION LEȘ-eoresp.
a m-a s-au 
echipa bucu- 
învinsă cu 
Brasov si cu 

C.S.M. Cluj, 
atît mal mare 

de la Progresul 
o formație care 

precedentă a campionatului a

CLUJ. întrecerile grupei 
soldat cu o mare surpriză : 
reșteană Progresul a fost 
23—9 de către Steagul roșu 
17»/s — 14*/«  
Surpriza 
cu eît 
au fost 
în ediția 
fost la un pas de retrogradare. De alt
fel. luptătorii clujeni au avut o com
portare satisfăcătoare și în întîlnirea cu 
reprezentanții Steagului roșu plerzînd 
cu 10—22.

ION BRĂȚAN-coresp.

,, GRECO-ROMANE"
REȘIȚA. Amatorii de lupte din locali

tate au așteptat cu interes întrecerile 
primei etape, deoarece alături de C.S.M. 
Reșița participau echipele Steagul roșu 
Brașov — una dintre cele mai bune for
mații de „greco-romane” și Rapid Bucu
rești. Așteptările nu le-au fost însă con
firmate ! Ne referim îndeosebi la luntă- 
torii reșițeni care au manifestat o slabă

CRAIOVA. Depășind toate așteptările, 
proaspăta promovată în divizia A — 
Electroputere — a realizat două preți
oase victorii în fața unor echipe puter
nice: 14Vs—13’'s cu Oțelul Galați și 20—12 
cu Metalul Buc. ! Din echipa craio- 
veană s-au evidențiat. îndeosebi, Stoica. 
Popa și Stanciu. 
si Oțelul a luat 
17‘/s—10V>.

Meciul dintre Metalul 
sfîrșit eu rezultatul de

de către 
este cu 

luptătorii 
învinși de

V. POPOVICI-coresp.

întrecerile de „libere” 
.greco-

de 53—50 (32—24) e- 
care în semifinală eli- 
S.U.A. Clasamentul fi- 
2. Turcia ; 3. Austria ;

LUGOJ. După 
au avut loc meciurile grupei de 
romane" la care au participat echipele 
Steaua București. Unio Satu Mare și 
Muncitorul textilist din localitate. Luptă
torii de la Steaua au cîștigat cu ușu
rință ambele partide : 27—5 cu Unio și 
22—12 cu Muncitorul textilist. Gazdele 
au totuși meritul că au obtinut victoria 
în fața echipei din Satu Mare cu 18—10.

C. OLARU-coresp.
1

BATA MARE. întrecerile desfășurate 
duminică după-amiază în sala sporturi
lor din localitate au luat sfîrșit cu ur
mătoarele rezultate : Dinamo București 
cu C.F.R. Timișoara 261/?—SVt și cu Chi
mistul Baia Mare 26—6: C.F.R.
șoara — Chimistul : 16—16.

Timi-
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