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1 cu Lokomotiv Brno
CLUJ, 4 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Învingînd 
cu 5—1 pe Lokomotiv Brno, 
C.S.M. Cluj și-a asigurat un a- 
▼antaj substanțial pentru meciul 
din returul finalei „Cupei campio
nilor europeni*. Intr-adevăr, jucă- 

^torii clujeni Dorin Giurgiucă. 
JJfeuhi Negulescu și Adalbert Reti 

au obținut o frumoasă și cate
gorică victorie în fața echipei 
campioane a Cehoslovaciei. Suc
cesul este pe deplin meritat și, 
fără a exagera, se poate spune 
că el putea fi și mai categoric. 
La scorul de 4—0 pentru C.S.M. 
Reti a ayut patru meci-boluri îu 
setul decisiv cu Chmelik, dar a 
pierdut în extremis.

Întîlnirea de miercuri după-a- 
miază din sala Armatei a oferit 
întreceri spectaculoase, 
nenții ambelor 
în permanență 
turi puternice, 
de direcție.

Giurgiucă, Negulescu 
au făcut dovada unei 
voințe de luptă, dominîndu-și ad
versarii în majoritatea seturilor. 
Folosind 
procedee

pășit pe Chmelik și Stepanek. 
asemenea, Negulescu a ma

nifestat o bună dispoziție de joc, 
a fost calm și echilibrat în ac
țiuni. în plus, anticipînd inten
țiile adversarilor, el a putut a- 
plica cu ușurință tactica cca mai 
judicioasă. Cît despre Reti, acesta 
a avut evoluții inegale: reușite 
lovituri de atac din dreapta ur-

mate însă de greșeli, din cauza 
grabei de a încheia unele acțiuni. 
Astfel, el a fost învins de Chme- 
lik în prelungiri.

Oaspeții s-au arătat jucători 
de o bună valoare tehnică, exce
lent i în ofensivă, dar au scăzut 
considerabil ritmul în finaluri.

Rezultate tehnice: Giursiucă—

4 pagini 25 bani

stu- 
aniversări

Ceaușescu, 
Alexandru

Miercuri seara a avut Ioc la Teatrul de 
Operă și Balet din București un spectacol cu 
prilejul închiderii „Festivalului artistic 
dențesc* închinat celei de a 45-a 
a Partidului Comunist Român.

Au participat tovarășii Nicolae 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol,
Drăghici. Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații obștești, oa
meni de cultură și artă, tineri din diferite sec
toare de activitate.

Cei mai buni dintre concurenții la festivalu-

formații 
ofensiv, 

cu dese

compo- 
acționînd 
cu lovi- 

schimbări

și Reti 
deosebite

desfășurate în toate centrele uni- 
viitori medici, ingineri, profesori, 
cercetători — au oferit o entu-

rile artistice 
versitare — 
economiști, 
ziastă manifestare artistică închinată patriei și
partidului. Formații folclorice, corale și de es
tradă, soliști vocali, instrumentiști și dansatori 
din mai multe centre universitare ale țării au 
interpretat un bogat program artistic care a cu
prins cîntece despre lupta glorioasă a Partidu
lui Comunist Român, melodii și dansuri popu
lare, momente coregraîice. arii din opere.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit suc
ces. Tinerilor artiști le-au iost oferite flori din 
partea conducerii de partid și de stat.

(Agerpres)

o gamă variată de 
tehnice ' Giurgiucă i-a

APȚIIA! ITÂTI 
MU i UMLÎ i H i I

LOTUL DE LUPTE LIBERE 
A PLECAT LA CAMPIONA

TELE EUROPENE
Ieri dimineața au părăsit 

Capitala luptătorii noștri care 
vor participa la campionatele 
europene de „libere". Din lot 
fac parte N. Cristea (cat. 57 
kg), P. Coman (cat. 63 kg), 
P. Poalei ungi (cat. 70 kg), 
I. Popescu (cat. 78 kg) și 
maestrul emerit al sportului 
Fr. Bella (cat. 87 kg). Ei sînt 

soțiți de antrenorul Ion 
Crîsnic. Au mai făcut depla
sarea antrenorul federal I. 
Corneanu și arbitrul interna
țional V. Popovici invitați de 
F.I.L.A.

Astă-seară, la ora 19, încep 
la Karlsruhe întrecerile pri
mului tur al campionatelor 
europene de lupte libere.

NOI RECORDURI 
CANE DE ÎNOT

REPUBLI- 
LA CLUJ
au stabilitînotătorii clujeni

concurs desfășurat re- 
bazinul acoperit (25 
localitate trei noi re- 
republieane de sală. 

Zeno Oprițescu (C.S.M.) 
a parcurs 10O m

într-un 
cent în 
m) din 
corduri 
Astfel,
— 12 ani . ....... ..
liber în 1:09,5 și 200 m liber 
:n 2:41,0 iar Zita Erdely —
10 ani — (C.S.M.) a înotat 
distanța de 100 m liber în 
1:29,8.

P. RADVANI-coresp.

ASTĂZI PRIMUL MECI 
DIN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE POLO
Astăzl se desfășoară pri- 
ul meci al noului campionat 

republican de polo. Partida 
va opune formațiile Steaua 
și Progresul, care se vor în- 
tîlni în bazinul Dinamo de la 
ora 12.

RADU NEGULESCU

Chmelik 2—0 (13, 17), 
lescu—Stepanek 2—1 (7, 
8), Reti—Șvab 2—1 (15. 
15). Giurgiucă—Stepanek
(17. 19), Reti—Chmelik 
(17. —12. —20), 
Șvab 2—1 (—21, 12, 8).
Lokomotiv Brno 
nire amicală cu 
a C.S.M. Cluj.

Ncgu-
—13, 
—17, 
2—0
1—2

Negulescu— 
joi, 

susține o întîl- 
echipa secundă

I

CONSTANTIN COMARNISCHI
I

Ion Tripșa a realizat un record de valoare 

mondială la pistol viteză—596 p

Ieri la prinz, în cadrul concursu
lui republican dotat cu „Cupa 
Steaua". maestrul emerit al 
sportului ION TRIPȘA (Dinamo 
București) câștigătorul medaliei de 
argint la J.O-. de la Tokio, a 
stabilit la proba de pistol viteză 
un nou și valoros record româ
nesc. 596 p din 600 posibile. \ c- 
chiul record al tării. 595 p. fu
sese stabilit în urmă cu două 
luni tot de Tripșa. REZULTAȚI L 
LUI TRIPSA DE IERI. DE PE 
POLIGONUL TUNARI. ESTE 
SUPERIOR CU UN PUNCT RE
CORDULUI MONDIAL OFI
CIAL (595 p) deținut de sovie
ticul Kropotin din 1963.

Multiplul campion al țării, Ion 
Tripșa, ne-a declarat după con
curs următoarele: „Noul record 
este rezultatul unei îndelungate 
perioade de pregătire, desfășurată 
în condițiile materiale din ce în ce 
mai bune, ce ne sînt create și 
nouă trăgătorilor, ca și tuturor 
sportivilor din țara noastră. Sînt 
fericit că acum, în preajma zilei 
de 8 Mai, aniversarea a 45 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român, am reușit să obțin

această performanță pe care 
închin mărețului eveniment",

(Citiți în pag. a lV-a rezulta
tele primei zile de concurs).

30 dc

și 15 dc

Id

o

echipe dc fotbal

volei in inlrcccrc

Hunedoara

Combinatul siderurgicLa
Hunedoara are loc o reușită 
competiție dotată cu „Cupa 8 
Mai*. în cadrul acestei între
ceri au fost cuprinse un nu
măr de 30 de echipe de fotbal 
și 15 echipe de volei. Con-

cursul — sistem eliminatoriu 
— s-a disputat intersecții.
Pînă acum, au avut loc pri-^ ___ , ....... w
mele două etape. în cea de-a**:la Petrolul, 
treia etapă urmează să se în-, ‘ 
treacă echipele de fotbal din * 
secțiile Laminorul 650, Uzina 
cocso-chimică, Laminorul de 
sîrmă, Mecanică II, Linia fină, 
Fabrica de oxigen, Reparații 
siderurgice II și Turnătoria. 
La volei își vor disputa în- 
tîietatea echipele secțiilor 
Strungăria de cilindri, O.S.M.
II, Turnătoria ș. a.

A. BĂLINIȘTEANU
coresD.

Concurs intcrraional

dc atletism la Ploiești
Pe stadionul Tractorul s-a 

disputat un concurs interraio- 
nal de atletism dotat cu „Cupa

8 Mai". La întrecere au parti
cipat 130 de atleți din Cîmpina, 

.Mizil, R. Sărat, Tîrqoviște, de 
. 9, Prahova, S.S.E.,

Voința, precum și un grup de 
atleți de la Dinamo București.

Cn acest prilej, în cadrul 
unei tentative de record repu
blican pe 300 m plat, atletul 
dinamovist Valeriu Jurcă a rea
lizat timpul de 34,1 sec., apro- 
piindu-se la 2 zecimi de secun
dă de record. De remarcat re
zultatul de 10,05 m la greu
tate (4 kq) al Victoriei Cristea 
din Cîmpina, care n-a împli
nit încă vîrsta de 14 ani.

Cupele puse în joc au reve
nit lui FI. Manolache si Vic
toriei Secară, pentru cel mai 
bun punctaj obținut după ta
bela internațională : 820 si res
pectiv, 811 p.

M. BEDROSIAN și M. SIMA 
coresp.

CAMPIOANA DE VOLEI A
Ieri după-amiază, în sala 

Giulești, echipele masculine de 
volei Rapid București și Politeh
nica Cluj au jucat ultima lor

Două zile de gimnastică la rioreasea
Sîmbătă și duminică, de dimi

neața și pînă seara, sala Floreas- 
ca din Capitală va fi rezervată în 
exclusivitate gimnasticii. In aces
te zile se vor desfășura două 
competiții importante: întîlnirea 
internațională dintre echipele fe
minine ale României și Uniunii 
Sovietice și finala campionatelor 
republicane universitare.

Prezența la București a repre
zentativei sovietice, și încă a pri
mei garnituri, suscită un interes 
deosebit. Valoarea gimnastelor so
vietice, multiple campioane olim
pice și mondiale, este binecunos
cută. Cu siguranță, ele vor face o 
demonstrație de măiestrie. Tine
rele noastre sportive s-au pregătit 
eu sîrguință pentru această com
petiție dificilă. în urma ultimu-

Maria Andrioaie, 
Cornelia Sar. Con- 
In ambele zile la

a doua competiție,

lui concurs de verificare, care s-a 
desfășurat săptămîna trecută, a 
fost alcătuit lotul nostru: Rodiră 
Apăteanu, Olga Ionescu, Cristina 
Ioriiță, Mariana Ilie, Rozalia Bai- 
zat-Filipescu, 
Nona Știucă, 
cursul Începe 
ora 18.

La cea de
de Ia sfîrșitul acestei săptămini, 
participă cei mai buni gimnaști 
studenți reprezentind centrele u- 
niversitare: București, Cluj, Iași, 
Timișoara, Oradea, Brașov, Tg. 
Mureș, Constan/a și Craiova. Nu
mărul celor care vor lua startul 
în finala campionatelor republi
cane universitare se ridică la 17a. 
l’rintre ei vor fi prezenți sportivi 
cunoscuti Elena Tutan,

Gagvi, A. Gruin și alții. Con
cursul se va desfășura simbătă 
de la ora 3,30 (echipele de ca
tegoria a III-», băieți și fete, de 
categoria a II-a fete — exerciții 
impuse) și de la ora 15,30 (echi
pele de categoria I fete — exer
ciții impuse, ansambluri de gim
nastică artistică ți concurenți in
dividuali), iar duminică de la ora 
8,30 (echipele de categoria a 
II-a, I și maeștri băieți și fete 
— exerciții liber alese)

partidă din campionatul cate
goriei A, seria I. învingătoare 
cu 3—0 (11, O, 3) după 50 de 
minute de joc lipsit de proble
me. echipa Rapid -— deși a folo
sit o formație alcătuită în ma
joritate din rezerve — a obți
nut a 20-a victorie a sa (din 
22 de întîlniri susținute) și a 
totalizat 42 de puncte. Așadar, 
cu 3 puncte mai mult decît 
Steaua, care și-a jucat toate me
ciurile, ți de cit mai pot obține 
Dinamo și Tractorul în restan
țele lor : Minerul B. Mare — 
Dinamo București (azi), Politeh
nica Timișoara — Dinamo 
București și Farul Constanța — 
Tractorul Brașov (duminică).

Rapid a cucerit astfel și anul 
acesta titlul de campioană re
publicană. Pentru a șaptea oară 
consecutiv din 1959 încoace. O

TARII»

frumoasă performanță, pentru 
care rapidiștii îți merită deplin 
felicitările.

O dată cu desemnarea echipei 
campioane, rezultatul de ieri a 
decis căderea din seria I a Poli
tehnicii Cluj. Cealaltă retro
gradată sigură este Farul Con
stanța, care nu se mai poate 
salva nici dacă dispune cu 
3—0 de Tractorul. Indirect, 
prin victoria cu 3—0 a Rapidu
lui, Minerul B. Mare este salva
tă de retrogradare, chiar pier- 
zînd cu 0—3 meciul de astăzi 
cu Dinamo.

BRAȘOV, 4 (prin telefon). — 
Partida restantă Politehnica 
Brașov — Știința Galați s-a 
încheiat cu victoria clară a gaz
delor : 3—1 (4, —10, 7, 12). Din 
echipa brașoveană s-au remar
cat Furtună, Ghinzeriuc și Bi- 
dian. De la oaspeți — Kramer. 
(C. GRUIA — coresp. reg.).

Duminica

motocros la Ploiești
Campionatele

universitare de atletism
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se vor desfășura pe 
stadionul „23 August" 
Iași intrecerile finale 
campionatelor universitare 
de atletism pe anul 1966. La 
concursuri vor fi prezenți 
numeroși atleți fruntași ai 
țării.

din 
ale

Duminică dimineața, ora
șul Ploiești va fi gazda unui 
mare concurs de motocros 
la care vor participa cei 
mai buni alergători de la 
cluburile și asociațiile spor
tive din Capitală și din ța
ră. întrecerile sînt dotate 
cu „Cupa 8 Mai“.

Mariana Ilie executind o inimoasă săritură.



Buletinul campionatelor
întrecerea din seriile secunde ale 

campionatelor republicane se men
ține pasionantă, mai ales pentru 
locul al doilea și pentru evitarea re
trogradării. La fete, situația nu-i lim
pede nici în ceea ce privește primul 
loc în urma înfrîngerii suferite de 
Voința Sighișoara la Timișoara 
(5—7 cu Constructorul). Știința Ga
lați și Progresul București se află 
în imediata apropiere a sighișoren- 
celor, la numai două puncte distan
tă. în orice caz, dintre aceste trei 
echipe se vor alege cele două care 
vor promova în prima serie. Cit 
despre zona retrogradării, aici lucru
rile sînt și mai complicate. Spartac 
Constanța, e drept, nu se mai poate 
salva de la retrogradare. Dar cine 
va fi a doua echipă ? S.S.E. Buzău, 
Partizanul roșu Brașov, Favorit Ora
dea sau chiar Universitatea Cluj ?

în seria masculină, C.S.M- Reșița 
— în ciuda înfrîngerii la un scor ca
tegoric la Copșa Mică <25—12 !) —

pop/ce

Cele mai bune echipe 
în întrecere

Cinci echipe feminine și tot atitea 
masculine se vor întîlni, începînd 
de vineri dimineața, în finalele pe 
țară ale campionatului republican 
de popice. Ultimele întreceri ale a- 
cestei importante competiții se vor 
desfășura pe arena Progresul Pi
tești (f) și pe cele patru piste ale 
asociației C.F.R. din Brașov (m). Iată 
lista celor 10 echipe care candidează 
la titlu : fete — Voința Ploiești, Ra
pid București, Hidromecanica Bra
șov, Laromet București, Voința Tg. 
Mureș; băieți — Unirea Roman, Con
structorul București, Flacăra Cîmpi- 
na, Olimpia Reșița, Petrolul Ploiești.

După cum se poate vedea, la Pi
tești și Brașov vor fi prezente și 
actualele campioane ale țării Laro
met București și Olimpia Reșița care 
vor încerca să-și apere titlurile cu
cerite anul trecut- Dacă adăugăm și 
faptul că printre componenții echi
pelor finaliste se numără marea ma
joritate a sportivilor vizați pentru 
campionatele mopdiale din îuaje de 
la București, avem toate motivele să 
sperăm că vom asista la întreceri 
viu disputate și de bună calitate.

DIN JOI,
ÎN JOI

Desene de MAtl

Recent, la Petroșeni a avut loc o demonstrație 
de atletism, la care antrenoarea s-a prezentat 
in ținută de stradă. (C. Ștefan - coresp.).

Atletul: — Dacă aveam și eu cuie la pantoii ca tocurile 
dv., sint sigur că făceam o săritură record 1

Pista de pe stadionul 1 Mai 
din Făgăraș nu este practica
bilă, grămezile de zgură așteap
tă de mult timp să fie așternu
te. (B. Stoiciu —• coresp.).

își păstrează avansul de 6 puncte, 
eare o face virtuală cîștigătoare a 
seriei. în schimb, pentru locul 2 
candidează patru echipe: Metalul
Copșa Mică, C.S.M.S. Iași, Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej și Tehno- 
metal Timișoara. Iar în zona retro
gradării se află cinci echipe: Rapid 
București, Timișul Lugoj, Știința Tg. 
Mureș, Voința Sibiu și Știința Pe- 
troșeni, înșirate pe spațiul a patru 
puncte, ceea ce înseamnă — ca și 
în cazul celor patru echipe de mai 
sus — că o defecțiune a uneia 
poate schimba ordinea acestor for
mații.

Dar, iată clasamentele după etapa 
de duminică:

FIL'nSLS. SERIA I

1. Univer. Tim. 14 12 1 1 135: S3 25
9 Mureșul Tg. M. 15 3 3 3 123: 71 21
3. Rapid Buc. 14 3 1 4 1B:1M 13
4. Univer. Buc. 13 î 4 2 IM: 7fi 13
5. Tractorul Bv. 13 G 3 4 117: 34 15
6. JLic. nr. 4 Tim. 15 fi 3 fi 37:113 15
7. Confecția Buc 14 5 • 3 111:12$ lt
«. Rulmenrul Bv. 14 2 2 lt 111051 fi
3. C^.M. Sibiu 14 3 • 11 fifi:113 fi

It. Voința Odorhei 14 1 3 lt M:143 S

SERTA A n-A

1. Voința Sighiș. 14 11 1 9 145: !♦ 23
2, Știința Galați 14 3 3 2 IM: 77 21
3. Progresul Buc. 14 3 3 2 U7OM n
4. S.S.E. Petroșeni 14 7 1 fi »:i«3 15
5. Constraet. Tim. 14 fi 2 fi T5 14
€. Univer. Ctuj n fi 1 fi 13
7. Favorit Oradea 14 4 3 37:121 U
I. Păru roșu Bv. 14 4 1 3 1*4:147 9
3. S.S.E. Buziu 13 3 2 B ttot: 1

It. Spartac 14 1 1 12 75:127 3

■ASCCUX, SERIA A U-A

1. C.S-M. Beșita 14 11 t 3 223OK 2
2. Mecaiul Copșa M. 14 7 2 5 aiaCl 14
3. C.S.M-S. 14 1 t fi 193^71 ÎS
4. Cauciucul 13 1 t 5 I7*:L54 Li
5L Tetmomecal 14 7 1 4 lMr2t: 15
6. Știința Peer. 13 fi fi 7 lCOfit 12
7. Voința 13 5 1 7 142:173 11
8. Știința Tg. M. 14 5 t 3 151:1M M
3. Timișul 14 5 t 3 177:229 1»

10. Rapid 13 4 t 3 IM JM 1

Pe terenul de sport din co
muna Adinca (raionul Tîrgo- 
viște) barele porților sint rupte. 
(Gh. Apostolescu — coresp.).

atletism

Rezultate promițătoare 
și in categoria B 
a campionatului 

pe echipe
Luni și marți s-au desfășurat și în

trecerile primei etape ale categoriei 
j B din cadrul compionatului republi- 
' can de atletism pe echipe. Cu acest 
; prilej au fost înregistrate unele per- 
' formanțe remarcabile.

SERIA I

HUNEDOARA—OLTENIA 160—105 
(B. 104—59 ; F. 56—46) ; HUNEDOA
RA—PLOIEȘTI 144—146 (100 — 87 : 
44 — 59) ; PLOIEȘTI — OLTENIA 
171—102 1111 — 62 : 60 — 40).

Meciurile au avut loc pe stadionul 
CorvinuL Cele mai bune rezultate 
au fost realizate de: BĂRBAȚI: 
100 ca: L. Bădescu (P) 11,1; 200 m: 
Bădescu 22S; 400 m : M. Manea (O) 
53,5; 800 ta: L Biro (H) 1:583, L 

. Dăndărău (P) 1:59,6; 1500 m: Biro 
4:06,0; 5000 ■: AL Arnăutu (H) 
15:35,2; 110 : V. Georgescu (P)
15,7; 400 mg: Georgescu 63,0 ,-
1500 a. ob.: P. Kdrdâ (H) 432,6,- 
lunoiaie: O. Codreanu (H) 630; 
tripla: G. Munteanu (O) 13,63 ;
inăițime: H. Popescu (P) și R. Moise 

î (H) 130 ; prăjină : R. Reiger (H) 330; 
greutate : P. Enescu (P) 1234; disc : 
Gh. Popescu tH) 4230: suliță: Po- 

’ oescu 7384, L Stanau (H) 6430. V.
Iancu (P) 6130 ; ciocan: D. Grei
fenstein (H) 47 JM; 19 ta marș: N. 
Maxim (P 57:383; FEMEI: 100 m: 
ML Goth H) 12.1, V. Anghel (P) 123. 
I. Cteea (P) 12.4 26» m: Goth 253 ;
4M m: A. Pavel (P) 613. 800 m: 
Pavel 22-43: M mg: M. Stoichită
O 12 7 lungime: EL Biro (H) 311; 
înălțime: V. Bonei (O) 134; greu
tate: EL Costache (P) 1130; disc: 

IA. Meais (O) 4532; safiță: EL Bur- 
I iaca (PI 33,44. (V. ALBU — coresp.).

DOBROGEA — MUREȘ - A. M 
143— IM |1W — 65 : 59 — 39) ; DO- 

I BBOGEA — LAȘI 135—150 (98 — 79 ;
37 — 711: LAȘI — MUREȘ-A M. 
157—IM (87 — 72 ; 7* — 28).

Atleta ieșeni au repurtat două 
victorii clare ia Constanța. Rezultate: 
EÂRBAȚ1: IM m F. Kineses (M.- 
A. M.) 11.1; 2M m: Levonian (D) 
223400 m: Levonian 503; 800 m : 
Loca (I) 2:023; 1500 m : Luca 4:13,6; 
56M m: Veiiciu (D) 16:14,6; 110 mg: 
Szatmari (M.-A. M.) 16,1, Grigorescu

Din cauza unei greșite pro
gramări, din meciul de fotbal 
dintre echipele de juniori 
C.F.R. Pașcani și Ceahlăul Pia
tra Neamț s-a jucat numai o 
repriză. (C. Enea — coresp.).

Dinamoviștii Mustață și Batabaș s-au înscris printre performerii cei mai 
de seamă ai primei etape a campionatului pe echipe. Rezultatele lor 
de la 5 000 m: 14:06,7 și, respectiv, 14:04,4 sint o garanție pentru actualul 
sezon Foto : R. Vilara

(I) 16,1; 400 mg: Burcă (M.-A M.) 
56,9: 1500 m ob.: Petrișor (I) 4:42,0; 
lungime: Ciocan (D) 6,67; triplu: 
Ciocan 13,85; înălțime: Stănișel (I) 
1,80 ; prăjină : Cujbă (I) 3,80 ; greu
tate : Lucian (D) 14,67; disc: Da
vid (D) 4236; suliță: Botnar (1) 
52,76; ciocan: David 46,30; 10 km 
marș: Beizat (D) 56:16,4; FEMEI: 
100 m : Paveliuc (I) 12,4, Miliadis (I) 
12,5; 200 m : Paveliuc 25,9; 400 m : 
Păun (I) 59,5; 800 m: Alexe (1)
2:34,4; 80 mg: Enache (I) 11,7; lun
gime : Miliadis 5,60,- greutate : Trașcă 
D) 10,32; disc: Munteanu (D) 33,94; 

suliță: Agavriloaie (I) 30,72 ; 4x100 
m : Iași 51,4. (E. PETRE — coresp.).

CRIȘANA — BACĂU 132—171 
(83 — 106 ; 49 — 65) ; CRIȘANA — 
METALUL 127—157 (72 — 106:
55 — 51) ; BACĂU — METALUL 
158—144 (93 — 101 ; 65 — 43).

înti'nirile desfășurate !a Oradea 
au prilejuit dispute interesante în 
cadrul cărora au fost înregistrate 
numeroase recorduri regionale. De 
subliniat dubla victorie a echipei 
băcăoane. Rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m : L Orghidan (B)-jun. 10,6, A 
Tudorașcu (M) 10,9,- 200 m: Orghi- 
dan 22,1, Tudorașcu 22,1 ,- 400 m : 
Toth (C) 52,7; 800 m: Magneru (C) 
139.7; 1500 m: Dima (M) 4:03,3; 
5000 m: Grecescu (M) 15:363;
110 mg: Drăguleț (M) 15,4 , 400 mg: 
Toth 56,5; 1500 m ob.: Ionescu (B) 
4:27,4, Ciobanu (B) 4:27,5; 10 km 
marș: Bogdan (M) 48:17,2; lungime: 
Ciochină (M) 7,12■, triplu: Ciochină 
14,75; înălțime: C. Szasz (G) 1,88, 
prăjină : Muțiu (C) 3,80; greutate : 
Crețu (M) 14,93; disc: Kotlar (M) 
47,12 ; suliță : Hantelman (B) 55,17 ; 
ciocan: Gh. Szasz (C) 52,22; 4x100 
m : Bacău 44,6 ; FEMEI: 100 m : Ho
dorogea (B), Mesaroș-Toth (C) și Con
stantin (M) 12,8; 200 m: Nourescu 
(M) 24,6; 400 m: Nourescu 53,2, 
Baciu (B) 59,9; 800 m : Baciu 2:16,0;

CICLISM N, Burlacu —campion
de semifond al Capitalei

Luni dimineață a avut loc pe cir
cuitul din str. Cîmpina (în apropiere 
de stadionul Tineretului) campionatul 
Capitalei la semifond. Proba seniori
lor s-a desfășurat de-a lungul a 40 
de ture (56 km) cu sprint la două 
ture. Lupta pentru primul loc s-a dat 
între reprezentanții clubului sportiv 
Steaua: Vasile Burlacu și Mircea 
Virgil. Mai atent la ultimul sprint,
V. Burlacu reușește să acumuleze un 
punct în plus față de adversarul său 
și să cîștige astfel, pe merit, titlul 
de campion al Capitalei la semifond. 
CLASAMENT : 1. V. Burlacu (Steaua) 
35 p ; 2. M. Virgil (Steaua) 34 p ; 3.
W. Egyed (Steaua) 24 p ; 4. W. 
Ziegler (Dinamo) 17 p ; 5. Gh. Juravle 
(Olimpia) 10 p ; 6. Al. Mitei (Voința)

80 mg: Costin (C) 11,7; lungime: 
Pândele (M) 5,69,- înălțime: Toma 
(C) 1,57; greutate: Elie (M) 13,54; 
disc: Szabo (C) 35,80; suliță: Mu- 
rărescu (B) 34,34 4 x 100 m : Bacău
51,7. (P LORINCZ — coresp.).

szzzzszs
Ultima etapă a turului 

campionatului republican 
pe echipe

CLUJ 3 (prin telefon). Timp de două 
zile au avut loc în sala Armatei din 
localitate întrecerile din cadrul eta
pei a IlI-a a turului campionatului 
republican pe echipe, probele de flo
retă băieți, spadă și sabie. învingă
tori pe toată linia — scrimerii de la 
Steaua București. O singură dată re
prezentanții acestui club au avut e- 
moții: în meciul de sabie cu Univer
sitatea București cîștigat pînă Ia uw 
mă cu 9—7—

Rezultate tehnice. Floretă băieți. 
Steaua: 15—1 cu Petrolul Ploiești și 
I.M.F. Tg. Mureș ; Universitatea Bucu
rești : 11—5 cu Petrolul și 10—6 cu 
I.M.F. Tg. Mureș. Spadă. Steaua 13—3 
cu C.S.M. Cluj și Universitatea Bucu
rești și 11—5 cu I.M.F. Tg. Mureș. 
Sabie. Steaua: 13—3 cu C.S.M. Cluj, 
12—4 cu Unio Satu Mare și 9—7 
cu Universitatea București; Univer
sitatea București—C.S.M. Cluj 11—5; 
Unio Satu Mare—C.S.M. Cluj 10—6.

întrecerile de floretă fete din ca
drul aceleiași etape vor avea loc joi 
la București.

PAUL RADVANI 
corespondent

10 p; 7. L. Zarxini (Dinamo) 8
8. E. Rusu (Dinamo) 8 p.

Juniorii de cat. I au parcurs 20 de 
ture. După disputarea celor 10 sprin
turi cel mai mare punctaj a fost rea
lizat de Alex. Sofronie (SSE 1) 36 p, 
urmat de C. Palade (Olimpia) 28 p, 
G. Negoescu (Steaua) 11 p, Gh. Ră- 
ceanu (CPB) 9 p și St. Cernea (SSE 1) 
8 p.

La juniori cat. a II-a — după con
sumarea celor 14 ture pe primul loo 
s-a clasat St. Laibner (CPB) cu 13 p. 
Organizarea întrecerilor a fost bună, 
circuitul dovedindu-se propice pentru 
întrecerile de semifond.

A. BĂDIN
arbitru

— Cine spune că pe stadionul 
nostru nu se poate practica alpi
nismul ?l

— Cei din tren or să creadă 
că avem cei mai buni șuteri din 
fără.

întreg ?
— Vă mulțumiți cu jumătate...

ÎN CURÎND PE ECRANE®ÎN CURÎND PE ECRANE

SERBĂRILE GALANTE
COPRODUCȚIE ROMÂNO-FRANCEZĂ

Scenoriul și regia : Rene Clair

Cu : Jean Pierre Cassel, Genevieve C'asile, Gyorgy Kovacs, 
Jean Richard, Philippe Avron, Fory Eterle, Marie Dubois, 

Florin Vasiliu



Prin telefon, de la corespondenții noștri „Echipa de tineret putea învinge
Amănunte din campionatul categoriei C mai clar la Eisenstadt“...

SERIA EST

VICTORIA ROMAN — PETROLUL 
MOINEȘTI (1—2). 4 000 de specta
tori au plecat dezamăgiți de la a- 
eeastă partidă în care gazdele au 
presat majoritatea timpului, dar nu 
au înscris decît o dată, în min. 85, 
prin Tr. Popescu. Oaspeții au marcat 
prin Adam (min. 42) și Grosu (min. 
61). (C. BROȘTEĂNU).

FORESTA FĂLTICENI — FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI (3—1). Jo0 
foarte disputat, dar de o valoare 
tehnică scăzută (datorită șl vîntului 
foarte puternic care a bătut tot 
timpul meciului, influențind execu
țiile)' Foresta a ciștigat datorită unei 
mai bune organizări a jocului în re
priza a doua. Autorii golurilor: Va- 
silovici (min. 9), Pavel (min. 85 — 
din penalti) și Nae (min. 88), pentru 
Foresta, și Tilvăr (min. 6), pentru 
Fruct export. (N. LAZAR).

METALOSPORT GALAȚI — CHI- 
jMIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
uEJ (1—0). Ambele echipe au jucat 
erispat, nervos. Cu două minute

SERIA SUD
METR OM BRAȘOV—ELECTRICA CON

STANȚA (1—0). Liderul seriei a realizat 
o victori» meritată, în urma unui joc 
în care a avut mai mult timp inițiativa 
și a reușit să-și organizeze mai bine 
acțiunile de atac. Partida a început des
tul de frumos dar pe parcurs și-a 
schimbat aspectul, ca urmare a nervo
zității create printre jucători de arbi
trajul slab al bucureșteanului Dumitru 
Ciotoiu, care a dat o serie de decizii 
eronate. Unicul gol al partidei a fost 
realizat de Ardeleanu în min. 60. (E.
Bogdan și I. Hîrșu).

TRACTORUL BRAȘOV — TEHNOME- 
TAL BUCUREȘTI (2—2). Bucureștenii au 
obținut un prețios punct în deplasare, 
deși au fost dominați copios. Cum se 
explică acest lucru ? Fiind siguri de vic
torie, din min. 29 cînd conduceau cu 
două goluri, brașovenii n-au mai privit 
jocul cu seriozitate. în plus, menționăm 
că Tractorul a ratat și în continuare 
posibilitatea de a învinge, de data a- 
^Basta făcindu-se vinovat Ferencz care, 
la o lovitură de la 11 m, a trimis min
gea în brațele portarului Cosma (min 
88). Autorii golurilor : Pană (min. 11)' 
Ferencz (min. 29) pentru Tractorul și 
Cacoveanu (de două ori în min. 80) pen
tru Tehnometal. A condus bine R. Sa- 
bău (Cluj), cu toate că misiunea sa a 
fost îngreuiată de... achitarea unor „po
lițe” între jucătorii celor două echipe. 
(C. Gruia).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — E- 
LECTRICA FIENI (3—1). Meciul nu a 
depășit nici un moment nivelul medio
crității. Fazele s-au succedat cu înceti
neală, iar acțiunile au fost ușor de an
ticipat. Au câștigat fotbaliștii bucu- 
reșteni7 care s-au dovedit mai insistenți 
în șuturi. Punctele au fost înscrise de 
Stoicescu U (min. 44), direct din corner, 
Smadea (min. 48) și din nou Stoicescu 
H (min. 68) pentru Flacăra roșie, respec
tiv Iancu (min. 73). (Ion Cupen).

MARINA MANGALIA — OLTUL SF. 
GHEORGHE (2—0). Un meci în care ini
țiativa a aparținut gazdelor. în pofida 
celor două goluri marcate de Marin 
(min. 43) și Pojoni (min. 75), atacul Ma
rinei nu a dat deplină satisfacție. De 
menționat că în min. 87 Contardo (Ma
rina) a ratat un 11 m. (Emil Dumitres
cu).

CHIMIA FAG AR AȘ — RULMENTUL 
BRAȘOV (3—1). După o repriză slabă, 
Chimia joacă mai organizat și mai de
cis, reușind să trimită de trei ori balo
nul în poarta adversă : min. 53 prin 
^gher, min. 68 prin... brașoveanul Ol- 
Iteanu (autogol) șl în min. 89 prin Ciu- 
pa. Unicul gol al Rulmentului a fost 
realizat în min. 60 de Stelică. (Lazăr 
Valentin).

DUNĂRE A GIURGIU — S. N. OLTE
NIȚA (0—1). Rezultat surpriză. Echipa 
locală a practicat un fotbal sub orice 
critică. înaintarea Dunării a jucat foarte 
slab și, în general, jucătorii ei au fost 
lipsiți de precizie pășind mereu... la 
adversari. Oaspeții au jucat mai decis 
și mult mai sigur. Singurul gol al me
ciului a fost înscris de Cucu în min. 
37. A condus bine A. Cojocaru din Con
stanta. (Tr. Barbălată).

PORTUL CONSTANȚA — I.M.U. MED
GIDIA (1—2). Victoria fotbaliștilor din 
Medgidia se datorește, în special, gre-

De la I. E. B. S.
NOI CASE DE BILETE 
PENTRU COMPETIȚIILE 

SPORTIVE
în afara caselor de bilete obișnuite : 

Str. Ion Vidu, Pronosport calea Victo
riei nr. 2, agenția C.C.A. bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, stadioanele Republicii, Di
namo, Giulești, patinoarul „23 August” 
și parcul halelor Obor, pentru a înlesni 
amatorilor de fotbal procurarea de bi
nețe,- I.E.B.S.; de acord cu A.S. Loto- 
Pronosport, va difuza bilete și prin a- 
gentiile Loto-Pronosport din :

bd. 1848 nr. 39
I *- calea Griviței nr. 121 

calea Dudești nr. 88 
str. Cotroceni nr. 8 
piața Progresul (șos. Giurgiului)

I j?entru cuplajul de fotbal RAPID—SI- 
IpERURGISTUL și DINAMO BUCUREȘTI 
pSTEAUA, din 8 mai de pe stadionul 
|a23 August", biletele se găsesc de vîn- 
Izare la toate casele de mai sus.
r..S Casa specială din str. Ion Vidu 
Rftnde și bilete pentru concursul inter- 
mațional de gimnastică ROMANIA — 
U.R.S.S. — echipe feminine — din 7 și 
| mai, de la sala Floreasca, 

înainte de sfîrșitul jocului, gazdele 
înscriu prin Soare. (V. ȘTEFĂNES- 
CU).

UNIREA NEGREȘTI — TEXTILA 
BUHUȘI (0—1). Partida a avut un 
linal dramatic: în minutul 86, pe
nalti în favoarea gazdelor, ratat de 
Țapu, pentru ca în min. 89, Nemeș 
(Textila) să înscrie golul care a adus 
victoria oaspeților- (I. PÂULEȚ).

METALUL RĂDĂUȚI — RAPID 
MIZIL (2—1). Metalul a învins, dar 
jocul practicat de cele două echipe 
nu a satisfăcut publicuL Autorii go
lurilor : Dendea (min. 57) și Chețan 
(min. 79), pentru Metalul Zelea (min. 
87), pentru Rapid. (L IGNAT).

FLAMURA ROȘIE TECUCI—CHI- 
MLA SUCEAVA (4—0). Gazdele, cu 
o linie de atac foarte eficace, au 
întrecut net pe fruntașii seriei. Au
torii golurilor: Lebăduș (min. 9 și 
18), Buruiană (min. 14) și Bujor (min. 
73). (G FIUȚÂ).

LOCOMOTIVA LAȘI — MINO* 
BRAD VATRA DORN EI (2—3). Por
tarul ieșenilor, Ursache, este coau
tor la surprinzătoarea înfrîngere su
ferită de formația ieșeană, apărînd

Fază din meciul Flacăra roșie — Electrica Fie ni
Foto : N. Tocacek

șelîlor grave comise de apărarea gazde
lor. Punctele au fost realizate de Sîn- 
timbreanu (min. 43) pentru Portul, Oțe- 
lea (min. 75) și Călin (min. 89) pentru 
I.M.U.M. A condus bine N. Chetemen 
din București. (L. Brukner).

CLASAMENT
1. Metrom Brașov 18 10 5 3 27—14 25
2. Tractorul Br. 18 8 6 4 31—20 22
3. Tehnometal Buc. 18 8 6 4 31—21 22
4. Chimia Făgăraș 18 10 1 7 34—33 21
5. Portul C_ța 18 6 7 5 27—24 19
6. Dunărea Giurgiu 18 6 7 5 16—15 19
7. I.M.U. Medgidia 18 7 4 7 26—23 18
8. Electrica Fieni 18 6 5 7 23—23 17
9. Marina Mangalia 18 6 5 7 24—27 17

10. Oltul Sf. Gh. 18 5 7 6 15—20 17
11. Flacăra r. Buc. 18 6 4 8 20—27 16
12. Electrica C-ța 18 5 5 8 24—24 15
13. S. N. Oltenița 18 3 9 6 11—24 15
14. Rulmentul Br. 18 3 3 12 22—36 9

Etapa viitoare: Electrica Constanța— 
Chimia Făgăraș, Oltul Sf. Gheorghe— 
Metrom Brașov, Rulmentul Brașov—Du
nărea Giurgiu, Marina Mangalia—Tehno
metal București, Flacăra roșie Buc.— 
Tractorul Brașov, S.N. Oltenița—Portul 
Constanța, LM.U. Medgidia—Electrica 
Fieni.

PRONOEXPRES

Ciștigătorii autoturismelor de la tragerea LOTO din 24 aprilie 1966
In urma tragerii la sorți au fost de

semnați următorii câștigători de auto
turisme de la tragerea autoturismelor 
Loto din 24 aprilie 1966 :

CATEGORIA I
Cite un autoturism Fiat 1800 : Gheor- 

’ ghe Necula — Pitești, Alexandru Doro- 
banțu — Topleț (Orșova), inginer Ion 
Dănilă și Emanuel Mihăilescu — Bucu- 

: rești.
1 Cîte un autoturism Fiat 1300 + 18 600 
; Iei : Vasile Purcărea — București și Mi
hai Stoica — Baia Nouă (Orșova).

Cîte un autoturism Renault 10 Major 
4- 31 500 lei : Dumitru Plăvan — Iași și 
Ion Gh. Marin — Ploiești.

CATEGORLA A H-a

Cîte un autoturism Moskvici 408 : Ni
las Aurelia-Surduc (Zalău), Gheorghe 
Mihalache — București, Marius Sorin So- 
ciu — Buzău și Ion Curmin — Mediaș.

Cîte un autoturism Fiat 850 + 7 500 lei: 
Gheorghe Blaju — Zărnești, loan Daniel 

foarte slab. Nu este mai puțin ade
vărat că nici restul echipei n-a dat 
randamentul obișnuit- Autorii golu
rilor: Brîndușescu (min. 81) și O- 
gescu (min. 84), pentru Locomotiva, 
Bondoc (min. 71, din penalti), Kiș 
(min. 79) și Pall II (min. 88), pentru 
Minobrad. (D. DIACONESCU)

CLASAMENT

1. Chimia Suceava 18 8 6 4 21—13 22
2. Flamura r. Tecuci 18 8 5 5 30—22 21
3. Petrolul Moinești 18 7 7 4 15—13 n
4. Foresta Fălticeni 18 9 3 6 K—22 21
5. Locomotiva Iași 18 9 2 7 27—24 20
6, Fruetexport Focșani 18 9 1 8 27—24 15
7. Minobrad V. D. 18 8 3 7 2«—27 15
8. Textila Buhuși 11 8 2 8 35—22 18
9. Metalul Rădăuți 18 7 4 7 15—22 18

10. Rapid Mizil 18 7 3 8 23—26 17
ÎL Metalosport Gl. 18 6 4 8 14—18 16
12. Victoria Roman 18 7 • 11 27—26 14
IX Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 18 6 2 15 13—25 14
14. Unirea Negrești 18 4 4 15 5—25 12

Etapa viitoare ; petrolul Moinești — 
Fruetexport Focșani. Textila Buhuși — ! 
Chimia Suceava, Victoria Roman — Me- . 
talul Rădăuți, Rapid Mizil — Flamura i 
roșie Tecuci, Minobrad V. Domei — ■ 
Foresta Fălticeni, Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-DeJ — Unirea Negrești. Me- 
talosport Galați — Locomotiva Iași.

Rezultate din campionatul
republican de juniori

Metrom Brașov—C.S.M. Sibiu 2—1 ; 
Rulmentul Brașov—Caz metan Mediaș 
]—0; Tractorul Brașov—Steagul roșu 
Brașov 0—2 ; Petrolul Ploiești—Dună
rea Giurgiu 8—0 ; Sătmăreana—Olimpia 
Oradea 1—1 ; G.S.M.S. Iași—Foresta
Fălticeni 10—3 ; Locomotiva Iași—Ceah
lăul P. Neamț 3—1 ; U.T.A.—Minerul 
Anina 7—0 ; C.F.R. Arad—C.F.R. Timi
șoara 4—6 ; Steaua roșie Salonta—Re
colta Cărei 0—4 ; Minerul Lupeni—Mi- 

j nerul Deva 4—0; Victoria Tg. Jiu— 
i Jiul Petrila 2—1 ; Flacăra Moreni—

—Buzău, Constanța Artur Topciu, Radu 
Reinek, Ion Pletea și Valeriu Podolea- 
nu din București.

CATEGORLA A IH-a
Cîte un autoturism Wartburg-Lux 312 1: 

Maria Creangă — Brașov, Hie Marcu — 
Hunedoara, Paul Ichimescu și Nicolae 
Stan — București.

CATEGORIA A IV-a

Cîte un autoturism Fiat 600 : Aurel 
Grecu — Călimănești, Ludovic Orendi — 
Salonta, Chemai Geafar — Constanța, 
Lucian Braunstein — Bîrlad, Constantin 
Bolgiu — Iași, Adolf siiser — Satu Mare, 
Dumitru Antohe — Tg. Jiu, Constantin 
Șerban — Balș, Ion Comărniceanu — 
Sinaia, Nicolae Milea — București și 
Marin Voicilă — Bolintinul Deal.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 18 din 4 mai 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere ;

...ne-a declarat antrenorul Bazil Ma
rian. „Deși, din păcate, este un refren 
mai vechi, acesta este adevărul. An 
avut citeva ocazii foarte clare de gol, 
dintre care cea a lui Naghi, singur cu 
portarul Hodschar, a fost un model al 
genului (model de ocazie, model de 
ratare 1)“.

Aflindu-ne din... prima pasă în 
miezul problemelor, am renunțat la 
„tirul* unui chestionar, lJsindu-1 pe 
interlocutorul nostru să-și depene im
presiile asupra partidei făcute de 
echipa noastră de tineret.

Așadar, la „pozitive*: „Echipa a 
avut personalitate în joc. dind, cum 
se spune, TONUL în partidă. Folosind 
un 4—3—3 elastic, cu treceri
rapide din apărare in atac și in
vers, aplidnd, pe tot terenul și de-a 
lungul întregului meci, presingul, for
mația noastră a controlat cu destulă 
autoritate jocul. Alte caracteristici: am 
jucat in viteză, acțiunile noastre pur- 
dnd pecetea elaborării colective, do
meniu in care a—. arul un ascendent 
evident asupra austriecilor. Cei mai 
buni jucători: Boc. D. Nicolae, Fe
tesc», Panlea, Niculescu, frății*...*

La auzul acestui nume încălcăm 
tacita convenție pomenită la în
ceput : Cum vă explicați, ca an
trenor, această paradoxală dublă 
„calitate* a lui Frățilă, de golgeter 
și jucător fruntaș (de luni de zile) 
în echipa de tineret a țării și de 
rezervă la Dinamo București ?

„O situație nefirească. Chiar dacă 
Frățilă se mobilizează, să zicem, mai 
bine în jocurile naționalei de tineret 
decît în echipa sa de club (deși, la 
ceilalți jucători situația este inversă), 
consider că clubul Dinamo llucureșii 
greșește nefolosindu-l în formație unde 
are un loc în „11*-le de bază. Valoa
rea unui jucător nu poate crește pe 
banca rezervelor.* (N. A. Frățilă a ju
cat, în sfârșit, duminică, cu Dinamo 
Pitești, și a evoluat mediocru, obser
vația antrenorului Marian verificân- 
du-se).

•— Revenind la jocul echipei la 
Eisenstadt, ce observații critice 
aveți ?

S.S.E. nr. 2 București 0—2 ; Crișul 0- 
radea—Forestiera Sighetul Marmației 
7—0 ; Chimia Făgăraș—Oltul Sf. Gheor
ghe 5—0 ; Electroputere Craiova—A. S. 
Cugir 2—0 ; Știința Craiova—Victoria 
Călan 5—0 ; Chimica Tîmăveni—Soda 
Ocna Mureș 7—3 ; Farul Constanța— 
S. N. Oltenița 5—1 ; Marina Mangalia— 
Flacăra roșie București 2—0; Unirea 
Dej"—Arieșul Turda 0—0 ; Dinamo Ba
cău— Petrolul Moinești 9—0; Metalul 
Tîrgoviște—Poiana Cîmpina 0—1 ; C.F.R. 
Roșiori—Dinamo Pitești 1—1.

32 10 7 36 9 41

Numere de rezervă : 17 4

Fond de premii : 607.473 lei
Tragerea următoare, a concursului 

special Pronoexpres din 11 mai 1966 va 
avea loc la Tg. Mureș.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tragerea 
Loto din 24 aprilie a.c. Suplimentar I : 
1 a 60 010 lei și 2 a 15 003 lei ; suplimen
tar H : 7 a 9 731 lei și 9 a 2 432 lei ; ca
tegoria I : 13 a 5 902 lei și 9 a 1 475 lei ; 
categoria a H-a : 20 a 3 913 lei și 12 a 
953 lei ; categoria a IH-a : 22 a 2 571 lei 
și 52 a 642 lei ; categoria a IV-a : 42 a 
i 586 Iei și 59 a 396 lei ; categoria a V-a : 
112 a 639 Iei si 115 a 159 lei ; categoria a 
VT-a : 119 a 561 lei și 165 a 140 lei ; ca
tegoria a VH-a 186 a 370 Iei și 227 a 92 
lei ; categoria a VIH-a : 217 a 305 lei și 
312 a 76 lei.

Cîștigător la premiul suplimentar I 
întreg, NEAGOE GHEORCHE din Bucu
rești.

(Rubrică redactată de Administra
ția de Stal Loto-Pronosport).

B. MARIAN
Desen de N. Radulescu

„Ineficacitate, deți am tras vreo 15 
șuturi la poartă (N. A. destul de pu
țin), dintre care 7—8 pe spațiul por
ții. Analizînd cauzele acestei ine
ficacități, am remarcat SLABA CALI
TATE A PASEI DECISIVE ÎN ZONA 
DE FINALIZARE. Necesitind, de cde 
mai multe ori, o „prelucrare* și nu o 
preluare directă, pasa decisivă n-a mai 
fost... decisivă, calitatea ei impietînd 
evident asupra eficacității. Nu-i mai 
puțin adevărat că destule șuturi la 
poartă, la mingi „line* lasă ae dorit. 
Vom lucra, în continuare, susținut, 
la acest capitol. 0 ultimă deficiență 
constatată în această partidă a fost 
randamentul scăzut al liniei mediane 
Năftănâilă—Jamaischi, al căror aport 
constructiv a fost redus. Pasele lor 
n-au avut nici adresa, nici promplitu- 
dinea cerută.*

O ultimă întrebare : Care a fost 
părerea învinșilor despre ••ci;? pa 
noastră ?

„IZ citez pe antrenorul Vogel — sur
sa cea mai competentă: VICTOR A 
DV. A FOST PERFECT MERITATA. 
NE-AȚI DEPĂȘIT ÎN VITEZA, TEH
NICA ȘI PUTERE DE LUPTA*.

M. POPESCU

Culese la Iași...
• Subliniem gestul antrenorului 

L. Zilahi (Crișul) care. în min. 75 al 
jocului C.S.M.S. — Crișul, l-a scos 
din echipă pe Bacoș, înlocuindu-1 cu Da
mian. Nu este vorba de o schimbare 
obișnuită, ci de una ou un caracter 
deosebit: Bacoș fusese un permanent 
pericol pentru integritatea corporală 

I a adversarilor săi.

• După meci, observatorul federal 
, Dincă Schileru a declarat că atacul 

C.S.M.S.-ukii este de nerecunoscut. 
Sperăm că aceeași constatare au fă
cut-o și antrenorii ieșeni Botescu și 

i Beraru.

® La fluierul final jucătorii oră- 
deni s-au felicitat pentru prețiosul 
punot ciștigat în dep-lasare. Au uitat 
însă să-i felicite și pe... atacantii ie
șeni, „responsabili* — și ei — de re
zultatul de egalitate

...și la Brașov!
• Dacă atitudinea antrenorului 

orădean L. Ziilahi trebuie aplaudată, 
în schim-b lipsa de atitudine dovedită 
în timpul partidei Steagul roșu 
Rapid de antrenorul brașovean S. Plo- 
eșteanu -trebuie condamnată. El n-a 
avut nimic de zis împotriva jocului 
dur și a ieșirilor nesportive ale lui 
Năftănăilă, Gane și altor colegi de-ai 
lor. Iar atunci cînd nu intervii, în
seamnă că ești de acord, că încura
jezi astfel de gesturi. Să fi rămas jo
cul ,,tare“, neregulamentar, singura 
„armă* a fotbaliștilor brașoveni?

• în contrast cu Steagull roșu, Ra
pid a abordat jocul cu un calm olim
pian, de parcă nici n-ar fi existat a- 
cel 1—4 de la sfînșitul campionatului 
trecut și care, se credea, își va lăsa, 
amprentele psihice în jocul bucureș- 
teni-lor. Se pare că cei ce au mizat 
prea mult pe acel 1—4 au fo-st ste
garii...



dotate cu „Cupa Steaua"
Ieri dimineață a început pe poligo

nul Tunari din Capitală tradiționalul 
concurs republican organizat de Clubul 
sportiv Steaua. La întreceri participă 
toți trăgătorii fruntași din țară. Per
formerul primei zile a fost pistolarul 
Ion Tripșa (Dinamo) care cu 596 p, 
o cifră de valoare foarte ridicată, a 
stabilit un nou record al țării la pistol 
viteză. Un rezultat remarcabil a 
ținut și Gh. Vasilescu (Olimpia) 
592 p la proba de armă liberă 
focuri culcat.

REZD ETATE: pistol viteză: 1. 
Tripșa 
al
(Construcții) 590 p, 
(Dinamo) 589 
(Steaua) 587 p, 
mo) 584 p. Pe echipe: 1.
2316 p, 2. Dinamo 2279 p, 3. 
strucții 2252 p.
redus 60 focuri culcat: 1.
lescu (Olimpia) 592 p, 2. R. 
briandt (Olimpia) 587 p, 3. L. 
tescu (Steaua) 585 p, 4. T. Cogut 
(C.S.M.S; Iași) 585 p, 5. M. Fere- 
catu (Dinamo) 584 p. Pe echipe: 1. 
Steaua 2320 p, 2. Dinamo 2312 p, 
3. Arhitectura 2310 p. Armă standard 
3x20 focuri junioare: 1. Veronica 
Stroe (Dinamo) 543 p, 2. Rodica Gor- 
goi (Steaua) 538 p, 3. Mariana An
tonescu (Arhitectura) 537 p. Pe echi
pe : 1. Steaua 1545 p, 2. Dinamo 1494 
p, 3. Arhitectura 1062 p. Concursul 
continuă azi, tot pe poligonul Tunari, 
de la ora 9.

(Dinamo) 596 p — nou record 
țării (298-4-298), 2. L. Giușcă

3. Șt. Petrescu 
p, 4. M. Dumitriu 
5. G. Maghiar (Dina- 

Pe echipe: 1. Steaua
Con- 

Armă liberă calibru 
G. Vasi-

Pont- 
Cris-

FOTBAL

SPERANȚE justificate

Fază din meciul Steaua — Select 
efectuează o

Alăturată valorosului .22—6' reali
zat de seniori la Toulouse, victoria 
„XV“-lui de juniori bucureștean (17 
—3) a constituit o reconfortantă do
vadă a creșterii valorice a tinerelor 
cadre care dau mari speranțe rugbiu- 
lui românesc.

PE GLOB

Armatei franceze: Chiriac (Steaua) 
deschidere

Foto : V. Bageac

De pe
toate

Nu e mai puțin adevărat că tracul 
și dorința (manifestată prin pripeală) 
de a cîștiga. și-au pus amprenta la 
începutul meciului. în acest răstimp, 
acțiunile au fost lipsite de claritate, 
chiar de orizont tactic. A fost însă 
destul ca o fază să „iasă" ca la carte 
și după aceea totul., a mers strună 1 
Cei ce au făcut parte din acest lot 
trebuie să stea în mod special în aten
ția forurilor de specialitate și a echi
pelor lor de club, pentru ca în cel mai 
scurt timp deficiențele individuale să 
fie remediate, iar nivelul valoric să 
permită încercarea lor și în alte me
ciuri internaționale, de mai mare răs
pundere.

★

meridianele
DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎN PELE

ȘI GARRINCHA

ÎN NOCTURNĂ LA LONDRA : 
ANGLIA — IUGOSLAVIA 

2—0 (2—0)
Aseară, pe stadionul Wembley din 

Londra s-au îat’îlnit în meci amical 
reprezentativele Angliei și Iugoslaviei. 
Victoria a revenit echipei gazdă cu 
2—0 (2~0) prin golurile marcate de 
Greaves (min. 10) și Bobby Charlton 
(min. 35).

în fata a 45 000 de spectatori, arbi
trul J. Martin (R.F.G.) a condus e- 
chipeic : ANGLIA: Banks — Armfield, 
Wilson, Peters. J. Charlton. Hunter. 
Paine. Greaves. B. Charlton. Herd. 
Tembling. IUGOSLAVIA : Soskici — 
Ctizzi. Jerkici, Beceaiaț, Rasovici. 
Vasovici, Samardjici, Musovici, Melici. 
Skoblar, Giaici.

Duminică, la Zagreb. Iugoslavia in- 
tîlnește echipa Ungariei.

Azi, la Glasgow se dispută finala 
..Cupei cupelor" : F. C. Liverpool — 
Borussia Dortmund.

C—Belo Horizonte 3—0, Echipa D— 
Rio Grande 0—0.

★

Echipa Necaxa, campioana Mexicu
lui, a învins cu 1—0 (0—0) repre
zentativa Chile, care se pregătește 
pentru turneul final al C.M. Golul a 
fost înscris în min. 54 de Morinho. 
Intîlnirea a avut loc la Ciudad de 
Mexico.

VÎNZĂRILE DE BILETE LA C.M.
DE FOTBAL ȘI O... PRECIZARE

va rejuca la 
această partidă 

după pre- 
va fi stabilită. 
Ia sorți.

Comitetul de organizare al C. M. j

de fotbal a anunțat miercuri că pînă ■
în prezent s-au vîndut bilete de În
trare în valoare de 1.700.000 de lire. ;

lată și o precizare: finala campio-
natului mondial va avea loc la 30 i
iulie, iar în caz că cele două fina- |
liste vor termina ia egalitate și după
prelungiri, meciul se 

2 august. Dacă și în 
scorul rămîne nedecis (și 
lungiri), câștigătoarea 
probabil, prin tragere

TOCURI DE VERIFICARE 
ÎN BRAZILIA ȘI MEXIC

Pe
Janeiro,
ta lori, cei 45 
din lotul care 
„mondiale44 au 

meciuri de verificare. Echipa A 
vins cu 
do Sol. 
mareînd 
dentat în repriza a doua și a fost în
locuit). Celelalte rezultate: Echipa
B—Atletico Mineiro 3—0; Echipa

stadionul Maracana din Rio 
în prezența a 180 000 de spec- 

de jucători brazilieni 
se pregătește pentru 
participat la primele 

a în- 
2—0 selecționata Rio Grande 
(Garrincha a jucat excelent 

și un gol, iar Pele s-a acci-

de IRLANDA — R. F. GERMANĂ
6—4 («—2)

Ieri, în nocturnă la Dublin, echipa 
R. F. Germane — din care au lipsit 
titularii de la Borussia Dortmund — a 
învins într-un meci amical echipa 
Irlandei cu 4—0 (2—0) prin golurile 
marcate ’ _ ”
Ovcrath (2). Sîmbătă echipa R.F.G. 
joacă la Belfast cu «chipa Irlandei de 
Nord.

de Haller, Beckenbauer și

Concluzia cea mai importantă o con
stituie existența unor tineri capabili 
de performanțe mari în viitor. Avem 
jucători de perspectivă și — lucru 
deosebit de important — cu o con
cepție de joc formată pe baza unei 
tehnici corecte. Un element pozitiv 
demn de semnalat și, în același timp, 
un factor important în cîștigarea în- 
tîlnirii cu selecționata Pirineilor, a 
fost echilibrul compartimentelor. Rea
lizat într-un timp extrem de scurt, 
acest echilibru denotă judicioasa orien
tare dată pregătirii de antrenorii I. 
Buzoianu și D. Manoileanu.

Pentru evoluția echipei Steaua, în 
meciul „vedetă" al aceluiași cuplaj de 
pe stadionul Republicii, cuvinte pu
ține și... nu prea bune. Rar s-a putut 
vedea în acest meci o echipă așa cum 
am dorit și trebuia să vedem. Deta
liile sînt inutile, scuzele și mai inu
tile. Așa cum au jucat luni, rugbiștii 
de la Steaua nu puteau cîștiga în fața 
unei apărări dîrze. Adversarii au fost 
mai puternici decît s-a scontat și s-au 
dovedit și adepți ai luptei de uzură, 
ai jocului închis, dar Steaua acuză 
prea mult indisponibilitățile, deși ^ex
plicația este alta : oamenii de bază nu 
au fost în formă. Jocul gazdelor a 
fost încîlcit, acuratețea tehnică dese
ori absentă, precizia în loviturile de 
picior — lucru indispensabil în rugbi ! 
— a lăsat mult de dorit.

G. RUSSU-ȘIRIANU

V. Korcinoi și FI. Gheorghiu,
înv ingători în runda a zecea

a turneului internațional de șah
In așteptarea deciziei în partida lor 

întreruptă din runda de miercuri, frun
tașii clasamentului — Viktor Korcinoi 
și Florin Gheorghiu — au acumulai 
aseară noi victorii. Primul punct l-a 
cules Gheorghiu învingînd în numai 
24 de mutări pe Ghițescu. în schimb, 
Korcinoi a dat o luptă prelungită cu 
Matulovici. care pînă aproape de finiș 
păstra egalitatea materială. Dar cîteva 
iniei slăbiciuni în poziția marelui 
maestru iugoslav s-au arătat suficiente 
pentru ca tehnica lui Korcinoi să-și 
spună cuvîntuL El a avansat în... 
„timp-record“ majoritatea sa de pioni 
pe flancul damei, ducînd pe unul din 
ei imparabil 
ment în care 
cedeze.

Korcinoi
puncte,

spre transformare, mo- 
Matulovici a trebuit să

Gbeorghiu au acum câteși
primul trebuind sH joace și 
In plus. Partida lot între 

reia azi dimineața, tre-

t
o partidă 
ruptă, care se 
buie să decidă cine va fi lider după

10 runde, dacă nu vor rămîne poate 
amîndoi — în caz de remiză.

Bednarski a fost liber ieri și ră 
mine cu 6 puncte (din 9 partide). Tot 
atîtea puncte (dar din 10 partide) au 
acum Matulovici și Kavalek, ultimul 
alăturîndu-se plutonului fruntaș prin- 
tr-o remiză

Tot 
a lui 
masiv 
„criza 
cetea 
pion și acesta nu a găsit continuările 
cele mai bune, pierzînd la mutarea 46.

Alte rezultate din runda X : Pavlov 
—Soos 0—1 (44), Garcia—Partos

între-

la Kolarov
aseară, am sperat într-o victorie 
Victor Ciocîltea, care avea atac 
Ia iugoslavul D. Minici, dar 
de timp“ și-a pus din nou pe- 
pe jocul fostului nostru cam

(44),
1—0 (39), Neamțu—Czerniak
ruptă. A cedat fără joc Partos la Ko
larov întreruptă din runda VIII.

Azi după-amiază — în runda XI — 
Gheorghiu are adversar pe Bednarski, 
iar Korcinoi pe Ciocîltea.

RADU VOIA

SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE
20 DE ȚĂRI ÎNSCRISE LA „MON

DIALELE" DE ------SCHI
TURNEU DE FLORETĂ 

COPENHAGA
LA

anunțat, cam- 
schi (probe 

în acest an 
4 și 14 au- 
întreceri și- 
următoarele

floretă deDupă cum s-a mai 
pionatele mondiale de 
alpine) se vor desfășura 
la Portiillo (Chile) între 
gust. Pînă în prezent ia 
au confirmat participarea
20 de țări: Argentina, Australia, Bel
gia, Bolivia, Brazilia. Anglia, Cana
da, Austria, Finlanda, Franța, Italia, 
Norvegia, Noua Zeelandă. Polonia, 
Spania, Elveția. Suedia, R.D. Germa
nă, R.F. Germană și S.U.A.

Turneul internațional de 
la Copenhaga s-a încheiat cu victoria 
cunoscutului sportiv francez Pierre Ro- 
docanachi. care a totalizat 22 de vic
torii. Pe locurile următoare s-au cla
sat Daniel Revenu (Franța) și G. 
Pezzagno (Italia). Pe echipe, primul loc 
a revenit Franței cu 12 puncte (46 de 
victorii), urmată de Belgia cu 10 
puncte (39 victorii) și Republica Ara
bă Unită cu 8 puncte (31 de victorii).

PETROSIAN — SPASSKI : REMIZĂ

CANADIENII SE PREGĂTESC 
PENTRU C. M. DE HANDBAL

Federația 
angajat ca 
prezenta five 
F. Germană). Acesta se va ocupa de 
pregătirile echipei în vederea campio
natului mondial programat în ianua
rie 1967 în Suedia. Echipa Canadei 
face parte dintr-o grupă cu selecțio
natele României, U.R.S.S. și R. D. 
Germane.

canadiană de handbal l-a 
antrenor al echipei re- 
pe Bernhard Kempa (R.

Ieri, la Moscova, a 11-a partidă a 
meciului Petrosian — Șpasski pentru 
titlul mondial de șah s-a încheiat cu 
un rezultat egal, după 26 de mutări. 
Scor ; 6V2—4*/2 pentru Petrosian.

MOSCOVA. Echipa de hochei pe 
gheață T.S.K.A. Moscova a cucerit 
„Cupa U.R.S.S.". în cel de a.l doilea 
meci al finalei Ț.S.K.A. a întrecut 
cu 8—2 (3—0, 3—2, 2—0) echipa Di
namo Moscova. în primul joc, victoria 
revenise de asemenea echipei Ț.S.K.A. 
(6-1).

BUENOS AIRES. Tenisananul aus
tralian Martin Mulligan s-a clasat pe 
primul loc în turneul internațional de 
la Buenos Aires. În finală, e>l l-a în
vins ou 6—2, 7—5, 6—3 pe Rafaei 
Osuna (Mexic).

LONDRA. În cadrul unei reuniuni 
de box care a avut loc la Manches
ter, americanul Thad Spencer l-a în
vins la puncte în 10 reprize pe Brian 
London, fostul campion britanic la 
categoria grea.

MOSCOVA. Cu prilejul unor între
ceri sportive desfășurate la Moscova, 
atletul Anatoli Vediâkov a obținut 
un rezultat valoros în proba de 20 
kilometri marș cu timpul de 1 
Cursa de alergare pe aceeași 
a revenit lui Rudolf Salov 
03:08.6.

BERLIN. Aflată în turneu 
Germană.; echipa feminină de _____
UNI Budapesta a susținut două în- 
tîlniri la Halle. în primul joc bas
chetbalistele maghiare au fost învinse 
cu scorul de 51—37 de formația I.F.K. 
Halle, iar în cel de-al doilea au în
trecut, după prelungiri, echipa de ti
neret S.C. Ghemie Halle cu 45—42.

PARIS. La Lyon s-a disputat me
ciul internațional de gimnastică din-

tre echipele masculine a>le Franței și 
Ungariei. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 549,65—539,20 puncte. 
La individual compus, primul loc a 
fost ocupat de francezul Duffrov ou 
111,7 puncte.

h 32:55. 
distantă 
cu 1 h

în R.D. 
baschet

ntrenorul brazilian Vincente Feo- 
la și-a exprimat încrederea în 
posibilitățile echipei sale de a 

cuceri din nou campionatul mondial, 
deoarece în echipă vor figura cu si
guranță Garrincha și Fele.

„Garrincha va fi prezent la marea 
întrecere care va permite Braziliei să 
cîștige pentru a treia oară trofeul 
suprem. G<r,rrincha s-a antrenat cu 
multă tragere de inimă și cu o voin
ță fermă pentru a servi noul său 
club din Sao F'aolo și echipa națio
nală" — a spus el.

în legătură cu includerea în lot a 
celor doi jucători brazilieni, Amarii 
și Jair, care joacă la Milan și, res; 
pectiv, Inter, antrenorul echipei Bra
ziliei și-a exprimat dorința de a-i... 
recupera cit mai repede, dar și în
doiala că cluburile italiene le vor da 
dezlegare să se antreneze cu lotul 
Braziliei.

După părerea lui Feola, tfomai e- 
chipele Uniunii Sovietice și Angliei 
ar putea să împiedice pe brazilieni 
să cîștige definitiv „Cupa Jules Ri- 
met“.

„Trebuie, însă, să privim cu se
riozitate pe toți adversarii -— a con
chis el ■— și mai ales pe englezi, 
care vor juca acasă și care vor be
neficia de aportul galeriei".

4

RON CLARKE ȘI STATUTUL

AMATOR

ecordmanul lumii, Ron Clarke, 
și o altă vedetă a demifondu- 
lui australian, John Coyle, au 

fost puși sub acuzare de federația 
de atletism din Australia. Ei sînt 
învinuiți că, in cursul unei reuniuni 
în care Clarke a încercat, fără suc
ces, să doboare recordul mondial pe 
5 000 m delimit de kenianuli Kip- 
choge Keino, au purtat pe tricouri 
reclame pentru un produs alimentar. 
Firma care a fabricat acest produs 
subvenționase organizarea concursu
lui cu condiția ca fiecare atlet parti
cipant să poarte pe tricou reclama 
pentru produsele ei. Mai multi ofi
ciali din federafia australiană de 
specialitate au declarat că acest fapt 
constituie o violare a statutului de 
amator al lui Clarke și al celorlalți 
concurenți.

Comitetul executiv al federației I 

australiene de atletism a hotărît insă 
să nu întreprindă nici o acțiune îm
potriva celor doi sportivi. Observato
rii subliniază că este pentru prima 
oară cînd se ia o asemenea hotărîre 
în atletismul australian, ceea ce ar 
putea ispiti și pe alfi atleți să ur
meze exemplul lui Clarke...

La 4 luni în bazinul de înot
De câteva luni, mul- I 

tipia campioană olim-1 
pică și recordmană I 
mondială Dawn Fraser I 
este mama fericită a | 
unei fetițe, pe care | 
celebra înotătoare do- I 
rește s-o facă urmașa | 
sa în marile perfor- | 
mante. La o vîrstă de I 
numai 4 luni (!) micuța | 
Dawn-Lorraine face I 
cunoștință cu apa unui I 
bazin din Sydney. „Nu I 
de alta — spunea | 
Dawn — dar fiica mea | 
va trebui să învețe | 
mai de timpuriu îno
tul și să înoate mai 
repede decît am înotat 
eu. Despre acest lu
cru, vă veți convinge, 
peste cîțiva ani...“. .
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