
«MM

SPORTUL IN VIATA llCONSTRUCTORILOR GĂLĂTENÎI-ipoteca CcnV 
pegiona'ă

-n
aia

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

seLa mijlocul lunii iulie 
împlini cinci ani de cînd 
cavatoristul Nicolae Afteț

vor 
ex- 

a 
scos prima cupă de pămînt pe
platoul Smîrdan. Acest moment 
marca începutul traducerii în 
viață a sarcinilor trasate de 
partid, cu privire la construirea, 
la Galați, a celei mai mari uzine 
siderurgice a țării.

Pentru înălțarea „cetății de 
foc* gălățene și-au dat întîl- 
nire pe malul bătrînului port 
dunărean constructori din toate 
colțurile țării, oameni care au 
muncit și muncesc cu hărnicie 
și iscusință.

în contextul preocupărilor 
_ extraproductive ale constructo

rilor Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej* se 
află prezente activitățile cele 
mai variate cu un bogat con- 

„ ținut instructiv-cducativ. Prin-

singură asociație sporti- 
un număr de 
ai UCFS, în

sportiv Oțelul are

50 de
prezent

27

Mii de oameni 
în mo.-l organi-

fizice șî jocuri-
..Oțelul' are în

secții afiliate
650 de sportivi

ai Insignei de polisportiv. Suc
cese remarcabile s-au obținut 
și pe linia sportului de perfor
manță (în secțiile de parașu
tism, aeromodelism. box, lupte 
și haltere). Maestra sportului 
și multipla campioană Angela 
Năstase. maestrul sportului Pe
tre Poalelungi. boxerii V. Po- 
•tolea și G. Tănast ca și mulți 
alți sportivi sînt binecunoscuți 
și apreciați de constructori.

Un accent deosebit se pune 
pe depistarea și creșterea e- 
lementelor talentate.
în cadrul clubului fu:
ză două centre de inițiere 
antrenament la box. două 
lupte, unui 
la handbal 
școlar al 
derergic.
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tre acestea, activitățile sporti
ve de masă au luat o deosebi-ă 
amploare. Dacă în anul 1962 
pe șantierele de construcții e- 
xista o 
vă, cu 
membri 
Clubul
de asociații sportive care înglo
bează peste 12 000 de mem
bri. Sportul a prins rădăcini 
adinei în viața constructorilor 

-Combinatului, 
practică’ acum 
zat exercițiile 
Ie sportive, 
prezent 42 de 
Ia federații și
legitimați. In cadrul activității 

’ de masă nnmai în anul 1965 
au fost organizate 55 de du
minici cultural-sportive. cu 
pest? 8 000 de participanți. ca 
și 50 de acțiuni turistice la care 
au luat parte 5 400 de con
structori. De asemenea, aproape 
2 500 de tineri s-au
în cadrul Spartachiadei de. vară 
iar 3 100 de muncitori, tehnici
eni și ingineri sînt purtători

întrecut

Astfel, 
țicnea- ț 

șil 
lai 

la haltere, cite unu! I 
și fotbal etc*. Grupul 

Cwnb’matulai
cu cei 1 600

ing. 
locțiitor al 
tetului

si
de

ION MĂNUC 
secretarului Coai- 

de partid al Combina
tului

„Gheorghe

Florin Gheorghiu și Viktor Korcinoi
lideri in turneul internațional de șah

Argentina Menis.Craioveanca
noua recordmană de junioare 

a tării
Foto : R. Vilara

siderurgic 
Gbeorghiu-Dej 
Galați
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CONCURSUL DE PRHAHRA
AL AILET1L0R JUNIORI
NUMEROASE TALENTE PRINTRE CEI MAI TINERI 

CONCURENȚI

întrecerile juniorilor de ca- 
teg. a Il-a (15—16 ani) din ca
drul concursului republican 
de primăvară au prilejuit o 
serie de dispute vii, echilibra
te și, în general, de o valoare 
tehnică mulțumitoare pentru 
etapa actuală. Ceea ce ni s-a 
părut însă lucrul cel mai im
portant este că multi dintre 
cei 283 de băieți și 243 de fete 
sînt'bine „clădiți" și stăpînesc 
satisfăcător noțiunile de bază 
ale probelor respective^ abso
lut necesare pentru un progres 
rapid al rezultatelor lor.

Cu acest prilej au fost în
registrate Moi recorduri repu
blicane în probele de tetratlon 
Nicolae Piță — 2587 p și, res
pectiv, Florian Radu — 2455 p.

Pe foile de concurs au fost 
înscrise alte rezultate: JU
NIORI H: 1000 m: P. Vlad 
(Din.) 2:42,8, I. Lenghiel (CSM 
Cluj) 2:43,6, I. ChirUă (SSE II) 
2:45,9,- 3 km marș : S. Rașcu

14:59,0, 
15:27,2, 

Biic.) 
15:36,2 ; 4 x 100 m : SSE I — 
1 45,0, SSE I — 2 46,9, SSE II 
— 1 47,0 ; triplu : F1-. Șișu (SSE 
Cr.) 13,25, VI. Iliescu (SSE Ba
cău) 13,09, V. Milller (SSE 
Arad) 12,77; ciocan (5 kg) : 
Em. Dautner (SSE Arad) 46,96, 
Al. Melencluc _(SSE Brașov) 
46,50, G. Georgescu (Dinamo) 
45,82,- triatlon I : M. Linq 
(Viitorul) 1864 p (80 m — 9,4, 
lungime — 6,41, greutate — 
10,12), VI. Toma (CSS) 1808 p, 
I. Ioniță (St. Alex.) 1737 p; 
triatlon II: C. Scafeș (SSE 
Cluj) '1735 p (90 mg —• 13,5, 
înălțime — 1,80, greutate — 
9,66), Ad. Cosmănescu (Steaua) 
1663 p., P. Smadea (Lie. 2 
C.-lung) 1602 p,- tetratlon I: 
N. Piță (Tract. Brașov) 2587 p 
(80 m — 9,5, suliță — 49,83,

(Șc. Sp. UCFS Roman) 
Gh. Niculescu (SSE I) 
M. Brindurel (CSS

(Continuare in pag. a 2-a)

Iată că a venit și primăvara ! 
Soarele își împarte cu tot mai 
multă dărnicie razeie-i străluci
toare. în curînd iubitorii nata- 
ției vor participa la primele 
concursuri în aer liber. Pentru 
a ne edifica asupra stadiului 
pregătirilor pentru noul s-ezon, 
ne-am propus să facem o vizită 
la bazinele de înot din Capi
tală.

LA ȘTRANDUL IZVOR...

parat stația de amplificare. Ves
tiarele, dușurile și celelalte in
stalații aferente sînt in f fectă 
ordine. Urmează să se execute 
lucrările de vopsitorii și zugră
veli, astfel că la 1 iunie să-și 
poată deschide porțile și acest 
bazin. După cum ne-a relatat 
tov. Vlad Dogarii — șeful sec
ției de cultură fizică și sport — 
la Palatul pionierilor vor în
văța sâ înoate în acest an 2 000 
de copii.

turneului 
partide 

de luptă, presărate cu momente 
interesante. N>ci,o remiză, cinci 
partide decise și două între
rupte. Pe prim plan, victoriile 
obținute de Florin Gheorghiu 
și Viktor Korcinoi. care îm
part acum conducerea in cla-

a
unda a 
atorilor

Campionul nostru a avut âe 
rezolvat probleme de strategie 
și tactică in fața lui M. Pavlov, 
decis să-și valorifice orice șan
să- Dar Fl. Gheorghiu n-a evi
tat riscurile, a făcut rocada 
mare și a pornit energic la

atac pe flancul regelui. Pătrun- 
zînd cu doi pioni în tabăra 
negrelor. Florin a eliminat pe 
rind orice posibilitate de rezis
tență a adversarului său, obli
gat să cedeze la mutarea 52. 
Cum si Koferov a cedat fără 
joc întrerupta din prima run
dă cu Fl. Gheorghiu, acesta 
totalizează acum 2 puncte.

La fel și Korcinoi, care a con
dus cu energie și siguranță 
partida cu Soos, „sufocat” de 
presiunea pieselor grele con
duse de marele maestru.

în celelalte partide, Partos 
l-a învins frumos pe Ghițescu

-arului

..Cupa României** la nwtocres

EVOLUȚII SATISFĂCĂTOARE
LA ÎNCEPUT DE SEZON

:n preocupărilefigurează 
clubului.

Cura atit la bazinul de înot 
Obor cit și la bazinul Construc
torul volumul activității la na- 
tație este deosebit de mare în

Duminică dimineața din tram
vaiele arhipline se revărsau în 
Pantelinion mii de iubitori ai 
motocîclismului. „Cupa României66 
la motocros a stîrnit un vin in
teres și întrecerile desfășurate în 
organizarea clubului sportiv Me-' 
talurgistul au avut darul să-i 
satisfacă pe cei care s-au depla
sat la marginea Capitalei.

„Cupa României66 la motocros 
— competiție ce se desfășoară în 
două etape (ultima va avea loc 
Ia 15 mai la'Tg. Jiu) — vine să 
învioreze întrucîtva programul 
conipetițional al acestei ramuri 
sportive. Lipsa de competiții a 
făcut ca în această primă între
cere oficială sportivii noștri să 
dovedească -— în general —- ca
rențe de pregătire. Cu toate a- 
cesțea întrecerile — datorită .pof
tei de concurs66 a sportivilor — 

u fost spectaculoase. Publicul 
aplaudat deopotrivă evoluția 

veBetelor66 și pe aceea , a. tinere
lul. Cei din urmă ' aii cucerit 
ate chiar mai 
lorilor "prin rial 
re și-au apărat 
La clasa 250

aportului Cristian 
at suporterii prin 
țreșeall in ambele manșe Deși 

de Șuier. M. Pop (defec- 
urul 6) și Dănescu înI

UTȚTi
mult iniia.-; «ner- 
i il și e:;ergh cu 

șansele.
crac, maestrul 
Doviț și-a îneîn- 

ev< dulie fărî 
manșe

...am găsit un imens șantier.
Se lucrează în ritm intens, încă 
de la începutul lunii martie, la 
reparația capitală a ștrandului. 
Responsabila bazei, tov, Lucre- 
ția Doman, ne-a comunicat că 
prin efectuarea unor transfor
mări, ștrandul Izvor își va mări 
capacitatea cu 2 000 de locuri. 
Sînt în construcție noi cabine, 
dușuri, uluce de spălare, se rea- 
mena.jează cele două bazine, 

, plaja și cabinetul medical. Spa
țiile verzi vor cuprinde o su
prafață de 1 000 
vor fi terminate.
de 1 iunie..

MAI MULTĂ ATENTIE 
LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE

GATA DE

m.p. Lucrările 
în jurul datei

START !

La bazinul 
nierilor s-a 
cursul lunilor martie și aprilie. 
Au fost reparate unele insta
lații de la trambulină, dușuri, 
tobogan și balustrade. Tot în 
această perioadă s-au amenajat 
noi porți pentru polo și s-a re-

de la Palatul pio- 
lucrat intens în

Un alt popas l-am făcut la 
ștrandul Obor, aparținîstd Scolii 
sportive de elevi nr. 2. Lucră
rile efectuate pentru repararea 
instalațiilor de alimentare cu 
apă au fost terminate din timp. 
Regretabil este faptul că admi
nistrația bazinului n-a avut în 
vedere amenajarea plajei și a 
grupului de vestiare, a căror 
construcție, începută cu cîtva 
timp în urmă, a fost lăsată în... 
voia soartei.

O situație asemănătoare am 
întîlnit și la bazinul Construc
torul (fost Recolta). La clubul 
Constructorul există o stare de 
autolinișlire. Pînă. Ia 1 iunie, 
mai este timp, și-au zis proba
bil tovarășii care răspund de 
administrația, bazinului. Așa se 
explică faptul, că, la ora ac-explică faptul, că. Ia
tuală, lucrările privind amena
jarea plajei, repararea trambu
linei și vopsirea gardurilor nu

Foto : Șt. Ciotloș

Săritură spectaculoasă.
Eugen Keresteș

prin atac de mat, iar Ciocîltea 
a debutat cu o victorie Ia 
Neamțu, transformînd mai re
pede un pion în damă înlr-un 
final ce părea egal. Minici a 
ciștigat dama Iui Kavalek (con
tra turn și nebun) și apoi par
tida.

La întrerupere, Matulovici 
are calitatea în plus la Kola- 
rov, la fel și Bednarski la 
Garcia, cu deosebirea că ulti
mul are și un pion mai puțin.

In clasament, V. Korcinoi și 
Fl. Gheorghiu au 2 puncte, iar 
cite un punct au cules Partos, 
Soos, Minici, Ghițescu, Bed
narski. Czerniak și Ciocîltea. 
Ultimii trei mai au cite o par
tidă de disputat.

Azi se joacă runda a treia.

RADU VOIA

Ț.S.K.A. Moscova
sosește miercuri

in Capitală
După cum 

meciul retur 
nalei „CUPEI 
ROPENI” la 
tre RAPID .
Ț.S.K.A. MOSCOVA va avea loc 
vineri 29 aprilie, ora 18, în sala 
Floreasca

Pentru . _ 
liștii sovietici 
sirea la București în dimineața 
zilei de miercuri 27 aprilie.

Jocul va fi condus de un arbi
tru belgian, încă nedesemnat.

s-a mai anunțat,: 
din cadrul semifî- 
CAMPIONIIOR EU- 
volei masculin diri- 

BUCUREȘTI și

din Capitală.
partida retur voleiba- 

și-au anunțat so-

Etapa a 19-a a campionatului 
categoriei A de fotbal 
se dispută luni 2 mai

Jocurile etapei a 19-a a campionatului categoriei A, pro
clamate inițial pentru ziua de 1 Mai,-se vor desfășura LUNI 
2 MAI după următori i piograrn : Politehnica Timișoara — 
Universitatea Cluj, Petrolul — Farul, U. T. Arad — Știința 
Craiova, Dinamo București — Dinamo Pitești, Steagul roșu — 
Rapid. C.S.M.S. — Crișul. Toate jocurile încep la ora 17.

Meciul Siderurgistul — Steaua a fost amînat pentru o dată 
care va fi stabilită ulterior, întrucît formația bucureșteană 
evoluează duminică 1 Mai în compania formației braziliene 
Vasco da Gama.

în campionatele categoriilor B, C și juniori, jocurile se 
vor desfășura de asemenea luni 2 mai. Juniorii vor juca 
dimineața, de la ora 9, iar echipele de B și C de la ora 11.

HRISTACHE NAUM
Iuire in pas. a 2 a) (Continuare in pag. a 2-a)

G. CIORANU



(Vrinare din pag. 1)

elevi, oferă multiple posibilități de a- 
legere și pregătire a elementelor de 
perspectivă.

în competițiile și campionatele or- 
gp.r.izate la nivel republican, clubul 
sportiv al siderurgiștilor gălățeni a- 
liniază echipe la fotbal, lupte libe
re și greco-romane, box și haltere, 
iar în competițiile raionale și regio
nal,' sînt nezente 18 formații. Atît 
pentru sportivii de performanță cit și 
pentru marea masă a practicanților 
sportului din cadrul combinatului este 
asigurată Baza tehnico-materială. în 
continuă dezvoltare : 15 terenuri de 
volei, 3 terenuri de fotbal, terenuri 
dc handbal și baschet, 4 săli de sport, 
fi popicarii, numeroase spații pentru

avÎÂtÎesport/vă
Pe aerodromul Clinceni, fruntașii spor

itului cu parașuta din Capitală și-au dis
putat întâietatea în cadrul etapei regio
nale a campionatului republican de pa
rașutism pe anul 1966. La primul salt — 
cel de la înălțimea de 2 000 ni cu des
chiderea întârziată a parașutei între 25— 
30 secunde (evoluții) — s-au înregistrat 
următoarele rezultate : feminin : 1. Ele
na Băcăoanu 437 p. 2. Elisabeta Popescu- 
Călin 435 p ; masculin : 1. Gheorghe Ian- 
cu 484 p, 2. Ion Roșu 467 p. 3. Ion Ne- 
groiu 464 p. In proba a doua — salt in
dividual eu aterizare la punct fix de la 
înălțimea de 1 000 m și deschiderea in-

AU CITE
meciurile

tirziată a parașutei pînă Ia 10 secunde 
— sportivii parașutiști au obținut urmă
torul punctaj : feminin : 1. £lena Băcă- 

--- --- - 436
1.

458

numărul

a avut 
coresji

aruncări și sărituri etc. Se preconi
zează, totodată, construirea unui mare 
complex sportiv în cartierul Țiglina.

Bogata activitate sportivă de aci e- 
xercită o influență pozitivă și în pro
cesul de producție, mărind capacita
tea dc muncă a siderurgiștilor, ran
damentul lor. Beneficiind de condiții 
optime de muncă și de trai, de petrecere 
în mod plăcut și util a timpului liber, 
constructorii noștri contribuie cu însu
flețire la întîmpinarea cu succese de 
seamă a celei de a 45-a ani-seamă
versări a partidului, la realizarea sar
cinilor trasate de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., care prevăd darea în func
țiune. la termen și la cel mai înalt 
nivel calitativ, a obiectivelor prevă-

Revenim 
nostru de 
amănunte 
disputate duminică în pri
ma serie a categoriei A.

în seria feminină, la 
București s-a înregistrat 
o surpriză : Confecția a 
întrecut pe Rapid (cu 
9—8). Pentru cei care au 
asistat la joc. acest rezid
it n-a constituit însă 
urpriză.
n 

mai bun din acest 
Ea 
zică
i-a permis 
proape tot 
viu. Jocul

oanu 467 p. 2. Elisabeta Minculescu 
p. 3. Doina Șuta 404 p : masculin 
Ion Roșu 479 p. 2. Cornel Serghii 
p, 3. Gheorghe Ieremla 449 p.

Clasamentul general al etapei : 
nin : 1 
pioană regională, 
Călin 826,6 p. 3. 
436 p ; masculin : 
campion regional, 
880,1 p, 3. Gheorghe Iancu 869,8 p.

lentul general al etapei : femi- 
Elena Băcăoanu 904.3 p — cam-

2. Eîisabeta Popescu- 
Elisabeta Minculescu

1. Ion Roșu 946,2 p —
2. Mircea Ciobanu

• Cervenka (Dinamo Bacău) n-a mai puiul
\ veni. Anghpl (Universitatea) bine angajat la 
I semicerc, va executa rapid nionjonul și aruncarea, 
\ mareînd un nou gol. Fază- din partida Universi- 
i tatea București — Dinamo Bacău 11—3.

Foto : V. Bageac

la joc.
constituit însă o 
Confecția a făcut 

meci bun, poate cel 
: sezon.

o pregătire fi- 
j.unzătoare, care

S3 păstreze a- 
timpui un ritm 
organizat în a- 

părare și acțiunile care în 
majoritatea timpului au 
„mersM în direcția porții 
i-au netezit drumul spre 
victorie. In schimb. Rapid 
a jucat sub așteptări, cu 
multe execuții greșite (dy@ 
care a primit chiar goluri), 

în cealaltă partidă din 
Capitală. I niversitatea- n-a 
avut probleme în fața Vo
inței Odorhei. de - care a 
prea mari eforturi.

scontate, mai puțin cel de la Ploiești. 
Universitatea București a cîștigal la di
ferență partida cu Dinamo Bacău ; to
tuși scorul (.11—3) pare mai mult de 
joc feminin. Numărul mic de goluri în
scrise se explică pe de o parte prin 
comportarea mai slabă în atac a studen
ților, care au ratat numeroase ocazii și 
mai ales contraatacuri, iar pe de altă 
parte prin forța dc șut extrem de redusă 
a oaspeților (22 de 
ciul însă, n-a plăcut 
închis

La Brașov, 
țorie netă (19—10), dar
exprimă 
caInieii 
precizie 
a apărat excepțional. i 
resp.). Știința Calați a 
pe Tractorul (17— 
de

aruncări !...).. Me- 
n-a plăcut datorită jocului 

și cu multe neregulari tați.
*<caua a obținut o 

diferența 
și o diferență de valoare.

au atacat mai mult, dar cu 
în aruncări. în plus, Dincă 

(E. Bogdan, 
i învins în final 

-13) după o partidă 
slabă calitate, cu multe pasc-greșite 
aruncări imprecise. (T. Siriopol, co
li.). în fine. Politehnica Timișoara 

a cîșligat (17—6)' fără emoție întîi- 
nirea cu Voința Sighișoara, care a 
firmat prin comportare locul uh im 
cu pat.

CLASAMENTE 
SERIA I, FEMININ

Astăzi de la ora 20: Romania (B) —Cuba la polo
desfășurat la sfîrșitul 

trecuitc a încheiat cel de 
de copii 
din re-

1. AD.

Cotncursul 
saDitămînii 
al treii'ea ciclu al îcitreceriloir 
în haz'su acoperit. Iată cî-teva 
zidtă-tele înregistrate :

BĂIEȚI — 33 m fluture :
SPINEA (Dinamo) 21,7, S. Cosmes-cu 

/Steaua) 22.2, 3. A. Adam (Steaua) 
^23.2. 4. D. Stăniloaie (Steaua) 23.3 :
33 m bras : 1. CR. MATEESCU

’țStțaua) 25,8. 2. A. Adam 26,1, 3. Ad. 
b\redt (SSE 2) 26,4 ; 200 m bras : 1. 
A. ADAM 3:13,8, 2. D. Ap o tec ar 
•(SSE 2) 3:22,8, 3. Cr. Mateescu 3:22.9 ; 
133 m mixt: 1. S. GOSMESCU 1:51,4, 
2. A. Spinea 1:56,0. 3. L. Pătrașcu 
(Viitorul) 1:57,8, 4. L. Adi (Dinamo)- 
1:58,2; 4x100 m mixt: 1. IUNAM0 
5:45,6, 2. Steaua 5:49.5. 3. Viitoru 
,6:03,6; 33 m liber: 1. CR. MATEES
CU 19,6. 2. S. Co-smescu 19,9. 3. A. 
Spinea 20.4, 4. G. Popescu (SSE 1) 
20.4; 33 m spate: 1. M. MOVANU 
1{SSE 2) 22,7, 2. A. Spinea 24,2, 3. 
t. Adi 24,5, 4. S. Cosmescu 24,5 ; 
’400 m liber: 1. S. COSMESCU 5:35,7, 
2. A. Spinea 5:37,2, 3. P. Ghiodaru 
*(SSE 2) 5:42,4 ; 200 m spate: 1. M. 
MOVANU 2:48,8, 2. L. Adi 3:00,2,

C. Pîrvulescii (Viitorul) 3:00,6.-• 4.-.
L.. Copcealău (Dinamo) 3:00,8 — nou 
rec. de sală pentru copii de 11—12 
ani ; 4 x 100 m liber : 1. STEAUA 
5:08,6,, 2. Viitorul 5:20.1. 3. Dioamn 
5:31,0.

99

FETE — 33 m liber: l.« MARA 
HAHANU (Viitorul) 20,7, 2. Mihaela 
Petre (Steaua) 21,4, 3. Rodica Nete- 
joru (-Steaua) 21,7, 4. Ruxandra Aa
Gheorghe (Dinamo) 2U8’; 33 m ’ spa
te : 1. IOANA CARTOJAN (Rapid) 
25,0. 2. Carmen Nicovi-ci (SSE 2) 
26,0, 3. Mihaela Vasiliu (Rapid) 26,2 ; 
400 m liber: 1. ICA PĂDURELEANU 
(Viitorul) 6:14,0, 2. M. Hahanu 6:21,2. 
3. R. Gheorghe 6:24.0 ; 200 m spate : 
1. I. PĂDURELEANU 3:14,2, 2. Lu
cia Radu (Dinamo) 3:16,3 — rec. de 
sală pentru copii de 11—12 ani ; 3. 
I. Ca-rtojaci 3:16,9; 4x100 m liber: 
1. SSE 2 5:42,3 (în schimbul I, Anca 
Pop a ,.mers“ 1:27,9 — nou rec. de 
sala), 2. Dinamo. 5:43.0. 3. Viitorul 
5:55,5; 33 m bras: 1. LILIANA
BURLACU (Dinamo) 26,1, 2. A. Pop 
26,7, 3. I. Cartojan 26.8 ; 33 m flu
ture : 1. GLORIA VOINOVSKI (SSE 
1) 23Ă. 2. M. Hahanu 24.6, 3. I. Pă-

200 m bras : 1. A.
M. Vas iii iu 3:24,2. 3. 

(Dinamo) 3:24.3 :
R. GHEORGHE

dureleanu 24,7'; 
POP 3:19,4. 2. 
Anca Mihăilescu 
133 m mixt : 1. 
1:58,1. 2. G. VoinOvski 1:58,2. 3. I. 
Cartojan 2:04,4: 4x100 m mixt: 1 
RAPID 6:09.0, Dinamo 6:19.2.

Cu aceste ultime 
prilejuit și trei noi 
cane de sală pentru 
seri-a concursurilor

întreceri, 
recorduri 
copii, s-a 

îti bazitn

care au 
republi- 
îticheiat 
acoperit

(I riiuire

timpul verii, se 
spor ti vă de elevi 
tiv Constructorul 
diciois lucrările <
Ha j ari, 
întreținerii bazinelor

impune ca Școala 
nr. 2 și clubul s.por- 
să pilanifice mai ju

de reparații și ame- 
să acorde o mai mare atentie

Au mai rămas numai cîteva zile 
pînă la deschiderea noului sezon com- 
petițional la natație. De aceea, se im
pune ca toat<e pregătirile la bazinele 
de îno't să fie terminate din timp.

Selecționata- de polo a Cubei a sosit 
ieri ,în Capitală pentru a susține o 
serie de întîlniri cu cîteva formații 
românești. în prima partidă, sportivii 
cubanezi vor primi replica reprezen- 
' itivei secunde a țării. Meciul este 
programat astă-seară, de la ora 20, în 
bazinul acoperit de la FI o re ase a.

în zițlfle următoare, oaspeții vor 
întîlni, pe rînd, prima formație a 
României, selecționata noastră de ju
niori și formația Progresul, care a-cti 
vează . în prima categorie a campio
natului republican.

Campionatul Capitalei la polo, com
petiție ce permite formațiilor de ca
tegoria I p ultimă verificare înaintea 
campionatului republican, a început 
de cîteva zile în bazinul de la Ștran
dul Tineretului. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate : DINAMO — 
I.C.F. 14—2 (4—0, 2—2, 5—0, 3^-0). 
Au marcat ; Popa 6, Marcul eseu 2, 
Novac 2, Fleșerru 2, Mihăile&cu 2 
pentru învingători și Ionescu și Lazăr 
pentru învinși ; STEAUA — PRO
GRESUL 14—1 (3_L 5—0, 4—0,
2— -0). Au înscris : Bădiță 7, Firoiu 2,
Kari 2, Szabo, Neacșu. Gulineac pen
tru Steaua, respectiv I. Popescu pen
tru Progresul; DINAMO — PRO
GRESUL 9—0 (3—0, 1—0, 2—0,
3— 0) 
șeriu 
țescu 
(3—0, 
Bădiță 4. Neacșu 3, Kari 
cu pentru Steaua și Barbu și Nistor 
pentru I.C.F. : RAPID — UNIREA 
8—3 (2—0. 2—1, 1 — 1. 3—1). Autorii 
golurilor : Miu 2, Rizea 2. Rusu 2, 
Ghidali, Mustață de la Rapid și Co- 
ciuban. Nicolae 2 de la Unirea.

DINAMO —
9—0 (3—0, 1—0,

prin golurile marcate de : Fle- 
3, Kroner 2. Popa 
2; STEAUA —
1—0. 3—1. 3—1).

2 ' și Grin-
1. C.F. 10—2
Au. înscris :

2, Teodores-

J.a 1 imișoara. Inc.
9—5 mulțumită unui
mi coș, variat -în atac
fa re -— un adversar
care ■:i opus o dîrză
palele realizatoare : A

1. Universit. Timiș.
2. Mureșul T. Mureș
3. Universit. Buc.
4. Rapid București

. 5. Tractorul Bv.
6. Lie. nr. 4 Timiș
7. Confecția Buc.
8. C.S.M. Sibiu
9. Rulmentul Brașov

10. Voința Odorhei

SERIA I,

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
7
8
6
5
5
3
2
1

1
3
4
1
3
3
0
0
1
2

HARNICI GOSPODARI

La 
plăcut 
sat în 
gătitoare Ja bazinele de înot. Au fost 
terminate reparațiile la bazinele de 
50 m, 25 m și la bazinul de sărituri, 
încă de la 11 apriilie sportivii frun
tași și-au. început antrenamentele în 
aer liber la bazinul de 50 m. Au fost 
terminate, de asemenea, reparațiile 
.vestiarelor, ale dușurilor și instalația 
de nocturnă. La terenurile de forță 
se lucrează în prezent la montarea 
instalațiilor aferente. Pînă la 1 mai 
vor fi terminate și lucrările de re
parații la bazinele pentru copii. Ad
ministrația ștrandului a manifestat o 
deosebită grijă pentru lărgirea spa
țiilor verzi. Au fost plantați 500 de 
trandafiri și cîteva mii de flori. Tov. 
Florin Drăghici de la administrația 
ștrandului Tineretului, ne-a . vorbit și 
despre amenajarea unui teren de bas
chet. care va fi terminat în trimes
trul II al acestui an.

ștraciduil Tineretului am fost 
impresionați dc stadiul avan- 
care se prezintă lucrările pre-

Evoluții satisfăcătoare ia început de sezon
ftrzzifire din jxig. 1)

impresionat -și a continuat să... danseze 
printre porțile traseului. Clasament : 
manșa I—1-Cr. Dovit. 2. M. Dănescu. 3. 
AL Șuier: manșa a Il-a —1. Cr. Doyiț, 
2. M. Dănescu. 3. C. Comari : final: 
1. CHIST 1 4V DOl'IȚ f MET AIA HC,jS- 
TUL) ; 2. Mihai Dănescu (Steaua) ; 3. 
Cicerone Comun (Poiana Cîrnpina) 4.
N. Dumitrache (Metalurgistul) ; 5. D. 
Ionescu (Dinamo) : 6. D. J asii eseu (Me
talurgistul). O mențiune pentru ciîrze- 
nia .și seriozitatea dovedită de C. Co
man în acest concurs.

Luptă foarte strînsă la 500 cmc. Prin
cipali candidați la primul loc Eugen 
Keresteș și Erwin Seiler. în prima manșă 
Eugen Keresteș a mers ca un bolid ne- 
lăsînd nici o șansă adversarilor. în cea 
de a doua a luat însă un start foarte 
prost aflîndu-se după primul tur pe lo
cul 6. Scăpat în fată. E. Seiler a aruncat 
în luptă, toată energia șa și a solicitai

la maximum rr 
fel s-a menținu 
Gh. Ton a făcu 
un gest., coleg 
se va putea î» 

restes și asigui 
cui T în etapă 
— 1. E. Krrr

2. L. Keresteș.
7. E. Keresteș 
(Metalurgistul) 
4. O. Ștefani 
Oiidiu (St. r. 
(Loc. Ploiești).

La tineret (300 cmc) băieții lui Ion 
Spiciu s-au impus categoric. Poiana 
Cîrnpina este, fără îndoială, cea mai 
bună secție din provincie în ceea ce pri
vește creșterea tinerelor cadre. Clasa
ment : 7. C. Coran (Pcriana Cîrnpina) ; 
2.G. Brauer (Foința Sibiu) ; 3. A. Io
nescu (Dinamo) ; 4. I. Bobîlneahu (St. 
r. Brașov); 5. A Ier. Palier (Poiana 
Cîrnpina); b. li, Pongraț (Foinfa Sibiu).

ncadra în etica ‘ 
II în man.șă Iui 
rîndu-i astfel aces 
ă. Clasament: n 
t'steș. 2. Gh. Ion

a Il-a — 1. E.
3: Gh. Ion :

• (Steaua) : 2. E
) : 3.
(St. r. Brașov); 5. P.
Brașov) ; 6. St. Florian

iia lo- 
nsa I 
3. E. 
Seiler. 
final: 
Seiler 

Gh. Ion (Steaua) ;
Brașov) ; r "

vic- 
nu

Lo- 
im- 
(S) 
co-

con- 
o

66
70
76
99
94

1
2
2
4
4
5
8

10
10' ÎW:144
10 79:142

MASCULIN

1. Dinamo Buc.
2. -Steaua Buc.
3. Universit. Buc.- .
4. Știința Galați
5. Dinamo Bacău
6. Raf. Tei ea j eh
7. Dinamo Brașov
8. Politehnica Timiș.
9. Tractorul Bv.

10. Voința Sighișoara

12
10

8

6
5
4
3
3
2

o 
o
1
1 
o
2
3
2
1
0

129: 
115: 
104:
137: 
107:

88:104 
97:120 
63:107

13
19
13
17
15
13
10
5
5
4

24 
2#
17
15
12
12
11

3

4

Concursul de primăvară al atleților. juniori
(Urmare din pag. 1) 

mg — 13,6 lungime —
(SSE* I) 2532

Arad) 2503 p 
FI. Radu- (CSO

90
M. Georgescu 
Mii Her SSE 
tratlon II :
Mare) 2455 p (80 m — 9,7, prăjină
— 3,40, 90 mg — 13,9, disc —
36,06), R. Gîrbea (Petrolul PI.) 2173 
p.; D. Bărăgău (SSE II) 2049 p? 
JUNIOARE II: 500 m: L. Matei (CSO 
Suceava) 1:2^,2, L. Izu (CSO Galați) 
1:24,4, A. Timal (SSE Sibiu) 1:24,8; 
4x100 m : SSE Ploiești 51,5, Viitorul 
51,5, SSE Brașov 52,5; triatlon I: Al. 
Popescu (lie. 35 Buc.) 1988 p (60 m
— 8,1, lungime — 5,28, greutate — 
6,47), M. Naghi (Lie. 2 Brașov) 1954 
p, C. Ionescu (SSE II) 1934 ; triatlon 
II : C. Popescu (Lie. 35 Buc.) 2051 p 
(60 mg — 10,6, înălțime — 1,51, greu
tate — 10,18), M. Enică (CSO Ga
lati) 2042 p, Em. Georgescu (SSE 
Ploiești) 1984 p; tetratlon II: A. Zir- 
to (L. N. Bălcescu Cluj) 2784 p (60 
in — 8,5, lungime — 4,88, 60 mg,— 
9,8, disc — 30,12), S. Tempeanu 
(SSE Beiuș) 2751 p, M. Miloșoiu 
(lie. 2 C.-lung) 2618 p ; tetratlon I: 
M. Mihard (Construct. Buc.) 2388 p 
(60 m — 9,0, înălțime — 1;36, 60 mg
— 9.6, suliță — 19,96), V. Cioric 
(SSE Brașov) 2322 p, M. Cirtan (SSE 
Brașov) 2293 p.

Clasamentele generale ale compe
tiției : JUNIORI 1: 1. SSE II Buc. 
42 p, 2. Metalul Buc. 37 p, 3. SSE I 
Buc. 22 p, 4. Rapid Buc. 21 p, 5. SSE 
Bacău 20 p, 6—7. SSE Reșița și GSM 
Cluj 18 p ; JUNIOARE I : 1. Dinamo 
Buc. 31 p, 2. Tractorul Tg. Secuiesc 
22,5 p, 3. SSE II Buc. 18 p, 4—5. Sc. 
Sp. UCFS Roman’ și Lie. 2 C.-lung 
Muscel 17 p, 6. Viitorul Buc. 13 p; 
JUNIORI II : 1. SSE I Buc. 27 p*2. 
SSE II Buc. 19 p, 3. SSE Arad 14 p,
4. Dinamo Buc. 13 p, 
12 p, 6. CSS Buc. 9 
II: 1. SSE Brașov 
Ploiești 13 p, 3. Lie. 
4 Timișoara 12 p,
10 p, 6. Lie. 2 Brașov 9,50 p.

în clasamentele mixte reprezentati
vele Școlii Sportive de Elevi nr. 2 
din București s-au clasat pe primul 
loc, cu 61 p la juniori cat. I și cu 
28 p la juniori cat. a Il-a

• Participînd, în afară de concurs, 
cîțiva dintre alleții noștri fruntași au 
obținut unele rezultate interesante : 
100 m : Gh. Zamfirescu 10,6, A. Sla- 
matescu 10,6, M. Vosminschi 10,7,
5. Ciochină 10,9 ; 200 m : Zamfiresci*. 
21,4, V. Jurcă 21,7, I. Răloi 21,8; 
triplu : O. Viscopoleanu 15,21 ; 100 ni 
F : Ec. Cheșu-Nourescu 12,2, V. Vis
copoleanu 12,5, V. Samungi 12,8.

5. Viitorul Buc.
p, JUNIOARE

17,5 p, 2. SSE
35 Buc. și Lie.

5. CSO Galati



AMICALA
DE LA GIULEȘTI

kasco da Gama joacă duminică BULETINUL CATEGORIEI C
Astăzi amănunte din

Sîmbătă seara, sala Ciulești a găz- 
Sțit o reuniune amicală de box la 
afe au participat pugiliști de la clu- 
urile bucureștene Metalul și Rapid, 
leuniunea a avut ca scop verificarea 
oxerilor ce vor lua parte, peste cî- 
:va zile, la zonele campionatului re- 
ublican individual. De-a lungul gă
ri, pugiliștii de la Metalul (antrenor 
. Stolanovici), s-au arătat mai bine 
regătiți decît adversarii lor.
în cel mai frumos meci al reuniunii, 

letalurgistul Gheorghe Cristea l-a în- 
«ns la puncte pe Ștefan Antonescu, 
ntr-o partidă disputată care i-a entu- 
iasmat pe cei prezenți. Fostul cam
ion republican Virgil Badea a îre* 
ut cu multă ușurință de I. Tudor 
e care l-a învins la puncte. Iată ce- 
elalte rezultate : M. Niculescu (Me
atul) b.p Gh. Petre (Rapid); M. Si
la (Rapid) b.p. T. Doiciu (Metalul); 
xh. Stan (Metalul) b.p. Gh. Anițescu 
Metalul); Gh. Zaharia (Metalul) b.p. 
t. Sion (Rapid); E. Popa (Rapid) b.p. 
). Popescu (Metalul); St. Florea (Râ
nd) m.n. 
Khpeanu 
Rapid).

la București!
După Canto do Rio, Flamengo, 

Metropol, Gremio, Porto Allegrense, 
Bonsuccesso și Bahia, iată că o nouă 
echipă din țara campionilor mondiali. 
Brazilia, ne vizitează țara. Este vorba 
de o formație cunoscută în lumea 
întreagă : VASCO DA GAMA. Uns- 
prezecele brazilian va disputa în țara 
noastră un singur joc, in compania 
formației bucureștene Steaua (dumi
nică. pe stadionul Republicii, cu în
cepere de la ora 19,30).

O parte din delegația sud-ameri- 
cană ; 
rești, 
făcut 
de la

ea s-a clasat pe loml a' doilea (dupi 
Santos) ki ..Cupa Taca", m care.joacs 
cele mai bune echipe d«i Brazilia 
și a luat parte la turneul ce reunește 
anual cele mai puternice echipe dit 
campionatele de Ia Rio de Janeiro ș 
Sao Paolo.

Existkid foarte multi jucători pro
fesioniști de valoare ridicată in ca 
arul duhului și întru 
,.Cariocas“ nu va fi 
septembrie. Vasco da 
tuit două echipe de 
care au luat parte la 
internaționale. O fom 
ducerea lui Zeze Moreira 
tigat turneu interna

latele d;

SERIA EST
I R l < TEX PORT FOCȘ XNI—META

LE L RxDĂLJI (3—0). — Meci frumos, 
în care echipa localnică a avut tot 
timpul inițiativa. Au înscris: Drasu 
(min. 38 — din 11 m și min. 69) și 
Aegus/orn (min. 85). (S'. Solomonovici 
— coresp.).

FLAM1 ȘII TCCUCI—UNI
REA NEGREȘTI (3—0). — După o 

at bine, în 
a ..căzut" 

»r. Autorii 
53) și Bu- 

Doruș — coresp.). 
t—LOCOMOTIVA 

a dat

CICLISM

,Cupa A. S. Dezrobirea" la ciclism

GH. DUMITRESCU
învingător în cursa 

„veteranilor"

D. DUMîTRESCU-coresp.

a sosit duminică seara la Bucu- 
iar ieri dimineață jucătorii au 
primul antrenament pe gazonul 

August-. Am admirat la

I. Crăciun (Metalul); P. 
(Metalul) b.p. O. Urlățeanu

a

Deoarece antrenorul Zeze Moreira nu va sosi la București decit miercuri 
seara cu restul delegației braziliene, antrenamentul de ieri a fost condus 

de medicul echipei, dr. Jose Marcozzi, fost jucător la Vasco da Gama 
Foto : V. Bageac

seriile: EST și SUD
SERIA SUD

D U X A R E A GIU RGIU—TR ACTOR UB 
BRAȘOV (1—0). Ambele formații a» 
practicat un joc de bună calitate. Gas- 
dele au luptat foarte mult pentru vic
torie. Ele au obținut-o pînă la urmă Ia 
limită, din cauză că înaintarea (prin 
Cri stadie. Trăistaru și Dumitru) a ratat 
foarte mult. A înscris Cojocarii în min. 
48. A arbitrat bine brigada ploieșteanl 
condusă de V. Cligorescu. (Tr. Barbă- 
latâ — coresp.).

TEHNOMEIXL BUC. — METROM 
BRAȘOA (2—0). Victorie pe deplin mc~ 
ritată. Bucureștenii 
goric pînă în min. 52.

nscris cei de al doilea 
ost realizat în min. 11 de 

țeanu). La 2— 0 fotbaliștii de 
reduc motoarele*', 

treacă la atac.
notă

Duminică dimineața s-a desfășurat 
e șoseaua Brașov—Bran cea de-a 
tl-a ediție a „Cupei A.S. Dezrobi- 

la ciclism. După cursele rezer- 
ate fetelor (locul I : Mariana Șet 
e la Recolta Sîmbăta) și juniorilor 
învingător : Tudor Vasile de la Pe- 
rolul Ploiești), a avut loc „cursa 
eteranilor", deschisă foștilor cicliști, 
întrecerea a sțîrnit un deosebit 

iteres, fiind urmărită de numeroși 
ibitori ai sportului cu pctlale. Ve- 
?ranii au dat și un bun exemplu 
e. combativitate. încă din plecare, 
n cy_up format din N. Voicu, I. Go- 
iman, Marin Niculescu, Gh. Dumi- 
escu-Brutaru, Gh. Negoescu, Nico- 
le Traian și Vasile Chlcomban s-a 
etașat de pluton. Bariera de la Cris- 
an a făcut însă o nedorită joncțiu- 
e a fugarilor cu plutonul. La în- 
jarcere a atacat I. Gociman. El 
vea peste 2Q0 m avans și se părea 
a va cîștiga. A terminat însă... 
enzina și a fost ajuns de grupul 
untâș. La sprintul final. Gh. Du- 
litrescu-Brutaru a obținut o surprin- 
îtoare victorie în fața unor sprin- 
•ri... recunoscuți. Clasament : 1. Gh. 
umitrescu-Brutaru (Ploiești) a par- 
Lirs 20 km în 40:01,2 ; 2. I. Gociman 
bucurești); 3. Marin Niculescu
bucurești); 4. N. Chicomban (Bra- 
)v); 5. Gh. Negoescu (București);
N. I. Țapu (București); 7. N. Voicu 

bucurești); 8. Tr. Chicomban (Bra- 
>v) — același timp.

fotbaliștii ’ brazilieni aceeași tehnică 
fără cusur, aceeași ușurință în con
ducerea balonului, aceeași disciplină 
la antrenament, cu care ne-au obiș
nuit formațiile braziliene.

Cu acest prilej am discutat cu dl. 
Amadeu Pinto da Rocha, conducăto
rul delegației, care — mai înainte de 
orice — ne-a rugat să consemnăm 
faptul că delegația braziliană a fost 
foarte bine primită, că toți cei întîl- 
niți sînt deosebit de gentili și că vi
zita în România nu va fi uitată nici
odată. „In ceea ce ne privește, vom 
încerca să ne revanșăm printr-un joc 
de cea mai bună calitate", a continuat 
interlocutorul nostru. Din amănuntele 
furnizate a reieșit că Vasco dă Gama 
a obținut anul acesta citeva perfor
manțe deosebit de valoroase. Astfel,

Meciuri amicale

C. GRUIA — coresp.

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
disputat următoarele meciuri amicale :

C.S.M.S. Iași — Siderurgistul Galați 
3—5 (2—2). Au înscris Romila. Sioieescu 
și Adam (autogol), pentru CSMS. și lo- 
niță (2), Mureșan. Adam și Cojocaru, 
pentru Siderurgistul.

U.T.A. — Politehnica Timișoara 0—1
(0—0). A înscris Loncer.

Universitatea Cluj — Rapid 2—1 (2—3). 
Au înscris Szabo (2), pentru Universita
tea Cluj, și Kraus, pentru Rapid.

Farul Constanța — Știința Constanța 
7—0 (3—0). Au înscris : Iancu (2). Ma- 
nolache, Tufan, Calo. Ologu și BukosL

putat la Bello Horizonte, ală
turi de o formație din Uruguay, 
de Flameng-o Rio de Janeiro și de 
două echipe din statul Minaș Gerais. 
Cealaltă a făcut un turneu în Africa de 
Nord. Cei mai buni jucători din acest 
turneu au rămas în Europa și au sosit 
duminică seara la București, unde se 
vor întîJoi cu cei mai buni fotbaliști 
din echipa care a cîștigat turneul de 
la Bello Horizonte, așteptați miercuri 
seara.

Meciul de la București este primul 
dintr-o serie foarte lungă de partide 
pe care Vasco da Gama le va sus
ține în Europa (Cehoslovacia. Elveția, 
Franța, Spania, Italia etc.). La Bucu
rești se află J _ "
Paulo. Sergio. Jorge Andrade. Silas. 
Alcyr, Lorice.
vor mai sosi Amaury. Ananias. Ca- 
xias. Maranhao. Danilo Meneses. Ar- 
celiae. Bianchini.

★
în deschidere, de la ora 18, S.S.E. 

nr. 2 București va intilni formația 
S.S.E. Tirnovo diD R. P. Bulgaria.

DORN EI —ME- 
L_0). _ Timp 

c spectaculos, 
azde care au 
iș (min. 17) 

(min. 44 și Oo — din 11 m).

EST A F ALT1 CE NI —V1 CTOR IA 
(1*—0). — Echipa locală a 

datorită unui joc mai orga- 
neprixa a doua, cînd și-au creat 

ocazii de gol. L na dintre acestea 
concretizată de către Muraru 

>2). (L. Negru — coresp.).
PETROLl L MOINEȘTI — CHIMIA 

GH. GHEORGHIU-DEJ 
oc de bun nivel tehnic care 
pe cei 1 500 de spectatori 
artidă. Cele trei goluri au 

realizate de Grosu (min. 16 și 79) 
im (min. 80). Arbitrul R. Nicolae- 

a eliminat pe Ionescu (Petrolul) 
Costopolus (Chimia) pentru joc 

[os. (A. Stoianorici și C. Panait 
resp.).

RAPID MIZIL—TEXTILA Bl HUȘI 
(1—0). — Deși a jucat mult mai bine 
decît adversara 
a cîștigat la un scor 
înaintării 
Unicul 
Ghițan 
resp.).

sa,

ratatcare a 
gol al partidei 
(min. 72). (I.

echipa locală nu 
mai net datorită 
extrem de mult, 

a fost. înscris de 
Georgescu — co-

ju că tor ii Ary, Pedro

Zezinbo, Luisinho și

CLASAMENT
1. Chimia Suceava 17 8 6 3 21—15 22
2. Locomotiva Jași 17 9 2 6 25—21 20
3. Fructexport Focșani 17 9 1 7 26—21 19
4. Petrolul Moinești 17 6 7 4 17—12 19
5. Flamura r. Tecuci 17 7 5 5 26—22 19
6. Foresta Fălticeni 17 8 3 6 22—21 19
7—8. Rapid Mizil 17 7 3 7 25—24 17
7—8. Minobrad V. D. 17 7 3 7 23—25 17
9. Textila Buhuși 17 7 2 8 29—22 16

10. Metalul Rădăuți 17 6 4 7 17—21 16
11. Victoria Roman 17 7 0 10 26—24 14
12. Metalosport Galați 17 5 4 8 13—18 14
13. Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 17 6 2 9 13—24 14
14. Unirea Negrești 17 4 4 9 9—19 12

Etapa viitoare : Unirea Negrești—Tex
tila Bnhuși. Victoria Roman—Petrolul 
Moinești. Metalo-port Galati—Chimia 
Orașul Gh. Gheorghiu — Dej. Locomotiva 
Iași—Minobrad Vatra Bornei. Metalul 
Ridâuti—Rapid Mizil. Forest* Fălticeni 
-Fruct export Focșani, Flamura roșie 
Tecuci—Chimia Suceava.

BASCHET Amănunte de la jocurile etapei
STEAUA 59—76 (27— 

echilibrat (mic. 12 : 
„demaraj “ destul de 
la Steaua (min. 20 : 

30—55 !) și un final 
liderilor (min. 39 :

RAPID
t). Un început 
)—21), apoi un 
Lpid al celor de 
r—32. min. 28 : 
? „relaxare*4 a 
'—74). Dacă meciul a fost plăcut, 
?ea-stta se da-torește unor acțiuni in- 
viduale destul de bune. Tactic, însă, 
î așteptam la mai mult. Realizatori 
•incipali :. Tursugian (14), Cr.’ Po- 
jscii (13) și Haneș (11) pentru Rapid
Novacec (25)', V. Gheorghe (12) și' 

tvu (11) pentru Steaua. Puțin prea 
arg“ arbitrajul cuplului Gh. Dines- 
t — Gh. Cliiraleu. -(g.r.ș.)
ȘTIINȚA GALAȚI - STEAGUL 
OȘU BRAȘOV ■ 97—’ 
ypectruil- -retrogradării**

•74 (41--27).
a

«bele echipe să lupte cu dîrzcnie 
avut în Chi-

pe omogene, care a practicat un joc 
deschis și rapid. S-au remarcat Țe- 
dula (23) și Toth (12) de la gazde. 
Demian (23), Vizi (13) și Ruhring (9) 
de la clujeni (I. PĂUȘ — coresp. 
regional).

DINAMO ORADEA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 64—48 (30— 
25). O partidă viu disputată. După 
pauză, prin acțiuni mai organizate, 
dinamoviștii au reușit să-și asigure 
victoria. Cele mai multe puncte le-au 
înscris Hofman (16), Strugaru (15) și 
Hupoiu (14) de la orădeni. V. Puș
cașu (18) ' ~ ~
timișoreni 
gio-nal). ,

și D. Pușcașu (10) de la 
(I. GHIȘA — coresp. re

făcut ca'

t meciul. Gazdele au 
tlescu un. realizator de seamă (30 de, 
Micte). S-au mai remarcat Ioneci (23) 
"Ci gazde. Dumitrescu (26) și Simon 
2) de la brașoveni (V. ȘTEFĂNES- 
U — coresp.).
ȘTIINȚA TG. MUREȘ - UNI. 
ERS1TATEA CLUJ 52—61 (18—29). 
ocalnicii au cedat în fața unei echi-

CLASAMENT

1. Steaua 20 19 1 1663—1277 39
2. Dinamo Buc. 18 16 2 1469—1140 34
3. Universit. Cluj 20 13 7 1541—1347 33
4. Rapid Buc. 19 11 8 1490—1342 30
5. Universit. Timiș. 20 10 10 1308—1356 30 I
6. Politehnica Buc. 19 10 9 1327—1312 29 i
7. Știința Galați 20 8 12 1438—1536 28 !
8. Dinamo Oradea 20 8 12 1212—1360 28 |
9. Steagul r. Brașov 20 7 13 1307—1442 27 i

10. Farul Constanța 20 7 13 1166—1332 27
11. Știinta Tg. Mureș 18 7 11 1307—1345 25
12. Aurul Brad 20 1 19 1111—1550 21

REPREZENTATIVA BUCURESTILILUI

A PLECAT IERI LA BUDAPESTA
cum se știt 
găzdui mier 
revanșă dintre 
București și Bi

stadion: 
ri în n« 

reprt
dion va 
tîlnirea 
orașelor 
derea acestei partide selec 
tră a părăsit Capitala ie 
uj-mătorii jucători : M. I 
stantinescu (portari), P

•na

geanu. C. Dan. Mocanii. Nunweiller 
III, Great u (fundași). Ghergheli, D. 
Popescu, Nunweiller VI (mijlocași), 
Pircâlab, Dridea I, Badea. S. Arram, 
Creiniceami (înaintași).

Lotul este însoțit de antrenorii Ilie 
Oană și Ștefan Covaci.

au dominat cate- 
cînd Simioneșcu 

gol (primul 
Mrlicrl in

ia Tehno- 
permițînd • 
Meciul a 

!r-o notă de deplină spori ivi- 
\ arbitrat bine Gh. Coiftăriescu din 

(1). J isan —..coresp.).
‘MTEXIȚA—CHIMIA FÂGĂ-

—1). — în prima repriză s-a 
numai ,în terenul Chimiei, dar 

Boroș a apărat tot. în repriza 
Chimia atacă mai periculos și 
să deschidă scorul prin Cosma 

75. Gazdele egalează în min. 83 
Paparis. care transformă o lovi- 

m. Cu două minute îr.a- 
N. Oltenița niar- 

obținînd victo- 
Al. Grigorescu din 

(M. Voicu -T-. coresp.).

portarul 
secundă 
reușește 
în min. 
prin 
tură de la 11 
inte de sfîrșit 
chează prin TIagivreta, 
ria. A arbitrat bine 
București. (V. ' .

EI. ECT I: I CA FIE XI—OLT UL
GHEORGHE (3—0). — Oaspeții 
au rezistat decît in prima repriză, n 
cea de a doua apărarea lor urmai: it- 
tînd face față asalturilor înaintării Elf 
iricei. Au marcat Podiriă (min. 50 și 
56) și Iancu (min. 70). Foarte bun ar
bitrajul prestat de Gh. Popovici diw 
București.

EI E < TIU C A CON STA NȚA—M A RINA 
MANGALIA (6—0). joc fără istoric, 
desfășurat în nota unei dominări cate
gorice a gazdelor. (E. Dumitrescu —- 
coresp.).

T.M.U. MEDGIDIA—FLACĂRA RO- 
SIE BUC. (1-0). — Partidă desfă
șurată pe vînt. Localnicii au 'dominat 
insistent (raport de corncre 12—-0 îtt 
favoarea lor). Oaspeții s-au apărat cu 
dîrzenie. Unicul gol a fost înscris d® 
Marin. în min. 67, din lovitură liberi .. 
de la 16 m. în min. 75 a fost eliminat 
Moldoveanu (El. roșie), pentru atitudine, 
ireverențioasă față de arbitrul Va ’!• 
Hărătău din Brăila. Acesta a com oe 
foarte bine. (R. Avram — coresp.}.

R1 LMEXTl I. BRAȘOV — PORI 
CONrTAM A (2- 2) — Rezukaț 
tabil. Gazdele au atacat mai mult da» 
au îiitîmpinat .o rezistență, serioasă 6ir» 
partea eonstăntenilor. \uîorii golurilor: 
Hațeganu (min. 40 și. 42) . pentru..Rul
mentul, respectiv Măneșcu (min. 16) și- 
Tănase (min. 50). (t . Secăreanu r. 
coresp.).

S.

SF.
nu

•c-

CLASAMENT

1. Met rom Brașov • 17 9 5 3 26—14 23
2. Tractorul Brașov 17 3 5 4 29—18 21
3. Tehnometal Buc. 17 8 5 4 29—19 21
4. Portul Constanța 17 6 7 4 26—22 19
5. Dunărea Giurgiu 17 6 7 4 16—14 1»
6. Chimia Făgăraș 17 9 1 7 31—32 19
7. Electrica Fieni 17 6 5 6 22— 17
8. Oltul Sf. Gheorghe 17 5 7 5 15— ’« 17
9. I.M.U. Medgidia 17 6 4 ’ 7 24—22- 16

10. Electrica Constanța 17 5 5 7 24—23 15
li. Marina Mangalia 17 5 5 7 22—27 15
12. Flacăra roșie Buc. 17 5 4 8 17—26 14
13. S. N. Oltenița 17 2 9 6 10—24 13
14. Rulmentul Brașov 17 3 3 11 21—33 9

Etapa viitoare: Dunărea G iurgiu —
S. V. Oltenița. Flacăra roșie Buc.—E- 
lcctrica Fieni, Metroul Brașov—Electri
ca Constanța, Portul Constanța—I.M.U.- 
Medgidia, Chimia Făgăraș—Rulmentul 
Brașov, Tractorul Brașov—Tchnometal 
București, Marina Mangalia-—Oltul SC 
Gheorghe.

Pronosport- Pronoexpres - Pronosport
Concursul Pronosport nr. 18 de du

minică 1 Mai aduce în fața partici- 
panților. după repausul de o săptă- 
mînă a echipelor din prima catego
rie a țării noastre, patru meciuri im
portante la Brașov. Timișoara, Arad 
și Iași. întîlnirea internațională din
tre Steaua și Vasco da Gama (Bra
zilia) și opt .partide din campionatul 
italian seria A. Dar iată acest pro
gram : I Steagul roșu — Rapid, II. 
Steaua — Vasco da Gama. III Poli
tehnica Timișoara —■ ,.U“ Cluj, IV. 
U. T. A. — Știința Craiova, V. 
C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea, VI. 
Bologna — Internazionale, VII Cata
nia — Atalanta. VIII Juventus — 
Brescia, IX. Lanerossi — Cagliari, X. 
Milan — Torino, XI. Napoli — La
zio, XII. Sampdoria -— Spa), XIII. 
Roma — Fiorentina.

PRONOEXPRES
Premiile concursului PRONOEX- -

PREȘ nr. 16 din 20.IV. 1966. 
Categoria 
Categoria

9.972 lei 
Categoria

2.026 lei 
Categoria

231 lei

I :
a

a

a

1 variantă
Il-a: 10

IlI-a : 53

IV-a : 596

a 92.052 lei.
avariante

variante

variante

a

a

De la
& Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal STEAUA — VASCO DA GAMA 
(BRAZILIA) de duminică 1 Mai, ora 
19,30, de pe stadionul Republicii, avînd 
în deschidere, de la ora 18, jocul de 
fotbal Școala sportivă de elevi nr. 2 
București —Școala sportivă de elevi Tîr- 
novo (Bulgaria), biletele se pun în vîn- 
zare începînd de astăzi după-amiază la 
casele speciale d’in str. Ion Viciu® Pro-

- Categoria
112 lei

Categoria
23 lei. '

Premiul de 
de lei 92.052
p.antul RANISAV 
muna Cliitid raion Hațeg regiunea Hu
nedoara.-.

a

a

a

Vl-a: 8235

variante â

variante a

categoria I 
fost obtinut

NICOLAE din

în valoaro 
de pârtiei- 

co-

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport .

I. E. B. S.
nosport calea Victoriei nr. 2, agenția. 
C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioa
nele Republicii, Dinamo, GiuIeștJjj 
patinoarul ,,23 August» și parcul halrW 
lor Obor.

s Casa specială din str. Ion Vidtl 
vinde și bilete pentru întîlnirea interna
țională de volei RAPID — Ț.S.K.A$ 
MOSCOVA (m), de vineri 29 aprilie, da 
la sala Floreasca.



Astăzi, reprezentativele 
ale României și Bulgariei 
din non, de data aceasta 
Pentru a roda mai multi 
antrenorii 1. Chiriac și D. 
făcut serioase modificări 
noastră. Iată echipa care 
zenta la Constanța : Nica, 
dovan, Anton, Dumitrescu,

„B“
se

la Constanța, 
tineri boxeri, 
Ciobotaru au 
în formația 

ne va repre- 
Răgălie, Mol- 

Majai,

de box 
întâlnesc

Neagu, Manole, 
răm că secunzii 
mai bine decît 
astfel

Tot
prima
ia revanșa 
nică cu 4—6.

Preda și Motoc. Spe- 
noștri se vor comporta 
la București, obținînd

victoria.
astăzi, în Bulgaria, la Silistra, 
noastră echipă va încerca să-și 

după partida pierdută dumi-

COMPLETĂRI LA CRONICA ETAPEI
DE DUMINICĂ (SERIA I)

MASCULIN. Rapid 
Buc. — Farul Constan- 

. ța (3—0). Fără Nico- 
ilau și utilizînd și jucă
torii de rezervă, rapidiș- 
tii au obținut - victoria 
■cu 3—0, dar cu oarecare 
emoții, mai ales în setul 
III, cînd constănțenii au 
acționat mai prompt și 
■au condus cu 12—11, 14- 
.■13 și 15—14. S-au remar
cat : Plocon, Grigorovici, 

l’și Pavel (Rapid), Timirga- 
ttin șî Gofnoviccanu (Fa
rul). (V. TIRLI-coresp.).

Steaua—Tractorul Bra
șov (3—1). După succese
le înregistrate de Tracto- 

|rul pe teren propriu, spec
tatorii au ținut să urmă- 

. ițească formația brașovea- 
jnă în confruntarea cu ta- 
jlentata echipă bucureș- 
j'teană. Meciul a început 
(furtunos, cu atacuri în 
[forță, de o parte și de 
"alta. Acest început a ți- 
jliut însă atît cît oamenii 
fde bază .care „duc“, echipa 
.^Tractorul (Bărbuță și 
Szocs) au avut resurse. 
(Apoi Steaua, cu un lot o- 
fnogen, a cîștigat clar.
(P. IV.).

Politehnica Timișoara 
— Petrolul Ploiești (3—2). 
în primul set timișo
renii au condus cu 10— 
— 6, dar o scăde
re de ordin tehnic le-a ....... ........
pcților să cîștige setul. încurajați de a- 
cest fapt, ploieștenii cîștigă și setul 
IȚ Gazdele se mobilizează și. dato
rită jocului foarte bun al Iui Cos'e e- 

‘...hilibrează situația la seturi. Finalul 
parjidei. este dramatic. Echipele se 
află la egalitate în al V-lea set: 11 — 
V' qar- atacul gazdelor este mai inci- 

hotăr'tă în 
STAN-co-

Ch. Enache pe local II
în concursul internațional

de talere de la Moscova

Corespondență specială din Budape^

ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII DE FOTBAi

BUDAPESTA

Iată o fază din meciul Dinamo <— Rapid, care 
avea să desemneze echipa campioană pe acest 
an. Lia Vanea Încearcă să „pună

blocajul
mingea peste 

rapidistelor FI. Tudoia (nr. 4) și 
N. Todorovschi

Foto : A. Neagu

permis oas-

siv și soarta meciului este 
favoarea timișorenilor. (I. 
resp.).

Minerul Baia Mare — 
Cluj (3_o). Un alt meci ____
echipe de la periferia clasamentului, 
încheiat — după un joc de luptă, — 
cil victoria categorică a gazdelor care 
au atacat hotarît mai ales în primele 
două seturi. Get mai buni au fost Rău, 
Andreica (Minerul). Popa si Tonescu 
(Politehnica). (V, TOHĂTAN-coresp. 
teg.). , v

Politehnica Brașov — Progresul 
Brăila (2—3). Victorie surprinzătoare, 
dar meritată. Oaspeții au acționat cu 
multă hotărîre la fileu. (T. MANIU- 
coresn.).

FEMININ : C.S.M. Sibiu — Meta
lul București (3—0). 40 de minute au 
fost suficiente pentru gazde ca să în
cheie victorioase această partidă, în 
care s-au remarcat Vameșiu, Bițoi și

Politehnica
între două

Valter (C.S.M.), Dumitrescu și Ionescu 
(Metalul). (I. IONESCU-coresp.).

Farul — C.P.B. (3—1). O victorie 
neașteptat de ușoară, datorită inegali
tății în comportare a bucureștencelor. 
(L. BRUCKNER-coresp.).

Știința Craiova — Penicilina Iași 
(2—3). Gazdele — fără Lăzeanu în 
formație — au cedat un meci care a 
durat 125 de minute și a avut un final 
atractiv. S-a remarcat toată echipa de 
la Penicilina și Amărășteanu și Zam- 
firescu (Știința). (T. ȘTEFĂNESCU- 
coresp,).

Boxerii de la Voința 
victorioși in Polonia
Pugiliștir de Ia 

turneu în Polonia, 
calitatea .Cestohowa, 
neret (pînă la 19 ani) Voința a întrecut 
cu 8—2 reprezentativa' locală Start, la 
capătul unei gale reușite. Boxerii ro- 
.'■ .ini au avut o comportare remarcabilă.

Cele opt puncte ale formației noastre 
’ : ••■st realizate prin victoriile lui Gh. 
-• ■. -cu (cat. muscă) KO I, Miron
•T ' (eat. cocș) ab. I. Pavel Nedelcea 
< i ab. II, Victor Zilberman
;î KO HI, C. Cocîrlea (cat.

:• ■ și Al. Mateuș (cat. mijlo- 
■ puncte, Gh. Punea (cat. 

m brâe) III. Anghel lancu (cat.
■':> adversar.

Voința
Vineri

selecționata de ti-

întreprind un 
seară. în lo-

Moscova (prin telefon). Sîmbătă și 
duminică s-a desfășurat un concurs 
internațional de talere cu participarea 
reprezentativelor U.R.S.S., României, 
R.D. Germane și Suediei. Ambele în
treceri — ..talere aruncate din șanț $i 
skeet — au fost cîștigate de trăgă
torii sovietici. Reprezentanții noștri, 
care au concurat la „șanț", în 
manșa a doua au reușit cifre ridicate 
care le-au adus locul II. O 
bună comportare a avut Gh. Enache 
care s-a clasat pe locul doi Ia 
punct diferență de cîștigător. Rezul
tate: Talere aruncate din șanț (200 
’ ' ‘ * 191 t

BUCUREȘTI

foarte

un

buc.): 1. Kulakov (U.R.S.S.)
(86+95), 2. Gh. Eaache 190 t (93+ 
97), 3. Kostilev (U.R.S.S.) 189 t, ... 6. 
Gh. Florescu 187 t (91+96)... 9. I. 
Dumitrescu 184 (85 + 99)... 11. Șt. 
Popovici 180 t (88 + 92).’Pe echipe: 
I. U.R.S.S. I 753 t. 2. România 741 t, 
3. R.D.G. 735 t.

BUDAPESTA 25 (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Nepsport"). — 
Miercuri seara, cu începere de la ora 
19,30 (20.30 ora României) brigada 
iugoslavă de arbitri Zecenici (la cen
tru), Varajdinaț șl Tauzes (la tușă) 
va da, pe „Nepstadion", semnalul de 
începere a jocului dintre reprezenta
tivele de fotbal ale orașelor Bucu
rești și Budapesta. Intîlnirea este aș
teptată cu mult interes, cu atît mai 
mult cu cît presa din capitala Unga
riei a elogiat forma bună arătată de 
fotbaliștii români în partida desfășu
rată la București între cele două for
mații.

Jucătorii din lot au fost folosiți de 
echipele lor de club în meciurile eta
pei a 7-a a campionatului care a 
avut loc duminică.

Liderul clasamentului Vasas, a ter
minat la egalitate (0—0) cu. Salgotar-

„Cupa Eliberării" la ciclism
ROMA 25 (prin telefon). Luni dimi

neață s-a desfășurat în împrejurimile 
Romei cea de a 21-a ediție a „Cupei 
Eliberării44, competiție organizată de Fe
derația italiană de ciclism. Cursa a mă
surat 182 km, traseul cuprinzînd nume
roase porțiuni de urcuș demare" difi
cultate. La start s-au aliniat 150 de 
concurenți din 9 țări. Această compeți.- 
ție a contat ca un ultim examen de se
lecție în vederea alcătuirii echipei Italiei 
pentru „Cursa Păcii44. S-a mers foarte, 
tare (medie orară 40,089 km pe un tra
seu de munte!) și spre slîrșitul între
cerii s-au format mal multe plutoane. 
Primul grup a cuprins 13 cicliști. între
cerea a fost cîștigată de cehoslovacul 
Jaroslav Kvapil cu 4 h. 27:00, urmat

de Carlo Gallazzi (Italia), Jan Smolik 
(R.S.C.) etc. Ion Ardeleanti a. sosit pe 
locul 24 la 2;55, înaintea 
tori din prima formație 
Grigore a sosit la 5:30, 
și Gh. Suciți la 6 min, 
în care se aflau 
Jacques Both erei,
francez Andre Des vage: 
cliști din . ~ 
Bulgaria, 
slavia. C. 
grup de 
greșit de 
Gonțea a
sosit cu o întârziere dc peste 20 de min. 
Cicliștii români vor participa în conti
nuare la o cursă la Milano.

unor alcrgă- 
a Italiei. C.- 

iar N. Ciumcti 
într-un pluton 

campionul mondial 
cunoscutul rutier 

:s, precum și ci- 
Polonia, Cehoslovacia. Italia, 
Ungaria, U.R.S.S. ș-i lugo- 
Ciocan a făcut parte dintr un 
16 cicliști îndreptat în mod 
oficiali pe un alt traseu. C. 
căzut la începutul cursei și a

Echipele reprezentative de popice 
ale țării noastre care au evoluat 
sîmbătă dupăjamiază la Pirmasens, 
învingînd selecționata R. F. Germa
ne, au produs o deosebită impresie 
în rîndurile numeroșilor spectatori, 
precum 
zenți la 
rații :

RENE 
tîlnirii :

și printre s pecialișții pre- 
întreceri. Iată cîteva decla-

MASCULIN

CLASAMENT

1. Rapid București 20 18 2 58:15 38
2. Steaua București 21 16 5 54:26 37
3. Tractorul Brașov 20 15 5 50:31 35
4. Dinamo București 19 15 4 52:16 34
5. Știința Galați 20 14 6 46:31 34
6. Progresul Brăila 21 7 14 33:47 28
7. Petrolul Ploiești 21 7 14 32:50 23
8. Politehnica Brașov 20 7 13 30:45 27
9. Politehnica Timișoara 19 6 13 29:46 25

10. Politehnica Cluj 20 5 15 23:49 25
11. Farul Constanța 20 5 15 23:51 25
12. Minerul Baia Mare 19 5 14e24:47 24

FEMININ

1. Dinamo București 18 17 1 52:11 35
2. Rapid București 18 17 1 51:11 35
3. Farul Constanța 18 12 6 43:29 30
4. C.P. București 18 9 9 37:34 27
5. C.S.M. Sibiu 18 9 9 36:35 27
6. Universitatea Cluj 18 7 11 32:36 25
7. Penicilina Iași 18 7 11 31:40 25
8. Știința Craiova 18 7 11 29:42 25
9. Partizanul roșu Bv. 18 4 14 15:47 22

10. îvîetalul București 18 1 17 11:52 19

WEISS (Franța), arbitrul în- 
,,Românii — pe care-i feli

cit călduros -— au meritat cu pri
sosință victoria".

Dr. BAUM, președintele forului de 
specialitate din R.F.G.: „Oaspeții 
noștri au jucat mai frumos, au fost 
mai tehnici în lansarea bilei și au 
cîștigat pe merit. După cum au ju
cat aici, cred că popicarii români 
vor avea un cuvînt greu de spus la 
„mondiale".

E. BERGMAN, secretarul general 
al federației de popice din R.F.G. : 
„Deși am fost învinși în ambele 
meciuri, șîntem mulțumiți că repre
zentativele noastre au obținut rezul
tate mai bune decît în dubla întîl- 
nire cu Iugoslavia. Jucătoarele și 
jucătorii români au progresat foarte 
mult. Pe Iîngă calitățile fizice și teh
nice cu care sînt înzestrați, adversa
rii noștri s-au dovedit și buni luptă
tori".

Turneul
R. F.
după 
prilie,
Main — București ; 28 aprilie : Halle 
— București. Toate sînt duble îii- 
tîlniri.

sportivilor 
G. și R. D. 
următorul program : 
la Hanau : Frankfurt

români în
G. continuă 

, 26 a-
pe

Valeri Skvorțov 2,18 m la înălțime
MOSCOVA 25 (Agerpres). Cea mai 

bună performanță înregistrată în cea 
de a doua zi a concursului de atle
tism de la Leselidze a fost realizată 
de Valeri Skvorțov care s-a clasat 
pe primul Ioc Ia săritura în înălțime 
cu 2,18 m.

Proba feminină de aruncarea discu
lui a fost cîștigată de recordmana 
mondială Tamara Press cu 57,90 tn.

Alte rezultate : masculin : 400 m 
garduri Vasili Anisimov 51.6: 5 000 m 

•Ghemadi Klistov 14:06,6 ; 200 m Bo
ris Savciuc 21,3 ; suliță Ianis 
76,54 m ; triplu salt Alexander 
renco 16,24 m ; greutate Eduard 
18,50 ; feminin : 80 m garduri 
Press 10,6 ;
tesova 24,1.

LuS'is
Laza-
Gușio
Irina

200 m Ludmila Samo-

ȘTIRI ® REZULTATE 9 ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI
ROMA. în cadrul unei conferințe de 

presă care a avut loc la Roma, prile
juită de lucrările CIO, Paul Libaud, 
președintele federației internaționale de 
volei, a «anunțat că întrecerile campio
natelor mondiale feminine de volei vor 
avea loc anul acesta. întâlnirile se vor 
disputa în cursul lunii noiembrie la 
Ciudad de Mexico, urmînd ca meciurile 
din grupe să aibă loc în 4 orașe me
xicane.

NEW YORK. Sîmbătă și duminică 
s-au disputat în mai multe orașe din 
S.U.A. cîteva concursuri de atletism. 
Tată principalele rezultate înregistrate : 
1 milă Jim Ryun 3:55,8 (cea mai bună 
performanță mondială a sezonului): 
880 yarzi Carr 1:47,9; 120 yarzi garduri 
Don Shy 13,8; 220 yarzi Smith 20,4; înăl
țime Tupl 2,17 m.

VIENA. Competiția internațională de 
haltere „Cupa Dunării”, disputată timp 
de dou-ă zile la Viena, a fost cîștigată

de echipa Ungariei care a totalizat 41 
puncte. în mod surprinzător, echipa 
Austriei s-a clasat pe locul doi cu 37 
puncte, întrecind echipele Cehoslova
ciei — 34 puncte, Bulgariei — 31 puncte, 
R. F. Germane — 28 puncte și Iugo
slaviei — 14 puncte. Iată învingătorii : 
cat. cocoș Nagy (Ungaria) 322,500 kg; 
pană Foeldi (Ungaria) 362,500 kg; ușoară 

semimijlocie 
mijlocie 

semi-

Sauer (Austria) 370 kg; 
Bakos (Ungariai 407,500 
Zdrazila (Cehoslovacia) _..x
grea Toth (Ungaria) 465 kg.

BRUXELLES. în cel de-al doilea tur 
al ■„Cupei Națiunilor" la rugbi în 15,- 
reprezentativa Belgiei a întâlnit la Bru
xelles echipa Portugaliei cu care a ter
minat la egalitate : 3—3. Conform regu- ____ _ _
lamentului rugbiștii portughezi,- care au. 6—4, 6—4. 
jucat în deplasare, s-au calificat pentru 
turul următor al competiției.

BRUXELLES. După numai 7 zile de 
la succesul repurtat în cursa ciclistă

kg;
435 kg;

jan intr-o partidă în care funda; 
central Meszoly a fost cel mai b 
de pe teren. Honved a cîștigat la 
mită (1—0) cu Tatabanya (prin go. 
marcat de Sipoș) și a trecut în p. 
tonul fruntaș al clasamentului. M.T. 
a terminat la egalitate meciul cu Pe 
(2—2) intr-un joc in care mijlocaș 
Nagy s-a remarcat în mod deoseb 
fiind selecționat în echipa Budapes 
pentru meciul de mieicuri seara, f 
rencvaros a învins cu 3—] pe Dor 
(Albert a marcat un gol) și a trec 
în fruntea clasamentului. U jpesti Doz 
a făcut meci nul la Dunaujvaros (2 
mareînd prin Kuharszki și Solymoi 
(din 11 m) într-o partidă în cc 
Sovari (fundaș de margine) a i 
deosebit de activ. Tot cu 2—2 
luat sfiișit șt meciul Diosgvbr-O 
iar Gvor a învins cu 1—0 pe Csej

Clasamentul echipelor fruntașei
7
7
7

1. Ferencvaros
2. Honved
3. Vasas

5
5
4

1
1
3

'(probabilă)

Paris — Roubaix, rutierul italian Felice 
Gimondi și-a înscris duminică în pal
mares o nouă victorie remarcabilă. El 
a cîștigat și competiția Paris-Bruxelles 
parcurgînd cei 286 km în 6h32:16,0.

SANTIAGO DE CHILE. în turneul fi
nal al competiției internaționale de bas
chet masculin din £hile s-au disputat 
două noi jocuri. La Santiago de Chile 
echipa Iugoslaviei a întrecut formația 
Bulgariei cu scorul de 85—69 (42—37), 
iar la Valparaiso, U.R.S.S. a învins Chi
le cu 68—59 (29—25>>

NEW YORK. Turneul internațional de 
tenis de la Dallas (Texas) a fost cîști
gat de cunoscutul jucător american Ar
thur Ashe care în finală a digpus de 
Charles Pasarell (Porto Rico) cu 7—p,

MOSCOVA. — A 7-a partidă Petrosian 
—Spasski, pentru titlul mondial de șah, 
s-a întrerupt la mutarea 41, cu avantaj 
de partea lui Petrosian.

de Bu

7 78:32
10 76:46

9 71:35

pe c

1 16:6
1 11:6
0 12:7

lată formația
La jos Baroti a alcătuit-o pentru jo 
de miercuri seara: Szentipihaly 
pești Dozsa) sau Geleî ȚTataban 
— Kaposzta [U jpesti Dozsa), Ma 
(Ferencvaros), Meszoly (Vasas), 
vâri (Ujpesti Dozsa) — Nagy (M.T. 
Dunai (M.T.K.) — Molnar (Vasas) 
Bene (Ujpesti Dozsa), Farkas (Vas 
Albert (Ferencvaros), Fenyvessi ( 
rencvaros).

JANOS VARSZE

CAMPIONATE DE FOTB
IN TARILE EUROP

FRANȚA (etapa a 33-a: cinci e 
înainte 'de terminarea campionatu 
Stade Franțais—Sochaux 1-1. Nante 
Rennes 4—0, Bordeaux—- Red 
6—0, Lens — Monaco 0—0, Ly
Strasbourg 2—0, Rouen — Sedan 3 
Angers — Nimes 3—0, Toulouse 
Cannes 6—1. Clasament :

1. Nantes
2. Bordeaux

IUGOSLAVIA. In etapa de dun 
ca, _Partizan_ Belgrad, finalistă 

învinsă ne teren 
Velej ! Clasament

„C.C.E.", a fost 
priu cu 3—2 de

1. Vojvodina
2. Velej
3. Partizan

23 15 5 3 39:20 3 
23 10 5 8 31:25 2!
23 10 5 8 39:35

CEHOSLOVACIA (etapa a 
Sparta Trnava — Slavia Praga 
Slovan Bratislava — Dukla Praga 
Lokomotiv Kosice — Tatran Pr 
1-—0, Union Teplice — Inter Braț 
va 1—0, Sparta Praga — V.S.S. 
sice 1—0, Banik Ostrava 
Brno 2—1. Clasament :

1. Slavia
2. Sparta

19 10 7 2 20:13
19 10 5 4 36:22

ANGLIA. Cu două etape înaîn 
terminarea campionatului. Liverpo 
nalistă în „Cupa Cupelor", este 
tual campioană. Totuși, sîmbătă. 
verpool a fost întrecută 
cu 2—0. Clasament :

1. Liverpool 40 25 8
2. Burnley 39 22 7
3. Leedte- United 37 20 8

ELVEȚIA. In ultima etapă fr 
sele clasamentului au fost învinse. 
Zurich a pierdut jocul cu Chau 
Fonds cu 4—2, iar Servette a foi 
vinsă cu 4—1 dp Grasshoppers, 
ment : 1. F.C. Zurich 32 p. 2. S 
27 p, 3. Sport Lausanne 25 p e

★
în Spania s-au desfășurat o

de finală ale cupei (tur). Finalis 
„C.C.E." Real Madrid a termin; 
un scor alb jocul susținut ne 
propriu cu Malaga. F.C. Bare 
clasată pe locul trei în campionat, a 
dut pe teren propriu meciul cu M 
(0—2). Campioana Spaniei, A 
Madrid, a dispus cu 6—0 în dep 
de Valencia ! Alte rezultate : j 

co Bilbao — Palmas 1—0, 
Barcelona — Betts Sevilla 2—1.
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