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Magdalena Wagner a avut o contribuție decisivă la victoria 
echipei Universitatea Chiț asupra Rapidului, obținută chiar 

la București
Foto : T. Roibu
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MARIA ALEXAN»

DP.U în finala probei 

de simplu femei lai i 

Campionatele euro-- 

pene de tenis dei 

masă de la Londra !

(Citiți amănunte 
în pagina a 4-a).

PROFILURI ARGEȘENE
„ALRO“

De azi piuă duminică, cele 
mai bune șase echipe feminine 
de basket ale țării vor fi an
gajate, la Cluj, într-o dispută 
pasionantă: turneul final al 
campionatului republican. Aș
teptate cu justificat interes de 
iubitorii baschetului, întrecerile 
vor prilejui, sperăm, jocuri de 
valoare tehnică ridicată, așa 
cum se cuvine din partea unor 
formații fruntașe. Acestea își 
încep întrecerile de la urmă
toarea situație stabilită la în
cheierea returului (meciul Cri- 
șul Oradea — Progresul Bucu
rești a fost omologat cu rezul
tatul de 20—0 in favoarea pri- 
iBiei echipe):

5. Crisul Oradea
18 10 8

6. Voința București
13 3 1»

903—924

952—985

23

26

1. Politehnica București 1
18 17 1 1197—860 35

2. Ran id București
18 14 4 1142—939 32

3. Voința Brașov
18 13 5 1005—942 314. Universitatea Cluj
18 11 7 993—955 29

In etapa inaugurală au loc 
jocurile Voința Brașov — Poli
tehnica București, Rapid—Uni
versitatea Cluj și Voințe 
București — Crișul Oradea din 
care desprindem ca deosebit 
de important pe cel dintre 
campioane și clujence.

Iată palmaresul campionatu
lui : 1950: Știința București; 
1951 și 1952 : Locomotiva C.F.R. 
București ; 1953 și 1954 : Știința 
Cluj ; 1955 : Știința I.C.F. Bucu
rești ; 1956 și 1957: Energia 
București ■, 1957 - 1958 și 1958 - 
1959 : Constructorul București ; 
1959 - 1960, 1960 - 1961 
1962 : 
1963, 
iești; 
rești;

Cu aproape un on în urmă, șantierul 
Uzinei de aluminiu din Slatina îmbrăca 
haina de sărbătoare, în ajunul mare-i 
eveniment al inaugurării. Constructorii 
așteptau cu emoție prima șarjă de alu
miniu. Și iat-o : pe forme făcute special 
apărea înscris cu litere mari „ALRO 
SLATINA — iunie 1965*. încă o imagine 
din cartea de aur a industrializări: Ro
mâniei socialiste. Se „năștea* aluminiul 
românesc...

în mai puțin de un on, uzina s-a dez
voltat cu pași mari. Cantitatea șt calita
tea aluminiului au crescut în pas susți
nut.

Paralel cu dezvoltarea uzinei, cu spo
rirea capacității ei de producte, cu 
creșterea numărului ce făurari ci acestui

valoros produs, s-a dezvoltat corbnuu și 
activitatea sportivă.
- Asociația sportivă Aluminiul Sla

tina a luat ființă o dată cu uzina, ne 
spuce tev. Lazâr Kocheci. directorul ad- 
■unct ol. acestei întreprinderi și, tot
odată, președintele asociației. La în
ceput ara avut doar 300 de membri 
UCFS. Acera, numărul lor a aiurrs la 
500

CHrva dintre membrii consiliului asocia
ție» (Gh. Șerbon, C. Cîrcei și Gri. Sauer) 
ve pun h dispoziție alte amănunte in
teresante Astfel, aflăm că .Alumlrtiul* 
are In prezent opt secții pe ramură de 
soc" printre oare atletism, handbal, vo
lei, fotbal, tir etc.), care înglobează 
peste 50 de sportivi legitimați. Două 
dintre echipele asociației, cea de volei 
și cea de handbal, participă în campio
natul raional, iar formația de fotbal — 
în campionatul regional.

Succese frumoase s-au obținut și în 
activitatea sportivă de masă. Despre ea 
ne-a vorbit tov. Ion Stanică, secretarul 
combetuiui U.T.C:

- Am inaugural recent campionatul 
asociației. Participarea ests bogate. 
Lupta se dă acum pentru titlurile de 
campioni la voiai, handbal, atfeiism (cî- 
te va probe, și fotbal. Tineretul nostru a 
lua: startul cu entuziasm la OCsâe com- 
petrții. Media vîrstsi salariaiilor noștri 
nu depășește 30 de ani, așa că toți 
participă cu entuziasm ia ac’ivilatea 
sportivă. Ei iau parte cu p'ăcere la 
concursuri, disputîndu-și mtîietalea ca 
tot avîntul lor tineresc.

Am mai aflat că mulți dintre sportivii 
uzinei sint fruntași în producte. Intre 
aceștia, ing. Dumitru Bărbulescu, maes
trul Gheorghe Stanică de la se'ția elec
troliză, muncitorul Ion Baboe de la sec
ția mecanică, ing. Dumitru Dobrescu—

Printre lucrurile care ne-au reținut a- 
tenlia aci a fost și acela că asociația 
„Aluminiul" "deține două mari baze

ALEXANDRU MOMELE
coresp. rcg.

• •

La lupte greco-romane

Selecționata Lugoj—Sala (Suedia) 5^-2% i

Rapid București fi
1963 - 1964 : Știința
1964 - 1965 : Rapid
1965 - 1966 : ?

1961 -
1962 - 
Bucu- 
Bucu-

LUGOJ, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Sala sportu
rilor din localitate s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru numeroșii 
amatori de lupte care au ținut 
să asiste la această reuniune in
ternațională. întrecerea a înce
put cu trei victorii ale luptători-

de box s-au ținut decuvint!
Cu o zi înainte de deschide

rea turneului final al campio
natelor republicane de box, re
zervate juniorilor, am stat de 
vorbă cu cîțiva dintre „se
cunzii" tinerilor care aveau 
să-și dispute întîietatea. Florea 
Sțanomir, Constantin Dobrescu, 
Teodor Niculescu și Eugen 
Furesz promiteau că elevii pe 
care-i vor urca în ring — cei 
mai multi speranțe ale boxului 
românesc pentru
Jocuri Olimpice — vor lăsa o 
'frumoasă impresie.

După ultimul sunet de gong, 
după ce cîștigătorii au îmbră
cat tricourile de campioni, 
ne-am dat seama că antrenorii 
s-au ținut de cuvînt.

Progresul tinerilor pugiliști 
este evident. El lasă să se în
trevadă posibilitățile care 
există pentru ridicarea sportu
lui cu mănuși pe o treaptă su
perioară. După disputarea ulti
mului meci, antrenorul Lucian 
Popescu ne mărturisea că este 
„impresionat de afluxul tineri
lor talentați, spre ringul de box. 
Juniorii pe care i-am urmărit 
ia finale — 
vinși — pot

viitoarele

Tînărul clujean A. Cojan (dreapta), a cîștigat titlul de cam
pion republican în finala pe care a susținut-o cu FI. Lucaci 
(Oradea). în fotografie, Cojan încearcă să plaseze o directă 

de dreapta
S3

lor români. Gh. Stoîciu (cat 52 
kg); I. Baciu (cut. 57 kg) și 
P. David (cat. 63 kg) au reali
zat adevărate demonstrații, 
folosind o gamă variată de pro
cedee tehnice și au cîștigat de
tașat la puncte. Următoarele 
partide, dintre S. Covaci — R. 
Korhoaca .’cat 70 kg), A. Fischer 
— I. Johansson (cat 78 kg) și 
L Țăranu — S. Andersson (cat. 
87 kg) se termină la egalitate. 
La semigrea, N. Neguț obține o 
frumoasă victorie prin tuș (min. 
2) în fața Iui S. Johansson. Ul
timul meci s-a încheiat cu vic
toria înainte de limită (tuș min.

L.
întîlnit pe

3) a luptătorului suedez 
Eriksson care l-a 
lugojeanul I. Barbu.

Meciurile au fost conduse cu 
competență de arbitrii neutri 

Hoibach (R. F. Germană) și 
Zahariev (Bulgaria) ajutați 
L. Forslund (Suedia)

Bați (România).

C. CHIRIAC

(Conlinuare în pag. a 2-a)

DOI COPII - PATRU RECORDURI!

Teodor Nicolae (stîngsj și Anca Groza au corectat patru 
recorduri de notație în concursul desfășurat la sfîrșitul sâp- 
tăminii trecute în piscina acoperită de la Floreasca. Citiți 
amănunte în pag. a 2-a.

Foto : A. Neagu ASEARĂ, ÎN CAMPIONATELE
DE BASCHET: FARUL CON

STANTA - AURUL BRAD 
70-54 (24-28)

învingători și fn- 
alcătui oricînd cel 

puțin două echipe reprezen
tative valoroase".

Fără , discuție că finaliștii 
campionatelor încheiate sîm- 
bătă seara âu marcat un pro
gres vizibil. Ne referim atît la 
juniorii de categoria a Il-a, cit 
și la cei de categoria I. Saltul 
calitativ s-a observat, preg
nant, de la categoria minimă 
și pînă la mijlocie ușoară. In
tr-adevăr, cei mai mulți dintre 
(inaliști au demonstrat calități 
incontestabile din punct de ve
dere tehnico-tactic. Procedeele 
de apărare (eschive, blocaj),

I ASTAZI, CUPLAJ ATRACTIV PE STADIONUL REPUBLICII

R. CĂLÂRĂȘANU

(Continuare în pag, a 2-a)

© OPA 16,45: selecționata
© ORA 15: Progresul București

Astăzi, pe stadionul Repu
blicii — cu o săptămînă înainte 
de meciul retur de la Buda
pesta — selecționata divizio
nară primește replica formației 
Cagliari, care activează în 
prima ligă a campionatului ita
lian.

în vederea acestei interesante 
partide, cei 17 fotbaliști care 
alcătuiesc lotul nostru (Ionescu, 
"onstaniinescu. Popa, Hălmă- 
geanu, Nunweiiler III, C, Dan, 
Mocanu, Greavu, Ghergheli, 
Nunweiiler VI, D. Popescu, Pîr- 
călab, Dridea I, Badea, Sasu, 
S. Avram, Creiniceanu) s-au în-

divinonară—Cagliari
—Buiiav Pussc

în Capitală la puține ore 
consumarea etapei a

tîlnit 
după 
XVlII-a.

Ieri dimineață, ei au luat 
parte la o ședință de pregătire 
de 80 de minute, cu care pri
lej antrenorii Iile Oană și 
Ștefan Covaci au căutat să pună 
la punct unele probleme le
gate de ideea tactică a echipei. 
Au fost exersate — cu gîndul 
la meciul cu reprezentativa 
Budapestei — unele manevre 
„elastice" în cadrul sistemului 
cu patru fundași, dar și unele 
scheme de atac pentru deju- 
carea jocului cu „libero" aiît

de folosit de formațiile italiene 
și deci și de Cagliari. Față de 
„ll"-le aliniat în primul meci 
cu selecționata Budapestei a 
intervenit o singură schimbare: 
Ghergheli (complet restabilit) 
și-a reluat locul în echipă pe 
postul de mijlocaș dreapta, în- 
locuindu-1 pe Nunweiiler VI. 
Așa încît pe teren vor apare 
următorii jucători : Ionescu — 
Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Mocanu — Ghergheli, D. Po
pescu — Pîrcălab, Dridea I, 
Badea, S. Avram.
CAGLIARI A SOSIT IERI...

...la ora 18,50 cu avionul. Pe 
aeroportul Băneasa, imediat după 
aterizare, antrenorul Arturo Sil
vestri ne-a declarat : „Am venit 
la București cu formația com
pletă. Jucătorii mei slut bine 

dispuși și doresc să ofere pu-

Plicului dv. un spectacol agrea
bil. Nu am de gtnd să vă pre
zint acum pe fiecare jucător în 
parte. Ei se vor prezenta singuri, 
inline, pe stadion, în joc.

— Ce formație aliniați ?
— Aceeași cu care am învins 

duminică pe Juventus : Planta 
(Taanpuei)—Visentin, Longoni — 
Varsi (Nicolai), Vescovi, Longo— 
Nene, Rizzo, Gallardo (Capelaro), 
Greatti, Riva.

— Care a fost cel mai bun 
med al echipei dv. în ultimul 
timp ?

— Cu „Inter” la Milano, unde 
am pierdui cu 1—0 în ultimele 
10 minute de joc. Firește, este 
valoros și rezultatul de dumi
nică cu Juventus. Acum, Cagliarf 
joacă din ce în ce mai bine în 
campionatul italian. După me
ciul de la București, plecăm di
rect Ia Roma, unde jucăm du
minică cu Lazio. pe care sperăm 
s-o învingem pe teren propriu.

— Despre meciul de mîine ce 
credeți ?

— Va fi, fără îndoială, frumos.

Meciul masculin din seria I a 
, categoriei A dintre echipele ci- 

baschet Forul Constanța și Aurul 
Brad, disputat aseară în sala Flo
reasca, s-a încheiat 
tul de 70—54 (24 -03)' 
constănțenilor. Pînă 
(scor: egal 38) jocul 
rat sub semnul egalității.
însă, „finișul" baschetbaliștilor de 
la Farul le-a permis o victorie 
destul de comoda.

Ș.S.E. Satu Mare—Voința Org- 
dea (feminin, cat. Af — 68—S5 
(36—26).

cu rezulta- 
în favoare 
în min. K 
s-a âesfășu- 

Apoi,

BOXERII SELECȚIONATE!
UCECOM ÎN R. >. POLONA

Aseară fiu plecat în R.P. Polonă 
boxerii din selecționata UCECOM, 
care vor susține două partida în 
orașele Bydgoszcz și Cestahova. 
Din lotul pugiliștilor noștri îac 
parte, printre alții, G. PometeU, 
T. Miron, C. Iacă, P. Nedelceet, 
V. Silberman. C. Coeîrlea, AI 
Iancu. Selecționata UCECOM este 
însoțită de antrenorii T. Nicules- 
cu, G'n. Preda, precum șl de aw 
bitril p. Epureanu șl L. Krauser.



PROFILURI
(Urmare din pag. I) 

sportive : stadionul „1 Mai" și sala 
de sport a orașului. Urmează ca în 
curînd să se treacă la amenajarea 
unor terenuri simple în jurul clădiri
lor uzinei și al blocurilor de locuințe. 
Trebuie să mai remarc că în cadrul 
asociației funcționează un curs 
instructori sportivi, [ '
muri de sport.

în întîmpinarea cele) de-a

de
pentru trei ra-

45-a 
aniversări a creării P.C.R. se organi
zează o serie de acțiuni, . 
reamenajarea terenurilor de 
dionul „1 Mai", excursii la 
centrala de pe Argeș și la 
Doffana etc.

Plecînd din Slatina, ne-au 
întipărite în minte inițialele 
— aluminiu românesc, uzina 
oamenii muncesc și fac 
pasiune I

VREDNICIE...

printre care 
la sta- 
Hidro- 

Muzeul

rămas 
„ALRO" 

unde 
sport cu

Uzina de 
funcțiune.

Sînt cîțiva ani de cînd 
sodă Govora a intrat în 
Datorită activității entuziaste a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor, 
ea a cucerit o reputație care a depă
șit hotarele patriei. Astăzi uzina ex
portă produsele sale în peste 20 de 
țări. Uzina de sodă Govora a cîști- 
gat aproape în fiecare an diploma 
de unitate fruntașă pe țară în ra
mura industriei chimice, iar în aceste 
zile specialiștii ei obțin rezultate va* 
loroase în întrecerea socialistă.

Sînt fapte cunoscute, demne de 
laudă. Deopotrivă, însă, vrednicii 
chimiști govoreni merită felicitări și 
pentru activitatea lor sportivă. Aso
ciația lor, Chimia Govora, devine 
Hin ce în ce mai puternică. Ea numără 
'peste 1100 de membri ai UCFS care 
activează în 13 secții pe ramură de 
sport. Subliniem că secțiile de atle
tism, volei, handbal, fotbal, baschet, 
tir, popice și orientare turistică sînt 
afiliate la federațiile respective și că 
patru formații reprezentative obțin 
rezultate meritorii în campionatele 
raionale, iar una - cea de fotbal - 
în campionatul regional. Să reținem, 
de asemenea, că la volei, baschet, 
tir și notație, sportivii Chimiei Govora 
au cîștigat titluri de campioni sau 
vice campioni regionali. Aceasta ar 
fi, deocamdată, oglinda activității 
de performanță.

N-am face parte dreaptă însă da
că nu am aminti și de dezvoltarea 
plină de avînt a activității sportive 
de masă. La loc de frunte vom tre
ce, de pildă, tradiționala întrecere 
„Cupa Sodistului", care se organi
zează la 11 ramuri de sport, cu par
ticiparea tuturor muncitorilor din u-

atletism

BOX După turneu! de la Budapesta
să

2-3
După cum am mai anunțat, recent 
avut loc la Budapesta «a mare tur-

ARGESENE
J

zină. Este mai mare plăcerea 
prinzi o zi de întrecere în cele
luni de vară cînd este programată, 
de obicei, cupa. Vei avea o imagine 
vie a disputei plină de pasiune cu 
care reprezentativele secțiilor sau 
atelierelor își apără șansele, a entu
ziasmului celor care încurajează pe 
competitori. Succesul „Cupei Sodis
tului" este datorat în primul rînd 
sprijinului comitetului de partid, ca 
și colaborării asociației cu organiza
țiile U.T.C., cu sindicatul. Conducerea 
întreprinderii e de asemenea pre
zentă în toate acțiunile asociatei 
sportive.

Cu ajutorul direcției și prin munca 
patriotică desfășurată cu entuziasm 
de amatorii de sport din uzină s-au 
amenajat terenuri de volei, de hand
bal, de baschet, de forbal etc. De 
menționat că în timpul activității 
sportive de vîrf unele competiții au 
loc și în orașul Rîmnicu Viicea, unde 
locuiesc o parte dintre muncitori.

La rubrica „evidențiați* notăm o 
serie de sportivi fruntași care au în
registrat și frumoase succese în mun
că. Printre ei : basenetbaiiștii Victor 
Cucu și Ion Andrei, voleibaliștii llie 
Barbu și L. Radu, handbcliștii Mihai 
Gherea și Gh. Burnaș, fotbaliști; Gh. 
Frăsineanu, V. Braviceanu și P. Mol- 
doveanu, atletul D. lorga, jucătorul 
de tenis de masă C. Ghelțea etc.

încheiem aceste rînduri evidențiind 
activitatea la turism (anul trecut au 
participat la diferite acțiuni turistice 
peste 80 la sută din salariații uzinei), 
rezultatele centrelor de inițiere la 
înot, tenis de masă și volei, ca și 
numărul mare al purtătorilor .Insig
nei de polisportiv". In prezent au și 
început pregătirile pentru ca repre
zentanții Chimiei Govora să hibă 
o cît mai frumoasă comportare la 
tradiționala „Cupă a stațiunilor bal
neare". Membrii asociației Govora, 
harnicii chimiști, răspund cu entu
ziasm condițiilor optime create spor
tului de căfre partidul nostru drag.

a
neu de box, Ia care au participat 95 
de sportivi din România, Polonia, 
Iugoslavia, R.D. Germană, U.R.S.S., 
Elveția. Austria și Ungaria. Din țara 
noastră au fost prezenți la turneu șase 
pugiliști. Rezultatele sînt cunoscute. 
Dintre boxerii români. CONSTANTI- 
NESCU și MARIUTAN au avut cea 
mai frumoasă comportare și. ca ur
mare. an ocupat locul I la catego
riile respective. în general. însă, re
prezentanții noștri nu s-au prezentat 
la nivelul așteptărilor. Iată ce ne-au 
declarat la sosire antrenorii FLOREA 
STANOMIR și T. NICULESCU.

..La turneu au fost prezenți o serie 
de boxeri de valoare ca. Frolov. No- 

(Polonia), 
Horvath 

un in- 
amatorilor 
Sportcsar- 

român E. Con- 
în prima par- 

pe maghiarul Toro, pe care l-a 
k.o. în.repriza a treia. După două 
ize aproximativ egale, in a treia 
i a recepționat o puternică di- 
i de ' dreapta in bărbie, care a 
capăt meciului. în a doua întîl- 

Marcovic (Iugoslavia), 
s-a angajat intr-un 

uri, in urma cărora 
său a căzut Ia podea. Nou! 

boxerul român a făr 
intilnirea finală, cu Mavriașki 

să fie așteptată cu mare 
meciul n-a mai avut loc. 

Antrenorul sovietic, Timoșin, l-a o- 
prit pe Mavriașin să boxeze, deoarece 
acesta acuza dureri la o mină. Vasile 
Mariuțan a susținut două partide, cu 
Schuster (R.D. Germană) și Horvath 
(Elveția), pe oare le-a cîștigat deta-

manifestînd, în general, o for- 
sportivă excelentă.

Dintre boxerii noștri care au pier
dut, Chivăr și Popoacă au dovedit o 
foarte slabă pregătire. Primul a bo
xat nedecis, s-a menajat, și — ca 
atare — adversarul său (Wielhauer 
— R.D. Germană) a cîș.tigat net. Cre
dem că nu era indicat ca Popoacă să 
evolueze în acest turneu, deoarece în 
ultimul timp nu susținuse nici o parti-

HALTERE JUNIORII DE

Zilele trecute s-a desfășurat în sala 
Dinamo II o competiție de haltere re
zervată juniorilor începători. Au parti
cipat numeroși sportivi din Capitală. 
Competiția, dotată cu „Clipa 1 Mai”, 

: a fost dominată de tinerii halterofili 
i de la Steaua (antrenor S. Cazan). Ei 
. au totalizat 21 p. Pe locurile urniăloare 
I s-au clasat Olimpia (antrenor C. Bucur) 
j eu 21 p, Metalul (antrenori C. Tabarcea 
I și Gh. Purcărea) cu 25 p, Dinamo 27 p 
' (antrenor E. Rațiu) și llapid 35 p (an-

șat 
mă

dă de verificare. El a pierdut la 
puncte în fața lui Peterffi (Ungaria). 
Despre Murg putem spune că a fost 
bine pregătit. El l-a dominat net, a- 
proape două reprize, pe Csomlay 
(Ungaria), dar la un schimb de lovi-, 
furi a ieșit cu arcada deschisă și a 
fost oprit de medic. Majai a pierdut 
meciul cu Galii (Ungaria) — un pun
cher veritabil — dar a luptat ou 
mult curaj.”

au fost prezenți 
valoare ca.

vikov U.R.S.S.), Galenska 
Wîelhaiier fR.D. Germană) 
(Elveția), fapt care a suscitat 
teres deosebit în rîndii] 
de box prezenți în 
nok. Tînărul boxer 
stantinescu l-a iatî’ni 
tidă,
pus 
repri;
Toro
recta
pus < 
aire, cu
Constantinescn 
schimb de 
adversarul 
k.o. realizat de 
cut ca î—5’ 
(U.R.S.S 
interes. Dar

Antrenorii s-nu finul de cuvin!!
(Urmare din oaq. 1>

Iha

Iovi

za

sala

LA STEAUA AU CÎȘTIGAT

„CUPA 1 MAI-

Irenor V. Lefter). Pe primele locuri, în 
ordinea celor opt categorii, s-au clasai: 
V. lasile (Steaua) 182 kg; H. Petre 
(Steaua) 212,5 kg ; C. Dinescu (Olim
pia) 260 kg; P. Cristea (Metalul) 
252,5 kg : M. Ostroagă (Metalul) 240 
kg; J. I>inu (Steaua) 270 kg; I). Mi- 
hiș (Olimpia) 270 kg; E. Balaban 
(Steaua) 237,5 kg.

Primii campioni școlari
ai orașului București pe anul 1966

loviturilor,varietatea și eficacitatea 
lupta la cele trei distante etc, toate 
acestea ne-au dovedit că boxerii și 
antrenorii lor au muncit cu însufle
țire pentru corectarea și perfecțio
narea deprinderilor. Pugiliști ca C. 
Lică, Al. Popa, A. Bodîrnea, G. Po- 
metcu, C. Cocîrlea V. Silberman, I. 
Săliște, Gh. Tănase, A. Iancu, D. Mi- 
haîcea, I. Voicilă, M. Budu, V. Dra- 
cinschi au 
gîstreze un 
stantial. Cu 
vedească și 
aceeași seriozitate în pregătire 1

De la categoria mijlocie-ușoară în 
sus, finaliștii au dovedit însă (cu excep
ția lui I. Săliște și D. Bucur) o pre
gătire fizică necorespunzătoare, din 
care cauză n-au putut să mențină un 
ritm constant de-a lungul celor trei 
reprize. Scăderea ritmului de luptă 
spre finalul meciurilor s-a dalorat 
desigur și faptului că ei n-au știu, 
să-și dozeze efortul. La juniorii de 
categoria I s-a observat lipsa de 
forță în aplicarea loviturilor. Aceasta

toate condițiile să înre- 
salt valoric și mai sub- 
o condiție, însă : să do- 
de aici înainte cel puțin

iar altui încă sub

s-a repercutat negativ asupra execu
țiilor tehnice. Toate la un loc se ex
plică prin insuficiența pregătirii fi
zice, capitol asupra căruia antrenorii 
vor trebui să insiste și mai mult.

★
Cei mai buni juniori din țară vor 

participa, anul acesta, la întîlniri cu 
reprezentativele similare ale Bulga
riei și Ungariei. Un prim criteriu de 
selecție au fost campionatele repu
blicane încheiate recent. De aceea ei 
trebuie să se pregătească în conti
nuare, cu și mai. multă rîvnă astfel 
ca atunci cînd vor fi chemați în lo
turile respective, să corespundă inte
gral exigentelor.

Gală de box 
clubul Grivița Roșiela

Joi se va disputa în sala clubului 
Grivița Roșie o reuniune de box, la 
care vor participa sportivi de la 
Rapid, I.C.F., Constructorul,"^semănă
toarea, Grivița Roșie și Progresul. 
Gala va incepe la ora 19.

■(Jn titlu aproape cucerit 
semnul incertitudinii...

Canipionatele școlare de atletism ale 
orașului București au început sîmbătă 
dimineața, pe „Tineretului”, intr-un ca
dru sărbătoresc: concurenți numeroși 
și. în general, bine pregătiți, condiții 
de organizare excelente și un public 
entuziast (alcătuit, bineînțeles, din co
legii și părinții celor angajați în 
întreceri), care a răsplătit cu vii apla
uze pc ciștigători. Din păcate, ploaia 
de duminică i-a determinat 
latori să amine o parte din 
tru astăzi după-ămiăză.

Iată mai jos șl cîteva din 
tehnice înregistrate în prima 
cerilor. JUNIOARE ~ *
Florica Bcca (rn. 
1,40 m; 500 m 
(1 Mai) 1:24,5; 
Aug) 1:24,5; 
Vlad) 1:25,5.

(23 Aug) 13,86 m ; 400 m: 1. T. 
che (23 Aug) 52,9; Greutate: 
Rădulescu (V. I. Lenin) 12,75 
Șt. Sabău (V. I. Lenin) 12,56 
M. Savenciuc (V. I. Lenin) 12,45
110 m.g.: 1. FI. Drăguleț T4,5; 800 
I. M. Ștefănescu (Td. Vlad) 2:08,4 ; 2. che 11,4;

Iorda- Gh. Ionete (23 Aug) 
D. 1. R. Constantin (23 
2. ~ ' — 
3.
ni.
m: Milotin (16 Febr) 11,2;

1. 
m ; 
in :

2:08,6; Sulița: 
Aug) 50,34 m; 

2. Ș. loneseu (23 Aug) 50,30 m; 
înălțime: 1. FI. Drăguleț 1,75 m; 2. 
Cr. Georgescu (N. 'Băle) 100 m: 1. E. 

Iorda-

pe organi- 
probe pen-

rezultatele 
zi a între- 

11. înălțime: 1.
Tudor Vladimîrescu)

1. Anca Lăzărescu 
2. Zoe Panciuc (23 

3. Elena Petre
Lungime: j

pescu (30 Dec.) 5,46 m; ou m: i. 
Marga Pretorian (1 Mai) 8,1 ; 2. Ali
na Popescu (30 Dec.) 8,1 ; 3. Gabi 
Popescu (N. Băle.) 8,2. Greutate: 1. 
Liliana Micu (N. Băle) 12,29 m; 2. 
Viorica Brad (V. I. Lenin) 11,76 m ; 
JUNIOARE I. 100 m.: 1. Sanda Ange- 
lescu (23 Aug) 12,3 ; 2. Aura Pe
trescu (V. I. Lenin) 12,3 ; 3. Ruxandra 
Marinescu (30 Dec.) 12,8; 80 m. g. : 
1. Ahgelescu 11,9; 2. Gabi Negoiescu 
(V. 1. Lenin) 12,5; înălțime ; Dumitra 
Radu ■ (Td. Vlad) 1,50 m ; 2. Adriana 
Ciobotaru 1,43 m; Disc: 1. Cornelia 
Popescu (N. Băle) 35,59 m ; Greutate : 

;1. Cornelia Popescu 9,72 in; JUNIORI 
;II. 1000 m: 1. P. Gorjan (16 Febr.) 
!2 :46,8 ; 2. I. Chiriță (N. Băle) 2:47,5 ; 
/Disc: 1. G. Guju (N. Băle) 49,61 m; 
XV. Hodoș (30 Dec.) 49,31 m; 
s3. I. Cezar (30 Dec.) , 47,27 . "
H. I. Poenaru (16 Febr ) 9,5;
'Marinescu (Gr. R.) 9,5 ț 3. G. 
!9,5. Greutate t 1. V. Hodoș (30 
13,21 m; 2. V. Ioniță (1 Mai) 
m; Lungime: 1., M. Ling (23

(Td.
1. Alina Po-

■ 60 m: 1.

I

Aspect din cursa de 80 mg de la campionatele școlare ale Capitalei
Foto : P. Romoșan

întrecerea tinerilor pioieșteni

49,31
m. 80 m: 

2. N. 
Guju 
Dec.) 
12,31 

- , Aug)
‘6;31 m; 2. M. Melnic (Td. Vlad) 6,14 
an; JUNIORI I. Triplu salt: I. R. Mu
stiți 430 Dec) 13,97 m ; 2. V, Radițchj

Sada Petrolul din Ploiești a găz
duit recent o competiție de gimnas
tică la care au participat 96 de con- 
curenți de La Petrolul (fete), Ș.S.E. 
și Liceul I. L. Caragiale (băieți și 
fete). La buna desfășurare a între
cerii au contribuit profesorii de edu
cație fizică Elena Kleps, Florica Că
lărașii, Elena Sima (Petrolul), Gh. 
Baizat, Sergiu Marinescu (Ș.S.E.) și 
Ion Grințescu (Liceul I. L. Caragiale). 
După terminarea concursului oîștigă- 
țorilor li s-au acordat diplome.

REZULTATE, FETE, categoria 
copii: Eugenia Neddlcu (Petrolul) 
26,30 p ; categoria a II-a junioare : 
Elisabeta Turcu (Petrolul) 46,00 p ; 
categoria I junioare: Rodica Popes
cu (Petrolul) 54,80 p ; BĂIEȚI : ca
tegoria copii : Antoniu Merza (Ș.S.E.) 
46,60 p ; categoria I juniori : Liviu 
Mazilu (Ș.S.E.) 55,80 p ; categoria 6» 
II-a seniori t Eugen Dumitrescu 
(Ș.S.E.) 56,10 p.

ȘTEFAN IONESCU - ooresp.

că în cele 6 etape rămase 
terminarea 

masculin și feminin 
gistra rezultate care 
cari în clasamente, 
vorbi — după etapa 
de unele clarificări.

Astfel, în întrecerea echipelor mas
culine, în privința ‘ primului și ultimu
lui loc nu mai încape nici o discuție. 
Dinamo București are de pe acum 
titlul în ... buzunar. La polul opu-s, 
Voința Sighișoara are o situație clară. 
In afară de faptul că și în retur s-a 
prezentat la un nivel de pregătire și 
de joc sub cerințele categoriei A, 
nici programul viitor nu-i oferă vreo 
perspectivă: are patru meciuri în de
plasare, iar cele două de „acasă” le 
va disputa la ... Sibiu, pentru că te
renul său este suspendat. Așadar, două 
echipe care culeg roade după cum au 
muncit...

în schimb, locul 9 (care aduce și el 
retrogradarea) nu și-a fixat încă... 
deținătoarea. De el se feresc la ora ac
tuală Politehnica Timișoara, Tracto
rul Brașov și Rafinăria Teleajen. 
Programul etapelor viitoare favorizea
ză mai mult pe timișoreni, care au de 
jucat acasă ou Voința, Dinamo Bacău 
și Rafinăria, pe cînd din cele trei 
partide programate pe teren propriu, 
în două Rafinăria și Tractorul 'întîl- 
nesc pe Dinamo București și Steaua

în campionatul feminin, lucrurile 
sînt mai clare în privința zonei retro
gradării. Rulmentul Brașov, Voința 
Odorhei și C.S.M. Sibiu sînt cele mai 
amenințate, în special primele două. 
Confecția are un avantaj: joacă pe 
teren propriu cu două din echipele 
de mai sus — Rulmentul și C.S.M. 
Cît privește primull loc, aici încă mai 
în-caipe ... discuție. E drept, prin pre-

Desigur 
plină la campionatului 

se mai pot înre- 
să aducă modifi- 
Totuși, se poate 
de duminică —

țioasa victorie obținută duminică Ia 
București, Universitatea Timișoara s-a 
debarasat de un concurent foarte se
rios, Rapid. De asemenea, timișoren- 
cele sînt avantajate de faptul că pe 
a doua clasată, Mureșul — candi« 
dată nu mai puțin serioasă — o în. 
tîleesc duminica aceasta la Timi
șoara. Dar, pentru că există un dar, 
între 1 și 22 mai pe studente le aș
teaptă un adevărat „tur de forță”: 4 
meciuri consecutive în deplasare, în 
care vor întilni cele trei formații a- 
menințate cu -retrogradarea, precum 
și pe Universitatea București. Ceea ce 
nu-i de loc ușor și ne face să 
derăm încă deschisă lupta 
primul Ioc.

consi- 
pentru 
Jfc.

CLASAMENTELE LA ZI
SERIA I — masculin

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 234:120 24
2. Steaua Buc. 12 9 0 3 211:140 18
3. Universitatea Buc. 12 7 1 4 148:142 15
4. Știința Galați 12 6 1 5 170:162 13
5. Dinamo Bacău 12 6 0 6 148-135 12
6. Dinamo Brașov 12 4 3 5 179:177 11
7. Rafinăria Teleajen 12 4 2 6 166:173 10
8. Tractorul Brașov 12 3 1 8 161:210 7
9. Politehnica Timiș. 12 2 2 8 167:193 6

10. Voința Sighișoara 12 2 0 10 110:242 4
Etapa viitoare (24 aprilie) Rafinăria—

Dinamo Buc., Dinamo Brașov — Steaua,- 
Universitatea Buc. — Dinamo Bacău, 
Politehnica — Voința, Știința Galati — 
Tractorul.

— Tractorul. Rulmentul — C.S.M.. Uni
versitatea Tim. —- Mureșul, Universita
tea Buc. — Voința, Confecția — Rapid.

SERIA I — FEMININ
1. Universitatea

Timișoara 12 10 1 1 119: 63
2. Mureșul Tg. M. 12 8 3 1 112: 60 19
3. Rapid Buc. 12 8 1 3 129: 99 17
4. Universitatea Buc. 12 6 4 2 95: 73 16
5. Tractorul Brașov 12 6 3 3 102: 85 15
6. Lie. nr. 4 Timiș. 12 4 3 5 79: 99 11
7. Confecția Buc. 12 4 0 8 88:112 8
8. C.S.M. Sibiu 12 3 0 9 57: 99 6
9. Voința Odorhei 12 1 2 9 76:133 4

10. Rulmentul Brașov 12 1 1 10 95:138 3
Etapa Viitoare (24 aprilie) :: Lie. nr. 4

«

Bazinul acoperit de la Floreasca 
(33,33 m) a găzduit la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute concursul de înot 
organizat de comisia orășenească 
de specialitate pentru copii (fete și 
băieți) pînă la 12 ani.

Cu acest prilej au fost corectate 
patru recorduri republicane (copii
— cat. C). Astfel, Teodor Nicolae 
(Dinamo Buc.) a parcurs distanta 
de 100 m liber în timpul 1:20,2 
(v.r. 1:20,8 — R. Freund, S.S.E. Ora
dea) și tot el a fost cronometrat la 
100 m fluture în 1:29,4 (v.r. 1:38,0
— Th. Nicolae). Un dublu succes a 
realizat și Anca Groza (Dinamo 
Buc.) la sfîrșitul probelor 100 m 
liber și 100 m fluture. în proba de 
craul, Anca Groza a obținut 1:30,1 
(var. 1:30,2 — Anca Pop, S.S.E. 2 
Buc.), iar în cea de 100 m fluture 
cronometrele s-au oprit la timpul 
de 1:51,8 (v.r. 1:59,6 — Anca Mi- 
hăe-scu, Dinamo Buc.). Cei doi spor-

Mano- 
spate i 
mixt i

tivi sînt în vîrstă de 10 ani și sînt 
pregătiți de antrenorii Magda Cris- 
tescu și Cristian Vlăduță.

Iată și alte rezultate.
BĂIEȚI. 66 m bras: Emil 

lescu (S.S.E.2) 1:00,1 ; 66 m 
Em. Manolescu 54,4 ; 133 m
Em. Manolescu 1:59,0 ; 100 m bras: 
Gabriel Popovici (Dinamo) 1:36,0 ; 
66 m fluture : Liviu Copcealău (Di
namo) 53,7 ; 66 m liber: Constan
tin Voronca (C.S.S.) 48,8 ; 100 m
liber: Paul Ghindaru (S.S.E.2) 1:16,5.

FETE. 66 m bras: Ursula Roth 
(S.S.E.2) 1:01,4; 100 m spate : Car
men Cehanzuc (S.S.E.2) 1:36,5; 66 
m fluture: Lucia Radu (Dinamo) 
59,6 ; Anca Pop (S.S.E.2) 1:03,4 ; 6£ 
m spate: Anca Mihăescu (Dinamo) 
58,1 ; 100 m bras : Liviana Burlacu 
(Dinamo) 1:33,9; 66 m liber: Car
men Cehanzuc (S.S.E.2) 48,2 ; 133 m 
mixt: Smaranda Nuteanu (Dinamo) 
2:07,3.



AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
SERIA EST

UNIREA NEGREȘTI — MINOBRAD 
VAIRA DORNEI (I—0). După un meci 
dramatic, în care s-au ratat multe oca
zii dc gol, gazdele au obținut prima 
victorie din retur. Unicul punct al par
tidei a fost înscris în min. 82 din lo
vitură dc la 11 m. De notat jocul dur 
și atitudinea nesportivă a oaspeților. 
(L PAllEȚ-coresp.)

METALUL RĂDĂUȚI — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI (2—1). Joc viu dispu
tat. de un bun nivel ■ tehnic. Au marcat 
Radu și Dendea (Metalul), respectiv U- 
drici (FI. roșie). (P. UNGUREANU- 
coresp.)

CHIMIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
DF.J—LOCOMOTIVA IAȘI (2—0). Gaz
dele au obținut o victorie meritată, în 
urma unui joc caracterizat printr-o luptă 
aprigă între atacul Chimiei și apărarea 
oaspeților. Chimia, deși a introdus în e- 
cliipă trei juniori (Boșcov II, Bogdan și 
Flore?.), a reușit să cîștige prin punc
tele marcate de Florea (min. 8) și A- 
nastasidis (min. 45). (GH. GORUN și

AROMÂNESEI-coresp.J.

VICTORIA ROMAN—CHIMIA SU
CEAVA (4—3). Victoria gazdelor a fost 
realizată ca urmare.a dominării insistente 
în repriza secundă. Oaspeții au evoluat 
sub așteptări. Au înscris: Tr. Popescu 
(min. 61 și 82), Socotiri (min. 77), Ia- 
noi (min.*S8) pentru Victoria și Mesza- 
roș (autogol-min. 24), Asiminoaiei (min. 
70), Tudor (min, 79) pentru Chimia. 
G. ‘BROȘTEANU-corespj.

FRUCTEXPORT FOCȘANI — META-
LOSPORT GALAȚI (1-0). Meciul s-a 
disputat pe un teren greu. Timp de 80 
de minute gazdele și-au- masat adversa
rul în jumătatea lui de teren. A înscris 
Dragu (min. 43) din lovitură de Ia 11 m. 
(S. SOLOMOVICI-coresp.)

RAPID MIZ1L—PETROLUL MOI- 
NEȘTI (1—0). Deși au atacat cu insis
tență, gazdele nu au putut obține o vic- 
Krie mai concludentă datorită apărării 
supranumerice a oaspeților. A marcat 
Ghițan (min. 38) care a reluat direct 
în plasă o centrare a lui Rîneeanu. (1. 
GEORG ESCU-coresp.)

TEXTILA BUHUȘI—FORESTA FĂL
TICENI (5—0). Victorie la scor reali
zată ca urmare a unui joc de un bun 
nivel tehnic. Oaspeții s-au prezentat slab 
pregătiți. Au înscris: Tănase (min. 7 
și 68). Raic (min. 9 și 23) și Gram 
(min. TI). (T. VlERU-coresp.)

CLASAMENT

1. Locomotiva Iași 16 9 2 5 25—20 20
2. Chimia Suceava 16 7 6 3 20—15 20
3. .Fruetexport Focșani 16 8 1 7 23—21 17

SELECȚIONATĂ A ECHIPELOR DE FOTBAL DIN BUCUREȘTI
VA EVOLUA IN R. P. 0. COREEANĂ

O selecționată a echipelor de fot- 
al din București a părăsit Capitala, 

calea aerului, îndreptîndu-se spre 
henian, unde va susține trei jocuri 
micale în compania echipei națio- 
atle a R.P.D. Coreene care se pre- 
ătește pentru turneul final al cam- 
ionatului mondial de fotbal.

mănunte despre turneul echipei de juniori
Rapid București, in R. D. Germană

Recent, s-a înapoiat în țară echipa 
le juniori Rapid București. Ea a luat 
>arte la cea de a 10-a ediție a tumeu- 
ui internațional de juniori de la 
jeiipzig alături de formații din R.D. 
jermană și Cehoslovacia.

Așa cum am anunțat, a fost un tur- 
teu fulger: jocurile din cadrul seri
lor preliminare s-au disputat pe 
listanța a două reprize a 30 de mi
rate fiecare, doar finala jucîndu-se 
imp de 80 de minute.
Rapid a avut o comportare fru- 

noasă, ajungînd în finala competi- 
iei, unde a fost întrecută de Lokomoti- 
'e Leipzig cu 1—0 (0—0). Dar iată 
i celelalte rezultate: Rapid — F.C. 
Tari Zeiss Jena 1—1 (0—0), Spartak 
’esila — F.C. Union Berlin 3—2

0), Rapid — F.C. Rot Weis Er- 
tirl 2—0 (0—0), Lokomotive Leipzig

Spartak Tesla 4—0 (2—0). Toate 
Ceste meciuri s-au jucat la 8 apri- 
ie. A doua zi: F.C. Lokomotive Leip- 
ig — F.C. Union Berlin 4—1 și F.C. 
lari Zeiss Jena — F.C. Rot Weiss Er

4. Petrolul Moinești 16 5 7 4 14—12 17
5. Flamura r. Tecuci 16 6 5 5 23—22 17
6. Foresta Fălticeni 16 7 3 6 21—21 17
7. Textila Buhuși 16 7 2 7 29—21 16
8. Metalul Rădăuți 16 6 4 6 17—18 16
9. Rapid Mizil 16 6 3 7 21—24 15

10. Minobrad V. Dornei 16 6 3 7 20—25 15
11. Victoria Roman 16 7 0 9 26—23 14
12. Metalosport Galați 16 5 4 7 13—15 14
13. Chimia Orașul Gh.

Ghecrghiu-Dej 16 6 2 8 13—21 14
14. Unirea Negrești 16 4 4 8 9—16 12

ETAPA VIITOARE: Foresta Fălti
ceni—Victoria Roman; Minobrad Vatra 
Dornei—Metalosport Galați: Fructex- 

Apărătorii de la Flacăra roșie intervin cu hotărire ia unul din atac.:: e 
Tehnometalului. (Fază din meciul Flacăra roșie București __ Tehnometal

București 1—0)

port Focșani— Metalul Rădăuți; Rapid 
Mizil—Textila Buhuși ; Chimia Suceava 
—Locomotiva Iași; FI. roșie Tecuci— 
Unirea Negrești ; Petrolul Moinești— 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

SERIA SUD

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI— 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI (1—0). 
Un meci spectaculos, deosebit de dîrz, 
în care s-a făcut risipă de energie pen
tru obținerea victoriei. Din păcate, caii 
tatea fazelor de Joc a fost mult influ
ențată de terenul moale, presărat cu 
băltoace. Unicul punct a fost înscris 
do Smădea în min. S3. Ambele echipe 
(și mai cu seamă Tehnometal) au ratat 
ocazii clare de a înscrie. învinșii, de 
pildă au avut o bară și au ratat un 
11 m în min. 14, tind șutul trimis 
de Dobre a fost apărat de por
tarul Flăcării roșii, Plopeanu. A condus 
bine Mihai Popa din București. (N. 
TOK ACE K-coresp.) •

Iată lotul de fotbaliști români care 
a făcut deplasarea : Datcu, C. Haidu, 
Pahonțu, Barbu, Nunweiller IV, Ivan, 
Dragomir, Iuhas. Năsturescu, Codreanu, 
Varga, Ene II, Țurcan, C. Radu, Flo
rea, Ștefan, O. Popescu, Mateianu. 
Antrenorii selecționatei sînt Dincă 
Schileru și prof. Victor Stănculescn.

furt 2—0. Deoarece și Rapid și F.C. 
Carl Zeiss Jena au avut același nu
măr de puncte (3), s-a disputat un 
baraj pentru desemnarea câștigătoa
rei seriei, prin executarea a 5 lovituri 
de la 11 m. Juinorii români au înscris 
de 4 ori, față de 3 goluri marcate de 
adversari, calificîndu-se astfel în fi
nala cu Lokomotive Leipzig dispu
tată tot la 9 aprilie. Iată celelalte 
rezultate: pentru locurile 3—4: F.C. 
Carl Zeiss Jena — Spartak Tesla 
4—0; locurile 5—6: F.C. Rot Weis 
Erfurt — F.C. Union Berlin 3—3.

După cum ne-a spus Ion Costea, an
trenorul juniorilor de la Rapid, echipa 
bucureșteană a lăsat o impresie fru
moasă. De altfel, jucătorii Răduca- 
nu și Adrian Popescu au fost premiați 
de organizatorii turneului. Iată for
mația folosită: Răducanu — Anghe- 
lea, Costea, Cioqa, Mitroi — M. Po
pescu, Gh. lonescu — Grigore, Ad. 
Popescu, Mânu, Bădoi. Au mai jucat: 
Pareșcura și Adam.

Ol.TVL SF. GHEORGHE—DUNĂRE A 
GIURGIU (1—1). Terenul a fost des
fundat, ca urmare a ploii insistente care 
a căzut tot timpul. Cu toate acestea am 
asistat la un meci frumos în care lo
calnicii au construit mai multe atacuri 
în viteză, iar oaspeții s-au apărat bine 
si au contraatacat uneori periculos. Au 
înscris Selimesi (din 11 m în min. 25) 
pentru Oltul și Trăistaru (min. 71) 
pentru Dunărea. A arbitrat corect C. 
Manușaride din București. (GH. BRI- 
OTA-coresp.).

Foto: N. Tokacek

METROM BRAȘOV — RULMENTUL 
BRAșOî (3—1). Partida dint re fruntașa 
și codașa clasamentului a dat cîștig de 
cauză echipei Metrom, care s-a impus 
cu autoritate în repriza secundă. Au 
marcat: Frincu (min. 72 și 89) și Sima 
(min. 65) pentru Metrom, respectiv Pi
tiș (min. 86). Bun arbitrajul prestat de 
I. Vlaiculescu din Ploiești. (I. IIÎRȘU- 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV—S. N. OLTE
NIȚA (3—1). Gazdele au înscris încă 
o nouă victorie, foarte prețioasă în lup
ta pentru șefia clasamentului. Jucăto
rii de la Tractorul s-au descurcat mai 
bine pe terenul alunecos, au organizat 
numeroase acțiuni ofensive dar au ratat 
și nepermis de mult. (Ei au pierdut și 
un 11 m, tras greșit de către Pop în 
min. 44). Golurile au fost realizate de : 
Ciripoi (min. 22), Ferencz (min. 35), 
Vătav (min. 75) pentru gazde, respectiv 
Papuri (min. 14). A arbitrat corect N. 
Iorgulescu din Ploiești. (G. GRUIA- 
coresp. reg.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — ELECTRICA 
FIENI (2—1). Deși au dominat mai 
mult, Jucătorii Chimiei na au fructificat 
detit de două ori din cauza înaintașilor 
care au preferat combinațiile inutile, șu
turilor la poartă. Au marcat: Bâlcăcea- 
nu (min. 23, din 11 m) ti Feurdean 
(min. 72) pentru Chimia, Avram (min. 
70) pentru Electrica. Bun orbi traiul lui 
Cornel Pop din Hunedoara. (TR. T.\N- 
CEA-coresp.)

ELECTRICA CONSTANȚA—PORTUL 
CONSTANȚA (0—2). Un Joc plăcut care 
a scos în evidență pe cei doi portari și 
linia ofensivă a „Portului*. Punctele au 
fost realizate de Moroianu (min. 2. și 
54). (I.. BRUCKNER-coresp.)

MARINA MANGALIA—I.M.U. MED
GIDIA (1—0). Meci tiu disputat, ca
racterizat, în principal, prin numeroasele 
ratări ale ambelor formalii. Unicul gol 
al jocului se datorește lui Contardo 
(min. 80).

CLASAMENT

1. Metrom Brașov IC 9 5 2 20—12 23
2. Tractorul Brașov 16 8 5 3 29—17 21
3. Tehnometal București

16 7 5 4 27—19 19
4. Chimia Făgăraș 16 9 1 6 30—30 19
5. Portul Constanța £B 6 6 4 24—20 18
6. Dunărea Giurgiu 16 5 7 4 15—14 17
7. Oltul Sf. Gheorghe

16 5 7 4 15—15 17
8. Marina Mangalia 16 5 5 6 22—21 15
9. Electrica Fieni 16 5 5 6 19—20 15

10. LM.U. Medgidia 16 5 4 7 23—22 14
11. Flacăra roșie Buc. 16 5 4 7 17—25 14
12. Electrica Constanța 16 4 5 7 18—23 13
13. S.N. Oltenița 16 1 9 6 8—23 11
14. Rulmentul Brașov 16 3 2 11 19—31 8

ETAPA VIITOARE: Electrica
Fieni—Oltul Sf. Gheorghe, Electrica 
Constanța—Marina Mangalia, Du
nărea Giurgiu — Tractorul Brașov, 
S.N. Oltenița—Chimia Făgăraș, Teh
nometal București—Metrom Brașov, 
I. M. U. Medgidia — Flacăra roșie 
București, Rulmentul Brașov—Por
tul Constanța.

SERIA VEST

ELECTROPUTERE CRAIOVA—VIC
TORIA CĂLAN (4—0). Meci disputat 
în nota de superioritate a gazdelor. Au 
marcat Lovin (min. 5), Gavrilă (min. 
12), Matei (min. 54) din lovitură de la 
11 m și Străinu (min. 87). De remarcat 
că localnicii au ratat un penalti prin 
Gavrilă în min. 90. (M. BOBE[-coresp.)

METALUL HUNEDOARA—MINERUL
DEVA (1--0). Cei 4 000 de spectatori
prezenîii la. această întîlnire au rămas
dezaniă ©iti de jocul anost prestat de am-
bele foi ii. Singurul gol a fost înscris
in mîn.. 42 de Sechelî. dintr-o lovitură
liberi <de 1 a 16 m. (V. ALBU-coresp.)

MET M U L T. SEVERIN—C.F.R. CA-
RAN'E BE** (3—1). Severinenii au ob-
ținut o orie comodă. în fața unui ad-
versar slab pregătit din punct de ve«
dere teihnic. Au marcat: Dragnea (min.
48 și 2>3). Ghinea (min. 49) penlru Me-
talul ș i Novacovicî (min. 42) pentru
C.F.R. Ca ranseln-ș. (GU. HANAFU-

C.F.R. TIMIȘOAR K — PROGRESUL 
COP * BI \ (3—(>). Net superiori în toate 
t “ -:-r. ”îe!e. timișorenii au cîștigat 
mai ușor dec:t arată scorul. Ei au în- 

prin Samson (min. 14) și Panici 
(mia. 75 «i 81). (C. CREȚU-coresp.)

PROGRESUL STREHAIA — MUSCE
LE L CÎMPULUNG (2—0). După o re- 
priză «albă*6, gazdele reușesc să obțină 
victoria prin punctele înscrise de Eordog 
(min. 60) și Glămeanu (min. 83). De 
notat că în min. 32 localnicii ratează o 
lovitură de Ia 11 m prin Roșu. Oaspeții 
au avut o comportare frumoasă, contri
buind îa realizarea unui joc de bun ni
vel tehnic. (G1I. DOBRE AN U-coresp.)

MINERUL ANINA—VICTORIA TG. 
JIU (0—0). Jocul s-a desfășurat pe un 
teren complet desfundat. Gazdele au do
minat majoritatea' timpului, dar n-au pu
tut înscrie datorită apărării organizate 
a oaspeților. S-au remarcat Copăceanu 
și Matei (Minerul), Pancescu și Datcu 
(Victoria). (I. ERDO.Ș-coresp.)

MINERUL CÎMPULUNG—ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA 0—3 (neprezen- 
tare).

CLASAMENT

1. C.F.R. Timișoara 16 12 2 2 48—14 26
2. Progresul Strehaia 1S 9 2 5 21—29 20
3. Metalul Hunedoara 16 9 1 6 31—15 19
4. Victoria Tg. Jiu 16 7 5 4 27—14 19
5. Electroputere Cr. 16 8 2 6 36—19 18
6. Minerul Deva 16 8 1 7 25—21 17
7. Electromotor Timiș. 16 6 4 6 31—27 16
8. C.F.R. Caransebeș 16 6 3 7 19—23 15
9. Minerul Anina 15 5 4 7 11—13 14

10. Metalul T. Severin 16 6 2 8 21—34 14
11. Muscelul Cîmpulung 16 5 3 8 15—25 13
12. Victoria Călan 16 5 2 9 15—26 12
13. Progresul Corabia

Minerul Cîmpulung
16 4 4 8 8—22 12

14. 16 2 5 9 8—34 9

ETAPA VIITOARE: Electromotor Ti-
mi 7 oara—C.F.R. Timî șoara Meta lui
T. . •_ r* 1__ ____ _jrvcrin—rueciroputere era iova ; im-
De:rul Cîmpulung:—Muscel Cîmpulung ;
G.1LR. Caransebeș—Metalul ri unea oara;
Minerul Deva—Minerul Anina : Victoria
Că ’an—Progresul Corab•ia : Victoria 4 o*

i—Progresul Strehaia.

SERIA NORD

FAIANȚA SIGHIȘOARA—METALUL
COPS A MICA (1—0). Meci tiu dispu
tat, de un bun nivel tehnic. Gazdele au

PRONOSPORT
151 391 LEI PE O VARIANTĂ 50s/e 
LA PRONOSPORT. PATRU ZILE PlNA 
LA TRAGEREA AUTOTURISMELOR 

LA LOTO

Numai patru zile ne mai despart 
de tragerea autoturismelor la LOTO 
la care se atribuie autoturisme în nu
măr NELIMITAT: .FIAT 1800", 
„FIAT 1300“ plus 13 100 lei, „RE
NAULT 10 MAJOR", plus 26 000 lei, 
„MOSKVICI 408", „FIAT 850" plus 
7 500 lei, „WARTBURG LUX 312/1" 
și „FIAT 600".

Este bine de știut că la această tra
gere se vor efectua 12 extrageri la 
care vor fi extrase din urnă 36 nu
mere. Pentru a fi prezent la țoale 
cele 12 extrageri participînd la toate 
mărcile de autoturisme, este bine să 
jucați seturi de bilete de cite 24 lei.

Cu numai 10 lei, participați la atri
buirea autoturismelor „FIAT 1800". 
„FIAT 1300“ plus 13 100 lei si „RE
NAULT 10 MAJOR" plus 26 000 lei.

Sîmbătă 23 aprilie 1966, ultima zi 
pentru procurarea biletelor.

© După participantul PETRE TRA
IAN ARDELEANU, din București, care 

atacat mult dar n-au putut trece decît 
o singură dată de apărarea bine pusă la 
punct a oaspeților. Unicul punct a fost 
marcat de Tanasi în min. 80. L. Kiss 
(Tg. Mureș) a arbitrat slab. (C. MOL
DO VAN-coresp.)

SĂTMĂREANA — PROGRESUL RE
GHIN (4—1). Cu toate că au fost în
vinși la trei goluri diferență, oaspeții 
au practicat un joc bun. Fotbaliștii de 
la Sătmăreana au dominat mai mult și 
au avut o linie de atac eficace. Reali
zatori: Gero II (min. 15), Doga (min. 
16), Bot (min. 26 și 57), respectiv 
Buta (min. 13). A arbitrat bine oradea- 
nul M. Bădulescu. (A. VERBA-coresp.)

MINERUL RAIA SPRIE—CHIMICA 
T1RN fl ENI (0—0). Meci de uzură în 
care ambele formații au atacat susținui 
dar n-au reușit să concretizeze. Iniția
tiva a fost totuși mai mult de partea 
gazdelor (raport de cornere 12—0) dar 
atacurile lor au fost respinse de apăra
rea adversă. (AL. DOMUȚA-coresp.)

UNIREA DEJ—SODA OCNA MU
REȘ (1—1). Spectatorii au plecat ne- 
mulțumiți de pe stadion. Localnicii au 
dominat dar acțiunile lor — lipsite de 
claritate — au fost ușor destrămate de 
mureșeni. Au marcat: Podara pentru. 
Soda (min. 43), respectiv Servatius (min. 
79 din lovitură de pedeapsă). (A. CON- 
TRAI-coresp.)

F O R E ST 1E R A SIGH E T U L M A R M A - 
ȚIEl—A.S. AlUD (1—0). Golul a plu
tit în aer tot timpul dar portarul echipei 
oaspe, Niculescu, a salvat echipa sa de 
cel puțin patru puncte. în fine. în min. 
82. șutul bine plasat al lui Catler se 
oprește în plasă. în min. 85 jucătorul 
Pali (Aiud) a fost eliminat pentru ati
tudine nesportivă. Al. Constantin (Iași) 
a condus corect și autoritar. (V. GOD- 
JA-coresp.)

STEAUA ROȘIE SALONTA—GLORIA 
BISTRIȚA (4—2). Partida a fost ex
trem de disputată mai ales în repriza 
secundă. Steaua roșie a fost mai eficace. 
Gloria a jucat bine în timp. Au marcat : 
Daraban (min. 30), Ungvari fl (min. 
56, 64 și 77), respectiv Ciocan (min. 
55) și Damian (min. 83). Foarte bun ar
bitrajul lui I). lacob-Lugoj. (CIL CO- 
-TRAU -coresp.)

OLIMPIA ORADEA—MINERUL BI
HOR (1—0). Ambele echipe au luptat 
cu dîrzenie. Orădenii au dominat teri
torial și au înscris prin‘ David — min. 
21 — în urma unei acțiuni personale. 
(1. GHIȘA-coresp. reg.)

CLASAMENT

1. Steaua r. Salonta 16 8 4 4 27—24 20
2. Metalul C. Mică 16 8 2 6 27—16 18
3. Progresul Reghin 16 8 2 6 23—24 18
4. Minerul Bihor 16 7 3 6 29—24 17
5. Minerul Baia Sprie 16 6 5 5 24—22 17
6. Unirea Dej 16 7 3 6 22—23 17
7. Faianța Sighișoara 16 7 3 6 19—22 17
8. Sătmăreana 16 6 4 6 25—23 16
9. Chimica Tîrnăveni 16 5 6 5 14—13 16

10. Soda Ocna Mureș 16 5 5 6 22—21 15
11. A. S. Aiud 16 3 9 4 18—18 15
12. Gloria Bistrița 16 5 3 8 22—24 13

13. Olimpia Oradea 16 4 5 7 19—24 13
14. Forestiera Sighetul

Marmației 16 6 0 10 21—34 12

ETAPA VIITOARE: Soda Ocna Mu
reș—Gloria Bistrița ; Minerul Bihor—- 
Unirea Dej ; A. S. Aiud—Minerul Baia 
Sprie ; S.Hmăreana—Olimpia Oradea; 
Chimica Tîrnăveni—Steaua roșie Salonta, 
Metalul Copșa Mică—Foresteria Sighe- 
tul Marmaței ; Progresul Rcglw'n—Fa
ianța Sighișoara.

a obținut în noua formulă de desfă
șurare la Pronosport premiui maxim 
(120 000 lei) pe un buletin jucat 5O°/o, 
iată că și Ia concursul următor, cel 
din 10 aprilie, tot pe o variantă ju
cată 50%, participantul ION CRU- 
CERU,' din Bistrița, a obtinut .în total 
un cîștig de 151391 lei. Noua for
mulă s-a dovedit foarte avantajoasă 
pentru participant și oricine poate 
obține premiul maxim cu o singură 
condiție : să joace !

Programul concursului de duminică 
24 aprilie este următorul : I Austria 
— U.R.S.S., II Minerul Baia Mare — 
A.S.A. Tg Mureș, III C.F.R. Pașcani 

-— Oltul Rm. Vîlcea, IV Recolta 
Cărei — Vagonul Arad, V Arieșul 
Turda — Gaz metan Mediaș, VI Ata- 
lanta — Spăl, VII Bologna — Torino, 
VIII Foggia — Lanerosi, IX Juven
tus — Milan, X Lazio — Cagliari, 
XI Napoli — Fiorentina, XII Alessan
dria —- Palermo, XIII Genoa — Ve
nezia. -

Rubrică redactată de Admini
strația de Slat-Pronosport.



O singură dată a fost străpuns .betonul' lui Inter de Real Madrid în 
meciul de pe stadionul Bernabeu. lată-l pe Pirri înscriind golul victoriei, 
spre dezolarea lui Facchetti, Sarti și Guarneri (care se văd în fotografie, 

de la stînga la dreapta - în tricouri închise)
Astăzi, pe „San Siro', jucătorii de la Inter nu vor scăpa probabil ocazia 

de a se revanșa...
' x Foto FIEL

RUGB! După partida Grivița Roșie—Dinamo

Despre evoluția selecționabililor 
și alcătuirea formației

i

Meciul Gririfa Roșie-Dinamo, una 
dintre cele mai importante partide în 
lupta pentru titlu, a figurat în progra
mul etapei a Vl-a, care preceda între
ruperea campionatului în vederea pregă
tirii meciului Pirinei-București (seni
ori). Acest fapt a sporit importanța 
partidei din punct de vedere al selec
ționării. După cum se știe, aceste două 
echipe fruntașe din rugbiul nostru dau 
lotului Capitalei tot efectivul de ju
cători. Așadar, duminică a fost un 
prilej de verificare într-un meci difi
cil și în condițiile unei „mize" mari a 
aproape tuturor selecționabililor.

După părerea noastră, gradul de pre
gătite arătat de selectionabilii care au 
evoluat în acest meci este, în ansamblu, 
corespunzător. în următoarele 10—12 
zile se pot face însă retușurile necesare 
5n pregătirea unor jucători și vor putea 
fi eliminate dubiile privind alcătuirea 
formației, pentru că, trebuie spus, mai 
există unele semne de întrebare.

In Taport cu forma arătată duminică 
(și chiar în alte ocazii) și ținînd cont 
de particularitățile formației pe care 
o vom întîlni, ,.XV“-lc de bază pentru 
jocul de la Toulouse 'ar putea fi urmă
torul : ® Fundaș: Dăiciulescu, care nu
are contracandidat. ® Aripi: Dragomir 
și Wussek. Ca primă rezervă — Țibu- 
leac, care nu ne-a convins încă, dar

Pregătirile voleibaliștilor 
de ia Dinamo nentru returul 

are resurse și o bună experiență de joc. 
Pe Wussek l-am trecut aripă deoarece 
ca centru nu a corespuns. Coravu, 

foarte dotat, are încă porțile deschise; 
depinde doar de el. • Centri: Irimescu 
și Dragomirescu. • Mijlocaș la des
chidere Giugiuc (rezervă Marinescu, 
a cărui utilizare și ca fundaș îi este 
accesibilă). • Mijlocaș la grămadă: 
G. Stănescu sau Pilă (pentru pri
mul, deși nu a atins forma aștep
tată, pledează combativitatea și expe
riența; al doilea a jucat mai bine du
minică, confirmîndu-și calitățile, dar nu 
e caracterizat prin constanță). • Linia 
a IlI-a: M. Rusu. Demian, Zlătoianu 
(rezervă Iliescu). ® Linia a Il-a: V. 
Rusu, Țuțuianu (credem că tțebuie 
folosit acest cuplu). • Linia I: 
Dinu, Iordăcheșcu, Stoica (pe tră
gătorul Iordăchescu nu are cine 
să-l înlocuiască la ora actuală, Gliini- 
bășeanu neavînd încă pregătirea, nece
sară ; „stîîpii" Rădulescu și Baciu pot 
însă oricînd figura în formația de bază, 
cu mențiunea că Rădulescu nu și-a re
căpătat forma fizică în întregime).

Indiscutabil, antrenorii vor decide. 
Formația pe care o dăm reprezintă doar 
o părere sau, eventual, o bază de dis
cuție. Important este însă ca defecțiu
nile individuale de ordin fizic, tehnic 
sau tactic constatate duminică și în alte 
ocazii să fie remediate în timp util. 
Meciul de la Toulouse" — 30 aprilie 
— este aproape I

C. RUSSU-ȘIRIANU

Campionatele europene de tenis de masă

Mana Alexandru
în finala probei de simplu femei

La Londra, în sala „Empire Pool*, campionatele europene de tenis 
de masă au continuat cu desfășurarea probelor individuale. Dintre repre
zentanții noștri cel mai bun rezultat l-a obținut pînă acum MARIA 
ALEXANDRU, calificată în finala probei de simplu femei, în care va întîlni 
astăzi pe sportiva sovietică Svetlana Grinberg. Continuă întrecerea pere
chile noastre ALEXANDRU — GIURGIUCĂ și MIHALCA — RETI, calificate 
în sferturi de finală la dublu mixt. De asemenea. Ia dublu fete ALEXANDRU 
— MIHALCA urmează să joace în sferturi de finală.

LONDRA, 19 (prin telefon). Luni 
noaptea și marți, în penultima zi a 
campionatelor europene de tenis de 
masă, au continuat meciurile din cadrul 
probelor individuale. lată rezultatele 
mai importante: simplu femei, turul I: 
Rovestadt-Lukacs 3—0, Grinberg-Kar- 

likova 3—2, Bell-Jecmenița 3—1, Ln- 
zova-Szmit 3—0, Richter-Ramberg 3—0, 
Constan/inescu-Wijnants (Olanda) 3—2; 
turul II: Simon-Pirc 3—0, Alexandru- 
Kruger (R.F.G.) 3—0, Beli (Anglia)- 
Mihalca 3—2 (românca a condus cu
2— 0 la seturi), Jurik-Bucbolz 3—1, 
Shannon (Anglia)-Constantinescu 3—2 
(sportiva noastră a cîștigat primul set 
și a avut 15—LO în setul următor; 
apoi Constantinescu a condus cu 2—1 
la seturi și 17—12 în setul IV) ; op
timi : Paisiarv-Sîmon 3—2, Rowe-IIo- 
vestadt 3—0, Alexandru-Halzișhc 
(U.R.S.S.) 3—0, Grinberg-Bcll 3—1, 
Geissler-Jurik 3—1. Luzova-Richter 3—1. 
Sferturi de finală: Koczian-Paisiarv
3— 0. Alexandru-Rowe 3—1 (16, 20,
— 15, 20). In setul I, la scorul de 
12—9 pentru Rowe s-a aplicat regula 
activizării. In setul IV, la 5—4 pentru 
Alexandru—4n urma unei greșeli de ar
bitraj, meciul a fost întrerupt 15 mi
nute. Grinberg-Geisslcr 3—0, Luzova- 
Shannon 3—2. Simplu bărbați, turul 
III: K .Iohansson-Lemke 3—0, Ilaran- I 
gi-Bernhard 3—2, Miko-Pignitzki 3—0, 
NeguZescu-Harrîson (Anglia) 3—1 ; op
timi : K. Iohansson-Surbek 3—0, Sta- j 
nek-Barnes 3—2, Kolarovicz-Gibbs 3—1, 
Giurgiucă-Harangi (Ungaria) 3—2^ Al- 
ser-Stipancici 3—0, Miko-Markovic o 0,

Taleriștii români 
la Moscova

Ieri după-amiază au părăsit Capita
la taleriștii români I. Dumitrescu, Gh. 
Enache, Șt. Popovici și Gh. Florescu 
care, în zilele de 23 și 24 aprilie, 
vor participa la un concurs interna
țional de tir la Moscova.

Amelin (U.R.S.S.) Negulescu 3—1, Roz- 
sas-Sch81er 3—2. Dublu bărbați, turul 
I: Giurgiucă, Retî-Buckley, Simon (Jer
sey) 3—0, turul II: Rozsaș, Ilarangi 
(Ungaria)-Ginrgruc«, Reti 3—2.

★

Iată ultimele rezultate care ne-au 
parvenit pînă la închiderea ediției :

Simplu femei : semifinale : Alexan
dru — Koczian 3—0 (15, 18, 17). 
A fost o victorie clară obținută fără 
dificultate de sportiva noastră. Grin
berg — Luzova 3—1 ; Simplu bărbați; 
sferturi de finală: K, Iohansson — 
Stanek 3—2, Kolarovicz — Giurgiucă 
3—1, Miko — Alser 3—2, Amelin -— 
Rozsas 3—1 ; Dublu femei; optimi : 
Alexandru, Mihalca — Scharfegger, 
Willinger 3—0 ; Dublu mixt : optimi : 
Alexandru, Giurgiucă — Gunnion, 
Martin 3—0, Mihalca, Reti — Nico- 
ziova, Kolarovicz 3—2.

★

Astăzi se vor disputa finalele în toa
te probele individuale.

Lopez Mateos (Mexic) va prezenta 

un raport detaliat la Sesiunea C.I.O.
ROMA, 19 \Agerpres). — Fostul pre

ședinte al Mexicului, Lopez Mateos, 
președintele Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice din 1968, a sosit 
la Roma pentru a lua parte la lucră
rile sesiunii C.I.O., care vor începe la 
21 aprilie. Lopez Mateos a declarat la 
sosire : „Construcția și amenajarea insta
lațiilor sportive din Ciudad de Mexico 
se desfășoară jn ritm rapid și conform 
planului stabilit. De altfel, noi vom 
prezenta în cadrul sesiunii un raport 
detaliat în această privință".

Știri, rezultate
SANTIAGO DE CHILE. In ziua a treia 

a turneului internațional de baschet 
reprezentativa Iugoslaviei a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă, întrecînd 
echipa Paraguayului cu scorul de 
97—61 (43—33). In urma ^acestei victorii, 
baschetbaliștii iugoslavi s-au calificat 
pentru turneul final. Alte rezultate : La 
Antofagasta : Brazilia — Panama 78—75 
(39—36) ; La Valdivia : Bulgaria—Mexic 
63—50 (32—20) ; S.U.A. — Peru 63—52
(32—27) ; la Curico : Spania—Porto Rico 
76—52 (19—24) ; U.R.S.S. — Argentina
74—57 (35—29).

VARȘOVIA. Turneul internațional de 
floretă a revenit scrimerului polonez 
Ryszard Parulski, care l-a întrecut în 
baraj pe sovieticul luri Osipov. Pe locu
rile următoare s-au clasat Osipov cu 5 
victorii și Rodocanacchi (Franța) cu 4 
victorii. La feminin, pe primul loc s-a 
clasat Lili Koridze (U.R.S.S.) cu 5 vic
torii.

PRAG A. In localitatea Olomouc s-a dis
putat întîlnirea internațională de polo 
pe apă între reprezentativele Ceho
slovaciei și Iugoslaviei. Sportivii iugo
slavi au terminat învingători cu scorul 
de 3—1 (1—1, 0—0, 1—0, 1—0).

BRUXELLES. Turul ciclist al Belgiei 
s-a încheiat cu o adevărată „lovitură de 
teatru". Belgianul Victor Van ScHgț 
care a purtat tricoul de lider din primă 
etapă a abandonat la 300 de metri înain
te de sosire epuizat de frig și efort 
(ultima etapă s-a desfășurat pe ninsoare). 
Victoria finală a revenit lui Vittorio 
Adomi (Italia) urmat la 49 de secunde 
de Rolf Wolf so hl (R.F. Germană).

VARȘOVIA. Concursul internațional 
de gimnastică a luat sfîrșit^u victoria 
reprezentanților Poloniei. La masculin 
pe primul loc s-a clasat Nikolai Kubika 
cu 113,70 puncte, urmat de Wilhelm, Ku
bica cu 113,30 și Fiille (R.D. Germană) 
cu 111,80 p. întrecerea rezervată gimnas
telor a revenit polonezei Kubickova cu 
75,40 p, urmată de Vilczek (Polonia) cu 
74,50 p și Meissner (R.D. Germană) cu 
74,15 p.

C. M. de tenis de masă-1967 
nu vor mai avea loc ia Melbourne

LONDRA, 19 (Agerpres). — Federaț» 
internațională de tenis de masă a ar.v.îj 
țat că viitoarele campionate mondiale, 
programate în 1967 la Melbourne (Austra
lia), nu vor mai avea loc probabil în 
această țară, deoarece guvernul austra- 

, lian nu garantează acordarea vizelor 
de intrare tuturor țărilor participante. 
In această situație este posibil ca „mon
dialele" din 1967 să fie chiar anulate, 
dacă bineînțeles o altă țară nu se va 
oferi să le organizeze în locul Austra
liei.

Meciul de șah Petrosian—Spasski
Cea de-a patra partidă a meciului pen

tru campionatul mondial de șah dintre 
Spasski și Petrosian s-a încheiat remiză 
la mutarea a 44-a. Scorul meciului. este 
astfel 2—2.

Azi se dispută partida a cincea.

meciului cu Dukla Kolin
Se apropie ziua returului semifi

nalei „C.C.E." Dinamo — Dukla 
Kolin, programată sîmbătă în Ceho- ■ 
slovacia, unde voleibaliștii echipei I 
bucureștene pleacă în cursul după- : 
amiezii de mîine.

Ultimele lor antrenamente s-au des
fășurat într-un sănătos spirit de 
muncă conștiincioasă, avînd ca punct 
de plecare și prețuirea adversarului, 
a cărui înfrîngere din tur e departe 
de a-i face pe sportivii noștri să con
sidere o simplă formalitate partida 
din Cehoslovacia. Dinamoviștii știu 
că totuși au o sarcină grea, dar șl că 
nu trebuie să rateze calificarea în 
finală.

Voleibaliștii noștri manifestă o 
formă corespunzătoare și deosebită j 
poftă de joc. In nota lor bună — I 
Derzei, Cozonici, Stoian, Tîrlici (din 1 
ce în ce mai eficace), Schreiber, | 
Smerecinschi, Corbeanu (aproape j 
complet revenit în formă) și Ganciu ; 
(în evidentă redresare și el). In plus, ’ 
îmbucurătoare și demnă de o men
țiune este siguranța sporită în exer
ciții a tinerilor Mânu (în special) și 
Dobre. Ceea ce, cunoscînd cît valo
rează rezervele bine pregătite și cu
rajoase, prezintă desigur o mare im- i 
portantă pentru previzibilele dificul
tăți ale raeciului-revanșă cu Dukla. 
La cîștigarea lui e foarte posibil ca 
acești doi tineri să fie chemați a-și 
aduce contribuția alături de ceilalți. 
De va fi nevoie, se va putea deci 
nune bază si pe ei I

C F.

CALEIDOSCOP
Acest adolescent in vîr- 

slă de 17 ani este fotbalis
tul brazilian Adilson Pe
reira. Tatăl său poartă un 
nume faimos : Didi (Waldyr

Pereira — pe numele său 
adevărat). Copil din prima 
căsătorie a Iui Didi, Adil
son este crescut acum de

tatăl său vitreg, Moacir, 
antrenor al echipei Minei- 
ro din Belo Horizonte. 
In prezent, .Adilson este 
cel mai bun junior al echi
pei Fluminense din Rio de 
Janeiro și este cunoscut 
sub numele de Bibi (nume 
care rimează perfect cu cel 
al- tatălui său adevărat). 
După părerea specialiștilor 
Bibi va deveni intr-o bună 
zi, tot atit de celebru ca 
și... Didi.

SPECTATORII care au a- 
sistat la un concurs de a- 
tletism organizat recent Ia 
Los Angeles erau cît p-aci 
să fie martorii unui ex
cepțional record mondial 
datorat... neatenției oficiali
lor. Săritorul cu prăjina 
Mark Savage, după o încer
care reușită la 5,04 m, a 
cerut să i se ridice ștache
ta la 5,10 dar la această să
ritură a doborît în cădere, 
cu brațul. Atletul american, 
contrariat de eșec, a cerut 
să se remăsoare înălțimea 
șî s-a constatat că ștacheta 
fusese pusă la 5.40!

MARTIN LAUER, core- 
cordman mondial la 110 m 
garduri (13,2), s-a dedicat 
...discului. Nu este vorba 
de o nouă preferință atle
tică, ci de o Înclinație deo
sebită pentru muzica ușoa

ră. Ultima sa creație muzi
cală a fost imprimată pe 
discuri, in 300 000 de exem
plare.

„SÎNT GATA să pariez 
pe oricît că Italia va intra 
în semifinalele campiona
tului mondial de fotbal din 
Anglia' — a declarat He- 
lenio Herrera. Celebrul an
trenor prevede, alături de 
Italia, prezența Angliei, Bra
ziliei și U.R.S.S. în aceste 
semifinala

GUVERNUL egiptean in
tenționează să prezinte Co
mitetului International O- 
limpic candidatura orașului 
Cairo pentru organizarea 
J.O. din 1976. A fost ela
borat un plan de pregătire 
care prevede terminarea 
construirii tuturor bazelor 
spoitive necesare, cu patru 
ani inainle de desfășurarea 
Jocurilor. Un stadion cu o 
capacitate de 100 000 de 
locuri a fost inaugurat re
cent în capitala tării.

S-A CALCULAT că lan
sată de un aruncător de cla
să mondială, greutatea are 
o viteză inițială de 54 km 
pe oră, discul —- de 84 km, 
ciocanul — 61 km, iar suli
ța — 122 km !

IN CURIND un nou Gee- 
sink iși va face intrarea 
(glorioasă, susțin specialiș
ti) in arena internațională a 
judo-ului. Este vorba de Ge
rard, tratele campionului o - 
limpic, care la 15 ani (105 

kg) este deținător al .cen
turii negre"

CEA MAI MARE surpriză 
a campionatelor de iarnă 
ale înotătorilor americani 
disputate recent în Florida 
a fost eliminarea în serii a 
campionului olimpic Don 

DUPĂ aproape o jumătate de secol doi înotători 
celebri, foști recordmani mondiali și olimpici și... rivali 
s-au îniîlnit din nou. Este vorba de americanul Johnny 
Weissmuller (in stingă fotografiei) și havaianul Paria 
Kahanamoku. Weissmuller a fost campion olimpic la 
100 m liber în anii 1924 și 1928 și recordul său pe 
această distanță (57.4) a supraviețuit din 1922 pînă in 
1934! După 1928 el a devenit actor de cinema, tur- 
nind filmele pline de peripeții și aventuri ale lui 
„Tarzan". Kahanamoku a urcat și el pe podiumul 
olimpic în 1912 și 1920 și a deținut recordul lumii pe 
100 m cu 1:00,4.

Sc.hollander la proba de 500 
ya'rzi. Cîștîgătorul, Buckin
gham, a parcurs distanța în 
4:41,1 timp ce echivalează 
cu mai puțin de 4:07,0 pe 
400 m (recordul mondial la 
400 m este 4:12,2)
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