
LA SECJIA MOTOARE DIESEL | 

A UZINELOR REȘIȚENE:

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

DE ISPRAVA
Ne aflăm Ia Uzinele constructoare de mașini din Reșița. Tineri 

și vîrstnici, unii aplecați deasupra strungurilor, alții asamblînd 
complicatele motoare, luptă cu timpul, însuflețiți de întrecerea so
cialistă pornită în cinstea celei de a 45-a aniversări a partidului 
nostru. Observîndu-mi privirile ațintite spre muncitorii care lucrau 
de zor, Constantin Alexe. secretarul comitetului U.T.C., mi-a spus 
că întregul colectiv al secției s a angajat — în întîmpinarea zilei 
de 8 Mai — să realizeze peste plan echipament pentru locomoti
vele Diesel în valoare de 750 009 lei și S3 reducă eu 10 000 lei 
prețul de cost pe motor.

Cîteva minute mai tirziu, am avut o convorbire cu tov. Alexe și 
Emil Oșan, tehnicianul asociației sportive, despre activitatea 
sportivă a tinerilor de la „motoare Diesel*.

— 844 de membri UCFS, toți cu cotizația la ri; 120 de purtă
tori ai Insignei de polisportiv; 610 tineri cu două-tră probe tre
cute, 400 de concurenti la Spartachiada de iarnă, 3 secții pe ra
mură de sport și 15 instructori sportivi, acestea sînt principalele 
date privind viața asociației noastre, ne spune Emil Oșan.

— O întrebare la... prezent:
800 de membri UCFS?

— Unii dintre tinerii noștri 
cerile Spartachiadei de rară sau 
alții efectuează ultimele pregătiri 
ției. La actualul campionat al asociației, fiecare sector participă 
eu cite două-trei echipe de fotbal și handbal, la rolei s-au înscris 
patru echipe, la popice 30 de jucători, și vreo 400 de concurenți 
la probele atletice.

-- 400!
P*”'— Da, poate și mai multi — intervine secretarul comitetului 
U.T.C. Organizațiile noastre U.T.C. și-au propus să mobilizeze la 
startul campionatului pe toți cei 650 de uteciști. La noi, campio
natul asociației se bucură de o mare popularitate...

— Unde vor avea loc întrecerile?
— Pe stadionul orașului, ne răspunde Emil Oșan. Conducerea 

clubului ne-a asigurat că ne va pune la dispoziție stadionul pentru 
a organirg. cîteva „duminici-sportive" cu întreceri de atletism, 
triată, handbal, fotbal, volei. Vom face excursii în împrejurimile 
Reșiței, la lacul Buhul, muntele Semenic, barajul I ăliug etc. A tem 
tineri minunați, îndrăgostiți de sport. Echipa de fotbal se află pe 
locul I în campionatul orășenesc.

— Dar în producție cum se prezintă sportivii dv?
— Sini băieți de ispravă. Fotbaliștii Mihai Milos, Ion Călin. 

Pavel Borza, dtleții Ion Dancea, Nicolae David, handbalistul Er
nest Koch și alți sportivi au 
primit „Insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă*. Dar mai 
bine sâ-i vedeți la lucru — 
conchide tov. Alexe.

Pornim din nou spre diferi
tele ateliere și sectoare ale sec
ției. Ne sînt recomandați: fre
zorul Alex. Măran, lăcătușii 
Petre Mioc și Ion Olaru, rec
tificatorul Ștefan Culcear, 
strungarul Ilie Roșea și alți 
sportivi fruntași în producție. 
Sînt cu toții mîndri, viguroși, 
hotărîți să realizeze noi și im
portante succese în muncă în 
cinstea 
versări 
drag.

ce fac în aceste zile cei peste

sportivi sînt antrenau în între- 
în diferite competiții orășenești. 
în vederea campionatului asocia-

APȚIIA! IȚĂTI AuiuHLiiHil
LA 2 MAI, CUPLAJ 

INTERNAȚIONAL LA RUGBI

Pe stadionul Republicii vor 
ivea loc, luni 2 mai, două inte- 
esante întîlniri internaționale 
imicale de rugbi, după urmă- 
orul program :

Ora 10 : București (juniori) — 
’irinei (juniori).

Ora 12: Steaua — Selecțio- 
lata de rugbi a armatei fran- 
cze->
NSCRIERI DE INSTRUCTORI 

PENTRU CENTRELE DE 
ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI

celei de a 45-a ani- 
a partidului nostru

TR. IOANIȚESCU

în vederea bunei funcționări a 
entrelor de învățare a înotului 
entru copii, care se vor 
bide în curînd în Capitală, 
ic înscrieri de instructori, 
.torii se pot adresa zilnic, 
erioada 28 aprilie — 4 mai 
onsiliului orășenesc al UCFS 
tr. Snagov nr. 21), între orele 
30—14,30. Se pot înscrie : profe- 
)ri de educație fizică, antrenori 
e natație, studenți al I.C.F. și 
. Facultății de educație fizică 
n cadrul Institutului pedagogic 
ucurești, maeștri ai sportului 

natație, precum și înotători 
L categoria I.

des- 
se 

Co
in 

a.c.,

iCEUL NR. 4 TIMISOARA- 
MURESUL TG. MURES 4-3 

LA HANDBAL FEMININ

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 
5ste 1 000 de spectatori au asis- 
t la întîlnirea dintre echipa 
ceului nr. 4 din localitate și 
ureșul Tg. Mureș, desfășurată 

cadrul campionatului republi
ci feminin de handbal. Elevele, 
induse cu 2—0, au egalat și în 
ral au realizat o victorie 
;plin meritată : 4—3 (2—2). 
scris : Hrivneac, Bratie și 
îir (2) centru Liceul nr. 4, 
ctiv Soos,. Toth și Selesi.

pe 
Au 
Ar- 
res- 

A 
mdus bine arbitrul V. Cojocaru 
raiova). (P. ARCAN-coresp. re- 
onal).
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România (B) Cuba 9-0 la polo
Oaspeții intilnesc azi prima noastră reprezentativă

Popa, în deosebită vervă în jocul de aseară, realizează unul din cele 3 goluri înscrise 
de el in poarta echipei cubaneze.I 
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Primul partener de întrecere al 
jucătorilor din reprezentativa de 
polo a Cubei, care întreprinde un 
turneu in țara noastră, a fost 
echipa secundă a României. Par
tida desfășurată aseară în Capi
tală a atras numeroși spectatori 
în tribunele piscinei de la Flo- 
reasca.

Oaspeții, cu o echipă tînără, 
alcătuită din buni înotători, avînd 
o acceptabilă mînuire a balonului, 
dar fără o orientare tactică deo
sebită, nu au constituit un ad
versar prea dificil pentru selec
ționata română. Aceasta, alcătuită 
din cîțiva jucători cu experiență 
(Ștefănescu, Szabo, Kroner, Culi-

neac) și o serie de tineri sportivi 
care s-au încadrat destul de bine 
în mecanismul de joc (Popa, 
Zamfirescu, Novac, Mihăilescu) a 
avut inițiativa în permanență, cîș- 
tigînd la scor: 9—0 (1—0, 2—0, 
4—0, 2—0).

„7-Ie“ nostru a imprimat jocu
lui un ritm viu, cu accent pe 
contraatac, dovedind în general o 
bună pregătire fizică. S-au gre
șit însă destule pase și s-a ralat 
totuși nepermis de mult, chiar 
din ocazii clare.

Foto: A. Neagu
Arbitrul Gh. Dumitru a condu» 

bine următoarele formații: RO
MÂNIA (B) : Ștefănescu (Cis- 
zer) — Kroner 1, Novac 1, Sza
bo, Culineac 1, Zamfirescu 2, 
Popa 3, Mihăilescu 1 ; CUBA: 
Guerrero—Vasques, Arcos, Garcia, 
Valdes, Ceperro. Martinez, Iuuco, 
Caballero, R uiz.

Astă-seară, de la tra 20 echipa 
Cubei va întîlni or imn formație a 
tării noastre.

MECIUL DE VOLEI RAPID-Ț.S.K.A
Astăzi, pe Nepstadion

Întîlnirea revanșă
BUDAPESTABUCUREȘT!
BUDAPESTA 26 (prin lele Ion) 

Plecată luni Ia amiază din Ca
pitală, selecționata orașului 
București a ajuns la Budapesta 
după o oră și 20 de minute de 
zbor. La aeroport delegația 
noastră a fost întîmpinată de 
reprezentanți ai t-deratiei un
gare de fotbal, de ziariști șl fo
toreporteri.

In aceeași zi, 
nenți ai lotului 
Constantinescu, 
geanu, C. Dan, Mocanu, Nun- 
weiller III, Grecvu, Ghergheli, 
D. Popescu, Nunweiller VI, Pîr- 
călab, Dridea I, Badea, S. 
Avram, Creiniceanu) au efec-

cel !S compo- 
(M fonescu. 

Popa, Hălmă-

Sesiunea Comitetului
Internațional Olimpic

Duminică s-a deschis la 
ama — intr-un cadru festiv 
- cea de a 64-a sesiune a Co
tletului internațional olimpia 
i Teatrul de operă a avut loc 
adunare la care au luat cu- 
ntul primul ministru italian, 
Ido Moro, președintele Co- 
itetului Internațional Olimpic, 
, Brundage, și președintele 
oîaitettilui olimpic italian, 
lulio Onești.
Președintele Republicii Ita- 
îne, Giuseppe Saragat, a pri
it pe participanții Ia sesiune, 

cinstea cărora a oferit o 
cepție.

Din partea țării noastre par
ticipă la actuala sesiune Al. 
Șiperco, membru al Comitetu
lui Internațional Olimpic,

La lucrările C.I.O., care au 
continuat marți la Roma, s-a 
stabilit ca Jocurile Olimpice 
de vară din anul 1972 să fie 
organizate de orașul Miinchen 
(R. F. Germană), care a primit 
cele mai multe voturi. Pentru 
J. O. de iarnă din 1972 a fost 
aleasă ca gazdă localitatea 
Sapporo (Japonia).

Lucrările sesiunii continuă.

tuat pe Nepstadion un antrena
ment, a cărui ultimă parte s-a 
desfășurat la lumina reflec
toarelor. Ședința de pregătire a 
durat o oră și a avut un caracter 
fizico-tactic. Astăzi a sosit aici 
și jucătorul Sasu. Pe agenda zi
lei de marți a mai figurat șe
dința tehnică, precum și un nou 
antrenament de acomodare pe 
Nepstadion, de astă dată în în
tregime la lumina reflectoa
relor.

Meciul, aștepfat aici cu deo
sebit interes, va începe la ora 
19.30 (20,30 ora României). 
Echipa noastă va alinia urmă
torul ,11“ : M lonescu — Popa, 
Hălmăgeanu, C. Dan, Mocanu— 
Ghergheli, D. Popescu — Pircă- 
lab, Dridea, Badea, S. Avram. 
Așadar, o singură modificare 
față de echipa care a jucat la 
București: Ghergheli în locul 
luj Nunweiller VI.

Față de formația care a e- 
voluat în partida de la Bucu
rești, reprezentativa Budapes
tei șe prezintă oarecum rema
niată. Lajos Barolti anunță ca 
sigură reintrarea lui Albert 
(complet restabilit) în linia de 
atac. Dar iată echipa probabi
lă : Szentmiha/y — Kaposzta, 
Matrai, Meszoly, Sovari—Nagy, 
Dunai — Molnar (Bene), Par
kas, Albert, Fenyvcssi.

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri iugoslavii Ze- 
cevici (la centru), Varajdinat 
și Tauzes.

ILIE OANA
antrenor

IN CENTRUL ATENȚIEI»
Două zile au mai rămas 

pînă la meciul revanșă Rapid 
București — Ț.S.K.A. Moscova, 
din cadrul semifinalelor „Cu
pei campionilor europeni". Vic
toria obținută de rapidiști în 
dramatica partidă desfășurată 
în tur la Moscova a 
crească la maximum 
pentru întîlnirea de 
rești. Nerăbdarea cu 
bitorii voleiului din 
așteaptă meciul, dorința lor 
de a nu lipsi din „corul" ga
leriei care-i va susține pe cam
pionii noștri în lupta pentru 
calificarea în finala „C.C.E." 
sînt ilustrate cel mai bine de 
afluența cererilor de bilete.

Bineînțeles, cei care privesc 
cu extremă atenție apropiata 
revanșă sînt voleibaliștii din 
echipa Rapidului, ei făcînd zil
nic antrenamente. în ultimele 
ședințe, antrenorul J. Ponova 
a pus cel mai mult accentul 
pe perfecționarea loviturii de 
atac, urmărind ca absolut toți 
jucătorii săi, fie trăgători, fie 
ridicători, să-și intre complet 
în mină pînă la meciul cu cam
pioana U.R.S.S. Astfel, antre
namentul de luni a fost ocu
pat în cea mai mare parte de 
execuția atacului din toate zo
nele, cu și fără ripostă de 
blocaj. în afară de aceasta, 
rapidiștii au mai lucrat luni 
pentru îmbunătățirea primirii 
serviciului.

Ieri, Rapid 
tim meci de 
ca parteneră 
triva căreia, manifestînd de a- 
semenea 
pentru 
legate 
ritelor 
folosit 
fruntare utilă, care i-a servit 
conducerii tehnice a echipei

făcut să 
interesul 
la Bucu- 
care iu- 
Capitală

a susținut un ul- 
verificare, avînd 
pe Steaua, împo-

grijă primordială 
rezolvarea problemelor 
de omogenizarea dife- 
formule de echipă, a 

toate rezervele. O con-

SPARTACHIADA
DE VARĂ

• Cu cîteva zile în urmă, 
stadionul Granitul din Capitală 
a găzduit festivitatea de des
chidere a întrecerilor Sparta- 
chiadei de vară în cadrul aso
ciațiilor clubului sportiv Con
strucția.

După cuvintul rostit de tov. 
Gh. Ancuța, vicepreședinte al 
clubului organizator, au avut 
loc primele întreceri la fotbal, 
handbal și volei. Au fost pre- 
zenți sportivi reprezentînd 
asociațiile I.C.M. 2, LCJ4R.U.C., 
Avîntul Construcții, Granitul și 
I.C.M. 7 Noiembrie.

Nicolae Năstase, coresp.

campioane multe soluții tac
tice în vederea întîlnirii cu 
Ț.S.K.A. Rapidiștii, dovedind în 
genere vervă de joc, concre
tizat prin finalizări sigure și 
variate în ofensivă, au cîști- 
gat trei din cele patru seturi 
disputate (15—7, 15—12, 15—9), 
pierzîndu-I greu, la 13, 
timul, în care au jucat 
pe numai rezerve.

A fost fixată ora de
a meciului revanșă Rapid — 
Ț.S.K A. de vineri 29 aprilie 
din Capitală : ora 18, în sala 
Floreasca., Voleibaliștii sovie
tici urmează să sosească la 
București în cursul zilei de 
astăzi, cînd e așteptat să vină 
și arbitrul principal al întîlni
rii, belgianul Franțois Peeters.

• Aproximativ 500 de tineri 
din asociațiile sportive ale uzi
nelor „23 August* din Capitală 
au fost prezenți zilele trecute 
la festivitatea de deschidere a 
întrecerilor Spartachiadei de 
vară. Cuvintul de deschidere 
a fost rostit de către tov. Ste- 
lian Șoacă, președintele clu
bului sportiv „Metalurgistul*, 
care a scos în evidentă impor
tanța competiției. Au urmat 
întreceri de cros, categoria ju
niori, pe distanta de 1 000 rn. 
Dintre cei 82 de concurenti 
care au luat startul, cel mai 
bun s-a dovedit a fi Petre «Du
mitrescu din asociația soorti- 
vă a Grupului școlar profesio
nal „23 August”. El a fost ur
mat, la mică distantă, de Ion 
Dumitrache și A. Martaloqu 
de la aceeași asociație. în pro
ba de cros rezervată seniori
lor, primul s-a clasat D. Ne- 
delcu (asociația Tuburi oțel), 
urmat de C. Borcea (Aparataj) 
și V. Petrovici (Oraanizarea 
producției).

în același timp, pe terenul 
de fotbal s-au întîlnit echi
pele asociațiilor Sculărie și 
Mecanic Șef. După o partidă 
deosebit de atractivă, fotbaliș
tii de la Sculărie au terminat 
victorioși cu scorul de 4—0 
(2—0). Au înscris Matei (2), 
Toma și Șerban

în continuare, într-un meci 
demonstrativ de handbal, au 
apărut pe teren formațiile Me
talurgistul și I.C.F. Partida, 
care s-a terminat la egalitate 
(17—17), a constituit o frumoa
să propagandă pentru acest 
sport printre tinerii metalur- 
giști de Ia „23 August*.

în zilele următoare vor fi 
organizate întreceri Ia atle
tism, fotbal, volei, handbal, 
șah, tenis de masă, moto- 
ciclism etc.

D. Dumitrescu, coresp.

pe ul- 
aproa-

„start

• Și în asociațiile sportive 
din țară, întrecerile Spartachia
dei de vară sînt așteptate cu 
mult interes. în întîmpinarea 
lor, în raionul Galați, de pildă, 
s-au luat din timp măsuri pen
tru amenajarea de terenuri 
sportive simple și procurarea 
de material sportiv. Exemple 
în această privință oferă aso
ciațiile sportive din comunele 
Tudor Vladimirescu, Piscu, 
Bucești, Slobozia, Conachi etc.

Gh. Arsenie și V. Ștefănescu, 
corespondenți

înLa meciul de verificare susținut ieri de campionii republicani 
vederea revanșei cu Ț.S.K..1., fiicolau (Rapid), în luptă cu blocajul 

echipei Steaua a cîștigat întrecerea, înscriind un nou punct pentru 
formația sa

l’oto : N. Aurel



CINE VA PROMOVA? CINE VA RETROGRADA?... ELEVII AU CRESCUT!
Situația în seriile secunde ale categoriei A

în seriile secunde ale campionatu
lui republican, echipele situate în 
prezent pe primul loc, C.S.M. Reșița 
(m) și Voința Sighișoara (f), conduc 
cu un avans care poate fi decisiv: 
6 și respectiv, 3 puncte. De aseme
nea, ultimul loc este ocupat de for
mații cărora „zestrea" de puncte 
acumulată pînă acum nu le mai dă 
speranțe de a evita retrogradarea, 
în schimb, rămîne deschisă lupta 
pentru locul doi și pentru evitarea 
locului 9. Partidele disputate dumi
nică (și despre ele vom vorbi mai 
jos) au complicat lucrurile prin re
zultatele lor.

BĂIEȚI • C.S.M. Reșița — Tehno- 
metal Timișoara (17—12). Joc foarte 
disputat, cu faze spectaculoase. Oas
peții au dat o replică dirză. C.S.M. 
și-a impus însă superioritatea. 
(I. Plăvițu, coresp.) • C.S.M.S. Iași — 
Metalul Copșa Mică (14—6). Gazdele 
au avut mai mult inițiativa, mai ales 
după pauză, cînd Metalul a slăbit 
mult ritmul, cu care rezistase în 
prima repriză. (I. Leizeruc, coresp.) 
• Voința Sibiu — Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (10—4). Sibienii 
au învins ușor un adversar slab, 
care a abuzat de durități. (I. Boțo- 
can, coresp.) • Timișul Lugoj — 
Știința Petroșeni (12—10). Prima re
priză a aparținut oaspeților, care au 
și cfindus, a doua gazdelor. Jocul a 
fost dinamic și foarte plăcut. (I. Leș, 
coresp) • Știința Tg. Mureș — Ra
pid București (16—13). Studenții au 
Cîștiqat pe merit, prin combinații 
variate Ia semicerc și angajări 
prompte ale pivoților. Rapid a re
dus diferența spre sfîrșitul jocului. 
(N. Stănescu, coresp.).

Volei

VIITORUL BACĂU-revelația 
etapei in seria a II-a

întrecerea echipelor din seria a II-a, 
în special la băieți, este deosebit 
de interesantă datorită diferenței mi
nime de puncte ce departajează 7 din
tre formații. Din rezultatele de du
minică se remarcă cel realizat de 
Viitorul Bacău în fața Progresului, la ' 
București.

Progresul Buc. — Viitorul Bacău 
ff—3). Cotat ca derbiul etapei, me
ciul nu s-a ridicat la o valoare deo- i 
sebită. Gazdele, după ce au cîștigat ; 
primul set, nu s-au mobilizat suficient, ! 
permitind adversarilor să învingă pe 
merit. Cei mai buni Aman, Coslea și 
David (Viitorul), Stamale și Ștelă- 
nescu (Progresul). (V. Țir/r-coresp.).

I.C.F: —• Știința Petroșeni (3—2). A ■ 
fosl un meci echilibrat. Bucureștemi 
au început jocul mult prea siguri 
pe ei. Replica celor din Petroșeni a | 
fost dîrză și puțin a lipsit ca rezul- I 
talul să le fie favorabil.

C.S.M.S. Iași — Electroputere Cra- 1 
iova (3—2). O partidă de un nivel 
tehnic modest. In seturile II și III 
oaspeții au reușit să străpungă adesea 
blocajul gazdelor și să cîști'ge. In fi- i 
nai însă au cedat. Cei mai buni au 
fost Moșescu și Păcuraru (C.S.M.S.), j 
Dumitriu și Marinescu (Electroputere). 
(Marieta Robotă-coresp.).

La Oradea și Timișoara, după cum 
ne-au transmis corespondenții noștri 
V. Sere și I. Stan, Alumina Oradea 
și înainte Timișoara au obținut victo
rii clare la scorul de 3—0 în fa|a j 
Științei Tg. Mureș și respectiv Ind. 
sîrmei C. Turzii. Dacă studenții din 
Tq. Mureș au opus o rezistentă mai I 
dîrză, voleibaliștii de la Cîmpia Tur- | 
zii au cedat ușor, în 45 de minute. !

I.C.F. — Știința Tg. Mureș (3—0). ’ 
Studentele bucureștene își continuă j 
seria victoriilor, făcînd un nou pas 
spre revenirea în prima serie. I.C.F.- 
istele au dovedit o bună mișcare în 
teren, dublaje prompte atît in apă-

Rezultatul meciului Voința M. Ciuc
— Țesătura P. Neamț: 0—3 (11, 1,6).

rare cît și în atac. (P. Iv ).
CLASAMENTE

MASCULIN

1. Viitorul Bacău 14 9 5 31:19 23
2. înainte Timisoara 14 8 6 32:21 22
3. C.S.M.S. Iași 14 8 6 28:25 22
4. Alumina Oradea 14 8 6 28:24 22
5. Electroputere Cv. 14 8 6 29:26 22
6. I.C.F. Buc. 14 7 7 27:25 21
7. Progresul Buc. 14 7 7 28:26 21
8. Știința Petroșeni 14 6 8 26:29 20
9. Ind. sîrmei C. Turzii 14 6 8 21:32 20

10. Știința Tg. Mureș 14 3 11 11:34 17
FEMININ
1. I.C.F. București 10 9 1 28: 6 19
2. Țesătura P. Neamț 10 7 3 24:14 17
3. Sănătatea Arad 10 6 4 21:15 16
4. Știința Tg. Mureș 10 6 4 21:19 16
5. Progresul București 10 5 5 20:17 15
«. Voința M. Ciuc 10 5 5 18:21 15

7. Progresul Tîrgoviste 10 2 8 11:27 12
8. C.S.M. Cluj 10 0 10 6:30 7

FETE • Voința Sighișoara — Uni
versitatea Cluj (9—7). Gazdele au fă
cut un meci spectaculos, în care au 
avut permanent inițiativa, deși au 
întîlnit o echipă foarte dirză. 
(C. Moldovan, coresp.) • S.S.E. Bu
zău — Progresul Buc. (4—7). Bucu- 
reștencele au practicat un joc mai 
bine organizat și au cîștigat pe me
rit. (Marin Dumitru, coresp.) • Fa
vorit Oradea — Știința Gaiați (6—4). 
Meci viu disputat, terminat cu vic
toria meritată a localnicelor, care 
au fost mai liotărîte la semicerc. 
(P. Lorincz, coresp.) • S.S.E. Petro- 
șeni — Constructorul Timișoara 
(4—3). Mai precise în aruncări, ti- 
mișorencele au luat conducerea cu 
3—1. Elevele și-au revenit după pau
ză, au egalat și în min. 48 au înscris 
din 7 m punctul victoriei. (S. Băloi, 
coresp.) • Part roșu Brașov — Spar- 
tac Constanța (11—3). Echipa din

ebbzsqi
DE LA START LA

Cu două săptămîni înaintea finalei 
campionatelor universitare (Iași, 7—8 
mai) studenții bucureșteni s-au întîl
nit pe stadionul Tineretului în ca
drul fazei pe centru universitar. Par- 
ticipanții —■ aproape 300 de studenți
— și-au apărat cu tărie șansele, dis
putele lor constituind un punct de 
atracție pentru spectatori. Studenții 
de la Institutul de Cultură Fizică 
și-au depășit net adversarii, ocupînd 
primul loc în clasamentul masculin, 
feminin și general. Aceste clasamente 
arată astfel : MASCULIN: I.C.F. 163 
p, Universitatea 84.5 p, Inst. Politeh
nic 68,5 p; FEMININ: I.C.F. 121. p. 
Universitatea 72 p, I.M.F. și Inst. 
Construcții 14 p, GENERAL: I.C.F. 
294 p, Universitatea 156,5 p, Inst. Po
litehnic 76,5 p, I.S.E. 54 p, Inst. Con
strucții 43 p, și I.M.F. 26 p.

In continuare unele reiultate indi
viduale. BARBAȚI: 100 m — I. Mol- 
doveanu (I.C.F.) 11,0, M. Izbășescu (C) 
11,1; 200 m — A. Stamatescu (U) 22,0, 
I. Moldoveanu 22,4, M. Izbășescu 22,7; 
400 m — B. Albrecht (I.C.F.) 51,3, I. 
Fulger (U) 52,0,- 800 m — C. Tatu (U) 
2:01,1, A. Vlădoianu (P) 2:03,0; 1 500 
m — C. Tatu 4:07,5; 3 000 m — V. 
Florescu (ISE) 9:16,0; 110 mg. — V. 
Mihai (ICF) 16,3; 400 m.g. — B. Al
brecht 55,2, I. Fulger 58,3; 3 000 m 
obstacole — M. Spudercă (ISE) 9:55,6; 
5 km, marș — B. Dumitrescu (IMF) 
25:55,6; înălțime — Al. Spiridon (ICF) 
1,90, C. Semen (P) 1,85; prăjină — D. 
Onișor (U) 3,50; lungime — D. Bădini 
(ICF) 7,20; V. Mureșan (ICF) 7,12, C. 
Agapie (ISE) 6,79; triplu —Al. Mihu 
(ICF) 14,75, V. Tănase (ICF) 14,62, 
C. Mihail (ICF) 14.15; greutate — V. 
Teodorescu (ICF) 14.51, D. Serafim 
(ICF) 14,18, V. Mureșan 13,58; disc
— C. Drăgan (ICF) 41.94; sulifă — S. 
Cătăneanu (ICF) 60,54, Al. Nohit (P) 
58,04; ciocan — M. Oroveanu (Arte)

A APĂRUT
AL REVISTE!

din al cărei cuprins
© VOLEI : — Succese românești

de prestigiu în C.'C.E. — Dinamo 
București și Rapid sînt aproape de 
finală.
• Schimbul de mîine.
• ATLETISM : crosul balcanic —

un succes. Bilanț românesc : 11
locuri I, II și III.
• Un ampiu fotoreportaj: Printre 

studenții sportivi din Cluj.
• FOTBAL : — Petrolul și Rapid 

s-au desprins... (pe urmele reporta
jului „Ș-a întîmplat mîine”).

a apărut nr. 4 (aprilie 1966) 
al revistei

SPORT și
Din cuprins :

® Itinerar turistic auto-moto : 
Prin Ghimeș palanca și Oituz.
• Din amintirile unui pilot spor

tiv.
© Avioane românești.
• Sportul subacvatic azi.
• De Ia raliu Ia „formula I" (co

mentarii asupra sezonului competi- 
țional automobilistic).

9 Noutăți tehnice ; motociclete MZ 

Brașov și-a asigurat victoria după 
pauză. De remarcat că gazdele au 
ratat și 5 lovituri de la 7 m ! (V. Po
po viei, coresp.).

SERIA A n-A, MASCULIN
1. C.S.M. Reșița 13 11 0 2 217:161 22
2. C.S.M.S. Iași 13 8 0 5 188:154 16
3. Metaiu! C. M. 13 6 2 5 196:159 14
4. Cauciucul 12 0 5 162-: 143 14
5. Telmometai Timiș. 13 6 1 6 183:197 13
6. Știința Petroșeni 13 6 0 7 143:160 12
7. Voința Sibiu 13 5 1 7 142:173 11
8. Stiinta Tg. Mureș 13 5 0 8 148:181 10
9. Timișul Lugoj 13 5 0 8 169:203 19

10. Rapid București 12 3 0 9 112:196 6
SERIA A D-A, FEMININ

1. Voința Sighișoara 13 n 1 1 140: 83 23
2. Progresul Buc. 13 9 2 2 107: 90 20
3. Știinta Galați 13 8 32 95: 72 19
4. S.S.E. .Petroșeni 13 6 16 77: 98 13
5. Constructorul 13 o 2 6 81: 70 12
6. Universitatea Cluj 12 5 1 6 119: 98 11
7. Favorit Oradea 13 4 2 7 87:118 10
8. Part, roșu Brașov 13 4 1 8 119:137 9
9. S.S.E. Buzău 12 3 2 7 77 : 86 8

10. Spartac Constanța 13 1 1 11 70:121 3

46,40. Em. Velciu (P) 45,69; 4x100 m— 
I.C.F. 44.1, Inst. Construcții 44.6, Uni
versitatea 45,0; 4x400 m—I.C.F. 3:31,5, 
Universitatea 3:35,6. Inst. Construcții 
3:36.0, FEMEI: 100 m —V. Tocilă (U) 
12,6. V. Enescu (ICF) 12,7, EI. Vintilă 
(U) 12,8; 200 m — V. Tocilă 26.6, T. 
Dragomir (ICF) 27,8; 400 m — P. Stan 
(U) 65.0; 800 m ■— Ec. Iliescu (ICF) 
2:30,7, G. Ilinca (C) 2:32.2; 80 mg.— 
El. Vintilă 11.8. V. Enescu 11.8. V.

Nicolae Rinceanu (Rapid) o autentică 
speranță a probelor de marș. El a cîști
gat detașat cursa de 10 km la concursul 

de primăvară al juniorilor.
Foto : A. Ncagu

NR. 8
SPORT

vă recomandăm :
• Echipe din categoria A : Crișul 

Oradea.
• RUGBI : — Farul trebuie să 

confirme î
• Actualități internaționale.
• BOX : — 30 de ani în ring cu 

Bay Sugar Robinson.
• Figuri de sportivi de ieri și de 

azi : CONSTANTIN NOUR și ȘER- 
BAN CIOCHINA.
• Călătorie în Anglia, Magazin 

sportiv etc. etc.

TEHNICĂ
pentru sport și turism, Fiat 1100 R, 
Trabant 601 Universal.

© Arta de a conduce automobilul 
(X).

© Aparatele electronice conduc an
trenamentul.
• Amplificator de antenă pentru 

televiziune,
© Statie portabilă pentru teleghi

darea navomodelelor.
© Magazin, o pagină de colocviu 

cu cititorii, știri din țară și străină
tate.

La încheierea campionatelor școla- 
1 re de baschet, profesorii de educație 

fizică și antrenorii prezenți la între- 
j ceri au fost în unanimitate de acord 

că această ediție a fost una dintre 
: cele mai reușite din cele desfășura- 
; te de-a lungul anilor. Intr-adevăr, 
; prin entuziasmul cu care s-a jucat, 

prin evidentul echilibru de valoare 
dintre majoritatea echipelor, precum 
și prin nivelul tehnic al unor partide, 
turneul final disputat la Timișoara a 
făcut o frumoasă propagandă pentru 
baschet.

Ceea ce ne-a bucurat însă în mod 
deosebit a fost constatarea că antre
norii echipelor au din ce în ce mai 
mult preocupări pentru depistarea, 

: selecționarea și pregătirea elemente- 
i lor cu talie înaltă de care are atîta 
: nevoie baschetul nostru. In toate 

echipele au evoluat jucători între 1,90 
m și 2 m, ceea ce, față de alte ediții

SOSIRE
Biduleac (ICF) 12,7; inâltime — M. 
Dobre, M Oprescu, M. Oțeleanu (toa
te de la ICF) 1,45; lungime — Ec. 
Potoroacă 5,60; greutate — A. Gurăn 
(IMF) 13,78, El. Lefter (ICF) 13.40; disc 
— R. Moțiu (ICF) 44,02, El. Prodan 
(ICF) 41,57; suliță — El. Prodan 42,39, 
L. Doți (ICF) 42,23; 4x100 m — Uni
versitatea 51.2, I.C.F. 52,0 (AD. l.l

• Duminică s-a desfășurat cea de 
a XXI-a ediție a tradiționalei compe
tiții de marș .Circuitul Telefoane", 
întrecerea a avut loc doar la o singu
ră categorie — seniori — și s-a desfă
șurat pe o distanță de 20 km pe șo
seaua Pipera.

O comportare remarcabilă a avut 
Leonida Caraiosifoglu (Dinamo), care 
a parcurs distanța în 1.36:57.0. Pe lo
curile următoare s-au clasat: Ilie Va- 
sile (Met.) 1.38:37,0, I. Barbu (Telef.) 
1.41:17,7. M. Perșinaru (Telefoane) 
1.42:21,0, V. Such (Din.) 1.44:58.0, V. 
Furnică (Telef.) 1.46:28.0. I. Urse 
(Telet.) 1.46:58.0.

Trebuie subliniată organizarea ire
proșabilă asigurată de asociația spor
tivă Telefoane. (N. D. NICOLAE- 
coresn.l.

9 Concurs de selecție la Oradea 
pentru formarea echipei Crișana. 
FETE: 400 m: M. Bacsi 64,6; înălțime: 
C. Toma 1,57; BĂIEȚI; 100 m: S. 
Dincă 11,5; 800 m: FI. Ardeleanu
2:04,0; triplu : M. Bauer 13,82 — rec. 
regional egalat; 4x200 m juniori: e- 
chipa S.S.E. 1:37,7 — rec. regional.
(P. LORINCZ-coresp.).

9 La Sf. Gheorghe a avut loc între
cerea dintre echipele orașelor Sf. 
Gheorghe și Tg. Secuiesc. Oaspeții 
au cîștigat cu 83—82 p. Tunde V Ra
tios din Tg. Secuiesc a sărit 1,40 m 
la înălțime. (GH. BRIOTA-coresp.). 

Uniunea Regională 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

din Regiunea Mureș—Autonomă Maghiară 
oferă pentru turiști și pentru cei veniți la odihnă, urmă
toarele servicii prin unitățile sale de deservire :

1. Reparații, întreținere și spălat turisme și motoci
clete prin unitățile :

- COOPERATIVA METALUL TG. MUREȘ, str. Lăpușna 
nr. 6, telefon 38-93 (funcționează permanent);

- COOPERATIVA VOINȚA ODORHEI, str. Insulei nr. 
2, telefon 406 (funcționează permanent) ;

- COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA - BAI, str. 
Csorgi nr. 1 (funcționează în perioada sezonului 
turistic) ;

- COOPERATIVA LACUL ROȘU GHEORGHIENI, str. 
Băii nr. 16, telefon 264 (pentru stațiunea Lacul 
Roșu);

- COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. 
Petofi nr. 53 (funcționează permanent). în timpul 
sezonului în cadrul aceleiași cooperative în stațiu
nea Tușnad - Complex deservirea, telefon 21 ;

2. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : cor
turi, hamace, saci de dormit, aparate foto, radio 
portative, magnetofoane, jocuri distractive etc. 
prin complexele de deservire din stațiunile : So- 
vata, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu Mureș, Mier
curea Ciuc.

ale „școlarelor", constituie un pro
gres evident. Am apreciat, de ase
menea, faptul că mai toți participan- 
ții și-au însușit corect procedeele teh
nice de bază, ca și unele din cele 
moderne ca aruncarea din săritură, 
„cîrligul", „capacul" etc. Tot la ca
pitolul constatărilor pozitive trebuie 
consemnată și preocuparea pentru 
tactică. Echipele liceelor „Nicolae 
Bălcescu" din Cluj, nr. 2 Constanta, 
nr. 35 București Ia băieți, nr. 36 șl 
nr. 35 București, nr. 1 Brașov și nr. 
3 Arad la fete au făcut uneori ade
vărate demonstrații de tactică, în 
specia] în acțiunile de atac, dovedind 
că elanul specific tinereții se poate 
împleti armonios cu disciplina de joc.

Apărările, însă, nu s-au situat la a- 
celași nivel. Elevii au luptat cu în
suflețire, au manifestat oarecari cu
noștințe de tehnică și tactică indi
viduală, insuficiente însă față de ce
rințele baschetului, chiar dacă este 
vorba de jucători aflați la vîrsta ju
nioratului. Am remarcat lipsuri în 
special în ce privește schimbarea o- 
mulul în caz de blocaj, aglomerarea 
în jurul pivotului, împiedicarea de
pășirilor individuale etc. Cunoscînd 
importanta tot mal mare ce o are a- 
părarea în jocul modern, socolim că 
este necesar ca în viitoarea preaă- 
lire a tinerilor baschetbaliști să se a- 
corde mai multă atenție elementelor

1 tehnice și tactice de apărare.
I Un alt capitol deficitar a fost în- 
i demînarea în regim de viteză. După 
j cum am mai spus, elevii baschetba

list) au arătat că și-au însușit în 
mod corect o serie de procedă .teh
nice. Dar. cînd au trebuit să le a- 
plice în meciuri, au greșit deseori. 
Așa se face că au fost înregistrate 
multe qreșeli de tehnică (pase la ad
versar, dublu dribling, aruncări ne
izbutite din apropierea coșului etc.), 
care au dus la ratarea unor acțiuni de 
atac bine concepute tactic. In aceas
tă direcție, apreciem că, pe lîngă an
trenamentele organizate (colective 
sau individuale) sînt necesare și 
jocuri „la liber" in care juniorii să 
aplice cele învățate: .Miutele’ sînt 
deosebit de utile, deoarece comple
tează antrenamentul organizat, 
contribuie în mare măsură la spori
rea îndemînării în regim de viteză și 
dezvoltă fantezia tinerilor jucători.

Campionatul școlaT a fost însă doar 
prima competiție de amploare rezer
vată juniorilor. Sperăm ca la urmă
toarele (campionatele de juniori, 
campionatul școlilor sportive de 
levi și altele) să putem face din nou 
aprecieri pozitive. In același timp, am 
vrea ca unele din problemele amin
tite mai sus să fie rezolvate, așa cum 
s-au petrecut lucrurile cu cele sem
nalate anul trecut, spre cinstea pro
fesorilor de educație fizică șl. a an
trenorilor echipelor de juniori.

D. STĂNCULESCU



3.
262,5 kg; cat.
Gh. Dumitru 

N. Vlădănoiu 
L. Nicolaescu

• Consemnăm că C.S.M. Reșița 
pierdut prin neprezentare pe te-

REZULTATE DIN
© Rezultate înregistrate în catego

ria B : Electroputere Craiova — Pe
plu! Ploiești 5—3 (5—3), Ancora

Galați — Cimentul Medgidia 0—0, 
Chimia Brăila — Ideal Cernavodă 
9—3 (6—0), Metalul Buzău — U.S.A.S. 
Năvodari 8—3 (5—0) și Victoria Ga
lați — Petrolul Pitești 16—3 (8—3) 
— toate din seria I ; Constructorul 
Suceava — Politehnica Iași 26—0 
3—0), Constructorul Orașul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej — A. S. Tecuci 
3—5 (3—5) și Laminorul Roman — 
Constructorul Bîrlad 6—0 (3—0) — 
toate din seria a II-a; Politehnica 
Cluj — C.I.L. Blaj 15—3 (6—3), C.S.M.
ibiu — Agronomia Cluj 3—0 (3—0), 
inerul Lupeni — Vulturii U. M. 

imișoara 12—0 (6—0), Jiul Petrila — 
himica Tîrnăveni 0—15 (0—12), Po- 

itehnica Timișoara — Metalul Tur- 
u Severin 16—6 (5—3) și C.S.M. 
eșita — Institutul de Mine Petro- 
eni 0—3 (neprezentare!) — toate 
in seria a III-a; Construcții — 
eronautica 3—3 și Rapid — S. N. 
ltenița 31—6 — ambele din grupa
a seriei a IV-a ; I.P.G.G. — Proiec
tul 11—3, în grupa B a seriei a

-a

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
tr-o sală complet improprie (Dina- 
o II) faza orășenească a campiona- 
lui republican de haltere. In sala de 
trenament a halterofililor de la Di- 
mo au luat startul peste 50 de
ortivi din cluburile și asociațiile 
cureștene. Rezultatele sînt în ge- 

>ral mediocre. Excepție fac cele cî- 
ș performanțe echivalente nor

oi de cat. I.
Asupra uno> aspecte negative reie- 
te cu prilejul acestui concurs vom 
veni într-un articol viitor.
REZULTATELE: cat. cocoș — 1. G. 
trescu (Metalul) 232,5 kg; 2. I. Cio- 
g (Olimpia) 225 kg; 3. T. Geor- 

scu (Dinamo) 222,5 kg; cat. pană—
C. Astrale (Rapid) 272,5 kg; 2. M.

Din programul etapei următoa- 
Petrolul Pitești — Metalul Bu- 
Ideal Cernavodă — Victoria Ga- 
Cimentul Medgidia — Chimia

Brașov
Po*o: N. Tocacek

ren propriu (!), iar la federația de 
specialitate a sosit următoarea tele
gramă : „Nu delegați arbitru, echipa 
retrasă campionat CALIFICARE". 
Așadar, la C.S.M. Reșița nu se cu
noaște competiția în care clubul era 
reprezentat (categoria B, nu califi
care..,) I

•
re : 
zău, 
lăți,
Brăila, Constructorul Ploiești — An
cora Galați și U.S.A.S. Năvodari — 
Electroputere Craiova (seria I); 
A. S. Tecuci — Ceahlăul Piatra 
Neamț, Politehnica Iași — Constructo
rul Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Constructorul Bîrlad — Constructo
rul Suceava și Energia I.G.O. Foc
șani — Laminorul Roman (seria a 
II-a) ; Agronomia Cluj — Jiul Petrila, 
Politehnica Timișoara — C.S.M. Si
biu, Metalul Turnu Severin — Poli
tehnica Cluj, Vulturii U. M. Timi
șoara — C.I.L. Blaj și Minerul Lu- 
peni — Metalul Hunedoara (Institu
tul de Mine Petroșeni — Chimica 
Tîrnăveni s-a jucat în afara etapei) 
— toate din seria a IH-a.

Hinț (Olimpia) 257,5 kg,- 3. M. Demi- 
că (Dinamo) 232,5 kg,- cat. ușoară —
1. G Subheger (Steaua) 302,5 kg,-
2. I. Lugojan (Olimpia) 270 kg;
M. Balosu (Gr. Roșie) 
semimijlocie — 1.
(Steaua) 282,5 kg,- 2. 
(Olimpia) 270 kg; 3.
(Olimpia) 265 kg,- cat. mijlocie — 1, 
D. Tiboldi (Olimpia) 335 kg; 2. I. 
Georgescu (Progresul) 302,5 kg; 3. 
St. Teleman (Rapid) 295 kg,- cat. se
migrea — 1. Gr. Georgescu (Olimpia) 
335 kg,- 2. A. Roman (Olimpia) 302,5 
kg; 3. V, Costiuc (MetaiuI) 282,5 kg; 
cat. grea — 1. M. Băncilă (Rapid) 
340 kg; 2. N. Renghea (Metalul) 337,5 
kg,- 3. D. Gheorghiu (Steaua) 310 kg.

Pe lingă centrele de inițiere la fotbal și scrimă, în cadrul asociației sportive 
colta din Cărei funcționează un centru pentru copii la tenis de masă. Acti- 
atea acestuia este condusă de instructorul voluntar Gheorghe Murvai. 30 de 
pii din orașul Cărei vin de patru ori pe săptămînă în sala Viitorul. Aici au 

lecții practice și teoretice, iar sportivi avansați susțin jocuri demonstrative. 
I Dintre tinerii participant la acest centru se evidențiază: Ioan Petrijan, 
|eorghe Budau, Edith Schwarckoph ș.a.
[De altfel, jucătorii Vasile Brugos, Tiberiu Almasi. Klara și Eva Mosuly au 
ecat“ tot din cadrul centrului de inițiere al asociației Recolta, fiind promo- 
1 în secția de performanță, numărîndu-se în prezent printre sportivii fruntași 

regiunea Maramureș.
în fotografie : aspect de la o lecție practică.

Text și foto : VASILE POP - coresp.

BULETINUL CATEGORIEI C
•u,

& '

Amănunte din seriile VEST
SERIA VEST

MINERUL DEVA — MINERUL 
ANINA (1—î). Cu toate că localni
cii au avut mai multe ocazii de goL 
după desfășurarea generală a jocu
lui rezultatul de egalitate este echi
tabil. Au înscris: Copăceanu (min. 
42), pentru oaspeți, și Onea (min. 
51), pentru gazde. (I. Simion-coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — ELEC
TROPUTERE CRAIOVA (1—0). Joc 
viu disputat, de o bună factură teh
nică. Gazdele au dominat în cea de 
a doua repriză, obtinînd o meritată 
victorie. Unicul gol al partidei l-a 
înscris Ghinea (min. 81 — din lovi
tură de Ia 11 m). Oaspeții au prezen
tat o echipă bine pregătită, care s-a 
apărat organizat, cedînd greu, (Gh. 
Manafu-coresp.).

ELECTROMOTOR TIMISOARA — 
C.F.R. TIMISOARA (1—2). Derbiul 
timișorean de categoria C a fost ur
mărit de un mare număr de specta
tori (prezenți, din păcate, pînă și în 
incinta terenului de joc !). Partida a 
fost de un nivel tehnic bun. Deși a 
juca t pe teren propriu. Electromotor 
a trebuit să cedeze în fata fruntașei 
seriei, care s-a dovedit o echipă 
tehnică și eficace. Au înscris: Fo- 
dor (min. 22) și Lungu (min. 35), pen
tru GF.R., și 
Electromotor.

Iancu (min. 25), pentru 
(I. Ioana-coresp.).

CĂLAN — PROGRE
SUL CORABLA (0—0). Meci foarte 
disputat Gazdele au presat majori
tatea timpului. însă nu au fructificat 
nici una din ocaziile avute din cauza 
apărării organizate a oaspeților și a 
impreciziei atacanților localnici. A 
arbitrat slab (fluierînd în compensa
ție, neaplicînd legea avantajului etc) 
Gh. Oprita-Arad. (AI.

VICTORIA

Tuja-coresp.).

— PROGRE- 
în prima re
echilibrat de- 

de a doua, 
cu încetul 

desfășurare 
poarta Pro-

VICTORIA TG. JIU 
SUL STREHAIA (6—0). 
priză, jocul a fost mai 
cît arată scorul. în cea
oaspeții „dispar® încetul 
din joc, care capătă o 
într-un singur sens, spre 
greșului. Autorii golurilor: Bambu-
leac (min. 24), Pleian (min. 44 și 65), 
Bîscă (min. 53), Dașcu (min. 84) și 
Băloi III (min. 90). (M. Băloi - coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — METALUL 
HUNEDOARA (1—0). în prima parte 
a jocului, oaspeții au ratat cîteva

H NORD
de a marca. în repriza 

con- 
mai bine jocul și reușesc 

scrie prin Urs (min. 57) golul

ocazii clare
a doua, jucătorii de la C.F.R. 
trolează 
să
care le-a adus victoria. (N. Mutașcu- 
coresp.).

MINERUL CÎMPULUNG — MUS
CELUL CÎMPULUNG (0—3) 
zentare).

CLASAMENT

C.F.R. Tlm. 
Victoria Tg. Jiu 
Prog. Strehaia

(nepre-

MINERUL BIHOR — UNIREA DEJ 
(3—3). Ambele echipe au practicat 
un fotbal bun, cu numeroase acțiuni 
de poartă. Minerul a avut mai mult 
timp inițiativa — raport de cornere 
13—3 — dar datorită greșelilor în 
atac multe ocazii de gol au rămas 
nefructificate. Oaspeții au jucat bine 
și au meritat cu prisosință punctul 
cîștigat. (M. Domițian-coresp.).

PROGRESUL REGHIN — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (6—2). în prima re
priză s-a jucat nervos, făcîndu-se 
multe greșeli tehnice. După reluare 
gazdele sînt mult superioare, reușind 
să creeze faze de toată frumusețea 
și să înscrie patru goluri în numai 
7 minute. Au marcat: Tonceanu 
(min. 37 și 45). Kobulnecki (47), lenei 
(50), Tujol (52), Constantinescu (54), 
respectiv Iosif (20) și Pal (70). (L.
Maior-coresp.).

A. S. AIUD — MINERUL BAIA 
-SPRIE (0—0). Spectatorii au asistat 
la o partidă care i-a dezamăgit. în 
special gazdele au jucat fără orizont, 
nereușind să depășească apărafea 
adversă. A arbitrat foarte bine I. 
Boroș-Timișoara. (A. Crișan si I. 
Făgădaru-coresp.).

SĂTMĂREANA — OLIMPIA ORA
DEA (2—1). A fost un meci viu dis
putat, cîștigat pe merit de gazde. 
Primul gol a fost Înscris de oaspeți 
— David min. 22. în repriza secundă 
Sătmăreana forțează ritmul și reu
șește să egaleze în min. 69 prin Gere 
II și apoi să preia conducerea 
min. 88 
rect S. 
coresp).

în 
prin Matusz. A arbitrat co- 
Mureșan-Turda.

CLASAMENT

(Z. Covaci-

1.
2.
3.
4. Met. Hunedoara 

Electroputere Cr. 
Minerul Deva 
C.F.R. Caransebeș 
Electromotor Tim. 
Met. Tr. Severin 
Minerul Anina 
Muscelul C-lung 
Vie. Călan
Prog. Corabia 
Minerul C-lung

Etapa viitoare: 
GF.R.

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

17 
17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
5
2
1
2
2
3
4
2
5
3
3
5
5

28
21
20
19
18
18
17
16
16
15
15
13
13

Victoria Tg. Jiu— 
Caransebeș, Electroputere 

Craîova — Minerul Cîmpulung, Vic
toria Călan — Metalul Hunedoara, 
Electromotor Timișoara — Minerul 
Anina, Progresul Corabia — Meta
lul Tr. Severin, Progresul Strehaia 
— GF.R. Timișoara, Muscelul Cîm- 
pulunn — Minerul Deva

SERIA NORD
METALUL COPȘA MICĂ — FO

RESTIERA SIGHETUL MAR MÂȚI EI 
(3—1). Joc viu disputat în care ini
țiativa a fost de partea gazdelor. 
Oaspeții au opus o dirză rezistentă, 
mai ales în repriza I. Scorul a fost 
deschis de maramureșeni în min. 30 
(Pavel). Golurile metalurgiștilor 
le-au înscris Baban (min. 41), Mun- 
teanu (56) și Mureșan (61). (M. Fa- 
liciu-coresp.).

CHIMICA TÎRNĂVENI — STEAUA 
ROSIE SALONTA (1—0). Echipele 
au practicat un joc spectaculos, cu 
multe faze de poartă. Chimica a do
minat mai mult dar n-a putut trece 
decît o singură dată de apărarea er
metică a oaspeților. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de I. Rusu 
(min. 10) în urma unei frumoase 
combinații. (I. Ducan-coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — GLORIA 
BISTRIȚA (0—2). Meciul s-a termi
nat cu un rezultat surpriză, deoarece 
majoritatea celor 90 de minute au 
dominat gazdele. Acestea n-au putut 
fructifica însă ocaziile avute dato
rită deficientelor tehnice ale înain
tării — pase greșite, șuturi slabe și 
imprecise. Oaspeții au înscris cele 
două goluri din acțiuni de contra
atac — Ciocan (min. 20 și 87). (Gh. 
Tăutan-coresp.).

PRONOSPORT în atenția participanților
deoarece etapele categoriilor A și 
se desfășoară luni 2 mai a.c., re- 
tatele concursului PRONOSPORT 

18, vor fi cunoscute integral 
ii 2 mai 1966, la ora 20.
^kfmenul de depunere a buleti- 
or considerate cîștigătoare ra
pe același, adică joi 5 mai în 
ișele de reședință regională și 
Arcuri 4 mai în celelalte loca- 
ti.

Iată programul integral al con
cursului PRONOSPORT nr. 18, care 
se va desfășura duminică 1 Mai și 
luni 2 Mai 1966 :

II.
I. Steagul roșu — Rapid 

Steaua — Vasco da Gama

III.
IV.
V.

(Bra- 
zilia) 
ClujPolitehnica Tim. —■ Univ. 

U.T.A. — Știința Crâiova 
C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea

VI. Bologna — Internazionale 
VII. Catania — Atalanta

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Juventus — Brescia 
Lanerossi — Cagliari 
Milan — Torino 
Napoli — Lazio 
Sampdoria — Spal 
Roma — Fiorentina

Se aduce la cunoștința partici-
panților la tragerea autoturismelor

LOTO din 24 aprilie 1966, că terme
nul de depunere a biletelor conside
rate cîștigătoare este pînă SÎMBĂTĂ 
30.IV.1966, ora 13,00 în orașele de 
reședință regională, iar în celelalte 
localități pînă în ziua de VINERI 
29.IV. 1966.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport ,

17 9
17 9
17 8
17 7

7
6
6
7
7
3
6
5
4

1. Met.
2. Prog. Reghin
3. Steaua r. Salonta
4. Minerul Bihor
5. Sătmăreana

6—7. Min. B. Sprie
6—7. Chim. Tîrnăveni

8. Unirea Dej
9. Faianța Sigh.

10. A.S. Aiud .
11. Gloria Bistrița
12. Soda O. Mureș
13. Olimpia Oradea
14. Forestiera Sighetul

Marmației 17 6 0 11

Copșa M.

17
17
17
17
17
17
17
17
17

20
21)
20
18
18
18
18
18
17
16
15
15
13

12

— Me-Etapa viitoare : Unirea Dej
talul Copșa Mică, Forestiera Sighe- 
tul Marmației — Sătmăreana, Soda 
Ocna Mureș — Faianța Sighișoara, 
Chimica Tîrnăveni — Progresul Re
ghin, Gloria Bistrița — Minerul Baia 
Sprie, Olimpia Oradea — A.S. Aiud, 
Steaua roșie Salonta — Minerul Bi
hor.

Selecționata de fotbal a cluburilor 
bucureștene și-a încheiat turneul în 
R.P.D. Coreeană. în cel de al doilea 
joc ca a întrecut reprezentativa țării 
gazdă cu 1—0, prin golul înscris de 
Codrc-anu, iar în ultima partidă vic
toria a revenit reprezentativei R.P.D. 
Coreene, cu 4—0.

Rezultatele din etapa
de duminică a campionatului

de juniori
Progresul București — Dinamo Pi

tești 2—2, Gaz metan Mediaș — 
Steagul roșu Brașov 2—0, Chimia 
Suceava — Locomotiva Iași 0—1, 
Metalul Tîrgoviște — Rapid Mizii
1— 0, C.S.M.S. — Unirea Negrești 
3—0, Siderurgistul Galați — Metalo- 
sport Galați 4—1, Forestiera Sighe- 
tul Marmației — Steaua roșie Sa- 
lonta 3—1, Foresta Fălticeni — Me
talul Rădăuți 2—1, A. S. Ai ud — 
Arieșul Turda 0—0, Soda Ocna Mu
reș — Universitatea Cluj 0—1, Pe
trolul
Tecuci 0—2, S. N. Oltenița 
trica 
Gheorghe - 
ța Craiova 
3—1, Progresul Brăila 
șui Gh. Gheorghiu-Dej 6—0, A. 
Cugir — Minerul Lupeni 1—0, Rul
mentul Brașov — Faianța Sighișoara
2— 0, Sătmăreana — Minerul Baia 
Mare 2—2.

Flamura roșie 
Elec- 

Constanța 2—1, Oltul Sf.
C.S.M. Sibiu 1—1, Știin- 
— Metalul Elunedoara 

Chimia Ora- 
S.

Moinești



Trimisul nostru special. R. CUArășane, transmite: ieri, in turneul internațional de șah
fcHSEaMKiWiril ....................... ..... ..

VICTORIE IN CEA DE A DOUA INTILNIRE A TREIA VICTORIE A 101 FLORIN GHEORGHIU

DINTRE BOXERII ROMÂNI ȘI BULGARI
SILISTRA 26 (prin telefon). Cea 

ide a doua partidă dintre reprezenta
tivele de box ale României și Bulga
riei a stîrnit în localitate un interes 
deosebit. Pe stadionul din oraș au 
venit aproape 5 000 de spectatori din 
Varna, Tolbuhin și Russe. De data 
aceasta, victoria a revenit pugiliști- 
lor noștri, cu scorul de 4—3. S-au 
disputat numai șapte meciuri deoa
rece Stanev, Monea și Pandov nu 
au boxat. Primii doi s-au accidentat 
In întîlnirea disputată duminică la

La Constanța
i lEHBBBBHBMBBRSSBBi

Boxerii din echipele secunde ale României 
■și Bulgariei din nou la egalitate: 5-5
f CONSTANȚA 26 (prin telefonJ. — 
Peste 3 000 de spectatori au fost pre- 
renți în Sala sporturilor din Constanța, 
unde a avut loc cea de a doua partidă 
dintre reprezentativele secunde ale Ro
mâniei și Bulgariei. Ca și la București, 
•corul a fost egal: 5—5.

Dintre partidele disputate s-a ridicat 
la un nivel tehnic mai bun cea de la 
categoria cocoș, în care Răgălie l-a de
pășit net pe Garbalov, punctînd cu lo
vituri puternice și variate la față și 
corp. De-a lungul meciului Garbalov 
trebuia numărat de trei ori. De aseme- 
nea, la categoria ușoară a plăcut din 
nou partida lui Dumitrescu care și-a 
etalat cunoștințele sale tehnice în fața 
lui Darakciev. Deși a insistat și a punc
tat mai mult decît adversarul său, ar
bitrii judecători i-au acordat totuși vic
toria lui Darakciev. Foarte bine a boxat 
ți Majai, care l-a învins la puncte pe 
jubelov. Reprezentantul nostru a utilizat 
îndeosebi directele de stînga, pe care 
le-a alternat cu croșee, reușind în ulti
mul rund să-și trimită de două ori ad
versarul la podea.

Craioveanul Emil Constantinescu, cel 
‘tnai tînăr membru ale echipei noastre

Petrosian-Spasski 4-3
( MOSCOVA 26 (A ger pres). — Partida 
« 7-a a meciului pentru titlul mondial 
de șah a fost cîștigată de Petrosian, 
la mutarea 43. Scor: 4—3 pentru 
Petrosian. Azi se dispută partida a 8-a, 

1 tn care Petrosian joacă cu albele.

adversari pe cei mai buni 
înotători francezi, a eîștigat 
proba de 50 m (bazin de 25 
m) în 25 de secunde.

BOB ZIMMERMAN din San 
Francisco, membru al echi
pei olimpice americane de 
natație cu cîteva decenii în 
urmă, a înotat recent o milă 
în 45 de minute cu prilejul 
împlinirii vîrstei de.,. 84 de 
ani.

2 500 000 de școlari so vieți ci 
(cu un milion și jumătate 
mai mulți decît în anul tre
cut) au participat la compe
tiția de hochei dotată cu „Pu
cul de argint”.

CEA MAI mare pistă artifi
cială de patinaj viteză a fost 
construită la Tokio. Lungi
mea pistei este de 450 m iar 
lățimea de 10 m. Aici pot pa
tina, în același timp^ peste 
5 000 de persoane.

DIN NOU Gottvalles ! Cu
noscutul înotător francez A- 
lain Gottvalles, care în urmă 
cu cîțiva ani a dominat pro
ba de sprint (100 m) este din 
nou într-o excelentă formă. 
Recent, Ia un concurs des
fășurat în orașul Le Mans, 
Alain Gottvalles, avînd ca 

Sofia, Iar greul bulgar Pandov s-a 
îmbolnăvit. In asemenea condiții, s-a 
stabilit să nu se ia în considerație 
neprezentările.

In prima partidă, Ciucă a lăsat din 
nou o impresie excelentă. Ca și la So
fia, el a cîștigat înainte de limită. 
Adversarul său Loicev, a fost făcut 
K. O. în prima repriză, recepționînd 
un croșeu de stînga extrem de pu
ternic.

La categoria cocoș, Puiu l-a învins 
pe Ciobotarov. Boxerul nostru a do
minat de la un capăt la altul al ine-

secunde, a reușit și de data aceasta să 
aducă un punct echipei sale, învingîn- 
du-1 Ia puncte pe Atanasov.

Deși a avut prilejul să-și ia revanșa 
după înfrîngerea de la București, N. 
Motoc a ratat ocazia, cedînd din nou 
la puncte în fața Iui Petrov.

Iată celelalte rezultate: I. Nica b.p. 
T. Ilristov; V. Ghikov b.p. N. Moldo
van ; I, lonakov b.p. Gh. Anton ; S. Vel- 
kov b.p. V. Trandafir; Gh. Preda b.p. 
V. Stambolicv.

CORNEL POPA - coresp.

NICOLAE GÎJU PE PRIMUL EOG
IN TURNEUL DE BOE DE LA ROTTERDAM

ROTTERDAM 26 (Agerpres). — 
Boxerul român Nicolae Gîju a re
purtat un frumos succes în turneul 
internațional de la Rotterdam, învin- 
gînd la puncte pe francezul Francis 
Payelle, în finala categoriei cocoș. 
La categoria muscă, dan Huppen 
(Olanda) a primit decizia la puncte 
în fața lui Constantin Gruescu.

Iată rezultatele celorlalte finale: 
Nfoughton (Anglia) b.p. Vojik (Ceho
slovacia) ; Grudzien (Polonia) b.p. 
Doorenbosch (Olanda),- Drogosz (Po
lonia) b.p. Gali (Ungaria) ■, Kajdi (Un
garia) b.p. Nielandt (Belgia); Agheev 
(U.R.S.S.) b.p. Verbon (Olanda); 
Kruis (OlaDda) b.p. Weiss (R.F.G.); 

RECORDMANUL mondial la 
aruncarea discului,- Ludwig 
Danek, a primit recent titlul 
de cetățean de onoare al ora
șului său natal Sokolovo. Fes
tivitatea a avut loc la reșe
dința sfatului popular al ora
șului Sokolovo.

DUBLUL campion olimpic, 
neozeelandezul peter Snell, a 
declarat ca intenționează să 
abandoneze în curînd atletis
mul. Peter Snell se va dedica 
din nou sportului său favorit 
care l-a lansat în lumea spor
tivă : tenisul. De altfel, Snell 
a fost cu cîțiva ani în urmă 
campion de juniori la tenis 
al Noii Zeelande.

REGIZORUL chilian Octavio 
Senoret, care locuiește în pre
zent la Paris, intenționează 
să turneze un film despre 
turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal din An

glia. Potrivit planurilor lui 
Senoret, filmul va avea o du
rată de două ore și va fi teh- 
nicolor.

NU DE MULT cunoscutul 
gimnast iugoslav Miroslav 
Cerar a fost victima unui ac
cident. Făcînd o plimbare cu 
bicicleta, el a fost tamponat 
de o mașină, fiind transportat 
apoi la spital. Accidentul nu 
a avut urmări grave, astfel 
îneît se crede că în scurt 
timp valorosul gimnast își va 
putea relua antrenamentele.

CUM VA FI timpul în peri
oada campionatului mondial 
de fotbal ? Iată o întrebare 
care preocupă nu numai pe 
meteorologii englezi, ci și pe... 
îngrijitorii de terenuri. Ame
najarea gazoanelor în cele 
mai bune condițiuni este o 
chestiune care privește pe 
gospodarii deosebit de iscu
siți ai terenurilor engleze. 
Unul dintre aceștia este Bert 
Bond, îngrijitorul terenului de 
pe White City. Fiind întrebat 
cum va fi timpul în iulie la

Londra, acesta a răspuns K 
;,Vai, în această lună plouă 
cel mai mult în Anglia. Dar, 
noi „gtlădinarii" terenurilor 

vom pregăti în așa fel gazo
nul îneît el să ofere — chiar 
pe timp de ploaie — condiții 
cit mai bune de joc".

O ECHIPA de cineaști so
vietici se află de mai mult 
timp în America de Sud un
de filmează toate partidele 
mai importante de fotbal. Fil
mele vor fi apoi studiate de 
antrenorii sovietici însărcinați 
să pregătească reprezentativa 
U.R.S.S. pentru turneul final 
din Anglia.

BILANȚUL călătoriei de 
nuntă a lui Pele în Europa 
nu a fost tocmai plăcut... El 
s-a întors acasă gripat, bol
nav de sinuzită și cu 4 kilo
grame mai puțin decît avea 
la plecarea din Brazilia.

UN ACCIDENT de automo
bil a provocat moartea a doi 
cunoscruți luptători sovietici: 

Koridze (campion olimpic la 
categoria ușoară în 1960 si 
campion mondial în 1961) și 
Dzneladze (deținător al unei 
medalii olimpice de bronz în 
1956).

BĂIEȚELUL din fotografie 
este, probabil, deținătorul u- 
nui record mondial al atleti- 
Ior... pînă la 7 ani. Să treci 
cu prăjina peste ștacheta 
înălțată la aproape 2 metri 
nu-i lucru ușor cînd ești doar 
un școlar în clasa I ! Dar ta
tăl tînărului atlet, americanul 
Bob Richards, dublu cam

pion olimpic la această pro
bă, susține că acest rezultat 
nu este decît un prim pas

spre cucerirea celei de a 
treia medalii olimpice a fa
miliei.

ciului, iar în repriza a treia l-a „gă
sit* de două ori descoperit pe bo
xerul bulgar, căruia i-a plasat multe 
lovituri la față. Ciobotarov a fost 
numărat de două ori de arbitrul 
Jeicev.

N. Deicu a pierdut Ia Mihailov, 
un pugilist tenace și mai tehnic. 
Deicu s-a agitat prea mult, dar nu 
a reușit decît rareori să-și puncteze 
adversarul.

I. Dinu a întîlnit în Stoicev un 
boxer foarte ambițios. Cu toate a- 
cestea. Dinu a atacat în permanență, 
reușind să plaseze multe serii Ia 
corp. In repriza a treia, Stoicev a 
fost de două ori „groggy*, astfel că 
Dinu a cîștigat fără emoții.

C. Ghiță l-a întîlnit din nou pe 
boxerul Radev. Radev s-a revanșat, 
învingînd pe merit Ia puncte.

Gh. Chivăr și Dencev s-au angajat 
chiar de la început într-un schimb 
puternic de lovituri. Chivăr a lovit 
totdeauna primul și a cîștigat partida 
la puncte.

In ultimul meci, Ion Pițu l-a întîl
nit pe Gheorghiev, un pugilist mai 
greu cu 8 kg decît el. Aceasta a 
fost principala cauză pentru care 
Pițu a acționat prudent, reușind să 
evite multe din loviturile adversa
rului său. Gheorghiev a cîștigat la 
puncte.

Lubbers (Olanda) b.p. Walasek (Po
lonia) ; Herzog (R.F.G.) b.ko. prima 
repriză pe Heyne (Olanda).

ALTE ȘTIRI PUGILISTICE

• Noul campion profesionist de 
box al Europei la categoria semi- 
mijlocie este francezul Jean Josselin, 
care l-a învins prin abandon, în re
priza a 14-a pe englezul Brian 
Curvis.
• Campionul mondial profesionist 

la categoria semimijlocie, pugilistul 
de culoare, Emile Griffith, a cucerit 
și titlul suprem Ia „mijlocie*, dispu- 
nînd la puncte în 15 reprize de nige
rianul Dick Tiger.

Schimbare în fruntea clasamentului, 
după runda de aseară. In timp ce Flo
rin GheoTghiu își continua seria succe
selor, ajungînd acum la 3 puncte, Vik
tor Korcinoi ceda locul său de lider 
polonezului Bednarski, promovat prin
tre fruntași.

Prima oprire a lui Korcinoi în tur
neu s-a produs în fața cehoslovacului 
Kavalek: remiză. Rezultatul poate pă
rea surprinzător, dar numai pentru 
aceia care nu cunosc reputația de bun 
jucător defensiv a șahistului din Pra- 
ga. Intr-adevăr, avînd ieri și avantajul 
primei mutări, Kavalek a ales o va
riantă foarte liniștită din Spaniolă, 

care oferă albului siguranță și... jumă
tate de punct.

In contrast, mutări îndrăznețe s-au 
jucat pe tabla unde se înfruntau Florin 
Gheorghiu și fostul campian al Cubei, 
Gilberto Garcia. Cu negrele, campionul 
nostru a avansat amenințător pe co
loana „h“, țintind regele advers. Cu 
un frumos sacrificiu de figură, Gheor
ghiu a deschis poziția pe flanc, pă
trunzând apoi cu dama și turnul, ire
zistibil. Amenințat cu mat sau pier
deri de material, cubanezul s-a recu
noscut învins la mutarea 41. A fost 
o încheiere de partidă spectaculoasă, 
care ni-1 prezintă pe marele maestru 
Florin Gheorghiu în bună formă.

Și acum despre „saltul1* în clasament

POPICARII ROMÂNI DIN NOU ÎNVINGĂTORI
ÎN R. F.

HANAU 26 (prin telefon). — Po
picarii români continuă seria succese
lor înregistrate în turneul întreprins 
în R. F. Germană. După dubla victorie 
obținută sîmbăta trecută la Pirmasens, 
sportivii noștri au întîlnit marți după- 
amiază selecționatele orașului Frank
furt pe Main, de fapt reprezentativele 
R. F. Germane, de care au dispus cu 
următoarele rezultate : București — 
Frankfurt pe Main (feminin) 2337 — 
2269 p. d.; București — Frankfurt pe 
Main (masculin) 5 172—4 980 p. d.

Cu toate că arena cu opt piste din 
Hanau, localitate aflată la 17 km de 
Frankfurt pe Main, a prezentat o se
rie de particularități produse de ridi
carea automată a popicelor, majorita
tea popicarilor noștri, superiori în 
procedeele tehnice, au obținut rezul
tate bune, fiind aplaudați de numeroșii 
spectatori. O impresie deosebită au 
lăsat Crista Sz6cs (415 p.d.), Cornelia 
Moldoveanu (398 p.d.), Elena Tranda- 

al lui Bednarski. Acesta a cîștigat 
aseară la Partos (neinspirat într-un joc 
de mijloc egal) și a mai cules un punct 
și în întrerupta cu Garcia, care a ce
dat fără să mai reia jocul. La prima 
victorie se află iugoslavul Matulovici, 
învingător asupra lui Pavlov.

încă două remize, fără prea multă 
culoare : Kolarov—Ciocîltea și Soos—- 
Ghițescu. S-a întrerupt partida Gzer- 
niak—Minici, în care primul deține ca
litatea contra unui pion. Este singură 
întreruptă pe tabelul turneului, Matu
lovici și Kolarov convenind la remiză, 
în partida lor rămasă neterininată din 
runda precedentă.

Dat fiind numărul impar de concu- 
renți, clasamentul îl vom face pe punc
te cîștigate și pierdute. Iată ordinea: 
Gheorghiu și Bednarski 3—0, Korcinoi 
2*/2—*7’> Matulovici 2—1, Ciocîltea 
1l/'2—r/2, Ghițescu și Soos 1*72—1'^ 
Czerniak 1—0, Minici 1—1, Partos și 
Kolarov 1—2, Neamțu ț/j-—l'/j, Kara- 
lek >/2—2>72> Garda și Pavlov 0—3.

Spicuim din programul rundei a pa
tra, care se dispută azi de la ora 
16,30 în Sala Sindicatului salariaților 
din învățăniînt din bd. Gb. Gheorghiu- 
Dej nr. 32 : Gheorghiu—PartțjȘ- Bed
narski—Soos, Korcinoi—Czerniak. Ma- 
tulovici—Garcia, Ciocîltea — Pavlov, 
Ghițescu—Kavalek.

RADU VOIA

GERMANĂ
fir (396 p. d.), Ținea Balabaa 
(394 p. d.), Petre Purje (S9L 
p. d.), C. Vînătoru (889 p. d.) ș?
T. Szemany (875 p. d.). De la gazde 
s-au remarcat Gerda Schuman (404 
p.d.), Hilde Schaffer (400 p. d.)',- 
Apel (881 p. d.) și Pelican (845 p.d.).

La 28 aprilie, popicarii noștri vor 
evolua la Halle (R.D.G.) în compa
nia reprezentativelor orașului.

ȘTIRI, REZULTATE
BRUXELLES. — Etapa a doua a turu

lui ciclist de amatori al Belgiei, desfă
șurată între Arendonck — Tilburg (153 
km) a revenit belgianului Alphonse Cools 
cu timpul de 3 h 34:30,0. In clasamentul 
general conduce olandezul Brouwer cu 
6 h 26:13.0.

TIRANA. — La Tirana, în. prezența ă 
15.000 de spectatori, s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre for
mația albaneză „17 Septembrie" și echi
pa de tineret a R.P. Chineze. Fotbaliștii 
albanezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—1 (1—1).

ROMA. — Proba efe simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de te
nis de la Neapole a fost cîștigată de 
lianul Nicola Pietrangeli, care l-a învins 
în finală cu 8—6, 2—6, 6—2, 6—1 pe Tony 
Roche (Australia). La dublu mixt cuplul 
Pegel (Suedia) — Metreveli (U.R.S.S.) 
a dispus de perechea Emanuel (Republi
ca Sud-Africana) — Guzman (Ecuador) 
cu 6—3, 9—11, 6—2.

PRAGA. — Cel de al 6-lea campionat 
mondial de pescuit sportiv va avea loc 
în acest an între 3—5 septembrie în lo
calitatea Svit (Cehoslovacia). Pînă în 
prezent au confirmat participarea urmă
toarele țări: Italia, Elveția, Ungaria, 
Austria, Luxemburg, iugoslavia, Bulga
ria. Organizatorii contează pe participa
rea a 26 de țări.

MOSCOVA'. — In ultimul meci al ce
lui de al 20-lea campionat unional de ho
chei pe gheață Dinamo Moscova a în
trecut pe Lokomotiv Moscova cu 4—2 
(2—0, 0—0, 2—2). Titlul de campioană 
unională a revenit echipei ȚSKA Mos
cova care a totalizat 66 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Spartak 
Moscova cu 52 de puncte, Dinamo Mos
cova cu 43 de puncte și Himik Voskre- 
sensk cu 36 de puncte. Golgeterul ac*’ 
tualei ediții a fost Anatoli Firsov (ȚSKA 
Moscova) cu 41 de puncte marcate,

PRAGA. — în localitatea Ostrava s-a 
încheiat un turneu Internațional de 
lupte libere la care au participat 56 de 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia. R.D, 
Germană, Iugoslavia și U.R.S.S. Cîștigă- 
torii în ordinea categoriilor: Laslo (Ce
hoslovacia), Timko (Cehoslovacia), Engel 
(Cehoslovacia), Marinov (Bulgaria), Wie- 
chmanln (R.D. Germană). Urban (Ceho
slovacia), Engel (Cehoslovacia), Popov 
(U.R.S.S.).

FORT LAMY. — Intr-un concurs de 
atletism desfășurat la Fort Lamy (Repu
blica Ciad), sportivul Mahamat Idriss.^g 
stabilit un nou record al Africii la pro
ba de săritură în înălțime cu performan
ța de 2,17 m.

Redacția și administrația: str, Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05 interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația*, str. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI : 1 luna : 6,50 lei j 3 luni : 19,50 lei; 6 luni: 39 lei ; 1 an: 78 lei. 40 365


