
Comisia pe ramură de sport
factor important 

k in dezvoltarea activității sportive
în mișcarea noastră sportivă muncesc cu 

ziasni, cu pasiune și competență un număr 
mare de cadre de specialitate și de activiști voluntari, care 
dau viață sarcinilor puse de partid in iața organizației 
noastre. Acest larg activ, sprijin de nădejde in reali
zarea unei bogate activități sportive de masă și in Îmbună
tățirea permanentă a performanțelor sportive are un rol în
semnat în munca comisiilor locale pe ramură de sport (regio
nale, raionale, orășenești). Ținind seama de toate acestea, 
de munca lor zilnică, se poate spune că fără aportul acestor 
cadre obștești mișcarea noastră sportivă nu ar ii putut obține 
rezultatele cunoscute.

Dezvoltarea activității sjfortive din țara noastră ridică însă 
o serie de aspecte noi și de aceea, in cele ce urmează, ne-am 
propus să discutăm citeva probleme legate de conținutul acti
vității acestor comisii.

Comisiile pe ramură de sport, ca organe alese, au menirea 
de a sprijini munca de popularizare și de îndeplinire a prin
cipalelor sarcini de ordin organizatoric, tehnic și metodic ale 
unei ramuri de sport la nivelul regiunii raionului sau orașu
lui. Cele mai multe comisii se străduiesc, ți in bună măsură 
reușesc, să desfășoare o activitate plină de conținut, deoarece 
ele își propun să îndeplinească in primul rind obiectivele ce 
izvorăsc din documentele Conferinței pe țară a UCFS (1962) 
și din Hotăririle adoptate de Plenarele UCFS din ianuarie si 
decembrie 1965.

Pe această linie apreciem ca pozitivă preocuparea comisiei 
de natație a regiunii Cluj (președinte dr. Grigore Pașcăj, care 
apordă o deosebită atenție selecționării elementelor tinere 
feeț:are înțelege să îndrume și să sprijine procesul de antre
nament. In aceeași măsură merită evidențiată și comisia de 
volei a regiunii Banat (președinte N. Luca), care pe lingă o 
selecție atentă a tinerilor voleibaliști a găsit și o iormulă 
competițională stimulativă, cum este cupa .Cravata Roșie', 
Iajunsă la a 8-a ediție și care contribuie Ia o eficientă popu
larizare a voleiului în rîndurile tineretului. Pentru pasiunea, 
priceperea și caracterul organizat al activități: cuvinte de 
laud# se cuvin și comisiilor regionale de gimnastică Ban;t 
și Cluj, volei Brașov și oraș București, boz Dobrogea și 
Crișana, fotbal Ploiești etc.

în același timp, trebuie să arătăm că mai avem unele co
misii care nu lucrează la nivelul posibilităților, care desiă- 
șoară o activitate de cele mai multe ori in salturi, determi
nată de apariția în calendarul sportiv a unor competiții pe 
care sînt obligate să le organizeze. Fără să aibă o preocu
pare permanentă pentru realizarea ritmică a sistemului com- 
petițional iocal, aceste comisii se mulțumesc să îndeplinească 
|formal sarcinile.

Din această cauză comisiile regionale de baschet din regiu
nile Oltenia, Maramureș, Bacău, de atletism din regiunile 
Brașov și Banat, de gimnastică din Galați și Hunedoara nu 
aduc o contribuție pe măsura posibilităților la dezvoltarea 
ramurilor de sport de care răspund. Cum este și firesc, efectul 
(acestei lipse de preocupare îl simt în primul rind sportivii, 
|ț\e nu reușesc să-și ridice performanțele la nivelul cerin
țelor actuale.

Organele regionale UCFS și, în special, sectoarele lor teh
nice vor trebui să sprijine în mai mare măsură aceste co
misii. care bine îndrumate pot deveni ajutoare de nădejde 
în organizarea și desfășurarea activității sportive.

■ir
' Pentru a contribui la îmbunătățirea activității acestor co

misii am vrea ca, în continuare, să subliniem citeva din pro-

Finala „C. C. E.“ la volei, Rapid—Dinamo,
la Pavilionul Expoziției Economiei Naționale

Moment din recentul (și dramaticul) meci de campionat Rapid — Dinamo: un atac rapidist 
găsește la post apărarea dinamovistă, care preia cu promptitudine

Foto : St. Ciotloș

AD. IONESCU

ne despart de 
începere a fi- 

cam- 
me- 

dintre echipele masculine,

i Doar patru zile 
clipa fluierului de 
nalei românești din „Cupa 
pionilor europeni’* la volei, 
ciul 
ȘAPID și DINAMO!

Întîlnirea celor mai puternice 
formații de club ale voleiului 
continental, al cărei tur se va 
disputa, după cum am anunțat, 
sîmbătă în Capitală, suscită, în 
mod firesc, un enorm interes. El 
se manifestă prin avalanșa de 
solicitări și rețineri de bilete, ex
primate parcă mai din vreme ca 
oricind. O explicație suplimen
tară stă într-un amănunt de o 

dragoste și entu- 
din ce in ce mai

prof. MARIN BIRJEGA 
vicepreședinte al Consiliului General 

al UCFS
(Continuare in pag. a 2-a) 

în sala 
Economiei 
„Scînteii". 
la finala
„C.C.E.**

deosebită și elocventă importanță : 
s-a stabilit ca finala Rapid—Di
namo să se desfășoare 
Pavilionului Expoziției 
Naționale din Piața

Biletele de intrare 
masculină de volei a 
Rapid—Dinamo se găsesc puse 
în vînzare începînd de azi la ca
sele obișnuite.

Ora începerii turului în con
fruntarea Rapid—Dinamo a fost 
și ea fixată, urmînd ca primul 
serviciu al finalei „C.C.E.“ să 
fie executat simbătă 14 mai la 
ora 17,30.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!
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Atletii bucuresteni au dominat 
campionatele universitare

★

din 
at- 
din
(21,

Timișoara 
«eroii'

.23 August* — pitorescul 
stadion al lașului, pregătit ca 
de zile mari, a fost o gazdă 
excelentă pentru campionatele 
universitare de atletism. Con- 
curenUi — încurajați frenetic 
de citeva mii de spectatori — 
au luptat cu ardoare pentru 
titlurile de campioni. Din rîn
durile lor s-au detașat atleții 
centrului universitar București, 
care au cucerit 19 titluri 
cele 29 puse în joc. Restul 
lurilor au revenit atleților 
Cluj (3), Galați (2), lași 
Brașov, Pitești și 
(cite unul). Printre «eroii* a- 
cestui frumos concurs au fost 
Gheorghe Creangă (cîștigător 
la 800 m și 1500 na). Berthold 
Albrecht (400 m, 400 mg și 
4x400 m), Aurei Stamatescu 
(100, 200 și 4x100 m), Ana Be- 
șuan (100, 200 m).

Iată acum rezultatele înre
gistrate în cele două zile de 
concurs:

BĂIEȚI. 100 m : A ST AMA- 
TESCU (uc.) 10,6 ; D. Comșa 
(Brașov) 10,7 ; I. Moldoveanu 
(Buc.) 10,8,- 200 m: A. STA- 
MATESCU 22,4; I. Moldovea
nu 22,7,- D. Comșa 23,1 ; 400 m:
B. ALBRECHT (Buc.) 49,9, Gh. 
Mărgineanu (Timișoara) 50,4,
I. Fulger (București) 51,1. D. 
Grama (Cluj) 51,4; 800 m: GH. 
CREANGĂ (Galați) 1:55,2, FI. 
Purghel (Cluj) 1:55,6, Tr. Ma- 
gheru (Oradea) 1:59,0; 1500 m: 
GH. CREANGĂ 4:02,4, Gh. Ce- 
fan (Brașov) 4:10,3, C. Tatu 
(Buc.) 4:10,7; 3000 m : E. BO
TEZ (Buc.) 8:56,8; 110 mg: V. 
SUCIU (Iași) 14,4, Ad. Schnei
der (Timișoara) 15,1, H. Cer- 
nescu (Buc.) 15,4,- 400 mg : B. 
ALBRECHT 54,6, I. Fulger 55,5, 
Ad. Schneider 55,6, C. Gran-

Scrimerii noștri participă la campionatele internaționale
ale Poloniei

Azi încep la Cracovia cam
pionatele internaționale de 
scrimă ale Poloniei, la care 
au fost invitați și trăgători din 
țara noastră. Au făcut depla
sarea floretiștii Falb, Mureșan, 
Drîmbă și Haukler, spadasinii

0

gure (Timișoara) 
57.4; 4x100 m :
BUCUREȘTI (Ior
dan, Muresan. 
Moldoveanu, Sta- 
matescu) 42.6, Bra
șov 43.4, Timișoa
ra, 43,7; 4x400 m : 
BUCUREȘTI (Ho 
doș, Moldoveanu. 
Fulger, Albrecht ) 

3:28.2, Timișoara 
3:29.7, Iași 3:33,0; 
lungime: D. BĂ- 
D1NI (Buc.) 7.42, 
V. Ersenie (Bra
șov) 731, V. Mure- 
șan (Buc.) 7,12 ,- 
triplu : C. CORB' 
(Pitești; 15.13. Gr. 
Răul (Buc.) 1432.

(Buc.)
Al. Mihu 

1437. inăl-
AL. SPIRI-

) 1,97 m, 
(Buc.) 

Semen 
L. Tuka

*»,
(Buc.

V. Tănase
14.58, 
(Buc.) 
țime : 
DON (Buc.
S. loan
1.97, C. 
(Buc.) 1,90,
C. Popovici (Timișoara) 1,85; 
prăjină: V. MUREȘAN 4,0C, 
M. Muha (Iași) 3,70, Gr. Opri- 
șescu ȚBuc.) 3,70; greutate:
D. SERAFIM (Buc.) 14,31, V. 
Teodorescu (Buc.) 14,05, I. La- 
zăr (Oradea) 13,99, C. Csakani 
(Cluj) 13,52; disc: M. PLEV 
(Timișoara) 44,84, C. Drăgan 
44,64, Gh. Georgescu (Buc.) 
40,54, S. Hodoș (Buc.) 40,40; 
suliță : S. CĂTĂNEANU (Buc.)
64.58, St. Nagy (Cluj) 63,34, 
AL Nohit (Buc.) 60,16, G. Pi- 
culschi (Timișoara) 59,84: cio
can : FR. NOSSNER (Brașov) 
50,30, Em Velciu (Buc.) 43,94, 
M. Oroveanu (Buc.) 43,36.

FETE. 100 m : A. BEȘUAN 
(Cluj) 123, V. Tocilă (Buc.)
12.4, C. Paveliuc (Iași) 12.5, A. 
Gheorghe (Pitești) 12,8; 200 m: 
A. BEȘUAN 25,5, V. Tocilă
26.4, C. Paveliuc 27,0, A. Gheor 
ghe 27,1; 400 m: M. PĂUN

(Continuare in pag. a 2-a)

Spartachiada de vară

întrecerile primei etape în plină desfășurare
Pe terenurile de sport din întreaga țară se 

aceste zile întreceri în cadrul Spartachiadei 
citeva vești de la aceste concursuri.

CÎȚIVA DINTRE CEI MAI 
BUNI CONCURENȚI

Luîndu-se din timp măsurile 
cuvenite, primele întreceri ale 
Spartachiadei de vară au înce
put la Uzina de vagoane din 
Arad la data stabilită de regu
lament. Pînă în prezent, pe foile

Moldanschi, Marinescu, Sepe- 
șiu, Al. Istrate și sabrerii Cul- 
cea, Vintilă, Bădescu și Buda- 
haziu.

Lotul 
condus 
laru și

este
Che-

scrimerilor noștri 
de antrenorii V. 
C. Ciocîrlie.

★

Studentul ieșean Viorel Suciu campion uni
versitar la 110 mg.

Foto: R. Vilara
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Timp de trei zile, la Pitești 
și Brașov s-au desfășurat tur
neele finale ale campionatelor 
republicane pe echipe la popice, 
întrecerile, bine organizate de 
organele locale UCFS. au fost 
în mare măsură echilibrate și 
s-au încheiat cu victoria echi
pelor Rapid București la fete 
și Olimpia Reșița la băieți.

O VICTORIE A OMOGENI
TĂȚII ȘI CONSTANȚEI

La Pitești, întrecerile au în
ceput intr-o notă de evident 
echilibru, punînd la încercare 
puterea de acomodare mai ra
pidă cu pistele a echipelor. A- 
cest examen l-a absolvit mai 
ușor Rapid, datorită experienței 
mai mari a jucătoarelor sale. 
Echipa a mers din ce în ce mai 
bine și nu numai că a păstrat 
avansul luat din tur Ia al 4-lea 
schimb, dar l-a și mărit pînă la 
111 p.d. Adăugind omogenitatea 
echipei și constanța jucătoare
lor (Ținea Balaban 385—396, A.

desfășoară în 
de vară. Iată

înscriși 90 dede arbitraj sînt 
concurenți la gimnastică, 35 la 
atletism, 68 la tir, 18 la trîntă 
și 4 echipe de fotbal. Au ob
ținut rezultate promițătoare lă
cătușul Traian Drăgan, monto- 
rul Lucian Munteniță, strungarii 
Virgil Șerban și Jean Bartoș, 
sudorul Mihai Kedveș, lăcătușul 
Ion Tudoroiu și alți tineri spor
tivi.

întrecerile pe grupe, în cadrul 
cărora zeci de participanți își 
trec probele Insignei de poli
sportiv, continuă iar spre sfîr- 
șitul lunii vor avea loc concursu
rile intersecții.
PE STADIONUL METALUL 

DIN TÎRGOVIȘTE
Stadionul din Tîrgoviște a 

găzduit o serie de concursuri de 
atletism, volei și popice. Deo
sebit de atractive au fost în
trecerile de atletism în cadrul 
cărora și-au disputat întîietatea 
numeroși tineri talentați.

[actualități
I 
I
I

REPREZENTANȚI Al VOLE
IULUI ROMANESC LA UN 
TURNEU ÎN IUGOSLAVIA

I
I 
I
I

In zilele de 27—29 mai se 
va desfășura la Belgrad un 
turneu internațional de volei,- 
la care vor lua parte echipe 
din cinci țâri. între care șl 
din țara noastră. La turneul 
feminin vor participa forma
țiile reprezentative ale Bulga
riei, Ungariei, României și 
Iugoslaviei, iar la cel mascu
lin — echipele reprezentative 
ale R.D. Germane, Iugosla
viei (A și B) șl Selecționata 
orașului București.

I 
I

DINAMO BUCUREȘTI - 
VOINȚA SIGHIȘOARA 

19-3 LA HANDBAL
M- 
Si-

22
te-

I
I
I
I
I

Intîlnirea de campionat 
namo București — Voința 
ehișcara, programată la 
mai. s-a disputat ieri, pe 
renul Dinamo. In urma unul
acord survenit Intre echipe. 
Meciul a fost câștigat cu u- 
șurtniă de Dinamo, cu scorul 
de ÎS—3 (9—1), goîgeterul fi
ind Mircea Costache 1 :7 go
luri.

• Azi. la ora 17, în Ciulești! 
Rapid — Cauciucul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej (meci restant 
in seria a n-a).

I 
I

PARTIDĂ AMÎNATĂ ÎN ME
CIUL PETROSIAN - SPASSKI

I

Cea de a 13-a partidă ă 
meciului de șah Petrosian — 
Spasski a lost aminată pen
tru ziua de 11 mai, din cau
za îmbolnăvirii lui Petrosian.

I
I

FORMAȚIA DE TENIS DE
MASA C.S.M. CLUJ A PLE-

GAT LA BRNO

I
I

In vederea returului finalei 
.C.C.E.” C.S.M. Cluj—Loko
motiv Bmo (miercuri 11 mai),- 
formația română a plecat 
luni în Cehoslovacia. Au fă
cut deplasarea la Brno jucă
torii : Dorin Giurgiucă, Radu 
Neguleseu și Adalbert Rett

7 7

Navon 396—372,
393 '
C. Moldoveanu 409—423, F, 
Lăpușan 401—423) avem expli- 
cația victoriei — pe deplin me
ritată — a Rapidului. Voința 
Tg. Mureș, deși a prezentat o 
formație mult întinerită (4 ju
cătoare talentate, sub 21 de ani) 
a dat o replică viguroasă, lă- 
sînd o deosebită knpresie. Este 

• o echipă cu mari perspective, 
care trebuie bine îndrumată și 
în continuare. Fosta campioană, 
Laromet București, s-a compor
tat sub aștepTări și a fost în
trecută în clasament și de Hi
dromecanica Brașov, care — ca 
și Voința Ploiești — a avut o 
comportare ascendentă în retur. 
În fine, este de menționat că 
jucătoarele din lot (Moldovea
nu, Trandafir, Schmidt, Lupes- 
cu, Predeanu, Szemanyi și Ba- 
laban) au realizat medii peste

E. Lupescu 
—400, V. Anzulato 373—414; 
Moldoveanu 409—423,

(Continuare in pag. a 4-a)

La startul concursului de o- 
rientare turistică au fost pre
zente 29 de echipe, iar între
cerile de volei și popice au an
grenat un mare număr de tineri 
din asociațiile sportive din ora
șul nostru. (MIȘU AVANU — 
coresp.).
BOGAT PROGRAM LA ASO

CIAȚIA SPORTIVA 
U.M. TIMIȘOARA

La Uzina mecanică din Ti
mișoara, etapa întîi a Sparta
chiadei de vară a fost inaugu
rată cu jocuri de fotbal. Iată 
ultimele rezultate înregistrate 5 
lăcătuș montaj-tehnico concepție 
4—1 ; mecanică — prototip 1—0.

în programul Spartachiadei 
mai figurează și concursuri de 
atletism, volei, tir, tenis de masă 

și șah.
Pentru ca întrecerile să se 

desfășoare în bune condițiuni, 
au fost reamenajate terenurile 
iar magazia asociației sportive 
s-a îmbogățit cu noi sorti
mente de echipament.



-------- 1 Noi recorduri 
republicane la București și Cluj

NAT AT IE

în ultimul concurs de înot rezer
vat copiilor din grupa A s-au înre
gistrat trei noi recorduri republicane 
de sală. VI. Belea a parcurs distanța 
de 400 m mixt în 5:32,7 — nou re
cord de juniori II, L. Copcealău a 
realizat la 100 m fluture 1:23,5 — 
nou record de copil cat. B, iar Anca 
Pop a înotat în primul schimb al șta
fetei de 4x100 m fluture 1:47,6 — 
nou record de copii cat. G. Iată re
zultatele tehnice i

BĂIEȚI — 100 m bras : 1. CR. ENE 
{SSE 2) 1:22,6; 200 m spate: 1. M. 
MOVANU (SSE 2) 2:49,3 ; 133 m mixt: 
1. S. COSMESCU (Steaua) 1:50,2, 2. 
Al. Preda (SSE 1) 1:53,4; 100 m liber: 
1. D. GHEORGHE (CCS) 1:07,7; 400 m 
liber: 1. S. COSMESCU 5:32,2 , 100 m 
spate: 1. M. MOVANU 1:16,5; 200 m 
bras: 1. CR. ENE 3:03,5; 100 m flu
ture: 1. h. COPCEALĂU (Dinamo) 
1:23,5 — nou record cat. B; 400 m 
mixt (juniori): 1. VL. BELEA (SSE 2) 
5:32,7 — nou record de juniori II.

BOX „Zonele" campionatului republican
La Tg. Mureș : boxul tehnic pe prim plan. La Craiova : O. Gorea l-a 

eliminat pe campionul țârii, A. Simion !
La Tg. Mureș au avut Ioc dumi

nică finalele etapei de zonă a cam
pionatului republican individual de 
box. La categoria muscă s-au între
cut I. Nicolau (CSMS Iași) și C. Gru- 
iescu (Steaua). Bucureșteanul a avut 
avantaj după primele 6 minute de 
luptă, dar apoi a cedat inițiativa lui 
Nicolau. Boxerul de la Steaua-, a ob
ținut totuși decizia la puncte. Ca „co
coș", D. Răgălie (Farul) învinge la 
puncte pe C. Momoiu (Dinamo Bra
șov).

Un meci electrizant a oferit finala 
la „pană“, care a opus lui C. Stanef 
(Dinamo Buc.) pe C. Negoescu (Olim
pia Buc.). Prima repriză a fost cîș- 
tigată clar de Stanef. în următoarele 
3 minute Negoescu a atacat mai ho- 
tărîț, dar adversarul său s-a apărat 
atent și a răspuns cu upercuturi care 
și-au atins deseori ținta. Ultima re
priză a fost egală, astfel că decizia 
a revenit lui Stanef.

Alte rezultate : categoria semi-ușoa- 
ră : Gh. Bădoi (Dinamo Buc.) cîștigă 
prin neprezentarea lui Șt Mihalcik 
(A.S.A. Tg. Mureș), oprit de medic 
să boxeze ; categoria ușoară : I. Dinu 
(Farul) bate la puncte pe Anton Murg 
(C.S.M. Cluj) ; categoria semi-mijlo- 
cie : Ion Marin (Progresul Buc.) cîș
tigă prin abandon în repriza a IlI-a 
în fața lui N. Iuga (Rulmentul Bra
șov) ; categoria mijlocie ușoară : An- 
ghei Marin (Metalul Buc.) întrece la 
puncte, după un meci strîns, pe N. 
Enciu (Progresul Buc.) ; categoria mij
locie : Gh. Chivăr (Steaua) obține de
cizia în fața bătăiosului M. Mariuțan 
(Progresul Buc.) ; categoria semigrea : 
V. Trandafir (Steaua) bate la puncte

Comisia pe ramură de sport—factor important
in dezvoltarea activității sportive

(Urmare din pag. 1)
ale sportuluiblemele Importante 

nostru, la a căror rezolvare iși pot 
aduce din plin contribuția comisiile 
noastre obștești.

Pe lingă unele sarcini obișnuite 
cum sînt: contribuția la înființarea 
de noi secții pe ramură de sport, afi
lierea acestora, legitimarea și evi
dența sportivilor și acordarea clasi
ficării sportive, care sînt bine rea
lizate, comisiile noastre pe ramură 
de sport trebuie să îndeplinească și 
alte importante obiective în dezvol
tarea activității sportive.

In acest sens, socotim că o comisie 
pe ramură de sport, formată în marea 
ei majoritate din specialiști, oameni 
care au practicat și îndrăgit ramura 
de sport respectivă, este în măsură 
să aducă o contribuție mai însem
nată Ia creșterea (calitativă a proce
sului de antrenament. Ia introducerea 
mai curajoasă a metodelor noi, care 
au fost în același timp con
firmate de practică. Pentru aceasta, 
este bine ca antrenamentele să lie 
urmărite în mod sistematic, să se or
ganizeze periodic schimburi de ex
periență, iar antrenorii cu o califi
care superioară să fie invitați să 
asiste Ia alte antrenamente unde să-și 
împărtășească din experiența lor. Pe 
de altă parte, comisiile pe ramură 
de sport trebuie să manifeste mai 
multă preocupare pentFu modul cum 
sînt folosite și întreținute bazele 
sportive. Străduindu-se să asigure o 
folosire rațională a bazelor sportive 
comisiile respective vor contribui ca 
acestea să fie utilizate de dimineața 
și piuă s ara.

In același timp, trebuie întreprinse

FETE — 100 m spate: 1. IOANA 
CARTOJAN (Rapid) 1:26,8, 2. Carmen 
Nicovici (SSE 2) 1:27,3; 400 m liber: 
1. CARMEN CEHANZUG (SSE 2) 
6:06,3; 200 m bras: 1. GABRIELA 
ONUȚIU (SSE 2) 3:18,2; 100 m flu
ture: 1. GEORGETA CERBEANU 
(CSS) 1:24,9; 100 m liber: 1. G. CER- 
BEANU 1:15,5, 2. Mara Hahanu (Vi
itorul) 1:16,1 ; 100 m bras : 1. G. ONU
ȚIU 1:31,0; 133 m mixt: 1. M. PETRA 
(Steaua) 1:59,7; 200 m spate: 1. ICA 
PĂDURELEANU (Viitorul) 3:03,7 ; 
4x100 m fluture: 1. S.S.E. 2 7:01,0.

★
înotătorii de la C.S.M. Cluj au sta

bilit în cadrul unui concurs desfă
șurat duminică alte 4 noi recorduri 
republicane de sală : ZENO OPRI- 
ȚESCU 31,7 la 50 m liber (record 
copii B) și 2:58,8 Ia 200 m mixt (re
cord copii B); ZITTA ERDELI 3:97,7 
la 200 m spate (record copii C)E. 
HEGEDUȘ 2:15,0 la 200 m liber (re
cord juniori II). (P. Radvani-coresp.).

pe C. Nazîru (Cimentul Medgidia) : 
categoria grea : V. Szentanai (C.S.M. 
Cluj) bate prin abandon pe A. Gali 
(Oltul Sf. Gheorghe).

PAUL IOVAN

CRAIOVA (prin telefon). Duminică 
dimineață au avut loc pe arena Di
namo din localitate finalele etapei de 
zonă. Aproape toate partidele s-au ri
dicat la un bun nivel tehnic și spec
tacular. La „muscă“, C. Ciucă (Steaua) 
l-a învins detașat pe dinamovistul D. 
Davidescu. N. Puiu (Prog. Buc.) a cîș- 
tigat foarte greu partida cu I. Jipa 
(Constr. Galați). La categoria pană, 
tînărul O. Gorea (Prog. Reghin) a 
furnizat o mare surpriză, învingîn- 
du-1 pe campionul țării, A. Simion 
(Steaua) ! A. Farcaș (CSMS Iași) l-a 
eliminat pe N. Deicu (Dinamo Buc.), 
iar M. Dumitrescu (Dinamo Buc.) l-a 
întrecut comod la puncte pe Al. Spă- 
taru (Dinamo Bacău). I. Hodoșan 
(Dinamo Craiova) a cîștigat meciul cu 
I. Vișinescu (Muscelul), iar — la ca
tegoria mijlocie ușoară — dinamovis
tul I. Covaci l-a depășit pe I. Măr- 
culeț (Gaz Metan Mediaș). La mijlo
cie, I. Cojocaru (Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) a fost net superior 
lui V. Tecuceanu (Rapid Buc.) în fața 
căruia a cîștigat la punpte, iar la ca
tegoria semigrea Gh. Preda (Farul 
C-ța) a terminat învingător în me
ciul cu metalurgistul P. Cîmpeanu. 
Cel mai bun arbitru al acestei ,,zone“ 
s-a dovedit a fi constănțeanul Aii 
Rișat.

T. COSTIN și
M. GHERGHINOIU — coresp.

acțiuni destinate de-în permanență 
pistării și selecționării de elemente 
talentate și dotate din toate 
de vedere, care printr-un 
ment cu adevărat științific 
într-un timp relativ scurt, pe 
înalte trepte ale măiestriei 
obținînd performanțe de 
mondială. în această direcție, se im
pune o mai bună colaborare a comi
siilor noastre cu secțiile de învăță- 
mînt de pe lingă sfaturile populare 
și cu profesorii de educație fizică 
din școlile de toate gradele.

Datorită experienței cîștigate, majo
ritatea comisiilor noastre pe ramură 
de sport întocmesc calendare compe- 
tiționale bine orientate, care contri
buie atît la ridicarea plafonului valo
ric al sportivilor din regiunea, raionul 
sau orașul respectiv, cît și la popu
larizarea sportului în rîndurile ma
selor de oameni ai muncii.

Dar nu trebuie uitat faptul că o 
creștere a performanței sportive de
pinde, pe de o parte, de modul cum 
se pregătesc sportivii pentru compe
tiții, iar pe de altă parte de realiza
rea întocmai a calendarului alcătuit 
în această direcție mai trebuie de
puse eforturi, fiindcă așa cum se des
fășoară uneori campionatul asocia
ției sportive, campionatele școlare și 
universitare, spartachiadele sau com
petițiile raionale nu ne dau garanții 
că aceste întreceri constituie instru
mente prețioase în ridicarea măiestriei 
sportive. Tocmai pentru acest motiv, 
comisiile pe ramură de sport pot și 
trebuie să sprijine mai concret aceste 
acțiuni, pentru ca ele să devină ade
vărate manifestații sportive de masă, 
din care apoi să răsară performan
țele sportive»

Amănunte de la cele mai importante jocuri
ale etapei de duminică

a campiona-Etapa de duminică 
telor republicane de handbal a o- 
ierit cîteva surprize, atît în întrece
rea formațiilor masculine, cît și in 
seria rezervată echipelor femini
ne. Astăzi vom oferi cititori
lor noștri amănunte despre prin- 
cipaiele partide a'.e etapei și 
în special de Ia acelea unde re
zultatele au infirmat pronosticurile.

Primul dintre acestea s-a înregistrat 
Ia Ploiești, în cadrul partidei dintre 
Ralinăria Teleajen și Steaua (15— 
13). Victoria handbalișlilor ploieș- 
teni a fost realizată în ultimele mi
nute și ea confirmă forma bună 
manifestată de această echipă, care, 
să nu uităm, nu cu mult timp în 
urmă a realizat performanța de a 
învinge și pe Dinamo București. In 
meciul de duminică — așa după cum 
ne informează corespondentul nostru 
.4. Vlăsceanu — cei care au avut 
inițiativa la început au fost handba- 
liștii de la Steaua. Ei au condus pînă 
în min. 51 cu unul sau două goluri 
diferență. Atunci ploieșteniî au egalat 
prima oară (12—12), dar Steaua a luat 
imediat conducerea, pentru ca nu 
după mult timp scorul să devină din 
nou egal: 13—13. In ultimele minu
te Rafinăria a obținut victoria prin 
două goluri înscrise de Avramescu 
și Oană.

La București, Universitatea a rea
lizat o excelentă primă repriză în 
jocul cu Dinamo Brașov (18—14). 
cînd a condus cu 11—4. După pauză 
însă studenții au slăbit alura și dina-

atletism

Atletii bucuresteni-» ->

au dominat
campionatele universitare

(Urmare din pag. 1)
(Iași) 60,7, M. Crețu (Cluj) 61,4 V. 
Melnic (Iași) 62,6; 800 m : M. CREȚU 
(Cluj) 2:25,2, E. Iliescu (Timiș.) 2:27,9, 
G. Ilinca (Buc.) 2:29,0; 80 mg: V. 
SUICĂ (Buc.) 11,7, S. Enache (Iași)
11.8, V. Melnic (Iași) 12,2; înălțime: 
M. DOBRE (Buc.) 1,45 m; 2—3. E. 
Muha (Iași) și L. Petreanu (Cluj) 1,45 
m ; lungime : E. POTOROACÂ (Buc.) 
5,43 m, I. Caragea (Buc.) 5,33 
m, S. Enache (Iași) 5,17 m ; greutate : 
A. GURĂU (Buc.) 14,00 m, I. Lefter 
(Buc.) 13,00, I. Săuca (Buc.) 12,62 m; 
disc: R. MOȚIU (Buc.) 45,42 m, E. 
Prodan (Buc.) 43,70 m, Fl. Crăciun 
(Buc.) 39,48 m ; suliță: E. PRODAN 
(Buc.) 43,80 m, R. Luca (Cluj) 38,38 m, 
L. Doți (Buc.) 37,28 m; 4x100 m: 
BUCUREȘTI I 49,8, Iași 50,3, Cluj
51.9.

Este cunoscut faptul că rezultatele 
sportive de valoare se obțin nu numai 
printr-un proces de instruire calita
tiv superior, ci și printr-o muncă edu
cativă desfășurată zi de zi cu spor
tivii. Este necesar să educăm pe spor- 

punctele 
antrena
se urce, 
cele nai 
sportive, tivii noștri încă din fragedă copilă- 
valoare rie în spiritul moralei socialiste, al 

răspunderii personale față de pregă
tire și ridicarea măiestriei sportive. 
Comisiile pe ramură de sport trebuie 
să se ocupe mai mult de activitatea 
lor în producție și la învățătură, pen
tru a contribui Ia creșterea unor 
sportivi și cetățeni de tip nou, capa
bili să aducă un aport însemnat atît 
în activitatea sportivă, cît și pe tărîm 
economic, cultural și social.

Un rol deosebit în îmbunătățirea 
munjeii comisiilor locale pe ramură de 
sport il au organele UCFS, care tre
buie să îndrume și să sprijine acti
vitatea acestora, să Ie consolideze 
autoritatea și prestigiul prin angre
narea lor în rezolvarea sarcinilor, 
prin creșterea răspunderii comisiilor 
în îndeplinirea principalelor obiec
tive. Este necesar să subliniem că 
organele UCFS au datoria să lucreze 
atent cu aceste comisii, să le stimu
leze în mutică, evidențiind periodic 
pe cei ce se remarcă în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor.

Activiștii comisiilor noastre spor
tive, unii dintre ei oameni care în
fruntă prin tinerețea sufletească nu
mărul anilor, vor rămîne prieteni 
credincioși sportului și sportivilor. 
Sîntem încredințați că 
precupeți nici un efort pentru a-și 
aduce contribuția Ia ridicarea spor
tului românesc pe cele mai înalte 
W 

ei nu vor

9

moviștii au refăcut din handicap, 
fără însă să reușească să periclite
ze victoria gazdelor. Un meci viu 
disputat a avut loc la Timișoara unde 
Politehnica a întrecut destul de greu 
pe Dinamo Bacău (17—13) mai ales 
datorită faptului că din formația ti
mișoreană a lipsit principalul reali
zator, Guneș. Corespondentul nostru 
loan Ioana a mai remarcat și faptul 
că jucătorii băcăoani au protestat 
in permanență Ia deciziile arbitrului.

In întrecerea echipelor feminine o 
surpriză s-a înregistrat la București 
unde C.S.M. Sibiu a reușit să „țină 
în șah" pe Confecția (4—4). Jocul 
a fost de un slab nivel tehnic, re- 
mareîndu-se doar forma deosebită a 
portarului de la Sibiu, Suzana Bretz, 
o tînără cu calități deosebite. In 
cealaltă partidă care a avut loc în 
Capitală, Universitatea a trebuit să 
facă eforturi deosebite pentru a în
vinge pe Rulmentul Brașov (6—4). 
Brașovencele au condus cu 3—1 (min. 
14) și 3—2 (min. 32), dar în min. 
39 scorul a devenit 6—3 pentru Uni
versitatea.

La Odorhei, Universitatea Timișoa
ra a dispus de Voința cu 12—5 (7-2).

Iată și rezultatele din seria a II-a: 
MASCULIN: Timișul Lugoj — Teh- 
nometal Timișoara 11—10 (8—5); Vo
ința Sibiu — C.S.M.S. Iași 17—14 
(8—6); C.S.M. Reșija — Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 18-7 (7-5); 
Știința Tg. Mureș — Metalul Copșa 
Mică 16—10 (7—5); Știința Petroșeni 
— Rapid București 16—15 (7—6); 
FEMININ : Progresul București — 
Universitatea Cluj 11—13 (8—10) ; 
S.S.E. Petroșeni — Știința Galați 6—7 
(4—5); Voința Sighișoara — Spar- 
tac Constanța 10—6 (5—2); S.S.E. 
Buzău — Constructorul 'Timișoara 
10—6 (7—2); Partizanul Roșu Brașov 
—• Favorit Oradea 10—13 (6—7).

cu rezultate bune, dar și cu unele lipsuri*
Duminică s-a încheiat, pe poligonul 

Tunari, tradiționala competiție cu 
caracter republican, „Cupa Steaua". 
O serie de trăgători— I. Tripșa (pis
tol viteză), P. Sandor (armă standard 
și armă militară) — au obținut re
zultate de valoare internațională iar 
alții, ca de exemplu L. Giușcă (pistoa- 

Vasilescu (armă standard 
armă liberă), Gh. Enache 

din șanț) au 
nivelul posibi

le), G. 
și armă liberă), 
(taiere aruncate 
atins cifre ia 
lităților lor. Au fost însă și unii tră
gători din lotul republican care, din 
păcate, acum în ajunul unor impor
tante întreceri internaționale nu au 
reușit să se comporte la înălțime. In
diferent care a fost motivul —■ ne- 
acomodare suficientă cu armamentul, 
defecțiuni tehnice la armă, —■ nu 
este admisibil la tintași ca M. Roșea, 
V. Atanasiu, M. Dumitriu, N. Rota
ru, M. Ferecatu, T. Ciulu etc. să con
cureze la un asemenea nivel. Ei tre
buie să lucreze mai intens la antre
namente, să nu se mulțumească cu 
laurii trecutului. Sperăm că federa
ția de specialitate va analiza com
portarea slabă a acestor sportivi din 
lot și va lua măsurile ce se impun.

Iată rezultatele ultimelor două zile 
de concurs: Pistol calibru mare : 1. 
L. Giușcă (Construcții) 584 p (290+ 
294), 2. D. Iuga (Dinamo) 582 p, 3. 
V. Atanasiu (Steaua) 577 p. Pe e- 
chipe: 1 
2281 p, 
standard 
linschi
Becea (Arhitectura) 536 p, 3. I. Or- 
hei (Metalul) 531 p. Pe echipe: 1. 
Arhitectura 1598 p, 2. Metalul 1580 
p, 3. Brașov 1570 p. Armă liberă ca
libru mare 3x40 I.: 1. N. Rotaru
(Steaua) 1108 p, 2. T. Ciulu (Steaua) 
1103 p, 3. V. Enea (Steaua) 1099 p. 
Pe poziții culcat: T. Ciulu 388 p; 
genunchi: N. Rotaru 377 p,; în picioa-

Dinamo 2285 p, 2. Steaua 
3. Olimpia 2175 p. Armă 
3x20 f. juniori: 1. A. Be- 
(Arhitectura) 547 p, 2. D.

A apărut revista ,;SPORT“ nr. 9
Spicuim din cuprins :

— FOTBAL — Comentariul campionatului
Prezentarea echipei U.T. Arad
Finala „Cupei campionilor europeni"

— VOLEI — Dinamo — Rapid, marele derbi al voleiului european
— Sportivi de ieri și de azi: ciclistul Niicolae Ion Țapu și maestra 

emerită a sportului Maria Alexandru
— Instantanee sportive din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
— ANCHETA NOASTRĂ : Sportul întărește sănătatea
— ATLETISM — Metalul, o școală a fondului și demifondului
— MAGAZlN-SPORTIV

Procurați-vă negreșit numărul 9 al revistei SPORT.

M. Pop, 0. Ștefani și C. Goran
învingătorî

Iubitorii sportului cu motor din 
Ploiești au asistat duminică, pentru 
prima dată în orașul lor, la un fru
mos concurs de motocros organizat de 
A. S. Locomotiva și dotat cu „Cupa 
8 Mai“. Traseul, deși scurt, a pre
zentat un ridicat grad de dificultate.

încă de la antrenamentul oficial se 
intrevedeau dueluri aprige între Mi
hai Pop și Mihai Dănescu la „250 
cmc" și între O. Ștefani și E. Seiler 
la „500 cmc". Desfășurarea curselor 
a confirmat din plin pronosticurile 
și numeroșii spectatori au fost mar
torii unor lupte dramatice de-a 
dreptul epuizante.

Dacă la clasa 500 cmc ocupantul 
primului loc s-a conturat încă de la 
primele ture ale manșei secunde, 
cînd abandonul lui E. Seiler (defec
țiune mecanică) a întrerupt spectacu
losul duel dintre el și Ștefani, la cla
sa 250 cmc învingătorul n-a fost 
cunoscut decît după „developare: 

fotografiei". M. Pop și M. Dănescu 
și-au împărțit victoriile în manțj 
dar M. Pop avînd un timp mai i 
a fost preferat. O notă bună pentru 
Al. Ionescu și FI. Ștefan (500 cmc'. 
La clasa 300 cmc tînărul C. Gora» 
s-a dovedit mai bine pregătit și a 
cîștigat detașat. CLASAMENTE : 
250 CMC — 1. M. Pop — Dinarr; a 
(CZ), 2. M. Dănescu
3. Al. Șuier — F 
CMC: ~ ‘
Brașov (SR),
Steaua (ESO), 3. Fl. Ștefan — Loc. 
PI. (Jawa) ; 300 CMC — 1. C. Go
ran — Poiana Cîmpina (Jawa), 2. 
M. Șanta — Steaua (Jawa), 3. A. 
Kriszbay — Dinamo (Jawa).

1 — Steaua (CZJ.
- Steaua (CZ) :* 500
Ștefani — St. roșu

2. Al. Ionescu —
1. O.

I. DUMITRESCU

o competiție

352 p. Armă standard}Rotarure : N.
60 f. senioare : 1. Eda Baia (Arhitec
tura) 584 p, 2. Ioana Soare (Arhitec
tura) 582 p, 3. Iuliana Daroczi (Cluj) 
579 p. Pe echipe: 1. Arhitectura 
1736 p, 2. Olimpia 1714 p, 3. Dinamo 
1694 p. Armă militară 3x20 f.: 1. P. 
Șandor (Steaua) 552 p (190 + 185 -J- 
177) — nou record republican, 2. T. 
Coldea (Steaua) 529 p, 3. T. Qialu 
498 p. Talere aruncate din turn 
(skeet) seniori (200 buc.): 1. G. Sen
covici (S.S.E. 1) 191 t, 2. I. Albescu 
(Steaua) 183 t, 3, D. Danciu (Dina
mo Obor) 175 t. Talere-șanț (100 buc) 
juniori: 1. A. Marinescu (S.S.E. 1) 76 
t, 2. Rodica Vezeanu (Viitorul) 72 t,
3. Al. Sencovici (S.S.E. 1) 66 t.
Skeet (100 buc.) juniori: 1. E. Moto- 
lici (S.S.E. 1) 82 t, 2. Al. Sencovici 
78 t. 3. N. Vlădoiu (Steaua) 73 t.

Clasament general: 1. Steaua 473 
p, 2. Dinamo 185 p, 3. Olimpia 149 p,
4. Arhitectura 109 p, 5. S.S.E. 1 74 
p, 6 Construcții 51 p.

Despre organizare putem spune cS 
clubul Steaua și-a făcut datoria dig 
plin.

T. RĂBȘAN

Alte rezultate
de duminică

duminică a campionatu- 
în seria a Il-a femi-

în etapa de 
Iui categoriei A, 
nină, s-au înregistrat următoarele rezul
tate : I.C.F. București—Sănătatea Arad 
3—1 (5, —1, 12, 1), Știința Tg. Mu
reș—Țesătura P. Neamț 3—2 (11, 14, 
—12, —12, 14), Progresul Tirgoviște—- 
Progresul București 2—3 (16—14, 12— 
15, 12—15, 15—9, 7—15).



Petrolul—Siderurgistul „cap de afiș" 

în optimile „Cupei României"

Amănunte din categoria B

După pasionanta etapă de campionat, 
care a făcut să palpite inimile atîtor su
porteri, iată-ne în preziua optimilor, 
fază ce reunește formații din toate ca
tegoriile: 11 din A, 1 din B, 2 din C 
și 2 din regiune. Fapt pe cit de inedit, 
pe atît de atractiv.

Apreciind aceste jocuri de cupă prin 
prisma etapei consumate duminică, me-

Iată programul complet al optimi
lor de finală din cadrul „Cupei 
României" :

Pitești : Petrolul—Siderurgistul
Cluj’: A.S. Aiud—Crișul
Brașov : Cimentul Medgidia—U.T.A. 
Hunedoara • Clujeana—Steagul roșu j 
Rm. Vîlcea : Soda Ocna Mureș— 

Steaua.
Mediaș : Universitatea Cluj—Dina- ‘ 

mo București.
București : Metalul Plopeni—Farul 

(meciul se dispută pe stadionul Di- 
snamo de la ora 16,30).

Bacău : C.S.M.S. Iași—Rapid Bucu- f 
rești.

ciul Petrolul—Siderurgistul a devenit
cel mai interesant. Prin aceea că după 
cei-a stopat din cursă pe rapidiști, fot
baliștii de la Siderurgistul (in să „facă 
figură* și în fața liderului. Ar fi un 
nou succes de răsunet care ar mai a- 
tenua din amărăciunea provocată de 
despărțirea, fie ea temporară, de prima 
categorie a tării. Numai că în acest se
zon fotbalistic, petroliștii nu pot fi ase- 
muiți nici pe departe cu... rapidiștii. E- 
voluînd cu o regularitate de metronom 
ei au trecut peste toate hopurile irite 
în calea spre titlu, mergînd acum la 
dublou: și campionatul și cupa. Primul 
obiectiv este pe cale de realizare, cel de 

doilea... nu imposibil de obținut.
Două din fruntașele clasamentului, 

Rapid (locul II) și C.S.M.S. (locul III) 
se întîlnesc într-un meci atractiv. După 
ce duminică, la Ploiești, ieșenii au ju
cat timp de 83 de minute (cit a fost 
1—1) pentru... Rapid, de astă dată 
vor lupta pentru ei. în perspectivă o 
partidă echilibrată între singurele for
mații înt inse în acest sezon de Siderur
gici ul.

Restanțe: Siderurgistul — Steaua 
la 8 iunie

Meciul restanță Siderurgistul —
Steaua, amînat din etapa a 19-a, se va 
disputa în ziua de 8 iunie.

Tragerea concursului special Pronoexpres
are loc, irevocabil, mîine

ASTĂZI, ULTIMA ZI PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR

Astăzi se închide vînzarea la cel 
de al treilea concurs special Prono
expres al anului. La acest concurs, în 
afară de premiile în bani, se atribuie 
suplimentar 10 autoturisme (1 „Fiat 
1300", 1 „Moskvici 403", 2 „Fiat 850", 
2 „Wartburg-Standard", 4 „Fiat 600") 
și numeroase premii în obiecte (mo
tociclete, frigidere, televizoare, ma
șini de cusut, aspiratoare, aparate de 
radio) și bani.

Concursurile speciale Pronoexpres 
au adus totdeauna numeroase premii 

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

de valoare. Astfel, la cel din 27 martie 
1966, s-au distribuit 56 832 cîștiguri 
la premiile obișnuite în bani și supli
mentare (autoturisme și bani). în 
afara celor 10 autoturisme, printre 
zecile de mii de premii s-au înregis
trat și 6 variante de categoria I de 
cîte 95 843 lei fiecare»

încă un meci, din totalul dt- 8, reu
nește două formații de categoria A. Cel 
de la Mediaș, care va opune pe l Diver
sitatea Cluj, deținătoarea cupei, lui 
Dinamo București, deținătoarea titlului 
de campioană. Cit de mult doresc stu
denții clujeni să repete figura de anul 
trecut ne-o demonstrează și prezența 
antrenorului secund. Robert Cosmoc, in 
tribunele stadionului -23 August* pen
tru a viziona jocul Dinamo—Steaua. 
Ce-a putut observa ? Că dinamoriștii 
bucureșteni nu mai -trag* în actualul 
campionat, învestind de-acum toate spe
ranțele in trofeul deținut actualmente de 
clujeni.

Destul de echilibrat se anunță și me
ciul Clujeana—Steagul roșu, programat 
pe stadionul din Hunedoara. Fotbaliștii 
clujeni dețin o bună formă sportivă cu 
ajutorul căreia au reușit să detroneze 
duminică pe liderul seriei a Il-a — 
Jiul Petrila. Victoria obținută comod, cu 
scorul de 3—0, constituie un avertis
ment pentru formația antrenată de Sil
viu Ploeșteanu, ce merge din înfrîngere 
în înfrîngere.

Ceva mai ușoară ni se pare sarcina e- 
chipelor Steaua și Crișul care vor primi 
replica unor formații care activează în 
categoria C: Soda Ocna Mureș și, res
pectiv, A. S. Aiud. Dar, maiștrii'...

In sfîrșit „regionalele*. Metalul Plo
peni și Cimentul Medgidia vor forța la... 
porțile sferturilor de finală, încercind 
să treacă de Farul Constanța și U. T. 
Arad.

Baboie încheie seria celor șase goluri înscrise de Progresul București în 
poarta Oltului Rm. Vilcea

Foto: A. N

'în total, s-au atribuit premii în 
obiecte și bani în valoare de 3 253 175 
lei, din care suma de 1 345 762 lei a 
fost alocată din fond special de către 
Loto-Pronosport.

Vreți să aveți imediat un autotu
rism ? Jucați la concursul special de 
mîine. De la începutul anului, Loto- 
Pronosport a distribuit participanțilcr 
peste 170 de autoturisme.

Deși unii participanți au cerut amî- 
narea tragerii concursului special 
Pronoexpres, aceasta nu se va amina, 
avînd loc irevocabil mîine la Tg. 
Mureș. Au mai rămas numai cîteva 
ore pînă Ia închiderea vînzării. Gră- 
biți-vă, pentru a evita aglomerația 
dinainte de închiderea concursului. 
Agențiile Loto-Pronosport vă țin Ia 
dispoziție și buletine gata 'completate.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES nr. 18 DIN 4 MAI 1966

Categoria I : 1 variantă a 72.910 
lei ; Categoria a Il-a : 3 variante a 
26.328 lei ; Categoria a III-a : 62
variante a 1.371 lei ; Categoria a IV-a: 
268 variante a 408 lei ; Categoria a 
V-a : 1389 variante a 78 lei; Cate
goria a Vl^ă : 5762 variante a 26 lei.

Premiul de categoria I (6 din 8) a 
revenit participantului VOLOVEI 
GHEORGHE din Sibiu.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

SERIA I
i PROGRESUL — OLTUL RM.
i VÎLCEA 6—2 (1—2). Vom începe a- 

ceste rinduri cu factorul surpriză al
I acestui meci: rezultatul la pauză. Du- 
■ pă felul cum echipa bucureșteană în- 
: cepuse partida — asediind pur și 
simplu poarta vîlcenilor — puțini 

j erau spectatorii aflați duminică di- 
: mineața pe stadionul Republicii care 

puneau la îndoială victoria lejeră a 
Progresului A venit primul gol. în
scris cu dezinvoltură de Maieianu în 
min. 10, și această impresie s-a con
solidat Progresul a continuat să-și 
„plimbe adversara prin toate corzi
le*, dar... mingea n-a mai vrut să in
tre în poartă. Jucători tineri, cu reale 
calități, vîlcenii au ieșit încetul cu în
cetul din „cleștele" localnicilor — 
prin contraatacuri rapide și pătrunderi 
individuale curajoase — și au marcat 
două goluri (min. 25 — Marinescu, 
min 37 — L’droaică) care i-au uluit 
pe jucătorii Progresului. Acordăm o 

j notă de frumusețe golului lui Udroaicâ. 
care după ce a „croșetat* trei adver
sari în careul de 16 m a plasat un 
rist exterior la care Mindru „n-a miș
cat*.

Pauza a fost însă un sfetnic bun 
pentru fotbaliștii de la Progresul, ei 
reintrînd pe teren cu o concepție de 
joc îmbunătățită. Jucind cu multă 
pricepere extremele, lichidind impli
cit aglomerarea din fața porții ad
verse, gazdele au dat dominării lor 
orizontul lucidității și golurile au în
ceput să... curgă. Au fost cinci (min. 
48 — Mafteuță, min. 56 — Unguroiu, 
min. 65—Mateiacu, min. 77 — Țară- 
lungă, min. 85 — Baboie) dar nu
mărul lor putea fi și mai mare, su

perioritatea Progresului din ultimele 
30 de minute fiind zdrobitoare.

MARIUS POPESCU

DINAMO BACĂU — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (4—0). Se pare că tâ
năra formație dinamovistă a căpătat 
în ultima perioadă mai multă sudură 
și echilibru. Duminică, localnicii au 
jucat sigur, relaxat, într-un tempo 
susținut și constant. Totuși, persistă 
imprecizia în șuturile la poartă. De 
altfel, și în fața Metalului, doar două 
goluri au fost realizate de înaintași 
(Radulescu, min. 27 și Rednic, min. 
29), celelalte două fiind înscrise de 
fundașul Nauncef (min. 60) și de Io- 
nescu I (autogol în min. 87). Oaspeții 
s-au rezumat la un joc strict de apă
rare, singurul tirgoviștean care a mai 
încercat ceva în atac fiind Cazacu, 
dar el nu a fost susținut de coechi
pieri. De semnalat că pentru actele 
de indisciplină de care au dat dova
dă Avramescu (Metalul) și Zdrobiș 
(Dinamo), au fost eliminați de pe te
ren. A arbitrat I. Soos din Tg. Mureș. 
(GH. DALBAN — coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ (2—1). Deși au 
dominat categoric (10—1 raport de 
cornere) gazdele nu au reușit să cîș- 
tige decît la limită din cauza impre
ciziei dovedite de înaintași. Au în
scris Buterez (min. 41 și 48) pentru 
Progresul, respectiv Mangalagiu (min 
65). O impresie neplăcută a produs-o 
jocul dur practicat de fotbaliștii de la 
Ceahlăul, mai ales în cea de a doua 
parte a meciului. A condus corect 
TOMA VASILE din București. (I. 

] BALTAG—coresp.).

FLACĂRA MORENI — OȚELUL 
GALAȚI (2—0). Victorie meritată da
torită netei superiorități a gazdelor 
(raport de comere 12—0). Scorul pu
tea lua proporții, dar numeroasele ra
tări au împiedicat acest lucru. Au 
marcat Baicu (min. 54) și Albină (min. 
82). A arbitrat foarte bine Ion Pișca- 
rac din București. (GH. II.IN’C.A — 
cores p.)

C.F.R. PAȘCANI — DINAMO 
VICTORIA BUC (3—0). Feroviarii 
au făcut ccl mai bun joc din retur. 
Ei au organizat multe acțiuni ofen
sive periculoase încheiate cu șuturi pe 
poartă și au concretizat de trei ori 
prin Voica (min. 43) și Atanasiu (min. 
54 și 86). O mare contribuție la reali
zarea ultimelor două goluri a avut-o 
Sălceanu. A condus bine Zaharia 
Drăghici din Constanța. (C. ENEA 
— coresp.)

C.F.R. ROȘIORI — ȘTIINȚA 
BUC. (1—0). în ciuda căldurii foarte 
mari, am asistat la un joc frumos, de 
bună calitate tehnică. în prima re
priză feroviarii au dominat insistent, 
au construit atacuri repetate cărora 
apărarea Științei le-a făcut față pînă 
în min. 45, cînd Petrescu a reușit, to
tuși, să înscrie. în repriza secundă jo
cul se echilibrează studenții ies și ei 
la atac, dar fără succes. A arbitrat 
corect S. Nicolau din Constanța. (T. 
NEGL’LESCU — coresp.)

METALURGISTUL BUCUREȘTI 
—POIANA CÎMPINA (2—0). Fotba
liștii cîmpineni au jucat mult sub aș
teptările publicului, nejustificînd... 
aureola cu care au venit în Bucu
rești: victorie recentă asupra liderului, 
în partida cu Metalurgistul Bucu
rești, ei au practicat un joc de strictă 
apărare, cu rare și neorganizate con
traatacuri. și fără nici un șut pe spa
țiul porții adverse. în această compa
nie. Metalurgistul a reușit cîteva ac
țiuni spectaculoase, cu aportul între
gului cvartet de înaintași, din rîndul 
cărora s-a detașat Ninel Popescu, au
torul celor două goluri (min. 31 și 
79), dar și a cîtorva ratări, precum și 
„colaboratorul* său preferat, extrema 
stingă, Roman. Conducătorul jocului, 
Mircea Rotaru din Iași, atent și 
autoritar, a ignorat însă pe alocuri le
gea avantajului, întrerupînd fluiditatea 
unor faze ce se anunțau interesante. 
(ION CUPEN — coresp.)

CLASAMENT

1. Minerul Baia Mare

f. Progresul Buc. 19 10 6 3 36—19 262. Metalurgistul Buc. 19 9 4 6 38—27 223. știința Buc. 19 8 5 6 27—15 214. Dinamo Bacău 19 7 7 5 25—18 215. Oltul Rm. Vîlcea 19 8 4 7 26—23 206. Flacăra Moreni 19 9 1 9 29—28 197. C.F.R. Pașcani 19 8 3 8 27—29 19
8. Poiana Cîmpina 19 7 4 8 24—24 189. Ceahlăul P. Neamț 19 7 3 9 31—26 1710. Dinamo Victoria B uc.

19 7 3 9 25—30 17
11. Progresul Brăila 19 8 1 10 22—39 17
12. Metalul Tirgoviște 19 »?
13. Oțelul Galati 19 S 4 9 19—26 16
14. C.F.R. Roșiori 19 6 4 9 20—28 16

Etapa viitoare : Poiana Cîmpina—Ol
tul R-~. Vilcea, Progresul Brăila—C.F.R. 
Roșiori. Ceahlăul P. Neamț—Dinamo Ba
cău, Olelul Galați—C.F.R. Pașcani, ști
ința București—Metalurgistul București, 
Metalul Tirgoviște—Flacăra Moreni, Pro
gresul București—Dinamo Victoria Buc.

SERIA A ll-A

WVERl'L BAIA MARE—ARfEȘUL 
TL RD A (3—0). De mult n-au mai văzut 
băimărenii un meci de campionat atît de 
slab. Oaspeții, teniți cu gindul să piardă 
la un scor strîns, au făcut un joc de 
apărare, distructir, nepermițind gazdelor 
să-și desfășoare jocul. Minerul n-a reu
șit să străpungă apărarea turdenilor de
ci t de două ori. Aceasta s-a petrecut în 
ultimele minute ale partidei cînd au reu
șit să înscrie din acțiuni două goluri: 
in min. 87 prin Colceriu cu capul și 
min. 89 prin Czako după o frumoasă 
combinație cu Ujvari și Sasu. Primul 
gol a fost înscris în min. 24 din 11 m 
(transformat de Soo) acordat de arbitrul 
A. yi'icoiei (Bacău) pentru fault în ca
reu. In rest, nimic de semnalat. (T. T0- 
HÂTAN- coresp. reg.).

CLUJEANA—JIUL PETRILA (3—0). 
Joc de mare luptă în prima repriză, cînd 
ambele formații au jucat de la egal la 
egal. După pauză clujenii joacă cu vîn- 
tul în față, ceea ce nu-i împiedică să 
domine, să construiască atacuri pericu
loase și să înscrie trei puncte prin: 
Ene (min. 21), Uifăleanu (75) și Stanciu 
(86 din lovitură de la 11 m). Cel mai 
bun de pe teren a fost Soos. Arbitrul 
Gh. Dulea-București a condus bine. (TR. 
BARA-coresp.).

C.S.M. SIBIU—A.S.A. TG. MUREȘ 
(1—0). Cele două echipe au prestat un 
joc de bună factură tehnică, aplaudat 
de cei peste 8 000 de spectatori, 1000 

veniți din Tg. Mureș. în prima repriză 
jocul a alternat de la o poartă la alta, 
Ambele formații au atacat periculos, au 
construit faze deosebit de spectaculoase, 
în repriza a doua se joacă într-un tempo 
mai lent, inițiativa trecînd mai mult de 
partea gazdelor. Unicul gol a fost înscris 
de Laufceag în min. 68 dintr-o lovitură 
liberă de la aproximativ 30 m. (GII. 
TOPÎRCEANU-coresp.J.

VAGONUL ARAD—GAZ METAN ME
DIAȘ (3—1). O partidă cu multe faste 
frumoase create de ambele echipe. Ară
denii au dominat mai mult și au reușit 
să-și finalizeze acțiunile ofensive. Oas
peții au jucat bine în cîmp, dar n-au 
fost destul de incisivi în fata porții. 
Punctele au fost realizate de Dom- 
brorschi (min. 19 și 26), Macovei (65), 
respectiv Zanca (30). La scorul de 3—1 
Lenardt (Vagonul) a ratat un 11 m, 
trăgînd în brațele portarului. (GII. NI
COLA IȚĂ -coresp.).

INDUSTRIA SIRMEI C1MPIA TUR
CII—C.F.R. ARAD (3—0). Localnicii 
încep bine acest meci și înscriu primul 
gol în min. 3. In min. 10 Simonfi a ra
tat un penalti iar înaintașii, la rîndul 
lor — alte numeroase ocazii de gol. în 
repriza a doua gazdele își concretizează 
victoria. Au înscris: Chcțan (min. 3 și 
87) și Radulescu (58). Arbitrul E.Vlni- 
culescu a fost mereu pe fază și auto
ritar. (P. TONEA-eoresp.j.

A. S. CUGIR — RECOLTA CĂREI 
(2—0). Meci desfășurat în limitele 
sportivității și de un bun nivel tehnic. 
In prima parte au dirijat jocul gazdele 
care au și marcat prin Boroș (min. 28) 
și Neamțu (32 din II m). După pauză, 
oaspeții au avut o puternică revenire, 
dar n-au reușit să modifice scorul. A ar
bitrat bine A. Radulescu (București). 
(M. VlLCEANU-coresp.J.

MINERUL LUPENI—C.S.M. REȘIȚA 
(0—1). După aspectul general al jocu
lui, oaspeții au meritat victoria, ei fiind 
aplaudați de public la sfîrșitul meciu
lui. Localnicii au jucat slab, fără vi
goare, în special în repriza secundă. 
Reșițenii s-au apărat organizat și au ata
cat periculos, folosind mult extremele. 
Ei au avut în fundașul Foaie cel mai 
bun jucător. Minerul a înscris în min. 
11 un gol (după părerea noastră per
fect valabil) confirmat de altfel și de 
unul dintre (ușieri, dar arbitrul a anulat 
punctul pe motiv că portarul oaspete 
a fost faultat în timpul fazei. Golul 
reșițenilor a fost înscris în min. 76 de 
Catca. A arbitrat cu scăpări A. l'op 
(Oradea). (1. CIORTEA și I. COTESCU- 
coresp.).

CLASAMENT

19 11 5 3 36—13 27
2. Jiul Petrila 19 11 4 4 29—19 26
3. Vagonul Arad 19 11 3 5 35—22 25
4. A.S.A. Tg. Mureș 19 10 4 5 26—12 24
5. A.S. Cugir 19 9 4 6 28—22 22
6. C.S.M. Reșița 19 9 2 8 24—33 20
7. Ind. Sîrmei C. Turzii

19 7 4 8 29—25 18
8. C.S.M. Sibiu 19 7 3 9 23—26 17
9. Minerul Lupeni 19 7 2 10 17—15 16

10. Gaz metan Mediaș 19 7 2 10 20—24 16
11. Recolta Cărei 19 6 3 10 20—27 15
12. Clujeana 19 4 7 8 22—34 15
13. Ariesul Turda 19 5 3 11 15—27 13
14. C.F.R. Arad 19 3 6 10 13—38 12

Etapa viitoare: Minerul Baia Mare— 
Minerul Lupeni, Jiul Petrila —■ Recolta 
Cărei, A.S.A. Tg. Mureș—Vagonul Arad, 
Arieșul Turda—C.S.M. Sibiu, Gaz metan 
Mediaș—Industria sîrmei Cîmpia Turzii, 
C.F.R. Arad—Clujeana, C.S.M. Reșița— 
A.S. Cugir.

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

Vagonul Arad—Minerul Anina 4—0, 
C.F.R. Arad—Electromotor Timișoara 
2—1, C.S.M. Sibiu—Rulmentul Brașov 
2—1, Tractorul Brașov—Oltul Sf. 
Gheorghe 5—2, Steagul roșu Brașov— 
Faianța Sighișoara 0—0, A.S.A. Tg. 
Mureș—A.S. Aiud 10—0, Dinamo Bacău 
—Metalosport Galați 2—1, Flacăra ro
șie București—Rapid București 0—1, 
Chimica Tîrnăveni—Unirea Dej 2—0, 
A. S. Cugir—Știința Craiova 0—1, Mi- 
nobrad Vatra Dornei—Chimia Suceava 
0—1, C.F.R. Pașcani—Foresta Fălticeni 
5—3, Textila Buhuși—Progresul Brăila 
2—1, Electroputere Craiova—Minerul 
Deva 4—0, Dinamo București—Flacăra 
Moreni 2—0, Dinamo Pitești—Muscelul 
Cîmpulung 5—0, Steaua roșie Salonta-— 
Minerul Baia Mare 0—0, Olimpia Ora
dea—Minerul Baia Sprie 1—0.



Etapa a șaptea...
CONSTRUCTORUL — UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA 13—3 (5—0). Par
tida a fost de factură modestă și presă
rată cu durități. La acest ultim aspect 
a contribuit și arbitrul Em. Gîdei 
(Bîrlad), în sensul că n-a intervenit cu 
suficientă autoritate pentru a stăvili 
tendința spre joc periculos a unor rug- 
biști din ambele formații. Eliminările 
Iui Vanghele (Univ.) și Ionescu (Con
structorul), tardive și din situații care 
nu prea îndreptățeau aceste măsuri, n-au 
reușit să calmeze atmosfera.

GRIVIȚA ROȘIE—PRECIZIA SĂ- 
CELE 23—3 (11—3). — Victorie co
modă a rugbiștilor bucureșteni. Cu ex
cepția primelor 15 minute, perioadă în 
eare oaspeții s-au „văzut” ceva mai 
mult, meciul a fost mai tot timpul la 
discreția gazdelor. Excelent arbitrajul 
lui T. JEiting (București), ft. st.).

DINAMO — FARUL CONSTANȚA 
19—0 (9—0). jocul a fost plăcut, me
ritele principale revenindu-le gazdelor, 
eare au etalat aproape tot ce are rug- 
biul mai frumos, cu precădere o linie 
de treisferturi ajunsă la înalt nițel va
loric. Constănțenii nu au, la drept vor
bind, decît meritul de a nu fi obstruc- 
ționat jocul, pentru că lipsa lor de dis

BASCMVT

Dinamo București - Politehnica București
Cu meciurile de sîm- 

bătă și duminică S-a în
cheiat și returul seriei I 
a campionatului mascu
lin, rămînînd de dispu
tat doar cele trei res
tanțe ale echipei Dina
mo București: cu Po
litehnica București (azi 
Ia ora 19 în sala Flo- 
reasca), Rapid (joi) și 
Steaua (duminică) și, 
bineînțeles, turneul final 
(17—21 mai în Capitală), 
la care vor participa. 
Indiferent de rezultatele 
restanțelor, formațiile 
Steaua, Dinamo, Rapid, 
Politehnica din Bucu
rești, Universitatea Cluj 
și Universitatea Timi
șoara. Meciurile ultimei 
etape, deosebit de Im
portante pentru evitarea 
retrogradării, s-au înche
iat cu rezultatele scon
tate. Iată cîteva amă
nunte :

Politehnica București 
— Rapid (62—74). Ra- 
pidiștii au condus la di
ferențe mici pînă în 
min. 29 (46—45), cînd 
s-au detașat datorită pre
ciziei în aruncările de 
la semidistanță și pă
trunderilor. Studenții au 
manifestat timiditate în 
atac, (excepție au făcut 
Diaconescu șl Iecheli).
iar în apărare au comis multe gre
șeli de tehnică și de tactică indi
viduală.

Steagul roșu Brașov — Universi
tatea Timișoara (75—51). Gazdele au 
luptat din răsputeri pentru o victo
rie care Ie-a asigurat rămînerea în 
seria I. (IL1E STANCA-coresp.).

Aurul Brad — Știința Tg. Mureș 
(55—85). Disputat la Timișoara, me
ciul a fost la discreția mureșenilor. 
(ION ST AN-coresp.).

Farul Constanța — Universitatea

Rapid București și Olimpia Reșița 
campioane republicane la popice

(Urmare din pag. 1)

890 p.d. Și acum, iată clasamentul fi
nal al concursului :

1. RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
I. Burduloiu) 4785 p.d. ; 2. Voința 
Tg-. Mureș (T. Szemanyi) 4674 ; 3. 
Hidromecanica Brașov (Elena Rauh) 
4602 ; 4. Laromet București (Gh. An
drei) 4545 ; 5. Voința Ploiești (P. Bre- 
beanu) 4440.

P. GAȚU
PENTRU A PATRA OARĂ CAM

PIOANĂ LA BĂIEȚII
La Brașov s-au întrecut formațiile 

masculine. Cele 4 piste, fiecare cu par

ciplină tactică a dat impresia că nu vor 
să joace. Excelent, arbitrajul lui Pele- 
grino D’JSccZesis-București. (g.r.ș.).

C.S.M.S. IAȘI—STEAUA BUCUREȘTI 
8—11 (0—11). — Oaspeții au avut 
emoții pînă la fluierul final, deoarece 
ieșenii și-au revenit după pauză și n-a 
lipsit mult ca să cîștige. Au atîrnat 
greu în balanță însă două grave greșeli 
ale fundașului Dobrin. Corect arbitrajul 
lui N. CervinscZif-București. (D. Diaco- 
nescu — coresp. reg.).

RULMENTUL BIRLAD — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 8—3 (8—0). — joc 
slab, caracterizat prin luptă dîrză între 
înaintări. Victoria gazdelor a fost favo
rizată de arbitrul Z. Nicofescu-București, 
care a acordat o încercare (transfor
mată), în min 7, deși jucătorul se afla 
în ofsaid. Ulterior, vrind probabil să 
compenseze, a dat decizii inverse în 
dauna gazdelor... (Eliade Solomon — 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — GLORIA 
BUCUREȘTI 17—3 (3—0). — Joc plă
cut, în care studenții au acționat des
chis și au dominat cu autoritate după 
pauză. Corect arbitrajul lui D. Manoi- 
Zeanu-București (F. Ciortea — coresp.).

Azi, restanța

II ane ș (Rapid) Încearcă să-l depășească pe Ivan 
(Politehnica

Foto: A. Neagu

Cluj (73—70). Joc de mare luptă, 
spectaculos, pasionant prin evoluția 
scorului. Farul s-a bazat pe acțiu
nile ofensive în care au excelat pi- 
voții Popovici (29 p) și Râducanu 
(25 p.J. fC. GOLDEN BERG-coresp.).

Dinamo Oradea — Știința Galați 
(79—58). Orădenii au condus în per
manență. dar în min. 29 au fost e- 
galați: 47—47. B și-au organizat a- 
poi mai bine acțiunile, au luptat 
cu hotărîre și au cîștigat la un scor 
concludent (P. LORlNCZ-coresp).

ticularitățile sale, au cerut concurenți- 
lor un bogat bagaj de procedee teh
nice pentru o ușoară acomodare. Au 
reușit doar membrii lotului (P. Purje, 
C. Vînătoru, precum și I. Micoroiu, 
C. Rădulescu și Dumitru C. Dumitru 
care însă și-au regăsit ritmul abia 
în retur) și cîțiva dintre ceilalți ju
cători finaliști. Dar. dacă nu s-au 
putut realiza rezultate mai valoroase 
în schimb întrecerile au plăcut prin 
evoluția scorului ; echipa campioană a 
fost cunoscută abia după ultimele bile. 
A învins Olimpia Reșița (pe locul 3 
la încheierea tuiului, după Flacăra 
Cîmpina și Petrolul Ploiești), dato

A început cea de a XIX-a ediție 
a „Cursei Păcii"

La Praga a început ieri după amiază 
cea de a XIX-a ediție a competiției 
cicliste internaționale — „Cursa Pă
cii”, Praga — Varșovia — Berlin. 
La startul cursei, care va străbate 
2315 km, împărțiți în 15 etape, s-au 
aliniat 102 concurenți din 17 țări 
(Algeria, Anglia, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, Italia, Iugo
slavia, Maroc, Norvegia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică).

Prima etapă a avut loc pe un cir
cuit de 121 km situat în împrejuri
mile capitalei Cehoslovaciei. Traseul 
a fost greu, presărat cu numeroase

Pe primul loc: Viktor Korcinoi
înaintea ultimei sale zile de joc 

turneul internațional de șah nu pare 
să mai pună probleme deosebite 
amatorilor de statistici și clasamente. 
Primul loc în întrecere este asigurat 
marelui maestru Viktor Korcinoi.

Acest decala] dm fruntea clasa
mentului s-a datorat unei noi vic
torii a lui Korcinoi, tot atît de con
vingătoare ca și cele precedente, dar 
care, de astă dată, ne-a lăsat regre
tul că n-a putut fi cel puțin amîna- 
tă printr-un joc mai bine conceput, 
decît acela prestat ieri în ultima 
Darie de către învinsul liderului. Mir
cea Pavlov.

In același timp, adversarul cel mai 
redutabil al lui Korcinoi în turneu, 
campionul nostru Florin Gheorghiu, 
nu mai căuta să insiste in fata penul
timului său oponent, fostul campion 
Victor Cîociltea. Cei doi cădeau de 
acord asupra remizei ia mutarea 17. 
Fără istoric a fost și altă par dă de 
Importanță pentru ordinea fruntașilor 
în clasament, Soos — Kavalek: re
miză în 18 mutări.

Și acum cîteva rezultate în care

O schemă bine gîndită
înaintea celui de-al DOILEA MECI C.S.M. CLUJ-LOKO- 

MOTIV BRNO TN FINALA „C.C.E." LA TENIS DE MASĂ
La terminarea primului meci al finalei 

„C.C.E.* de tenis de masă ediția a Vl-a, 
in care CSM Cluj a învins cu 5—1 pe 
Lokomotiv Brno, antrenorul oaspeților, 
-£*. Jin KonrcZi/ika, ne făcea urmă
toarea declarație: „Nivelul întrecerilor 
a fost foarte bun, românii fiindu-ne su- 
periori. Victoria lui Ne gules cu asupra 
lai Stepanek — în a doua partidă a în- 
ălnirii de la Cluj — a determinai sco
rul final atît de categoric. Cred că 
rom învinge la Bmo. dar la limită, așa 
ci nu putem spera în cîștigarea

Fără îndoială, aprecierile antrenoru
lui cehoslovac sînt interesante, mai 
ales precizarea privind efectul moral 
avut de succesul lui Negulescu în fața 
lui Stepanck. Iată de altfel ce ne-a spus 
și antrenorul emerit F. Paneth : „Era 
foarte important ca în prima întîlnire 
(tur) să acumulăm ât mai multe puncte 
pentru ca să nu atem emoții în retur. 
Mă bucură reușita mai ales că initial, 
alcătuirea foii de arbitraj (așezarea ju
cătorilor în schema respectivă) putea 
apare degenerată. O cdtă ordine de joc 
a sportivilor mei decît cea clasică re
prezenta un risc, nu atît în ceea ce pri
vește rezultatul cit scorul. Mai ales că
Reti nu arătase o formă prea bună la 
concursul de verificare. Aceasta m-a ho- 
tărit și mai mult să procedez la schim-

rită în special frumoasei comportări 
în retur a ultimelor două schimburi, 
C. Rădulescu și I. Micoroiu. Olimpia, 
pentru a patra oară campioană a 
țării, a folosit formația : I. Micoroiu 
(căpitanul și antrenorul echipei) 783— 
856 p.d., C. Rădulescu 810—864, I. 
Brebenari 815—796, AL Maier 847— 
823, Hie Băiaș 789—837 și D. Kridor 
834—782.

Iată cum arată clasamentul final : 
1. OLIMPIA REȘIȚA 9836 p.d. ;

2. Petrolul Ploiești 9816 ; 3. Flacăra 
Cîmpina 9801 ; 4. Constructorul Bucu
rești 9645 ; 5. Unirea Roman 9442.

TR. IOANIȚESCU 

urcușuri. La sprintul final, desfășurat 
pe stadionul Slavia, primul loc a fost 
ocupat de alergătorul Axei Peschel 
(R.D. Germană) cronometrat cu 
timpul de 2 h 58:44 (medie orară 
peste 40 km). Pe locurile următoare 
— cu același timp -— s-au clasat ita
lienii Guera și Gallazzi, polonezul 
Kudra, cehoslovacul Smolik, Benfalto 
(Italia), Leduc (Franța), Desvages 
(Franța), Appier (R.D.G.), Poppe 
(Belgia) ș. a.

In clasamentul pe echipe conduce, 
după prima etapă. Italia.

Cicliștii noștri au sosit astfel: 37. 
Ardeleanu 2 h 58:50,0; 73. Ziegler

TURNEUL INTERNAȚIONAL BE ȘAH

reprezentanții țării noastre au decep
ționat pur și simplu: Ghițescu a 
pierdut la Kolarov, iar Partos la 
Czerniak. în schimb, Neamțu a cău
tat să se reabiliteze după seria sa 
de insuccese, dominîndu-1 pe Bed- 
narski. Partida s-a întrerupt într-o 
poziție în care victoria șahistului 
român pare asigurată. Alte întîlniri 
încheiate ieri : Minici, în revenire, 
a mai cîștigat și la Garcia, iar Kola
rov (după întrerupere) a dispus de 
Czerniak.

Azi, de la ora 16,30 în sala Sin
dicatului salariaților din învățămînt 
fbd. Gh. Gheorghiu-Dej 32) se joacă 
ultima rundă. Clasamentul este ur
mătorul, toți concurenții avînd dis
putate cîte 13 partide (cu excepția 
lui Kavalek, care a încheiat con
cursul): Korcinoi IJ’/2, Gheorghiu și 
Kavalek 9'lz, Soos, Matulovici și 
Czerniak 8, Minici 7, Bednarski 
6”2 (1) Kolarov 6'/,, Cioc!Ițea S'/s, 
Ghițescu 5, Garcia 4, Partos 3’/2, 
Pavlov 3, Neamțu Vj2 (1).

RD. V.

barea ordinei normale de joc, urmărind 
să evit pentru Reti o întîlnire cu Ste- 
panek — IgcuI secund în campionatele 
Cehoslovaciei — dîndu-i însă lui Ne- 
gulescu, cunoscut pentru echilibrul său 
psihic solid și gîndirea tactică superi
oară, sarcina cea mai grea. Schema ne-a 
reușit și rezultatul îl cunoașteți. Dintre 
băieții noștri mi-a plăcut cel mai mult 
Radu Negulescu, atît pentru spectacolul 
oferit cît și pentru gama variată de pro
cedee tehnice și tactice etalate. Pentru 
returul din 11 mai de la Brno, deși 
jucăm în deplasare, consider că tot noi 
avem prima șansă. In orice caz, jucă
torii CSM vor face toate eforturile pen
tru ca trofeul ,,CCE“ să rămînă pentru 
a treia oară consecutiv la Cluju.

Așadar, pe lîngă pregătirea sportivi
lor și indicațiile tactice, antrenorul tre
buie să aibă în vedere și alte elemente 
cum ar fi, de pildă, și întocmirea cît 
mai judicioasă a unei foi de arbitraj — 
la echipe. Toate acestea presupun însă 
o cunoaștere amănunțită a tuturor posi
bilităților jucătorilor respectivi, a adver
sarilor, dar și hotărîre și spirit de răs
pundere din partea antrenorului.

ȘTIRI, REZULTATE
ROMA. — Turneul International de 

tenis din capitala Italiei se apropie de 
slîrșit. Iată rezultatele sferturilor de fi
nală la simplu masculin : -Roche—Stolle 
6—1, 5—7, 4—6. 6—3, 7—5 ; Mulligan-
Drysdale 6—3,6—4,6—3, Pletrangeli—Ral
ston 6—4, 6—1, 6—2 : Emerson—Riessen 
1—6. 6—4, 6—i, 2—2 (întrerupt). Semifina
lele la femei : Ann Haydon Jones — 
Francoise Durr 6—1, 6—2 ; Annette Van 
Zyl — Norma Bayion 2—6, 6—4, 6—3. Me
ciul Merlo—Țiriac, întrerupt în 16-lmile 
de finală ale competiției, a revenit după 
reluare tenismanulul Italian cu scorul 
final : 6- 3, 6—1. 4—6, 4—6, 6—4.

PARIS. — La Saint Brieux, cu prilejul 
unui concurs de atletism, tînărul sportiv 
francez Madubost a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de săritură 
în înălțime cu 2,14 m. Vechiul record 
de 2,12 m aparfinea lui Robert Sainte 
Rose.

TOKIO. -— Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat pe Stadionul Na
țional din Tokio, Yoshimasa Tori, în 
vîrstă de 24 ani, a stabilit un nou re
cord al Japoniei la săritura cu prăjina.

3 h 05:05,8; 74. Ciocan 3 h 06:15,0; 
79. Suciu 3 h 07:45,0; 83. Ciumete
3 h 14:10,0; 84. Grigore — același 
timp. Pe echipe, formația română 
ocupă locul 15. Astăzi are loc etapa 
a Il-a a „Cursei Păcii" pe ruta Praga 
— Liberec (132 km).

Concurs internațional 
de motocros în Austria

MISTELBACH, 9 (prin telefon). 
Tradiționalul concurs de motocros 
de la Mistelbach (Austria) a reunit 
duminică la start 45 de alergători 
din 14 țări : Anglia, Australia,
Austria, Belgia, Canada, Elveția, 
Franța, R. F. Germană, R. S. F. Iu
goslavia, Noua Zeelandă, Olanda, 
România, Suedia și S.U.A. Cei 45 
de alergători au luat startul la sin
gura clasă din program : 500 cmc. 
Ploaia care â căzut în tot timpul 
concursului a transformat traseul 
într-un veritabil patinoar și a in
fluențat direct rezultatele. Ca o 
ilustrare este semnificativ faptul cT 
numai 7 alergători în manșa în- 
tîia și 16 în cea secundă (printre 
care și reprezentanții noștri O. Puiu 
și E. Keresteș) au terminat parcursul 
fără penalizări.

După consumarea celor două manșe 
a fost declarat învingător concuren
tul austriac Mathias Schnedl. Spor
tivii români Ovidiu Puiu și Eugen 
Keresteș au avut o comportare me
ritorie, clasîndu-se pe locurile 8 și 
respectiv 10. Gheorghe Ion a aban
donat.

De pe terenurile de fotbal
Continuîndu-și pregătirile pentru 

„mondiale” echipele Ungariei și U.R.S.S. 
au susținut alte întîlniri. La Zagreb, 
reprezentativa Ungariei a fost învinsă 
c?e echipa Iugoslaviei cu 2—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Gugleta (min. 9* 
printr-un șut de la 20 m) și Skoblar 
(min. 78). Echipa gazdă (din care au 
lipsit internaționalii de la Partizan Bel
grad) a aliniat următorul „11“ : Pan-
telici — Cuzzi, Jerkici, Gugleta, Raml- 
jak, Sekereș, Samardjici, Mușovici, Lam- 
za Skoblar, Giaici.

Selecționata U.R.S.S. a jucat duminică la 
Moscova, în compania echipei Ț.S.K.A. 
pe care a învins-o cu 4—3 (3—0).

★
ALTE ÎNTÎLNIRI : La Bekescsaba, 

Ungaria B a dispus de selecționata se
cundă a Iugoslaviei cu 2—1 (1—0), iar 
la Pees, în întîlnirea de tineret, Vic
toria a revenit tot fotbaliștilor _ rna- 
ghiari cu 3—1 ; la Zagreb, în meci de 
juniori Iugoslavia — Ungaria 7—0 ! La 
Helsinki, Finlanda — Izrael 0—3 (0—2) ! 
La Ciudad de Mexico : Chile — Mo
naco 2—1, Necaxa — Monaco 0—0.

★
In etapa a 32-a a campionatului ita

lian s-au înregistrat rezultatele : Ata- 
lan>ta — Milan 0—0, Brescia — Bologna 
0—1, Catania — Napoli 0—2, Torino — 
Lanerossi 1—3 Fiorentina — Varese 4—0, 
Foggia — Roma 1—0, Internazionale — 
Juventus 3—1, Lazio — Sampdoria 3—0, 
Spal — Catania 3—0. Clasament : Inter 
48 p, Bologna 45 p etc. In ultimele două 
etape Inter joacă acasă cu Lazio și în 
deplasare cu Napoli, iar Bologna joacă 
în deplasare cu Juventus, și acasă cu 
Lanerossi.

• în Anglia, pe primul loc se află^ 
Liverpool cu 60 p urmată de Leicester 
cu 54 p. și Burnley 53 p. Echipa Arsenal 
a dispus cu 1—0 de Leicester, scăpînd 
de retrogradare.

> In „Cupa Spaniei*, Betis Sevilla — 
Real Madrid 3—2 (!), în sferturi de fi
nală, jocul tur.
• La Praga : Dukla — Vasco da Ga

ma 2—2

El a realizat 4,90 m. Vechiul record era 
de 4,80 m.

LOS ANGELES. — Proba de sări
tură cu prăjina din cadrul concursului 
internațional de atletism de la Los An
geles a fost cîștigată de tînărul Paul 
Wilson (S.U.A.) în vîrstă de 18 ani, 
care a realizat 5,20 m! Randy Matson 
a aruncat greutatea la 20,36 m. El a 
cîștigat și proba de aruncarea discului 
eu 60,05 m. Alte rezultate în concursu
rile desfășurate în S.U.A. : 100 varzî 
— Tom Smith 9,3; greutate — Neal 
Steinhau 20,33 m.

MONTEVIDEO. — La Montevideo, 
în cadrul unui meci amical, echipa se
lecționată masculină de baschet a 
U R.S.S. a învins cu scorul de 84—63 
(46—37) formația Olimpia din loca
litate.

BERLIN. — în cadrul concursului in
ternational de haltere de la Berlin, bel
gianul Reding a cîștigat primul loc la 
categoria grea, cu un total de 522,500 
kg (175, 147, 500 și 200). Toth (Un
garia) a repurtat victoria la „semigrea” 
cu 460 kg.
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