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Numai echipe din categoria A iși vor disputa
sferturile de finală ale „Cupei României"!

e SFERTURILE DE FINALĂ LA 22 IUNIE • DEȚINĂTOAREA CUPEI, 
UNIVERSITATEA CLUJ, ELIMINATA DE DINAMO BUCUREȘTI • SIDERUR- 
GiSTUL N-A CEDAT DECTT IN PRELUNGIRI

Optimile de finală ale „Cu
pei României" s-au consuma! 
fără nici o... surpriză. Așteptăm 
acum „sferturile", programate 
pentru 22 iunie, în care s-au 
calificat numai echipe de ca

tegoria A:
U.T. Arad, 
șov, Steaua 
Constanța,
Petrolul Ploiești șî 
București. Iată rezultatele în
registrate ieri:

CLUJ : Crișul — A. S. Aiud 
3—2 (3—0)

BRAȘOV: U.T.A. — Cimen
tul Medgidia 2—0 (2—0)

HUNEDOARA : Steagul roșu 
•— Clujeana 1—0 (1—0)

RM. VÎLCEA: Steaua — 
Soda Ocna Mureș 2—0 (0—0)

BUCUREȘTI : Farul — Me
talul Plopeni 3—2 (1—2, 2—2)

BACĂU: Rapid — C.S.M.S. 
2—0 (0—0)

Crișul Oradea, 
Steagul roșu Bra- 
București, Farul 
Rapid București, 

Dinamo

PITEȘTI: Petrolul — Side- 
rurgislui 1—0 (0—0, 0—0)

MEDIAȘ: Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj 3—I 
(0—1, 1—1)

După cum se vede, forma
țiile de categoria A și-au im
pus superioritatea, cîștigind 
duelul cu echipele din cam
pionatul regional, categoria G 
sau B; în intilnirile directe au 
„căzut" C.S.NLS.. Siderurgistul 
și Universitatea Cluj. Cele mai 
pasionante partide au fost cele 
din Capitală (în care formația 
din Plopeni n-a fost prea de
parte de o surpriză). Pitești 
(unde liderul campionatului. 
Petrolul Ploiești, a întrecut cu 
mare greutate pe ultima cla
sată in categoria A, Siderur
gistul Galati) și Mediaș (un 
stadion arhiplin a urmărit o 
partidă de zile mari, in care 
Universitatea Cluj, dețină-

toarea troie: 
lungiri 
tării).

(Citi 
cestor 
ni-a).

UNDE MERGEM?
PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE BASCHET DE AZI

DINAMO — RAPID 
LA „FLOREASCA"

un spectacol atrăgător, de bună 
valoare.

la ora 18, me- 
Rapid, restanță 

masculin de 
seama de fru-

SEMIFINALELE CAMPIONA
TELOR UNIVERSITARE

SALA FLOREASCA găzdu
iește astăzi, de 
ciul Dinamo — 
în campionatul 

'baschet. Ținînd
moașa tradiție a jocurilor din
tre aceste echipe, este de aș
teptat ca și cel de azi să ofere

C.S.M. Cluj a cîștigat pentru a patra oară 
„Cupa campionilor europeni" 

la tenis de masă
• Aseară, la Brno, C. S. M-— Lokomotiv 5-2; In cea de a doua manșă a finalei

RADU NEGULESCUDORIN GIURGIUCĂ ADALBERT RETI

Peste 500 de copii la startul
unei competiții de atletism pe echipe!

PE TERENURILE UNIVERSE ; 
TAȚII, de la ora 16, au loc me- | 
ciuri în cadrul semifinalelor 
campionatelor universitare ale • 
Capitalei (amănunte Ia rubrică).

C. Bloțiu țintește rezulta
te de valoare în concursul 
de simbată și duminică.

Foto : R. Vi'.ara

Două zile pină la finala de volei a ,,C.C.E.“

Căpitanii echipelor Rapid și Dinamo 
făgăduiesc surprize

*

tactice?

re-

Clubul Construc- 
torul al raionului 
N. Bălcescu din 
Capitală, în cola
borare cu secția 
raională de îiivătă- 
mînt, a organizat 
o inieresantă com
petiție de atletism. 
Este vorba de cam
pionatul raional pe 
echipe pentru co
pii. La întreceri 
au participat 506 
mici atleți
prezentînd 44 de 
echipe. Clasamen
tele pe echipe : 
CATEGORIA 12— 
13 ANI: băieți: 
1. Șc. generală nr; 
99 132,5 p, 2. Șc. 
gen. nr. 119 101,5 
p, 3. Șc. gen. nr.

120 100,5 p; fete: 1. Șc. gen. 
nr. 111 130 p, 2. Șc. gen. nr. 120 
116 p, 3. Șc. gen. nr. 114 
106,5 p; CATEGORIA 14—15 
ANI: băieți 1. Șc. gen. nr. 96 

120 
114 
nr. 
113

11 (prin telefon). — 
uri seara .s-a disputat aicÎTe- 

turul finalei celei de a Vl-a edi
ții masculine a „Cupei campionilor 
europeni" de tenis de masă din
tre echipele CSM Cluj și Lokomo
tiv Brno. Campioana României a 
cîștigat întîlnirea cu 
5—2. cucerind pentru 
oară (de trei ori 
țiosul trofeu. De 
la inaugurarea 
Cluj a ieșit învingătoare în 1961, 
1964, 1965 și 1966. Succesul for
mației clujene, condusă de antre 
norul emerit F. Paneth, este pe 
deplin meritat și el vine să răs
plătească strădaniile depuse în 
timpul pregătirilor. Cu victoria de 
la Bmo. CSM Cluj se dovedește 
incontestabil cea mai bună echipă 
masculină de club din Europa.

In partida de Ia Bmo, cei trei 
jucători români DORIN GIUR- 
GIUCA, RADU NEGULESCU și 
ADALBI,RT RETI au arătat o 
deosebită putere de luptă, au de
monstrat siguranță în lovituri, cu-

scorul de 
a patra 

consecutiv) pre- 
menționat că de 
empetiției, CSM

legînd numeroase aplauze pentru 
evoluția lor frumoasă.

Iată rezultatele tehnice: Giur
giucă- Stepanek 2—0 (21- 13,
21-18). Reti- Chmelik 2-0 
(21—18, 24—22). Negulescu-- 
Fleisinger 1—2 (21 -17. 18—21. 
14—21), Giurgiucă- Climelik 2-0 
(21—10, 21—12), Negiilescii-Ste- 
panek 2—0 (22 20. 21—15),
Reti Fleisinger 1-2 (21 14,

17—21), Negulescu—
0 (21-6, 21—19).

mai bun dintre sportivii ro- 
a fost Dorin Giurgiucă, în 
vervă. El a acționat cu lo- 
puternic.e de atac din ani-

17—21. 
Climelik 2

Cel 
mâni 
mare 
vituri 
bele părți. Bine s-an prezentai Ne
gulescu și Reti. Dar în meciurile 
pierdute la Fleisinger, ci au avut 
citeva momente de deconcentrare 
cînd au fost surprinși de lovi
turile rapide ale jucătorului ce
hoslovac. Cît privește pe repre
zentanții clubului Lokomotiv Brno, 
ci au încercat să opună o rezis
tență dîrză, dar au fost nevoiți 
să cedeze în fața unor adversari 
superiori.

Două zile pînă la marea fi
nală a voleiului continental, 
meciul Rapid — Dinamo pentru 
,Cupa campionilor europeni" ! 
Pregătirile febrile ce preced 
startul se apropie de sfîrșit. în 
sala de Ia Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale, care va 
găzdui evenimentul sportiv al 
săplămînii, voleibaliștii de Ia 
Rapid și Dinamo au făcut pri
mele antrenamente ieri după- 
amiază. Lucru intens, plin de 
migala finisărilor tactice, pe 
compartimente și în asmablul 
echipelor, purtînd semnele 
clare că întrecerea din finala 
„C.C.E." se va situa la un nivel 
ridicat. O garantează forma ex
celentă a ambelor formații, 
ne-o promit, fără cea mai mică 
rezervă, căpitanii echipelor, 
maeștrii emeriți ai sportului H. 
Nicolau (Rapid) și Ed. Derzei 
(Dinamo).

„împreună cu amicii, dar și 
adversarii noștri de la Dinamo, 
ne-a spus Nicolau, am furnizat 
totdeauna dispute aprige și de 
foarte bună valoare. O vom 
face mai cu seamă acum, Ia 
această mult așteptată finală 
românească a „C.C.E.". Aseme
nea dinamoviștilor, ne-am pre
gătit temeinic. Și, ca de obicei, 
pentru victorie! Ușor nu va 
fi, știm. Băieții de la Dinamo 
practică un joc mai sigur ca 
oricînd in linia a doua, iar 
combinațiile lor din alac ne dau

mult de furcă. Le-am studiat 
însă cu minuțiozitate și credem 
că blocajul nostru, prezentînd 
unele inovații, le va putea re
duce eficacitatea I

din jocul colegilor noștri de 
la Rapid, am chibzuit, am .con
fecționat" și am pregătit citeva 
surprize de ordin tactic. Veți 
vedea, prin ele voleiul nostru

Derzei și Gane iu Nicolau și Drăgan 
Văzuți de Neagu Rădulescu

132 p. 2. Șc. gen. nr. 
113.5 p, 3. Șc. gen. nr. 
1123 p; fete: 1. Șc. gen. 
120 129,5 p, 2. Șc. gen. nr.
108 p. 3. Șc. gen. nr. 114 10

S-au evidential echipele Șco
lilor generale nr. 120 (prof. Li- 
via Vasiliu), nr. 114 (prof. Co
rina Stănescu), nr. 99 (proi. Ana 
Neguți) și nr. Ill (prof. Maria 
Stăpinoiu).

Citeva rezultate: CAT. 12— 
13 ANI: BĂIEȚI: 50 m : St. 
Vasilică 6.9; 300 m : I. Braun- 
stein 4-L3; lung.: L. Demcioc 
4,40; mingea de oină : N. Man 
50,50 ; FETE : 50 m : M. Cazan 
7,6; 200 m: Cazan 31,1 ,- lung.: 
V. Boureanu 4,15; mingea de 
oină : FI. Velciu 35,20; CAT. 
14—15 ANI: BĂIEȚI: 60 m: 
G. Mihai 7,8; 400 m : N. Pițu 
57,0; lung. : S. Moacă 5,26 ; 
inălț.: C. Sasu 1,50; FETE: 
60 m : E. Iacob 8,6; 300 m : C.

â

(Continuare în pag. a 2-a)

la
Luptători români — 

campionatele europene 
de la Essen

fi prezenți la un mare concurs 
internațional ce se va desfășura 
între 14 și 21 mai la Moscova.

• Făgăduieli și din partea lui 
Derzei: „Vom lupta din răs
puteri în apărare ca și în ofen
sivă. în vederea unei cît mai 
bune comportări, a unui cît 
mai reușit spectacol și pentru a 
contracara efectul exactității

desigur că va ciștiga. Secretul 
lor însă vă rugăm să ne îngă
duiți a-1 dezvălui doar 
bată 1“
. Să nu-i refuzăm. Pînă
bătă nu mai e decît... mîine !

— C. F

sîm-

sîm-

Lotv 
al țâ: 
pe calea aerului, în R.F. Ger
mană la campionatele europene, 
întrecerile vor avea loc la Es
sen in zilele de 13, 14 și 15 mai. 
Au făcut deplasarea Cornel Tur
turea (categoria 52 kg) Ion Baciu 
(cat. 57 kg), Simion Popescu 
(cat. 63 kg). Ion Gabor (cat. 
"1 kg.). Ion Țăranu (cat. 87 kg).

Nicotae Martinescu (cat. 97 kg)

Trăgători români 
peste hotare

Zilele acestea o serie 
gători români iau parte 
niri internaționale în 
vacia și U.R.S.S. Astfel, 
și 17 mai trăgătorii ludith Mos- 
cu, L. Cristescu (pușcă), G. Ma
ghiar și D. Iuga (pistol) vor 
concura la Plsen iar Margareta 
Enache, Ioana Soare, Iuliana Da- 
roezi, St. Caban (pușcă), I. Piep- 
tea și T. Jeglinschi (pistol) vor

de lupte greco-romane 
noastre a plecat ieri 

R.F. ~
in

Gniiescu — Ciucă 
și Mihalic —Dinu 
semifinalele de box

70 
și

tră-de
la înltîl- 
Cehoslo- 
între 12

Ieri dimineață a avut loc Ia se
diul federației de 
tragerea la sorți a 
din cadrul turneului 
campionatelor republicane 
viduale de seniori. Iată progra
mul primei reuniuni, ce se va 
disputa miercuri 18 mai : muscă: 
I. Mica (Dinamo Buc.) — C. Pop 
(Dinamo Craiova), C. Grulescu 
(Steaua) — C. Ciueă (Steaua); 
pană ; C. Stanef (Dinamo Buc.)
— C. Buzuliuc (Dinamo Craio
va), C. Crudu (Dinamo Buc.) — 
O. Gorea (Progresul Reghin) ; 
ușoară ; I. Mihalic (Dinamo 
Buc.) — I. Dinu (Farul C-ța) ; 
M. Dumitrescu (Dinamo Buc.) — 
V. Tudose (Steaua); semimijlo- 
cie : I. Pițu (Gaz metan Mediaș)
— C. Niculescu (I.C.F.); mijlocie- 
ușoară : I. Covaci (Dinamo Buc.)— 
E. Constantinescu (Dinamo Cra
iova). M. Anghel (Metalul Buc.)
— H. Stumpf (Steaua); semi
grea: v. Perianu (Progresul 
Brăila) — I. Momea (Dinamo 
Buc.). V. Trandafir (Steaua) — 
Gh. Preda (Farul C-ța).

specialitate 
meciurilor 
final al 

indi-

CU FORȚE PROPRII!...
Un factor care favorizează organizarea unei 

activități sportive cit mai rodnice, multilaterale, 
îl constituie și existenta pe lingă fiecare aso
ciație a unor amenajări sportive simple. Acolo 
unde preocuparea în această direcție s-a făcut

vorba de „Biruința” Tg. Jiu, a fabricii de ți
garete

■st
Problemă majoră, amenajarea de terenuri 

sportive simple s-a aflat de la începui pe primul

TRIBUNA SCHIMBULUI 
DE EXPERIENȚĂ

plan al preocupărilor consiliului asocia
ției noastre. Este foarte adevărat că în 
direcția bunei organizări de concursuri 
și competiții, organele locale UCFS 
ne-au acordat tot sprijinul, ne-au oferit 
în repetate rînduri posibilitatea de a 
folosi stadionul orășenesc. Dar, ca buni

gospdari, ne-am gîndit că ar fi mai bine să 
simțită, rezultatele în activitatea sportivă com- ne creăm terenuri sportive proprii, contribuind 
petițională nu s-au lăsat așteptate.

Materialul pe care îl publicăm în rîndurile 
de mai jos reprezintă o experiență pozitivă din 
munca unei asociații sportive -fruntașă în ac
țiunea de amenajare de terenuri simple. Este

IOAN PETRACHE ANASTASE 
președintele Consiliului asociației 
sportive „Biruința” — Tg. Jiu

(Contiruare în pag. a 2-a)
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Desene de S. NOVAC |

Clubul Universitatea Cluj nu 
a ridicat la timp de la tipogra
fie afișele comandate pentru 
meciul de handbal eu S.S.E. Bu
zău. disputat în anonimat. (P. 
Kadvani-coresp.).

— Cei interesați nu au dilat 
de meciul de handbal, dar despre 
neglijența noastră o să afle toată 
lumea 1

Mai muiți spectatori din Pi
tești ne întreabă ciad va fi 
instalat ceasul, promis de 
mult, pe stadionul orașului.

— Ei, am cîștigat și azi! Să 
lie într-un ceas bun!

— Te rog, te rog! Știu la ce 
taci aluzie...

La întrecerile sportive școla
re din Tîrgoviște, profesorii și 
îndeosebi profesoarele de e- 
ducație fizică obișnuiesc să 
arbitreze în ținută de oraș. 
(M. Avanu-coresp.).

— Te rog, Nicule, să intrăm și 
nof puțin. Vreau să văd parada 

i modei...

I
I
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I 
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ciului) este lăsat în paragină 
de anul trecut. (I. Boțocan- 
coresp.).

Terenul de volei al asocia
ției sportive Telefoane din Si- I 
biu (aflat în vecinătatea ofi- I

— Președintele asociației, M. I 
'Ungureaiiu : — De ce ne-or ii ■ 
icriticind că am dat uitării tere- a 
nul? Nu-1 avem noi in vedere | 
taald ziua?!

UN TURNEU UTIL

Nu de mult, echipa feminină a clu
bului Universitatea București a par
ticipat la un turneu organizat la 
Belgrad de formația locală Radnicki. 
Rezultatele obținute de studentele 
bucureștene le-am publicat Ia timp. 
Cititorii își amintesc, desigur, că Uni

versitatea a terminat neînvinsă acest 
turneu, pe care l-a și cîștigat. Adău
găm că după turneu, la invitația or
ganizatorilor, echipa bucureșteană a 
mai susținut un meci amical cu Par
tizan Belgrad, pe care a întrecut-o 
clar cu 16—8 (8—4). Participarea ia 
întrecerea de la Belgrad — unde 
echipa noastră s-a bucurat de fru
moase aprecieri din partea specialiști
lor și ă presei de specialitate — a 
fost foarte util. Jucătoarele și în spe
cial cele tinere au avut posibilitatea 
să cîștige în experiența jocurilor in
ternaționale, disputate în compania 
unor formații bune.

Peste500 de copii la startul 
unei competiții de atletism 

pe echipe!
(Urmare din pag. 1)

Vlad 47,8; lungime : I. Buda 4,22 ; 
înălțime : E. Iacob 1,25. (E. COZMA- 
coresp.). <

In întreaga țară se desfășoară nu
meroase competiții de atletism de la 
care corespondenții noștri ne-au co
municat o serie de rezultate :

PETROȘEN1. Pe stadionul Jiul a 
avut loc un concurs în cadrul căruia 
I. CsimbaJmosi (Lupeni) a sărit 6,49 m 
!a lungime, iar V. Ularu (Petrila) a 
alergat 800 m în 2:07,1. (S. BALOI).

PLOIEȘTI. Concurs de triatlon. Ju
niori 1 : M. Zamfir 1357 p ; Junioare I: 
El. Oancea 1963 p. (M. BEDROSIAN).

CUGIR. Juniorul Gh. Dăian a 
aruncat discul de 2 kg la 39,85 m — 
nou record regional. (EM. SCHNEI- 
DER-antrenor).

BISTRIȚA. Peste 120 de concurenți 
prezenți fa startul întrecerilor. Băieți: 
60 m : L. Catona 7,9; greutate — 
S kg: I. Herman 11,20; disc — 1,5 kg: 
Herman 40,08 ; fete: 60 m : R. Baciu 
8,5 ,- 300 m : M. Rusu 49,4 ,- lungime : 
Baciu 4,45. (R. ENCEANU).

BUCUREȘTI. în împrejurimile sta
dionului Tineretului a avut loc com
petiția de marș pentru juniori orga
nizată de asoc. sportivă Telefoane. 
JUNIORI I — 5 km : I. Budulac (Vi
itorul) 25:33,0, Gh. Jugănaru (Telef). 
fr. Caciu (Telef), FI. Burcea (Telef). 
Favoritul probei Gh. Nicolae a aban
donat. JUNIORI H — 3 km : I. Gol- 
cea (Telef) 14:39,0, V. Bălănescu (Te
lef.), N. Zahiu (Met.), Al. Annhel 

■ Met.). (N. D. NICOLAE)

RĂSPUNDEM
• NICOLAE B.4LCU (București) 

ne-a trimis o scrisoare în care arăta 
că în cartierul Jiului-Scînteia copiii 
nu au unde să se joace, să facă 
sț>ort. El propune să se organizeze nn 
campionat de fotbal pentru copii, cu 
echipe de blocuri sau străzi.

Federația română dc fotbal ne-a co
municat că propunerea va fi discutată 
cu clubul Rapid, pentru ca acesta să 
ia măsuri în vederea organizării unor 
competiții pentru copiii cartierului 
respectiv în timpul vacanței de vară.

• 4LEX 4 MORÂRIT-4, P. PO- 
PESCL și alți iubitori ai fotbalului 
din Ploiești ne-au sesizat faptul că 
la stadionul Petrolul numerele de pe 
bănci sînt șterse și că de cele mai 
multe ori vînzarea biletelor la casa 
stadionului se face ’greoi, spectatorii 
fiind obligați să piardă mult timp.

Clubul sportiv Petrolul Ploiești r.e-a 
răspuns că cele semnalate sînt juste. 
Pc băncile din tribunele stadionului 
foarte multe numere sînt șterse. De 
altfel, stadionul se află în reparație, 
care va dura cîteva luni. în acest 
timp se va reînnoi- și numerotarea 
băncilor. în ceea ce privește vînzarea 
biletelor, s-au luat măsuri pentru a- 
menajarea unor noi case de bilete care 
vor putea satisface operativ solici
tările spectatorilor.

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ

Duminică se va disputa etapa a 
XV-a în seria I masculină și a XVI-a 
în celelalte trei serii. în Capitală vor 
avea loc patru întîlniri, programate 
astfel : Dinamo — Universitatea Bucu
rești (m), teren Dinamo, de la ora 
10; Steaua — Știința Galați (m), te
ren Progresul, de la ora 11,30; Rapid 
— Voința Sibiu (m), teren Giulești, 
de la ora 15,45 și Rapid — Universi
tatea București (f), teren Giulești, de 
la ora 17.

FINALELE JUNIORILOR

Mîine vor începe turneele finale 
ale campionatului republican de ju-

LUPTE

Au fost desemnați campionii de juniori la „libere*’ 
ai orașului București

? ?

Duminică în sala Giulești. 64 de tineri 
luptători din cluburile bucureștene s-au 
întrecut pentru a obține calificarea la fi
nalele campionatelor republicane de 
lupte libere — juniori (Reșița 20—22 mai). 
Pe cele două saltele de concurs au evo
luat juniori,, de la Progresul, Dinamo 
Rapid, Steaua, Metalul și Centrul experi
mental sportiv Viitorul.

întrecerile au fost viu disputate, pri
mii clasați fiind cunoscuți numai după 
ultimele meciuri. Din numeroasele întîl
niri apreciate pentru dîrzenia și comba
tivitatea tinerilor luptători am reținut 
cîteva : V. Nina (Dinamo) — P. Andro- 
nache (Rapid) la categoria 52 kg, I. Ju- 
gatu (Dinamo) — Gh. Marghidan (Viito
rul) la cat. 60 kg, N. Stoica (Steaua) — 
D. Niculescu (Dinamo) la cat. 70 kg.

îmbucurător este faptul că majoritatea 
juniorilor bucureșteni au folosit proce
dee specifice stilului de „libere”. Ce-i 
drept, gama acestora este încă săracă, 
dar reprezintă o bază de plecare pentru 
activitatea viitoare. Secțiile de lupte din 
Capitală continuă să fie deficitare la ca-

Pe terenurile Universității,
5 1

întreceri studentesti» >

Jocurile primei etape a campiona
telor universitare ale Capitalei s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
masculin : Medicina — Arte 80—64, 
Politehnica — Arhitectura 103—36, 
Construcții —Medicina 88—54, Uni
versitatea — I.P.G.G. 77—61, ICF — 
ISE 94—55 ; feminin : ICF — Medi
cina 81—51, Construcții — ISE 52— 
32, Arhitectura — Politehnica 40—38. 
Azi, de la ora 16, pe terenurile Uni
versitatea, au loc semifinalele după 
următorul program: teren I: Poli
tehnica — Construcții (m), ICF — 
Universitatea (m); teren II: ICF — 
Construcții (f). Arhitectura — Uni
versitatea (f). (CR. POPESCU-coresp.).

CITITORILOR
• L» întreprinderea comercială ra

ională din Mizîl am trimis o sesizare 
în legăturii cu faptul că în unele ma
gazine de desfacere a materialelor 
sportive se condiționează vînzarea 
unor articole mai solicitate de cum
părarea altora mai puțin căutate. Un 
asemenea caz s-a petrecut cn dele
gatul asociației sportive Minerul din 
corn. Coptura, care a vrut să cum
pere popice și a fost obligat să cum
pere și patru bile.

Conducerea întreprinderii sus amin
tite ne-a comunicat că personalul de 
la magazinul respectiv a procedat 
greșit, întrucit aceste materiale se 
vînd separat. Gestionara magazinului 
care se face vinovată de acest lucru 
va fi sancționată.

• MIHAI IONIȚA (Mislea) și-i 
manifestat nemulțumirea față de ar
bitrajul prestat de P. Sotir din Me
diaș in partida Rapid—Farul.

Sesizarea a fost trimisă Federației 
române de fotbal care ne-a răspuns 
următoarele : ., Apreciem ca justă se
sizarea tor. M. loniță si vă anunfăm 
că colegiul central a luat măsuri îm
potriva arbitrului P. Sotir“.

N.R. Din păcate, arbitrul P. Sotir 
n-a învățat nimic din aceste măsuri. 
Dovadă: recentul său arbitraj din 
meciul Progresul—C.F.R. Roșiori.

niorl. La P. Neamț se vor întrece 
echipele de juniori (S.S.E. Buzău, 
S.S.E. nr. 2 București, S.S.E. Petroșeni 
și S.S.E. Tg. Mureș), iar la Buzău cele 
de junioare (S.S.E. Sibiu, S.S.E. nr. 2 
București, S.S.E. Arad și Start Tg. 
Mureș). Jocurile vor avea loc vineri, 
sîmbătă și duminică.

ÎN CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Ultimul joc (tur-retur) înaintea tur
neului final masculin s-a disputat la 
Craiova: Electroputere — Marina 
Constanța 20—14 (9—7) șl 18—15 
(7—7). Rezultatele n-au fost însă 
omologate, meciurile fiind contestate 
de cele două echipe.

tegoriile mari de greutate, la care s-au 
prezentat foarte puțini concurenți. Din 
această cauză yla categoriile 81. 87 și 
peste 87 kg s-au calificat pentru finale 
cite un... singur concurent !...

Pe primele locuri s-au clasat: cat. 48 
kg: I. N. Tirnăveanu (Metalul), 2. L. 
Câtinescu (Steaua), 3. St. Năstase (Dina
mo); cat. 52 kg: 1. T. Enache (Dinamo),
2. V. Nina (Dinamo), 3. P. Andronache 
(RapicJ); cat. 5S kg: 1. I. Șerban (Rapid), 
2. M. Stan (Steaua), 3. Z. Samson (Pro
gresul); cat. 60 kg: 1. I. Jugatu (Dinamo),
2. Gh. Marghidan (Viitorul), 3. V. Aibu 
(Rapid); cat. 65 kg: 1. I. Dumitru fC. S. 
„23 August”), 2. N. Stăniaă (Progresul),
3. Gh. Covaci (Dinamo); cat. 70 kg: 1. 
Gh. Rață (Progresul), 2. V. Antonie 
(Progresul), 3. N. Stoica (Steaua); cat. 75 
kg: 1. Fl, Hioreanu (Dinamo) 2. M. Ne- 
delea (Progresul); 3. I. Nănuț (Progresul) 
cat. 81 kg: P. Andronache (Progresul); 
cat. 87 kg: I. Munteanu (Dinamo); cat. 
peste 87 kg: Gh. lordache (Rapid).

C. CHIRIAC

„Cupa S.S.E.** pentru școlile 
generale din Brașov

Toate cele 19 școli generale din Bra
șov au început o competiție de baschet, 
-Cupa Ș.S.E.”. devenită tradițională șl 
care se desfășoară în ultimul trimestru 
al fiecărui an școlar. întrecerile sint 
organizate de S.S.E. și sînt dotate cu 
premii pentru cei mai completi jucă
tori, pentru cei mal eJicaci și, ’ bineîn
țeles, pentru echipele cîștigă'toare.

După un tur eliminatoriu, în competi
ție au rămas cite 8 formații de băieți 
și fete, împărțite în două serii, care-si 
dispută întiietatea sistem turneu. In 
cursul meciurilor desfășurate pînă acum 
s-au remarcat, prin nivelul tehnic și 
spectacular al jocului practicat, echipele 
școlilor generale nr. 10, nr. 3, nr. 6 la 
fete, nr. 5, nr. 3, nr. 4 și nr. 13 ia băieți. 
Ca elemente cu calități deosebite, de 
mari perspective, s-au evidențiat : M. 
Moldovan, E. Leca, L. Iile, C. Pavel, Gh 
Bara, D. Teriteanu ș.a. Scopul final al 
competiției este depistarea elementelor 
care vor alcătui selecționatele, orașului 
Brașov pentru „Cupa Carpați’ și „Cupa 
tînărul baschetbalist".

prof. ELENA ROȘU

Uniunea Regională 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

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

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

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

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

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

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

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

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

proprii ••••
(Urmare din pag. 1)

în acest fel și la sporirea amenajări
lor sportive din orașul nostru.

Ce urma să facem ?
în principal, un teren de volei, o 

arenă de popice, cîteva amenajări 
pentru gimnastică și un sector de să
rituri pentru atletism; altfel spus, 
amenajări pentru sporturile care se 
bucură de larga prețuire a tineretului 
din întreprinderea noastră.

Trebuie să spun că acțiunea n-a 
fost de loc simplă, pe de o parte pen
tru că sîntem o asociație sportivă 
destul de mică (220 de membri 
UCFS), iar pe de altă parte datorită 
specificului întreprinderii: majori
tatea salariaților sînt femei.

Totuși, printr-o bună organizare a 
acțiunii — prin mobilizarea oameni
lor la muncă patriotică — am reușit. 
Astfel, am organizat echipe de spor
tivi și sportive pe schimburi care, 
cite o oră sau două pe zi au început 
treaba prin a delimita și •'amenaja 
spațiul pe care urma să apară viitoa
rele terenuri sportive. După cîteva 
luni de muncă susținută au apărut 
terenul de volei, bara fixă și arena 
de popice.

Tot ce am amintit, pînă acum ține 
de capitolul „realizări*. Restul obiec
tivelor propuse — sectorul de sări
turi, inelele pentru gimnastică etc — 
rămîne să Ie facem în curînd pentru 
că activitatea în aer liber a și în
ceput să se desfășoare cu „motoarele 
în plin". Nu încape nici o îndoială 
că si ele vor fi înscrise, cit de cu
rînd,, în „bilanțul" asociației spor
tive. Cînd fac o asemenea afirmație, 
mă bizui pe entuziasmul celor care 
și-au adus aportul la transformarea 
unui loc viran într-un veritabil mi- 
crostadion... Mi-aș îngădui să fac 
cîteva evidențieri: colectivul tineri
lor de la atelierul mecanic, cel de 
la întreținere ca și de la împachetat 
țigarete. Iar nominal: tovarășii Aurel 
Croitoru, loan Lungan și Gheorghe 
Stoiculescu.

In încheiere, aș vrea să subliniez 
că tot ce s-a realizat la noi, Ia „Bi
ruința*, poartă pecetea pasiunii tu
turor tinerilor pentru sport. Este o 
condiție esențială dar și o calitate a, 
tineretului din întreprindere și fără 
de care proiectul nostru ar fi prins 
cu greu viață. Peste puțin timp vom 
avea prilejul să consemnăm primele 
rezultate obținute în noua ediție a 
campionatului asociației sportive, în
ceput de curînd.



Petrolul—Siderurgistul 1-0 (0-0, 0-0) Rapid—CS. MS. lași 2-0 (O-O)
TITEȘTI, 11 (prin telefon, de la tri- 
EswZ nostru). — Partida disputată în 
calitate a întrunit sufragiile publicului 
Intru jocul viu disputat de cele două 
pipe, pentru dîrzenia cu care au luptat 
tbaliștii din Ploiești și Galați. Petro- 
tii au dominat mai mult, au com
itat spectaculos la mijlocul terenului, 
I tras aproximativ 30 de șuturi, din
ii care 20 pe spațiul porții. Totuși, 
pi Badea nici Dridea I n-au putut timp 
I 110 minute să înșele vigilența por- 
rului Flore» eare a apărat excepțional. 
Icătorii Siderurgistului s-au' apărat cu 
Lit succes, fundașii Pal, Voicu și Ve- 
I constituind un zid de nepătruns. 
I același timp, gălățenii au inițiat o 
Lie de contraatacuri periculoase și 
pai imprecizia în șut a lui Voinea 
IStătescu a făcut ca scorul să nu le 
I favorabil în ultimul sfert de oră, 
Id au avut inițiativa. După 90 de mi
le scorul a rămas alb și cu toate 
■ jucătorii ambelor echipe păreau epui- 
li, meciul propriu-zis a început abia.» 
I prelungiri. Petrolul continuă să do
me cu fundașii pe linia de centru, 
I eînd înaintașii gălățeni porneau la 
Ic momentele de emoție la poarta 
I lonescu căpătau intensitate maximă, 
■■tastă perioadă se acordă nume- 
Bc cornere, auturi pentru regruparea 
■elor. In min. 97 — în plină domi- 
B: petrolistă — fundașul Mocanu a-

Dinamo București - Universitatea Cluj
3-1 (0-1, 1-1)

WEDIAȘ, 11 (prin teleion, de U 
ttisul nostru).
lalanța a înclinat în finalul me
ni în favoarea echipei bucures- 
e care după cele 120 de minute, 
îștigat pe merit cu 3-1. Ambele 
pății au merite pentru felul cum 
I jucat. învinșii, după aspectul a 
He minute de joc au fost mai o- 
Ițeni, mai bine orientați în cimp, 
[avut o apărare masivă în care 
la, in zi mare, a anihilat acțiu- 
Kioamoviștilor. In plus, în a- 
Etă perioadă studenții clujeni au 
[(prin Marcu și Ivansuc, ambii 
pare formă) o ripostă puternică 
rării dinamoviste. Două șuturi ale 
Uvansuc au nimerit bara (min. 37 
P).
ludenții clujeni au pierdut acest 
K în prelungiri cînd spre deose- 
I de bucureșteni, nu au mai avut 
Irse de nici un fel.
■imul gol a fost înscris în min. 
le Marcu, printr-un șut de la 18 
li (Datcii nu l-a putut reține, îm- 
lînd balonul în plasă). Acest 1-0 
■tenfiije pînă în min. 87 cînd, la 
lontraatac dinamovist de toată 
■usețea, Frătiiă îl scoate din 
■tă pe Gaboraș, centrează si 
■a se înalță dintr-un buchet de 
■ori reluînd cu capul în plasă: 
■.Lovitura" a fost decisivă pentru 
■“nți. In min. 92 Pîrcălab, pe 
■>ta, centrează lui Nunweiller VI, 
Ha trimite „moale* la centru, de 
H tot Pîrcălab (cu largul concurs

jșul — A. S. Aiud 
I 3-2 (3-0)

■UJ. 11 (Prin telefon). în min. 
■înd Crișul a înscris cel de al 
■a gol, spectatorii clujeni se aș- 
■j la un scor de proporții. Dar, 
■nii au considerat meciul jucat.
■ consecință, au oprit... motoarele, 
■ceput să plimbe balonul, să com-
■ fără rost și să complice jocul. 
Hrmare, formația din Aiud s-a
■ isat treptat de timiditatea din
■ parte a întîlnirii și a început 
■.să mai mult la atac. Elanului 
■a caracterizat jocul echipei din
■ i-a lipsit însă un suport teh- 
■i tactic. Chiar așa insă, dacă
■ al doilea al Aiudului ar fi
■ ceva mai repede și nu în min. 
■i este exclus ca ambiția cu care 
■)tat învingătorii Științei Craiova 
■>ă să restabilească egalitatea.
■ marcat : Mureșan III (min. 1),
■ (min. 18 și 25) pentru Crișul,
■ iv Tiutiu (min. 59) șiPal (min.

■rrbitrat corect N. Barna-Tîrnă-

■ ȘUI. : Eremia — Tălpaș, Solo- 
■Vaghi, Sacacî II — Vigu, Iacob 
^L-țani (min. 06 Damian), Mure- 
^■1, Sacacî HI, Mureșan II,

AIUD : Nicula — Moise, La- 
Mloarnă, Apahideauu — Florea, 
■- Pal, Păscui, Tiutiu, Crăciun.

V. MOREA-coresp. reg. 

junge în careul Siderurgistului ea o ve
ritabilă extremă, dar cînd este pe punctul 
de a șuta Voicu îi „suflă“ balonul. E- 
nervat, Mocanu (care pînă -atunci a ju
cat foarte bine) comite un gest repro
babil și-l lovește cu pumnul pe Voicu. 
Arbitrul îl elimină de pe teren. In in
ferioritate numerică, petroliștii fac efor
turi vădite pentru a-i suplini lipsa de pe 
teren. Ocaziile de marcare la ambele 
porțî devin mai dese decît în primele 
90 de minute. Moldoveanu șutează nă- 
praznic, dar Florea respinge. In min. 
107 gălățenii pierd marea șansă de a 
se califica: Stătescu, singur în fața porții 
lui lonescu, trage în... fundașul Florea. 
Ea un atac petrolist, Pahonțu se află 
pe extremă și centrează. Balonul ajunge 
la Badea care de la 20 m expediază un 
șut extraordinar, înscriind unicul gol al 
acestei partide de-a dreptul dramatice.

Intîlnirea a fost bine condusă de bri
gada de arbitri Marin Niti, Sinuoa Wrn- 
dres și Fr. Coloși.

PETROLUL: fanesea—Pahonțu, Boc, 
Florea, Mocanu — D. Munteanu, Dra
gomir — Diacul ă, Dridea I, Badea, 
Moldoreamt.

SIDERl RGISTUL: Fierea — Pal. 
Costache, Foita, Felea — Icnită 
(mia. 46 Dirr.a), Adam — Stătesca, 
Foinea, Keața, Ciocănar*.

CRISTIAN MANTE

al lui Musiâtea *rinu-;e balonul cu 
capul in goi : 2-1. In min. 114 se pe
cetluiește scorul- Pircâiab, pe stingă 
de astă da’3, snrinteai? 9! de 
centrează. Pexa luftează si NunweO- 
ler VI. atent înscrie: 3-L

Arbitrul Poo Garrilă — Brasov, a

DINAMO : Datco—Papa, Nuuweil- 
ler III, Nunweiller IA’, Stoenescu — 
Ghergheli. Ștefan — Pîrcălab, Varga. 
Frățilă. Haida 'min. 60 Nunweiller 
vn.

UNIVERSITATEA CLUJ: Gaboraș 
— Szoke, Pexa, Anca, Cimpeanu—V. 
Alexandru, Oprea (min. 90 Mustă- 
țea) — Marcu, Ivansuc, Adam, Sabo.

ION OCHSENFELD

Farul-Metalul Plopeni 3-2 (1-2, 2-2)

Iancu (Farul) înscrie al doilea gol al echipei sale în meciul cu Metalul 
Plopeni (Rezultat final: 3-2 pentru Farul)

Puțin a lipsit ca Metalul Plopeni, 
formație de categorie regională, să fur
nizeze surprize optimilor în dauna Fa
rului. Evoluînd tehnic și cu mult su
flet, fotbaliștii metalurgiști au avut 
momente dc evidentă superioritate: au 
condus cu 1—0 și cu 2--1, dar au fost 
nevoiți să cedeze în prelungiri în fața 
unui adversar pregătit mai bine doar la 
factorul fizic. Și în ceea ce privește 
organizarea jocului Metalul Plopeni a 
însemnat o plăcută surpriză. Echipa an
trenată de Em. Avasilichioaie a aplicat 
un 4—3-—3 destul e elastic: a reușit 
să închidă deseori căile de acces spre 
poarta lui Torz, a controlat mijlocul 
terenului, datorită activității laborioase 
desfășurată de Huza, Drăgan și Pana- 
itescu, în sfîrșit a contraatacat pericu
los, îndeosebi prin derutantul vîrf de 
atac Dragnea, creatorul primului gol 
înscris de Babane (min. 4) și realizato
rul celui dc al doilea (min. 20).

In ceea ce privește pe... învingători 
aceștia s-an prezentat pe linia ultime
lor lor evoluții — adică mediocru. A- 
părarea a comis greșeli puerile, mijlo

BACĂU, 11 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Băcăoanii duc dorul 
unui meci de „A‘ I Așa se face că. 
în așteptarea zilei cînd fotbaliștii lor 
vor reveni în prima categorie, ei au 
venit în număr mare — 12 000 de 
spectatori — la stadion, pentru a 
urmări intîlnirea de cupă dintre Rapid 
și C.S.M.S. Iași.

Neutri fată de cele două echipe și 
față de rezultat, ei au dorit, cel pu
țin, să vadă un fotbal mai bun decît 
cel pe care i le oferă de trei ani în
coace meciurile de „B*. Din păcate, 
„fotbalul* a fost foarte puțin prezent 
în partida de azi $1 numai datorită 
acțiunilor individuale (Dimitria TI) 
sau colective ale jucătorilor de la 
Rapid, în timp ce fotbaliștii ieșeni au 
constituit o mare decepție pentru 
spectatori.

Steagul rosu-Cluieana 
1-0 (1-0)

HUNEDOARA. 11 (prin teleionț.— 
După cum a început meciul, se pă
rea că clujenii vor da o replică vi
guroasă echipei brașovene, dar trep
tat. după ce au irosit ocazii bune de
gol prin Uifăleanu (mix 6 și 14) $1 
Stanciu (mim 10), ei cedează păsul 
si dau adversarilor posibilitatea să se 
impună printr-un joc mai tehnic. Uni
cul goi a fost înscris tu mim 16: 
Selymesi a pătruns pe centru, a șutat, 
portarul clujean ieșit in intisnpniaxe a 
respins piuă la Necula care a Înscris 
nestiugbent Deși au dosnirat în COO- 
tir.u^e. stegari: n-au axau reușit să 
înscrie. Clujenii ar ratat o singură 
cată in mim 60 prin Stanciu si n-a 

să se nrodură eca^area in 
rain. 76. ci nd arbitrul a trecut cu ve
derea na beat clar făcut iu careu de 
Jenei.

A arbitrat Mircea Ostaîîduc — 
Deva.

STEAGUL ROȘU: Adamacbe — 
Ivancescu, Jenei, Alecu. Naghi — 
Pescara, Zabaria — Selymesi, Ne- 
cula, Gane, Gyorfi.

CLUJEANA: Botiș (min. 85 Daniel)— 
Enesoaia, Dragomir. Nedelcu, Topan 
— Stinel, Hetrea (Roman min. 47)— 
Uifăleanu, Dumitrescu, Stanciu, Ene.

VOICU ALBU-coresp.

Foto : Șt. Ciotloș

cașii Manoiache și Koszka au acționat în 
contratimp, neconstituind ajutoare utile 
nici pentru linia defensivă și nici pentru 
eșalonul din față. Firește, atacul cons- 
tănțean nu se poate prevala doar de slă
biciunile celor doi mijlocași pentru a 
motiva lipsa totală de orientare în ma
joritatea acțiunilor întreprinse. In afară 
de primul gol (Iancu, min. 11) înscris 
la capătul unei acțiuni clare, bine des
fășurate, celelalte două (Iancu min. 71 
și Tîlvescu min. 103) au beneficiat și 
de concursul apărătorilor din Plopeni.

Arbitrul C. Bărbuleșcu (București) a 
condus satisfăcător următoarele forma
ții:

FARUL: Plică — Pleșa, THvescti, 
Costin, Gref —• Manoiache, Koszka — 
Zamfir, Iancu, Tufan, Kallo (min. 53 
Caranian ).

METALUL PLOPENI: Torz — Po- 
doreanu, Giurgiuveanu, Cepolschi, Jin
go — Huza, Drăgan, Pannitescu — 
Gheorghifă (min. 46 G. Marin), Dragnea, 
Babone.

G. NICOLAESCU

Se înțelege și din aceste rîndutl 
că, oricum, Rapid a meritat victoria în 
acest joc. Dacă în prima repriză 
bucureșienii n-au arătat mult mai 
mult decît adversarii lor, complăcîn- 
du-se și ei intr-un joc steril fără ori
zont. în partea a doua a meciului ei 
au imprimat jocului un ritm mai viu, 
an acționat mai dar, mal organizat, 
nelăsind nici un moment impresia că 
ar mai putea fi întorși din drum de 
C.S.M.S. Golul lui Voraico în pro
prie poartă (mix 48) avea să elibe
reze pe rapidiștl de tracul cu care 
abordaseră meciul pînă atunci. El au 
controlat de aci înainte jocul iar in 
min. 66 au oferit prin Dimitrin Q o 
fază deosebit de spectaculoasă (a- 
crsta a trecut în driblinq peste toată 
apărarea adversă și a marcat L care 
a recompensat intr-o oarecare mă
sură așteptările, pică atunci necor» 
Urmate, ale publicului.

In C-SALS. n-am pntut recunoaște

U.T.A.-Cimentul Medgidia 2-0 (2-0)
EJRVSOY. 11 Cpri» — Par

tida' a ira: aspecte diferite- In
pri-su rrprizx ploaia eare a eâznt
d’3 aksode»*! a str^ie-rni osremm con» 
tro’a! baleatohaU jocitc-rii dio Arad au 
rrsrșiî si c xisiraiisei o serie de acțiuni 
•ferire perieslaase, deal dintre de ter- 
~ 1 r - ’ - l 15. Chiru —
bÎBe serrit de debutantul Domide (din 
ech pa de j«rih>ri) — înscrie primai 
r>L in știa. Țirfea primește o pași 
de U Axeuie și majorează scorul la 2—0. 
Ic aceasU parte a jocaluî Cimenta) a 
acționa’ tînrid. cu un singur vîrf de 
alae (Aoîeu). In repriza secnndă, în 
timp ce U.T-A. joacă mai prudent, ini- 
luciii suu rar âvuliem ofensive. foiLaiiștii 
de !a Cl^n’u! devin mai activi, insistă 
pe cor.'raaiac ea 4—5 jucători și ajung

Steaua — Soda Ocna Mureș 2-0 (0-3)
RM. VTLCEA 11 (prin telefon). Victo

rie în mai puțin de 2 minute, — obținu
tă totuși eu mult efort. „So'da", în ciu
da diferenței de clasă, a abordat jo
cul cu multă dezinvoltură, tinînd timp 
de 45 de minute în șah pe învingătorii 
lui Vasco da Gama. Ieșind curajos la 
atac, acoperind bine terenul, fotbaliștii 
din categoria C au prestat un fotbal 
de calitate. în care Vancea și Podar II 
au pus adesea în cursă pe colegii lor. 
Dar, ce folos, aveau în fată o linie de 
apărare sigură în intervenții.

Ce ne-au arătat fotbaliștii bucureș
teni ? Un joc mereu... înainte, cu a- 
tacuri De ambele extreme. în care Crei- 
niceanu și Sorin Avram s-au „bătut* 
mult dar au și ratat numeroase ocazii. 
Așa că repriza se termină albă, cu 
perspectivă pentru o... lovitură de tea
tru. Intrarea lui Pavlovici în formația 
Steaua se face simțită din primul mi
nut : acțiunile ofensive devin mai clare.

Pronosport • Pronoexpres ® Pronosport
NUMERELE CÂȘTIGĂTOARE DE LA 

CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 11 MAI 1966

La tragerea din urnă a concursului 
special PRONOEXPRES nr. 19, din 
11 mai 1966 au ieșit următoarele nu
mere :

Extragerea obișnuită
22 7 13 34 9 30 ■

Numere de rezervă 19 25
Extragerea suplimentară :
Faza I : 33 17 40 22 3 37 48
Faza a Il-a : 8 1 29 30 39 3 16 
Fond de premii: 1.871.083 lei 
Tragerea următoare va avea Ioc 

miercuri 18 mai 1966 la București.
Depunerea buletinelor cîștigătoare 

la premiile obișnuite și suplimentare 
se va face la agențiile autorizate 
pînă sîmbătă 14 mal 1966 ora 13 în 
orașele de reședință regională, iar 
în celelalte localități pînă în ziua de 
vineri 13 mai 1966 ora 13.

Pentru a primi premiile la timp ți 
a evita contestațiile, scrieți numele, 
prenumele și adresa citeț, cu litere 
mari de tipar, pe verso talonului II.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 6 MAI 1966

Suplimentar 1 întreq : 1 a 87.809
Iei; suplimentar II: 4 a 13.508 lei si 
10 a 3.377 lei; categoria I : 4 a 
15.965 lei și 6 a 3.991 lei; categoria 
a II-a:: 7 a 7.982 lei șl 16 a t.995 
lei; categoria a IlI-a : 27 a 2 508 Ici 
și 32 a 627 lei; cateqoria a IV-a : 124 
a 567 lei și 123 a 141 lei ,• categoria 
a V-a : 86 a 816 lei și 86 a 204 lei; 
categoria a Vl-a: 88 a 671 lei și 171 a 
167- lei; categoria a Vil-a : 185 a
361 lei și 231 a 90 lei categoria a 
VIII-a : 239 a 259 lei și 395 a 64 lei. 

nici o clipă echipa care cu trei zii# 
înainte fusese gata să încurce soco
telile liderului, chiar pe terenul «- 
cestuia. Echipa ieșeană s-a mișcat 
greu, n-a avut resurse fizice șl mo
rale, ne-a sugerat adesea imaginea 
unui boxer care așteaptă să fie stra- 
pit cu apă pentru a-șl revent.

Arbitrul N. Cursant • Ploiești a 
condus în general bine. I se poala 
reproșa Insă lipsa de curaj în acor
darea unui 11 m la faultul în caren 
comis în min. 24 asupra Iul Matei

RAPID: Răducanu — Lupescu,
Motroc C. Dan, Greavu — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Dimitrin II. 
lonescu. Codreanu.

CSM.S.; Constantinescu — V. Po
pescu. Gheqhi («in. 65. Pop), Vor- 
nicu. Deleanu — Șteiănescu. Romilă 
— Matei. Lupulescu, Cuperman, 
Stoicescu.

J. BERARIU

de muhe ori in apropierea careului de 
16 m al textilișlilor. Ei nu reușesc însă 
«5 marcheze, pentru că atără pripit și 
trimit unele mingi la îrUîmplare. în lata 
porții arădene. Cu toate acestea compor
tarea echipei din Medgidia a lăsat a 
bună impresie.

U.T.A.; Weichelt (min 46. Com^n) 
— Biro, Bacoș, Metcas. Igna (min. 67. 
Czako) — Chivat Flomt — Pantea, Un- 
mide, Țîrlen, Axente.

CIMENTUL: Moslan — F, Daiid, 
Muslim, Adame^cu. Țăranii (min 83. 
Septar) — B. Darid. Stânăgui — Sicnir- 
lilfci. Badea, Poicu. Șerban.

A condus bine o brigadă de arbitri 
din Sibiu, avînd la centru pe Eugen 
Bucșe.

C. GRUIA -coresp. reg.

Primul gol este opera lui Pavlovici. 
(min. 47). Tot el înscrie și cel de-a! 
doilea gol (mip 48) dintr-o lovitură de 
la 11 metri, acordată pentru henț în 
careu. La 2—0 bucureștenii prind aripi, 
Soda se Regrupează însă în spătare. 
Steaua atacă susținut, cu multa pros
pețime, dar. apărarea supranumerică a 
echipei din Ocna Mures nu mai poate 
fi străpunsă.

Arbitrul vîlcean A. Alexandru a con
dus bine.

STEAUA : Sueiu (min. 75 Haidu) — 
Petescu, Hălmăgeanu, D. Nicolae, Tîm- 
pănaru — Negrea, Raksi — Micu (min. 
46 Pavlovici). Voinea, Sorin Avram, 
Creiniceanu.

SODA OCNA MUREȘ : Spaniol —
Duca. Podar I, Giurcuț, Vancea — Stan
ciu, Podar II — Popanică. Crișan, Popa, 
Mureșan.

DRAGOMIR ROȘ IA NU -coresp.

Premiul suplimentar 1 intrea de 
87.809 lei a revenit participantului 
ZOLTAN SZILAGY1 din Oradea.

Plata premiilor de la tragerea Loto 
din 6.V.1966 va începe în Capitală 
sîmbătă 14.V.1966 la Caseriile Loto 
pronosport din cadrul fiecărui raion.

In provincie plata premiilor se va 
face obișnuit prin casele raionale 
C.E.C., la primirea dispozițiilor de 
plată.

Prin mandat poștal Se vor expedia 
premiile parlicipanților din mediul 
rural, spitale, sanatorii și unități mi
litare.

iRubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto Pronosport).

De la I. E. B. S.
• Pentru meciul de fotbal S1EAUA 

— PETROLUL de duminică 15 mai, 
de pe stadionul .23 August*, biletele 
se găsesc de vînzare la casele spe
ciale din str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2. agenția C.C A. 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Giulești, patinoa
rul ,23 August'; parcul balelor Qbor, 
precum și Ia atțettfllle Lolo Pronosport 
din bd. 1848 nr. 39, calea GthPei 
nr. 121. calea Dudești nf. 88 str. 
Cotroceni nr. 8 și piața PrOOfesul 
(șos. Giurgiului).
• Casele din str. Ion Vidu Prono

sport Calea Victoriei nr. 2 stadioa
nele Dinamo și Giulești. vinci și bi
lete pentru meciul de volei RAPID — 
DINAMO BUCUREȘTI tiin cadf.il 
„Cupei campionilor europeni" rie 
sîmbătă 14 mai. de la Pav onul Ex
poziției Economiei Naționale.

cadf.il


Marii maeștri au dominat întrecerile 
celui de al Vll-lea turneu internațional de șah

CÂLÂRÎE a lll-a

ale Poloniei
V. KORCINOI

Si acum, start în sezonul 
competițiilor internaționale

După cîteva luni de intensă pregătire 
și după două concursuri de verificare, 
călăreții fruntași se află acum înaintea 
inaugurării sezonului competițiilor in- 

ionale. Timp de trei zile, înce- 
de duminică (15, 16 și 17 mai), 

e de seniori și juniori vor par
alele întreceri de la 
ia), la care sînt, de 
și călăreți din R. P.

la Novisad — ne-a
MIHAI TIMU — 

importanță prin

..Internaționalele" de scrimă

a „Cursei Păcii“

Al Vll-lea; turneu internațional orga
nizat de federația română de șah a luat 
sfîrșit. Ultima mutare făcută marți seară 
pe tabla cu 64 patrate, la care se în
treceau încercatul maestru internațional 
M. Czerniak și proaspătul promovat pe 
treapta superioară de calificare șahistă. 
jucătorul român B. Soos, a fost și ulti
ma din concurs. Intr-adevăr, deși în
treruptă, partida aceasta nu s-a mai re
luat ieri dimineața, Czerniak amintind 
pe arbitri că cedează. Hotărire periect 
motivată de prezența unei piese în plus 
în dispozitivul lui Soos. care mar a\ea 
șl un pion în drum nestingherit spre li
nia de transformare. Cu această victorie 
șahistul român realizează (și depășește 
chiar) norma necesară obținerii unei note 
de maestru internațional, totalizînd 9 
puncte. Totodată, el promovează pe locul 
patru în clasamentul definitiv al tur
neului, cu un număr de puncte egal ce
lui realizat de iugoslavul M. Matnlovi. i. 
dar cu un coeficient Soneborn superior 
(54,75 fată de 53,00).

lată, deci, încă o dată ordinea 
a primilor 
Gheorghiu 
Soos 9 p : 
nifik 8 p.

Prezenta 
taș este, deci, singura 
rîndurile marilor maeștri, 
cu autoritate primele trei L 
loviri încheind seria.

Rezultă că titlurile acordate de fede
rația internațională de șah sînt departe 
de a fi „devalorizate44, așa cum s-au 
emis unele păreri în cercurile de specia
litate. ci dimpotrivă, ele reprezintă o 
oglindă cît se poate de fidelă a forței 
șah iste. Din acest punct de vedere, tur
neul de la București oferă un argument 
categorie: Viktor Korcinoi. fost — și 
probabil viitor — candidat la titlul mon
dial, se distanțează de re 
ren ți lor : Florin Gheorghiu, 
în familia marilor maeștri, 
deplin atribuirea înaltului 
Kavalek. care tocmai aștea 
rea calificării supreme, se 
diat în urma sa.

Pentru noi. performanța 
Gheorghiu este desigur 
Campionul României a fost 
tre concurenți care a pus în 
cull a te pe câștigătorul întrect 
Korcinoi-Gheorghiu, o remiză 
luptă, rămîne nu numai una 
mai frumoase, dar și întîlnin 
a turneului. Credem că nu g 
nînd că dacă șahistul român g 
o cale de cîșlig în pozitia-cli 
lidei.. altul ar fi fost și rez

finală 
șase : 1. Vorcinoi I2*/2 p : 2. 
10 p; 3. Katalek 9'j p; 4. 
5. Malulmici 9 p; 6. Czer—

lui B. Soos in plutonul frun- 
deci, singura -imixtiune" îi 

marilor maeștri. can* ocup: 
Mat»

eoncu- 
intrat 

:.■* De
r

ne-

mă
sing in-

fi

li

pu-

faptul că prilejuiește, cu regularitate 
în luna mai, o verificare a stadiului 
de pregătire a călăreților celor trei 
țări. Este de reținut și programul com
plet al acestei competiții care include 
atît probe pentru seniori, cît și între
ceri rezervate juniorilor11.

De fiecare dată protagoniști ai a- 
cestei întreceri, călăreții noștri s-au 
pregătit cu seriozitate și pentru actuala 
ediție a competiției. La primul con
curs oficial al anului și, mai ales, 
după recent disputata competiție dotată 
cu „Cupa 8 Mai“, s-a putut aprecia că 
la Novisad reprezentanții noștri' au po
sibilități de victorie. Este Insă necesar 
ca în această competiție să se urmă
rească, pe lingă obținerea de rezultate 
bune, și omogenizarea echipelor, de la 
care așteptăm o comportare cit mai bună 
în întregul sezon.

Formația de juniori, pregătită de an
trenorul M. MĂINESCU, cuprinde urmă
torii călăreți : I. Popa (Steaua) cu 
Gclu și Struna : Gh. Moișeanu (Di
namo) cu Himalaia și Stoc; Gabriela 
Ionescu — la primul concurs interna
tional peste hotare — (Știința) cu Ar
caș -i Sulina : Mihai ,4Zuneanu (Știința) 
cu Floricel și Gratis, 
niori vor evolua: V. 
cu Gra'iela, Clasic și 
(Steaua) cu Simplon 
Kărhuceanu (7

Recer

In probele de xse- 
Pinciu (Dinamo) 

Neron; Gh. Langa 
și Gînd; Virgil 

:<*aua) cu Altai și Stejar; 
(Dinamo) cu Bîrsan și

Participanții la cea de a XlX-a e- 
diție a „Cursei Păcii" au parcurs 
miercuri o etapă dificilă, împărțită în 
două semiefape.

în cursul dimineții cicliștii și-au 
disputat întîietatea contracronometru 
individual pe un traseu de 17 km, cu 
profil muntos, între Tanvald și Har- 
rachov. Cel mai bun timp a fost rea
lizat de francezul Bernard Guyot, 
marcat cu 28:02, urmat — în ordine— 
de Dohliakov (U.R.S.S.) 29:00 și Al- 
bonetti (Italia) 29:10. Dintre alergă
torii români cel mai bine s-a com
portat Ion Ardeleanu, clasat pe locul 
17, la 1:46 de învingător.

După amiază s-a dat startul îr 
cursa cu plecare în bloc pe ruta Har- 
rachov-Hradec Kralove (108 km). Cîș- 
tigător : A. Benfatto (Italia) crono
metrat cu 2h 25:08. în ansamblu eta
pa a IlI-a a fost cîștigată de francezu' 
Bernard Guyot, cu 2h 52:30, iar ci
cliștii noștri au ocupat următoarei! 
locuri : 18 — Ardeleanu 2h 55:16 
53 — Ziegler 2h 56:41 ; 68 — Ciocai 
2h 
75 
2h 
conduc italianul Guerra la individ,_
și Italia pe echipe.

Astăzi se desfășoară etapa a IV-; 
pe ruta Hradec Kralove-Brno (138 km)

57:19; 73 — Ciumeti 2h 57:36 
— Suciu 2h 57:54 ; 91 — Grigori 
59:41. în clasamentele general 
-- —i c„.._

Turneul de polo de la Praga
FRAGA, 11 (Agerpres). — In tur- 

international de polo care se 
oară în localitate, S.K. Dynamo 

R.D. Germană) a învins pe Slo- 
estany (Cehoslovacia) cu 11—4

(3—1, 2—0, 3—2, 3—1), iar S.K. Leip
zig (R. D. Germană) a terminat 1< 
egalitate 4—4 (1—1, 1—2, 2—0, 0—I 
cu Ruda Hvezda Kosice (Ceho 
slovacia).

„Preliminarii" la
De vorbă

a

La baz de la Gr 
a vij-a t

campionatele mondiale de caiac-canoe
cu antrenorul emerit N. Xavasart
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MOSCOVA A 13-a partid. 
Petrosian — Spasski, pentn 
dial de șah, s-a întrerupt 
41 cu avantaj pentru Sp« 
meciului continuă să fie 7- 
rea lui Petrosian.

GOEPPINGEN. — In localitate s-a dis
putat meciul de floretă (feminin) dintre 
echipele selecționate ale Franței și F..F. 
Germane. Floretistele franceze au re
purtat victoria cu scorul de 10—6.

CAMBRAI. — Cu prilejui ur.ei reuni
uni internaționale de natație desfășu
rată la Cambrai, înotătorul francez 
Luyce a cîștigat proba de 100 m liber 
în 55,6. Pe locul doi s-a clasat belgianul 
Verbauwen, cu același timp.

NEW YORK. —- In cadrul unui con
curs atletic desfășurat la Austin, re
cordmanul mondial la aruncarea greu
tății, Randy Matson (S.U.A.), a cîștigat 
proba cu o performanță de 20,56 m. Re
cordul mondial este de 21,52 m.

HELSINKI. — Echipa de fotbal a Izra- 
elului. aflată în turneu în Finlanda, a 
susținut la Helsinki o nouă întâlnire cu 
selecționata țării. Fotbaliștii finlandezi 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0-0).

ROMA. — Finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Roma a revenit cuplului 
australian Roy Emerson—Fred Stolle, 
care în finală a învins perechea Nicola

Pietrangeli (Italia)—Cliff Drysdale (Repu
blica Sud-Africană) cu 6—4, 12—10, 6—3.

LIMA. — Selecționata masculină de 
baschet a U.R.S.S. și-a început turneul 
în Peru, jucînd la Lima cu echipa țării 
gazdă pe care a învins-o cu scorul de 
7o—31 (31—31). Cel mai bun jucător al 
echipei sovietice a fost Selijov care a 
înscris 26 de puncte.

TEL AVIV. — In cadrul competițiilor 
sportive organizate de clubul „Hap’oel”, 
înotătoarea americană Mady Ellis a cîș- 
tigat cinci probe în concursul disputat 
la Tel Aviv. Cel mai valoros 
l-a obținut în proba de 100 m 
1:02,4. In concursul de atletism 
registrat următoarele rezultate : mascu
lin : 200 m : Deer (Anglia) 21,5 ; 5 000 m : 
Graham (Anglia) 14:26,0 ; triplu salt : 
Igun (Nigeria) 15,78 ; ciocan : Winter 
(Austria) 60,70. Turneul de polo s-a în
cheiat cu victoria echipei iugoslave 
^Mladost Zagreb”. In competiția de bas
chet rezervată formațiilor masculine 
sWisla Cracovia* a învins echipa Uni
versității Georgetown (S.U.A.) cu scorul 
de 75—70 (41—38).

SANTIAGO DE CHILE. — Pentru pri
ma oară în istoria campionatelor mon
diale de schi, în cadrul ediției acestei 
competiții care va avea loc ’ în august 
la Portillo (Chile), proba masculină de 
slalom uriaș se va desfășura în două 
manșe.

ură î* mod deosebii.
Ze alte botăriri au fost 
îri legătură cu desfășura- 
impionatelor ?

se trei zile, seriile 
{500 m urmind să

selor eliminatorii). Star- 
rea in probele de fond se 
- ca la Snagov — în fața 
ficiale. întrecerile vor a- 
e ^Langer see" unde adin- 
iie a apei este de 3 m, iar 
:i de 0,2 m's. Referitor la 
concurs, să amintesc în- 

îmeo pistei (sub limitele regu- 
, care — in cazul cînd 
bate lateral dreapta, așa 
iicei se intîmplă în luna 
va crea canoiștilor mari

lamentare), 
vintui va 
cum de ol 
august — 
dificultăți.

— Care este situația înscrie
rilor ?

— Termenul limită este 1 iulie. 
Ptnă acum, pe adresa organizatori
lor au sosit înscrieri din 12 țări, nu
mărul sportivilor fiind in jur de 
290. Dar, în săptăminile următoare 
se vor înregistra în mod cert creș- 

—. teri foarte mari. Participanții la 
I campionatele mondiale vor locui în 

cartierul Karlshorst din Berlin, la 
circa 20 de minute de locul de con
curs.

— .Nu s-a discutat și despre... 
Ciudad de Mexico ?

sebit de util yi interesant a fost, în 
primul rînd, raportul prezentat de 
președintele FJ.C., dl. Charles de 
Coqueraumont Ni s-a adus, astfel, 
la cunoștință că jumătate din lu
crările de amenajare a canalului 
Cuemanco din laguna Xochimilico 
sînt terminate. In urma- cererilor 
speciale formulate de federațiile in
ternaționale de canotaj și caiac-ca
noe, lucrările au fost accelerate și 
s-au luat măsuri pentru ca, pînă la 
J.O., să fie schimbată apa canalu
lui, în prezent necorespunzătoare.

— Sînt și alte noutăți ?
— Da. Competițiile olimpice de 

caiac-canoe au fost programate pe 
patru zile, apreciindu-se ca neapă
rat necesară o perioadă mai mare 
de odihnă a concurenților. Întrece
rile se vor desfășura dimineața pen
tru a fi posibilă transmiterea lor 
în aceeași zi la posturile de televi
ziune din toate continentele.

— Revenind la Griinau, ce ne 
mai puteți spune ?

— La campionatele mondiale vor 
participa pentru prima oară și spor
tivii mexicani. Împreună cu ei vor 
face deplasarea și șase ofițeri de 
marină care vor „dubla" pe organi
zatori, în scopul acumulării unei 
experiențe pentru întrecerile olim
pice de la Xochimilico. Baza pregă
tirilor tehnice și organizatorice pen
tru J.O. a fost însă fixată anul 
trecut, la... Snagov, cu prilejul am-

piei documentații realizate de a 
Pablo Stock, 
mexicane de 
campionatele 
(ara noastră.

Cu ocazia conferinței de la Gri 
nau, care s-a bucurat și de preiei 
ța membrilor biroului F.I.C., s 
hotărît ca în perioada campionat 
lor mondiale să aibă loc și Congr 
sul federației internaționale de c 
iac-canoe și, de asemenea, confer^ 
ța comisiei medicale a F.I.C.. 
care activează, ca vicepreședin. 
și medicul român O. Popescu.

In încheiere, o știre de... perspe 
tivă. La Griinau a fost prezentat t 
model de canoe 6-f-l — ale căr 
calități au fost apreciate ca mulț 
mitoare — și urmează să fie lua 
în discuții introducerea acestei n 
probe în programul campionatel 
europene și mondiale din 1970.

președintele federați 
specialitate, prezent 
europene găzduite c

DAN GÎRLEȘTEANU

ASEARĂ, ÎN FINALA „C. C. E.“ LA FOTBA1

REAL MADRID-PARTIZAN RELGRAD 2-1 (0 0)
rezultat 
liber — 
s-au în-

Aseară, la lumina reflectoarelor, 
pe stadionul „Heysel" din Bruxelles, 
s-a disputat finala celei de-a 11-a e- 
diții a „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal. S-au întîlnlt echipele REAL 
MADRID și PARTIZAN BELGRAD. 
După un meci viu disputat, fotbaliștii 
spanioli au obținut victoria cu scorul 
de 2-1 (0-0), adjudeeîndu-și pentru a 
șasea oară trofeul pus în joc. Rea
mintim că Real Madrid cîștigase ul
tima oară „Cupa campionilor euro
peni" în 1960.

Prima repriză a întîlnirii a purtat 
amprenta nervozității cu care cele 
două echipe au abordat jocul, fapt ce

a influențat asupra nivelului tehnic 
Totuși meciul a plăcut prin dinamis
mul său. La început au atacat fot
baliștii iugoslavi, care au ratat două 
bune ocazii prin Hasanaghici și Ko- 
vacevici. Spre sfîrșltul primei părți 
Real Madrid combină mai periculos,

Mult mai bun a fost jocul în a doua 
parte. In general, Real Madrid a avut 
inițiativa dar cei care deschid scorul 
sînt fotbaliștii iugoslavi. In min. 52, 
Vasovici înscrie cu capul, în urma 
unui corner. Spaniolii ratează două 
mari ocazii prin Velasquez și Gento 
(min. 55 și 56) dar în minutul 69 
obțin egalarea prin Amancio care l-a

driblat pe Rasovici și a șutat pe lini 
Soskici. In continuare, madrilei 
sînt superiori și obțin golul victori 
în min. 79, printr-un șut puternic d 
afara careului, tras de Serrena, ,

Arbitrul Kreytlein (R.F.G.) a co 
dus echipele :

REAL MADRID : Araquistain, P 
chin, De Felipe, Sanchis, Pirri, Zocc 
Serrena, Amancio, Grosso, 
quez, Gento.

PARTIZAN BELGRAD:
Iusufi, Rasovici, Mihailovici, 
Vasovici, Bajici, Kovacevici, 
naghici, Galici, Pirmaier.

Vel?

Soski
Bece?

Has
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