
Azi, la Floreasca, împotriva echipei Ruda Hvezda 
Pracja :

HAI, RAPID!
VOLEIBALIȘTII NOȘTRI LUPTĂ PENTRU REFACEREA 
TERENULUI PIERDUT ÎN TUR (1-3) Șl CALIFICAREA ÎN

FINALA „C.C.E.*

HAI, RAPID ! Cu această încurajare... temeinic pregă
tită, iubitorii voleiului din Capitală vor veni astăzi la ora 
18 în sala Floreasca pentru a susține echipa noastră 
campioană în lupta sa din returul semifinalelor celei de-a 
VlII-a ediții a «C.C.E.* la volei.

Adversara Rapidului este puternica formație campioană 
a Cehoslovaciei, Ruda Hvezda Praga care, acasă, în prima 
parte a semifinalei, precum se știe, a ciștigat cu 3—1 
(9. —7, 8, 11). Este, pentru voleibaliștii noștri, un handicap 
serios, totuși — nici vorbă — posibil de anulat. Nu ne
îndoim că ei vor acționa 
Si cu judicioasă orientare

Meciuri de calitate 
in reuniunea de box 

de la Floreasca
In fMa unei numeroase 

asistențe, Ia „Floreasca" a 
avut loc ultima gală de 
verificare a boxerilor din 
lotul republican. Cu acest 
prilej am urmărit meciuri 
foarte disputate, unele de 
o bună valoare tehnică. O 
impresie foarte bună au 
lăsat C. Gruiescu și C. 
Ciucă, în schimb H. 
Stumpf a evoluat sub aș
teptări.

Rezultatele : C. Stanef
b. ab I M. Ene, V. Mariu- 
țan b. p. N. Motoc, C. Gru
iescu b. p. Gh. Cristea, 
C. Ciucă b. ab. I Șt. Con
stantin, V. Antoniu b. p. 
I. Crăciun, Al. Murg b. p. 
Gh. Gologan, C. Anton 
b. p. H. Stumpf, c. Nicu- 
lescu egal cu I. Hodoțan, 
Ov. Baclu b. p. Al. Popa, 
r. Olteanu egal cu Gh. 
Chivăr.

cu maximum de combativitate 
tactică pentru a reuși aceasta, 
pentru a învinge la un scor 
care să le poată aduce califi
carea în finală : 3—0 sau, cel 
puțin, 3—1, dar cu un punct- 
averaj mai bun decît cel de 
52:43 obținut de Ruda Hvezda 
la Praga. LE URĂM SUCCES !

Rapidiștii vor beneficia de 
data aceasta de toti jucătorii : 
Nicolau (venit luni de la Bru
xelles în vederea meciului de 
azi!), Drăgan, Plocon, Grigo- 
rovici, Udișteanu, Mincev, 
Chezan, Pavel, Costinescu, 
Dobre. Garnitura echipei ceho
slovace urmează a fi alcătuita 
din rîndiirile următorilor ju
cători : Kop, Groessl, Vapen- 
ka, Cuda, Perusic, Mozr, Ste- 
panek, Vykoukal, Meidr, Kn- 
bista, Drobny, Nepustil.

Arbitrii deleqați să conducă 
partida sînt Ormay și Me- 
szaros (Ungaria).

STEAUA - VIITORUL BACĂU
3-0

Meciul masculin de volei 
Steaua — Viitorul Bacău (cat. A), 
jucat ieri, s-a terminat cu vic
toria echipei bucureștene : 3—0
(4, 2, 9).
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Baschetbalistele australiene au susținut primul meci
• Oaspetele evoluează din nou azi, în sala Floreasca

tă), Tony Gaze (antrenor), 
John Holden (arbitru) și ju
cătoarele Rayleen Lynch (nr. 
4 pe 
me), 
Fran 
Jean 
resa 
Roive 
(Dutchie) Cooke 
Elisabeth Eliott 
Jean Wilson 
Maureen Reilly 
Vickie Ticehurst 
și Carola Waters

Prima reprezentativă a țării

tricou, 173
Jean Bain
Hammond

Forster (7- 
DeJanv (8—179), 

(9—178),

cm înălți- 
(5-170), 
(6-179), 

170), Te- 
Pat 

Lorraine 
(10—173), 
(11-178), 
(12-175), 
(13—165) 
(14—183) 
(15—180).

noastre are următoarea com
ponență : Hannelore Spiridon, 
Dorina Suliman, Ecaterina 

V ogel. Sanda Dumitrescu, 
Cornelia Gheorghe, Octavia 
Simon, Bogdana Diaconescu, 
Octavia Bițu, Anca Demetres- 
cu, Elisabeta Bohm, Ildiko 
Horvath și Gabriela Ciocan. 
Antrenor: S. Eerencz.

„CUPA ROMÂNIEI"
programează azi un meci cu marc 
rezonanță: Progrcsul-Dinamo București
Așadar, din 3 398 au rămas doar 16! 

Din 3 398 de echipe, care anul trecut s-au 
avîntat în cucerirea „Cupei României*, 
„sita* a tot cernut pînă cînd 16 formații 
— 9 din prima categorie. 5 din „B* și 
2 din „C* — au mai rămas să se înfrunte 
azi în optimile de finală ale acestei popu
lare competiții ajunsă la cea de-a 30-a 
ediție. Din cele 8 jocuri programate azi 
iese în evidență, în special, cel de la 
București dintre Progresul și Dinamo

București, programat pe stadionul „23 Au
gust*, cu începere de la ora 15,45 (în 
deschidere, la ora 14,30. un meci de copii: 
Progresul — Centrul „23 August*).

Dar iată programul complet și arbitrii:
BRAȘOV: Medicina Cluj — Steaua ; la 

centru : Zaharia Chifor; la tușă : Miron 
Roman și Ștefan Mușat, toți din Brașov.

BISTRIȚA: Chimia Suceava — Minerul

(Continuare in pag. a 3-a)

IA PRIMUL EXAMfN 
CU NOTE DE TRECERE

V. COSTA

La Reșița, cei mai buni înotători 
din 8 orașe ale țării au dat primul 
examen al anului într-o ambiantă 
pe care am dori-o permanent con
cursurilor noastre de nivel republi
can. A fost totodată și un examen 
al posibilităților de care dispune 
natatia noastră la ora actuală, cînd 
practic pregătirea de iarnă în bazin 
acoperit este încheiată si sportivii 
se gîndesc tot mai mult la reîntîl- 
nirea cu piscinele de 50 m din aer 
liber.

Competiția desfășurată săptămîna 
trecută, de un nivel calitativ net 
superior celor din anii trecuți, a 
prilejuit mai multe concluzii. In 
primul rînd, s-a văzut că acei
înotători care au avut la dispoziție condiții 
superioare de 1—1 antrenamente zilnice (este 
cazul reșitenilor) au acumulat în timpul iernii 
infinit mai mult decît adversarii lor din Bucu
rești (de exemplu), ale căror condiții de pre
gătire în aceste luni la bazinul Floreasca devin 
mai dificile de la an la an. Cu toate acestea, 
92 din cei 132 de sportivi prezenți pe bloc- 
starturi cu standardul (mult mai ridicat ca în 
anii trecuți) îndeplinit și-au stabilit în aceste 
întreceri recorduri personale. Acest procent de 
69% este destul de ridicat, el constituind un 
prim succes al candidatilor la examen.

Dacă vom face o mică comparație între me
diile primelor 5 performanțe (masculine) actuale 
și cele care au existat cu numai o lună în 
urmă vom putea stabili și mai precis linia 
ascendentă parcursă de sportivi în această pri
măvară : 56 7 sec, față de 57,9 sec la 100 m 
liber (anul trecut se înregistra de abia primul 
rezultat sub 58.0 sec la noi în tară), 2:07,6 
(cifră superioară recordului țării de anul trecut),

(Continuare în pag. a 2-a)

Premieră pe aeroportul Băneasa... După o călătorie de mii 
șl mii de kilometri, echipa feminină de baschet a Australiei 
a aterizat la București. Sportivele din „Țara cangurilor” ne 
riziteazâ tara pentru prima dată.

Incepînd de la ora 16,15, 
in deschidere la returul se
mifinalei masculine din 
„C.C.E." la volei (Rapid— 
Ruda Hvezda), sala Floreas
ca va găzdui întîlnirea inter
națională dintre reprezentati
vele feminine de baschet ale 
României și Australiei. Oas
petele, in drum spre Praga,

unde urmează să participe Ia 
C M. 1967, au sosit ieri la 
amiază în Capitală, după o 
lungă călătorie „punctată" de 
intîrzien care au modificat 
programul initial anunțat al 
turneului lor. Din delegația 
lor fac parte Patricia Ale
xander (conducătoare), Laura 
Gillam (conducătoare adjunc-

Deși obosite de călătorie, 
oaspetele au ținut să-și res
pecte programul initial alcă
tuit, jucînd la două ore după 
sosire cu Selecționata de tine
ret a țării noastre, de care au 
dispus cu 50—42 (20—18), 

la capătul unui meci frumos 
de-a lungul căruia au demon
strat o bună pregătire tehnico- 
tactică.

a„Riposta nesportivă' 
a antrenorului TUDOR ILIE
• Pe marginea unei scrisori

sosite la redacție
Nu demult, poșta ne-a adus scrisoarea expe

diată de către antrenorul de scrimă TUDOR ILIE, 
criticat de ziar pentru munca necorespunzătoare 
desfășurată la clubul Petrolul Ploiești. Pe trei 
pagini și mai bine, antrenorul Tudor — cu ani 
în urmă un valoros floretist — în Ioc să anali
zeze cît de cit activitatea sa, ne adresează cuvinte 
jignitoare, folosește termeni pe care, dintr-o jenă 
lesne de înțeles, nu-i putem reproduce în rîn- 
durile de față. Ce l-a determinat să aibă o ase
menea atitudine ?

în articolul „PÎNA CÎND SE VOR MENȚINE 
RAMÎNERILE ÎN URMA LA UNELE SPORTURI?”
— scris pe marginea conferinței clubului Petrolul
— se critica slaba muncă a unor antrenori, prin
tre care și aceea a tovarășului Tudor Hie.

Pentru a ne „pune la punct", Tudor Hie ne-a 
trimis scrisoarea respectivă in care respinge cri- 
ticile ce i s-au adus, ca și cum cele arătate ar 
fi simple născociri ale redactorilor noștri. Dar. 
iată ce s-a spus în darea de seamă prezentată în 
conferință : „Valoarea performanțelor obținute de 
unele secții, ca SCRIMA (sublinierea ne apar
ține). tirul și gimnastica nu numai că au stagnat 
în ultimii ani. dar au și scăzut. Astfel, după cum 
vă este cunoscut, secția de scrimă a retrogradat 
cu toate armele din campionatul republican. Re
centa analiză a cauzelor (n.n. 21 octombrie 1966)

(Continuare în pag. a 3-a)

In „C. C. E.“ la handbal

Dinam» București și Duklu Praga
se întîlnesc duminică pentru a patra oară

PREGĂTIRI
IN AER LIBER

DINAMO BUCUREȘTI și DU
KLA PRAGA, două dintre cele 
mai puternice formații de 
handbal din lume se vor afla din 
nou față în față la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. întrecerea 
lor, după cum se știe, este 
programată la București în 
cadrul semifinalelor „C.C.E.",

Cele două echipe campioane 
ale României și Cehoslovaciei 
s-au întîlnit pentru prima oară 
chiar în prima ediție (1958—59) 
a acestei importante competiții. 
După un joc rndîrjit, dinamo- 
viștii au învins cu 15—14. Un 
an mai tîrziu, în cea de a doua 
ediție, sorții au pus din nou

pe dinamoviști în fața jucăto
rilor de la Dukla, în șferturile 
de finală. In propriul lor fief, 
bucureștenii au repetat succe
sul, de data aceasta cu 23—22, 
printr-un gol înscris în ultima 
secundă de joc. In sfîrșit, în 
ziua de 6 aprilie 1963, spectato
rii care au populat tribunele 
sălii „Pierre efe Coubertin“ din 
Paris au putut urmări drama
tica finală a celei de a IV-a e- 
diții, care a opus aceleași for
mații. Dinamo a condus la 
pauză cu 10—5, Dukla a ega
lat cu puțin înainte de sfîrșit 
(13—13) și apoi a cîștigat în 
prelungiri cu 15—13

Așadar, cele două mari ri
vale se întîlnesc duminică la 
Floreasca pentru a patra oară 
și din cite sîntem informați 
antrenorul Bedrich Konig (care 
a pregătit și pe actualii cam
pioni mondiali) va aduce la 
București cel mai puternic „7“: 
Skarvan și Vicha portari, Ma
re?, Beneș, Trojan, Razek, 
Havlik, Duda, Kavan, Doricak 
și Satrapa. Această formație 
a eliminat cu destulă ușurință 
în turul anterior pe D.H.f.K. 
Leipzig (21—10 la Praga și 9—14 
la Leipzig), cîștigătoarea tro
feului în ediția trecută (a.v.).

Studenfii Institutului de cultură fizică 
au început pregătirile in aer liber. Ieri 
dimineața am găsit la lucru, pe terenul 
din incinta Institutului, grupa 136 din 
anul II, care efectua, sub îndrumarea 
asistentului universitar Dumitru Constan
tin, în cadrul lecției de atletism, tema: 

săritura în lungime.

Foto: R. teodor



BASCULu CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE

„Dorim să practicăm gimnastica 
la domicilia, dar cam?...“

(MASA ROTUNDA LA FABRICA DE

Masă rotundă ad-hoc pe tema 
gimnasticii la domiciliu, organizată 
la Fabrica de ciorapi și lenjerie „A- 
desgo“ din Capitală. Participante: 
cîteva exponente ale celor peste 1000 
de salariate care lucrează aici.

Prima care a luat cuvîntul :
• EUGENIA CIMPOI A, munci

toare, secția finisai: Mi-a plăcut 
întotdeauna exercițiul fizic. M-a a- 
jutat mult, indeosebi în perioada în 
care așteptam primul copil. Acum 
sînt în pragul unei noi nașteri. Inii 
dau seama că mi-ar prinde foarte 
bine ci leva exerciții electuate di
mineața, acasă, eventual repetate 
în cursul zilei. Dar, cum? Mi-ar 
trebui, cit de cit, o îndrumare, cî
teva scheme. Fiindcă este vorba de 
o problemă cu caracter mai larg — 
foarte multe femei vor deveni mai 
curind sau mai tîrziu mame — mă 
întreb: de ce nu se editează niște 
pliante cu asemenea exerciții?

• DOINA NACHT, economistă: 
Eu am o fetiță de 13 ani. îmi amin
tesc însă că în perioada dinaintea 
nașterii mi s-au recomandat de me
dici exerciții de gimnastică la do
miciliu. Le-am respectat și... am 
făcut bine. Am avut o naștere ușoa
ră. Am continuat cu gimnastica și 
după aceea. Exerciții de picioare Și 
trunchi, sărituri cu coarda. Iarna, 
mai ales. Vara fac plimbări, o par
te din drumul spre fabrică îl par
curg pe jos. 5—6 stații de tramvai. 
In prezent urmăresc să redevin su
plă. Am 1,68 m și 75 kg. îmi 
dau seama că este cam mult. 
Am observat că practicînd zil
nic exerciții de gimnastică, asociin- 
du-le cu puțin mers pe jos, scad 
din greutate. Aș vrea însă să efec
tuez exercițiile intr-un mod mai sis
tematic. Tovarășa Cimpoia amintea 
de pliante. Poate că s-ar găsi și alte 
soluții.

• ELENA DAMIRESCU, mun
citoare, secția chet-confecții: Am 
doi copii, doi băieți mari și nu știu 
cînd aș mai avea timp să fac gim
nastică la domiciliu. Totuși, dacă 
cineva m-ar îndruma... Și, altceva: 
la mine în cartier, în Tei, pe lingă 
noile blocuri s-ar putea realiza u- 
nele amenajări și pentru gimaas-

CIORAPI Șl LENJERIE „ADESGO")

tică. De pildă: porticuri. Asemenea 
amenajări am văzut la multe din 
blocurile construite în Capitală și 
chiar în orașele din țară. înseamnă 
că acolo există o preocupare serioa
să și pentru acest aspect. Poate, 
scriind despre asemenea inițiative 
i-ați determina și pe alții să le apli
ce. Cred că s-ar face o treabă foar
te utilă.
• SANDA POPOVICI, inginer 

dispecer, sectorul producție: Am 
făcut gimnastică la domiciliu încă 
din anii de școală, după radio. Pă
cat, că s-a renunțat la această emi
siune. Era foarte necesară. Am ri
dicat într-o ședință a organizației 
U.T.C. problema amenajării în fa
brică a unei încăperi în care per
soanele interesate să poată practica 
zilnic gimnastica, cîteva minute, sub 
îndrumarea unui specialist.

• ING. IOANA CIOARA, preșe
dintele asociației sportive : Un a- 
semenea specialist există: este pro
fesorul Gh. Pascu.
• ING. SANDA POPOVICI: Cu 

atît mai bine ! Sînt ferm convin
să că o asemenea activitate ne-ar 
ajuta să evităm multe neajunsuri: 
tendința spre obezitate, unele po
ziții vicioase etc. Ea va veni și în 
sprijinul celor care se pregătesc 
pentru actul matern.
• VASILICA MANEA, contro

loare C.T.C.: în ultimii zece ani 
n-am luat o zi de concediu medical. 
Cauza? Am făcut multă mișcare. 
Poate mai puțin gimnastică, în 
orice caz mers pe jos, excursii și 
drumeție în concediu, în timpul li
ber. Cred că o îndrumare cores
punzătoare, un sprijin concret în 
organizarea activității de gimnasti
că la domiciliu, ar fi primite cu 
mult interes. Tovarășele noastre 
din fabrică vor să fie sănătoase, să 
rămînă mereu tinere !

★
Ce se desprinde din discuțiile 

purtate la această masă rotundă ? 
în toate cazurile — interesul major 
pentru gimnastica la domiciliu. U- 
nele probleme și soluții în legătură 
cu sugestiile primite — în ziarul 
nostru de simbătă.

T1BERIU STAMA

în ultimele meciuri desfășurate 
în cadrul turneelor finale ale 
campionatelor republicane școlare 
de baschet, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: băieți: 
Liceul „Avram Iancu" Brad — 
Liceul „George Bacovia' Bacău 
36-58 (21-31), Liceul „Mihail Emi- 
nescu* Cluj — Liceul „Nicolae 
Bălcescu* București 54-57 (24-33), 
Liceul nr. 3 Constanța — Liceul 
nr. 35 București 74-70 (39-28),
Liceul „George Bacovîa' Bacău— 
Liceul „Mihail Eminescu" Cluj 30- 
58 (10-28), Liceul nr. 35 Buc. — 
Liceul „Avram Iancu' Brad 76-48 
(43-22), Liceul „Nicolae Bălcescu' 
București — Liceul nr. 3 Constan
ța, 62-59 (32-26); fete: Liceul nr. 
4 Bacău — Liceul „Mihail Emi
nescu' Satu Mare 45-44 ( 24-23), 
Liceul nr. 36 București — Liceul 
nr. 3 Arad 54-40 (25-26), Liceul 
nr. 35 București — Liceul nr. 1 
Brasov 42-51 (21-20).

Clasamente finale i

BĂIEȚI
Lie. „N. Bălcescu*’ B. 550 322-263 10
Lie. nr. 3 C-ța 5 3 2 391-280 8
Lie. nr. 35 Buc. 532 331-287 8
Lie. „M. Eminescu" Cj 532 345-281 8
Lie. „G. Bacovia"! Bc. 514 235-320 6
Lie. „A. iancu"! Brad 505 225-418 5

FETE
Ltc. nr. 33 Buc. 541 289-210 9
Lie. nr. 1 Brașov 541 279-259 9
Llc. nr. 4 Bacău 532 275-268 8
Lie. nr. 35 Buc. 532 267-240 8
Lie. „M. Eminescu"! S.M.514 221-283 6
Llc. nr. 3 Arad 505 215-286 5

Clasamentele coșgeterilor i bă
ieți : 1. Cîmpeanu (Lie. nr. 35 
București), 133 p, 2. Martinescu 
(Lie. nr. 3 Constanța) 109 p, 3. 
Dumitru (Lie. nr. 3 Constanta) 
98 p, 4-5. Moisin șl Andreițu 
(ambii Liceul „Mihail Eminescu" 
Cluj) 97 p, 6. Răileanu (Lie. nr. 
3 Constanta) 79 p; fete: 1. Ne- 
delea (Lie. nr. 1 Brașov) 110 p, 2. 
Horvath (Lie. „Mihail Eminescu' 
Satu Mare) 91 p, 3. Miulescu 
(Lie. nr. 35 București) 80 p, 4-5. 
A. Deak (Lio. nr. 4 Arad) și An- 
inacof (Lie. nr. 36 București) 75 
p. 6. Fordea (Lie. nr. 4 Bacău) 
58 puncte.

0 săptămînă bogată 
in meciuri de marc atracție

Sezonul baschetbalistic intern se 
apropie de „punctul maxim" încă în 
cursul acestei săptămîni. Iată, spre 
edificare, programul meciurilor din 
Capitală, extrem de atractiv și de în
cărcat : joi, în sala Floreasca, de la 
ora 18 : l.C.F.—Medicina Tg. Mureș, 
Rapid — Steaua, Politehnica Bucu
rești—Dinamo București ; vineri, în 
același loc și de la aceeași oră: 
Rapid— Dinamo București, Steaua— 
Politehnica București, toate din ca
tegoria A (m) ; duminică, în sala 
Floreasca, de la ora 9: Voința 
București—Farul Constanța (B m 
II), l.C.F.—Universitatea Timișoara, 
Politehnica București—Rapid, Dinamo 
București—Steaua (A m) ; sala Con
structorul, de la ora 9: Progresul 
București—Constructorul Arad (B m 
1), Politehnica București—Universita
tea Cluj (A f), Construcții Bucu
rești—Politehnica lași (B m II). Ies 
în evidentă meciurile interbucureștene 
masculine decisive în lupta pentru 
un loc cît mai bun în clasamentul 
final.

Iată clasamentele la zi în catego
ria A :

5. Rapid Buc. 19 10 9 1485—1430 29
6. Univer. Tim. 19 9 10 1336—1458 23
7. Politeh. Gl. 19 8 11 1213—1324 27
8. Din. Oradea 19 6 13 1111—1333 25
9. l.C.F. Buc. 19 6 13 1243—1385 25

10. Medicina
Tg. Mureș 19 6 13 1239—1405 25

11. Academia MII.
București 19 5 14 11268—1470 24

12. Steagul r. Bv. 10 3 16 1L303—1473 22
FEMININ

1. Politeh. Buc. 16 16 0 1026—699 32
2. Rapid Buc. 16 13 3 1081—742 29
3. Univer. Cluj 16 11 5 880—816 27
4. Voința Bv. 16 10 6 895—836 26
5. Voința Buc. 16 9 7 781—830 25
6. Mureșul Tg. M . 16 7 9 815—830 23
7. Constr. Buc. 16 5 11 723—872 21
8. Univer. Iași 16 5 11 856—950 21
9. Crișul Oradea 16 4 12 726—902 20

10. Olimpia T. V.
București 16 0 16 622—928 16

„CUPA FEDERAȚIEI" 
S-A BUCURAT DE SUCCES

La Fundata s-a desfășurat simbă
tă și duminică tradiționala competi
ție de schi dotată cu „Cupa Fede
rației", cuprinzînd probe de biatlon 
(seniori și juniori) și de fond (se
niori, juniori și fete). Vremea a 
fost, in general, nefavorabilă (ceața 
de simbătă, In special, i-a stînjenit 
pe biatloniști la trageri), dar tradi
ția unei frumoase ambianțe, a unei 
puternice afluențe de public, nu s-a 
dezmințit. Acest important izvor de 
fondiști care este Fundata, a aplau
dat — cu mic, cu mare— evoluția 
unor sportivi fruntași. Dintre aceș
tia, doi — Marcela Leampă și 
Gheorghe Bădescu — originari chiar 
din Fundata, le-au făcut consăte
nilor lor bucuria de a-i putea aplau
da pentru victorie. De altfel, Mar
cela Leampă ciștigă pentru a cin- 
cea oară proba feminină a acestei 
competiții.

Iată rezultatele tehnice : biatlon, 
seniori (9 km cu 2 trageri la baloa
ne): 1. Gh. Bădescu (Dinamo Bra
șov) 40:52 (4 ture de penalizare); 
2. M. Stoian (A.S.A. Brașov) 41:43 
(1) ; 3. C. Carabela (A.S.A. Brașov) 
42:56 (2) ; juniori (6 km cu 2 tra
geri) : 1. I. Olteanu (Dinamo Bra
șov) 32:03 (1) ; 2. I. Benga (Tracto
rul Brașov) 34:00(1); 3. V. Fontana 
(Steagul roșu Brașov) 34:17 (0) ; 
fond, seniori (10 km) : 1. Gh. Cincu 
(A.S.A. Brașov) 34:05 ; 2. M. Stoian 
35:02 ; 3. N. Țeposu (Steagul roșu 
Brașov) 35:21 ; fete (cursă comună 
senioare + junioare, 5 km) : 1. Mar
cela Leampă (Dinamo Brașov) 
19:19; 2. Iuliana Haidu (Dinamo 
Brașov) 20:00, 3. Adriana Barabaș 
(Școala sportivă Rișnov) 21:37 ; ju
niori (5 km): 1. I. Benga 17:53; 
2. I. Olteanu 18.02; 3. I. Mîrzea 
(A.S.A. Brașov) 18:09:

C. GRUIA — coresp. principal

VOLEI Clasamentele în
CATEGORIA A 

MASCULIN

1. Steaua Buc. 18 17 1 51:14 35
2. Rapid Buc. 17 15 2 47:11 32
3. Politehnica Galați 16 15 1 47:12 31
4. Dinamo Buc. 15 13 2 42:12 28
5. Tractorul Brașov 18 7 11 29:36 25
6. Progresul Brăila 18 6 12 21:40 24
7. Alumina Oradea 17 6 11 25:40 23
8. Viitorul Bacău 17 6 11 27:36 23
9. Politehnica Tim. 17 5 12 21:39 22

10. Petrolul Ploiești 17 5 12 20:40 22
11. Minerul B. Mare 16 5 11 17:35 21
12. Politehnica Bv, 18 2 16 16:48 20

FEMININ

1. Rapid Buc. 16 13 3 44:15 29
2. Dinamo Buc. 15 13 2 40:10 28
3. Penicilina Iași 16 11 5 30:20 27
4. Farul Constanța 16 10 6 34:24 26
5. C.P. București 16 8 8 33:29 24
6. l.C.F. București 16 5 11 17:38 21
7. Universitatea Cluj 15 5 10 18:36 20
8. C.S.M. Sibiu 14 5 9 23:32 19

NAT AT IE

MASCULIN

1. Dl». BUC. 19 18 1 1594—1198 37
2. Steaua Buc. 19 18 1 1657—1295 37
3. Politeh. Buc. 19 13 6 1436—1264 32
4. Univer. Cluj 19 12 7 1416—1266 31

categoriile A și B
9. Universitatea Cv. 15 4 11 19:40 19

10. Țesătura P. Neamț 15 3 12 16:39 18

CATEGORIA B
SERIA I

MASCULIN

1. Farul Constanța 14 12 2 39:13 26
2. Electroputere Cv. 14 12 2 38:14 26
3. înainte Tim. 14 9 5 34:19 23
4. Progresul I.R.A. 

Suceava 14 6 8 26:30 20
5. A.S.A. Sibiu 14 6 8 22:30 20
6. I.C. Arad 14 6 8 19:33 20
7. Progresul Buc. 14 5 9 26:31 19
8. Ind. sîrmei C. T. 13 6 7 20:27 19
9. Semănătoarea 

BUC. 13 4 9 22:32 17
10. C.S.M. Cluj 14 3 11 19:36 17

FEMININ

1. Drapelul r. Sibiu 14 14 0 42: 6 28
2. Progresul Buc. 14 12 2 38:16 26
3. Sănătatea

Tîrgoviște 14 8 6 31:24 22
4. Corvinul Deva 13 8 5 28:23 21
5. Viitorul Buc. 14 7 7 30:27 21
6. Liceul „N. Bălcescu”

Cluj 14 6 8 25:29 20

7. Voința M. Ciuc 14 6 8 22:32 20
8. Tricotajul Bv. 14 5 9 24:32 19
9. Sănătatea Arad 13 2 11 16:34 15

10. Voința Botoșani 14 1 13 7:40 9

SERIA A Il-A
MASCULIN

1. l.C.F. BUC. 14 14 0 42: 6 28
2. Politehnica Cluj 14 11 3 39:11 25
3. Politehnica Iași 14 9 5 31:24 23
4. Știința Petroșeni 14 7 7 32:24 21
5. Universitatea Tim. 14 7 7 24:26 21
6. Construcții Buc. 14 7 7 24:30 21
7. Universitatea Cv. 14 6 8 24:30 20
8. Universitatea Buc. 14 5 9 18:34 19
9. Pedagogic Tg. M. 14 3 11 16:35 17

10. Medicina Buc. 14 1 13 10:40 15

FEMININ

1. Universitatea Tim. 14 13 1 41: 7 27
2. Medicina Buc. 14 13 1 40: 8 27
3. Medicina Tg. M. 14 10 4 30:18 24
4. Universitatea Buc. 14 9 5 33:23 23
5. Politehnica Bv. 14 7 7 26:32 21
6. Univer. Iași 14 5 9 24:29 19
7. Pedagogic Pitești 14 5 9 23:33 19
8. Politeh. Galați 14 4 10 16:36 18
9. Științe ec. Buc. 14 2 12 14:38 16

10. Medicina Cluj 14 2 12 13:36 16

La primul examen
(Urmare din pag. 1)

fată de 2:10,0 la 200 m liber, 
66,0 sec, față de 67,2 sec la 
100 m spate, 63,7 sec, față de 
65,4 sec la 100 m delfin, sau 
2:24,4, față de 2:31,5 la 200 m 
delfin.

Ne aflăm, așadar, în fața unui 
salt evident datorat îndeosebi 
eforturilor făcute de înotătorii de 
la Școala sportivă din Reșița 
și Steaua. Performanțele lui H. 
Schier, VI. Moraru, Z. Giurasa, 
A. Șoptereanu, V. Costa, P. Teo- 
dorescu, AI. Bădin, Ad. Covaci 
sau N. Tat ne dau posibilitatea, 
în fine, să putem alcătui nucleul 
unei selecționate care și-ar pu
tea măsura forțele cu formații 
de nivel mediu pe plan conti
nental. Dar numai atît, pentru 
că oricît de îmbietoare ar putea 
părea la prima vedere un 56,2 la 
100 m liber, un 2:03,9 la 200 m 
liber, un 63,0 la 100 m și un 
2:19,9 la 200 m spate, un 1:10,9 
la 100 m și un 2:32,4 la 200 m 
bras, sau un 2:20,2 la 200 m 
delfin, nu trebuie să pierdem 
nici un moment din vedere că 
distanta care ne mai desparte de 
performerii din U.R.S.S., Franța 
sau R. D. Germană (țări de pri
ma mînă în natația europeană) 
este destul de mare.

Avînd ca punct de plecare în 
viitoarea activitate chiar perfor-

cu note de trecere
mantele de la Reșița, sportivii 
noștri fruntași vor trebui să ducă 
mai departe lupta dură cu ei în
șiși, cu acele cronometrelor, con
vinși fiind că nivelul atins poate 
fi nu numai egalat la vară, în 
bazine de 50 m, dar și depășit. 
După ce au luat nota de trecere 
la primul examen, ei vor trebui 
să continue fără întrerupere 
cursa lungă către marea perfor
mantă,

In acest sens este de așteptat 
și din partea federației de spe
cialitate un sprijin mult mai 
eficient, atît în ceea ce privește 
asigurarea unor posibilități co
respunzătoare de pregătire a spor
tivilor fruntași din toate cen
trele tării, cît și în privința or
ganizării principalelor întreceri 
republicane la nivelul celor mai 
înalte cerințe. La Reșița, a fost 
evidentă diferența de pregătire 
a unor sportivi cu egale perspec
tive de progres, iar desfășurarea 
concomitentă a întrecerilor pen
tru copii și seniori (împreună cu 
juniorii), care a încărcat în mod 
nepermis programul zilnic, s-a do
vedit din nou o încercare nereu
șită. Nu de puține ori înotătorii 
s-au aflat în situația de a lua 
startul după 90 de minute de la 
încălzire. Le-a folosit acest lucru 
pentru realizarea celei mai bune 
performanțe ? Noi credem că nu I 

(a. v.>.

j----------------------------
NU.„ URCAȚI: „CÎINE 

RĂU" 1

I Vreți să ajungeți la cabana
Rențea din masivul Piatira 
Mare ? Nimic mai simplu. Vă 
luați cele necesare unui ex
cursionist, vă pregătiți pentru 

1 un urcuș de trei ore printr-un 
ținut de un pitoresc deosebit 

Iși porniți la drum. Dar, nu vă 
sfătuim să uitați acasă. . . bîta. 
O sa vă trebuiască cînd veți 
da ochii cu dulăii saivanului 

Idin valea streinului. Zona nu 
este „umblată’-’ de animale 
sălbatice. Atunci, de ce stă- 

Ipînește, aici, duzina de dulăi, 
lăsați în deplină libertate, și 
care abia așteaptă să-i. . . muș- 

I te pe excursioniști ?
Aflînd aceste lucruri ne gîn- 

Idim să transmitem tovarășilor 
de la Sfatul popular comunal 
invitația de a face o excursie 

| la cabana Rențea. Și să-i ru
găm să ne scrie cum a fost !...

L ______

DE LA HERĂSTRĂU 
TOCMAI PE... BEGA

Două fete, canotoare la 
Metalurgistul București, s-au 
plictisit la Herăstrău I De 
cîtva timp încearcă să-și 
aranjeze transferul din pro
ducție tocmai la Timișoara, 
pentru a face canotaj la 
clubul Voința din această 
localitate.

Numele lor: Marja Hu- 
blea și Doina Jeana Popa. 
Deocamdată, ele n-au pri
mit dezlegarea clubului 
bucureștean, așa că încă 
nu știm unde vor vîsli în 
acest sezon. Pe Herăstrău 
sau pe Bega ...3

DOUA NUNȚI, DOUA...
Sala de sport din incinta sta

dionului „Metalul" din Sibiu

pereche, contabilului-șef, I.
Stanciu. Și așa, s-au pomenit, 
la ușa sălii, două... nunți.

Nu știu cum s-au descurcat 
nuntașii. Nici cum or să so

este folosită — din cînd în 
cînd (!?) — pentru antrena
mentele atleților, boxerilor, 
gimnaștilor și halterofililor de 
la C.S.M. Tn restul timpului,

sala stă la dispoziția. .. nun
tașilor. Cine vrea să facă nun
tă, își alege o mireasă și apoi 
dă fuga la clubul siblan să 
„arvuneze“ sala. Prețurile va
riază între 500 și 800 de lei 
eu... spaliere, cu tot (pen
tru ca nuntașii să poată bate 
cîte cuie vor pentru a-și atîr- 
na hainele).

Preocupat de o cît mal „in
tensă" folosire a sălii, C.S.M. 
a făcut, însă, de curînd, una 
boacănă. O pereche de nuntași 
au plătit „taxa" secretarului 
clubului, Puiu Jula, Iar altă

descurce activiștii de la C.S.M. 
Sibiu. ..

PRIMA Șl... ULTIMA 
VICTORIE

Ce frumoase sînt inițiati
vele 1 La Borsec, cîțiva ti
neri entuziaști — printre 
care Florin și Lucian An- 
done, Mircea Spaciu și 
Gavril Micu — au încercat 
să formeze o echipă de 

baschet. Au improvizat un 
teren, au făcut zeci de an
trenamente și înfr-o zi s-a 
anunțat că baschetbaliștii 
din Borsec (A. S. Apemin) 
vor debuta la Toplița.

Succes I După un meci 
interesant, A. S. Apemin 
Borsec a învins cu 41-31. 
Prima și... ultima victorie I 
Fără absolut nici un spri
jin, inimoșii baschetbalist! 
n-au putut rezolva proble
mele legate de continuita
tea practicării sportului 
pentru care au dovedit nu 
numai pasiune, ci si talent...

UITE... CUPA, NU E CUPA !
Competiția de handbal în 7 

organizată recent de asocia
ția sportivă Știința Petroșeni, 
a fost primită cu mult interes, 
la întreceri participînd, în 
afara gazdelor, echipele Uni

versitatea Craiova, Voința Si
biu și Metalul Copșa Mica. 
Fiecare formație a luptat cu 
toată ardoarea pentru a cîști- 
ga „Cupa I.M.P.” pusă în țoc 
de organizatori.

Au cîștigat handbaliștii de la 
Copșa Mică. Care au luat și 
Cupa — veți fi tentați dv. să 
adăugați. Dimpotrivă. N-au 
luat nici o cupă. N-a luat-o 
nimeni. Pentru că, văzînd că 
n-au obținut ei victoria, orga
nizatorii s-au... răzgîndit. 
N-au mai dat nici Cupă, nici 
diplome... Au împărțit, în 
schimb, cu generozitate. . . 
felicitări. Noi nu-i. .. feli
cităm !

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 

Și
DAN GARLEȘTEANU 

după scrisorile 
corespondenților noștri
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CATEGORIA c ETAPA A 15-A
SERIA EST

RAPID MIZIL — VICTORIA 
ROMAN (0—1). Deși au dominat 
majoritatea timpului, localnicii 
au părăsit terenul învinși. Oas
peții s-au apărat supranumerla șt 
au contraatacat periculos. Din- 
tr-o astfel de acțiune a înscris 
Filip (rain. 80). A arbitrat slab 
I. Drăghici-București. (I. Georges
cu — coresp.).

ANCORA GALAȚI — FORES- 
TA FĂLTICENI (2—0). Au în
scris David (min. 25) și Vasiiache 
(min. 87). Arbitrajul lui D. Isă- 
cescu-București, satisfăcător. (Ș. 
Constantinescu — coresp. prin
cipal).

FLAMURA ROSIE TECUCI — 
UNIREA FOCȘANI (1—1). Au 
marcat) Udreș (min. 42) pentru 
Flamura roșie, Dragu (min. 56) 
pentru Unirea. (C. Fiiiță — co
resp.).

GLORIA BÎRLAD — MINO
BRAD VATRA DORNE1 (2—0). 
Au înscris Podină (min. 66) și 
Lontcovschi (min. 69). (E. Solomon 
— coresp. principal).

METALUL BUZĂU — TEXTI
LA BUHUȘ1 (3—2). Au marcat 
Ionescu (min. 24 și 79), Tănase 
(min 68 din 11 m), respectiv 
Teodorescu (min. 87) și Grof (min. 
89). In min. 24 C. Dumitru (Tex
tila) a fost eliminat pentru in
jurii aduse arbitrului. (Marin Du
mitru — coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — PE
TROLUL MOINEȘTI (2—1). Au 
înscris Lavric (min. 10) și Grigore 
(min. 76), respectiv Mangalagiu 
(min. 17). (Ion Popescu — co
resp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — GLO
RIA C.F.R. GALAȚI (2—0). Au 
înscris Bordea (min. 66) și Oges- 
cu (min. 81). (D. Diaconescu — 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. Victoria Roman
2. Unirea Focșani
3. Gloria Biriad
4. Foresta Fălticeni

15 9 2 4 31—15 20
15 7 4 4 21—10 18
15 8 2 5 20—15 18
15 7 3 5 26—20 17

„Cupa României" programează azi 
un meci cu mare rezonanță: 
Progresul-Dinamo București

(Urmare din pag. 1)

Baia Mare; la centru: Aurel 
Pop-Cluj j la tușă : I. Cimpeanu- 
Cluj și 1. Stoian-Bistrița.

CRAIOVA : Crișut — Farul : 
la centru: N. Mogoroașe; la 
tușă : Nicolae Ștef și Alexandru 
Ene, toți din Craiova.

PITEȘTI : Minerul Lupeni — 
Rapid ; Ia centru : Nicolae Barna- 
Tîrnăveni; la tușă: Gh. Popa- 
Pitești și N. Stoiculescu-Rm. 
Vîlcea.

REȘIȚA : C.F.R. Timișoara — 
U.T.A.; la centru: Sever Mure-

„Riposta" nesportivă a antrenorului TUDOR ILIE
(Urmare din pag. 1)

a concluzionat că orientarea în muncă a antre
norului Tudor Ilie a fost lipsită de perspectivă ; 
el a urmărit rezultate imediate, folosind în acest 
scop și scrimeri de la Școala sportivă (n.n. unde 
antrenorul Tudor Ilie are o normă întreagă) pen
tru justificarea activității sale. A dovedit lipsuri 
pregnante în procesul instructiv-educativ care au 
dus secția de scrimă în situația actuală4*.

Pentru a-i arăta tov. Tudor Ilie că paragraful 
din materialul publicat în ziar, care se referea 
Ia secția de scrimă și la munca antrenorului ei, 
nu poate fi „o mostră de superficialitate, de ne- 
informare și, în — ultima instanță — de defăi- 
rnare", cum spune dumnealui, vom aminti si 
cîteva din concluziile reieșite la analiza activității 
secției de scrimă de la Petrolul, făcută de Fede
rația română la 25 octombrie 1966, în prezenta 
secretarului general al federației, prof. D. Tepșan, 
a antrenorului federal, prof. V. Chelaru, și a re
dactorului nostru Elena Dobincă. Cităm : „Pînă 
în anul 1963, despre scrima ploieșteanâ se spu
neau multe lucruri frumoase. Ploiestiui se număra 
printre principalele centre ale țării în această 
ramură de sport. Clubul Petrolul avea echipe 
care activau în categoria A la toate armele. O 
serie de sportivi ploieșteni fuseseră selecționați 
în loturile republicane... Dar. în ultimii ani lucru
rile au început să se schimbe în râu”...

Din 1964, de cînd a fost angajat cu o jumătate 
de normă antrenorul Tudor ilie, pînă în 1966 
toate echipele au retrogradat. Cum încearcă să 
explice el această cădere ?:

„Efectivul preluat de la fostul antrenor, V. 
Chelaru, nu cuprindea elemente tinere și, cu 
atît mai puțin, de perspectivă44... Deci, antrenorul 
nu avea sportivi tineri » Dar, 15 rînduri mai jos, 
tov. Tudor Ilie se contrazice :

...„In 1964 am cîștigat, totuși, titlul de campioni

republicani Ia spadă (n.n. la cat. juniori mari — 
prin Gh. Cristof). Sportivii mai bătrîni retrăgîn- 
du-se, iar CEI MAI TINERI (s.n.) fiind luați în 
armată”... Vasăzică, în 1964, cînd a venit Ia Pe
trolul, T. I. n-a preluat de la fostul antrenor 
(Chelaru) elemente tinere » Totuși, în același an, 
cei mai tineri au plecat să-și satisfacă stagiul 
militar. Ciudată argumentare...

Dar să vedem care au fost rezultatele muncii 
de... calitate desfășurată de antrenorul Tudor 
Ilie la Petrolul, de care s-a ocupat articolul nos
tru, și nu la Școala sportivă din Ploiești, unde 
tov. Tudor Ilie are — repetăm, o normă întreagă. 
„Rezultatele* au dus la desfacerea contractului 
de muncă de către conducerea clubului ’ Din ce 
motive ? Să dăm cuvîntul unor oameni care cunosc 
foarte bine situația :

GH. MANTA : „Mai întîj o precizare : nu tov. 
Tudor a depus demisia (n.n.: cum se menționează 
în scrisoarea acestuia), ci clubul i-a DESFĂCUT 
CONTRACTUL, ca urmare a slabei munci desfă
șurate la noi. Cu trei antrenamente pe săptămînă 
nu se putea face prea mare lucru, cheltuindu-se 
inutil aproape 70 000 de lei anual. Este pe deplin 
întemeiată critica din ziar”...

D. TEPȘAN — secretar general al federației de 
scrimă : „Analiza făcută de noi a scos în evidență 
slaba muncă a antrenorilor din secția de scrimă 
de Ia Petrolul. Programul între două trenuri 
(antrenorul Tudor făcea naveta București — Plo
iești) era inaccesibil sportivilor — multi dintre ei 
elevi — procesul de instruire nu se făcea la ni
velul cerințelor. La formarea și pregătirea unor 
sportivi ca Moldanschi, Lăudoiu, Cristof. antreno
rul Tudor a avut o contribuție minoră. Aceștia 
au fost crescuți de V. Chelaru. în timpul cînd era 
antrenor la Petrolul, I. Tudor lucra cu 30 de spor
tivi legitimați (atîția figurează în scriptele noas
tre) dar de o valoare slabă : mulți începători, 
copii. Or, pentru o secție ca Petrolul — pînă în

5. Metalul Buzău
6. Minobrad V. D.
7. Ancora Galați
8. Gloria C.F.R. Gl.
9. Textila Buhuși

10. Metalul Rădăuți
11. Petrolul Moinești
12. Rapid Mizil
13. FI. roșie Tecuci
14. Locomotiva lași

15 8 1 6 24—23 17
15 1 2 6 12—13 16
15 6 2 7 18—16 14
15 5 4 6 16—21 14
ÎS 7 0 8 17—23 14
15 6 2 7 18—26 14
15 6 1 8 25—24 13
15 S 2 8 14—16 12
15 5 2 8 18-28 12
15 2 7 6 11—21 11

ETAPA VIITOARE: Gloria Bîr- 
lad — Metalul Rădăuți, Victoria 
Roman — Foresta Fălticeni, FI. 
roșie Tecuci — Ancora Galați. 
Locomotiva Iași — Petrolul Moi
nești, Gloria C.F.R. Galati — Uni
rea Focșani, Textila Buhuși — 
Minobrad Vatra Dornei, Rapid 
Mizil — Metalul Buzău.

SERIA SUD
RAPID C. F. BUCUREȘTI — 

PORTUL CONSTANȚA (1—1). 
Joc dinamic cu multe faze spec
taculoase, terminat cu un rezultat 
echitabil. Constăntenii au avut 
o apărare foarte bună. Golurile 
au fost înscrise de Butuc (min. 
30) pentru Portul și de Mehedin- 
țeanu (min. 51) pentru Rapid C.F. 
A arbitrat corect și autoritar 
Grigore Bîrsan-Galați. (N. Toka- 
cek — coresp.).

STUFUL TULCEA — S. N. OL
TENIȚA (2—0). Au înscris Ciu
percă (min. 51) și Mahera (min. 
70). (Ion Turșie — coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — 
PROGRESUL CORABIA (1—0). 
A marcat Mihai (min. 76). (E. Du
mitrescu — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
METALUL TÎRGOVIȘTE (0—0).

OLTUL SF. GHEORGHE — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI (4—1). 
Au marcat Tașca (min. 4), Goga 
(min. 47), Bivolan (min. 72) și 
Cheresteș (min. 81), respectiv 
Burciu (min. 6). (Gh. Briotă — 
coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — ELECTRI
CA FIENI (3—0). Au înscris Că
lin (min. 9), Marin (min. 75), 
Glieorgache (min. 78). (R. Avram 
— coresp.).

șan-Turda; la tușă: Ion Joldeș 
și Vasile Topan, ambii din Cluj.

PLOIEȘTI î Foresta Fălticeni — 
Politehnica Timișoara; la cen
tru i G. Bărbulescu ,• la tușă: 
Ion Dancu și V. Murgășanu, toți 
din București.

HUNEDOARA : Universitatea
Craiova — C.S.M.S.; la centru i 
M. Vasiliu; la tușă i P. Malița 
și N. Moroianu, to ti din Ploiești.

BUCUREȘTI: Progresul — Di
namo București; la centru i N. 
Mihăilescu; la tușă : Ion Hrisafi 
și D. Isăcescu, toți din București.

DUNAREA GIURGIU — C.F.R. 
ROȘIORI (2—0). A marcat C. Gri
gore (min. 29 șl 43). (Tr. Barbă- 
lată — coresp.).

CLASAMENT

1. I.M.U. Medgidia 15 9 4 2 23- 9 22
2. Portul C-ța 15 10 2 3 21—11 22
3. Electrica C-ța 15 9 3 3 21—16 21
4. Dunărea Giurgiu 15 9 1 5 25—14 19
5. Met. Tîrgoviște 15 7 3 5 19— 8 17
8. Oțelul Sf Gh. 15 7 1 7 28—29 15
7. S.N. Oltenița 15 6 2 7 16—17 14
8. Stuful Tulcea 15 5 4 6 17—20 14
9. Electrica Fieni 15 5 2 8 19-20 12

10. Muscelul C-lung 15 4 4 7 12—19 12
11. Rapid C.F. Buc. 15 3 5 7 15—20 11
12. Prog. Corabia 15 5 1 9 15-24 11
13. Flacăra r. Buc. 15 4 2 9 26-32 10
14. C.F.R. Roșiori 15 4 2 9 10—28 10

ETAPA VIITOARE: Portul Con
stanța — Electrica Constanța, 
Dunărea Giurgiu — I.M.U. Med
gidia, FI. roșie București — Ra
pid C.F. Buc., Electrica Fieni — 
S.N. Oltenița, Muscelul C-lung
— C.F.R. Roșiori, Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Metalul Tîrgoviște, Sloiul 
Tulcea — Progresul Corabia.

SERIA VEST

METALUL HUNEDOARA — 
MUREȘUL DEVA (4—0). Peste 
6 000 de spectatori au asistat Ia 
un joc frumos. Mureșul s-a a- 
părat supranumeric insă înain
tașii hunedoreni au înscris de 
patru ori prin R. Popa (min. 23), 
Steiner (min. 53) și Sekely (min. 
72 șl 89). In min. 76 au fost eli
minați > Dobîndă (Metalul) pen
tru lovirea adversarului și Matei 
(Mureșul) pentru încercare de a 
lovi pe arbitrul C. Nițescn-Sibiu, 
care a condus corect. (Voicu Albu
— coresp. principal).

MINERUL ANINA — C.F.R. 
CARANSEBEȘ (2—1). Au marcat 
Novacovici (min. 3) pentru C.F.R., 
Tîrziu (min. 60 din 11 m) și Bitea 
(min. 89) pentru Minerul. (Gh. 
Crăciunel — coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
(1—1). Au marcat Popescu (min. 
37) pentru Metalul, Lovin (min. 
62) pentru Electroputere. în min. 
84 jucătorul Prodan (Metalul) a 
fost eliminat pentru lovirea ad
versarului. (Gh. Manafu — co
resp.).

AURUL ZLATNA — VICTORIA 
CÂLAN (1—0). A marcat Arca- 
leanu (min. 25). In min. 70 Floca 
(Aurul) a ratat un 11 m. (N. Băi- 
șan — ceresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — PRO
GRESUL STREHAIA (1—0). A în
scris Armeanu (min. 74 din 11 
m). (B. Stoiciu — coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—0). Au 
marcat Vasilescu (min. 22 și 77), 
Păunescu (min. 59). (T. Ștefă- 
nescu — coresp.).

A.S.A. SIBIU — VICTORIA 
TG. JIU (3—0). Au înscris Sta- 
maniebi (min. 48), Podlenschi 
(min. 72 și 89). (Ilie Ionescu — 
coresp. principal).

CLASAMENT
2 37—12 24
5 35—24 19
4 31—22 19
5 27—20 19

1. Met. Hunedoara 15 11 2
2. Chimia Făgăraș 15 9 1
3. Mureșul Deva 15 8 3
4. Minerul Anina 15 9 1

5. Electroputere
Craiova 15 7 3 5 27—21 17

6. Met. Tr. Sev. 15 7 3 5 22—31 17
7. Tractorul Bv. 15 7 2 6 33—21 16
3. Victoria Călan 15 6 2 7 14—18 14
9. A.S.A. Sibiu 15 5 3 7 23—23 13

10. Victoria Tg. Jiu 15 5 3 7 20—26 13
11. Aurul Zlatna 15 6 0 9 24—30 12
12. C.F.R.

Caransebeș 15 3 4 8 7—34 10
13. Autorapid Cv. 15 4 1 10 20—28 9
14 Prog. stiehaia 15 2 4 9 19—29 8

ETAPA VIITOARE: Mureșul 
Deva — Aurul Zlalna, Etectro- 
putere Craiova — Progresul Stre- 
haia, Minerul Anina — A.S.A. 
Sibiu, Metalul Hunedoara — Me
talul Tr Severin, Victoria Tg. 
Jiu — Autorapid Craiova, C.F.R. 
Caransebeș — Victoria Călan, 
Tractorul Brașov — Chimia Fă
găraș.

SERIA NORD
MEDICINA CLUJ — FAIAN

ȚA SIGHIȘOARA (2—1). Cluje
nii au obținut o nouă victorie 
care-i menține în lupta pentru 
titlul de campioni ai seriei. Au 
înscris Popa (min. 37) și Cristea 
(min. 72) pentru Medicina, Sinlion 
(min. 71) pentru Faianța. A ar
bitrat M. Barna-Tîrnăveni. (N. To- 
doran — coresp.).

VOINȚA REGHIN — CHIMI
CA TlRNAVENI (1—0). A marcat 
Moldovan II (min. 44). în min. 48 
Tuzon (Voința) a ratat o lovitură 
de Ia tl tn. (V. Man — coresp.).

METALUL COPȘA MICĂ — 
SODA OCNA MUREȘ (1—1). Au 
înscris Lorincz (min. 81) pentru 
Soda și Lovaș (min. 90) pentru 
Metalul (M. Faliciu — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — MINE
RUL BAIA SPRTE (3—0). Au 
marcat Szakacs III (min. 38 șl 
60) și Medveș (min. 44). (Ilie 
Ghișa — coresp. principal).

METALUL AIUD — AR1EȘUL 
TURDA (1—0). A marcat Crăciun 
(min. 84). (A. Crișan — coresp.).

MINERUL BIHOR — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (4—0). Au în
scris Coteț (min. 2, 35 șl 85) și 
Petschowskl II (min. 54). (M. Do- 
mițian — coresp.).

SATMAREANA — RECOLTA 
CĂREI (3—1). Au înscris t Filip 
(min. 23), Morăruș (min. 42) și 
Postoiu (min. 82). respectiv Peto 
(min. 32). (Z. Covaci — coresp.).

CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 15 10 3 2 26— 9 23
2. Medicină Cluj 15 9 4 2 26—12 22
3. Chimica

Tîrnăveni 15 8 1 6 25—19 17
4. Minerul Bihor 15 6 3 6 21—13 15
5. Min. B. Sprie 15 6 3 6 22—19 15
6. Metalul Aiud 15 6 3 6 18—20 15
7. Recolta Cărei 15 5 4 6 21—17 14
8. Sătmăreana 15 6 2 7 15—17 14
9. Arieșul Turda 15 6 1 8 21—19 13

10. Metalul C. Mică 15 6 1 8 17—21 13
11. Faianța Sigh. 15 6 1 8 19—26 13
12. Steaua r. Salonta 15 4 5 6 15—28 13
13. Voința Reghin 15 5 2 8 13—29 12
14. Soda

Ocna Mureș 15 4 3 8 18—28 11

ETAPA VIITOARE: Faianța Si
ghișoara — Metalul Copșa Mică, 
Medicina Cluj — Voința Reghin, 
Olimpia Oradea — Minerul Bi
hor, Recolta Cărei — Arieșul 
Turda, Sătmăreana — Minerul 
Baia Sprie, Soda Ocna Mureș — 
Metalul Aiud, Chimica Tîrnăveni 
— Steaua roșie Salonta.

1963 secție fruntașă — să lucrezi doar cu 9 spor
tivi clasificați, dintre care numai 2 de cat. I în
seamnă pași înapoi. Nu-i înțeleg de loc atitudinea 
față de ziar“.

V. CHELARU — antrenor federal : „Nu știu ce 
muncă de calitate a desfășurat Tudor Ilie. I-am 
lăsat 4 echipe cu care nu aveam probleme de 
retrogradare. Iar acum, situația o cunoașteți (cla
samentele sînt... o probă concretă !). Criticile 
aduse sînt întemeiate. El a muncit slab la Pe
trolul chiar dacă a fost încadrat cu l/« normă. 
Anul trecut, de pildă, nu s-a prezentat la cam
pionat cu echipa de spadă pentru că nu a avut 
oameni nici măcar pentru o combinată Școala 
sportivă — Petrolul4*.

'A'
Acum cîteva zile am primit și răspunsul clu

bului Petrolul la materialul publicat în ziar. Iată 
ce se arată în el :

„...Criticile aduse de ziar sînt întemeiate. Lipsu
rile semnalate au fost analizate de biroul clu
bului. Față de condițiile materiale ce ne-au fost 
create, ne angajăm să lichidăm rămînerile în 
urmă, să depunem eforturi sporite pentru ridi
carea performanțelor sportivilor noștri la un nivel 
corespunzător4*... Semnează, N. Pantilie — preșe
dinte și prof. Gh. Manta — vicepreședinte.

Iată, așadar, opiniile unor oameni care cunosc, 
cu siguranță, situația și sînt în drept să aprecieze 
activitatea antrenorului Tudor Ilie. Nu ne-ar mira, 
însă, ca acesta să conteste și cele relatate de in
terlocutorii noștri pentru că, din scrisoarea re
centă ca și din altele trimise la redacție, ne-am 
dat seama că el are un foarte slab spirit auto
critic. în toate abundă expresiile jignitoare, chiar 
triviale, prin care Tudor Ilie caută să se... răz
bune pe cei ce au avut curajul sâ-i arate că nu 
a muncit cum trebuie la clubul Petrolul. Credem 
că a sosit timpul ca antrenorul TUDOR ILIE să 
reflecteze mai serios asupra acestor lucruri, să 
analizeze cu simț de răspundere lipsurile existente 
în munca sa. să renunțe la un vocabular ce nu-i 
face cinste. Iar cind totul va merge bine, activi
tatea sa va fi — fără îndoială — evidențiată.

RED.

Azi, la Tîrgoviște 

Ultima verificare 
a juniorilor noștri 

înaintea turneului U.E.F.A.: 
România - Bulgaria

Stadionul din Tîrtyovîștc găzduiește 
astăzi - ultimul meci de verificare a 
reprezentativei noastre de juniori 
înaintea turneului UE F A. ; RO
MANIA-BULGARIA. Ga s pe t i i ali
niază o formație foane puternică. 
Actuala echipă de juniori a oaspeți
lor a cîștigat turneul international de 
la Torino, s-a clasat pe locul I In 
competiția organizată astă-toamnă în 
Bulgaria la care au participat re
prezentativele României. Iugoslaviei, 
Ungariei, Cehoslovaciei și Uniunii So
vietice. Atunci, la Blagoevgrad. Bul
garia a întrecut România cu 2—1 
(1—1), după un meci deosebit de 
disputat. Sperăm că azi. la Tîrgo
viște. reprezentanții noștri vor avea 
o bună comportare, pe măsura posi
bilităților și pregătirii tor.

PÎRCĂLAB VA REINTRA 
ÎN MECIUL CU RAPID
Ieri dimineață ne-am interesat 

la clubul Dinamo despre reintrarea 
Iui Pîrcălab. Se știe că el a sufe
rit o serioasă lovitură la gleznă în 
meciul cu Steaua. Zilele trecute i 
s-a scos gnipsul șl a început să 
efectueze ușoare antrenamente de 
sălă.

După toate probabilitățile el va 
reapare în echipă în meciul Di
namo București — Rapid.

Patru autoturisme 
„Renault 16“ la Pronosport 

in cursul lunii aprilie! |
Pentru a spori atractivitatea con- ! 

cursurilor Pronosport, cele patru 
concursuri din 9, )6, 23 și 30 apri- | 
lie 1967, vor beneficia — în cadrul i 
premiului excepțional — de CÎTE 
UN AUTOTURISM „RENAULT 16“ 
în locul autoturismelor anunțate an
terior.

Astfel, și programul concursului | 
Pronosport de duminică 9 aprilie, 
care este alcătuit din meciuri atrac
tive și echilibrate, va beneficia de 
un autoturism „RENAULT 16*.

DEPUNEȚI DIN VREME BULE
TINELE !

• Astăzi și mîine sînt ultimele 
zile în care vă mai puteți cumpăra 
bilete pentru tragerea LOTO de vi
neri 7 aprilie 1967.

După cum se cunoaște, tragerile ! 
LOTO continuă să acorde săptămînă! 
premii mari. Astfel la 3 martie au 
fost omologate 3 cîștiguri în valoare 
de 97.620 lei fiecare, la 17 martie 
2 variante sfert a 63.337 lei fiecare ■ 
și la 24 martie un premiu în valoare 
de 95.912 lei.

CUMPÂRATI-VA BILETE! E DIN 
VREME PENTRU A NU RÂMINE 
ÎN AFARA ACESTEI TRAGERI.
• Tragerea Pronoexpres dc astăzi 

va avea loc la București în sala din 
strada Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18,45.

PLATA PREMIILOR LA 
CONCURSUL SPECIAL PRONO

EXPRES DIN 29 MARTIE 1967

Datorită faptului că Ia concursul 
specia! PRONOEXPRES nr. 13 din 
29 martie 1967, s-au depus pentru 
omologare foarte multe variante cîș- 
tigătoare, plata acestora se va face 
astfel î
ÎN CAPITALĂ :

Prin casieriile proprii Loto-Prono
sport incepînd de marți 11 aprilie 
a.c,
ÎN ȚARA:

Prin casele raionale C.E.C., înce- 
pînd de ta 18 aprilie a.c. Prin man
date poștale, incepînd de la 20 apri
lie a.c.

NOTA
Prin ruandat poștal se vor achita 

premiile participanților din mediul ru
ral, spitale, sanatorii și unități mi
litare.

Toate celelalte premii în bani, su
plimentare și cumulate se vor achita 
prin casieriile proprii Loto-Prono
sport din orașul București și prin 
casele raionale C.E.C. din țară.

Pentru evitarea aglomerației la ca- i 
sîerii, se reamintește participanților | 
cîștigători că pot ridica premiile timp î 
de 45 zile de la data concursului — ' 
adică pînă la 13 mai 1967.

Rubrică redactată de Administrația i 
de stat Loto-Pronosport.



Turneul internațional de lupte de la Budapesta
Sportivii români n-au reușit să ocupe nici un loc I

BUDAPESTA 4 (prin telefon).— 
Azi s-a încheiat în localitate tur
neul international de lupte gre
co-romane și libere la care au 
participat sportivi din șase țări. 
Cete mai multe locuri I le-au 
cîștigat reprezentanții Ungariei 
(la „libere") ți ai R.S.S. Ucrai
nene (la „greco-romane”) care 
au fost prezente la competiție 
cu primele garnituri. Dintre spor
tivii noștri cel mai bine s-a cla
sat N. Cristea, la „libere”, ocu- 
pînd locul II fără nici o înfrîn
gere. El putea să se claseze pe

primul loc dacă în ultima repriză 
a meciului final, cu polonezul 
Zerzsinski, n-ar fi cedat adver
sarului său la un tur de cap. 
Meciul s-a terminat astfel la ega
litate (Cristea conducea în prima 
repriză cu 8—01).

Ceilalți luptători români au o- 
cupat următoarele locuri: Gh. 
Stoiciu 4, I. Enache 4, N. Neguț 
5, C. Bușoiu 8 — la „greco-ro
mane* ; P. Poalelungi 3, Fr. Boia 
• — la „libere”.

Sportivii noștri se înapoiază 
miercuri în țară.

A fost formată selecționata 
de baschet a Europei

Jucătorul român Alin Savu

La orizont-—C. M. de „greco-romane"

Cum apreciați startul luptătorilor noștri?
• De vorbă cu antrenorul emerit Ion Corneanu

In dorința de a afla cîteva din concluziile trase de tehnicienii 
noștri în urma competițiilor de lupte greco-romane care au avut 
loc anul acesta în Suedia (Wăsteras), Polonia (Radom), Uniunea 
Sovietică (Memorialul Podubnîi) și R.S.S. Bielorusă, ne-am adresat 
antrenorului emerit, prof. ION CORNEANU, care ne-a furnizat cite- 
va amănunte interesante.

— Ce părere aveți despre com
portarea luptătorilor români la 
competițiile internaționale din 
1967 ?

— Trebuie să precizez că atenția 
noastră este îndreptată. în special, 
spre Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane, pe care țara noastră 
le organizează între 1—3 septembrie 
la București. De aceea, participarea 
sportivilor români Ia o serie de com
petiții internaționale constituie — 
conform planului de pregătire al 
F.K.L. — etape intermediare de veri
ficare a stadiului în care se află 
luptătorii.

Evoluțiile sportivilor noștri au fost 
satisfăcătoare, oferindu-ne prilejul 
să tragem o serie de învățăminte 
prețioase. De menționat că toate în- 
tîlnirile s-au desfășurat după noul 
regulament internațional. Reducerea 
duratei de luptă a obligat pe spor
tivi să acționeze într-un tempo foar
te rapid, chiar din primele minute. 
Luntătoriî noștri au fost superiori 
adversarilor pe care i-au întîlnit, la 
capitolul pregătire fizică ei avînd 
în permanență inițiativa.

Făcînd un bilanț al performanțelor 
obținute, constatăm că el este pozi
tiv, sportivii noștri realizind o serie 
de succese de prestigiu. Astfel, Ni
cola e Martinescu (cat. 97 kg.) și Si-

mion Popescu (cat. 63 kg.) au cîști
gat turneul individual de la Văste- 
ras (Suedia), selecționata țării noas
tre a cucerit locul I Ia turneul de 
la Radom (Polonia), în întilnirile cu 
puternica formație a R.S.S. Bielo
ruse am reușit să obținem prima 
victorie în deplasare, iar la „Memo
rialul Podubnîi", Simion Popescu 
(cat. 63 kg) și Ion Baciu (cat. 57 
kg.) s-au clasat pe locul ni într-o 
comnanie deosebit de valoroasă.

Pentru modul în care au evoluat, ca
lificativul „foarte bine“ poate fi a- 
cordat Iui N. Martinescu (cat. 97 
kg.), S. Popescu (cat. 63 kg.), I. Ba
ciu (cat. 57 kg), I. Țăranu (cat. 78 
kg.). Calificativul „bine" pot primi : 
C. Bușoiu (cat. grea), M. Bolocân 
(cat. 70 kg), N. Neguț (cat. 87 kg). Nu 
s-au prezentat la nivelul actualelor 
cerințe, față de posibilitățile create 
și stadiul lor de pregătire Gh. Sto- 
iciu (cat. 52 kg.) — locul IV la C.M. 
de la Toledo, F. Ciorcilă (cat. 78 kg.) 
— locul n la C M. de la Toledo șl 
N. Pavel (cat. 97 kg.), care au fost 
învinși de adversari inferiori. O 
frumoasă surpriză ne-au oferit spor
tivii N. Neguț (cat. 87 kg.) și C. 
Bușoiu (cat. grea) care, deși au pu
țină experiență competițională au 
reușit să facă fată unor adveYsari 
de valoare mondială. AstfeJ, N.

Neguț a terminat la egalitate cu 
campionul Uniunii Sovietice, Marcia- 
variani, iar C. Bușoiu (cat. grea) nu 
a suferit nici o înfrîngere. reușind 
să termine la egalitate intîlnirea cu 
cîștigătorul turneului „Podubnîi" — 
sovieticul Susici (care l-a învins pe 
campionul mondial Kozma-Ungaria).

— Ce lipsuri au ieșit în evi
dență ?

— Sportivii noștri s-au arătat defi
citari la finalizarea procedeelor. Ei 
au inițiat — e drept — multe acți
uni, au folosit o gamă variată de 
procedee, dar ele au fost lipsite de 
continuitate, astfel încît n-au putut 
obține victoria prin tuș. Gh. Stoiciu 
(cat. 52 kg.) — spre exemplu — în 
întilnirile cu Marinko (Iugoslavia) și 
Haiduk (Polonia) deși avea situații 
care puteau fi fructificate, nu s-a 
concentrat suficient și a ratat finali
zarea procedeelor inițiate. O altă ca
rență manifestată a if ost Insuficienta 
gîndire tactică de care au dat do
vadă F. Ciorcilă, i. Enache și une
ori M. Bolocan.

— Ce măsuri considerați că 
sînt necesare ?

— Obiectivul cel mai apropiat sl 
important este desigur participarea 
la Campionatele europene de lupte 
greco-romane (19—21 mai) de la 
Minsk. în vederea unei comportări 
cît mai bune a sportivilor români se 
Impune o pregătire susținută în ca
drul secțiilor de Ia cluburi și aso
ciații. De asemenea, este necesar ca 
pregătirea fizică generală să fie 
menținută la nivelul la care a fost 
atins. In ce privește tehnica, trebuie 
îmbunătățită finalizarea combinați
ilor între procedee și contraprocedee.

Interviu consemnat de
GH. CIORANU

inclus in echipa continentului
MADRID 4 (Agcrpres). — Comi

tetul Federației internaționale de bas
chet amator (F.I.B.A.), întrunit la 
Madrid cu ocazia desfășurării fina
lei „Cupei campionilor europeni", a 
hotflrit ca echipele Real Madrid și 
Simmenthal Milano să reprezinte bas
chetul masculin european în „Cupa 
intercontinentală". Meciurile acestei 
competiții, la care vor mai participa 
campioanele Americii de Nord și 
Americii de Sud, se vor disputa 
în luna ianuarie a anului viitor la 
..Madison Square Garden" din New 
York.

De asemenea, a fost alcătuită e- 
chipa masculină a Europei, care va 
întîlni în luna noiembrie la Anvers 
formația Real Madrid, recenta câști
gătoare. a nC.C.E.u. Din lot face parte 
și jucătorul român Alin Savu. Au 
mai fost selecționați : Daneu (Iugo
slavia). Zidek (Cehoslovacia), Tron- 
zos (Crecia), Gilles (Franța), Via- 
nello (Italia). Pastor (Olanda) și 
Pilkevara (Finlanda).

Comitetul a aprobat și datele de 
desfășurare a primului turneu in
ternațional rezervat echipelor cu ju
cători avînd înălțime mai mică de 
1,80 m. Turneul se va disputa la 
Barcelona între 17 și 22 iunie cu 
participarea echipelor Braziliei, Fili- 
pinelor. Franței. S.U.A. și Spaniei.

Ciclistul 
Ștciun Sutili,

premiat după cursa 
de la Bordeaux

S] CEA DE A XXIX-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR
MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

Componența grupelor in prob ele pe echipe și sistemul de disputare

Peste șapte zile (marți, 11 aprilie) 
incinta stadionului de gheață Johan- 
neshov (Johanneshovs Isstadion) din 
Stockholm va primi ca 
participanții celei de 
ediții a ~ ’
de tenis 
cînd a 
pilor de 
sorți la 
ale competiției, organizatorii au con
statat că primiseră un număr record 
de înscrieri: 48 de reprezentative 
masculine (față de 43 la ediția an
terioară de la Ljubljana 1965) și 34 
feminine (31). In total vor lua parte 
54 de țări. Iată componența grupelor 
în probele pe echipe:
Fr- .
de Sud, Ghana, Finlanda, Ecuador, 
gr. TI: ‘
Franța. Australia, 
gr. III: Suedia, Danemarca, 
Scoția. Canada, Palestina 
gr. IV: U.R.S.S., Iran, 
Luxemburg, Nigeria, Turcia ; gr. V: 
Iugoslavia, R.D. Germană, Bulgaria, 
Indonezia, Spania, Noua Zeelandă; 
gr. VI: Cehoslovacia, Coreea dc Sud,

oaspeți pe 
celei de a XXIX-a 

Campionatelor mondiale 
de masă.

avut loc 
serie și

cele șapte

Acum o lună, 
stabilirea ca- 

tragerile la 
probe oficiale

BĂRBAȚI:
I: Japonia, Polonia, Vietnamul

R.P.D. Coreeană,
Grecia,

India, 
J ersey; 
Olanda, 
(Gaza) ;
S.U.A.,

Austria. Cambodgia, Țara Galilor, 
Norvegia ”, gr. VII: Anglia, Ungaria, 
Brazilia, Belgia, Liban, 
gr. I III: ROMÂNIA, R.F. a ' Ger
maniei, Portugalia, Elveția, Irlanda. 
Izrael ; FEMEI: gr. I: Japonia. Co
reea de Sud, S.U.A.. Norvegia. Noua 
Zeelandă; gr. II: Ungaria, Olanda, 
Danemarca, Nigeria, Palestina (Gaza); 
gr. III: U.R.S.S., Franța Elveția, 
Irlanda; gr. IV: Cehoslovacia, Aus
tralia, Grecia, Spania; gr. V: An
glia, Bulgaria. Ghana. Luxemburg ; 
gr. VI: ROMÂNIA, Suedia, Scoția, 
Cambodgia; gr. VII: R.F. a Germa
niei, Polonia. Canada. Iran; gr. VIII: 
R.D. Germană, Iugoslavia, Indonezia. 
Finlanda.

In fiecare grupă se va juca sistem 
turneu (în zilele de 11, 12 și 13 
aprilie), apoi cîștigătoarele fiecărei 
grupe (mici) vor face parte din alte 
două grupe (mari) — atît la băieți 
cît și la fete — A : învingătoarele 
gr. 1, 4, 5. 8: B: învingătoarele gr. 
2. 3. 6, 7. Si în aceste grupe, meciu
rile se vor disputa sistem turneu 
(în zilele de 14 și 15 aprilie), iar 
după definitivarea clasamentelor celor 
două grupe, se va mai desfășura 
cîte o partidă (la 16 aprilie) în or
dinea următoare: loc. 1 (gr. A) —

Fiii pine ;

loc. 1 (gr. B) — finala pentru de
semnarea formației campioane mon
diale și deținătoare a „Cupei 
Swaythling" (bărbați) și a „Cupei 
Corbillon" (femei) ; apoi loc. 2 — 
loc. 2, 3—3, 4—4 pentru alcătuirea 
clasamentului locurilor 1—8.

PARIS 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul festivității de închidere a 
Turului ciclist al regiunii Bor
deaux, ciclistului român Ștefan 
Suciu i s-a decernat premiul ofe
rit de Ministerul tineretului și 
sportului din Franța, pentru cel 
mai combativ concurent. De ase
menea. Șt. Suciu a primit și pre
miul orașului Bordeaux, acordat 
celui mai bine clasat dintre ci
cliștii străini. După cum se știe, 
tînărul rutier român a ciștiqat 
o etapă în această cursă si s-a 
situat pe locul trei în clasamen
tul final. Ia 31 secunde în urma 
francezului Bernard Dupuch. în
vingătorul întrecerii.

Știri • Rezultate
SAN JUAN. Concursurile de te

nis cunoscute sub numele de 
„Circuitul Caraibilor" continuă în 
aceste zile cu turneul de la San 
Juan (Porto Rico). In primul tur 
al probei de simplu bărbați ju
cătorul român Ion Țiriac l-a în
vins cu 6—1, 6—1 pe portorica- 
nul Courbello.

HALLE. După consumarea a 14 
runde, în turneul zonal de șah 
de la Halle continuă să conducă 
Portisch și Hort cu cite Îl1/» 
puncte fiecare, urmați de Matu- 
lovici 10 p, Uhlmann și Besser 
9 p. în runda a 14-a, Portisch 
a remizat cu Uhlmann si Hort 
cu Minev. Victor Ciocîltea l-a 
învins (cu piesele negre) pe sue
dezul Kinnmark și ocupă locul 8 
cu 71/» puncte.

MOSCOVA. Selecționata de 
lupte libere a Japoniei, care în
treprinde un turneu în U.R.S.S., 
a susținut două întîlniri cu re
prezentativa tării gazdă. în pri
ma întîlnire, desfășurată la 
Minsk. în care două dintre cate
gorii nu s-au disputat, luptătorii 
sovietici au cîștigat cu 4’/s—l>/2, 
iar în cca de-a doua, la Erevan, 
victoria a revenit tot luptătorilor 
sovietici cu 6*/a—l1/»-

PARIS. In runda a 9-a a tur
neului internațional de șah de la 
Monte Carlo, Smîslov l-a învins 
pe Matanovici, Larsen a cîștigat 
la Gligorici și Gheller la Bergras- 
ser. Primul loc în clasament este 
împărțit de Fischer și Smîslov 
cu cîte 6 puncte, urmați de Ghel
ler și Matanovici 5 p Gligorici 
și Larsen 4 r>.

TALLIN A început meciul- 
turneu pentru desemnarea unui 
participant la turneul interzonal 
de șah. Participă marii maeștri 
sovietici Taimanov. Korcinoi și 
Gipslis, clasat: la egalitate în ul
timul campionat unional. S-au 
încheiat remiză primele două 
partide : Taimanov—Korcinoi si 
Gipslis—Taimanov.

MADRID. „Marele premiu al 
Spaniei" la motocros competiție 
care contează pentru campionatul 
mondial la clasa 250 cmc. a fost 
cîștigată de sportivul sovietic 
Viktor Arbekov. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Oile Peters- 
son (Suedia) și Leonid Sine- 
kerenko (U.R.S.S.).

HALTEROFILII ROMÂNI 
LA „MARELE PREMIU 

AL MOSCOVEI"
De vineri și pînă duminică are loc 

în capitala U.R.S.S. o mare compe
tiție de haltere dotată cu „Marele pre
miu al orașului Moscova1'. La între
ceri participă și cîțiva halterofili ro
mâni : Z. Fiat, A. Toma. F. Balaș 
și Gh. Mincu. Sportivii români au 
părăsit ieri Capitala pe calea aeru
lui.

Bazele olimpice ale Mexicului

C. Caron învinsă și la Leningrad!
La Leningrad a început un 

mare concurs Internațional de 
înot (554 de concurenti din 10 
țări) la care participă și sportivii 
noștri VI. Moraru și A. Șopterea- 
nu. Sosiți cu numai o oră înain
tea începerii concursului, ei au 
obținut în prima zi rezultate sub 
posibilități (Moraru 58,2 la 100 m 
liber și Șoptereanu 1:12,5 la 100 
m bras. în serii). Rezultate teh
nice : Ilicev 54,1, Kulikov 54,5, 
Zaitev 55,6 (toti din U.R.S.S.) la 
100 m liber; B. Duprez (Franța) 
1:09,0. C. Caron (Franța) 1:11,0 
și Sikkens (Olanda) 1:11,1 la 
100 m spate (f); Boss (Olanda) 
63,2. Bîstieva (U.R.S.S.) 63,4 și

Mandonnaud (Franța) 63,6 la 100 
m liber (f) ; I. Suzdalțev (U.R.S.S.) 
59,7 și Al. Gordiev (U.R.S.S.) 60,0 
la 100 m delfin; Prokopenko 
(U.R.S.S.) și N. Pankin (U.R.S.S.) 
1:08,8 la 100 m bras.

Echipa Poloniei a cîștigat 
din R. F.

Turneul international de bas
chet (juniori), desfășurat în R. F. 
a Germaniei, la Mannheim și 
Heidelberg, a luat sfîrsit cu vic
toria echipei Poloniei, care a cu
cerit astfel Cupa „Albert Schwei-

turneul de baschet (juniori) 
a Germaniei

tzer". In semifinale, Polonia a 
întrecut Franța cu 92—79, iar 
Austria a dispus de Belgia cu 
68—49. în finală : Polonia — 
Austria 86—68.

Stadionul din „Ciudad Universitaria' cu 80.000 de iccuri care va 
găzdui întreceri de atletism și de fotbal din cadrul J. O.
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