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1OOOO de participând la Iași!

întîmpinarea celei 
aniversări a

Clubul sportiv muncitoresc 
studențesc din Iași, în co
laborare cu Comitetul orășe
nesc al U.T.C. și Consiliul sin
dical local a organizat o mare

competiție sportivă de 
dotată cu „Cupa 8 
Această întrecere a cuprins 
trei etape, angrenînd toate aso
ciațiile sportive din oraș.

Prima etapă a avut loc in
tre 15 martie și 15 aprilie (fa
ză De asociații sportive) la ur
mătoarele ramuri de sport: 
volei, handbal, fotbal, tenis de 
masă, popice. Întrecerile s-au 
bucurat de o mare popularitate 
în rîndurile tineretului și oa-

Ale cui vor
Pe, agenda reporterului este însemnat, pentru astăzi, 

un arum prin valea molcomă a Sucevei, spre Rădăuți, 
orașul tlorilor și al... hocheiului. Dar. pentru că vrem să 
rămlnem în actualitate și pentru că acum e vremea merilor 
înfloriți, nu i-am căutat — de data aceasta — pe băieții 
lui Tomovici...

★
In sală, o duzină de fete cu codite, două antrenoare și 

un spectatori Fac cunoștință cu omul sub privirile căruia 
tinerele gimnaste încearcă — in atmosferă de... public — 
o „rondă salt", tl cheamă Grigoie Tărttă.

— Vezi, matale, eu grijesc de stadion (am aliat că o 
face de peste treizeci de ani 1), dar cînd termin cu treaba 
mea vin la sală. Stau aici, pe bancă, mă tot uit la copii 
și nu mă mai satur Mi-s tare dragi și, cind pot, le dau cu 
dragă inimă o mină de ajutor. Știti, cu echipamentul, cu 
materialele...

— Nea Grigore, ce sport se făcea înainte vreme la 
■^Rădăuți?

— Apăi, cînd m-am tocmit eu la teren, era o echipă 
de fotbal în tot orașul. Altceva nu mai văzusem pe-aici. 
Nici hochei nu se juca. Altfel stau lucrurile de 
încoace Acum stadionul e plin, nu are ceas 
iar în sală, vezi și dumneata...

★
Am așteptat ca cele două antrenoare să

la un timp 
de hodină.

stirșească 
antrenamentul. Amîndouă lucrasetă, împreună cu tinerele 
eleve tiecaie exercițiu în parte. Cu zeci de repetări. 
Altlel nu șe poate. Gimnastica nu se prea învață la „ca-

DAN GÎRLEȘTEANU

menilor muncii, la startul com
petiției prezentîndu-se peste 
10 000 de concurenlL Consiliile 
asociațiilor sportive Flacăra. 
DSAPC, Voința și G.A.S. Co- 
pou au cuprins în întreceri 
marea majoritate a membrilor 
UCFS, asigurind o bună pregă
tire echipelor reprezentative 
pentru etapele viitoare. Re
zultate bune au obținut și a- 
sociațiile Textila roșie, Locomo
tiva, Siderurgistul, Progresul, 
Confecția șl C.F.R., care au 
mobilizat la această competiție 
un număr mare de salariați.

„Cupa 8 Mai" a dat posibi
litate consiliilor asociațiilor 
sportive să asigure membrilor 
UCFS o activitate bogată, in- 1 
teresantă și continuă. Tot cu ' 
acest prilej au fost luate mă
suri pentru reamenajarea unor 
baze sportive și construirea 
de noi terenuri simple. în mo-

cerile din cadrul etapei a doua. 
La primele întilniri de fotbal 
s-au evidențiat echipele Side- 
rurgistul, Locomotiva, Flacăra, 
DSAPC, care au cîștigat me
ciurile respective la scoruri 
destul de concludente. Rezul
tate frumoase au obținut în 
această etapă și sportivii de la 
Textila roșie. Fabrica de ulei 
(tenis de masă), Locomotiva și 
Flacăra (popice) etc.

„Cupa 8 Mai" se va încheia 
cu etapa orășenească (7 și 8 
mai), la care vor participa cîș- 
tigătorii fiecărei grupe. Asocia
ției sportive cu cele mai bune 
rezultate obținute în cele trei 
etape îi va fi înmînată „CUPA 
8 MAI*.

IOAN IACOB
secretar cu probleme

organizatorice la C.S.M.S.-In derbiul voleibalistic de ieri
RAPID—DINAMO 3-2, LA MARE LUPTA

Derzei încearcă 
riturâ acrobatică .
faimosul blocaj rapidist.

Foto: St. Cioiloș

prinți-o să- 
să străpungă

Ieri seară, la Floreasca 
foarte reușită repetiție generală 
a finalei ~ 
europeni* 
Cele două 
noastre fruntașe RAPID și DI
NAMO, s-au întîlnit în meciul 
lor din cadrul campionatului, 
oferind publicului mai mult de- 
cît în alte rînduri, o partidă 
entuziasmantă, de înalt specta
col și de puternic dramatism.

Cei absenți de la strălucita 
avanpremieră* de marți a fi-

Cupei campionilor 
la volei masculin, 
finaliste. echipele

o nalei „C.C.E." au din plin mo
tive să regrete. Le-o arată lim
pede — mai bine decît orice — 
palpitanta evoluție a scorului, 
pe care o redăm integral, de 
la primul punct și pînă la cel 
din urmă care a consfințit vic
toria cu 3—2 (12, 7, —12,

(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect m garduri de Ia meciul de caleg. A Dinamo — Rapid — Cluj
Foto : R. Vilara

—15.
1#) a echipei campioane. RA-
PID : 0—2. 4—2. 4—3, 6—3,
6—4, 8—4, 8—5. 9—5, 9—7,
18—7, 1®—8. 11—8. 12—8.
12—12, 15—12; 1—8. 1—2,
3—2, 3—3, 5—3, 5—4. 18—4.
10—6, 11—6.11—7, 15—7 ; I—»,
1—1, 4—1. 4—2. 6—2, 6—l.
8—4. 8—8. 10—8, 10—12. 12—
12. 12—15; 6—0. 6—1. 7—1.
7—5, 8—5, 8—13. 9—13. 9—14.
14—14, 14—15, 15—17; 0—1.
2—1, 2—5, 5—5, 5—6, 6—6.
6—7, 8—7, 8—8. 9—8, 9—9,
10—9. 1O—1O, 15—10.

Ce altă descriere poate fi mai 
ilustrativă ? Și ce altă invitație 
la viitoarea finală a „C.C.E." 
poate fi mai convingătoare, cu- 
prinzînd mai multe promisiuni 
decît această evoluție a scoru
lui ?

Disputa a fost aprigă pînă la 
ultimele schimburi de mingi ale 
meciului, durînd peste două ore 
și jumătate 1

Rapidiștii își datoresc suc
cesul. în .eterna* lor dispută cu 
Dinamo, superiorității în ceea ce 
privește finețea paselor, mai 
bunei organizări, a jocului de
fensiv, în linia a doua, la du
blaje și, îndeosebi, la blocaj.

ArȚIlAI ITAT! HuiuHLi iHI I
AZI 
DE 
DE

SI MÎINE, TURNEU 
VOLEI ORGANIZAT 
DINAMO BUCUREȘTI

în ______ _________
aniversări a partidului, secția 
de volei a clubului sportiv 
Dinamo București- organizează 
un turneu feminin dotat cu 
o cupă, pentru cîștigarea că-- 
reia vor lupta patru echipe 
divizionare
C.P.B., Metalul, _ 
Dinamo. întrecerile 
desfășura astăzi și 
începere de la ora 
sala Dinamo

cinstea celei de-a 45-a

bucii reștenej 
Progresul

mîine
IR 30

„CUPA STEAUA"

CONSTANTIN FAUR

(Continuare in pag. a 2-a)

Astăzi, la Cluj

Campionatul de atletism pe echipe

• Și 
vor 
cu 
în

LA TIR

sif Naghi, record republican
132—170BANATUL—STEAUA

B. 82—114 ; F. 50— 56); BA
RATUL—l.C.F. 146—165 (100— 
b; 46—68)-. STEAUA—I.C.F. 
r/2—130 (118—76; 54—54).

Ziua a II-a a întrecerilor de 
Itletism desfășurate pe stadio- 
Iul „ 1 Mai“ din Timișoara a pri- 
Ljuit cîteva rezultate remarcabile 
btre care noul record republican 
■ aruncarea discului realizat de 
bsiF NAGHI eu 54,58 m. El 
[avut următoarea serie: 53.80
1-52,64 —54,44 —54,58 —53,54 
1-52,98 Vechiul record, al lui 
[asile Sălăgean, măsura 54,37 m. 
I In cadrul concursului, GEOR- 
ETA C1RSTEA a realizat 11.2 

r< pe 80* nig (în ziua I) record 
[publicai) de junioare. Rezultate:

BÂRBAȚI : 200 m: Zamfirescu 
(S) 21,2, Stamatescu (S) 21,6;
800 m: I. Nicolae (S) 1:57,7; 
5000 m : Lupu (S) 14:45,0, Rus- 
nac (S) 14:45.6 : 400 mg: Schnei
der (B) 55,5, Mesaroș (B) 56,1 ; 
10 km marț: Șerban (B) 55:59,4; 
lungime: Bădini (1CF) 7,32;
prăjină: Astafei (S) 4,60, Savin 
(1CF) 4,30. Piculschi (B) 4,10; 
disc: Naghi (S) 54,58, Plev (B) 
48,34, Z. Hegeduș (B) — jun.

ciocan: Drăgulescu (S) 
FEMEI: 200 m: Tocilă 
25,2, Mesaroș (B) 25,6; 
: Stanca (S); înălțime: 

(S) 1,61; greutate:
(S) 13,09, Lefter (1CF)

46.06;
59,90 -.
(1CF)
800 m:
Voroneanu
Oros
13.02; suliță: Lereier (B) 30 78. 
Bucea (1CF) 39,42; 4x100 m:

Steaua 49,8, 1CF 50,0. (Em. Gro- 
zescu — coresp.).

ARGEȘ — BRASOV 144—167 
(B. 93—103; F. 51—64); AR
GEȘ—PROGRESUL 187 — 110 
(112—76; 75—31); BRAȘOV— 
PROGRESUL 194—101 (119—67: 
75—34).

Primul mare concurs atletic 
găzduit de orașul Pitești s-a bu
curat de un frumos succes. Per
formerele întrecerilor au fost hra- 
șovencele Ec. f'italios, l. Szacacs 
și Ana Sălăgean. Rezultate: 
BĂRBAȚI: 200 m: Mureșan (B) 
23,3; 800 m: Gagiu (A) 1:55,7; 
5000 m • Tămășanu ( A) 15:54.5;

Pentru prima oară de la 
inaugurarea „C.C.E." la tenis 
de masă publicul clujean va 
avea ocazia să urmărească evo
luția echipei sale favorite, 

C.S.M . într-o finală a compe
tiției. într-adevăr, deși din cele 
cinci ediții de 
C.S.M. a cîștigat trei (1961 — 
Leipzig, 1964 — Budapesta,
1965 — Leipzig) iar în 1963 
s-a calificat in finală, de fie
care dată formația condusă de 
antrenorul emerit F. Paneth a 
jucat numai în deplasare. Pen
tru cea de a Vl-a ediție a 
„C.C.E." regulamentul a fost 
însă modificat, finala desfă-

pînă acum,

(Continuare in pag. u 2-a)

la tenis de masă
șurîndu-se 
Așadar, 
C.S.M.
manșă pe campioana Cehoslo
vaciei,

Cei trei jucători clujeni (din 
lotul de 5 : Giurgiucă, Negu- 
lescu, Reti. Sentivani, Bodea) 
care vor susține intîlnirea cu 
trio-ul cehoslovac Stepanek, 
Șvab, Chmelik trebuie să lupte 
din răsputeri, pe tot parcursul 
întrecerii, pentru a realiza 
un rezultat cit mai bun, pentru 
a se pune astfel la adăpost 
de eventualele surprize în re
turul de la Brno (11 mai).

sistem 
miercuri, 

va întîlni

tur-retur. 
la Cluj, 

în prima

LOKOMOTIV BRNO.

începinci_ de azi și 
minică cei maj buni 
din Capitală și din 
vor întrece în 
competiție dotată 
Steaua".

START ÎN „ZONELE*4 
CAMPIONATULUI DE BOX 

AL SENIORILOR
Astă-seară se vor disputa 

în patru orașe din tară (O- 
radea. Iași. Craiova și Tg. 
Mureș) primele întîlniri din 
cadrul etăpej de zonă a cam
pionatului republican indivir 
dual de box seniori- Finalele 
etapei zonale vor avea vcc în 
ziua de 8 mai,

AZI SI MÎINE.
ÎNTRECERI STUDENTESTI 

DE BASCHET
Azi de la ora 16 pe terenu

rile I.M F. și mîine de la a- 
ceeași oră, pe terenurile 
Universității, se dispută eta? 
pa pe Capitală a campiona
telor studențești de baschet,

ÎN ATENTIA 
PESCARILOR SPORTIVI !

pînft du- 
trTgători 
ta râ se

ttadilionala
cu „Cupa

FRUMOASE SUCCESE ALE HANDBALIȘTILOR BUCUREȘTENI
Selecționata de tineret a Capitalei a cîștigat turneul in

ternațional masculin de la Sarajevo, iar campioana țării 
la fele, Universitatea București, a ocupat primul loc în 
turneul international de la Belqrad. (Citiți amănunte în 
pag. o IV-a).

Printr-un ordin al Ministe
rului Industriei Alimentare 
pescuitul sportiv a fost -prit, 
în vederea reproducerii peș
telui, în toate apele interioa
re eolinare și de șes, în Du
năre. în regiunea inundabilă 
a Dunării, în Delta Dunării 
și în lacurile literale astfel:
• de la 3 mai la ’ :unie 

ta regiunile Argeș, Banat. 
București. Dobrogea, Galați, 
Oltenia și Ploiești ;
• de ia 15 mai la 15 iunie 

ta celelalte regiuni.

LA BASCHET, STiiNTA TG. 
MURES - RAPID BUCUREȘTI 

70-62
TG. MUREȘ, 3 (prin tele

fon). In partida restantă din 
cadrul campionatului republi
can masculin de baschet, des
fășurată aseară între Știința 
din localitate și Rapid Bucu
rești, mureșenii au luptat cu 
deosebit elan și au cîștigat 
cu 70—62 (28—25), (C. AI.BU- 
eoresp.) •



EZJZH3
VI. Belea (ȘSE 2) a eîștigat 3 probe 

în cadrai „Capei Primăverii11
I.uni s-a desfășurat în bazinul aco

perit de la Floreasca un nou concurs 
de înot rezervat juniorilor de 
goria a Il-a. lată rezultatele înre
gistrate :

MASCULIN — ■■ 100 m liber: 1. 
VI. Belea (S.S.E. 2) l : 03,0; 100 m 
bras : 1. P.
!T: 18.8 ; 266 
3 : 46.8. 2.
8 : 51,5 ; 200 
rin (C.S.Ș.Ț _ 
ture :
b ; iu nW* . —

’4:59,0; 100 m spate: 1. Andrei Ma
rin 1 :13,2 ; 200 m bras : 1. P. Teo- 
4orescu 2 :54,1 ; 100 m fluture : 1.
V. Dovgan 1 : 12.6. 2. M. Rău (C.S.Ș.) 
1:13,2/

Teodorescu (Steaua) 
m mixt: 1. VI. Belea 

V. Dovgan (S.S.E. 2)
m spate : 1. Andrei Ma- 
2 : 40,5 ; 4x100 m flu

ture : 1. S-S.E.2 5:24,1, 2. Steaua
5:44.5; 400 m liber: 1. VL Belea

FEMININ — 400 m liber : 1. Vio
rica Petcu (S.S.E. 2) 5 :42,5, 2. Li
liana Gruia (S.S.E. 1) 5 :51,4 ; 100 
m spate : 1. Rnxandra Spandonide 
(S.S.E. 2) 1 :21,4, 2. Roxana Pîrvu- 
lescu 1 :23,4 ; 200 m bras : I. A- 
driana Lambadarie (Steaua) 3 : 13,3 ; 
100 m fluture : 1. Georgeta Cerbeanu 
(C.S.Ș.) 1 :24,6 ; 100 m liber: " 
Edda Schuller (S.S.E. 2) 1 :09,9, 
V. Petcu 1 : 12,5 ; 100 m bras : 
Mariana Dumitrescu (Ș.S.E. 2) 1 :28,9, 
2. Cornelia Mogoș (GS.Ș.) 1 :31,7 ; 
266 m mixt : 1. Liliana Gruia (S.S.E. 
1) 4:08,8; 200 m spate: 1. Ruxan
dra Spandonide (S.S.E. 2) 2 :55,5 ;
4x100 m fluture : I. S.S-E. 2 6 :30,8.

1.
2.
1.

în penultima etapă a re
turului campionatului re
publican masculin de bas
chet, echipele gazde au 
eîștigat pe toată linia. 
Cu aceasta însă lupta pen
tru evitarea retrogradării 
nu a fost clarificată. Si
tuația va fi lămurită de 
partidele restante, dar 
mai ales de ultima eta
pă programată duminică. 
Pînă atunci, cîteva amă
nunte de la meciurile dis
putate sîmbătă și luni.

Steaua-Politehnica Bucu
rești (77—58). După ce 
a asigurat echipei un a- 
vantaj consistent (min. 
9; 24—12, min. 16 : 38— 
23) prin folosirea primei 
formații (Niculescu, Nova
cek, Gheorghe, 
Savu), antrenorul emerit 
Constantin Herold a 
lizat
cest

Amănunte de la meciurile etapei

Cel de al 4-lea meci din cadrul 
turneului de pregătire pe care îl 
întreprinde în țara noastră a adus 
selecționatei de polo a Cubei prima 
victorie. Intîlnind pe proaspăta 
promovată în prima categorie, Pro
gresul București, oaspeții au eîștigat 
sîmbătă după-amiază cu scorul de 
4—2 (1—0. 3—0. 0—1, 0—1), la ca
pătul unei partide viu disputate.

Mult mai deciși în fața porții, 
sportivii cubanezi au concretizat, 
mai ales în primele două reprize.

majoritatea ocaziilor avute, asigu- 
rîndu-și astfel un avantaj consis
tent. In partea doua a întâlnirii, 
bucureștenii au depus eforturi mari 
pentru a reface situația, dar au ra
tat exasperant de mult, chiar și în 
situațiile de superioritate numerică. 
Cele 6 goluri ale meciului au fost 
marcate de : Garcia 2, Arcos. Ca- 
balera pentru oaspeți și, respectiv, 
de Lăzărescu și Munteanu pentru 
Progresul. A condus dr. L Dragau.

i

Ale cui vor fi merele?
( Urmare din pag.

că
că

două antre-cele 
treningul nu tre-

tedra" și e bine 
noare au Înțeles 
bute lăsat ia vestiar. Mai ales că...

• IOANA OANCA este, de iapt, 
Învățătoare, dar lucrează cu fetele 
(in total cam 50) pentru ca în timpul 
absentei antrenorului Dragu Rotaru 
pregătirea gimnastelor din Rădăuți 
(secție nominalizată) să nu fie cîtuși 
de puțin negli/ală. Astiel, Ileana 
Podolschi (14 ani), G. Mervald (14 
anii sau Brîndușa Avram (13 ani),

; care . lucrează acum 
tegoria... senioare,

, poqte, să înceapă 
. la capăt atunci cind 

antrenorul. Și ar fi păcat I De ce să 
nu încerce și fetele din Rădăuți să 
calce pe urmele Soniei lovan sau 
Lenutei Leustean ?

• AURORA TECLEANU este me
tod istă la consiliul regional UCFS. 
V-am spus cum muncește. Nu face 
pe... inspectorul. Pune mina cu nă
dejde și ajută, arată, repetă cu spor
tivele și numai tîrziu, după antre
nament — sau după o serie de an
trenamente — deschide caietul de în
semnări ale metodistului. Am înțeles 
de ce Ioana Oancă, și cred că și 
profesorul Dragu Rotaru, nu se supă
ră asculți nd observațiile critice. Și 
mai cred că dacă într-o zi una din 
fetele din Rădăuți, să zicem Ileana 
Podolschi. va porni pe drumul afir
mării, aceasta se va datora și mun
cii pe care metodista Aurora Te
cleanu o desfășoară, cu pasiune și 
competență, la Rădăuți

P. S. Aufora Tecleanu este de pă
rere că un metodist trebuie să pună 
mina și să ajute oriunde este nevoie. 
De multe ori, un antrenor trebuie să 
plece cu echipa în deplasare. Ce fac 
ceilalți sportivi din secție ? Sau, an
trenorul este chemat la regiune. Sau, 
la diferite 
munca 
distul I De aceea, deși are speciali
zarea 
condus 
antrenamentele unor secții 
nastică, atletism și chiar de... box!

pentru ca- 
ar trebui, 

pregătirea de 
se va înapoia

pe o sută. Parcă tot Rădăutiul ar vrea 
să se apuce de lupte. Or fi văzut fil
mul cu Hercule..."

Nu știu dacă așa stau lucrurile. 
Mi-a spus, insă, antrenorul Virgil 
Gherasim că, intr-adevăr, de la un 
timp încoace mai că-nu pleacă din 
sală. Poți, oare, să-i lași pe puștii 
dornici să ajungă campioni și să te 
duci să vezi liniștit „îndrăznețul 
Fardaillan' ?

Nu poți. Ba mai 
știrbi*, uJtinRii antr€ 
minat, copiii oștea, 
un excelent joc d
mingea de oină pe care antreno 
i-a introdus in program și pe car 

. joacă, după cum am văzut, cu acee 
pasiune, alătur; de copii.

Nea Grigore
care.

— Acum mă
Azi

7ind în 
s-a ter-

des

fotbaliștii.
8 Mai'. Or 
Și le spune 
Mîine, am
astăzi. Dacă merge 
că merele din toami 
tre sînt...

e7

duc.' Vin atlel

copiilor : Să trăiti, 
sa văd eu ce ați in

, să
aie

din 
Aid

pe
*

gonește 
șoselei.

Grigore, omul pentru care
a devenit o trainică 
La Ioana Oancă, Au- 

și Virgil Gherasim. 
e cei care 
ru ca spor
ea fri

Mașina 
panglica 
la nea 
sportul 
pasiune,
rora Tecleanu 
Sint. de fapt, cifiva 
muncesc cu pasiune, 
tul să inilorească. asemenea frumoa
selor grădini ale Rădăuților, fn 
toate așezările sucevene. Cred că și 
ei — și alții — ar merita să pri
mească. la toamnă, citeva din mere
le bucuriei pe care nea Grigore a 
promis c-o să le -împartă celor har
nici.

cursuri. Ciae continuă 
acestuia? Printre alții, meto-

baschet, Aurora Tecleanu a 
zile și săptămîni la rind 

de gim-

ATLETISM

mai 400
cind

’ Și acum, o poveste cu „Hustiu-

1 M-a rugat nea Grigore să 
itau la sală.

— Dacă matale pleci, acum 
.Vin vînjoșii, să știi că mă supăr.

Am rămas, așadar, la antrenamen- 
tul micilor luptători pregătiți de an- 

■ țrenorul Virgil Gherasim. Eram dis- 
: pus să trec cu vederea unele neajun

suri. Poate pentru faptul că sala era 
plină. Poate pentru că se vedea de 
departe „ochiul" antrenorului care 

, se ocupase așa cum trebuie de se- 
'lecție. Dar, n-a fost nevoie de con
cesii. Antrenament făcut ca la căi
te. Cu o „încălzire" pe care n-am 
văzut-o Ia mulți „divizionari". Cu un 
Volum și o intensitate care arătau 
că antrenorul știe ce vrea, că nu 
bîjbîie cu pregătirea elevilor. Dimi
neața au venit 20. Poate erau mai 
mulți. Nea Grigore îmi spune: 
„Țoală ziua vin la lupte. Sînt aproa-

Steagul roșu Brașov-Știința Tg. Mu
reș (71—52). Un joc spectaculos în 
care inițiativa a aparținut în permanen
ță brașovenilor. Oaspeții au fost dese
ori surprinși pc contraatac. (V. P0- 
POVICI-coresp. j. y

Știinta Galati-Unhersitatea Cluj (59— 
51). Gălățenii au practicat în prima 
repriză un joc bun, asigurîndu-și un 
avantaj de 10 puncte. La reluare, clu
jenii se apără mai organizat și reușesc 
să egaleze (50—50), dar în final
Știința dovedește mai multă eficacitate 
în aruncările de la semidistanță, 
sește cu insistență pătrunderile și 
zează o victorie prețioasă. (S. 
STANTINESCU-coresp. regional).

Dinamo Oradea-Aurul Brad (108—70). 
Ambele formații au pus accent pe atac. 
Orii denii au eîștigat categoric datorită 
plusului dc experiență și jocului mai 
organizat. (IL.IE GIIIȘA-coresp. regio
nal ).

Farul C.onstanta-Universitatea Timișoa
ra (61-—51). Mai activi în atac și avînd 
în Rădtiț, Cincu și Popovici jucători cu 
o deosebită eficacitate, constănțenii au 
învins pc merit. Au arbitrat bine Șt. Roșu 
și M. Cunicer (București). 
NER-coresp.J.

Bară u,

toate rezervele, 
apt a permis 
>r să refacă 
ap (min. 27: 44— 
Iar în final Steaua 

s-a impus și a eîștigat 
categoric. Ne-a plăcnt Jo
cul clar și eficace al 
fruntașilor clasamentului 
și ne-a dezamăgit com
portarea studenților, in 

special în ceea ce privește 
atacului și combativitatea

HANDBAL

folo- 
reali- 

CON-

A. Novacek (Steaua) a avut comportare 
temarcabilă in partida cu Politehnica, Iată-1 

lansindu-se spre panoul advers
Foto: A. Neagu

organizarea Au arbitrat bine; 1. Petruțiu și P. 
în apărare. Marin.

(L. BRUCK-

Universitatea Timișoara 
și-a consolidat poziția

SERIILE SECUNDE• REZULTATELE DIN

Duminică, atenția iubitorilor handba
lului a fost atrasă de înlrererea forma
țiilor feminine. în prima serie. Lucrurile 
sînt cît se poate de limpezi în ce pri
vește primul loc. Universitatea Timișoara 
a eîștigat primul din seria celor patru 
Jocuri consecutive în deplasare și și-a 
consolidat poziți> de fruntașă. La Si
biu, studentele timișdrence aa practicat 
un Joc în viteză, bazîndu-se foarte mult 
pe contraatac, și au obîinut o meritată 
x icîorie cu 6—3 asupra echipei C.S.M. 
După rum ne-a relatat corespondentul 
nostru /. Boțocan. echipele au avut pe
rioade egale de dominare în prima re
priză. iar în a doua oaspetele au fost 
superioare. La Tg. Mureș. Mureșul — 

Joc lipsit de claritate și de fi- 
— a obținut o victorie grea

i ui

(5—4) în fața Confecției. Coresponden
tul nostru A. Szabo subliniază că gazdele 
n-au dat satisfacție în acest meci, în 
care au ratat și două lovituri de la 
7 m- Rapid 3 trecut mai ușor decît 
se a-’.epia de tînăra echipa a Liceului 
nr. 4 Timișoara (11—5). După un ne-

mare din pag. 1)

Dar. in largă măsură și subtilității a- 
tacurilor, utilizării din abundență a 
mingilor plasate pe fundul terenului 
advers, intre pozițiile III—VI. IV—V 
și II—L

Cei mai buni de pe teren în fru
moasa întilnire de ieri au fost Drăgan, 
Nicolau (Rapid), Schreiber și Corbeanu 
(Dinamo).

Au arbitrat, cu mici scăpări, dar în 
ansamblu bine și cu o exemplară im
parțialitate, D. Mediana și C. Armă- 
șescu.

Iosif Naghi, 54,58 m la disc— 
republicannou record

(Urmare din pag. 1)

mg : Dumitrașeu (A) 55,7; 10 km. 
marș: Catrina (A) 54:21,0; lungime: 
Erscuie (B) 7.15; prăjină: Rizoiu (P) 
3,40 disc : Sălăgean (B) 52,52 ; ciocan : 
Ame-ls (B) 54.14; FEMEI: 200 m: Ec. 
Vitalins (B) 25,3 ; 800 m: Szacacs (B) 
2:12,6, Cabor (B) 2:13,1; înălțime:
Pulpea (A) 1,50 ; greutate: Sălăgean 
(B) 15,92; sufită; Neacșu (Ă) 48,18; 
4x100 m: Brașov 49,0. (I. Feteanu — 
coresp.J.

DINAMO—RAPID 198—109 (B. 130 
—68; F. 68—41) ; DINAMO—CLUJ 
192—115, (134—66 ; 58—49) ; RAPID 
—CLUJ 164,33—131,66 (109,33—77,66; 
55—54 ).

Conform 
bucureșteni 
în meciurile
namo din Capitală, Foarte

așleptărilor dinamoviștii 
au repurtat victorii facile 
susținute pe stadionul Di- 

slabă re-

plica dată de atleții clujeni. Dintre re
zultatele zilei a ll-a subliniem în mod 
special pe cele realizate de Barabaș și 
Mustață. Ia 5 000 m, Jurcă la 200 
Ileana Silui la 800 ni. Iată-i pe 
gătorii probelor: 200 m: Jurcă 
21,4; 800 m: Bloțiu (R) 1:53.7, 
ghel (C) 1:56.3; 
10.04,4, Mustață 
Rățoi (D) 53,9, 
Rusa (C) 56,0 ;
7,31, Simionescu 
Cristescu (D) 
disc: Socol (C) 46,28; ciocan: Cos- 
tache (D) 61,42, Tibulschi (D) 59,80; 
10 km marș : Caraiosifoglu (D) 46:40,8; 
FEMEI : 200. m: Beșuan (C) 25,9;
300 m: Sila! (C) 2:11,8; 4x100 m: 
Cluj 49,4; înălțime: Mărgineanu (R) 
.1,50;. greutate: Peneș (D) 12,94; su
liță: Peneș 50,92, Ciurea (D) 49,24.

ni și 
cîști-
(D) 
Pur

200
Bloțiu

5000 m: Barabaș (D) 
(D) 14:06,7 ; 400 mg: 
Mibăiescu (R) 54.1, 

lungime : Sărucan (D) 
(D) 7,12; prăjină:

4,25, Ivan (R) 4,15;

iniștitor 0—2, rapidistele au stăpinit 
ocul și an eîștigat la o diferență care 
effeită aspectul general al meciului. 
Derbiul lanternei roșii“, l'ointa Odor- 
ei—Rulmentul Brașov, s-a încheiat eu 
in rezultat de egalitate (7—7), care 
isă deschisă lupta pentru evitarea re- 

se află angajatătrogndării, în care 
și C.S.M. Sibiu.

în seriile secunde, 
iegistral următoarele 
Galuii—Part, roșu Brașov 10—5 (5—3), 
Constructorul Timișoara—Voința Sighi
șoara 1—5 (3—3), Farorit Oradea— 
Progresul București 10—10 (5—3).
Sport ac Constanța—SS.E. Pstroșeni
5—6 (5—1) și liniiersitatea Cluj—S.S.E. 
Buzău 16—3 (6—0), la fele ; Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej—C.S.M.S. lași 
17—11 (6—6), Metalul Copșa Mică— 
C.S.M. Reșița 25—12 (8—6), Rapid 
București—Timișul Lugoj 26—8 (13—3) 
și Tehnometal Timișoara—Știința Tg. 
Mureș 13—10 (5—6) la băieți Jocul 
S.S.E. Petroșeni—Voința Sibiu a fost 
a minat pentru 19 mai.

duminică s-au în- 
rezuliate : Știința

CLASAMENT

1. Steaua 21 20 1
2. Din. Buc. 18 16 2
3. Univer. Cluj 21 13 8
4. Univer. Tim. 21 10 11
5. Rapid Buc. X9 11 8
6. Știința Galați 21 9 12
7, Politehnica Buc. 20 10 10
8. Dinamo Oradea 21 9 12
9. Steagul r. Br. 21 8 13

10. Farjl C-ța 21 8 13
11. Știința Tg. M. 19 7 12
12. Aurul Brad 21 1 20

în clasament nu este inclu

1740—1335 41 
1469—1140 34 
1592—1406 
1359—1417 
1490—1342 
149*~1587 
1385—1389 
1320—1430 
1378—1494 
1227—1383 
1359—1416 
1181—1658

34
31
30
30
30
30
29
29
26
22

rezultatul 
meciului Știința Tg. Mureș—Rapid Bucu
rești.

Ultima întilnire
din turneul întreprins

de popicarii români
peste hotare

drum spre patrie, după meciurile

în cele două grupe ale campiona
tului republican de volei de catego
rie A, seria a Il-a, s-au jucat luni, 2 
mai, opt partide, care s-au încheiat 
cu următoarele rezultate :

MASCULIN: Ind. sîrmei C. Turzii 
—Alumina Oradea 1—3 (9—15, 15— 
13, 8—15, 13—15), Știința Tg. Mureș 
—Progresul București 0—3 (6, 4, 11), 
Viitorul Bacău—C.S.M.S. Iași 3—1 
(2, 13, —11, 10), înainte Timișoara— 
I.C.F. București 3—1 (13. —10, 9, 6), 
Electroputere Craiova—Știința Pe- 
troșeni 3—0 (4, 13, 8) ;

FEMININ : Progresul București— 
Voința M- Ciuc 2—3 (13—15, 13—15, 
16—14 15—13. 6—151 !, Țesătura P. 
Neamț—Progresul Tîrgoviște 3—2
(12, —9 6, —10, 9), * 
—Știința Tg Mureș 
—5. 3).

Iată care e situația 
categoriei A :

In •
susținute de popicarii români în R. F. 
Germană, echipele Bucureștiului au întîlJ 
nit la Halle reprezentativele orașului, 
de fapt selecționatele R. D. Cermânel 
Oarecum obosiți și în mod evident dez-l 
avantajați de particularitățile arenei 
(scândura-de lanSare defectă, canale pa 
pisle etc.), sportivii noștri au cedat lai 
mare luptă. Rezultatele: Halle—Bucul 
rești (f) 2 449—2 406 p.d., Halle—Bucul 
reșli (m) 5 517—5452 p.d.

Ținând seama de condițiile în cara 
s-a jucat se poale; spune că Margareta 
Szemanv (421 p.d.), Cornelia Moldoveal 
nu (415 p.d.), Crista Szocs (428 p.d.)| 
Elena Trandafir (405 p.d.), Petre Ptwjl 
(951 p.d.), Ion Micoroiu (930 p.d.)l 
Crislu Fînăloru (920 p.d.) și TiherS 
Szeinany (912 p.d.) au confirmat buneii 
aprecieri din recentul turneu întreprinl 
peste hotare.

La Constant

Sănătatea Arad
3—2 (5, —9, 7, întreceri sportive
in clasamentele între marinarii români
i

MASCULIN
SERIA

1 Rapid București 21 19 2 61:17 40
i 2. Steaua București 22 17 5 57:28 39

3. Tractorul Brașov 21 16 5 53:32 37
j 4. Știința Galați 21 15 6 49:33 36
I 5. Dinamo București 20 15 5 54:19 35
i 6. Prog. Brăila 22 7 15 35:50 29
1 7. Petrolul Ploiești 22 7 15 34:53 29
■ 8. Politehnica Tim. 21 7 14 32:51 28
| 9. Politehnica Brașov 21 7 14 30:48 28
j 10. Minerul B. Mare 21 6 15 28:50 27
; 11. Politehnica Cluj 21 6 15 26:49 27
ț 12. Farul C-ta 21 5 16 25:54 26

campiona- 
Mai, cînd 
cele cinci

ÎN ACEASTĂ GRUPĂ, 
tul ia sfîrșit duminică 8 
se vor juca ultimele din 
restanțe, al căror program complet 
este următorul : AZI. 4 MAI, LA 
BUCUREȘTI (sala Giulești, ora 18): 
Rapid—Politehnica Cluj, IAR LA 
BRAȘOV, Politehnica—-Știința Galați; 
MÎINE, 5 MAI, LA BAIA MARE, 
Minerul—Dinamo București; DUMI
NICĂ 8 MAI, LA TIMIȘOARA Poli
tehnica—Dinamo București, IAR LA 
CONSTANȚA, Farul—Tractorul Bra
șov.

și francezi
Cu prilejul vizitei pe care o faci 

escortorul francez „Le Bearnais" i 
portul Constanța, în Sala sporturild 
din localitate s-au întîlnit, în prd 
zența unui public numeros, marina 
rii români și cei francezi într-o diJ 
pută sportivă amicală la volei 1 
handbal în 7. Mai bine pregătiți, ma 
rinarii români au eîștigat partida d 
volei cu 3—0 (15—2, 
iar cea de handbal cu 
S-au remarcat Oprea 
de la români, și Petit 
cezi.

întrecerile s-au desfășurat intr- 
atmosferă de deplină sportivitate.

15—4, 15—f 
35—10 (14—€ 
(10), Mitu (( 
(4) de la ff'a

EMIL DUMITRESCU - cores



Petrolul sau Rapid?
• CONSTANȚA ÎN COMPORTARE VA DECIDE CAMPIOANA DE ANUL

Amănunte din categoria B
ACESTA • TREI DEBUTANT! ÎN CATEGORIA A ® NAGHI LA DOUA 
PUNCTE DE IONESCU, ÎN CLASAMENTUL EFICACITĂȚII • C. DAN - 

FUNDAȘ DE TALIE EUROPEANĂ ! o ARBITRAJELE LA ÎNĂLȚIME !

® Așadar, după cum se sublinia și 
în numărul nostru de ieri, duelul Pe
trolul—Rapid continuă de pe aceleași 
poziții. Intr-adevăr, victoria obținută 
luni la Brașov de formația bucureșteană 
asupra Steagului roșu menține trează 
lupta pentru titlu: cele două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru sînt des
părțite, în continuare, de un singur punct 
și orice inconstanță în jocul Petrolului 
sau al Rapidului, poate avea reper
cusiuni directe în lupta pentru titlu. Dar 
ce le rezervă etapele viitoare acstor 
două echipe? Rapid și Petrolul au o 
situație identică: 4 meciuri acasă și 3 
in deplasare. Astfel, Petrolul va întîlni 
pe terenul său echipele C.S.M.S., Steagul 
roșu, Dinamo București și Politehnica 
Timișoara, și va da in deplasare replica 
formațiilor Steaua București, U.T.A. 
și Universitatea Cluj; Rapid va juca 
acasă cu Siderurgistul, Universitatea 
Cluj, Steaua și Crișul, iar „afară* cu 
Dînamo Pitești. Politehnica Timișoara și 
U.T.A. Care dintre aceste jocuri este 
mai greu ? Care este mai ușor ? După 
părerito noastră, toate sînt la fel de 
dificile, pentru că ,în compania echipe
lor bine clasate, chiar și cel din urmă 
„outsider* găsește resurse nebănuite. 
Așadar, în continuare, pentru simpati- 
zanții ambelor formații. aceeași între
bare : Petrolul sau Rapid ?

S. S. L Sr. Z București - J J
Ș. $. E. Jîrnovo (Bulgaria) 

7-1 (5-1)
Duminica, în deschidere Ia partida 

internațională Steaua-—Vasco da Gama, 
formațiile școlare Ș.S.E. Nr. 2 București

9 In etapa de luni. în categoria A 
au debutat încă trei fotbaliști. Este vor
ba de înaintașii Stănescu (Știința Craio
va ), care a marcat un gol, și Dumitra- 
che (Dinamo București), ca și de fun
dașul Pîrvu, tot de la Dinamo Bucu
rești.

9 In clasamentul golgeterilor situa
ția se menține, oarecum, neschimbată, 
lonescu (Rapid) conduce cu cele 20 de 
goluri marcate pînă acum, dar Naghi 
(Dinamo Pitești) s-a apropiat la numai 
două puncte. In urma lor, la o distanță 
de 1 goluri, se afla Ene II (Dinamo 
București), Parlorici (Steaua) și Badea 
(Petrolul).

9 C. Dan (împreună cu Jamaischi) 
a obținut din nou cea mai mare notă 
a etapei: 9. Acum cîteva zile antreno
rul A. Niculescu (Dinamo București) ne 
spunea: „11 consider pe C. Dan unul 
dintre cei mai buni fundași europeni la 
ora actuală*. Ceeu ce înseamnă mai mult 
decît o felicitare pentru acest fotbalist.

9 Cele mai mici note ale etapei: 
Coman (U.T.A.), flașoti și Năftânăilâ 
(Steagul roșu) — 4. Numai atît pot ei?

9 Dacă Rapid, Știința Craiova și 
Crișul sînt performerele etapei în urma 
rezultatelor obținute în deplasare, tre
buie să spunem că mai există și altfel 
de „performanțe*. Este vorba de faptele 
petrecute pe stadioanele din Ploiești și 
mai ales Brașov, unde o serie de fotba
liști (Năftunăilă merita aici nota... 10!) 
au uitat de cele mai elementare reguli 
ale sportivității.

• O caracteristică — îmbucurătoare 
— a etapei: arbitrajele de calitate. 0 
notă bună cavalerilor fluierului!

M. TUDORAN

SERIA I
POIANA C1MPINA — PROGRESUL 

j BUCUREȘTI (1—0) Amenințată de zona 
j retrogradării. Poiana Cîmpîna a aruncat 
I în luptă. în confruntarea cu liderul se
riei, Progresul București, toate resur- 

I sele. însuflețiți de golul marcat -in min. 
I 3 (Bonta? trage la poartă. Ioniță tnter- 
! vine și deviază mingea peste Mândru, 
I ieșit in intimpinarea lui Bontaș) fotba- 
| liștii din Cîmpîna au atacat continuu In 
j prima repriză. Introdudndu-1 in dispo
zitivul ofensiv pe Șoangher. în a doua 
repriză. Progresul a ieșit mai mult la 
atac, dar a păcătuit înghesuind jocul 
pe centru, unde era masată, in apărare, 
aproape toată echipa locală. în această 

' perioadă, Mateianu. creatorul nr. 1 al 
( echipei, a muncit mult dar fără clarvi- 
’ ziune, Oaidă. Șoangher și Unguroîu au 
} ratat ocazii foarte clare. A arbitrat co
rect Octavian Comșa (Craiova).

C. VtRJOGHIE-ceresp.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PROGRESUL 
1 BRAIL A <5—G). După felul cum a început 

partida, echipa brăiieană lăsa să se în- 
| trevadă că are intenția să-si joace, cu 
‘ seriozitate, șansa. <3 de minute a con- 
j trolat jocul (deși. în min. 29. bucurește- 
! nil au luat conducerea prin golul marcat 
de Lucescu, din penalti). a avut o bună 

î legătură intre compartimente, vădind o 
< mai clară viziune tactică decît adversara 
■ sa. însă, o dată cu primirea celui de 
i al doilea gol (min. 4«?—Păiș). corabia
brăilenilor a început să... intre la apă. 

' înaintarea a dispărut de pe... covertă. 
: supraviețuind doar prin Zgardan iar 
I apărarea a sacrificat fotbalul pentru d- 
• te va .numere* de rugbi și pugilat. In 
: asemenea condiții, următoarele trei go
luri (min. 52 — Vasflescu. min. W — Ro
taru, min. S3 — Ciornoavâ) au venit ca 

’ o consecință logică șl trebuie să spu- 
.' nem că studenții au mai avut încă vreo

4—5 ocazii de goL Consîcerind că jucă
torii brăiieni. împreună cu antrenorul 

; lor, vor ști să desprindă morala acestei 
| partide, consemnăm. în încheiere, mo

mentul fotbalistic de W carate care a 
existat (totuși) în acest meci. Este vorba 

i de al cincilea gol. Un gol cum se vede 
j mai rar pe stadioane. O pătrundere în... 
: cristiane a Tui Lucescu (cel mai bun de 

pe teren), un pas cu că! ci iul spre Cior- 
: noavă. o cursă falsă, fără balon. în con- 
i tinuare. urmărită de doi fundași păcă- 
’ liți de fază, și un șut fulgerător, de la 
ț 18 m, la păianjen, a! Iui Ciornoavâ.

M. P.
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI — 

DINAMO BACAU (1—1). N-am recunos
cut luni dimineața, pe stadionul Dinamo 
din Capitală, decît pe doi dintre jucă
torii pe care eram obișnuiți să-i vedem 
în formația din Bacău : pe portarul 
Ghiță (cu toate kilogramele în plus) și 
pe Rădulescu. în rest, nume noi, talen
tate, cu o bună valoare individuală, dar 

- care nu alcătuiesc încă o ECHIPA, nu

antrenorvlu 
mătate. De

iul pe altul (mai ales la 
n această direcție. munca 
Teașcă nu este decît la ju- 

aceea. din punct de vedere 
ătii. Dinamo Victoria, for

mația antrenată de fostul internațional 
Nicușor. a fost superioară și golul mar
cat de bucureșteni in min. 2 e un re
zultat al acestei superiorități : D. Ene, 
deși cu spatele. l-a .văzut* pe Dumi
trescu nemarcat o pasă la acesta și 
tabela de marcaj a fost inaugurată: 1—-Q 
pentru Dinamo Victoria. De-abia. după 
3G de minute in care s-a jucat mai mult 
la mijlocul terenului a survenit eealarea 
printr-un go! splendid marcat de Ne- 
delcu- E a reluat cu capul, în poartă, 
mingea trimisă de Matei. Și cam acesta 
a fost tot meciul pentru că în repriza 
secundă fotbalul practicat — poate și 
din cauza căldurii — a fost de o cali
tate din ce In ce mai scăzută. Arbitrajul 
prestat de Gh. Comănescu-Cîmoină, în 
nota jocului. totuși corect. (M.T.).

METALUL TÎRGOVIȘTE — METALUR
GISTUL BUCUREȘTI (1—4). Lupta gaz
delor pentru evitarea retrogradării și 
stăruința bucureștenilor de a se apro
pia și mai mult de primul loc. printr-o 
victorie, au făcut ca jocul să fie palpi
tant. în prima parte a meciului, tîrgo- 
viștenii au atacat mereu și au reușit să 
înscrie în min. 25 prin Diaconu. Con
traatacurile bucureștenilor urmează a- 
cestui unic gol al partidei, dar apărarea 
gazdelor se află la post. La reluare 
fctbalul este înlocuit cu... jocul dur. 
Oaspeții ^nt cei care dau tonul, de alt
fel ei înregistrînd si un eliminat din 
această cauză, pe Ștefan Stere. în min. 
65. (M_ AVAXU-coresp.).

FLACARA MORENI — C.F.R. PAȘ
CANI (5—0). Feroviarii au jucat dezor
ganizat. nervos și nu au periclitat de 
loc poaria formației din Moreni. Au 
marcat : Frîncu (min. 17), Albină (min. 
45. din 11 m). Popescu (min. 50), Lalu 
(min. 66) și Nițescu (autogol, în min. 
81). A arbitrat slab Simion Mîndreș- 
BucureștL (GH. ILINCA-coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — OTELUL GALAȚI 
(3—I). Localnicii au avut permanent 
inițiativa și și-au creat multe faze de 
gol. Gălățenii, surprinși de ritmul sus
ținut al feroviarilor, au comis multe 
greșeli în apărare- Au înscris : Florescu 
(min. 1), Bălan (min. 8), și Tudorache’ 
(min. 20) pentru C.F.R., respectiv Radu 
Matei (min. 32, din 11 m). A arbitrat 
excelent M. Sadoveanu-București. (T. 
NEGULESCU-coresp.).

OLTUL RM. VÎLCEA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (1—0). Meci de luptă, în care 
Ceahlău] și-a apărat șansele cu dîrze- 
nie, de multe ori depășind însă limitele 
regulamentului. Deși a controlat mai 
mult jocul, Oltul n-a reușit să se des
prindă decît în ultimele 20 de minute, 
eînd. de altfel, a și înscris golul victo-

și Ș.S.E. Tîrnovo (Bulgaria) au realizat 
un joc aplaudat, în care bucureștenii 
s-au impus categoric. Cele 8 goluri ale 
partjdci au fost înscrise de Marica 3 
(toate din penalti), Teodor 2, Gheor
ghiu și Rclu, respectiv Valacev.

Cititorii întreabă:
ION DAVID, BOCȘA. — 1) Vizita 

medicală, trecută pe legitimația de fot
bal, este valabilă șase luni de la e- 
fectuarea ei, deci, — în cazul în speță 
•— vizita făcută la 31 decembrie 1965 
își păstrează valabilitatea. Adeverința 
despre care vorbiți nu este valabilă în 
cazul cind locul destinat pentru vizita 
medicală este completat, ea se va trece ■ 
la rubrica „distincții44, conform circula- = 
rei F.R.F.

M11IA1 POP, CLUJ. — Iată răs- } 
punsul exact : Olimpia C.F.R. Satu Mare 
a participat la ediția 1937—1938 a ca
tegoriei A la fotbal, care sa disputat 
în două serii. Olimpia a făcut parte 
din seria 1, clasîndu-se pe locul 9 din 
10 echipe.

Păiș (Știința București) înscrie al doilea gol al echipe: sole în meciul cu Progresul Brăila

Foto: Șt. Ciotloș

La 11 mai concurs special Pronoexpres
Miercuri 11 mai 1966 — Loto-Pro- 

nosport organizează un nou concurs 
special Pronoexpres după aceeași for
mulă ca Ia concursul special din 27 
martie, cind s-au distribuit 56.832 
cîștiguri în bani și obiecte, în va
loare totală de 3.253.175 lei din care 
1.345.762 lei au fost alocați din fon
dul special al Loto-Pronosport.

Concursul special Pronoexpres din 
11 mai 1966 atribuie suplimentar : 
10 autoturisme „Fiat 1300", „Mosk-

11 MAI 1966

MOSKVICI 403 
FIAT 850

IO 
AUTO-

WARTBURG STANDARD

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

viei 403“, „Fiat 850“, „Wartburg-Stan- 
dard“ și „Fiat 600“ — motociclete, 
televizoare, frigidere, mașini de cu
sut, aspiratoare, aparate de radio și 
alte obiecte.

Depuneți din timp buletinele la 
concursul special Pronoexpres din 11 
mai 1966.

Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la București în sala clubului 
Filaret din str. Mărășești nr. 2, la 
ora 18,80.

Cu acest prilej se vor trage la sorți 
și cîștigătorii de la tragerea Loto cu 
premii în autoturisme din 24 aprilie 
1966.

PREMIILE TRAGERII 
AUTOTURISMELOR LA LOTO 

DIN 24 APRILIE 1966 
Categoria 1: 8 autoturisme :

4 Fiat 1800, 2 Fiat 1300 plus 18 600 
lei și 2 Renault 10 Major plus 31 500 
lei.

Categoria a II-a : 10 autoturisme: 
4 Moskvici 408 și 6 Fiat 850 plus 
7 500 lei.

Categoria a V-a: 7 560 premii in 
baof f*7.560 vaxiante a 241 lei fiecare.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

riei prin Marinescu (min. 73). Compe
tent și autoritar arbitrajul lui P. Ba
dea—Brașov. (D. ROȘLANU-coresp.).

CLAS AM EN TU L

Categoria a IlI-a: 4 autoturisme: 
4 Wartburg-Lux 312/1-

Categoria a IV-a : 11 autoturisme: 
11 Flat 600.

1. Progresul Buc. 18 9 6 3 30—17 24
2. Știința Buc. 18 8 5 5 27—14 21
3. Oltul Rm. Vîlcea 18 8 4 6 24—17 20
4. Metalurgistul Buc. 18 8 4 6 36—27 20
5. Dînamo Bacău 18 6 7 5 21—18 19
6. Poiana Cîmpîna 18 7 4 7 24—22 18
7. Ceahlăul P. N. 18 7 3 8 30—24 17
8. Flacăra Moreni 18 8 1 9 27—28 17
9. Din. Vie. Buc. 13 7 3 8 25—27 17

It. C.F.R. Pașcani 18 7 3 8 24—29 17
11. Metalul Tîrgoviște 18 7 3 8 18—31 17
12. Oțelul Galați 18 6 4 8 19—24 16
13. Progresul Brăila 18 7 1 10 20—38 15
14. C.F.R. Roșiori 18 5 4 9 19—28 14

ETAPA VIITOARE ; Prog resu1 Brâ Lla

înscrie. In min. 40 Mihalache sal
vează un gol gata făcut dar, peste un 
minut, nu poate retine șutul lui Ca. 
sandra. Deși Minerul atacă dezlăn
țuit, nu trece de apărarea organizată 
a Jiului în care a excelat portarul 
Vasile. Și după pauză aspectul me
ciului răniine același: atacuri repe
tate ale gazdelor, încheiate cu 9 cor
nete consecutive. Partida s-a desfă
șurat în limitele sportivității și a 
fost arbitrată cu competentă de T. 
Vasile (Buc.). (I. CIORTEA si I. CO- 
TESCU-coresp.l.

C.S-M. REȘIȚA — MINERUL BAIA 
MARE (4—2). Jocul începe cu atacu
rile gazdelor care în min. 30 înscriu 
prin Arnotchi. încurajați de gol, fot
baliștii de la C.S.M. joacă din ce în 
ce mai bine și în min. 35 tabela de 
marcaj indică 2—0 (Georgevici). în 
min. 37, oaspeții inițiază un contra
atac șl „bomba* lui Soo. expediată 
de la aproximativ 30 m intră în pla
să : 2—1. După reluare, resitenii au 
în continuare inițiativa și în numai 
cinci minute înscriu de două ori 
(min. 52 și 57) prin Spiqelbauer. Bă’- 
mărenii reduc din scor în min. 77 
printr-o lovitură liberă executată do 
Soo. (I. PLAVTHU-coresD.)

INDUSTRIA SÎRMFF CÎMPIA 
TURZII — ARIESUL TURDA (3—0). 
Derbiul local a prilejuit un io'? dis
putat. încheiat cu victoria meritată 
a gazdelor. Localnicii au fos> tot 
timpul superiori, atît din punct de 
vedere tactic cît si tehnic. Turdenii 
au jucat bine în repriza I. după care 
au cedat- Au marcat: Popa (min. 151, 
Simonfi (min 57) și Chetan Imin. 78'. 
Arbitrul C Pods (București) a con
dus bine. (L. DONCIU-core«p.).

A.S.A. TG. MURES - Cl U.JEANA 
(5—3). Joc de bun nivel tehnic, cu 
multe faze de qol. în prima repriză 
ambele formații (îndeosebi A.S.A.) 
au practicat un fotbal dinamic, orien
tat pe poartă. De altfel, în această 
parte a jocului s-au înscris 7 coluri, 
în repriza secundă gazdele, . mulțu
mite de scor (5—2), au slăbit alura, 
permițând formației clujene să ini
țieze o serie de acțiuni ofensive. Go
lurile au fost înscrise de Draqomir 
(min. 5), Ciutac (min- 13). Baliint 
(min. 27), Dumitriu III (min. 36), Dodu 
(min. 40) pentru A.S.A. Tg. Mures 
și de Dumitrescu (min. 141. Roman 
(min. 20) și Hetrea (min. 72) pentru 
Clujeana. De menționat ci. în min. 
51 portarul mureșenilor, Solvom, a 
apărat un 11 m. (D. GHTTESCU-co- 
resD.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A,Ș. CU- 
GIR (4—0). Joc la discreția gazdelor 
din primul și pînă în ultimul minut. 
Medieșenii au creat multe faze fru
moase aplaudate la scenă deschisă- 
Au' înscris: Rezmuves (min. 32), 
Kezdi (min. 41, din 11 ml. Gerlner 
(min. 50) și Staudt (min. 65). A ar
bitrat bine V. Paladescu-Galăti. (Z. 
RÎȘNOVEANU-coresp.).

VAGONUL ARAD — C.F.R. ARAD 
(3—1). Derbiul orașului a prilejuit 
un joc viu disputat. Singurul merit 
al formației învingătoare este acela 
că a știut să fructifice ocaziile de 
gol. în schimb ceferiștii au luptat 
cu multă ardoare, mai ales în re
priza I cind au dominat cu autori
tate. Realizatorii golurilor: Lenard 
(min. 26, din 11 m), Dembrovschi 
(min. 71), Dvorjac (min. 84). respec
tiv Korosi (min. 5). (ȘT. IACOB-co- 
resp.).

RECOLTA CĂREI — C.S.M. SIBIU 
(0—1). Formația gazdă a atacat in
sistent tot timpul primei reprize. In 
repriza a II-a oaspeții atacă mai pe
riculos și reușesc să înscrie prin 
Laufceag (min. 80). De remarcat for
ma bună a portarului sibian, Coman. 
A condus corect arbitrul bucureștean 
M. Niță. (TR. SILAGHI-coresp.l.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal RAPID— 

SIDERURGISTUL GALATI si DINAMO 
BUCUREȘTI — STEAUA din 8 mai, de 
pe stadionul „23 August”, biletele se pun 
in vînzare începînd de mîine la casele 

, speciale din str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele Repu- 

i blicii, Dinamo, Giulești, patinoarul „23 
August” și ia casa itou înființată în par
cul halelor Obor.

9 Casa din str. Ion Vidu vinde și 
bilete pentru întîlnirea de gimnastică 
ROMÂNIA—U.R.S.S. (echipe feminine), 
din 7—8 mai, de la sala Floreasca.

—Ceahlăul P. -Neamț, Dinamo Bacău — 
Metalul Tîrgoviște, C.F.R. Pașcani—Di
namo Victoria Buc., C.F.R. Roșiori — 
Știința Buc., Flacăra Moreni — Oțelul 
Galați, progresul Buc. — Oltul Rm. Vil- 
cea4 Metalurgistul Buc. — Poiana Cîm- 
pina.

SERIA A II-A
MINERUL LUPENT — JIUL PE- 

TRILA (0—1). Un rezultat de egali
tate ar fi fost pe deplin echitabil. 
Primele acțiuni ofensive aparțin oas
peților. Spre mijlocul reprizei I. Mi
nerul stăpînește jocul, însă Bordea 
și Ologii ratează ocazii bune de a

— Gaz metan Mediaș, Industria sirmei 
Cimpia Turzii — C.F.R. Arad.

CLASAMENTUL

1. Jiul Petrila 18 11 4 <3 29—16 26
2. Minerul B. M. 18 10 5 3 33—12 25
3. A.S.A. Tg. Mureș 18 10 4 4 26—11 24
4. Vagonul Arad 18 10 .3 5 32—21 23
5. A.S. Cugir 18 8 4 6 26—22 20
6. C.S.M. Reșița 18 8 2 8 23—33 18
7. Min. Lupeni 18 7 2 9 17—14 16
8. Ind. s. C. Turzii 18 6 4 8 26—25 16
9. Gaz m. Mediaș 18 7 2 9 19—21 16

10. C.S.M. Sibiu 18 6 3 9 22—26 15
11. Recolta Cărei 18 6 3 9 19—25 15
12. Arieșul Turda 18 5 3 10 15—24 13
13. Clujeana 18 3 7 8 19—34 13
14. C.F.R Arad 18 3 6 9 13—35 12

ETAPA VIITOARE : Minerul Lupeni —
C.S.M. Reșița, A. S. Cugir — Recolta
Cărei, Minerul Baia Mare — Arieșul
Turda, Clujeana — Jiul Petrila , C.S.M.
Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș,, Vagonul, Arad



Trimisul nostru special. CĂLIN ANTONESCU, transmite:

SELECȚIONATA OE TINERET A ORAȘULUI BUCUREȘTI
PE LOCUL I ÎN TURNEUL DE IA SARAJEVO

SARAJEVO 3 (prin teleion). Tine
rii hahdbaliști bucureșteni au în
cheiat neînvinși a X-a .ediție a tra
diționalului turneu de aici, au ocu
pat primul loc și pentru că acest 
lucru s-a întîmplat a treia oară 
alternativ, au intrat definitiv în po
sesia trofeului pus în joc. Acest 
succes a încununat jocul bun și efor
turile depuse de ei de-a lungul tur
neului, în compania unor adversari 
puternici.

Luni seară, după ce Sarajevo a 
dispus de Belgrad cu 21—17 (11—6). 
selecționata de tineret a orașului 
București s-a întîlnit cu echipa ora
șului Visoko. pe care a întrecuț-o 
cu 19—16 (10—8). După un început 
timid 'min. 4:0—3), bucureștenii 
și-au „intrat în mină”, au egalat Ia 
3—3 și s-au distanțat la 9—5 (min. 
22). Ei au păstrat și în continuare 
conducerea, răspunzînd jocului băr
bătesc al adversarilor prin combina
ții variate și rapide în atac și prin-

HANDBAIISIELE
DE EA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

AU CÎȘTIGAT TURNEUL DE EA BELGRAD
BELGRAD ? (prin telex de Ia redacția 

ziarului Sport). — Marți s-a desfășurat 
în localitate un turneu internațional fe
minin de handbal în 7 la care au par
ticipat formațiile Universitatea București, 
Sadnicki, Partizan și Zeleznicear (-.cate 
trei din Belgrad).

In partidele de dimineață, Radnicki a 
întrecut pe Partizan cu scorul de 18—5 
(11—1). iar Universitatea București a în
vins pe Zeleznicear cu scorul de 10—6 
(7—1). După-amiază au avut loc meciu
rile finale. Partizan a cîștigat în fața 
echipei Zeleznicear cu 6—5 (4—4) Parti
da dintre Universitatea București și Rad- 
nickj s-a încheiat cu victoria campioa
nei României Ia scorul de 4—3 (2—0). In 
urma acestor rezultate, handbalistele de 
Ja Universitatea București au cîștigat 
turneul internațional de la Belgrad.

tr-o apărare fermă. Au marcat : Gațu
5, Licu 4, Pap 4, Goran 3, Moldovan 
2 și Marinescu, respectiv Șarenkapa
6, Praliak 5, Sircio 3, Skopljar și Voi- 
cici. Așadar, o finală București—Sa
rajevo. Acest meci s-a desfășurat 
marți dimineață și a prilejuit o dis
pută palpitaniă care a solicitat la 
maximum, fizic și nervos, mai ales 
pe jucătorii noștri, aflati la al 4-lea 
joc în 48 de ore. Ei au făcut fată 
însă, dovedind o admirabilă putere 
de luptă și practicînd un joc combi- 
nativ, foarte rapid și cu multă fan
tezie. Exceptînd începutul partidei 
(min. 3: 0—1), echipa noastră a 
condus permanent : 3-—1. 5—3. 6—4, 
7—5, 7—6 (la pauză), 10—7, 11—10, 
12—11, fiind egalată însă la 7—7, 
10—10 și în final la 12—12, rezultat 
cu care s-a încheiat meciul.

Au înscris: Licu 7, Moldovan 
2, Cosma, Gatu și Marinescu, 
respectiv Rudici 5, Cengici 4. Giaso* 
vici 2, Martincevici. La egalitate de 
puncte cu Sarajevo (5), București a 
ocupat primul loc datorită golavera
jului (50—41 fală de 53—45). Pe 
locurile următoare: 3. Visoko (în
vingătoare cu 24—17 asupra Belgra
dului); 4. Belgrad.

Jucătorii noștri se vor înapoia în 
tară sîmbătă dimineață.

O VICTORIE A BUNEI

Fază din meciul de juniori București — Pir ine i (17—3): un atac periculos 
al bucureșteniior. cu participarea înaintașilor. Oaspeții (in tricouri cu 
platcă albă) se repliază cu justilicală grabă. De la stingă spre dreapta, 
arbitrul Șt. Constantinescu, Astre. Bourgarel. Fugigi. Vaquero. litimie 

și Alexartdrescu
Foto: V. Bageac

Ieri, îi tirieil iit eriali» a a I de șah

Korcinoi —Gheorghiu, o partidă pasionantă
45 de mutări s-au jucat pe tabla 

de șah la care s-au înfruntat ieri ma
rii maeștri Viktor Korcinoi și Florin 
Gheorghiu. Fostul campion sovie
tic a avut albele. El nu s-a

CALEIDOSCOP
pîlog nedorit. Cei peste 
100 000 de spectatori, 
împărțiri în cele două 
tabere, s-au încăierat.

PREGĂTIRI

PR1 M UL joc dip fi
nala „Cupei Scol iei “ la 
fotbal dintre Cehie 
Glasgow și Glasgow 
Rangers a avut un e-

D1ANA ROWE -— care s-a căsă
torii recent cu campionul de tenis 
de masă al R. F. Germane, Eber
hard Schaller, a anunțat oficial că 
se retrage din activitatea competi- 
tională. Diana a fost împreună cu

Rezultatul : 3 spectatori 
și-au pierdut viața, iar 
a Iți 40 au fost grav ră
niți.

sora ei Rosalinde una dintre cele 
mai bune jucătoare de tenis de masă 
ale Angliei. Jucînd în proba de du
blu, surorile Rowe au fost de două 
ori campioane mondiale.

Cele 4 fete din fotografie sînt înotătoare. Dar de ce poartă pe cureaua de 
la brîu niște suporți de metal? Iată răspunsul. Pentru ca înotătoarele să în
tâmpine o mai mare rezistență în apă, cureaua are doi suporți de metal : 
unui în față și altul în spate. Azi, în antrenamentele ae natație, această me
todă de pregătire are o largă răspîndire în R. P. Ungară.

.menajat* încă din deschidere, acțio- 
nînd energic pe aripa damei. La un 
moment dat, Florin Gheorghiu părea 
în dificultate. Piesele sale bateau 
în retragere și albul dispunea de ame
nințări periculoase. Dar campionul 
român nu și-a pierdut nici un mo
ment curajul, el s-a degajat prin fru
moase mutări de contraatac și în po
ziția de întrerupere păstrează mate
rial egal și chiar un plus de inițiativă. 
Dar ne vom feri să facem aprecieri de
finitive asupra acestei poziții, lăsînd 
pe cititori să o analizeze în amănunt:

Alb (Korcinoi): Rel, Tbl, Nb6. Cc4. 
Pd3, e4, f2. h4.

Negru (Gheorghiu): Rg8, Te2, Nf4, 
Cc6, Pb7, e5, g6, h5.

In această poziție negrul a înscris 
în plic cea de a 46-a mutare.

Desigur, acest adevărat „derbi* a 
eclipsat toate celelalte partide din 
runda de aseară. Dar merită atenție 
faptul că fostul lider, Bednarski, a 
suferit a doua înfrîngere consecutivă, 
fiind învins, după o frumoasă par
tidă combinativă, de Ghițescu. Kava- 
lek a știut din nou să profite de gre
șelile adversarului, avînd ca învins 
ieri pe Neamtu. Remize au fost parti
dele Partos—Pavlov. Soos—Kolarov și 
Minici — Matulovici. La întrerupere,
Czerniak — cu o calitate în minus — 
are totuși joc superior față de Cio- 
cîltea.

Clasamentul, înaintea rundei a zecea 
(de azi) și a jucării întreruptelor 
(mîine dimineață) : Korcinoi 6—1, 
Gheorghiu 6—2, Bednarski și Matu
lovici 6—3, Kavalek 5V2—3V2, Soos 
5—4, Ciocîltea 4—3, Czerniak 3V2— 
372, Partos și Ghițescu 3—5, Kolarov 
și Garcia 2’/2—4V2 Minici 2i/2—5>/2, 
Pavlov 2—5, Neamțu l’/2—6i/9.

RADU VOIA

DREPT recunoștință 
pentru victoria sa la 
campionatele mondiale.

Tom Simpson a fost a- 
les membru pe viață al

STANLEY Matthews-junior, fini 
celebrului jucător de fotbal cu ace
lași nume, a cîștigat proba de sim
plu bărbați la turneul de tenis de

la Londra,
6—4. 8—6 
lia).

Performanța realizată de selecționata 
de rugbi a Bucureștiului la Toulouse, 
în compania echipei Pirineilor. poate fi 
considerată drept unul 
bune rezultate obținute 
mâni. Faptul că ei au 
în deplasare, o formație

dintre cele mai 
de rugbiștii ro- 
învins la scor, 
cu numeroși in-

ternalionali. printre care jucători din 
echipa Franței, necesită unele comenta
rii- suplimentare. In cronica meciului am 
citat doar titlul comentariului apărut in 
presa locală. Să-i dăm cuvîntul cronica
rului de specialitate de la „Depfclie du 
Midi*. Raymond Sautet:

...Ei (n.r. jucătorii bucureșteni) ne-au 
oferit un rugbi total, de un înalt clasi
cism, fără îndoială, dar mult mai în
florit decît piuă acum. De citiră ani ro
mânii se hotărî seră să ne facă să ad
mirăm celelalte laturi ale rugbiului lor. 
Încă de anul trecut la București, ata- 
conții lor ieșiseră din umbră, dar nu cu 
îndrăzneala și degajarea care le-uu adus 
aplauze la ieșirea de pe teren. înaintarea 
a rămas arma lor de bază. A manevrat 
ordonat și puternic, și-a cintărit pe par-

curs adversarul, apoi l-a dominat și a 
terminat „în plimbare", dezvoltând ac
țiuni ample în terenul cucerit. Dar era 
de așteptat această demonstrație a înain
tării românești, în pofida opoziției unui 
„opt" în care se găseau jucători ca Ces- 
ter, Cabanier, Petuya, Salut și Abadie. 
Surpriza plăcută a venit, deci, de la 
atacanți. Iată unii care nu irosesc baloa
nele! Condiții ofensive defavorabile? 
Șuturi lungi în tușă, de o precizie dez
armantă. O breșă în apărarea adversă? 
Era imediat exploatată la maximum. 
Niciodată ceva prea mult Niciodată urea 
puțin! Singure au lipsit, poate, pentru 
ca recitalul să fie complet, intercalările 
tânărului Dăiciulescu, care ara toate ca
litățile, dar nu și aplombul care a făcut 
din Penciu un fundaș de neinlocuit... 
în fața acestei echipe complete in toate 
liniile, mai bine organizată și mai bine 
pregătită fizic, pirineenii au avut com
portări contradictorii... Cel mai mare me
rit al înaintării, bine animată de Cester, 
Petuya. Cabanier și Bourgade. a fost 
acela de a-i fi „contrat" în tușă pe De- 
mian, V. Rusu și uimitorul Țutuianu 
mai bine decît au făcut-o, la Ly 
Dau ga, Spanghero și Lira... Dar le-au 
lipsit resursele. în special spre sfîrșit, 
cînd românii, deși puși la încercare de 
căldura cu care nu erau obișnuili, au 
manevrat în deplină libertate..."

Ar mai trebui adăugat în?^ ceva, 
anume explicația succesului. ..Secretul" 
îl constituie nu numai buna pregătire 
asigurată de antrenorii Al. Teofildyici 
și V. Morarii, ci și excelenta disciplină 
tactică a bucureștenilor. într-adevăr, 
după cum scria cronicarul francez, ei. 
„n-au irosit nici o minge". Reîntorși 
luni după-a miază din Franța, antreno
rul V. Morarii și jucătorii au fost su
puși unui adevărat ,, asalt" de între
bări de către numeroșii suporteri 
veniți la aeroport ca să-i întîmpine. Opi
nia a fost unanimă : înaintarea a mun
cit enorm pentru a furniza baloane li
niilor dinapoi, iar liniile dinapoi au ma
nifestat un deosebit respect față de mun
ca tovarășilor lor și au fructificat-o: 
patru încercări (două transformate). 
lovitură de picior căzută și o lovitură 
pedeapsă !

Poate că acest respect de care a- 
minteam este unul dintre „secretele* 
performanței în rugbi...

FOTBALUL cîștigă 
tot mai mult teren în 
Australia. Pentru a a« 
trage cît mai mulți 
spectatori și jucători, 
federația de fotbal au
straliană va organiza 
între 18 ianuarie și 2 
februarie 1967 un tur-

neu internațional după 
modelul turneului anual 
de la New York. Meciu
rile vor avea loc la 
Sydnev și Melbourne. 
Org anizatorii speră eă 
vor avea ca participant! 
echipele Partizan Bel
grad, Slavia Praga,

Federației britanice de 
ciclism.

îniingînd in finală cu 
pe Alan Stone (Aiistra-

Djurgarden Stockholm, 
M.T.K. Budapesta, Di
namo Moscova, F. C. 
Sao Paolo, Boca Ju
niors, o selecționată na
țională din Asia și, bi
neînțeles, echipa repre
zentativă a Australiei.

Din toate
ATLETISM : La începutul lui iunie, 

va avea Ioc la Londra un mare con
curs atletic internațional, la care 
și-au anunțat participarea și cunos
cută alergători de fond Kipchoge 
Keino (Kenia) și Ron Clarke (Aus
tralia).

Rezultate de la concursul disputat 
la Walnut (California); prăjină •— 
Pennel 5,18: 5 000 m — Grelle
14:10,8; lungime — Boston 8.03.

Atletul congolez Henri Elende a 
realizat recent performanta de 2,10 
m la înălțime.

BASCHET: într-un meci interna
țional amical de baschet disputat la 
Berlin, reprezentativa masculină a 
R. D. Germane a învins echipa Bel
giei cu scorul de 69—59 (22—27)-

CICLISM: Cursa internațională de 
la Liege (253 km) a revenit france
zului Ânquetil în 6h 59:45. Pe locul 
doi — belgianul Van Schil.

NATAȚIE : înotătorul vest-german 
Wolfgang Kramer a realizat în ca
drul unui concurs desfășurat la Essen

sporturile
(în bazin mic) timpurile de 54,2 la 
100 m liber și 1:58,8 la 200 m liber.

TENIS : La Roma au început cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Italiei. România, este reprezentată 
de Ion Tiriac și Ilie Năstase. tn nri- 
mul tur Ion Tiriac l-a învins pe ita
lianul Bartoni cu 6—0, 6—1, 6—3. 
Adversarul lui Năstase a fost cunos
cutul jucător maghiar Gulyas care a 
cîștigat cu 6—4, 7—5, 6—4. O sur
priză : Goven (Franța) —- Fletcher 
(Australia) 6—4, 3—6. 6—3, 6—1 I

Rezultate din primul tur al „Cupei 
Davis“ (zona europeană): Italia — 
U.R.S.S. 4—1 Anglia — Noua Zeelan- 
dă 4—1, Brazilia — Danemarca 5—(4 
Portugalia — Izrael 2—3, Cehoslovac 
cia—Austria 5—0, Polonia — Suedia
3— 2, Belgia — Republica Sud-afri- 
cană 0—5, Olanda — Irlanda 5—0, 
Finlanda — Canada 1—4. Spania — 
Iugoslavia 4—î, R.F. Germană — 
Norveqia 5—0, Ungaria — Grecia
4— 1.

în zona asiatieă a „Cupei Davis“i 
Japonia — Filinine 3—2.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• în campionatul italian, Internazio- 

nale a fost învinsă duminică la Bologna 
ca 2—1, Napoli a dispus cu 2—0 de 
Lazio, Milan și Torino au terminat cu 
un scor alb. Cu 3 etape înainte de ter
minarea campionatului. Inter are 46 p, 
Bolog na 43 p.

• In finala „Cupei Franței* se în- 
tîlnesc la 22 mai Nantes și Strasbourg 
(în semifinale: Nantes—Angers 3—0, 
Strasbourg—Toulouse 3—1, după prelun
giri)-

• Selecționata U.R.S.S. a jucat la 
Gregenz (Austria) cîștigînd eu 2—1 în 
fața unei selecționate locale. Apoi la 
Innsbruck a dispus cu 4—1 (0—0) de 
echipa locală Wacker.

• Finala „Cupei Angliei* va avea 
loc la 14 mai Ia’Londra între echipele 
Everton și Sheffield Wednesday (în se

mifinale: Everton—Manchester United
1— 0, și Sheffield Wednesdav—Chelsea
2— 0).

• La Glasgow, în fața a peste 
100 000 de spectatori, în finala „Cupei 
Scoției*, s au întîlnit echipele din loca
litate Rangers și Celtic. Meciul s-a în
cheiat Ia egalitate (0—0). La rejucare 
a învins Rangers cu 1—0, care cîștigă 
pentru a 19-a oară trofeul.

• Campionatul Portugaliei a fost 
cîștigat de Sporting Lisabona. Pe locul 
al doilea s-a clasat Benfica.

• F. G. Liverpool a cîștigat cam
pionatul Angliei totalizînd 60 de p în 
42 de meciuri. Ea este urmată de Burn
ley (53 p) și Deeds (50 p).

• Selecționata Spaniei a învins ln- 
tr-un meci de .verificare echipa Bordeaux 
cu 6—1 (2—0).

• Aseară, la Chorzow, în meci a- 
mical, reprezentativele de fotbal ale 
Poloniei și Ungariei au terminat la 
egalitate: 1—1. Au marcat Bene, în 
min. 51, din lovitură liberă, și res
pectiv Lubansky, min. 56.

• In clasamentul campionatului Un
gariei conduc Vasas și Ilonved eu cîte 
13 p urmate de Ferencvaros eu 12 p. 
Duminică, Vasas a dispus de Dunauj- 
varos cu 4—0, Ilonved a învins pe Sal- 
gotarjan cu 2—1, iar Ferencvaroș și) 
Pecs au terminat Ia egalitate : 0—0.

• „Gupa R. D. Germane* a fost
cîștigată de Chemie Leipzig care a în
vins în finală pe Lokomotive Stendal 
cu 1—0. j

® In campionatul R. F. Germane pe 
primele locuri se află Borussia Dort
mund cn 47 p, Munchen 1860 cu 46 p 
și Bayern Munchen cu 45 p.
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