
pid ne-au oferit satisfacția 
unei splendide victorii inter
naționale, surclasînd puter

DISPUNIND CU 5-0 DE RUDA HVEZDA

RAPID BUCUREȘTI S A CALIFICAT 
IN FINALA „€. C E.“ FA VOEEI

• SUCCES DEPLIN DINAMO VISTILOR IN MECIUL RETUR DE LA LEIPZIG!
BRAVO, RAPID! Ieri, in 

sala Floreasca, plină pînă la 
refuz, voleibaliștii de la Ra-

La capâttil unui meci interesant:

România a învins Australia 
cu 60-46 (24-21) la baschet

Ieri după amia
ză, în 
reasca, echipa fe
minină 
a țării 
întîlnit-o, 
prima oară, pe cea 
a Australiei, de 
care a dispus cu 
60—46 (24—21).
Mult timp, evolu
ția scorului nu lăsa 
să se ------ ,“
diferența 
în final, 
marcaj 
trînd 
26 de minute 
vantaje mai i 
de 5 puncte. Cel 
mai adesea, jucă
toarele țării noas
tre au condus doar 
cu 1—3 puncte.
Dar, greșelile per
sonale destul de 
numeroase pe care 
le-au comis bas
chetbalistele de la 
antipozi și-au spus 
în final cuvîntul 
Eliminarea a trei 
din jucătoarele 
oaspete, pe de o 
parte, și un plus 
de vivacitate în 
formației țării noastre, 
de altă parte, au pecetluit 
soarta partidei mai clar de- 
cît păreau a arăta primei» 
25—26 de minute.

Dintre jucătoarele repre
zentativei României ne-au 
plăcut mai mult Cornelia 
Gheorghe, Hannelore Spiri
don și Octavia ~’ 
jucat puțin), 
australience au 
dență Delany, 
Rowe. Punctele

sala Flo-

de baschet 
noastre a 

pentru

întrevadă 
realizată 

tabela de 
neînregis- 

în primele 
a- 

mari

Duel sub panoul oaspetelor. Jucătoarele 
noastre vor înscrie din nou

Foto : R. TEODOR

rîndurile
pe

Bițu (deși a 
iar dintre 

ieșit în evi- 
Forster și 

au fost rea- 
f------------

ii z a te de Spiridon 8, Bițu 6, 
Gheorghe 16, Dumitrescu 15, 
Vogel 8, Ciocan 5 și Diaco. 
nescu 2 pentru România și 
de Bain 2, Forster 10, Ti- 
cehurst 2, Wilson 2, Rowe 7, 
Hammond 2, Delany 15, El
liot 4 și Waters 2 pentru 
Australia.

Foarte bun arbitrajul pres
tat de cuplul John Holden 
(Australia) — Gheorghe Di- 
nescu (România).

G. RUSSU-ȘIRIANU

Echipele bucureștene de
Atmosfera entuziastă, specifică baschetului 

de bună calitate, va domni din nou astăzi în 
sala Floreasca, începînd de la ora 18. în cadrul 
etapei a XX-a a categoriei A, se dispută, în 
ordine, cu începere de la ora 18, meciurile 
masculine I.C.F.—Medicina Tg. Mureș, Ra
pid—Steaua și Politehnica București—Dinamo 
București. Ultimele două contează în așa-numi- 
tul turneu interbucureștcan, dintotdeauna aș
teptat cu mare interes de iubitorii baschetului. 
In țară sc joacă meciurile Universitatea Cluj—

nica echipă campioană a 
Cehoslovaciei, Ruda Hvezda 
Praga, cu scorul de 3—0 (9, 
2, 12) 1 In felul acesta rapi- 
diștii au recuperat handicapul 
cu care incheiaseră, la Praga, 
prima manșă a semifinalei 
„C.C.E.* (1—3) și, ca urmare 
a setau era jului de 4—3 tota
lizat, au cucerit dreptul de a 
participa și în acest an la 
finala principalei competiții de 
volei continentale a echipelor 
de club. încă o dată, un bine
meritat bravo !

In partida de aseară, care 
a durat 90 de minute, fiind 
— în genere — de un ridicat 
nivel tehnic și spectacular (iar 
în setul trei și echilibrată, pre
cum o ilustrează scorul) Rapid 
a avut aproape permanent ini
țiativa și un număr mai mare 
de puncte pe tabela de mar-

caj decît Ruda Hvezda. (Doar 
de cîteva ori au condus oas
peții : cu 2—0 tn setul prim, 
cu 2—0, 4—3, 6—5 și 10—9 
în setul trei). Echipa (Plocon, 
Nicolau, U dișteanu, Drăgan, 
Mincev, Ardelea, Grigorovici) 
s-a evidențiat, înainte de 
toate, pentru deosebita com
bativitate cu care a ac
ționat. Rapid s-a impus și 
« învins, datorită — în primul 
rînd — blocajului ferm, agre
siv, cu care a punctat foarte 
mult, iar apoi prin modul ho- 
tărit și inteligent în care ata
cul a alternat folosirea forței 
(îndeobște predominantă) eu 
subtilitate.

Deși întrecută atît de net, 
Ruda Hvezda a lăsat totuși

CONSTANTIN FAUR

(Continuare In pag. a 4-a)

Plocon învinge din nou blocajul echipei Ruda Hvezda, 
aducind încă un punct echipei Rapid București

După campionatele republicane școlare de gimnastică

NIMIC
Nimic nou 1 Iată concluzia 

ce se desprinde după fina
lele campionatelor republi
cane școlare de gimnastică 
desfășurate nu de mult la 
Bacău. Aceiași sportiv; la 
„ultimul act“ al competiției, 
aceiași tineri care se deta
șează constant, în ultima 
vreme, dintr-o masă de gim- 
naști de valoare mediocră.

La junioare mari, nume
le Ofeliei Alexa este înde
obște cunoscut. Sînt cîțiva

Surprizele n-au lipsit 
din „optimile" Cupei

Ultimele minute ale partidei Progresul — Dinamo București. Se remarcă 
intervenind spectaculos.

Astăzi, în sala Floreasca,

baschet, in întrecere
Academia Militară București, Dinamo Oradea— 
Steagul roșu Brașov și Universitatea Timișoa
ra—Politehnica Galați.

Sperăm ca miza jocurilor și apropierea tur
neului final (18—23 aprilie la Cluj), ca și 
faptul ca selecționerii lotului reprezentativ mas
culin pentru Balcaniadă (10—14 mai la Skoplje) 
își vor spune ultimul euvînt cu acest prilej, 
vor fi marcate prin jocuri de bună factură 
tehnică și spectaculară.

Matache,
Foto : Vasile Bageac',

• Foresta Fălticeni—Politehnica Timi
șoara 0—0

C.F.R. Timișoara—U.T.A. 1—0
Progresul—Dinamo București 1—0
Steaua—Medicina Cluj 1—0
C.S.M.S. Iași—Universitatea Craiova 

-0
•

2-
• Farul—Crișul 2—1
A Rapid—Minerul Lupeni 6—0
A Minerul B. Mare—Chimia Suceava
1—0

I
I • campionatele mondiale de tenis de inasa din nou în Suedia (p„. , 4-,i
i

® Raid-anchetă Primăvara pe terenurile de sport (pag. a 2-a)

NOU! • • •
ani de cînd antrenorul clu
jean, Fr. Darvaș, se strădu
iește să-și mențină eleva 
printre fruntașele gimnasti
cii noastre feminine la a- 
ceastă categorie. Alexa, însă 
n-a impresionat mai mult 
decît Sabina Șerbănescu (lo
cul 2) și poate chiar mai 
puțin decît Felicia Dornea 
(3). Ultima, care are meri
tul de a fi evoluat cu exer
ciții dificile, cu o compoziție 
ridicată, a convins mai mult 
asupra posibilităților ei, 
asupra talentului, a seriozi
tății acordate procesului de 
pregătire. Și, dacă n-ar fi 
fost atît de copleșită de 
eveniment, dacă și-ar fi stă- 
pînit mai mult emotivitatea 
(doar concura în orașul ei ; 
•au poate tocmai de aceea) 
titlul de campioană, pe care 
l-a meritat cu prisosință nu 
i-ar fi scăpat.

Nici chiar cîștigâtoarca 
categoriei I, Mgria Peteanu, 
n-a arătat ceva deosebit. Co
rectitudine în exerciții și... 
cam atît. De altfel, evoluția 
în ansamblu a gimnastelor 
de la această categorie a 
fost plată, liniară ; unii spe
cialiști — și nu puțini — 
au caracterizat-o drept 
„plictisitoare". De ce ? 
Fiindcă la întrecerile de la 
categoria I întîlnim deseori 
gimnaste care au prea pu
ține contingențe cu acest 
•port al grației ; fete înalte, 
cu alură, mai curînd, de 
baschetbaliste. Poate că în 
multe privințe o serie de 
asemenea sportive ar fi mai 
utile în atletism sau jocuri.

Fetele au fost... salvate de 
prezența unora dintre gim
nastele de la nivelul maes- 
trelor. îndeosebi Maria An- 
drioaie. Eleva prof. Mircea

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

Concursuri demonstrative 
de gimnastică la Craiova 

și la Arad
Sîmbătă, 8 aprilie, la Cra

iova șl miercuri, 12 aprilie, 
la Arad vor avea loc con
cursuri demonstrative de 
gimnastică, cu participarea 
unor sportivi din loturile de 
tineret ale U.R.S.S. șl Româ
niei. Vor evolua : E. I. Se- 
hovțova, N. V. Kukușkina, 
I. V. Maksimova, I. M. Scen- 
nikov, A. I. Maleev și N. " 
Vendt (U.R.S.S.), ----
Pandelescu, Felicia 
Constanța Postolache, 
Alexa, 
nescu, M. 
lan, V. 
(România).

1 N. N. 
Clauâia 
Dorn ea, 

d, Ofelia 
Gh. Mutu, Gh. Pău- 

Gheorghiu, C. Bă- 
Coșariu, M. Alexa



AH-BTISM

CONCURSURI,
REZULTATE

PRIMAVARA, PE TERENURILE DE SPORT

• Peste 150 de atleti din
tești au fost prezenți Ia startul 
primului concurs în aer liber din 
acest an. Deși s-a concurat pe o 
pistă moale și în condiții atmo
sferice nefavorabile, s-au înre
gistrat cîteva rezultate mulțumi
toare pentru început de sezon. 
FETE: ----
12.8,- 
5,02 ;
1,40; BĂIEȚI: 
Pazniciuc 11,6. 
coresp.).

• Intr-un recent 
aruncare a ciocanului, desfășurat 
pe stadionul Tineretului din 
București, recordmanul țării 
Gheorghe Costache (Dinamo) a 
realizat 62,22 m. Cu același pri
lej, juniorul Ștefan Șișcovicl (Di
namo) a aruncat 57,26 m — 
cord personaL (N. Prăjescu 
coresp.).

O Pe stadionul Petrolul 
Ploiești s-a desfășurat „Cupa 
Primăverii”, la care au participat 
peste 130 de atleți de Ia Școala 
sportivă Petrolul, Liceul nr. 3 
etc. Cîteva rezultate : JUNIORI I: 
înălțime: R. Rotescu (Șc. sp.) 
1,75 ; triplu : Gh. Neagu (P) 13,17,- 
suliță: C. Constantinescu (P) 
47,55; JUNIORI II: 80 m: M. 
Zamfir (P) 9-,8; 1000 m: Gh. Mu- 
șat (P) 2:52,8; înălțime: M. Pre
da (P) 1,70 ; JUNIOARE 1: 800 m: 
A. Pavel (P) 2:26,2 ,■ lungime: 
V. Secară (Șc. sp.) 5,12; greu
tate: El. Costache (Șc. sp.) 11,76.
N. Ioniță fP) 11,72; disc: — 
Costache 36,61; JUNIOARE 
60 m : EI. Oancea (Șc. sp.) 
înălțime: V. Anghel (Șc. 
1.40. (AL Mîțu — antrenor).

• Și Ia etapa a doua a „Cupei
Viitorul" s-a înregistrat o parti
cipare numeroasă: peste 350 de 
atleți au fost prezenți pe stadio
nul Centrului „23 August*, deși 
a plouat în permanentă. Cele 
mai bune rezultate : JUNIORI I: 
100 m: D. Cristu (Progr.) 11,3; 
ciocan: V. Popescu (Steaua) |
49,92, JUNIORI II: 80 m: 1_ I
Gheorghiță (Constr.) 9,6, D. Poșa 
(Șc. sp. 1) 9,6; 300 m: I. Galan I 
(Viit.) 38,8; 1000 m: C. Vasile 
(ViitȚ 2:47,6; ciocan: G. Ghel- 
megeanu (Șc. sp. 1) 44,84; JU
NIOARE I: 800 m: N. Onică 
(Constr.) 2:28,3; 80 mg: G. Ne- 
goescu (Progr.) 12,5; JUNIOARE 
II : suliță: St. Ciontu (Rapid) 
84.26. (Z. Ignișca — antrenor).
• într-un concurs desfășurat 

Ia Oradea, atleta Georgeta Bule 
(Șc. sp. Beiuș) a aruncat sulița 
Ia 40,49 m — record regional de 
junioare și senioare. Alte rezul
tate : trijlusali: Fr. Bauer (Ora- | 
dea) 14,01 ; greutate: I. Lazăr I 
(Oradea) 13,98; înălțime fete:
O. Fuliaș (Beiuș) 1,50. (P. Lbrincz |

100 m: 
lungime: 
înălțime :

Anca Gheorghe 
Anca Gheorghe 
Geargeta Cîrje 
100

(Ilie
m: Sorin 

Fețeanu —

concurs de

re-

din

EL n: 
8,4, 
sp.)

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I 
I

I
I

I 
I
I
I
I

— coresp.l.
• La Timișoara- a avut Ioc 

prima întîlmre internaționala a 
anului. Echipa Liceului nr. 4 din 
Timișoara a întrecut cu 102—74 (la 
băieți — 44—44, la fete 58—30) 
echipa gimnaziului experimental 
din Zrenjanin (Iugoslavia). Cele 
mai bune rezultate: FETE - 100 ■ 
m: D. Ciucă (T) 12,9; lungime: | 
D. Ciucă 5,10- ; înălțime: F. Glatz 
(T) 1,43; greutate: M. Ibi (T) I
11,53 suliță : L. Laștc (Z) 44,16 ■ 1 
BĂIEȚI: 100 m: Z. Latomir (Z) • 
11,3 ; suliță: P. Colț (T) 50,85. | 
(P. Arcan — coresp. principal).

I
I
I

(Urmare din pag. 1)

Bibire (ca și Felicia Dornea)oibire (ca și Felicia Dornea) s-a 
impus atenției, printr-o bîrnă de 
zile mari ca și prin multă precizie 
și finețe la aproape toate celelalte 
aparate. Alina Goreac, favorita 
probei, a concurat prudent, reți
nut. Este și explicabil. Abia cu câ
teva. zile înaintea finalelor dăduse 
jos ghipsul de la un picior acciden
tat. Altfel, poate eă „duelul” An- 
drioaie—Goreac ar fi fost mult 
mai echilibrat. O revelație — 
Constanța Postolacke. Eleva antre- 
noiy-ri Jeana Baltă din Constanta 
a făcut progrese simțitoare care se 
cer, însă, confirmate. O mică de
cepție — îrina Sărăcuț. Ea a evo
luat greo:, fără amplitudine, mult 
prea departe de ceea ce ne aștep
tam de en. 0 notă bună, în fine, 
pe»lru Roiiica Secoșaa. Micuța ti-

Zilele însorite de primăvară atrag tot mai multi tineri pe stadioane, în întrecerile desfă
șurate în aer liber. Multe organizații sportive au luat măsuri din vreme pentru ca terenurile 
de sport să-si întîmpine oaspeții în condiții cît mai bune. Dar să dăm mai bine cuvîntul cores
pondenților noștri, care — si în această primăvară — și-au asumat în mod voluntar rolul de 

„recepționeri".
mai că, așa cum ne scrie cores
pondentul nostru principal, DU
MITRU DIACONESCU, ea a forf 
oprită la marginea orașului, in- 
terzieîndu-i-se accesul pe terenu
rile de sport. De către cine ? 
De cei ce au încrucișat brațele, 
în loc să se ocupe, cît de cît, 
de pregătirea activității sportive 
în aer liber.

Este de neînțeles de ce unele 
asociații sportive ca Locomotiva, 
Voința, C.F.R. și altele din ora
șul Iași țin să se evidențieze 
mereu la capitolul „delăsare", în 
problema 
sportive. Dar să ne ocupăm de 
fiecare caz în parte (oare pentru 
a cîta oară ?)

Deși consiliul 
tive Locomotiva 
vreme un fond 
pentru aprovizionarea cu

Consiliul A. S.
terenului, deși

Buni gospodari
Acesta a fost calificativul dat 

de corespondentul nostru CON
STANTIN CREȚU, din Timișoara, 
după ce a vizitat baza sportivă 
a asociației sportive Industria li
nei. în vederea sezonului in aer 
liber, acestei baze i s-au adus 
importante amenajări. Astfel, te
renurile de handbal si volei au 
fost reamenajate, gradenele re
parate, iar gardul din plasă de 
sîrmă, reînnoit. O față nouă a 
căpătat și bazinul de înot, con
stituind pentru sportivi o frumoa
să surpriză. In afara reparațiilor 
făcute la bazinul propriu-zis, au 
fost construite două vestiare, s-au 
confecționat noi porți și plase 
pentru jocul de polo, iar tribunei 
i se aduc în prezent noi îmbună
tățiri. Spectatorii vor avea și ef 
parte de condiții mai bune de 
vizionare și, în plus, de ud bufet 
cu răcoritoare și gustări care 
va funcționa prin grija T.A.P.L.

Dacă la toate acestea adăugăm 
Inițiativa lăudabilă ca pe tot tim
pul verii la bazinul de înot să 
funcționeze un curs de înot pen
tru începători, considerăm apre
cierea corespondentului nostru 
ne deplin justificată.

„Primăvara a fast 
oprită la marginea 
orașului..

Iarna s-a urnit mai greu in 
acest* an de pe plaiurile moldo
vene. Totuși, primăvara a poposit 
și in „dulce tirgui leșilor". Nu-

BOX

gospodăririi bazelor

vegetal și brazde — în vederea 
reamenajării terenului — lucru
rile au rămas ca de Ia început 
Iată, a început returul ca
tegoriei C și echipa Locomotiva 
Iași, cu o situație atît de preca
ră in clasament nu poate be
neficia nici acum de avantajul 
terenului propriu. Ca să mi mai 
vorbim de terenurile de handbal 
și volei, degradate din cauză 
că s-a trecut peste ele cu auto
camioanele.

Aceeași delăsare a întîlnit-o 
corespondentul nostru, vizitînd 
terenurile de handbal, baschet și 
volei ale asociațiilor Voința și 
C.F.R. Iași care continuă să aibă 
un aspect neprimitor. Dar, ceea 
ce ni se pare de-a dreptul su
părător este atitudinea de nepă
sare a întreprinderii 
nitare din Iași care

ză stadionul din dealul Copoulul, 
față de pista de atletism (singură 
pistă din acest oraș), căreia nu 
i s-au adus nici un fel de amena
jări. Cei de la I.T.S. s-au ocupat 
numai de starea terenului de fot
bal, înloreîndu-și fața de la pista 
de atletism și chiar de Ia 
nele stadionului, unde 
bănci au șipci rupte sau

S. 0. S. de la

asociației spor- 
a primit din 
de 20 000 lei 

pămînt
Locomotiva Iași tărăgănează 
s-au afectat fondurile necesare.

tehnico-sa- 
administrea- 
amenajarea ■

Ne vom arăta obrazul 
In curind in chip de gazdă ;

Deci schimbați rapid macazul 
Și mai dați-vă pe... brazdă !

Desen de AL Clenciu

ACTUALITATI■I
ROMANIA-CUBA, ÎN PREMIERA

intilnire pugilistică care se anunță foarte interesantă,O
este cea dintre echipele reprezentative ale României șl 
CubeL Intre federația noastră de specialitate și forul 
cubanez s-au purtat tratative pentru perfectarea a douâ 
întilnirl. Meciurile se vor disputa in a doua decadă a 
acestei luni. Boxerii noștri se pregătesc intens, sub con
ducerea antrenorilor Ion Ctiendreanu și Ion Stoianoviei. 
Au fost selecționați următorii sportivi : Ciucă, Pop, Otvoș, 
Lungu, Stanef, Murg, Dumitrescu, Vlad, Dobre, Ghiță, 
Pițu. E. Constantinescu, Covaci, Cliivăr, Olteanu, M. Cons- 
tantineseu, lancu, Alexe.

ULTIMUL „ASALT'
La 12 aprilie vor începe Ia 

tigarea titlurilor de campioni ...
să se dispute inițial în Capitală, finalele au fost... mu
tate la Galați, centru care a dat boxului românesc, ani 
de-a rîndu-i. numeroase talente autentice. Ca și anul tre
cut, întrecerile finale ale boxerilor juniori se vor disputa 
pe categorii de vîrstă (juniori mici și mari), fapt care va 
ajuta — sîntem siguri — Ia realizarea unor partide- echi
librate șl de o calitate superioară. După consumarea etapei 
de zonă, în competiție au mai rămas sâ-și dispute șansele 
95 de pugilist! juniori care, de fapt reprezintă tot ce are 
boxul nostru ma® bun Ia ora actuală.

Dintre campionii ediției 1966 au mai rămas în cursa pen
tru cîștigarea titlurilor pe anul 1967, boxerii Mircea Toni 
(orașul Gh. Gheorghiu-Dej). Paul Dobrescu (Brăila). Dan 
Bunea (Brăila), Dumitru- Mitialcea (București), Ion Săbște 
(Satu Mare), Dumitru Bucur (Bocșa), Gheorghe Ene (Bucu
rești) și Mareei Florea (Brăila). Reuniunile finale de la 
Galați vor fi conduse de arbitrii V. Popescu (București). 
Emil Sava (Brașov), Silviu Matală (Medgidia). Romeo- Ză- 
nescu (Craiova), Dumitru Bocîrnea (Brăila) și Ion Dulău 
(Cluj).

AL JUNIORILOR...
Galați disputele pent™ cîș- 
al țării, la juniori. Stabilite

N I M
valoric în modmișoreancă crește 

vizibil.
NIMIC NOU și 

lor. Juntorirl Ni colac Opresca (an
trenor prof. M. Bădulescu) n-a 
avut adversari de temut (ne aștep
tam la o replică mai dîrză din par
tea lui Radu Branea) ; 
Dan Grecu 
ffător fără 
la maeștri, 
matur, mai 
fi întrecut de colegul său de pre
gătire, Gheorghe Păunescu. 0 ob
servație generală pentru băieți — 
tendința- tuturor de a-și îmbună
tăți tehnica.

Ca. sistem de calificare, campio
natul a avut un serios viciu de 
concepție.

în cazul băieți-

_ seniorul” 
s-a dus și el în învin- 
prea mari emoții. Iar 
Gheorghe Mutu, mai 

experimentat, nu putea

Noi vrem 
campionat școlar, cu etapă 

în realitate

să fie

masă, dar
concurs pentru așa-zisele vîrfuri ale

el eate

tribu- 
multe 
lipsă.

Cîmpulung-Muscel!
Vizitînd un număr de 13 tere

nuri (8 de volei, 2 de handbal, 
2 de baschet și unul de fotbal) 
din Cîmpulung-Muscel, corespon
dentul nostru principal ALEXAN
DRU MOMETE a făcut consta
tări de loc îmbucurătoare. Toate 
cele 13 terenuri sînt NEÎNGRI
JITE, ele NEPUTÎND GĂZDUI ÎN 
PREZENT ÎNTRECERI SPORTIVE. 
La Grupul școlar U.M.M., de pil
dă, panourile de la terenul de 
baschet sînt stricate, la cel de 
handbal există o singură poar
tă, iar gardul împrejmuitor este 
distrus pe alocuri. Pe terenul de 
volei de la Casa de cultură a 
fost fixat un catarg pentru festi
vitățile pionierești, iar cel de la 
J.R.I.L. s-a transformat... în parc 
de mașini. Cit despre terenurile 
de la Șc. generală nr. 2 și Șc. 
de cooperație, sînt necesare veri
tabile investigații... arheologice 
pentru a Ie descoperi. De aseme
nea, la terenul de fotbal (singu
rul din oraș) și cel de volei al 
Liceului nr. 2 mai sînt multe 
de făcut pentru ca ele să poată 
deveni utilizabile.

Considerăm că este de datoria 
organului orășenesc UCFS și 
chiar a celui regional de a răs
punde urgent Ia acest „S.O.S.* 
lansat de terenurile de sport din 
Cîmpulung-Muscel.

ATITUDINI r I

SCANDALAGIII TREBUIE PUȘI LA PUNCT! I LOTO • PRONOSPORT I
în orașul Lupeni a avut 

loc etapa regională a 
campionatului republican de 
box pentru juniori. Com
petiția a stîrnit un viu in
teres în rindurile amato
rilor sportului cu mănuși 
din localitate, dornici de a 
vedea „la lucru" pe cei 
mai tineri pugiliști hune- 
diOTeni.

Finala categoriei muscă 
a adus în ring pe M. Zîm- 
breșteanu (Hunedoara} și 
P. Narița (Lupeni). Mai 
tehnic,. acționînd cu mai 
multă prospețime în final, 
Zîmbreșteanu și-a asigu
rat un mic avantaj, sufi
cient pentru victorie.

Crainicul reuniunii îl a- 
nunță cîștigător pe trase- 
eforean, conform deciziei a- 
cordate de arbitrii reuniu
nii. (Arbitrul Gh. Bulan- 
cea :> 60—59 cîștigă Ia 
puncte Zîmbreșteanu, Paveî 
Ivans; 60—59 Zîmbreșteanu, 
C. Tudor: 59—58 Zîmbreș- 
teanu}» Iată însă că unii 
spectatori din Lupeni nu 
au fost de acord și au pro
testat vehement. Favoritul 
for, Narița, deși fusese în
vins, „trebuia" să cîștige!

în salâ, s-a dezlănțuit o 
adevărată furtună. Fluieră
turile și huiduielile Ia a- 
dresa arbitrilor nu mai con
teneau. La un moment dat, 
cîțiva inși, aflați în stare 
de ebrietate și avînd în 
frunte pe un anume AN
TONIE BIJNEA, s-au re
pezit spre inasa arbitrilor, 
ccrîndu-Ie schimbarea de
ciziei sub amenințarea... 
pumnilor și a sticlelor.

Deodată, ia micro foi» se 
aude vocea metodistului 
Consiliului regional UCFS 
Hunedoara — Petre Dăs
căliță — care anunță: 
„I iivingător la puncte este 
declarat... Narița-Lupeni*. 
(Petre Dăseăliță a recurs 
la această stratagemă, evi
dent neregulanientară, pen
tru a potoli spiritele, ciș- 
tigălor de fapt rămînînd, 
bineînțeles, Zîmbreșteanu).

împotriva manifestărilor 
huliganice, a scandalagiilor 
trebuie luate cele mai se
vere măsuri, mergindu-se 
chiar pînă Ia deferirea ce
lor vinovați instanțelor ju
diciare !

I I

I I

I I
I I
I I

I I

I C N
gimnasticii școlare. La finale au 
luat parte INVITAȚI și nu SPOR
TIVI CALIFICAȚI dintr-o suită 
de etape, cum ar fi fost firesc. A- 
tunci, cum vom ajunge să depistăm 
elemente de perspectivă ? Se face 
simțită ideea de a restructura com
petiția. Să avem un campionat șco
lar pe echipe, în special la cate
goria juniori. O competiție plecată 
REAL de Ia etapa pe clasă și 
școală vi stîrni mai mult interes 
în rîndul profesorilor, se va bucu
ra de mai mult sprijin din partea 
directorilor și chiar a celorlalte 
cadre didactice. Numai așa com
petiția va îmbrăca un larg caracter 
de masă, iar perspectiva de a se
lecționa noi elemente pentru gim
nastică va fi mai sigură.

Tot o problemă de ordin organi
zatoric. O finală cu 200—300 de 
concurenți, în condiții nu totdeau-

I

Concursurile Pronosport din 9, 
16, 23 și 30 aprilie, vor benefi
cia — în cadrul premiului ex
cepțional — de CITE UN AUTO
TURISM „RENAULT 16“

Premiile concursului spe
cial Pronoexpres din 29 

martie 1967
Premiile obișnuite în bani: Ex

tragerea I (6-}-2 din 49) pentru 
buletinele cu 3 lei și 6 Iei va
rianta : categoria 1: 4,5 variante 
a 94.80'3 foi; categoria a II-a : 
30,5 a 7.328 Iei; categoria a 
IlI-a: 357 a 674 lei; categoria a

| FV-a: 1299 a 238 lei; categoria 
■ a V-a: 5072 a 61 lei; categoria 

a Vl-a: 19.838,5 a 21 lei.
Extragerea a II-a (8 din 49) 

numai pentru buletinele cu 6 Iei 
varianta : categoria 1:2 variante 
a 134.568 lei; categoria a Il-a: 
124 a 1.579 lei; categoria a II l-a: 
3737 a 69 lei; categoria a IV-a: 
X4.23B a 19 Iei.

Premiile suplimentare.- catego
ria 1: 3,5 variante; categoria a 
II-a: 12 variante (categeriifo I 
și a Il-a beneficiază de atribuirea 
a 10 autoturisme prin tragere Ia 
sorți și premii î» obiecte), cate
goria a IlI-a: 44 variamte; cate
goria a IV-a: 191 va riante a
500 Iei; categoria a V-a: 260 
variante a 200 lei; categoria a 
VI-a: 868,5 variante a 100 foi; 
categoria a VII-a: 2186,5 va
riante a 50 lei; categoria a 
VIII-a: 4919,5 variante a 25 lei.
PRONOEXPRES NR. 14

5 APRILIE 1967
Extragerea I : 40 28 12 10

— 21 45. Fond de premii: G19.751 
lei.

Extragerea a n-a: 47 45 46 18 
43 42 38 48. Fond de premii :
345.23» lei.

Tragerea la sorți a autoturis
melor oferite la concursul spe
cial Pronoexpres din 29 martie 
1967 va avea loc mîiiie vineri 7 
aprilie 1967, după tragerea

PREMIILE ÎNTREGI 
SFERTURI LA LOTO 

31 MARTIE 1967.
Categoria l-sfert : 5 variante a 

22 956 Iei ; categoria a Il-a : 9
variante a 15 653 lei și 8 varian
te a 3 913 lei ; categoria a IlI-a : 
122 variante a 1 264 lei și 238 
variante a 316 lei ; categoria a 
IV-a: 472 variante a 443 lei și 
698 variante a 11» lei ; categoria 
a V-a: 824 variante a 39S lei și 
1173 variante a 77 lei.

I
I
I
I
I
i

GH. G.

ha corespunzătoare, nu-și atinge | 
scopul. Organele locale UCFS Ba
cău și ale Sfatului popular s-au | 
străduit sâ fie bune gazde. Totuși, 
în sală — datorită numărului | 
mare de partieipanți — a fost o I 
permanentă înghesuială, la unele 
aparate s-a lucrat greu, în detri- • 
mental calității (bîrnă, paralele, I 
sărituri). Poate ca o etapă inter
mediară. o ,,zonă“, cum se întîm- I 
plă la jocuri, ar rezolva proble- 1 
ma. Ar exista, totodată și pentru . 
arbitri, condiții mai judicioase de | 
apreciere a valorilor. în fine, tre
buie studiată posibilitatea progra
mării finalelor Ia o altă dată ca
lendaristică. S-ar da astfel posi
bilitate concurenților să se pregă
tească mai temeinic. Organele Mi
nisterului învățămîntului și ale fe
derației de specialitate prezente Ia 
competiție vor trage, desigur, con
cluziile cuvenite.
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Surprizele n-au lipsit din „optimile" Cupei
Progresul—Dinamo București 1-0 (1-0)

Hotărît lucru, meseria de cronicar <£• 
fotbal e una dintre cele mai riscante / 
Sîmbătă, de pildă, deși Progresul a ctș- 
iigat la un scor confortabil, jocul său 
a fost criticat de către toată lumea și a 
greu de crezut că cineva i-ar fi acordat 
de mai mult de doi bani speranță pentru 
întâlnirea de „Cupă“ de ieri, cu dinamo- 
viștii bucureșteni-, Ultimii fiind declarați 
învingători merituoși în fata actualilor 
campioni (duminică după-amiază).

Și... iată această miercure după-amiază 
și acest surprinzător 1—O pentru Pro
gresul, și — mai ales — această surprin
zător de bună evoluție a echipei antre
nată de Petre Moldoveanu și Florin Știr
bei. Cu un Mateianu prodigios ca. acti
vitate și efort, cu un Oaidă demons- 
trînd resurse de tinerețe târzie nebănuite, 
cu un Matei pe cît de lucrativ pe atît 
de prompt în dribling și fentă, cu un 
Staicu lucid și calm, cu o linie de fun
dași sigură în intervenții (excelent Măn- 
doiu) și cu un Matache spectaculos și 
eficient, Progresul a realizat performanta 
de a elimina pe Dinamo București, pri
lejuind regrete, pentru valoarea jocului, 
amatorilor de fotbal absenți din tribunele 
stadionului (circa 15 000 de spectatori).

Primele 8 minute ale partidei au fost 
— cum se spune — ale dinamoviștilor, 

aceștia lăsînd impresia că sînt foarte 
siguri pe. ei, pe soarta partidei. în miri. 
6, Octavian Popescu șutează periculos 
dintr-o poziție favorabilă, încheind cea 
mai bună acțiune construită în tot me
ciul de înaintarea dinamovistă. Cei de 
la Progresul par timorați, acționînd cu 
întârziere. De abia în min. 12 se desfă
șoară întâia acțiune mai consistentă a 
echipei din str. Dr. Stoic oriei, dar Ma
teianu șutează de la 4 m in... Datcu.

C. S. M. S. lași — Universitatea Craiova 2-0 (1-0)
HUNEDOARA, 5 (prin telefon, 

de la trimisul nostra). Iubitorii fot
balului din acest mare centru side
rurgic al țării (în număr de peste 
12 000 !) au urmărit cu prilejul opti
milor „Cupei României" o întîlnire 
dintre două echipe de categoria A 
cu situații diferite în clasament, Uni
versitatea Cratova fiind departajată 
de partenera ei de întrecere, C.S.M.S. 
Iași, de nu mai puțin de 9 puncte, 
în ciuda acestui fapt, ieșenii au rea
lizat un rezultat puțin scontat: cîș- 
tigînd partida cu scorul de 2—0 
(1—0), au eliminat echipa craioveanâ.

Mergînd pe linia unei comportări 
ascendente, dovedită printr-o bună 
dispoziție de joc, remarcată de alt
fel și cu prilejul ultimei partide de 
campionat, în care au întîlnit for
mația Rapid, fotbaliștii ieșeni au în
cercat să găsească satisfacții în Cupă. 
Manifestînd evidente preocupări spre 
un joc tehnic, cu o bună circulație 
a balonului și cu tendințe permanent 
ofensive, echipa ieșeană a dominat 
mai mult, cîștigînd pînă la urmă pe 
merit. Un rol important în obținerea 
acestui rezultat l-a avut atacul, din 
rîndurile căruia am remarcat pe Cu- 
perman și Incze IV, foarte activi în 
finalizarea acțiunilor.

Craiovenii au acționat static, întîr- 
riind în execuții, dovedindu-se neho-

Rapid-Minerul Lupcni 6-0 (4-0)
PITEȘTI, 5 (prin telefon). în aces

te optimi ale „Cupei României" Ra
pidul nu a avut probleme. Adver
sara sa, Minerul Lupeni, a fost 
net depășită la toate capitolele, 
constituind o pradă ușoară în fața 
înaintașilor bucureșteni care și-au 
creat zone libere de acțiune, „jon- 
glînd" după bunul plac. Scorul pu
tea lua proporții și mai mari dacă 
înaintașii rapidiști, în frunte cu Du- 
mitriu, n-ar fi recurs deseori la 
„numere personale", ce-i drept, mult 
gustate de public.

Cît despre Minerul Lupeni, în a- 
fară de cîteva selipiri în repriza se
cundă echipa a acționat confuz șt 
nehotărît.

Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Kraus (min. 12, 19, 49), 
Năsturescu (min. 23), Dumitriu II 
(min. 36) și Ion Ionescu (min. -82),

FORESTA FĂLTICENI—POLITEHNICA TIMISOARA 0-0
9

PLOIEȘTI. 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Pe stadionul Petrolul 
din Ploiești s-a produs una din marile 
surprize ale „Cupei*. Politehnica Timi
șoara, echipă de categoria A, a fost eli

Fază fără efect direct asupra tabelei de 
marcaj, dar care are darul să evidențieze 
o anume subtilitate tactică a liniei con
dusă de Mateianu. Nunweiller III este 
un libero la propriu și la figurat, adver- 
versarii săi ocolind sistematic zona lui 
de activitate. Ideea produce destule în
curcături apărării dinamoviste, Nunweiller 
III trebuind să alerge mult pentru a stă
vili intrările spre poarta lui Datcu. La 
una dintre acestea (min. 33), unica so
luție pentru a-l opri pe Mateianu este 
faultul în careu 1 Lovitura de la 11 m 
acordată este executată de același Ma
teianu și astfel este înscris unicul gol 
al partidei. Ghergheli (min. 42) și Daniel 
Ene (min. 45) ratează egalarea, iar 
Progresul continuă, folosind arma nr. 1 
a dinamoviștilor: contraatacul pe bază 
de pasă lungă, în „fațău Mateianu și 
Oaidă luptând pînă la epuizare pentru 
fiecare balon.

Cît privește pe înaintașii dinamovîști, 
aceștia lasă impresia unor oameni fără 
speranțe și se comportă ca atare. O 
zvîcnire în ultimele zece minute, sub im
boldul prezenței în atac a lui Popa, 
Dinu și Nunweiller III, ocazionează doar 

posibilitatea ca Matache să se remarce. 
Si... fluierul final al arbitrului N. Mi- 
hăilescu-București — care a condus foar
te bine.

PROGRESUL: Matache — V. Popes
cu, Măndoiu, Colceriu, A. Georgescu — 
Staicu, Mafteuță — Oaidă, Matei (Șoan- 
gher min. 75), Mateianu, Țarălungă.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 
Popa, Nunweiller III, Dinu, Stoenescu — 
Ghergheli» O. Popescu — Nunweiller VI 
(Grozea min. 70), Frățilă, D. Ene, Ilaidu

VALENTIN PĂUNESCU

tărîți în fața porții. în afară de 
aceasta. Universitatea nu a reușit să 
găsească un antidot la presingul exe
cutat de ieșeni în repriza secundă 
Formația din Craiova ni s-a părut 
obosită, o serie de jucători (exemplul 
cel mai concludent: Cîrciumărescu) 
fiind lipsiți parcă de o pregătire fizică 
corespunzătoare.

Iată cum s-au marcat cele două 
goluri. în min. 30 o reușită combi
nație Cuperman-Ștefănescu-Incze IV 
a făcut „mat“ apărarea craioveanâ 
și Incze IV a înscris plasat, iar în 
min. 75 Cuperman, la capătul unui 
contraatac, l-a driblat pe Mihăilescu 
și a marcat pe lîngă Papuc ieșit în 
întîmpinare. De notat că în min. 85 
Deleanu a ratat o lovitură de la II m.

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a 
condus bine formațiile:

C.S.M.S.: Ursache (din min. 60 
Cofutaatinescu)—Pop, lanul, Vornicn, 
Deleanu—Humă, Romilă (din min. 70 
Hrițcu)— Incze IV, Lupulescu, Ștefă- 
nescu, Cuperman.

UNIVERSITATEA : Papuc I (din 
min. 80 Vasilescu)—Mihăilescu, Mincă, 
Marin Marcel, Deliu—Strimbeanu, 
Ivan—Sfîrlogea (din min. 45 M. Po
pescu), Deselnicn, Oblemenco, Cîrciu
mărescu.

GH. CIORANU

ultimul fiind introdus în formație 
în repriza secundă. Din formația 
standard a feroviarilor au lipsit 
C. Dan (accidentat în meciul co 
C.S.M.S.) și Dinu.

Arbitrul Nicolae Barna (Tîrnă- 
vemi) a condus bine următoarele 
formații :

RAPID : Răducanu (min. 46 An
drei) — Dupescu, Motroc (min. 46 
Georgescu), Costea, Greavu — Ja- 
maischi. Georgescu (min. 46 Co- 
dreanu) — Năsturescu, Dumitriu II, 
Kraus, Codreanu (min. 46 Ionescu).

MINERUL, LUPENI : Hlopețchi 
(min. 37 Purice) — Pralea, Pal, Am- 
bruș, Popescu — Vlad, Foca — Co- 
troazâ, Sima, Macavei (min. 46 Că
rare), Șoptereanu.

AL. MOMETE—coresp. principal
minată de Foresta Fălticeni, din cate
goria C !

Cum a fost posibilă o asemenea sur
priză ? Cauza principală trebuie căutată 
în comportarea sub orice critică a tuni- 

șorenilor. Studenții au jucat lent, au fă
cut nenumărate greșeli tehnice, iar unii 
înaintași (Regep, Surdan și Popanică) 
au încercat individual să străpungă apă
rarea Forestei.

Foresta Fălticeni merită felicitări pen
tru performanța realizată și mai ales 
pentru jocul prestat astăzi. Elevii lui 
Lengheriu au avut inițiativa în majori
tatea timpului, au imprimat jocului un 
tempo rapid și au construit multe faze 
frumoase. „Motorul" echipei l-a consti
tuit linia de mijlocași, compusă din 
frații Ion și Nicolae Constantin.

în cele 120 de minute am reținut cî- 
teva ocazii ratate la ambele porți. Ia- 
tă-le: în min. 22, în plină dominare 
a Forestei, Surdan a trecut de apărarea 
fălticenenilor, a intrat în careu și a tri
mis balonul pe lingă poartă ; min. 26: 
Itolasz. de la 16 m, trage pe lîngă poar
tă ; min. 55: Popanică face o cursă pe 
extremă, intră în careu, portarul Taca-

Steaua — Medicina Cluj 1—0 (0—0)
BRAȘOV, 5 (prin telefon). — 

Formația bucureșteană s-a calificat 
în următoarea etapă a „Cupei", în- 
trecînd la limită Medicina Cluj. Jo
cul desfășurat la Brașov a dat loc 
unei dispute în care „vioara întîi" 
a fost formația studenților clujeni. 
Ea a abordat jocul cu dorința de a 
se comporta cît mai bine. In apăra
re, clujenii qu jucat aproape fără 
greșeală. De fapt, ei au cedat o sin
gură dată, în minutul 47, cînd Eme- 
ric — unul din cei mai buni fun
dași — a atins mingea cu mina și._ 
Chiru a transformat lovitura de la 
11 m cu care formația din prima ca
tegorie s-a calificat în sferturile de 
finală. Dacă și în atac clujenii ac
ționau tot atît de viguros, rezultatul 
ar fi fost, desigur, altul, sau am fi 
asistat la prelungiri. De altfel, în 
min. 84 Pop, extrema stingă clu

C.F.R. Timișoara—U.T.A. 1—0 (0—0)
REȘIȚA 5 (prin telefon). — Peste 

3 000 de spectatori au asistat la un 
joc de nivel tehnic modest, foarte 
lent și fără prea multe faze de poar
tă. In „serie”, arădanii au avut din 
nou o comportare slabă. Timișorenii 
au dominat in majoritatea timpului, au 
construit o serie de acțiuni periculoa
se în atac și au luptat cu multă vo
ință pentru obținerea victoriei.

Unicul gol al partidei a fost reali
zat în minutul 80 de către Iancu. El 
a transformat o lovitură de la 11 
metri, acordată in urma unui fault 
comis de Birău asupra lui PanicL 
După înscrierea acestui punct, care 
avea să asigure victoria timișorenilor, 
arădanii au contraatacat periculos, dar 
ei nu au reușit în acest scurt răgaz

Farul Constanța—Crișul Oradea 2 1 (0-1)
CRAIOVA, 5 (prin telefon). — 

Crișul imprimă, de la început, jocu
lui un ritm foarte susținut, la care 
fotbaliștii constănțeni răspund cu 
calm, cu un joc tehnic, cu pase pe 
jos și reușesc în scurt timp să preia 
inițiativa și să preseze mai mult 
!n min. 13, la un contraatac al 
Crișului, Tomeș „scapă" spre poar
tă, dar în careu este faultat de 
Piesa și arbitrul dictează lovitură 
de la 11 m, transformată de N. 
Alexandru. Deși conduși cu 1—0, 
constănțenii nu se descurajează, ci, 
dimt>otrivă, atacă susținut și creează 
situații periculoase la poarta echipei 
orădene. Astfel, în min. 22 Iancu 
ajunge în poziție favorabilă de șut, 
trage puternic dar fundașul Serfozo 
salvează de pe linia porții. în repriza 
a doua ritmul jocului scade, Crișul 
se retrage prea timpuriu în apăra
re, dind posibilitate Farului să con
struiască atac după atac. în min. 73

Minerul Baia Mare—Chimia Suceava 1—0 (0-0)
BISTRIȚA, 5 (prin telefon). Pe sta

dionul din localitate, în prezența a 2 000 
de spectatori, Minerul a tranșat în fa
voarea sa partida cu Chimia Suceava. 
Localnicii au aplaudat jocul spectaculos 
practicat de cele doaă formații care au 
creat o serie de faze de fotbal bun.

Victoria băimărenilor este meritată, de
oarece ei au controlat mai mult jocul, 
au insistat în fazele de finalizare și dacă 
scorul nu este mai ridicat, aceasta se 
datorează îndeosebi apărării sucevene. 
Singurul gol al partidei a fost înscris 
de Kromeli în min. 70. 

maș plonjează la picioarele lui și trimite 
mingea în corner; min. 59: Oltan șu
tează puternic în bară ; min. 61 : Rotaru 
îl imită pe Oltan; min. 79: Oltan șu
tează la „rădăcina* barei; min. 112 î 
Răcelescu trece de apărarea Forestei, 
șutează puternic, Tacamaș respinge și 
apoi reține mingea; min. 115: Luțac 
trimite balonul puternic și Nedelcu re
ține cu greutate.

Arbitrul C. Bărbulescu (București) a 
condus foarte bine următoarele formații:

FORESTA : Tacamaș — Ioniță, Iuhas, 
Gîîmo, Pavel — Ion Constantin, Nico
lae Constantin — Oltan, Luțac, Holasz 
(min. 65 Vasilovici), Nae.

POLITEHNICA: Nedelcu — Bodro- 
jan, Răcelescu, Lereter, Rotaru — Ilo- 
drea (min. 60 Mihăilă), Petrovici — 
Cotormani, Surdan, Regep, Popanică.

P. VINTILA

jeană, a dat multe emoții apărători
lor bucureșteni, cînd a reluat de a- 
proape cu capul în brațele lui Su- 
ciu. învingătorii, de ia care publi
cul brașovean aștepta un joc frumos, 
au lăsat impresia unei form 'ții obo
site. în special atacul echipei bucu- 
reștene a fost de nerecunoscut, s-a 
prezentat slab, nepunînd în pericol 
poarta echipei de categoria C.

Meciul a fost bine condus de 
Zaharia Chifor — Brașov.

STEAUA: Sucin — Sătmăreanu,
Jenei, Hălmăgeann, Chiru — Ne
grea, Vigu — Pantea, Soo (în min. 
75 Micu), Voinea, S. Avram.

MEDICINA CLUJ : Ștefan — Che- 
recheș, Emerlc, Rusu. Chira — Bîr- 
san, Coșeriu — Tarcu, Damian, Cris- 
tea. Pop.

C. GRUIA, coresp. principal 

să străpungă apărarea formației cefe
riste. Totuși remarcăm șutul lui Țîr- 
lea, care în min. 86 a dat unele emo
ții ceferiștilor, ca și marea ocazie ra
tată în min. 88 de Șchiopu: din ime
diata apropiere a porții, acesta a tri
mis balonul peste bara transversală.

Meciul a fost condus bine de că
tre Sever Mureșanu (Turda).

C.F.R. : Tatar—Zorescu, Mafa, Ca- 
linin, Muschici — Samson. Bungău — 
Iancu, Seceleann, Fodor, Panici.

U.T.A. : Gornea—Birău, Bacoș, Meț- 
eas, Czako—Domide, Chivu—Șchiopu, 
Jac, Țîrlea. Dumitrescu (din min. 74. 
Moț).

IANCU PLAVIȚU-coresp. principal

Caranran aduce mult așteptatul 
gol: 1—1. în ultimul sfert de oră 
Farul atacă insistent, ajungînd de 
cîteva ori în situația de a marca. 
Cu cinci minute înainte de sfîrșit, 
Lucaci de la orădeni comite henț 
în careu și Tîlvescu transformă în 
gol penaltiul acordat pe drept de 
arbitru.

Rezultatul este echitabil, victoria 
Farului meritată.

Arbitrul N. Mogoioașe (Craiova) 
a condus corect.

FARUL: Uțu — Georgescu, Tîl- 
vescu, Mareș, Pleșa — Koszka, Ma- 
nolache — Zamfir, Tufan (Caraman), 
Iancu, Kaio.

CRIȘUL: Ioo (Casoni) — Uîlaki, 
Serfozo, Balogh. Naghi — Suciu, 
Lucaci — Tomeș, N. Alexandru, 
lacob. Kun.

MIRCEA POPESCU — coresp.

0 frumoasă victorie 
a juniorilor noștri

România — 

Bulgaria 

2-0 (1-0)
TIRGOVIȘTE, 5 (prin te

lefon, de la trimisul nos
tru). — Naționala noastră 
de juniori și-a încheiat 
seria partidelor internațio
nale de verificare înaintea 
turneului U.E.F.A. cu • 
victorie în fața reprezenta
tivei similare a Bulgariei, 

Scorul putea fi mult mal 
„rotund" dacă înaintașii, șl 
în special Coman, n-ar fl 
ratat multe ocazii. Chiar în 
min. 5 el se află într-o ex
celenta poziție, dar în loc 
să șuteze preferă să pa
seze și astfel ocazia a fost 
irosită. După două minute, 
N. Ionescu ne-a dat emoții: 
a luftat, iar Stoianov — 
atent la fază — a scăpat 
singur spre poartă, dar 
Moldovan (excelent și in 
această partidă) a interve
nit cu hotărire si a sal
vat echipa de un gol si
gur.

în min. 16, Tătaru, 
profitînd de neatenția lui 
Aladjov și Stankov — cei 
doi fundași centrali — 
sprintează print’” ei și în
scrie imparabil: 1-0.

După gol urmează o pe
rioadă de joc în care oas
peții acționează mai hotă
rît și în min. 27 Stankov 
șutează extraordinar, dar 
portarul nostru se dove
dește imbatabil. După pau
ză, echipa noastră revine 
în atac și în min. 59, 
Neagu înscrie ireparabil, 
după o fază care a făcut 
cit., tot meciul: un joc de 
pase aplaudat, pornit de ia 
Doboș și continuat la Țe- 
gean — Coman — Neagu, 
care face o preluare fără 
greș și șutează. nelăsind 
nici o speranță lui Geor- 
giev: 2-0. Ultima parte a 
meciului aparține echipei 
române, dar scorul nu mal 
poate fi modificat și me
ciul se încheie cu victoria 
meritată a tinerilor noștri 
fotbaliști.

Arbitrul A. Bentu (Bucu
rești) a condus corect tor- 
mațiile :

ROMÂNIA : Moldovan — 
Codrea, N. Ionescu, Do
boș, Cojocaru — Mirăuță, 
Tătaru — Nistor (din min. 
41 Biiiboacă, din min. 65 
Țegean), Neagu, Coman, 
Manea.

BULGARIA : Georgiev — 
Nedelcev (min. 41 Kolev), 
Aladjov, Stankov, Dimitrov 
— Atanasov, Stoianov — 
Marinov, Drensisov (din 
min. 41 Haralamov), Mihai
lov, (min. 67 Stoianov), 
Boncev.

MIRCEA TUDORAN

POIANA ClMPiNA-SEL 
UNIVERSITARĂ FRANCEZA 

1-1 (0-1)
tn cadrul turneului pe 

care îl întreprinde în țara 
noastră, Selecționata univer
sitară de fotbal franceză a 
susținut un nou meci marți 
la Cîmpina în compania e- 
chipei Poiana, cu care a ter
minat la egalitate : 1—1
(0—1), Au înscris : Șovăială 
(min. 10, autogol, cu con
cursul portarului Sabo) și 
Traian Popescu (min. 90). 
(C. Vîrjoghie — coresp.).

Partida a fost bine condusă de I. 
Cîmpeanu-Cluj.

MINERUL BAIA MARE: Bai — 
Vaida, Donca, U jvâri, Czako — Kromeli, 
Cosma — Drăgan, Sasu, Snacovschi, 
Miculaș (din min. 30 Silaghi).

CHIMIA SUCEAVA: Petcu — 
Nedelcu, Gheghe, Mărculescu, Stere — 
Borcău, Roșu — Nicolau, Anton (din 
min. 60 Pavel), Mustățea. Tudor.

I. TOMA — coresp.

Restantă în categoria B 
FLACĂRA MOREN I - POL1- 

TEHNiCA BUCUREȘTI 
1-0 (0-0)

DE LA I. E. B. S.
® Pentru cuplajul de fotbal 

STEAUA — DINAMO PITEȘTI 
Șl RAPID — JIUL PETBOȘENL 
de duminică, de pe stadion?'.! 
9,23 August*, biletele se găsesc 
de vînzare Ia agențiile și ca
sele obișnuite.
• Agenția din str. Ion Vidu 

vinde și bilete pentru intilni
rea internațională de handbal 
DINAMO — DUKLA PRAGA 
(„C.C.E.“ m.) de duminic&i
ora 18, din sala Floreasca.



Campionatele mondiale 

de tenis de masă

Din nou
in capitala Suediei
• 0 sală de 10.500 dc locuri ia gândul întrecerile

orașul campionatelor• Ultimele amdnuntc din
Stockholmul fisurează în hri

soavele tenisului de masă din 1928, 
tind capitala Suediei a găzduit cea 
de a doua ediție a campionatelor 
mondiale. De atunci, în această 
„Veneție a nordului* au mai avut 
loc încă două campionate mondiale 
de tenis de masă: în 1949 (ediția a 
XVI-a) și 1957 (ediția a XXIV-a), 
urnii nd ea acum, intre 11 și 21 apri
lie, frumoasa citadelă de pe ape — 
situată intr-un splendid arhipelag cu 
24.000 de insule — să primească 
pentru a patra oară pe fruntașii spor
tului cu mingea de celuloid (ediția 
a XXI X-a).

întrecerile care vor începe peste 
cîteva zile în arena stadionului de 
gheață Johanneshov (unde în 1963 
s-au disputat campionatele mondiale 

Stadionul de gheată Johanneshov înaintea unui meci de hochei. 
Aici vor avea loc întrecerile de tenis de masă

de hochei) trezesc un mare interes 
în rindurile iubitorilor sportului cu 
paleta de pe toate cele cinci conti
nente. Dovada este și numărul mare 
de participant: 630 de jucători și 
jucătoare reprezentând 48 de formații 
masculine și 34 feminine, în total 
54 de țări. Desigur, o competiție de 
o asemenea amploare ridică organi
zatorilor probleme care mai de care 
mai dificile. Astfel, a f'st afectat 
un buget special de 1300 000 de 
coroane suedeze. In zilele C.M. se 
contează că în Stockholm (1200 000 
de locuitori) vor fi prezente peste 
1000 de persoane venite special 
(sj^rtivi, oficiali, ziariști) pentru 
care au fost rezervate tot atîtea ca
mere la un număr de 20 de hoteluri. 
Se apreciază că după J.O. și campio
natul mondial de fotbal, această 
competiție de tenis de masă va reuni 
cea mai numeroasă participare. Și 
pentru o reușită cit mai bună, mem
brii federației suedeze de speciali- 
tn^ au apelat și la ajutorul prețios 
(în privința experienței) al omologi
lor lor din federațiile de fotbal, 
hochei pe gheață și handbal.

C A
LA UNIVERSIADA de 

vară de la Tokio, care se va 
desfășura anul acesta între 
26 august și 4 septembrie, 
și-au confirmat pînă în pre
zent participarea 40 de țări 
cu un total de peste 2000 de 
sportivi.

LOU ALCINDOR a fost 
ales, cu 250 voturi din 290 
posibile, de către ziariștii 
sportivi americani, drept cel 
mai bun baschetbalist ama
tor din S.U.A. Pentru a do
vedi că alegerea a fost justă, 
Ia următorul meci el a mar
cat pentru echipa sa. care 
se afla la a 23-a victorie 
consecutivă, 61 de puncte !...

UN GOL puțin obișnuit 
a fost înscris în întîlnirea dc 
fotbal dintre echipele fran
ceze Valenciennes și Stade

Pe podiumul de la Johanneshov 
vor fi instalate 18 mese Stiga Expres, 
iar mingile vor fi Schildkrdt (folosite 
pentru prima dată la C.M.). Se scon
tează ca în cele zece zile de concurs 
(la 17 aprilie participau ții vor avea 
liber) să se desfășoare circa 3500 
de meciuri. Capacitatea sălii este de 
10 500 de locuri din care 7000 pe 
scaune. Aici au mai avut loc și di
ferite reuniuni internaționale de box 
(Floyd Patterson și Sonny Liston 
s-au aflat printre protagoniști), în
treceri de atletism, reviste pe gheață, 
festivaluri muzicale. Stadionul de la 
Johanneshov — așezat în plin cen
trul Stockholmului — este utilat cu 
toate instalațiile necesare activității 
zecilor de ziariști care vor urmări 
competiția: cabine telefonice, aparate 

telex, mașini de scris cu caractere 
de litere pentru zece limbi. De ase
menea. la Johanneshov se vor mai 
găsi dușuri și scaune (pentru con- 
curenți), un oficiu poștal, un chioșc 
cu ilustrate, o agenție de turism, bu
fet etc. Intr-un cuvînt, organizatorii 
se străduiesc ca cea de-a XXI X-a e- 
diție a C.M. de tenis de masă să 
constituie o reușită manifestație 
sportivă din toate punctele de ve
dere. Și noi sperăm același lucru. 
Cît despre aspirațiile sportivilor noș
tri la aceste campionate, vom vorbi 
într-un număr viitor.

C. COM ARNI SCHI

In ultimul moment ne-au parvenit 
alte știri de la Stockholm: după me
ciurile susținute în U.R.S.S., repre
zentativele Japoniei (8 băieți și 4 
fete) au sosit la 29 martie în Sue
dia unde fac antrenamente în com
pania jucătorilor țării gazdă; pe lista 
de înscrieri la fete, figurează și ju- 
cătoarea Ethel Jacks (Ghana) — 
Miss World 1965 ■— aleasă drept 
cea mai frumoasă jucătoare de tenis 
de masă a trecutelor campionate.

LEIDOSCOP
de Paris. Extremul Guillon 
(Valenciennes) a șutat spre 
careu și mingea s-a izbit de- 
arbitrul Maillard, care l-a 
pus, astfel, în poziție ideală 
de șut pe Bonnel (mijlocașul 
echipei naționale a Franței). 
Golul a fost, bineînțeles, a- 
cordat. Și se mai spune că 
arbitrul ajută o echipă nu
mai prin... decizii 1

ÎN CERCURILE fotbalis
tice milaneze se vorbește tot 
mai mult de angajarea fos
tului antrenor de fotbal al 
reprezentativei Braziliei, Ai- 
more Morreira, Ia A.C. Mi
lan. Clubul italian intențio
nează angajarea acestui an
trenor încă înaintea termi
nării actualului campionat. 
Rezultatul de 0—4 obținut 
duminică în fața lui Inter 
poate fi un argument în 
plus !

JAN LOYO, un cetățean 
inventiv din Mexico, caută 
să profite de interesul care 
există în lume pentru ne
obișnuitele condiții atmosfe
rice ale viitoarelor Jocuri 
Olimpice. Astfel, el a înce
put o campanie de vînzare 
a... aerului mexican, com- 
primînd aer în sticle de 
material plastic, împodobite 
cu cele 5 cercuri olimpice și 
cu chipul ultimului rege al 
aztecilor, Kuatemoka. O 
porție de „aer olimpic" cos
tă 2,50 pesos. Se vor găsi, 
poate, naivj cumpărători ai 
noului „produs"...

MARELE PREMIU al 
orașului Paris, care se acor
dă anual celui mai bun spor
tiv, a fost decernat pe 1966 
înotătoarei Kiki Caron, cam

pioană europeană la 100 m 
spate. Pînă acum au mai 
primit această distincție Mi
chel Macquet (suliță — 
1961). Alaîn Gottvales (înot 
— 1962), Alaîn Calmat (pa
tinaj artistic — 1963), Jean 
Claude Magnan (scrimă — 
1964), Jocelyn Delecour 
(sprinter — 1965).

BIKILA ABEBE, dublu 
campion olimpic la maraton, 
a declarat în legătură cu 
participarea sa la J.O. de 
la Ciudad de Mexico : „Ni
meni nu va putea să mă în
vingă nici în viitorul sezon. 
La Mexico, voi participa 
pentru a treia oară la Olim
piadă și voi fi din nou pri
mul". Afirmația sa, plină de 
încredere, nu este conside
rată de specialiști drept lip
sită de modestie.

Echipa de polo a Italiei joacă 
pentru prima oară în țara noastră

Reprezentativa de polo a Italiei 
se află, de citeva zile, la Cluj unde 
efectuează antrenamente comune cu 
selecționata țării noastre. Vineri 
după-amiază, cele două formații 
vor susține prima întilnire oficială 
în noua piscină clujeană, urmînd ca 
revanșa acestui meci să aibă loc 
duminică la București.

Urmărind palmaresul jocurilor 
directe dintre poloiștii români și cei 
italieni vom vedea că acestea au fost 
de fiecare dată extrem de echili
brate. Primul meci România — Ita
lia a avut loc la 17 iunie 1955, la 
Moscova, și s-a încheiat cu victo-

ȘAHIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• 0. Troianescu, pe locul trei 
la Tunis 9 Rezultate de la 
Bognor Regis și Halle

La Tunis s-a desfășurat un tur
neu internațional de șah, la care 
a fost reprezentată și țara noas
tră, prin maestrul internațional dr 
O. Troianescu. Apreciatul șahist 
român a avut o comportare meri
torie în acest concurs, clasîndu-se 
pe locul trei, într-un puternic lot 
de participant!. Iată primii în cla
samentul final al turneului : Da- 
mianovici (Iugoslavia) lO’/a punc
te, Bouaziz (Tunisia) 10, Troianes
cu (România) 9. Prahov (Bulgaria) 
8*/a. Nilsson (Suedia) 8'A.

★

După 7 runde, în turneul inter
național masculin de șah de la 
Bognor Regis (Anglia) conduce 
campionul mondial de juniori, iu
goslavul Bojan Kurajica, cu 6V5 
puncte, urmat la o jumătate de 
punct de Kottnauer (Anglia). Re
prezentantul României la acest tur
neu, Dolfi Drimer, ocupă în pre
zent locul 3—5 la egalitate de 
puncte (ă’/î) cu Martens (Suedia) 
și Brogden (Anglia).

★

In runda a 15-a a turneului 
zonal de șah de la Halle, Hort a 
remizat cu Matulovici, iar Portisch 
a întrerupt partida cu Minici. Vic
tor Ciocîltea a pierdut la șahistul 
danez Petersen. Alte rezultate : 
Gerusel — Johansson 0—1, Camil
leri — Zinn 0—1. Uhimann — 
Kinnmark 1—0. în clasament con
duce Hort cu 12 puncte, urmat de 
Portisch cu ll'/2 (1), Matulovici 
10'/z și Uhimann 10.

B. Duprez—C. Caron 2-0 la Leningrad!
Cursa de 400 m liber din ca

drul concursului internațional de 
înot de la Leningrad a revenit lui 
A. Mosconi (Franța) în 4:18,1, ur
mat de Beliz-Gojman (U.R.S.S.) 
4:19,4 și Luyce (Franța) 4:21,0. 
VI. Moraru (4:40,0) a fost elimi
nat în serii. Alte rezultate : 200 
m spate (f) : 1. B. Duprez (Fran
ța) 2:30,6, 2. Savelieva (U.R.S.S.) 

ria selecționatei române cu scorul 
de 5—4. De atunci, sportivii noștri 
au mai realizat încă trei victorii : 
6—4 in 1956 la Triest, 3—1 in. 1956 
la Budapesta și 4—3 in 1965 tot la 
Budapesta. Italienii, in schimb, au 
realizat 7 succese: 3—1 in 1956 la 
Triest, 2—1 in 1960 la Milano, 4—3 
în 1960 la Roma, 4—3 in 1964 la 
Tokio, 3—2 la Milano, 4—3 la Triest 
și 2—1 la Utrecht (toate trei în 
1966). Alte 5 jocuri s-au încheiat cu 
rezultate egale: 3—3 in 1956 la Nea- 
pole, 2—2 in 1957 la Zagreb, 4—4 in 
1959 la Moscova, 2—2 in 1961 la 
Moscova și în 1962 la Leipzig.

Rapid in finala „C C. E." la volei
(Urmare din pag. 1)

o frumoasă impresie prin jocul bun 
nl atacanților Nuda, Vapenka, Kop și 
Groessl și prin hotărirea dovedită in 
defensivă, în special de Perusic și 
Mozr. Echipa a prezentat, în schimb, 
unele scăderi, determinante ale înfrîn- 
gerii, la dublajul în ofensivă, prin 
exagerarea finalizărilor în forță și în 
ceea ce privește pregătirea psihologică.

Meciul a fost foarte bine condus 
de arbitrii Ii. Meszaros și L. Ormay 
(Ungă ria).

★

...Așadar, prin victoria de ieri a ra- 
pidiștilor, năzuința de reeditare n fi-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
SAN JUAN. In turul doi al tur

neului de tenis de la San Juan 
(Porto Rico), Ron Holmberg (S.U.A.) 
l-a învins cu 4—6, 6—4, 8—6 pe 
Ion Țiriac. Alte rezultate : Goven
— Arilla 3—6, 6—3, 6—2 ; Lall — 
Dell 3—6, 6—4, 6—3; Pilici — 
Beust 1—6, 6—3, 6—1 ; Gisbert
— Seixas 2—6, 6—4, 6—4.

NEW YORK. Campionul mon
dial de box la cat. grea, Cassius 
Clay, a semnat contractele pentru 
întîlnirea de la 25 aprilie cu 
Floyd Patterson. Meciul va avea 
loc în orașul Las Vegas (Nevada). 
Trei zile mai tîrziu, Cassius Clay 
va fi încorporat.

HELSINKI. Echipa cehoslovacă 
Z.K.L. Brno a cîștigat ediția din 
acest an a „C.C.E." la hochei. în al 
doilea joc al finalei, sportivii ce
hoslovaci au întrecut formația fin
landeză Ilves cu scorul de 5—4 
(1—2, 2—1, 2—1). în primul joc 
ei obținuseră victoria cu 3—2.

SOFIA. în primul meci dintre 
echipele feminine de volei Levski

2:34,0 ... 7. C. Caron (Franța) 
2:40,0 ; 400 m liber (f) : 1. Sosno
va (U.R.S.S.) 4:49,6 — record, 2. 
Mandonnaud (Franța) 4:57,6 ; 100 
m delfin (f) : 1. A. Kok (Olanda) 
66.7. 2. Hustede (R.F.G.) 68,9 ; 100 
m spate (m) : 1. Gromak (U.R.S.S.) 
62.5, 2. Filimonov (U.R.S.S.) 62,8 : 
200 m mixt (f) : 1. Babanina
(U.R.S.S.) 2:34.6.

S-a retras, definitiv Michel 
Jazy ? Pînă la lămurirea 
acestei probleme, marele 
atlet francez reapare în 
postura de autor al -unei 
cărți cu succesul asigurat: 
„Victoriile mele, înfrînge- 
rile mele, viața mea". la- 
tă-1 pe Michel, împreună 
cu soția sa, răsfoind cu 
interes volumul proaspăt 

ieșit de sub tipar

Așadar, „Squadra Azurra" evo
luează pentru prima oară in 
țara noastră, fapt care mărește 
considerabil, interesul față de aces
te întilniri. Interesant de subliniat 
este faptul că antrenorul Majoni 
a operat o serie de modificări in 
formafie după jocurile echipei sale 
în Suedia (4—4 și 3—2), renunțînd 
la serviciile lui Pizzo, Guerrini, Ce- 
vasco și Spinolla, Lotul italian are, 
astfel, următoarea componență: 
Merello și Vallone portari, Lonzi, 
Marsili, Lavoratori, Barlocco I, Pa
risio, Barlocco II, Sorrentino, Si
meone, Castagnola și Zecchi. (a.v.).

nulei românești a „C.C.E.U a fost rea
lizată pe jumătate. împlinirea ei o 
așteptăm din partea dinamoviștilor, 
care pleacă astăzi în R.D. Germană, 
în vederea returului semifinalei de 
poimîine cu S.K. Leipzig (întrecută 
de ei în tur, la București, cu 3—I). 
Jucînd la valoarea lor și luptînd cu 
dîrzenie, cu maximă concentrare a 
atenfiei, așa cum nu ne îndoim o clipă 
că o vor face, deținătorii Cupei pot 
cîștiga la Leipzig, nu numai două 
seturi, cite le sînt necesare pentru 
calificarea lor din nou în finala 
„C.C.E.*, ci chiar victoria în meciul 
respectiv. Le urăm, cu încredere, suc
ces deplin /

Sofia și Dinamo Moscova, contînd 
pentru semifinalele „C.C.E. “, vo
leibalistele bulgare au obținut vic
toria cu 3—0 (8, 9, 11).

MOSCOVA. în cadrul concursu
lui atletic de la Leselidze, atletul 
sovietic Vasili Rudenco a aruncat 
ciocanul la 66,58 m — cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului.

FRANKFURT PE MAIN. In 
sferturile de finală ale „Cupei ora
șelor tîrguri" la fotbal : Eintracht 
Frankfurt — Burnley 1—1 (1—0).

CÎND Al BANI...
Sub semnătura lui Pierre 

Gerard, ziarul „Les Sports" 
(Belgia) publică un articol 
despre natatia feminină în 
S.U.A.

„La Roma, în 1960 — scrie 
Gerard — am fost mirați cînd 
dl Martucci, șeful serviciului 
de presă al J.O., ne-a mărtu
risit că în S.U.A., pentru a 
deveni înotător de primă cla
să, trebuie să ai aptitudini 
deosebite, dar si... rude înstă
rite, deoarece antrenorii sint 
plătiți de către elevele lor... 
Or, acesta este adevărul. In 
S.U.A., înotătoarele iși plălesc 
antrenorul ceea cc, evident,

Note externe

limitează numărul de sportive 
care pot beneficia de sfaturi
le marilor specialiști".

Exemplul celor două „stele" 
ale natației americane — Patty 
Caretto și Pokey Watson — 
este edificator în acest sens. 
Patty are 16 ani și o constituție 
fizică anume făcută parcă 
pentru natație. Dar ea n-ar 
fi realizat mare lucru în a- 
cest sport, dacă n-ar fi fost 
fata unui șef comercial al 
unei mari firme americane. 
Mama Pattyei este profesoară 
la o școală superioară. Cît 
despre Pokey Watson, se știe 
că tatăl ei este director ge
neral al unei oțelării.

întrebîndu-le dacă ele gă
sesc normal să-și plătească 
antrenorul, cele două înotătoa
re au răspuns că acest lucru 
li se pare foarte firesc, pen
tru că prin munca sa antre
norul le oferă în schimb șan
sa de a face călătorii și a cu
noaște lumea.

E ușor să răspunzi astfel, 
cînd ai bani. Dar cînd nu ai ? 
— se întreabă P. Gerard.
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