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„CUPA TINEREȚII
l-au trecut 

puțini cicliști

—un examen greu pe care

Ploaia, frigul, vîntul, 
șeaua grea, alunecoasă au fă
cut din „Cupa tinereții44 
mai dificilă întrecere ciclistă 
din acest sezon, un examen se
rios al pregătirii și voinței ru
tierilor. Puțini au fost cei care 
l-au trecut. Mai bine de ju
mătate dintre seniori n-au pu
tut acoperi cei 100 km progra
mați duminică dimineața pe 
șoseaua București — Ploiești 
(varianta Buftea) făcînd cale 
întoarsă sau și-au găsit adă
post în mașinile 
Este, fără îndoială, 
rău44 în activitatea 
nn semnal de alarmă pentru 
antrenori.

Cursa a început rapid. Poa
te și pentru faptul că aler
gătorii simțeau nevoia să se... 
încălzească. Din plutonul masiv 
rftmîn tînd pe rînd grupuri de 
rutieri, astfel că Jupă 30 km 
în frunte sînt mai puțin de 
20 de cicliști. La km 36 spar
ge Zanoni. Antrenorul N. Voi- 
eu face o interesantă expe
riență. El îi oprește pe colegii

șo-

caravanei, 
„un punct 

acestora.

Start în cursa seniorilor.
Foto: N. Aurel

de club ai lui Zanoni (deși 
regulamentul curselor cicliste 
individuale interzice aceasta), 
rutierii C. Ciocan, N. Ciumeti

S-a încheiat etapa de iarnă
a campionatului republican

HRISTACHE NAUM de alpinism
(Continuare in pag, a 3-a)

Echipa feminină de șah a României
învingătoare in R. D. Germană

Reprezentativa feminină de șahLEIPZIG, 3 (Agerpres), r.:r.
a României a obținut o victorie clară în întîlnirea amicală 

>cu șahistele germane : îl’/î—4’/2. Da prima mașă, Alexandra 
‘Nicolau a învins-o cu l1/»—*/» pe cunoscuta maestră inter
națională Edith Keller Herman. Dintre celelalte jucătoare 
românce, cele mai bune rezultate le-au obținut Margareta 
Teodorescu și Margareta Perevoznic, învingătoare în am
bele partide susținute.

I

ULTIMA
VERIFICARE
A BOXERILOR

In continuarea pregătirilor 
pe care le fac în vederea a- 
propiatelor confruntări de la 
Istanbul *»î Roma, boxerii 
noștri fruntași vor urca din 
nou treptele ringului. Astă- 
seară. de la ora 19, compo- 
nenții lotului reprezentativ 
vor susține ultimul examen de 
verificare în fața selecțione
rilor fi a spectatorilor care 
vor fi prezenți din nou în 
tribunele sălii Floreasca.

Programul galei este, cum 
se spune, „tare*. Ca și în 
reuniunea precedentă, boxerii

Recent, 
sivul Retezat, 
între 
trele ____
iarna a campionatului repu
blican de alpinism la care au 
participat 15 echipe. Majori
tatea formațiilor au avut o 
bună comportare, acumulind 
maximum de puncte. Printre 
acestea sînt: Dinamo Brașov 
(conducător Al. Floricioiu), 
Armata I Brașov (A. Irimia), 
Metalul Hunedoara (A. Riti- 
șan) ș.a.

a avut loc în ma
pe un circuit 

cabanele Buta — Pie- 
- Gura Apei, etapa de

Universitarii orădeni

Cu trei ani în urmă s-a semnat 
Oradea „certificatul de naștere44

la 
al 

primei formațiuni cu caracter univer
sitar: INSTITUTUL PEDAGOGIG 
(cn o facultate de

În vara aceasta, 
„șarjă44, care se va 
ritatea specifică pe 
ale absolvenților, 
mîndrie pe care 
„pionieri44 
tice și administrative îl împărtășim 
și noi. deoarece ei vor deschide pri
ma filă a istoriei absolvenților aces
tui institut.

Atenția și migala cu care se pre
gătesc acești studenți atestă convin
gerea că intrînd în viitoarea vieții 
pedagogice ei 
de nădejde ai

Cei 38 de 
nn din cadrul 
fizică așteaptă 
drepte către 
muncă.

Și regiunea 
în ce mai mult nevoia predării edu
cației fizice de către cadre calificate. 
Cele 73 dc cadre cu pregătire supe
rioară și 108 cu pregătire medie, 
existente în regiune, sînt insuficiente 
fată de cerințele tot mai mari ale 
educației fizice în condițiile vieții 
contemporane.

Studenții Facultății de educație 
fizică se situează printre primii pe 
institut privind situația la învăță
tură, trei pătrimi dintre ei avînd 
note bune și foarte bune, iar absen
țele de la cursuri fiind o adevărată 
ra ritale.

Ei se bucură de o deosebită sim-

educație fizică), 
va ieși prima 

perpetua cu cicli- 
tablourile anuale 
Sentimentul de 

pe care îl trăiesc acești 
alături de cadrele didac-

vor deveni educatori 
noilor generații, 
studenți ai ultimului 
Facultății de educație 
nerăbdători să se 
viitoarele locuri

în- 
de

Crișana simte din ce

patie din partea tuturor studenților 
din institut și manifestă un spirit 
gospodăresc rar întîlnit. Cum găsesc 
puțin timp liber în programul de 
învătămînt sînt gata să depună mun
că obștească pe șantierele sălilor și 
terenurilor de sport, care se află că
tre stadiul încheierii lucrărilor și care 
le vor aparține. An pînă acum la 
dispoziție o frumoasă și modernă 
sală dc gimnastică sportivă și volei, 
o sală de gimnastică artistică și o 
sală de haltere. în scurt timp vor 
mai avea un stadion gazonat cu pistă 
de atletism și o tribună cu 3 000 
locuri, 3 terenuri 
baschet și 2 de

De reținut că 
magaziile sportive 
și întreținute cu i

Pe lîngă sediul pe care îl au Ia 
dispoziție, renovat în concordanță cu 
cerințele igienice și arhitectonice mo
deme, sîntem convinși că, peste un 
an, curtea va arăta ca un adevărat 
parc cu verdeață, flori, pomi, bănci 
și un reușit complex sportiv.

Institutul se poate lăuda cu spor
tivii și echipele care participă în 
campionatele republicane, regionale, 
orășenești și universitare la baschet, 
volei, handbal, fotbal, atletism, gim
nastică, schi și șah. Începînd din 
1967 vor 
natație și

Pentru 
(teoretică

de 
dei de volei, 2 

handbal.
sălile actuale 
sînt bine dotate 

o grijă deosebită.

I

exista și secții de lupte, 
tir.
munca didactică depusă 

și practică) merită eviden-

CORNEEIU RADUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu o directă de stînga, M. Dumitrescu „deschide44 garda adver
sarului său T. Voicu. Aspect de la reuniunea disputată vineri 

seara în sala Floreasca.

selecționați în lot vor avea de 
înfruntat adversari de valoa
re recunoscută, care — sîntem 
convinși — vor lupta cu ar
doare pentru a dovedi că nu 
sînt cu nimic mai prejos de- 
cit cei care vor îmbrăca tri
coul reprezentativ. Primul su
net de gong va chema între 
corzi pe Constantin Ciucă fi 
Ștefan Constantin. în conti
nuare, vor evolua „perechile* 
G. Gruiescu—Gh. Cristei ; 
G. Stanef — M. Ene; 
A. Iliescu—Gh. Stan ; Al. 
Murg—Gh. Gologan ; V. An-

toniu—Gh. Crăciun ; I. Ilo- 
doșan—C. Niculeseu ; Al. 
Popa—0. Baciu ; H. Stumpf— 
G. Anton ; Gh. Chivăr—I. 01- 
teanu ; V. Mariuțan-—N. Mo
toc.

Reuniunea de astă-seară 
este decisivă pentru boxerii 
care aspiră la selecția în e- 
chipa reprezentativă. După 

gongul final, antrenorul Popa 
va definitiva garnitura care 
ne va reprezenta țara la cam
pionatul balcanic de la Is
tanbul. Asa dar, atenție bo
xeri !

ÎNAINTEA TURNEULUI U. E. F. A.

ROMÂNIA-BULGARIA, 
miercuri, la Tîrgoviște

Miercuri, la Tîrgoviște, reprezentativa noastră de juniori ur
mează să dea ultimul examen înaintea campionatului european 
neoficial dc juniori — Turneul U.E.F.A., întîlnind o formație 
deosebit de puternică, echipa Bulgariei, recenta cîștigătoare a 
turneului internațional de juniori de la Torino (în finală 1—0 
cu Iugoslavia).

Oaspeții vor sosi cu avionul azi după-amiază.
Meciul dc la Tîrgoviște, cel de-al nouălea din palmaresul 

întîlnirilor româno-bulgare. va fi condus de Aurel Bcntu, ajutat 
la tușe de Alexandru Caricaș și Ovidiu Maior.

Studenții clujeni efectuează orele de educație fizică în aer liber. Iată-i 
in frumosul parc sportiv „Dr. Victor Babeș“ exersînd aruncarea suliței

Foto j Aurel Neagu

La redacție a sosit o scrisoare. Autorul 
ei - toyarâșul C. Ignatovici, de la C.S.G. 
— ne sesizează câ în ultima vreme au fost 
scoși din echipa „Siderurgistul" o serie de 
jucători, ceea ce a 
reducere a lotului 
„Nu sînt de acord 
cizează semnatarul 
masuri pripite și 
abateri".

Totala noastre adeziune la un asemenea 
punct de vedere, dar sa 
seamnd „orice abateri".

dus la o îngrijorătoare 
fotbaliștilor gâlâteni. 

cu indisciplina — pre- 
sorisorii — dar nici cu 
maxime pentru orice

vedem ce în-

Mîine, la Floreasca
Meciul de volei Rapid— 

Ruda Hvezda Praga (m). 
In semifinalele „C.C.EJ*

Cele două echipe mascu
line de volei ale noastre par
ticipante la ediția a VI II-a 
a „C.C.E.44 susțin săptămîna 
aceasta partidele retur din ca
drul etapei semifinale a com
petiției. înaintea dinamoviști- 
lor, care joacă sîmbătă 8 apri
lie în deplasare cu S.K. Leip
zig (învinsa lor cu 3—I din 
primul meci), rapidiștii își rc- 
întîlnesc la București adversa
ra din întîia „manșă44 a în
trecerii, campioana Cehoslova
ciei, Ruda Hvezda Praga.

Meciul Rapid București— 
Ruda Hvezda Praga (încheiat 
în tur cu 3—1 pentru voleiba
liștii cehoslovaci) se va desfă
șura mîine, cu începere de la 
ora 18, în sala Floreasca. un- 
de-i vom încuraja pe campio
nii noștri în lupta lor pentru 
calificare si în finala din acest 
an a „C.C.E.*.

Lotul echipei pragheze. an
trenat de fostul titular al re
prezentativei Cehoslovaciei, cu
noscutul internațional KareJ 
Broz, a sosit ieri după-amiază 
în Capitală

Azi, la Dinamo 
găzduiește 

ora 
de

Sala Dinamo 
astăzi, începînd de la 
15,30, meciul masculin 
volei Steaua București 
Viitorul Bacău, restanță
etapa a XIII-a a campiona
tului republican.

din

Pe teme de educație

aproape întotdeauna cine 
joacă Și cine nu. Și, în cea 
de a doua ipostază, el in
tuiește adesea chiar cau
zele.

Este, desigur, mult, par, 
fotbalul 
lui. ..

își are culisele

* 
nu mai 
formația

apar as- 
Siderur-

CLUB“!

Pasionat, devotat trup și 
suflet, de o fidelitate dem
nă de tot respectul, specta
torul de fotbal este omul 
căruia, de obicei, timp de 
9(j de minute nu-i scapă

memorează cu 
fiecare secvență 
de joc. E recep-

nimic. El 
exactitate 
a filmului _ . 
tiv la încercarea de efort 
ca și la simularea acestuia. 
Spectatorul de fotbal vede

De ce 
tăzi în . 
gistul jucătorii Radu Ma
tei, Valcan, Voinea, Florea, 
Cristian, Hulea și — de cu- 
rînd — Neagu ? Este, de 
fapt, întrebarea la care 
am căutat răspuns ascul- 
tînd multe păreri, notînd 
și verificînd o serie de în
tâmplări petrecute încă a- 
tunci cînd Siderurffistul 
era — spre marea satisfac
ție a gălătenilor — în „A".

Reconstituim, pentru în

ceput, momentele principa
te care au determinat neaș
teptatele (și, după cum se 
vede, neînțelesele) schim
bări în lotul Siderurgistu- 
lui : 1. Pauza campionatu
lui categoriei A (1965—1966) 
— cînd au fost scoși din 
echipă Radu Matei și Hu
lea, acordîndu-li-se trans
ferul pentru Oțelul (pe a- 
tunci amenințată de retro
gradare); 2. Terminarea 
campionatului, cînd pe baza 
unei analize a comportării 
jucătorilor s-a ajuns la 
concluzia că, pentru a re
veni în „A“, echipa tre
buie să fie formată din e-

DAN GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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SCHIMBARE DE LIDER 
iN CATEGORIA A
• POIJTEHNICA. IAȘI — 

ȘTiiNfA PETROȘENI 6—0. Su
perioritate evidentă a qazdelof 
care au cîșfigat majoritatea ba- 
loanelor la grămadă. Au realizai 
Rosenberg (lovitură de pedeap
sa. tain- 36) și Ifliraie (încerca
re, mîn. 76). A arbitrat bine P. 
Niculescu [București). (D. Diaco- 
nesen. corespondent principali).

O PRECIZIA SACEUS — RUL
MENTUL BÎRLAD 9—3. Scorni 
putea fi și mai mare, dar rugbiș- 
tii de la Precizia au ratat o se
rie de ocazii bune. Parfenie, în 
formă excelentă, a reușit să trans
forme trei lovituri de pedeapsă. 
IPentru oaspeji 
— o încercare, 
j ul pi es tat de
(București). (V. Secăreanu, co- 
resDondent).

• AGRONOMIA CLUJ — FA
RUL CONSTANTA 9—3. Partida 
s-a desfășurat pe un teren greu, 
desfundat, care a solicitat mult 
ambele echipe. Agronomia a ata
cat mai mult, mai viguros, de
pășind în viteză și hotârîre echi
pa oaspe. Au înscris: Terbdczl. 
■Cliiș și Hegheti — cîte o încer
care, respectiv Celea. dintr-o lo
vitură de pedeapsă. I. Dumi
trescu (București) a arbitrat ine
gal : bine în prima repriză și cu 
greșeli în cea de-a doua. (Viorel 
Cacoveanu. corespondent).

O STEAUA — PROGRESUL 
15—6. Un semi-derbi al etapei 
care n-a satisfăcut. Dimpotrivă, 
a fost o slabă propagandă pentru 
rughi. Joc închis, și puncte în
scrise. în exclusivitate, din lovi
turi de picior. De fapt, jucarea 
balonului cu piciorul a caracte
rizat aproape întregul meci. Do 
Ia două echipe de talia acestora 
ne-am fi așteptat la mal mult...
• GLORIA — RAPID 6 3. 

Deși meciul s-a disputat pe te
renul primei echipe, am avut im
presia că Rapid este formația 
gazdă. Rugbiștii pregătit! de an
trenorul Ion Buzoianu au acțio
nat mult prea timid, crispat 
•chiar. în loc să ia jocul pe cont 
proipriu, așa cum .era si firesc. 
Au marcat.: Crăciunescu (lovi
tură de pedeapsă) și Circiumă- 
rescu {încercare), respectiv T. 
Mariaesca (încercare). A condus 
foarte larg FI. Tudojracbe (T- St.).

Iată clasamentul categoriei A •
:1. Sii8a.ua 
:2. Grivița 
3. Oinaiiif 

<4. Precizi»
Săcelc 

5. Știința
Peta^oșeni 

>C. Rulmentul
Bîrlad 

V. Gloria 
B. Pnhteh. lași 
9. Farul Cța 

10. Agronomia
Cluj 

îl. Rapid 
12. Progresul

a înscris Manea 
Excelent arbitra-
Aurel Găgeaiu

R.
4 3 1 fl 48.05 (4-33) 
4 3 1 ® 17: 9 (4- 8) 
4 5 « 1 '5D:19

<— O

ze:17 (4- 3)

4 8 11
4 8 0 2

4 2 0 2
42 0 2
4 12 1
4H3

1 0 3 12:23
10 3 «:B5

0ASCHS7] Trei meciuri spectaculoase în categoria A
GALAȚI (prin telefon), — In me

ciul Politehnica Calați-—Steaua, dup* 
• primă parte în caro oaspeții va 
fost net superiori, la reluare studenții 
au atacat în trombă și în numai 6 
minute au răsturnat situația scorului 
în favoarea lor: de la 44—54 la 
pauză, la 58—57 în minutul 26. Gă- 
lățenii au condus apoi timp de 5 mi
nute, dar, deși campionii au devenit 
foarte nervoși, balanța victoriei a în
clinat în final de partea oaspeților. 
Partida a fost de un bun nivel teh
nic, publicul avînd prilejul de a ur
mări faze foarte spectaculoase Ia am
bele panouri. Păcat că acest frumos 
meci a fost umbrit de ieșirile nespor
tive ale jucătorilor Sava (Steaua), 
Ion-eci (Politehnica) și Novacee 
^Steaua). A eondus cu scăpări cu
plul bucureștean F. Bordeianu—I. .Nir- 
colaev un joc în care principalii rea
lizatori au fost Chivulescu (22) și 
loneci de la gazde, Nosievici (28) și 
Bar-ău (21) de la oaspeți (T. Siriopel- 
corcsp.).

în Capitală, partida centrală a eta
pei a fost aceea dintre lider, Dina
mo București și revelația returului, 
I.C.F. București. După rezultatele 
ultimelor clape se anunța o dispută 
echilibrată, iar o eventuală victorie 
a icefiștilor nu constituia ceva impo
sibil. Pe teren însă, dinamoviștii, 
care se anunță în formă bună pentru 
turneul iwterfoieureșlean (6, 7 și 0 
aprilie), n-au lăsat de la bun început 
nici o speranță adversarilor lor. To
tul s-a limitat la entuziasmul juve
nil și vitalitatea debordantă a stu
denților care au îru-ercal permanent 
(finalmente fără succes) să contra
balanseze plusul iciiriico-tactie și de 
experiență al liderilor. Au înscris 
Sfdriilon 12, All/u li. Giurgiu 5. 
Novac 18, Antonescu 4, Cernea 13, 
Viciu 12, Săuca 2. Visner 2 și Dra- 
gomirescu 3 pentru Dinamo București. 
Nedef 11, Nicolau 3, Scorfescu 4, 
Mătușei 13. Potvarcu 3, Iriinia 6, 
T arău 21 și Baltag 4 pentru I.CJ’. 
stabilind astfel scorul final de 87— 
67 (40—31).

Si partida F’aiireJwBC București— 
Steagul roșu Brașov a plăcut publi-

cului din sala Florea»- 
ca. Desigur, și aici stu
denții au fost exponen- 
țn jocului entuziast, 
dar nu e mai puțin >> 
devărat că acest entu
ziasm a fost dublat de 
o bună pregătire tehni
că și fizică. Tot atît de 
adevărat este însă și că 
brașovenii manifestă un 
reviriment îmbucurător. 
Păcat că el este tardiv 
și le va fi necesar un 
an de „purgatoriu" în 

Trebuie remar
cată pozitiv comporta
rea bună a tuturor ju
cătorilor care au evoluat 
în acest meci, cu men
țiuni speciale pentru 
Iecheli, Czell și Haneș 
de la gazde, Bîrsan., 
Dikay și Franț de la 
brașoveni. Se poate 
spune că Dikay este un 
cîștâg pentru echipa 
Steagid roșu, unde se 
încadrează 
bine.
face
lotul republican dacă 
continuă pe acest drum 
ascendent. Au înscris 
Haneș' 10, Niculescu 4,
Mo/în 2, Iecheli 22. Popa 2, Purcă- 
reanu 6, Baudu 4, Dudescu 6, Dia- 
c&nescu 7 și <CzeR 23 pentru stu
denții bucurcșteni,
trescu 7, Franț 12, Dikay 22, ^.r- 
san 21, Deahy 6 și Zereles 5 pentru 
brașoveni. Un -cuvin t aparte pentru 
■Diac&nescu (Politehnica București): 
nivelul său tehnic, conjugat cu po
sibilitățile fizice de care dispune, 
îi asigură o valoare individuală certă. 
Baschetul este însă un sport de e- 
chipă și un plus substanțial de dis- 
eiplână tactică o imperios necesar ori
cui (chiar și lui Diacmrbescu....) pen-

El
fată

destul de 
va putea 

onorabil în

M. Spiridon (Dinamo București) a lost și in 
meciul cu I.C.F. unul dintre principalii 

■realizatori

respectiv Durui-

ai echipei sale. Foto: A. Neagu 

tru punerea îr valoare a calităților. 
Sperăm că în apropiatul turneu in- 
terbucureștean, în fața unor adversari 
de certă valoare, formația studenților 
își va concretiza roadele bunei pre
gătiri fg. r.—#./.

Selecționata
Voința

în campionatele republicane școlare

Jocuri de un bun nivel tehnic
3 (prin telefon 
nostru). Găzdui-

VOLEI

Partide
echilibrate
in întrecerile
elevilor

a evoluat
în R. P. Bulgaria

11
11
10

>
S

I 
* 
6 
C

4
4
40U 21:42

I 
* 
*

ETAPA VIITOARE (9 aprilie). 
Progresul —■ Precizia Săoele. Ra
pid — Politehnica Iași, Dinamo — 
Agronomia Cluj, Știința Petro- 
șeni — Gloria, Rulmentul Bîrlad 
— Steaua și Farul Constanta — 
Grivița Roșie.

de mare interes. Multe 
în special cele de băieți, 
faptul că sint echilibrate, 
ridicată valoare tehnică,

CONSTANTA, 
de la trimisul 
te de frumoasa Sală a sporturilor 
din localitate, turneele finale ala 
campionatelor republicane școlara 
de baschet se desfășoară într-o at
mosferă 
meciuri, 
pe U ngă 
au și -o
oferind spectacole care rivalizează 
cu ode ale jocurilor din campio
natele republicane de seniori. Așa 
a fost, de pildă, partida dintre 
echipele liceelor Jf. Eminescu* 
Cluj și or. 3 Constanța, în caca 
localnicii apiicînd in final «pres- 
»ng*’-ul, an fost la un pas de a 
învinge formația clujeană, 
ceasta are ân componență 
mai iaalți și mai tehnici.

La fete, formația Lie.
București, campioană școlară și de

deși a- 
jucători

nr.

j-unioare pe anul 1966, s-a prezen
tat handicapată de faptul -că două 
jucătoare de bază (Ecaterina Mura- 
riu fi Adina Rădița) se resimt 
după accidentele suferite nu de 
mult.

Iată cele mai importante rezul
tate înregistrate: băieți : lie. „M. 
Emînescu“ Cluj—lie. nr. 35 București 
57—67 (27—30), lie. nr. 35 București
— lie. „N. Bălcescu“ București 
49—56 (25—25b Bc. „M. Eminescu“ 
Cluj — lie. ®r. 3 Constanța 71—69 
(M—33); fete : lie. nr. București
— lie. ar. 4 Bacău 52-^61 (23-32), 
lie. nr. 1 Brașov — lie. nr. 3 Arad 
56-47 (33—29). lie. nr. 4 Bacău— 
Uc. nr. 1 Brașov 53—58 (24—24), 
lie. ar. 35 București — lie. nr. 36 
București 43—41 (16—15), lie. nr. 
36 București — lie. nr. 1 Brașov 
69—54 (37—19).

B. STANCUOESCVt

Universitarii orădeni au pășit cu dreptul, dar
activitatea obștească a pro- 
fosorifor de educație firicH 
se va desfășura in cadrai 
SECȚIILOR DIN ASOCIA
ȚIILE SPORTIVE ȘCO
LARE, ÎN CABINETELE 
METODICE ALE UCFS Șî 
ÎN ORGANIZAREA DE 
COM P ETIȚII. Ca atare, 
considerăm că este absolut 
necesar să se cuprindă și 
practica pedagogică în sec
ții, asociații și cluburi spor
tive. Experiența tehnică și 
organizatorică dobândită aci 
poate duce ia definitivarea 
maturizării naetodico-peda- 
gogice a studenților. în așa 
fel îneît 
mai bine 
pe aHțiia 
țiife de 
șctdară, ei 
activitate 
foolară.

De asemenea, în rându
rile studenților se resimte 
lipsa manualelor fi -cursu
rilor care să corespundă 
nivelului facultăților de e- 
ducație fizică.

Dotarea catedrelor ch/ma
terial didactic și de labo
rator este âncă nesatisfă- 
efitoare. Lipsesc în canti
tăți mai mari: mulajele

țiați asistenții: E. Mu șut 
(atietism), M. Matei (v<o- 
tri), C. Columban (hand
bal), Maria Bratu și E. 
funcher (gimnastică), M. 
Pap {fizfofogie-bfociiMwfo), 
lector F, Prelipceanu (ana
tomie). Merite deosebite 
are și harnicul lector 
A. Encuțeseu (șeful ca
tedrei de educație fizi
că), T. Rlajovici — prorec
tor — care, prin energia 
și pasiunea dovedită, ală
turi de conf. dr. A. Sân- 
dulache — rectorul Insti
tutului — fac ca viața stu
denților să înflorească pe 
ti ce trece.

*Ce a depins de cadrele 
didactice, de personalul 
administra tiv și de studenți 
putem spune că «-a făcut 
aproape totul ca să poți 
pleca din institut cu con
vingerea că toți au pășit 
qu dreptul.

DAR, pentra a se asigura 
4 mai .tenielmcă pregătire 
științifică a studenților din 
facultatea de educație fi
zică, Ministerul Învățămîn- 
tolui ar fi biue să ia în 
studiu adaptarea unor o-

biecte de bivățătaMi-ț ea 
pedagegfo, psihologi», foo- 
chimia la cerinț<4c specifice 
specializăm. Prinîr-o înabi- 
narr echilibrată a materii- 
for generale ou cele speci
fice — avînd la bază știin
țele cocutemporane — s-ar 
putea întregi pregătirea 
științifică de specialitate și 
competența viitorilor profe
sori. De exemplu: dacă 
pînă la terminarea facultă
ții, aceștia vor rămîne nu
mai c« cunoașterea „psiho
logiei pedagogice și a eo- 
piluluî" predată ha general,, 
fără să se facă legătura 
și cu psihologia exercițiilor 
fizice, ei vor fi ahstdvenți 
incompleți. Aoeasîă predare 
ar trebui să se facă m nu
mai sub o formă didactică, 
ei și sub formă experimen
tală.

Pentru a fi în concor
danță cu ultimele instruc
țiuni comune ale M I. și 
UGFS (Nr. 9612/20.X1^66) 
apreciem că includerea în 
planul de învăț ămînt a o- 
biectului ^Acțiuni culturale 
de masă“, cu pondere de 
două ori pe săpt&imnă, 
nu-și mai are rostul. Potri
vit capitolului L art. 11,

să poată stăpîni 
„«rin de a farăfa 
nu numai In lec- 

educație lirică 
și în lecțiile ăe 
sportivă ciBtra-

diferitelor organe., schelete, 
planșe awatomice și fiziolo
gice. La fel, este aecesar 
ea laboratorul să aibă: 
tensiometre, spirometre, ga- 

«ometre, cronaxametre, a 
bicicletă ergomctrică, un 
spirograf, un electrocardio
graf, precum și mai multe 
substanțe chimice.

Este clar că în proble
mele care au depins de o- 
rădeni totul a fost rezol
vat, ceea ce demonstrează 
că au pășit curajos cu drep
tul. Ei însă așteaptă și re
zolvarea dezideratelor ma
jore care îi depășesc. în 
același timp ar fi bine ca 
Ministerul Invățămîntului, 
prin direcția de specialita
te, să-i viziteze mai des, nu 
numai o dată 
fi un sprijin 
tent, de caice 
voia.

PJL Dm

la 3 ani. Ar 
mai consis

te simte ne-

informațiile 
primite ie la Ministerul în- 
văță-nu-nUdui rezultă că un 
colectiv de la toate facul
tățile de educație fizică din 
■țară studiază deja îmbună
tățirea procesului de învă- 
țăffiint. Ar fi bine să țină 
seamă și de problemele de 
mai sus.

i

Recent, o selecționată feminină 
de handbal a cluburilor Voința 
a susținut două partide amicale 
în R. P. Bulgaria. în primul meci 
handbalistele noastre au jucat la 
Sofia cu echipa Septenabri, de 
care au ie înviase cu 13—12 
(7—9). Ia pvxsdda a doua, desfă
șurata La Plovdiv, româncele au 
învins formația Lokomotiv la 
scor, 17—6 (9—3).

CÎMPIA TURZII, 3 (prin telefon, 
da la trimisul nostru). Vineri au 
început în localitate întrecerile finalo 
ale campionatelor republicane școlare 
de volei. S-au prezentat la start echi
pele de fete ale liceelor „N. Bălcescu“ 
Cluj (prof. Vera Pavlenco), „Mihai 
Viteaza" București (prof. N. Humă), 
nr. 1 Constanța (prof. I. Cristian), 
nr. 3 Sibiu (prof. Gh. Bodescu), nr. 
10 Timișoara (jwof. D. Blcier) și 
cele de băieți ale liceului 
zăr“ Silviu “ “ 
Basarab" 
bacu), nr. 
raitrescu), 
L. Stilea) 
Doina Ciulcanu).

O caractcri-stică ’generală a for.ma- 
țiilor este aceea că rezervele sînt net 
inferioare tilularilor și că echipele 
de fete sînt în evident progres față 
de cele de băieți. Partidele cele mai 
disputate au fost: Cluj—Sibiu, Bucu
rești — Cluj, București — Constanța, 
și Sibiu — Bucuircștti ((fote), Bucu
rești — Bîranicu-Vilcea, Constanța — 
Sibiu, Bîmidcu-Vîlcea — Ploiești, 
Constanța — București ((băieți), care 
au dat foc la lupte e.puizamte și în 
care învingătorul a fost cunoscut de 
abia o dată cu fluierul final. D foină 
pregătire tehnico-tactică au manifes
tat echipele din Bmmrești și Constan
ța (fete). Ploiești și Bm. Vîfoea ^bă
ieți) Preocuparea pentru ®n joe 
constructiv cu atacuri în forță, al
ternate -cu nloi“, o bună miș
care în teren și, în special, o Lună 
organizare a jocului au fost vădite 
la aceste *eclHipe.

Rezultate tehnice: băieți: Ploiești— 
Constanța 3—0 • Rtn. Vîlcea—Bucu
rești 3—1.; Sibiu—Constanța 3—1 ; 
Ploiești—București 3—1; Butcurești— 
Sibiu 3—1 5 Ploiești—Km. Vâlcea 
3—1 ; București — I'onstanfo 3—2 ; 
Rm. Vâlcea—Suina 3—1 : : Si
biu—Timișoara 3—2 ; Constanța— 
București 3—2 - Biu^rești—Timișoa
ra 3—0 ; Cluj—Sibiu 3—2 ; Constan
ța—Timișoara 3—0 ; București—Cluj 
3—0 și Sibiu—București 2—.3. După 
jiat-ru etape, ‘clasamentul este tjrmtt- 
torul : băieți: 1. Ploiești 6 p.
2. Bnoirești 6 p, 3. Vîlcea 5 p,
4. Sibiu 4 p, 5. Constanța 3 p; 
fete: 1. BacuTești 7 p., 2. Go®st anța 
4 p., 3. S^uu 4 p., 4. duj 3 p.,
5. Tinrișoara 3 p.

Astăzi au loc ultfoieile «seevuri : 
Comstarrța — S«3riu și Timișoara—Clmj 
(fete) ; Ploiești—^Sibin și Bm. Vtl- 
coa—-Constanța (băiefi).

„Gb. La- 
(prof. Șt. Horia), „Matei 

București (prof. M. Ta- 
2 Ploiești (prof. N. Du- 
nr. 2 Rin. VUcoa (prof, 
și nr. 2 Constanța (prof.

ION DUMITRESCU

VINDEM „DRAGOSTE DE CLUB
rmarc din P>fi- 1)

Icmenlbe de perspcctivSi. Și 
s-a renunțat 
și Voinea. Pe 
și la Cristian 
Neagu.

Cum. și de 
menea „măsuri esetreme1* 
numește semnatarul scrisorii?

In citeva cazuri, nu este nevoie 
de prea multe c&mentarii. Hulea 
a declarat sincer că nu poate face 
față cerințelor unei echipe de cate
goria A. Cristian n-a spus, dtiur a 
dovedit același lucru. Ca și vio
rea de altfel, r.ecidd»is.t în rămî- 
neri în urmă la capitolul pregătire 
și, mai ales., în evoluția din unele 
meciu ri^ch^e.

In aceste situații, nu exista de
sigur o cale de migloc. Rămîne să 
explicăm dispariția lui Radu Matei, 
Vulcan, Voinea (clubul nu i-a pu
tut satisface pretențiile fi a fost 
de acord să-i dea dezlegarea) și 
Neagu — jucători care, uneori, au 
dovediț că știu „ceva“ f otbal !

„Cvartetul avea multe puncte co
mune : INDISCIPLINA (absențe
repetat e-nemotivăte de la pregăti
re și chiar de la jocuri f), VIAȚA 
NESPORTIVA <(nopți pierdute, che
furi, diverse „evadări"), VEDETISM 
(Neagu : „Eu am talent”. N-a par
ticipat la nici un ciclu compUet de 
■antrenamente săptămânale).

Izolate, întîmplătoare, abaterile 
n-ar fi solicitat, desigur, păsuri ex
treme (de cg, oare, biroul secției 

conducerea clubutui au făcut 
concesii?). Ele s-au repetat însăpînă 
la obișnuința cotidiană. Părăsind 
sfera vieții personale, toate aceste 
grave repetate abateri au început 
să-și oglindească .efectele și pe sta
dion, în cele 90 de minute în care 
spectatorul gălățean nu înțelegea de 
ce Radu Matei, Valean, Voinea sau 
Neagu abia se mișcă pe teren, vlă- 
guiți, fără să contribuie (pe măsura 
talentului) la victoria Siderurgistului.

Sîntem de acord cu tov. C. igncitovi-ci 
oă, la fei ca în orice activitate, „în 
pregătirea unei echipe de fotbal tre
buie multă răbdare și perseverență". 
Dar, știați tovarășe Ignatovici că, în 
plus, idolii dv (și poate și ai altor 
spectatori gălățeni) au scos la vînzare 
dragostea pentru club, pentru orașul 
Pe care aveau îndatorirea de cinste

atunci
și la Valciun, Fîorea 
parcurs, s-a renunțat 

și — de curînd — la

ce s-a ajuns la ase- 
cum le

tl

să-l reprezuruo, fie că era vorba ar 
categoria A seu h f

de exemplu, că acești fucă- 
tori au condiționat reprezentarea ora
șului dv. de primirea unor garsonie
re și a unor salarii cit mai mari, pen
tru munca din producție, de fapt ne
prestată ? Știați că Voinea obișnuia a- 
desea să spwnă „eît ®na plătiU, at.Ha 
joc ftiați că Radu Mutei se decla
ra mare amator de... muzică, ce- 
rînd ț! T) un televizor sau că Radu 
Matei declara (cind era mai „lagreu") 
că „fotftMdm fie joaca pe bani, mu pe 
zarzavat !”? Ați văzut, poate, sau ați 
auzit că Voinea este accidentai și, de
sigur, ați fost întristat. Dar, credem, 
nu știți Oft așa sia elaborat teoria că o 
entorsă nu se vindecă punând /picio
rul în ghips, ci bandajîndu-l ușor (Și 
discret) cu... fcîrtii de cite o sută !

Cam ușa arăta „dragostea" lor de 
club. Pusă — sfidind orice norme ale 
ethcAi noastre — în vânzare cu rate 
jixe: la începutul, în pauza și la sjir- 
șitul campionatului (pentru a renunța 
la... dezlegare) și cu unele adausul 
dmd edhipa avea nevoie de două 
puncte i

Să fi fost, oare, acesta drumul spre 
.revenirea în categoria A? A greșit an
trenorul Zaharia ? Au greșit membru 
secției de fotbal, conducerea fdubulitn 
și organele din Galați?

După părerea noastră, nu i Dimpo
trivă, credem că au făcut bine. Mai 
bine mai tîrziu... Pentru că, după cum 
se vede, nu este vor'ba de „orice a- 
bateriu.

Siderua'gistul își continuă cursa l Cu 
o echipă mai tînără {.media de virstă 
21 de ani și 7 luni), mai omogenă, în 
care dragostea de club și-a recăpătat 
conținutul, formația gălățeană ocupă 
acum un ioc fruntaș și are șanse reale 
de a reveni în ,,A“. Pînă la terminarea 
campionatului consemnăm VICTORIA 
MOR AU A a Siderurgistului în pro- 
pria-i componentă.

ir

I\S. — AjlSyn. totuși, că l« Siderur- 
gistul s-au ivit, recent, alte citeva 
semne : Velea și Profir — jucători 
lententați, selecționați un loturile de 
tineret fi de juniori —Cted că acum 
„nu prea mai au multe de învățat’*. 
Atenție ! Dați-le aripi, tovarăși, dar 
retezațUe din nas...

Sii8a.ua


CICLISM

„Cupa tinereții"- 
un examen greu 

pe care 
l-au trecut 

puțini cicliști 
(Urmare din pag. 1)

și Gh. Suciu și, apoi, pe G. Moiccanu 
pentru a-1 readuce în pluton. Cei de 
la Steaua impun grupului fruntaș un 
tempo mai rapid și asistăm la o ade
vărată vînătoare. Spre surprinderea 
noastră, cel care nu rezistă este L. 
Zanoni. care face în acest fel inutile 
eforturile colegilor săi. Ținînd seama 
de faptul că Zanoni nu s-a menți
nut în ultimul timp în pas cu ci
cliștii din lot, ne întrebăm dacă el 
mai poale face obiectul selecției pen
tru cursele din Italia. Mai are însă 
posibilitatea să-și confirme locul în 
întrecerile din „Cupa Voința44 și „Cu
pa F.R.C.“, altfel...

In timp ce Moiceanu și colegii săi 
se străduiau să revină în pluton, pe 
marginea șoselii Ion Cosma implora 
spațiu în mașinile caravanei, acuzînd 
frigul ca vinovat al abandonului. 
Oare celorlalți le-a fost mai puțin 
frig ? Sau poate pe partea lor a 
fost... soare !

Cei 4 care veniseră în ajutorul lui 
Zanoni n-au mai reprins plutonul. Și, 
astfel, sprintul final și l-au disputat 
11 cicliști. In timp ce majoritatea 
urmăreau cu atentie fiecare mișcare 
a lui C. Du mitrescu, pentru a-i prin
de roata, I. Ardeleanu a scăpat și a 
fost... bun dus. Clasamentul final:

1. I. Ardeleanu (Steaua) a par
curs 100 km în 2 h 32:15; 2. Gh. 
Moldoveanu (Steaua), 3. W. Ziegler 
(Dinamo), 4. I. Stoica (Steaua), 5. 
V. Burlacu (Steaua), 6. W Egyed 
(Dez. Bv). 7. D. Lascu (Steaua), 
8. A. Laslo (Steaua), 9. C. Dumi
trescu (Steaua), 10. Fr. Gera 
(Steaua). 11. Gh. Ciumcti (C.P.B.) 
— același timp. La juniori mari a 
cîștigat Ion Florea (Olimpia) iar la 
juniori mici I. Ungureanu (Șc. sp. 
nr. 2).

• PRONOSPORT
Programul concursului Prono

sport nr. 14 din 9 aprilie 1967 
cuprinde etapa campionatului ca
tegoriei A, patru întîlniri din ca
tegoria B și două partide din 
campionatul italian (divizia A).

în cadrul premiului exceptio
nal se atribuie un autoturism 
„RENAULT GORDINT* și suma 
de lei 31.700 în numerar.

Iată programul: I : Petrolul — 
Farul; II: U.T. Arad — C.S.M.S. 
Iași : II! : Politehnica — Pro
gresul ; IV: Steagul roșu — Di
namo București,- V : Universita
tea Craiova — Universitatea 
Cluj ; VI : Steaua — Dinamo Pi
tești : VII : Rapid — Jiul; VIII : 
Ceahlăul Piatra Neamț — Poiana 
Cîmpina ; IX: Oltul Rîmnicu 
Vîlcea — Progresul Brăila; X: 
A.S. Cugir — C.F.R. Timișoara; 
XI: C.S.M. Reșița — Vagonul 
Arad ; XII : Fiorentina — Milan ; 
XIII: Internazionale — Bologna.

• Cîștigătorul premiului excep
tional de la concursul Pronosport 
nr. 12 din 26 martie 1967 este 
participantul BALAZS WILHELM 
din Odorhei, care a obținut un 
autoturism „RENAULT GORDINI' 
si 31.700 lei in numerar.

•PRONOEXPRES
• ÎN ATENȚIA PABTIC1PAN- 

ȚILOR •

Datorită faptului că la concur
sul special PRONOEXPRES nr. 
13 din 29 martie 1967 s-au de
pus pentru omologare foarte 
multe variante cîștigătoare, plata 
premiilor se va face astfel:

în Capitală: prin casieriile 
proprii Loto-Pronosport, începînd 
de marți 11 aprilie 1967.

în (ară : prin casele raionale 
C.E.C., începînd de la 18—19 
aprilie 1967.

Prin mandate poștale: înce
pînd de la 20—21 aprilie 1967.

Pentru evitarea aglomerației 
se reamintește participantilor 
cîștigători că pot ridica premiile 
timp de 45 de zile de la data 
concursului, adică pinâ la 13 mai 
1967.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. 1

ETAPA A 15-A A CAIÎCIIRIH B ÎN CIFRE Șl COMfflTARII
Mai tatii — o privire de ansamblu asupra jocu

rilor de duminică : două meciuri nu s-au jucat (cel 
de la Moreni, dintre Flacăra și Politehnica Bucu
rești, pentru că echipa studențească a întilnit 
selecționata universitară a Franței ; cel de la 
Lupeni, Minerul — C.S.M. Sibiu, deoarece pe foaia 
de arbitraj scria că partida va începe la ora 16, 
iar organizatorii știau de ora 11 !...) ; dintre rezul
tate, cel mai valoros e cel a! Siderurgistului, care 
a reușit singura victorie în deplasare din întreaga 
etapă: a întrecut, la București, pe Metalurgistul 
una din formațiile bine cotate din prima jumătate 
a clasamentului primei serii. în rest — 8 victorii 
ale gazdelor și trei jocuri încheiate la egalitate.

Cea mai importantă schimbare în clasament s-a 
produs în prima serie, unde Siderurgislul, în urma 
victoriei obținute duminică dimineața pe terenul

SERIA I
OTELUL GALATI — DINAMO 

VICTORIA BUC. 0—0
OTELUL : Florea — Boieru, 

Mățăoanu, Florcscu I, Luban — 
Iacob, R. Matei — Strate, Bolo
van, Cernega, Stănculescu.

DINAMO VICTORIA : Ghibă- 
nescu (min. 88 Stan) — Maghiar, 
Crăciunescu, Constantinescu, Veli- 
cu — Fcodot, Ciuleanu — Dumi
trescu, Ion Ștefan, Popa, Jercan. 
(Gh. Arsene — coresp.).

METROM BRAȘOV — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4—0
Au marcat : Ardeleanu (min. 80, 

59 și 76) și Selimesi (min. 48).
METROM : Berechet — Bîrsan, 

Gus. Ochea. Petrescu — Aescht. 
Lazarovici — Budai, Ardeleanu. 
Selimesi. Rusu.

CEAHLĂUL : Argeșanu — 01- 
teanu, Gh. Aurel, Ghegheșan, Ia
tan — Bibu, Mungiu (min. 64 
Ovezea) — Oniga, Pătrașcu, Me- 
der, Negustoru. (Eugen Bogdan — 
coresp.).

OLTUL R. VÎLCEA — 
DINAMO BACĂU 0—0

OLTUL : Vișan — Motrescu, 
Păciulete. Roma, Zdrenghea — 
Bratu, Tăbîrcă (min. 85 Sîrbu) — 
Filimon, Udroaică, Fătu, Țifirel.

DINAMO : Ghiță — Kiss, Pa-
nait, Vătafu, Bascacov — Duțan, 
Nedelcu — Rcdnic, Rugiubei, Dem- 
brovschi, Comănescu. (D. Roșianu 
— coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — 
POIANA CÎMPINA 2—1

Au marcat : Zgardan (min. 49) 
și T. Vasile (min. 65) pentru Pro
gresul, respectiv Iordache (min 
22).

PROGRESUL : State — Cazan, 
Bădin, Gheorghiță, Țapu — Io- 
nescu I, Dumitrescu — Banu, Io- 
ncscu II (min. 51 T. Vasile), 
Zgardan, Stoian.

POIANA : Opanschi (min. 69 
Szabo) — Cruceru, Cică, Șovăială, 
Popa — Moraru, Nanu — Bej an, 
Iordache, Silaghi (min. 67 Tr. Po
pescu), Matei. (Nicolae Cos tin — 
coresp.)

CHIMIA SUCEAVA — 
C.F.R. PAȘCANI 3—0

Au marcat : Mustățea (min. 12), 
Tudor (rnin. 76) și Nicolâu (min. 
79).

CHIMIA: Petcu — Nedelcu. 
Gheghe, Mărculcscu, Stere — Bor- 
cău, Roșu — Buzatu, Teodosiu (min. 
79 Nicol au), Mustățea, Tudor.

C.F.R. : Crislache — Rusu, Hor
vath (min. 49 Dominte), Rozorea, 
Mag — Sălceanu, Contardo — 
Bîrgăoanu, Brîndușescu, Atanasiu, 
Dascălu. (C. Alexa — coresp. prin
cipal).
METALURGISTUL BUCUREȘTI

- SIDERURGISTUL 0—2
Duminică dimineață, Metalurgis

tul a suferit primul eșec din acest 
campionat pe teren propriu. Și 
bucurcștenii puteau pierde chiar 
la o diferență mai mare. De ce ? 
Cu toate că Metalurgistul a avut 
perioade mai îndelungate de do
minare, totuși cei care au avut

Rezultate din 
republican

Duminică s-a desfășurat prima 
etapă a returului campionatului re
publican de juniori. Iată citeva din 
rezultatele înregistrate, transmise de 
corespondenții ziarului nostru : 
Textila Buliuși — C.S.M.S. Iași 
2—2 ; Metalul Tr.-Severin — C.F.R. 
Caransebeș 1—0 ; Petrolul Ploiești 
— Dinamo București 2—2 : C.S.M. 
Reșița — Politehnica Timișoara 
1—1 ; Metalul Tîrgoviște — Elertri-

mele etape ale

ocazii mai clare de a marca au 
fost oaspeții. Superioritatea gălă- 
țenilor în organizarea jocului la 
mijlocul terenului și a acțiunilor 
ofensive a hotărît astfel soarta par
tidei. Golurile au fost înscrise de 
Cojocaru (min. 12) și Ioniță (min. 
72).

Arbitrul Mihai Ispas —- Mediaș 
a condus bine următoarele forma
ții :

METALURGISTUL : Ion Petre 
— Marin, Tudor, Viciu, Cojoca- 

Baboie (Metalurgistul) încearcă să străpungă apărarea Siderurgistului.
Foto : A. Neagu

Floruț — Chiru 
M. Voinea, Pan-

ru — Mateescu,
(min. 63 Dobre), 
telimon, Baboie.

SIDERURGISTUL : Enache — 
Pac, Costache, Voicu, Dima — 
Ioniță, Lehăduș — Bretan, Cojo
caru, Adam, Stătescu. (p.v.).

CLASAMENT

1. Siderurgistul 15 8 4 3 22—12 20
2. Dinamo Bacău 15 7 5 3 22—11 19
3. Chimia Suceava 15 7 5 3 13— 9 19
4. Din. Vict. Suc. 15 6 6 3 24—13 18
5. Politeh. Buc. 14 7 2 5 24—18 16
6. C.F.R, Pașcani 15 6 4 5 21—17 16
7. Metalur. Buc. 15 6 2 7 19—18 14
8. Metrom Bv. 15 3 7 5 15—16 13
9. Oțelul Galați 15 4 5 6 9—13 13

10. Poiana Cîmpina 15 5 2 8 17—15 12
11. Prog. Brăila 15 4 4 7 13—20 12
12. Ceahlăul P. N. 15 4 4 7 17—25 12
13. Flacăra Moreni 14 6 0 8 12—24 12
14. Oltul Rm. Vîlcea 15 4 4 7 11—28 12

Partida Flacăra Moreni — Poli
tehnica București va avea loc 
miercuri 5 aprilie.

ETAPA VIITOARE : Politehni
ca București — Chimia Suceava, 
Siderurgistul Galați — Oțelul Ga
lați, Ceahlăul P. Neamț — Po
iana Cîmpina, Dinamo Bacău — 
C.F.R. Pașcani, Metalurgistul 
București — Dinamo Victoria 
București, Oltul Rm. Vîlcea — 
Progresul Brăila, Flacăra Moreni — 
Metrom Brașov.

SERIA A ll-A
MINERUL BAIA MARE — 

C.S.M. REȘIȚA 2—1
Jocul a fost viu disputat, cu 

multe faze dramatice la cele două 
por(i. Localnicii s-au impus în 
partea a doua a meciului cînd au 
avut numeroase ocazii de a înscrie, 
însă portarul Budai a fost în 
formă, C. S. M. s-a apărat bine și

campionatul 
de juniori
ca Fieni 4—0 ; C.F.R. Timișoara — 
U.T.A. 2—3 ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Ind. sîrmei C. Turzii 5—0 ; Unirea 
Dej — Medicina Cluj 1—2 ; Meirora
— Oltul Sf. Gheorghe 3—1 ; Stea
gul roșu — A.S.A. Sibiu 5—2 ; 
Aurul Zlatna — Universitatea Cluj 
0—3 ; Șc. sp. Sibiu — Chimia Făgă
raș 0—0 ; Soda Ocna Mureș — 
Voința Reghin 2—1 ; Minerul Bihor
— Olimpia Oradea 1—2.

Gloria din Capitală, a devenit lider. Faptul s-a 
petrecut și cn... ajutorul dinamoviștilor din Bacău, 
care au reușit doar un rezultat de egalitate, ob|inut 
— ce-i drept — lot în deplasare, dar în fața ultimei 
clasate. Oricum, duelul Siderurgistul — Dinamo 
Bacău se anunță pasionant. Dar in această dispută, 
luptă cu șanse și Chimia Suceava și Dinamo Vic
toria București.

Să nu uităm de interesanta dispută — o adevă
rată cursă de urmărire — care se duce în seria 
secundă între A.S.A. Tg. Mureș și Minerul Baia 
Mare. Mureșenii, după 9 ani de absență, vor să 
cunoască din nou satisfacția partidelor din catego
ria A. Numai că Minerul Baia Mare a simțit mai 
de curînd gustul primei categorii și luptă cu toate 
puterile pentru refacerea terenului pierdut în pri- 

campionatului.

a contraatacat periculos. In min. 
25 Amoțchi a ratat un penalti. Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost Sasu. Au înscris : Snacovschi 
(min. 5) și Sasu (min. 64) pentru 
Minerul, Kafka (min. 50).

MINERUL : Bai (min. 55 Morîț)
— Vaida, Donca, Ujvari, Czako
— Cromeli, Cosma — Drăgan, 
Sasu, Snacovschi, Silaghi (min. 66 
Miculaș).

C.S.M. : Budai — Talpai, Osan, 
Pîrvan, Nicolescu — Guțuli, Foa- 

le — Mioc, Amoțchi, Nestorovici, 
Spălățelu (min. 50 Kafka). (T. 
Tohătan — coresp. principal).

VAGONUL ARAD — 
CLUJEANA 5—0

Au marcat : Boroș (min. 5, 28 
și 79), Schweilinger (min. 20) și 
Dombrovschi (min. 37).

VAGONUL : Gherghel (Marin)
— Lenart, Mulroth, Boroș, Mihai
— Dvorjac, Schweilinger — Stă- 
noaie, Dombrovschi, Petschovschi 
III. Macavei.

CLUJEANA: Botiș — Fulop, 
Solomon, Soos, Alexiu — loja, 
Nedelcu — Mazurachis, Bacoș, 
Stanciu, Roman (Ene). (St. Iacob
— coresp. principal).

A.S.A. TG. MUREȘ — 
A. S. CUGIR 1—0

A marcat : Dumitriu III (min. 
74).

A.S.A. : Soliom — Bartoc, Ba
laș, Tîmpănaru, Czako — Siko, 
Ciutac — Lungu, Pavlovici, Du- 
mitriu III, Dragomir (min. 69 
Public).

A. S. CUGIR : Forgaci — Bo- 
tescu. Neamțu, Boroș, Ghinea -- 
Gheorghe, Ivan — Smadca. Gher- 
gheli, Lazăr (min. 62 Radu), Stoi- 
cescu. (i. Păuș — coresp. princi- 
pal).

MIIIME, „CUPA ROMÂNIEI
PROGRESUL - DINAMO BUCUREȘTI PE STADIONUL „23 AUGUST"

„Optimile* popu
larei competiții „Cu
pa României" pro
gramează mîine jocuri 
interesante în care 
sînt angajate 9 echi
pe din prima cate
gorie, 5 din „B“ și 
2 din „C". Conform 
regulamentului, par
tidele se vor dis
puta pe terenuri 
neutre. Ca de obi
cei, pe prim plan, 
în astfel de ocazii 
atractivitatea meciu
rilor o constituie 
confruntările dintre 
echipele din „A" cu

cele din „B" și „C“, 
de tinde, de altfel, 
se așteaptă și o se
rie de surprize.

Publicului bucureș- 
tean i se oferă posi
bilitatea de a vizio
na un joc de zile 
mari, întrecerea din
tre Progresul și Di
namo București ne- 
maiavînd nevoie de 
prezentare. Această 
partidă se va desfă
șura pe stadionul 
„23 August" din Ca
pitală, cu începere 
de la ora 15,45.

C.F.B. TIMIȘOARA — 
C.F.R. ARAD 2—0

Au înscris : Fodor (min. 40) si 
Seceleanu (min. 44).

C.F.R. TIMIȘOARA : Tatar -- 
Zorescu, Mafa, Kalinin, Muschici
— Samson, Bungău (min. 80 LangJ
— Iancu, Seceleanu, Fodor, Panici.

C.F.R. ARAD : Kis — Curutiu 
Arnăutu, Cociuban, Alexandru — 
Horgea, Beșcuca, Vlad — Toma, 
Cuteanu, Kcrosy. (P. Arcan — 
coresp. principal).

UNIREA DEJ — 
CRIȘUL ORADEA 2—1

Au marcat : Neagu (min. 29 și 
37) pentru Unirea, Lucac: (mm. 
23) pentru Crișul.

UNIREA : Breser — Covaci, Bu- 
tuza, Gherman, Duca — Bandi. 
Măglaș — Pop, Mardan, Za- 
vadschi (min. 64 Gali), Neagu.

CRIȘUL : loo — Balogh, Ser- 
fozo, Lucaci, Naghi — Tomeș, D. 
Cojocaru — Suciu, Cociș (min. 74 
Iacob), Kun, N. Alexandru. (A 
Contrai — coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
GAZ METAN MEDIAS 1—1
Au înscris : Matei (min. 6) pen

tru Gaz metan, Rădulescu (mm
25) pentru Ind. sîrmei.

IND. SÎRMEI : Popuță — Nan- 
ciu, Gacs, Chiorean, Bîndcan — 
Drăghici, Chețan — Balaban (nun. 
46 Sardi), Radulescu, Pîrvu. M><- 
reșan.

GAZ METAN : Cerneanu — 
Szabo, Lepădatu. Kezdi, Deak 
(min. 67 Barna) — Staudt, Mari
nescu — Gartner, Panaitescu 
Zanca. Matei. (L. Donciu — co
resp.).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 15 11 1 3 29— 8 23
2. Minerul B. M. 15 10 2 3 28—15 22
3. Vagonul Arad 15 9 1 5 38—14 19
4. C.S.M. Reșița 15 9 0 6 28—19 18
5. C.F.R. Tim. 15 7 4 4 23—16 18
6. A. S. Cugir 15 7 3 5 28—23 17
7. Crișul Oradea 15 7 1 7 30—16 15
8. Ind. s. C. T. 15 5 4 6 16—21 14
9. Clujeana 15 5 4 6 15—22 14

10. Min. Lupeni 14 5 2 7 17—29 12
11. C.S.M. Sibiu 14 5 1 8 23—26 11
12. Gaz metan 15 4 3 8 17—32 11
13. C.F.R. Arad 15 3 2 10 11—27 8
14. Unirea Dej 15 2 2 11 14—49 6

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Si
biu — A.S.A. Tg. Mureș, Unirea 
Dej — Ind. sîrmei C. Turzii, 
C.F.R. Arad — Crișul Oradea, Mi
nerul Baia Mare — Clujeana, A. S 
Cugir — C.F.R. Timișoara, Mine
rul Lupeni — Gaz metan Mediaș, 
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad.

lată programul 
complet și orașele 
gazdă : BRAȘOV :
Medicina Cluj — 
Steaua ; CRAIOVA : 
Crișul - Farul ; PI
TEȘTI : Minerul Lu
peni — Rapid ; RE
ȘIȚA : C.F.R. Timisoa
ra' - U.T.A. ; PLO
IEȘTI : Foresta Făl
ticeni — Politehnica 
Timișoara ; HUNE
DOARA : Universita
tea Craiova—C.S.M.S.; 
BISTRIȚA : Chimia
Suceava - Minerul 
Baia Mare ; BUCU
REȘTI : Progresul — 
Dinamo București.



TENIS DE CÎMP

Ultimele întreceri din cadrul „Cupei speranțelor*
La sfîrșitul săptăminii trecute 

s-au încheiat întrecerile probei fe
minine din cadrul competiției de 
tenis pentru juniori dotată cu „Cupa 
speranțelor". Primul loc în turneul 
final a revenit jucătoarei Felicia 
Bucur (Steagul roșu Brașov), care 
dă o nouă dovadă a frumoaselor sale 
posibilități. In ultimul meci susți

Esr.i.rvv.f Meciuri „tari" 
în prima etapa a returului

SERIA I FEMININ. Rulmentul 
Brașov — Confecția București 
7—5 (3—2). A fost un meci fru
mos, urmărit cu interes de publi
cul spectator. Brasovencele au 
cîștigat pe merit datorită îndeo
sebi jucătoarei Stancu, care a în
scris 5 puncte. A arbitrat bine V. 
Erhan - Ploiești. (C. Gruia - co- 
resp. principal).

Mureșul Tg. Mureș — Voința 
Sighișoara 15—6 (10——5). Deși au 
terminat învingătoare, gazdele 
au prestat un joc modest. Roza
lia Soos a înscris 9 goluri 1 (Gh. 
Szabo — coresp.).

Rapid — Progresul 11—10 
(6—2). Nu a lip ;it mult să asis
tăm la una din marile surprize 
ale actualului campionat. Dacă 
antrenorul Radu Bădescu (Progre
sul) nu ar fi avut atîtea indispo
nibilități în formație, ea poate că 
s-ar fi realizat. Despre handbalis
tele de la Rapid nu putem spune 
decît că au jucat slab în această 
partidă și antrenorul lor trebuie 
să ia măsurile ce se impun. 
(P. I.|.

SERIA I MASCULIN. Politeh
nica Galați — Rafinăria Teleajen 
12—12 (6—5). A fost un joc echi
librat. Oaspeții au obținut ega- 
larea în ultimele minute. Poli
tehnica nu a evoluat la valoarea 
aiătată cu alte ocazii. (St. Con- 
stantinescu — coresp. principal).

Dinamo Brașov — Dinamo Bucu
rești 10—20 (7—6). Brașovenii au 
rezistat doar în prima repriză. 
La reluare, bucureștenii — cu 
Moser în mare vervă (a marcat 
8 goluri) — au cîștigat pe merit. 
(I. Hirșu — coresp.).

Universitatea
București — Agro
nomia Iași 24—8 
(9—3). întîlnirea a 
fost dominată cu 
autoritate de stu
denții bucureș- 
teni, care au con
dus în permanen
ță, grație unui 
joc variat foarte 
mobil, cu aruncări 
puternice și pre
cise de la distan
ța și prin ac
țiuni finalizate la 
semicerc. în apă
rare ei au stăvi
lit cu destulă u- 
șurință acțiunile 
nu prea pericu
loase ale ieșeni
lor. Aceștia au 
lost surprinși de
seori de contra
atacurile fulgeră
toare ale gazde
lor. Cele mai 
multe goluri: 
Hnat 7, Gațu 6 
și Kicsid 5, res
pectiv Goia și Tă- 
băcaru cîte două.
(P. G.).

mx» UN PRIM PAS CĂTRE CATEGORIA A
lașul a găzduit, recent, întrecerile 

de baraj pentru categoria A la spadă 
și sabie. A fost o competiție reușită, 
și ca organizare, și ca nivel de pre
gătire a echipelor participante.

O impresie foarte bună au lăsat 
spadasinii de la Scena Brașov, care 
au terminat neînvinși turneul : 9—7 
cu Unio Satu Mare (într-un meci viu 
disputat), 11—4 cu S.P.O.B., 12—4 cu 
C.S.M.S. Iași și 13—3 cu Agronomia 
Iași. Spadasinii din Brașov (antre
nor, prof. L. Rohoni) au făcut un 
prim pas către promovarea în cate
goria A. Caracteristici — omogeni
tate. tehnică individuală avansată 
(mai ales Palmai și Habală), spirit 
combativ.

Lucruri frumoase se pot spune șl 
despre echipa S.P.O.B. Ea a dispus 
eu 31—5 de C.S.M.S. Iași și de Agro
nomia lași și cu 9—7 de Unio Satu 
Mare. (în acest ultim meci spadasinii 
bucureșteni au condus la un moment 

nut, Felicia Bucur a întrecut-o pe 
Lucia Tănăsescu cu 6—3, 6—3. 
Locul doi a fost ocupat de Aurelia 
Cîrnaru (Dinamo București), iar a 
treia s-a clasat Lucia Tănăsescu 
(Universitatea Cluj). Turneul final 
la băieți continuă pe terenurile de 

la Progresul.

Steaua — Dinamo Bacău 14—12 
(8—3). A fost un meci urît. Am 
avut impresia că jucătorii, în loc 
să urmărească practicarea unui 
handbal frumos, spectaculos, au 
fost preocupați mai mult de re
zolvarea unor... răfuieli persona
le. De menționat gestul repro
babil al lui Pcpescu (Steaua) care 
l-a lovit intenționat pe Horobăț 
(Dinamo). Dar, nici oaspeții n-au 
rămas datori. Coasă, Mengoni, 
Pap și Negovan au avut tot 
timpul de... discutat cu arbi
trul Otto Leikep, care a condus 
bine. La sfîrșitul meciului, an
trenorul Stelei, I. Kunst-Ghermă- 
nescu, spunea : „Dacă jucătorii 
din Bacău erau îăsați să joace 
și să nu fie preocupați de apli
carea unor anumite scheme tac
tice (indicate mereu de antreno
rul lor), cred că altul ar fi fost 
jocul și chiar rezultatul, deoa
rece Pană are handbaliști bine 
dotați fizic, cu forță excepțională 
de șut".

SERIA A II-A, MASCULIN. 
Duminică, pe terenul Progresul, 
au evoluat Voința București și 
Voința Sibiu. Scor 18-17 (11-8), 
pentru prima echipă. A fost un 
joc echilibrat dar cu foarte mul
te faulturi și dacă arbitrul C. Că- 
pățînă-Buz.ău nu ar fi condus 
foarte bine, meciul putea lua o 
turnură nedorită. întîlnirea din
tre Rapid și Metalul Copșa Mică, 
16—6 (4—1), s-a caracterizat prin 
loviri, piedici, obstrucții și... mul
te eliminări de două și cinci mi
nute. Comentariile sînt de prisos. 
(P. Iovan).

Atac rapidist la poarta Progresului

cîat cu 7—1, dar cei din Satu Mare 
au avut o puternică revenire. Numai 
finișul mai bun al elevilor antrenoru
lui J. Istrate a putut duce echipa la 
victorie)

Alte rezultate : C.S.M.S. Iași — 
Agronomia Iași 11—5, Unio Satu Mare 
— C.S.M.S. Iași 13—3.

Proba de sabie a fost dominată de 
formația C.S.M. Cluj (Gh. Beche- 
rescu, G. Gogoman, Z. Rohoni, A. 
Santo și I. Heghesi), victorioasă pe 
toată linia : 11—5 cu Recolta Cctrei, 
12—4 cu Politehnica Timișoara și 
15—1 cu Medicina Tg. Mureș. Sabrerii 
clujeni se arată ferm deciși de a re
veni în prima categorie a țării. Folo
sirea cu mai mult curaj a elemente
lor tinere (lucru ce i-a fost recoman
dat antrenorului și conducerii sec
ției, în repetate rînduri) poate fi de 
bun augur echipei clujene.

O revelație : Politehnica Timișoara. 
Sabrerii de pc malul Begăi au reali

ștefan Suciu 
pe locul ni 
la Bordeaux
BORDEAUX 3. Cursa de 4 zile 

care a avut loc în regiunea Bor
deaux, cu participarea echipelor 
naționale de tineret ale Franței, 
Iugoslaviei, Italiei, Belgiei și a 
unor formații regionale din Fran
ța, a luat sfîrșit duminică cu vic
toria ciclistului francez Bernard 
Dupuch cronometrat cu 18h44:02. 
El a fost urmat la 20 sec de 
Michel Perin (Franța). Ciclistul 
român ȘTEFAN SUC IU s-a cla
sat al III-lea, la 31 de secunde 
de învingător, fiind primul ciclist 
străin în clasamentul general. 
După cum se știe, Ștefan Suciu a 
cîștigat etapa a Il-a. Comenta
torii de presă relevă comportarea 
sportivului român, socotindu-l o 
autentică speranță a ciclismului. 
Ștefan Suciu are 20 de ani și ți
nui trecut a ocupat locul II în 
„Turul Serbiei**, învingîndu-i prin
tre alții pe Jan Smolik și Marian 
Kegel. Ceilalți rutieri români au 
ocupat locurile 15. C. Gri gore, 36. 
Gh. Răceanu și 47. Șt. Cernea.

Ultima etapă a întrecerii, des
fășurată duminică pe ruta Mar- 
mande—Libourne (200 km), a re
venit lui Cyrille Guimard (Fran
ța) în 5hl4:22. Ștefan Suciu a 
sosit în primul pluton.

Cicliștii români revin în patrie 
marți seara, cu avionul.

S-A ÎNCHEIAT turneul internațional 
DE TENIS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Ciudad de Mexico s-a 
încheiat cu victoria cunoscutului 
jucător australian Tony Roche, care, 
în finală, a dispus cu 4—6, 2—6, 
7—5, 6—3, 8—6 de compatriotul 
său John Newcombe. La feminin

SUEDEZUL fi. RETTERSEN 
IN „TURUL

CASABLANCA 3 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Marocului a luat 
sfîrșit cu victoria rutierului suedez 
Gosta Pettersen, care a acoperit 
cei 2116 km ai dificilei competiții 
în 59 h 45. Este pentru a doua oară 
cînd valorosul ciclist suedez își în
scrie numele in palmaresul aces
tei competiții. El a mai terminat 
învingător în anul 1964. Pe locul doi 
s-a clasat Mohamed El Gourch 
(Maroc) cu 59 h 49:19, urmat de

zat două victorii puțin scontate, Ia 
Recolta Cărei cu 10—6 și la Medicina 
Tg. Mureș cu 12—4. Semne bune pen
tru scrima timișoreană care are posi
bilități să se afirme. Nădăjduim că 
succesele obținute de o vreme în
coace nu se vor opri aici.

Tot în cadrul competiției : Medicina 
Tg. Mureș — Recolta Cairei 8—8 (vic
torie la tușe, cu 60—62, a echipei din 
Tg. Mureș).

Și un clasament individual. La spa
dă, pe locul I — I. Horvat (Scena 
Brașov) cu 13 victorii. Ti urmează 
Ștefan Vlad și Ștefan Toth (ambii 
de la Unio Satu Mare), Petru Habală 
și Ladislau Palmai (Scena Brașov) și 
Mihai Mironov (Agronomia Iași) cu 
cîte 11 victorii. La sabie conduce 
Zoltan Rohoni (C.S.M. Cluj) cu 11 
victorii, M. Ioachim și G. Gogoman 
(tot de la C.S.M. Cluj) cu cîte 10 vic
torii.

prof. DAN APOSTOL

VEȘTI DIN TARILE 
SOCIALISTE

SUCCESE SPORTIVE 
LA ȘCOALA DE 
ECONOMIE DIN 
SZOMBATHELY

Școala tehnică de eco
nomie din Szombathely 
este una dintre cele mai 
renumite din R. P. Un
gară. Elevii ei obțin 
succese și pe terenurile 
de sport. Cîteva cifre 
sînt edificatoare: din 
cei 555 de elevi tot a- 
tîția sînt membri ai a- 
sociațîeî sportive ; 26
de echipe ale școlii par* 
ticipă la campionatele 
republicane ale școlilor 
medii ; la șase ramuri 
sportive se organizează 
cu regularitate campio
nate inter-clase.

ATLEȚII
DIN R. P. CHINEZA

SE AFIRMA

Pe tabela celor mai 
bune performanțe mon
diale au fost înscrise
nume de atleți din R.P. Chineză. La 
săritura în înălțime pe locul doi figu
rează rezultatul de 2,27 m obținut 
de Ni Ci-cin. Sprinterul Gen Cia- 
ciuan a fost cronometrat cu 10,0 pe 
100 m, iar alergătorul pe 110 m gar
duri Țui Lin a parcurs distanța în 
J 3,5 sec. Rezultate remarcabile obțin 
și atletele : 100 m plat — Ho Țu-fen 
11,5, 80 mg — Li Șu-nu 10,7, disc 
-— Liu Te-țui 55.10 m, pentatlon — 
Cen Fen-iun 4 689 p.

UN „CROS AL TINEREȚII-

Din 1964, în R. D. Germană se 
organizează anual o competiție atle
tică deschisă tuturor tinerilor și ti 
nerelor care nu posedă prima cate
gorie de clasificare. Este vorba de 
„Crosul tinereții*. Sportivii care nu 
practică în mod regulat alergările pe 
distanțe lungi și medii au ocazia 
să-și încerce posibilitățile în această

a ciștigat Ann Haydon Jones (An
glia). Ea a invins-o cu 7—5, 6—1, 
Pe Elena Subirats (Mexic). La du
blu femei victoria a revenit cu
plului englez Ann Haydon — Vir
ginia Wade, învingător cu 5—7, 
6—1, 6—2 în fața perechii mexica
ne Subirats—Gongora.

A TERMINAT ÎNVINGĂTOR 
MAROCULUI"
Erik Pettersen, fratele lui Gosta, 
cu timpul de 59 h 50:08, Skerl (Iu
goslavia). 59h51:33. etc. Cea de-a 
14-a etapă a turului, disputată în
tre Safi și Casablanca, de-a lungul 
a 244 km, a revenit marocanului 
Mohamed El Gourch în 7h05:30.

B. Wirkola a reintrat
cu o victorie

HELSINKI. — Marele concus in
ternațional de sărituri cu schiurile 
de la trambulină, desfășurat la 
Kuusamo (Finlanda), a fost cîști
gat de campionul mondial, norve
gianul Bjoern Wirkola. El a reali
zat 232 puncte, săriturile sale mă- 
surînd 115,50 m șl 112,50 m. Pe locul 
doi s-a clasat finlandezul Juhani 
Ruotsalainen — 230,5 puncte, ur
mat de compatriotul său Veikko 
Kankkonen — 222 puncte.

In cadrul aceluiași concurs de 
schi s-a disputat și proba de fond 
pe distanța de 30 km, care a fost 
dominată de finlandezul Kalevi 
Laurila, cronometrat în lh47:43. 
Proba feminină de 5 km s-a înche
iat cu victoria suedezei Toini Gus- 
tavsson, care a realizat timpul de 
20:54,0.

Campionul și recordmanul Europei la arun
carea greutății, Vilmos Varju, este unul din 

cei mai reprezentativi sportivi 
ai R.P. Ungare

frumoasă și utilă specialitate atletică. 
Succesul primelor ediții ale „Cro
sului tinereții" s-a oglindit în nu
mărul mare de participanți la fazele 
eliminatorii ale competiției, precum 
și în caracterul sărbătoresc al între
cerilor finale, disputate în capitala 
R. D. Germane.

Turneul zonal 
de la Halle

HALLE, (Agerpres). ■— In runda 
a 13-a a turneului de șah de la 
Halle jucătorul român Victor Cio- 
cîltea a remizat cu liderul clasa
mentului, maghiarul Portisch, to- 
talizînd 6’/2 puncte și o partidă 
întreruptă. In clasament conduc 
acum Portisch și Hort cu cîte 11 
puncte, urmați de Uhlmann 8'/2.

FOTBAL PE GLOB
IN CAMPIONATUL ENGLEZ 

conduce, după 36 dc etape, Man
chester United cu 51 de puncte. 
Urmează în clasament Nottingham 
Forest 49, Liverpool 46, Leeds Uni
ted 45 etc. în etapa de sîmbătă 
Manchester United — West Ham 
United 3—0 ; Tottenham — Liver
pool 2—1 ; Everton — Aston Vil
la 3—1, Fulham — Sunderland 
3—1, Stoke City — Arsenal 2—2 ; 
West Bromwich — Blackpool 3—1.

DUPĂ 27 DE ETAPE, în cam
pionatul spaniol continuă să con
ducă Real Madrid cu 42 de punc
te, urmată de Barcelona 38, Espa- 
nol 33, Atletico Madrid 31 etc. 
In etapa a 27-a, Real Madrid a 
făcut meci nul (0—0) la Valencia. 
Alte rezultate : Sabadell — Gra
nada 1—0 ; Cordoba — Sevilla 
3—0 ; Deportivo Coruna — Her
cules 1—0 ; Elche — Espanol 
Barcelona 1—1 ; Atletico Madrid
— Saragosa 0—0 ; Barcelona — 
Atletico Bilbao 3—1 ; Las Palmas
— Pontevedra 0—0.

ÎNTR-UN MECI de verificare 
disputat la Berlin, selecționata de 
fotbal a R. D. Germane a termi
nat Ia egalitate, 1—1 (1—0), cu
echipa daneză A. B. Copenhaga.

ÎN „CUPA AFRICII", la Khar
tum, s-a disputat meciul dintre 
echipele Sudanului și Congo 
(Kinshasa). Fotbaliștii sudanezi au 
obținut victoria cu scorul de 1-—0. 
În primul joc. echipa din Congo 
cîștigase cu 3—2.

LA BOGOTA, în cadrul unui 
turneu internațional de fotbal, e- 
chipa columbiană Santa Fe a ter
minat la egalitate 2—2 (0—1) cu 
River Plata (Argentina).

ÎN ETAPA a 26-a a campiona
tului italian s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Internazionale — 
Milan 4—0, Juventus—Napoli 2—0, 
Fiorentina—Bologna 1—1, Lecco — 
Roma 2—2, Brescia—Atalanta 0—0, 
Cagliari — Mantova 0—0, Foggia
— Spal 0—0, Lanerossi — Torino 
0—1, Lazio — Venezia 1—1. In cla
sament conduce Internazionale cu 
40 de puncte urmată de Juventus 38, 
Napoli 34, Cagliari și Bologna cite 
32.
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