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JCLUBULUI SPORTIV RAPID

I Recent s-a desfășurat în sala de festivități a Direcției 
regionale C.F.R. București conferința Clubului sportiv Ra- 

I pid, unitate importantă a mișcării noastre sportive. Cu acest 
■ prilej a fost analizată activitatea din ultima perioadă de 
Itirnp, subliniindu-se o seamă de succese ale sportivilor fero

viari. care s-au bucurat de simpatia unor largi mase de 
iubitori ai sportului. Totodată, s-a insistat asupra rămîne- 

Irilor în urmă constatate la anumite probe și ramuri sportive, 
ca și asupra posibilităților de obținere a unor performanțe 

Ipe măsura cerințelor actuale.
Este cunoscut faptul că acest puternic club bucureștean 

activează în raionul Grivița Roșie, cu un mare număr de 
I asociații sportive și zeci de sportivi fruntași, unii dintre ei 

campioni ai țării, componenți ai diferitelor echipe și loturi 
I reprezentative. De asemenea. în acest raion există nume

roase școli în care învață mii și mii de elevi. Acest fapt a 
fost relevat în cuvîntul participanților la conferință, ară- 

Itîndu-se că la Rapid există reale posibilități ca aportul adus 
la creșterea succeselor sportului românesc să fie și mai 
substanțial. Pentru aceasta este nevoie, în primul rînd, să se 
îmbunătățească stilul de muncă al tuturor activiștilor și 

| antrenorilor, să se concentreze și mai bine eforturile gene
rale în direcția depistării de noi și noi elemente talentate, 

| a creșterii măiestriei sportivilor, ceea ce va determina o 
permanentă îmbunătățire a rezultatelor, a întregii activități. 

I Este lucrul pe care masele de simpatizanți ai Rapidului îl 
* așteaptă de la acest club cu vechi tradiții, la activul căruia 
I figurează rezultate de prestigiu ale voleibaliștilor și popica- 
" rilor, ale handbalistelor, ale unora dintre atleți și boxeri, 
(luptători și fotbaliști ș.a.

Conferința a adoptat planul de măsuri, a cărui îudepli- 
Inire integrală va conduce, în final, la o serioasă îmbună

tățire a activității sportive de performanță. Cu acest prilej

(Continuare în pag. a 3-a)
Mîine se va da startul în 

cea de-a X-a ediție, jubi- 
’ liară, a „Cupei F.R.C.". în
trecerea măsoară aproape 
400 km, pe care alergătorii 
îl vor parcurge în 4 zile 
de concurs. Joi are loc eta
pa I, 100 km pe șoseaua 
Urziceni (start la ora 15 
de la km 11,5), vineri ci
cliștii vor parcurge etapa 
a II-a pe șoseaua Giurgiu 
(100 km, start la ora 15

Azi, la Galați:
Primul sunet de gong-

In finalele de box
ale juniorilor

In sala sporturilor din Ga
lați vor începe azi finalele 
campionatelor republicane de 
box pentru juniori. In legă
tură cu această competiție, an
trenorul federal Traian Ogrin- 
janu ne-a declarat următoarele: 
„Anul trecut campionatul re
publican de juniori a fost or
ganizat pentru prima oară pe 
două grupe de vîrstă: juniori 
mari (18—79 ani) și juniori 
mici (16—17 ani). Și în acest 
an juniorii se vor întrece se
parat, pe cele două categorii 
de lirstă, la întreceri parlici- 
pțnd 96 de finaliști calificați 
din fazele de zonă (cîte 4 la 
fiecare din cele 12 categorii 
de greutate). Printre cei care 
au mari șanse să cucerească 
titlurile de campioni la juniori 
mari, enumerăm pe: E. Gorea 
(Reghin), Gh. Ene (Buc.), 
Gh. Drugă (Brașov), 0. Cu- 
Iov (Brăila), C. Cocîrlea (Ga
lați ), 1. Siliște (Satu Mare).

de 
va 
(București 
București, pe șoseaua Buf
tea, start la ora 14 de la 
km 7,135), iar dumini
că dimineața va avea loc 
cursa pe circuitul din str. 
Cîmpinei (50 ture, 55 km, 
start la ora 10). Acesta 
este programul pentru în
trecerea seniorilor. înce- 
pînd de vineri au loc în
treceri și pentru juniori i 
etapa I — 40 km, etapa 
a II-a — 60 km și etapa a 
III-a — 20 de ture (22 km).

întrecerile „Cupei F.R.C." 
se bucură de participarea 
celor mai buni alergători 
din țara noastră, precum 
și de aceea a lotului de ru
tieri al R.P. Bulgaria care 
se pregătește pentru „Cursa 
Păcii". Pentru cicliștii noș
tri competiția are și carac
ter de selecție în vederea 
alcătuirii lotului de 10 ru
tieri care va participa 
întrecerile din Italia 
R.D. Germană.

La această competiție 
alcătuiește numai 
ment individual.

la km 10,5), sîmbătă se 
desfășura etapa a IlI-a 

Ploiești —

la 
si

se
clasa-

Ziiuada s a topit, petele neglijentei au rămas!
-Cum sînt întreținute bazele sportive din Mediaș -
Treburile ne-au purtat anul trecut prin orașul Mediaș. Am fost oaspeții 

lui cîteva zile. In acest timp am vizitat mai multe asociații, am asistat 
la antrenamentele unor echipe și am făcut cunoștință cu cele mai impor
tante baze sportive din localitate. Atunci am constatat unele deficiente 
in gospodărirea bazelor, semnalîndu-le în cîteva articole apărute în ziar. 
Din Dăcate însă, nu am Drimit nici un răspuns din partea celor care se 
făceau răspunzători de starea gravă a terenurilor, a ștrandului orașului 
și a poligonului de tir, pentru a vedea ce măsuri s-au luat. Văzînd că 
cei vizați (tovarășii din consiliul orășenesc UCFS, consiliul asociației 
Textila etc), n-au avut... timp să ne răspunde, am crezut că sînt ocupați 
să remedieze stricăciunile și au dat o fugă pînă la Mediaș.

FĂRĂ ADRESĂ...
Poligonul de tir (situat în incinta 

ștrandului) a rămas așa cum era 
și la prima vizită: tencuiala des
prinsă de pe ziduri, toate geamurile 
sparte, ușa prin care intri în poli
gon scoasă din tocuri, paravanul pro
tector sprijinit de doi stilpi putre
ziți, sala arbitrilor plină de praf, 
semn că de multă vreme nimeni 
n-a mai călcat pe aici. De aseme
nea, ștrandul e lăsat vraiște, ca-

binele și vestiarele au devenit loc 
de joacă pentru copii, iar bazinul 
— groapă pentru gunoaie 1 ? Vă- 
zînd starea în care se află această 
bază sportivă nu ne-a rămas altceva 
de făcut decît să ne interesăm de 
ce tovarășii din conducerea asocia
ției Textila, cărora știam că le a- 
parține ștrandul și poligonul de tra
gere, au rămas... insensibili la critica 
tăcută de ziar.

— Ne pare rău, dar ați greșit 
adresa — am fost interpelați la uzi-

j Pe urmele materîalelar publicate i
]............. -............... ....................... ...........;
na Tîrnava. De o bună bucată de 
vreme, ștrandul și poligonul nu mal 
aparțin asociației noastre*.

In drum spre sediul consiliului 
orășenesc UCFS ne gîndeam: de ce 
oare această bază sportivă este... 
pasată în fiecare an de la o aso
ciație la alta ? în 1965 o adminis
tra asociația Record l

— Nu mai puteam lăsa ștrandul 
și poligonul în mîna unor oameni 
lipsiți de spirit gospodăresc — rie-a 
explicat tov. V. Popovici, activist al 
consiliului 
proprietari 
solemne.

Așadar, 
tila și consiliul orășenesc UCFS au 
scăpat de griji. Am 
asociația Gaz metan

prășenesc UCFS. Noii 
și-au luat angajamente

consiliul asociației Tex-

crezut că dacă 
s-a încumetat

TR.
(Continuare
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TURNEU INTERNAȚIONAL
DE ȘAH LA BUCUREȘTI

Bucureștiul va găzdui, începînd de vineri 14 aprilie, a 8-a 
ediție a Turneului internațional organizat de Federația română 
de șah. Dintre jucătorii străini invitați au confirmat parti
ciparea marele maestru sovietic I. Vasiukov si maeștrii inter
naționali D. Marovici (R.S.F.I.), E. Haag (R.P.U.), I. Fichtl 
(R.S.C.), A. Hennings (R.D.G.), H. Pfleger (R.F. a Germaniei), 
M. Czerniak (Izrael). Țara noastră va fi reprezentată de un 
lot valoros de jucători, în frunte cu Florin Gheorghiu. Alături 
de el vor juca maeștrii internaționali V. Ciocîltea, T. Ghi- 
țescu, D. Drimer și maeștrii B. Șooș, C. Partoș și E. Ungu- 
reanu.

Concursul se va disputa in aula Institutului de petrol și 
gaze.

ZI

Trimisul nostru special la Stockholm, C. COMARNISCHI.

ne transmite prin telefon:

Au început campionatele 
mondiale de tenis de masă

• ÎN PRIMA
SUCURILE FOSTULUI CAMPION AL LUMII, V. BARNA • PROGRAMUL DE ASTAZI

‘ REPREZENTATIVELOR ROMÂNIEI

ECHIPELE NOASTRE AU OBȚINUT VICTORII DETAȘATE • PRONO-

AL

s-a deschisLa Isstadion din Stockholm 
astăzi cea de a 29-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de masă. La această 
competiție participă reprezentativele a 45 
de țări (40 de echipe masculine și 30 fe
minine) din cele 5 continente ale lumii, 
înaintea primului meci — care avea să 
deschidă lupta pentru titluri a celor 71 de 
formații — ara cerut fostului campion 
mondial Victor Barna, care tocmai sosise 
de la Londra, un pronostic. Amabil, el 
ne-a făcut cunoscută — în exclusivitate 
pentru ziarul „Sportul popular* — părerea 
sa i Ia echipe băieți au șanse Ia locul I 
R.P.D. Coreeană și Japonia, iar la fete, 
Japonia. Să vedem dacă întrecerile vor

confirma previziunile acestui mare specia
list al tenisului de masă.

Prima zi de concurs n-a produs emoții 
sportivilor români și celor doi antrenori, 
Ella Conslantinescu și F. Paneth. Aceasta, 
pentru că așa cum se știe, programul zilei 
inaugurale a prevăzut pentru echipele 
României meciuri ușoare, atît la băieți cît 
și la fete. Și, intr-adevăr, Giurgiucă, Ne- 
gulescu și Rethi, cei care au alcătuit for
mația pentru meciul cu Izrael, au obfinut 
victoria cu 5-0: Giurgiucă — Joschua 
2-0 (14, 14), Rethi — Pasternak 2-0 (5,6), 
Negulescu — Edelstein 2-0 (15, 12), Giur-

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, joi și vineri

6 meciuri
oficiale
de volei

Pcntru săptămînă aceasta 
sînt programate, urmînd a 
se desfășura azi, mîine și vi
neri, în provincie și în Ca
pitală, șase meciuri restante 
din cadrul întrecerilor de la 
categoriile A și B. Iată care 
sînt acestea : ASTĂZI, Ia 
Sibiu, C.S.M. — Dinamo 
București (A. f.) ; MÎINE, 
la Oradea, Alumina — Ra
pid București (A. m.) și la 
București, în sala Dinamo cu 
începere de la ora 18, Di
namo — Petrolul Ploiești 
(A. m.) ; VINERI, la Si
biu, C.S.M. — Universitatea 
Cluj (A. f.), la P. Neamț, 
Țesătura — Universitatea 
Craiova (A. f.) și, Ia Deva, 
Corvinul — Sănătatea Arad 
(B. f.).

Imagini aidoma celor din foto
grafia noastră vefi întîlni tot 
mai des la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, In popasurile unei 
excursii, o partidă de șah este 

totdeauna binevenită...

Foto i Teodor Roibu



Unde fac sport copiii dumneavoastră? (I)
Sîntem în cartierul Baba Novac. Este o după- 

amiază frumoasă de primăvară, cu soare mult, 
cu larmă voioasă de copii. De la un balcon 

Bl etajului III privim cu multă atenție joaca 
gălăgioasă a puștilor. Gazda, foarte amabilă, 
ne-a adus scaune din sufragerie, transformînd 
terasa într-o mică tribună, cu ;.loc rezervat 
presei", de unde reporterul sportiv urmărește 

întrecerile organizate ad-hoc. De față sînt mai 
mulți locatari din acest nou cartier.

Reporterul : Mi-aș permite o întrebare, 
afară de praștie, cerc, capace de bere etc, 
ce se mai joacă copiii din Baba Novac ?

Florin Nucă (președinte al comitetului de

In 
cu

_____________ __ T_____  _  __ ____ lo
catori — blocul' 28" bis) : Sînt zile cînd se bate 
și mingea. In general, însă, „sportul* în car
tierul nostru se jfezumă la ceea oe 'vedeți : bile, 
capace de ’___ ,____________________ . .__ 7"
te, după cum observați, disputate în

celei mai
ții verzi.

bere, șotron, tirul cu... praștia. Toa- 
“ limitele 

perfecte gălăgii, și pe terenurile cu spa- 
f Adică, acolo unde e mai frumos,
mai bine de căzut, de tăvălit. Respectiv, acolo 
unde noi. locatarii, am săpat, am pus iarbă, 
am sădit flori și pomi I

Reporterul î Desigur, situația este destul de 
Jneplăcută, ca să nu-i spunem intolerabilă.

Maria Precup (blocul 29) : Firească însă, de
oarece copiii din cartierul Babta Novac nu au 
unde să se joace, să facă sport. Constructorii 
nu au prevăzut așa ceva, iar Sfatul popular 
raional a „rezolvat" problema amennjînd cîteva 
balansoare și vârtelnițe între două blocuri, ceea 
ce — după părerea 
pentru cei peste 2 000 de 
De altfel, ele s-au 
cei mari care le „călăreau*

Reporterul : Dv. de eît timp
Novac ?

mea — este insuficient 
copii ai cartierului ! 

și stricat. Le-au distrus 
i“ toată ziua !

locuiți în Baba

Maria Precup : De zece luni.
Reporterul : Aflați atunci că. acum doi ani; 

au existat în acest cartier și alte locuri de

joacă pentru copii. S-a scris și un articol lau
dativ la adresa lor. Rețin titlul : „Micile sta
dioane dintre blocuri**. Nu le mai văd ’

P. Stoicescu (administrator la I.A.L. nr. 6 
Baba Novac) : Conduc această secțiune încă de 
la primele blocuri care s-au ridicat aici. In
tr-adevăr, au existat miai multe locuri de joacă 
și sport pentru copiii din Baba Novac. Ce s-a 
întâmplat cu ele ? O parte s-au degradat (vor
besc de aparate) și pe locurile respective au 
fost amenajate spații verzi. Altele, au fost „în- 
ghxțiteM de șantierele nou deschise care, după 
ce și-au depozitat materialele pe aceste spații 
de joacă și sport, la plecare nu le-au mai rea- 
menajat și au rămas locuri virane. (Vezi spa
țiul de joacă și sport dintre blocurile M 1 și 
M 3 etc).

Reporterul : Deci, sprijin din partea Sfatului 
a fost!

P. Stoicescu : A fost. O dată cu primele
blocuri înălțate aici, cei mai mici locatari din 
Baba Novac au avut rezervate locurile lor de 
joacă și sport, dotate cu felurite aparate.

Reporterul : Care, să zicem, din „sete“ pen
tru joacă s-au stricat. Spațiile însă au rămas. 
Ce facem cu ele ?

I. Tănăsescu (blocul 26) : Unele, bănuiesc, 
vor fi reamenajate de către Sfatul popular ra
ional. De celelalte, însă, am putea noi, loca
tarii, să ne ocupăm. Cu puțin efort colectiv 
le-am transforma, de pildă, în terenuri de vo
lei, baschet, handbal sau mini-fotbal. Ar fi un 
lucru bun, de care am profita toți. Și tinerii, 
și vîrstnicii din cartierul Eaba Novac.

Florin Nucă : Ideea ne frămîntă mai de mult. 
Subscriu, deci, la amenajarea acestor terenuri 
de sport. Ele vor contribui la întărirea sănătății 

copiilor noștri, la educarea lor. Aportul loca
tarilor în această acțiune va fi substanțial! Ne-ar 
trebui însă sprijin tehnic (mă refer la docu
mentația noilor terenuri) și un cît de eît aju
tor material.

Pe micul ecran :
ZECE MINUTE DE SĂNĂTATE

Televiziunea a reluat emisiunea duminicală 
de „Gimnastică de dimineață*. O inițiativă 
salutară care se cere consemnată. Așadar, du
minica — de la ora 9 — zece minute de sănă
tate pe micul ecran. Un tonic absolut necesar 
într-o zi pe care, din păcate, mulți o consi
deră încă drept „repaos“ general.

Urmărind emisiunea trecută — pregătită și 
prezentată de Victoria Georgescu, asist, la in
stitutul de Cultură Fizică, am reținut preocu
parea pentru un conținut care să răspundă ce
rințelor de vîrstă ale telespectatorilor dornici 
să înceapă duminica în mod plăcut și util. 
Dorim, desigur, ca această preocupare să se 
reflecte și în programele viitoare, care, după 
cum ni s-a spus, se anunță mai atractive, 
mai bogate.

Am sugera ca autorii emisiunii să adauge 
prezentării programului de gimnastică de dimi
neață cîteva referiri sumare privind eficiența 
medicală a grupelor respective de exerciții. 
Ar fi, credem, un indemn în plus pentru ca 
emisiunea să cîștige mai mulți telespectatori 
și — mai ales — practicanți ai gimnasticii dS 
dimineață (d. g.).

Prof. Victor Vardella (vicepreședinte al clubu
lui sportiv raional Olimpia): Amenajarea unor 
terenuri de sport în cartierul Baba Novac stă 
și în atenția noastră. Faptul că dv. veniți în 
întâmpinarea acestei acțiuni, ne bucură. Noi 
vă vom sprijini, punînd la dispoziția dv. speci
aliști, asistenta tehnică necesară.

Reporterul : în mare, pare a fi rezolvată pro
blema. Practic, însă ?...

Florin Nucă : Noi vom pune în discuția co
mitetului nostru de bloc amenajarea acestor te
renuri de sport. Le vom race, vă asigur, cît de
curînd și cred că inițiativa noastră va fi ur
mată și de celelalte comitete de blocuri din 
Baba Novac.

Reporter: VASILE TOFAN
N.R. sîmbătă, vom continua ancheta noastră 

„Unde fac sport copiii dv. ?“ De data aceasta, 
în obiectiv vor fi luate spațiile de joacă și 
sport din parcurile și grădinile Capitalei.

ZĂPADA S-A TOPIT, PETELE NEGLIJENTEI AU RĂMAS!
(Urmare din pag. 1) 

să primească o bază sportivă de
teriorată, înseamnă că este și 
hotărîtă s-o reamenajeze intr-un 
timp cit mai scurt. Discutînd, 
Insă, cu secretarul asociației 
sportive Gaz metan, Ion Nicoa- 
ră, acesta ne-a spus că, într-a- 
dcvăr, au planuri serioase cu 
ștrandul și poligonul de tir, dar 
că — deocamdată — nu pot 
porni Ia treabă, lntrucft nu s-au 
perfectat formele de predare a 
bazei sportive. în această situație 
nu știm ce să Înțelegem prin a- 
cel „SCURT TIMP" de care ni 
s-a vorbit la consiliul orășenesc 
UCFS, deoarece zilele trec, vre
mea de ștrand se apropie și pro
misiunile rămin vorbe goale.

TREABĂ PE... JUMĂTATE

Era început de iarnă. Un sfcrat sub
țire de zăpadă acoperea stadionul 
Sparta, situat pe malul Tlrnavei. Cu 
toate acestea se puteau vedea, din loc 
în loc... petele neglijenței : două porți 
de handbal cu plasele rupte, niște 
stîlpi care aminteau că acolo au exis
tat cândva terenuri de tenis și volei, 
garduri stricate. Nî s-a spus atunci 
câ stadionul se află în reamenajare 
și să venim la primăvară să-1 re
vedem. Am revenit. într-adevăr, s-au 
făcut unele reparații și anume : a 
fost refăcut terenul de fotbal și îm
prejmuit cu o frumoasă „mantinelă" 
dm beton și sîrmă, gardul din lemn a 
fost înlocuit cu unul din zid. Dar... 
Td e.n.u^ de fotbal (cu un gazon bine 
îngrijit) arată ca o bijuterie într-o... 
curte de. depozitat gunoaie, el fiind 
înconjurat de gropi, băltoace, mal
dăre de moloz și bucăți de cărămidă. 
Terenul de tenis, despre care am fost 
informați că va fi transformat în 
..dreptunghi de handbal" (echipa 
Sparta a câștigat campionatul regio
nal de handbal și urmează să parti
cipe la turneul de calificare), terenul 
de volei și porțile de handbal It-am 
găsit tot degradate. Păcat » Nu e o 
treabă care să necesite investiții, e 
nevoie doar de o mașină pentru 
transportarea molozului și de câteva 
care să întindă zgura — aflată în 
curtea stadionului — pe terenurile de 
handbal și volei. Consiliul asociației, 
cu sprijinul iubitorilor sportului, tre
buie să ducă totul piuă la cap. 
Treaba pe jumătate nu folosește ni
mănui.

— în ziarul nostru din 14 decembrie 1966 s-a vorbit despre 
starea jalnică a poligonului de tir din Mediaș. Și azi, el se află 
în aceeași situație.

Nici-un pocnet nu s-aude,
(Să nu mint — cam de astă-vară.)

Pe un pat cu paie ude.
Bietul TIR... TRAGE să moară !

Desen de Al. Clenciu

TENIS DE CÎMP

Note pe marginea 
întrecerii tinerilor

FLORI Șl... SPINI

Arena de popice a asociației 
Record necesita unele mici re
parații pentru a putea fi pusă la 
dispoziția celor 6 echipe din 
campionatul orășenesc care, din 
cauza lipsei de săli, se pregă
tesc ți joacă in condiții neco- 
respunzătoare. Dar in loc de re
parații, proprietarii arenei au gă
sit o soluție surprinzătoare (a 
cui o li fost ideea ?), translor- 
mînd-o in seră de Hori. Despre 
această năstrușnică măsură zia
rul nostru a mai scris la ru
brica .Alb și negru". Tovarășul 
Ioan furcă, membru in noul con
siliu al asociației sportive Re
cord, ne-a explicat că acum e 
prea tirziu ca arena să fie re
dată sportului. Tovarășii de la 
consiliul orășenesc UCFS sus!in 
contrariul. Am renunțat să sta

bilim cine are dreptate, deoarece 
atît conducerea asociației Record 
cit și tovarășii de la consiliul 
orășenesc UCFS sint singurii în 
măsură să știe de ce au nevoie 
mai mult popicarii: de flori sau 
de arena de joc 1
SOLUȚIILE NU PICĂ DIN CER

In raidul nostru am întilnit și 
lucruri bune. Stadionul Gaz me
tan, terenurile de la școala spor
tivă, Școala profesională Vitro- 
metan ș.a. sint bine întreținute. 
Dacă consiliile celorlalte asociații 
sportive medieșene s-ar deplasa 
să vadă aceste terenuri ar avea 
multe de învățat, și-ar da seama 
că acolo unde există preocupare, 
spirit gospodăresc se pot face lu
cruri frumoase. Ce facem însă cu 
o serie de terenuri și baze spor
tive lăsate Sn... voia soartei ? 
Să-i dăm cuvîntul prof. Ștefan

Stoian, președintele consiliului 
orășenesc UCFS.

— Avem la Mediaș asociații 
cărora nu le-a căzut nimic... din 
cer și au reușit să amenajeze — 
din resurse locale —- terenuri 
simple și chiar mici complexe 
sportive pe care au loc, în bune 
condiții, diferite întreceri spor
tive. Din păcate, astfel de aso
ciații sînt puține la număr și 
din această cauză ducem lipsă de 
terenuri. Dar și acelea pe care le 
avem nu știm să Ie gospodărim 
cum trebuie. Cele mai meii ne
cazuri ni le-au produs poligonul 
de tir și ștrandul, care ar trebui 
să constituie un izvor de venituri. 
Sîntem nevoiți ca această bază 
sportivă s-o transferăm de la 
asociația Textila ta asociația Gaz 
metan. Și mai sînt și alte cazuri 
(se tărăgănează amenajarea la te
renurile de fotbal, handbal și 
volei de la Liceul nr. 2).

— In afară de consiliile aso
ciațiilor și conducerile întreprin
derilor. instituțiilor sau școlilor 
care au în folosință aceste basze, 
cine mai poate contribui, după 
părerea dv, la refacerea lor, la 
întreținerea si folosirea lor în 
bune conditiuni ?

— Sfatul popular orășenesc și 
Comitetul orășenesc U.T.C., mai 
ales că sfatul ne-a promis ajutor 
pentru reamenajarea celor 29 de 
terenuri din oraș.

Dar, oare Consiliul orășenesc 
UCFS Mediaș nu are nici o vină, 
nici o răspundere pentru serioa
sele lipsuri manifestate în între
ținerea și folosirea bazelor spor
tive ? Activiștii săi trebuie să 
urmărească cum se ocupă consi
liile asociațiilor de buna întreți
nere a bazelor, să mobilizeze pe 
cei ce nu dovedesc spirit gospo
dăresc. Dacă și organul sportiv 
face pe „n-aude, n-a-vede" atunci 
lucrurile vor dăinui. Ceea ce, 
este de neconceput. Sperăm că de 
data aceasta rîndurile noastre 
vor avea efect asupra celor vi
zați.

Timp de doua aapiămim, în pe
rioada vacanței școlare, au fost 
reuniți în. Capitală- eei mai buni 
dintre tenismanii noștri de pers
pectivă — juniori și junioare 
din întreaga țară —- cei de la 
care așteptăm în viitor perfor
manțe pe măsura talentului și 
posibilităților lor. O „tabără de 
pregătire" organizată de federa
ția de specialitate la început de 
sezon în aer liber nu poate fi 
apreciată decît ca o inițiativă 
prețioasă, ale cărei roade vor 
putea fi culese, desigur, cît de 
curînd.

Un prim rezultat pozitiv al 
acestei acțiuni a și fost realizat. 
Antrenorii prezenți în aceste zile 
pe terenurile Centrului de an
trenament nr. 2 șl Progresul au 
putut face utile observații asupra 
stadiului de pregătire în care se 
află elevii lor, procedînd la o 
primă selecție. Astfel, a fost fi
xat un lot de perspectivă, al
cătuit din tenismani și tenis- 
mane sub 18 ani, vizați pentru 
competițiile majore programate 
în cursul acestui an. iată, de 
altfel, componența acestui lot : 
băieți — G. Turcu, S. Cernăianu,- 
A. Leonte (Școala sportivă nr. 2), 
V. Sotiriu. R. Bădin (Construc
ții), G. Neacșu, Tr. Marcu (Stea
gul roșu Brașov), M. Cristescu 
(Universitatea Cluj), D. Hără- 
dău (Constructorul Hunedoara) ; 
fete — Elena Cotuna, Anca Flo- 
reșteanu, Liliana Cobzuc, Adria
na Călina (Șc. sp. 2), Felicia 
Bucur (St. roșu Brașov), Cristina 
Bădin, Aurelia Cîrnaru (Dinamo), 
Elena Takaci (Constructorul Hu
nedoara).

O metodă eficientă de pregătire 
a acestor elemente în cadrul ta
berei de la București s-a dovedit 
trecerea lor printr-o „probă“ 
practică, concursul dotat cu 
„Cupa speranțelor". La băieți, 
primii clasați în turneul de sim
plu au disputat o finală-test în 
compania cîtorva jucători se
niori, adevărați „examinatori" ai 
tinerilor elevi. întrecerile n-au 
fost lipsite de surprize. Astfel» 
S. Dron a fost învins de două 
ori, pierzînd în fața lui Gh. 
Boaghe — primul clasat — și a 
lui I. Kerekeș. lată clasamentul : 
1. Gh. Boaghe (4—6, 8—6, 6—2 cu 
Dron ; 6—4, 6—4 cu Marcu ; 6—1» 
6—4 eu Kerekeș ; 5—7, 6—2, 6—3 
eu Sântei ; 6—2, 9—7 cu Mure- 
șan) ; 2. S. Dron (7—5, 6—4 cu 
Marcu ; 6—3, 4—6, 3—6 cu Ke
rekeș ; 6—4, 6—4 OU Santel ; 8—6, 
6—4 cu Mureșan) ; 3. V. Marcu
(7—5, 6—3 cu Kerekeș • 6—2 , 6—4 
cu Sântei ; 4—6, 9—7, 7—5 cu 
Mureșan) ; 4. I. Kerekeș (4—6, 
6—3, 6—4 cu Sântei ; 6—3, 6—1
cu Mureșan) 5. I. Sântei (6—4, 
6—2 cu Mureșan) ; 6. Mureșan.

Ca marginalii la aceste scurte 
nete, se impun șl cîteva re mar
cări în rîndul antrenorilor. Pen
tru moment, vom cita pe Eva 
Stăncescu, Gh. Cobzuc, I. Raco- 
viță, G. Vaida, T. Bădin, A 
Segărceanu. Dar considerăm, de
sigur, lista deschisă... (RD.V.)

Gll. BOAGHE

Foto: T. Roîbu

SUPERSTIȚIE
SAU... NEGLIJENȚA ?

Duminica sportivă din 8 
aprilie programa ta Brașov 

| — după cum ne relatează co-
I r&PSll&entul nostru prinei- 

'pal~ Cazol Gruia”—numai 
I puțin de 13 competiții ofi

ciale cu caracter republican. 
I Tovarășii din consiliul oră

șenesc UCFS ți activiștii 
cluburilor sportive brașove- 

| ne au ignorat total oaste în
treceri. Ele nu s-eu bucurat 

| de met tn» fel de populari
zare (excepție făernd, doar, 

| fotbalul), spectatorii n-au 

știut unde să-ți petreacă du
minica, iar basehetbalițtii de 
la universitatea Cluj erau 
cit pe-aici să piardă meciul 
prin neprezentare, deși se 
aflau la... Brașov.

De ee n-au fost populari
zate întrecerile ? Și-or fi zis, 
probabil, tovarășii, că cifra 13 
aduce ghinion ți că din asta 
s-ar putea să li se tragă ne
cazuri.

Au avut dreptate >

.BUFET BINE ASORTAT"

Joi 6 aprilie. Meci de 
fotbal la Tnleea : Stolul — 

I.T. Constanța. De fapt, un 
joc de antrenament. Amatori 
s-au găsit, insă, cu sutele. 
Le place oamenilor — ca 
peste tot — fotbalul. Așadar, 
spre casa de bilete...

Cine vrea să vadă meciul

,SI

primește o invi- 
uniunea tovără-

se știe cînd — cu bufet bine 
asortat — ia „Lacul Ciu

perca" !? Cui i-o fi venit 
o asemenea idee ? Nu mai 
sînt bilete pentru meciurile 
de fotbal sau e vorba de— 
altceva ?

Pentru orice lămuriri, re
producem ciudata „invitație- 
bilet", pusă în vînzare de 
asociația sportivă „Stuful" 
Tulcea :

W““'“8ea

r —
• ’ < P H „■ ** Tulcts,

''sociali

Rugăm pe tovarășii de Ia 
Consiliul regional UCFS 
Dobroeea să ne răspundă ■

Cine a luat banii ? Cîți ? Ce 
s-a făcut cu ei ?

DE CE PE GRATIS?

Pe poarta stadionului 
„Poiana" din Cîmpina intră, 
la fiecare meci, mulți oa
meni. Arată biletul, apoi se 
așează disciplinați pe locu
rile ce li se cuvin în tribună 
Unul singur face — de cî- 
țiva ani (!) — excepție. 
Este tovarășul MIHAI SAI- 
ZESCU, jurisconsult la 
L G. Cîmpina. El nu mai 
trece pe la casă, ci salută 
distins (așteaptă obișnui
tul : „Să trăiți !“) și își o- 
cupă în liniște locul pe... 
banca din incinta stadionu- 
luti. De ce, oare ?

Și de ce, oare, cu apro
barea tovarășilor de la Cen- 

siliul orășenesc UCFS (pre- I 
ședințe PETRE JIANU) și 1 
Consiliul raional (președinte 
NICOLAE BOȘILCA), au 
fost eliberate — fără nici o 
socoteală — (sau, cu o anumi
tă socoteală) permise gratuite | 
de intrare pe stadion ? Ce-ar 1 
fi să se desființeze „lista" | 
celor care văd meciurile pe 
gratis ? |

Este și dorința tovarășilor ■ 
care ne-au scris de la Cîm- g 
pina, semnînd semnificativ : ■

„Un grup de spectatori -
PLĂTITORI 1“ I

Rubrică redactată de
VALER1U CHIOSE și DAN 

GĂRLEȘTEANU 
după scrisorile corespondenți

lor noștri.



I
Rapid

1)

Cubului sportiv A
(Urmare din pag.

Clubuluiau fost alese consiliul
Rapid și consiliul Clubului raional 
Grivița Roșie.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. Alexandru Filioreanu, 
adjunct al ministrului căilor ferate, 
președinte de onoare al Clubului 
sportiv Rapid, care a arătat că 
pentru ducerea la îndeplinire a sar
cinilor pe care partidul Ie pune în 
fața mișcării sportive este nevoie 
de o muncă de cea mai bună cali
tate, de o exigență sporită a fiecă
rui sportiv, antrenor și activist și 
a transmis angajamentul conducerii 
și personalului Ministerului Căilor 
Ferate, M.T.A.N.A. și M.P.Tc. de 
a îndruma și sprijini în mod per
manent activitatea Clubului sportiv 
Rapid.

Tov. Cristea Ionică, prim-secre- 
tar al Comitetului raional Grivița 
Roșie al P.C.R., a subliniat în cu
vîntul său sarcinile de mare răs
pundere care stau în fața consiliu
lui și a tuturor membrilor Clubului 
Rapid în direcția îmbunătățirii 
continue a nivelului performanțe
lor, care să contribuie la întărirea 
neîncetată a prestigiului sportiv al 
patriei noastre. Pentru realizarea 
obiectivelor propuse — a spus vor
bitorul — este nevoie de o muncă 
sus(inută de zi cu zi. de întărirea 
permanentă a disciplinei, de o sus
ținută muncă educativă. „Sportivii 
rapidiști, a spus tov. Cristea Ioni
că, trebuie să fie animați de un 
înalt spirit de patriotism, de dîr- 
zenie, să lupte neîncetat pentru a 
atinge o valoare sportivă cît mai 
ridicată !“

Tov. Anghel Alexe, președintele 
Consiliului General al UCFS, a 
arătat importanța pe care o arc 
clubul Rapid pentru sportul din 
țara noastră, ca și măsurile ce tre
buie luate pe linia lărgirii bazei de 
masă a activității sportive de per
formanță. „Va trebui, a arătat 
vorbitorul, ca procesul instructiv- 
educativ al sportivilor să fie sub
stanțial îmbunătățit, la nivelul ce
rințelor sportului mondial, prin 
aplicarea cu consecvență a meto
delor de pregătire cele mai înain
tate. Vor trebui îmbunătățite, de 
asemenea, legăturile clubului cu 
unitățile de învățămint din raionul 
Grivița Roșie, unde antrenorii 
pot găsi sumedenie de tineri ta- 
lentați, apți pentru sportul de per
formanță ; va trebui sporită exi
gența și răspunderea personală a 
sportivilor, a activiștilor și specia
liștilor clubului pentru munca fie
căruia și a întregului colectiv. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
pregătirii sportivilor fruntași pen
tru marile competiții internaționale, 
în mod special la ramurile spor
tive cu pondere mare în progra
mul Jocurilor Olimpice".

★
O conferință asemănătoare a avat 

loc la Clubul sportiv Progresul, cu 
care prilej au fost alese consiliul 
Clubului Progresul și consiliul 
Clubului sportiv al raionului V. I. 
Lenin.

A STEAUA-FARUL „SFERTURILE"
Ieri, Ia sediul F. R. Fotbal a avut Ioc, în prezența delegaților, 

tragerea la sorți pentru sferturile de finală ale „Cupei României*. 
Sorții au decis — în ordine — următoarele jocuri:

FORESTA FĂLTICENI (cat. C) — C.S.M.S. IAȘI (cat. A)
C. F. R. TIMIȘOARA (cat. B) — PROGRESUL BUCUREȘTI (cat. A) 
MINERUL BAIA MARE (cat. B) — RAPID (cat. A)
STEAUA (cat. A) — FARUL (cat. A)
Toate aceste meciuri se vor disputa în ziua de 3 mai pe terenuri

ce vor fi stabilite de către echipe. în caz de egalitate după 
minute de joc se califică echipa de categorie inferioară ;

neutre,
120 de ____ _________
dacă echipele sînt de aceeași categorie (cazul meciului Steaua — 
Farul) meciul se rejoacă în termen de 8 zile. Dacă și după reju- 
care, după 120 de minute, scorul rămîne nedecis, atunci se califică 
echipa cea mai tînără, vîrsta socotindu-se în ani, luni și zile 
toți jucătorii care au luat parte efectivă Ia joc.

Fază din meciul Flacăra roșie — Rapid C.F., încheiat cu victoria primei formații la scorul de 2—1 (1—0)c ele 10 etape care mai 
sînt de disputat mai 
pot modifica multe în 
clasamentele categoriei 
C. Firește, interesează 
primul loc, cel care 
aduce promovarea în 
categoria B, și ultimele

două, care... Pînă acum, despre o 
singură echipă din frunte se poate 
spune că s-a desprins de restul 
plutonului: Metalul Hunedoara, 
liderul seriei Vest, cu 5 puncte 
avans față de Chimia Făgăraș. în 
rest, disputa este în toi : Victoria 
Roman și Gloria Birlad în seria 
Est sînt departajate de 2 puncte ; 
Portul Constanța, LM.U. Medgi
dia și Electrica Constanța, în seria 
Sud, sînt despărțite doar de un 
punct : în aceeași serie, Dunărea 
Giurgiu stă... la pindă, gata să 
profite de orice defecțiune a echi
pelor din frunte ; în sfîrșit, se 
pare că în seria Nord bătălia pen
tru șefia clasamentului se va da 
între Olimpia Oradea și Medicina 
Cluj, care au un avans substan
țial față de restul plutonului. Dar, 
cum spuneam, mai sint 10 etape, 
care pot modifica multe...

SERIA EST
GLORIA BIRLAD 

TALUL 
de slab 
ambelor 
joe dur 
au fost 
S. Lupu — Focșani. Golurile au 
fost înscrise de Petrescu (min. 18
— autogol) și Lonteovski (min. 
76). (Solomon Eliade — coresp. 
principal).

VICTORIA ROMAN — FO
RESTA FĂLTICENI (2—1). Au 
marcat : Csengher (min. 7), Pe
riat (min. 49), pentru Victoria, 
respectiv Halas (min. 70). Foarte 
bun arbitrajul lui Gh. Retezan
— București. (Gh. Groapă — co
resp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
ANCORA GALAȚI (0—1). A 
înscris David (min. 23). (V. Do- 
ruș — coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — PE
TROLUL MOINEȘTI (2—0). Au 
marcat: Mânu (min. 31) și Bor- 
dea (min. 58). In min. 53 Harasim 
(Locomotiva) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. (D. 
Diacon eseu — coresp. principal).

GLORIA C.F.R. GALATI — 
UNIREA FOCȘANI (2—0). Au 
înscris : Perianu (min. 19) și 
Arghir (min. 41 din penalii). în 
min. 67 Popescu (Unirea) a ra
tat un Um. (V. Siriopoi — oo- 
resp.).

TEXTILA BUHUSI — MINO- 
BRAD VATRA DORNEI (2—1). 
Au marcat Gal (min. 43 și 83).

GREȘUL CORABIA (2—0). 
înscris Pecerită 
sera (min. 75). 
coresp.).

DUNĂREA
LM.U. MEDGIDIA (1—0). A mar
cat Straton (min. 41 — autogol). 
(Tr. Barbălată — coresp.)

PORTUL CONSTANTA — 
ELECTRICA CONSTANȚA (0—0)

(min. 49) și Ma
llon Turșie —

GIURGIU

clasament

1. Portul C-ța 16 10 3 3 21—11 23
2. I.M.U. Medgidia 16 9 4 3 23—10 22
3. Electrica C-ța 16 9 4 3 21—16 22
4. Dun. Giurgiu 16 10 1 5 26—14 21
5. Met. Tîrgoviște 36 7 3 6 19—11 17
6. Oltul Sf. Gh. 16 8 1 7 31—29 17

CATEGORIA C

Roman, Portul Constanța, Metalul Hunedoara
Oradea conduc în cele patru serii • Scorul 

etapei s-a înregistrat la Hunedoara • Gazdele au obți
nut 23 de victorii, oaspeții doar 3 !!

9 Victoria 
și Olimpia

ME-
RADAUȚI (2—0). Joc 
nivel tehnic. Jucătorii 
echipe au practicat un 
și unele infracțiuni nu 
sancționate de arbitrul

pentru Textila, respectiv Belizna 
(min. 89). (Ion Vieru — coresp.).

RAPID MIZIL — METALUL 
BUZĂU (2—3). Au înscris : Tă- 
nase (min. 4 și 70), Ionescu (min. 
86) pentru Metalul, respectiv Di- 
nuță (min. 8) ș Ghițan (min. 
40). (Ion Georgescu — coresp.).

clasament

1. Vict. Roman 16 10 2 4 33—16 22
2. Gloria Birlad 16 9 2 5 22—15 20
3. Met. Buzău 16 9 1 6 27—25 19
4. Unirea Focșani 16 7 4 5 21—12 18
5. Foresta Fălticeni 16 7 3 6 27—22 17
6. Ancora Galați 16 7 2 7 19—16 16
7. Minobrad V.D. 16 7 2 7 13—15 16
8. Gl. C.F.R. Gal. 16 6 4 6 18—21 16
9. Textila Buhuși 16 8 0 8 19—24 16

10. Metalul Rădăuți 1€ 6 2 3 18—23 14
11. Petrolul Moinești 16 6 1 9 25—26 13
12. Locomot. iași 16 3 7 6 13—21 13
13. Rapid Mizil 16 5 2 9 16—19 12
14. FI. roșie Tecuci 16 5 2 9 18—29 12

ETAPA VIITOARE :

LOTO-PRONOSPORT
PARTICIPAȚI LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR LOTO DIN 
18 APRILIE A.C. LA CARE SE 
APLICA O NOUĂ FORMULA 

TEHNICĂ

K de 40 lei. cu care se participă 
la toate cele 20 extrageri (1 — a 
XX-a) în total SO de numere. 
Amănunte la orice agenție LOTO- 
PRONOSPORT.

Petrolul 
Moinești — Metalul Buzău, Meta
lul Rădăuți — E'lamura roșie Te
cuci, Foresta Fălticeni — Rapid 
Mizil, Minobrad Vatra Dornei — 
Gloria C.F.R. Galați. Ancora Ga
lați — Textila Buhuși, Unirea 
Focșani — Gloria Birlad, Vict* 
ria Roman — Locomotiva lași.

SERIA SUD

7. Stuful Tulcea 16 6 4 6 19—20 16
8. Electrica Fieni 36 6 2 8 21—20 14
9. sX Oltenița 16 6 2 8 16—19 14

10. Muscelul C-lung 16 5 4 7 13—19 14
11. Flncăra r. Buc. 16 5 2 9 28—33 12
12. Rapid C.F. Buc. 16 3 5 8 16—22 11
13. Prog. Corabia 16 5 1 10 15—26 11
14. C.F.R. Roșiori 16 4 2 10 10—29 10

ETAPA VIITOARE I.M.U.
Medgidia — Stuful Tulcea, S.N. 
Oltenița — Muscelul C-lung, 
Portul Constanța — Dunărea 
Giurgiu, FI. roșie București — 
Electrica Constanța, Progresul 
Corabia — Oltul Sf. Gheorghe, 
C.F.R. Roșiori — Rapid C. F. 
Buc., Metalul Tîrgoviște — Elec
trica Fieni.

SERIA VEST

A.S.A. !&■

Foto :
CLASAMENT

Șt. Ciotloș

1. Met. Hunedoara 16 12 2 2 43—12 26
2. Chimia Făgăraș 16 10 1 5 38—25 21
3. Minerul Anina 16 10 1 5 30—20 21
4. Mureșul Deva 16 9 3 4 32—22 21
5. Electroputere 16 8 3 5 29—22 19
6. Met. Tr. Sev. 16 7 3 6 22—37 17
7. Tracto ?ul Bv. 16 7 2 7 34—24 16
8. Vict. Tg. Jiu 16 6 3 7 22—26 15
9. Victoria Călan 16 6 2 8 14—20 14

10. A.S.A. Sibiu 16 5 3 8 23—26 13
11. Aurul Zlatna 16 6 0 10 24—31 12
12. C.F.R. C-sebeș 16 4 4 8 9—34 12
13. Autorapid Cv. 16 4 1 11 20—30 9
14. Progr. Strehaia 16 2 4 10 20—31 8

ETAPA VIITOARE: _____ „
bill — Chimia Făgăraș, Victoria 
Tg. Jiu — Mureșul Deva, Meta
lul Tr. Severin — C.F.R. Caran
sebeș, Autorapid Craiova — E- 
lectroputere Craiova, Progresul 
Strehaia — Tractorul Brașov, 
Aurul Zlatna — Metalul Hune
doara, Victoria Călan — Mine
ral Anina

SERIA NORD

Tragerea Autoturismelor LOTO 
din 18 aprilie 1967 atribuie : auto
turisme de diferite mărci și capa
cități cilindrice în număr neli
mitat : „Rc-nault 16“, „Renault 10 
Major" cu scaune rabatabile „Re
nault Dauphine” și „Trabant 601*, 
100 excursii, prin tragere la sorți, 
„Turul Capitalelor*, premii în bani 
de valoare variabilă pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 4 extrase, și 
premii fixe în bani pentru varian- 
îele cu 2 numere cîștigătoare din 
4 extrase.

La această tragere puteți par
ticipa : pe bilete seria A de 2 lei, 
cu care se participă numai la nlj 
tima extragere (a XX-a) în total 
4 numere extrase, pe bilete seria 
G de 10 lei, eu care se participă 
la cele 5 extrageri (a XVI-a — a 
XX-a) în total 20 numere extrase, 
pe bilete seria F de 20 lei, cu eare 
se participă la cele 10 extrageri 
(a Xl-a — a XX-a) în total 40 
numere extrase, pe bilete seria

Premiile conrursului Pronocxpres 
nr. 14 din 5 aprilie 1967

EXTRAGEREA I : Categoria a
II- a 1 variantă a 35.071 lei și 7 
variante a 10.071 lei ; a Ill-a 49,5 
a 1.7’52 lei ; a IV-a 406,5 a 274 
lei ; a V-a : 1.299 a 85 lei ; a Vl-a : 
6.950 a 22 lei.

Report la categoria I = 49.370 
lei.

EXTRAGEREA a II-a: catego
ria a II-a : 1 variantă a 25.545 
lei și 94 a 545 lei ; categoria a
III- a : 902,5 a 76 lei ; categoria 
a IV-a : 6.939,5 a 24 Iei.

Report la categoria I — 26.786 
lei.

Tragerea concursului Pronoex- 
pres de astăzi va avea loc la Bucu
rești în sala din str. Doamnei nr. 
2 eu începere de Ia ora 17,45.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Lete-Pronosport.

OLTUL SF. GHEORGHE — 
METALUL TÎRGOVIȘTE (3—0). 
Jocul a plăcut pentru tempoul 
rapid în care s-a desfășurat. Lo
calnicii au fost mai incisivi și 
au șutat mai precis la poartă. 
Golurile au fost marcate de Bar- 
tok (min. 3) și Cheresteș (min. 
63 și 80). Foarte bun arbitrajul 
lui Anton Nicolae — București. 
(Gh. Briotă și Z. Pap — coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — RAPID C. F. BUCU
REȘTI (2—1). Au marcat Ion 
Gheorghe (min. 29) și Cuconea 
(min. 64) pentru Flacăra roșie. 
Voi cu (min. 61) pentru Rapid 
C.F. (P. Giornoiu — coresp ).

ELECTRICA FIENI — S. N. 
OLTENIȚA (2—0). Au înscris: 
Preda (niin. 28) și Popescu (min. 
44). (C. Popescu — coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
C.F.R. ROȘIORI (1—0). A mar
cat VîlceaAu (min. 55). (V. Pe- 
pescu — coresp.).

STUFUL TULCEA — PRO-

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA FĂGĂRAȘ (1—3). Victorie 
meritată. Chimia a jucat mai rea
list, cu acțiuni de atac simple, 
purtate în viteză. Jucătorii de la 
Tractorul au evoluat slab. Golu
rile au tost marcate de Fehei 
(min. 49 și 87), Boantă (min. 40) 
pentru echipa oaspe, respectiv 
Vătav (min. 83). A arbitrat bine 
M. Constantin — București. (Vic
tor Secăreanu — coresp.).

MUREȘUL DEVA --------
ZLATNA (1—0). A 
gan (min. 88 din 
Simion — coresp.).

ELECTROPUTERE 
PROGRESUL STREHAIA (2—1). 
Au marcat: Dinu (min. 13) pen
tru Progresul, Lovin (min. 33) și 
Tașcu (min. 50) pentru Electro- 
putere. (T. Costin — coresp.).

MINERUL ANINA — A.S.A. 
SIBIU (3—0). Au înscris î Leac 
(min. 29 și 82) și Naidin (min. 
67). (Gh. Crăciunel — coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
METALUL TR. SEVERIN (6—0). 
Au maTcat: Secheli (min. 22 și 
24), Steiner (min. 88), R. Popa 
(min. 58 și 68) și Mercea (min. 
79). (V. Albu — coresp. prin
cipal).

VICTORIA TG. JIU — AUTO- 
RAPÎD CRAIOVA (2—0). Au în
scris: DrSgulele (min. 56) și Ma- 
teescu (min. 75 din penalti). (P. 
Cristea — coresp.).

C.FJK. CARANSEBEȘ — VIC
TORIA CALAN (2—0). A marcat 
Novacovici (min. 39 și 66). (M. 
Mutașcu — coresp.).

AURUL 
înscris Han- 

penalti). (Ion

CRAIOVA —

CHIMICA TÎRNĂVENI — 
STEAUA ROȘIE SALONTA (2-1). 
Joc de slabă factură tehnică. Vic
toria la limită a localnicilor se 
datorește în principal ineficacită
ții atacanților formației Chimica. 
Cele tiei goluri au fost înscrise 
de Lazăr Gheorghe (min. 7 și 77) 
pentru gazde și de Ungvari (min. 
12) pentru Steaua roșie. Bun ar
bitrajul brigăzii din Baia Mare, 
avînd la centru pe C. Varga. (I. 
Ducan — coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — 
METALUL COPȘA MICĂ (3—1). 
Au marcat : Sîntion (min. 27 și 
75), Tanasi (min. 88) pentru Fa
ianța, respectiv Ținea (min. 65). 
în min. 80 Munteanu (Metalul) 
a fost eliminat pentru injurii 
aduse arbitrului de tușă G. Pe- 
trea. (C. Moldovan — coresp).

MEDICINA CLUJ — VOINȚA 
REGHIN (2—0). Au înscris : Tarcu 
(min. 77) și Damian (min. 88) (N. 
Todoran — coresp.).

OLIMPIA ORADEA — MINE
RUL BIHOR (4—0). Au marcat i 
Medveș (min. 5), Sacaci 111 (min. 
7) și Petrică (min. 50 și 73). 
(Ilie Ghișa — coresp. principal).

RECOLTA CĂREI — ARIEȘUU 
TURDA (4—0). Au înscris Szisk- 
sai (min. 22, 30 și 76) și Haule» 
(min. 53). (Tr. Silaghi — coresp.).

SĂTMĂREANA — MINERUL! 
BAIA SPRIE (2—1). Au marcati 
Gor6 (min. 3), Moldovan (min. 55) 
pentru Sătmăreana, respectiv Pop 
(min. 60). (A. Verba — coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — ME
TALUL AIUD (1—1). Au înscris 
Mureșan (min. 80) pentru Soda, 
Chelemen 
talul. (Gh

(min. 79) pentru Me-
Tăutan coresp.).

CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 16 11 3 2 30— 9 25
2. Medicina Cluj 16 10 4 2 28—12 24
3. Chim. Tîrnăveni 16 9 1 6 27—20 13
4. Recolta Cărei 16 6 4 6 25—17 18
5. Sătmăreana 16 7 2 7 17—18 18
6. Metalul Aiud 16 6 4 6 19—21 18
7. Minerul Bihor 16 6 3 7 21—17 15
8. Minerul B. Sprie 16 6 3 7 23—21 15
9. Faianța Sig. 16 7 1 8 22—27 15

M. Arieșul Turda 16 6 1 9 21—23 13
11. Met. Copșa M. 16 6 1 9 18—24 13
12. Steaua r. Salonta 16 4 5 7 16—30 13
13. Soda Ocna M. 16 4 4 8 19—29 12
14. Voința Reghin 16 5 2 9 13—31 12

Metalul 
Chimica 

Bibor, 
- Soda

ETAPA VIITOARE : 
Aiud — Recolta Cărei, 
Tîrnăveni — Minerul 
Steaua roșie Salonta 
Ocna Mureș, Voința Reghin —
Sătmăreana, Arteșul Turda — 
Medicina Cluj Metalul Copșa 
Mică — Oi.mpia Orad.-a. Minerul 
Baia Spițe — Faianța Sighișoara.



Primul record republican 
al sezonului in aer liber

Carmen lonescu - 43,22 m la disc, junioare mici
0 Sîmhătă și du

minică, Stadionul 
Republicii din Bucu
rești a (ost gazda 
primului concurs în 
aer liber organizat 
de comisia orășe

nească de atletism. 
Cu acest prilej, a- 
tleta Carmen Iones- 
cu (Șc. sp. 2) a a- 
runcat discul la 
43.22 m — nou re
cord republican de 
junioare mici. Ve
chiul record, de 
39.67 ni aparținea 
din 1C.75 Corneliei 
Popescu Alte rezul- 
tafe din acest con
curs : 'SENIORI : 
200 m ■ I. Nae 
(Din ) 22.7 ; 400 m: 
I. Nae 50.9: 1 500 
m : A Dumitru
(Din.) 410.3; 110 
mg. V. Cristescu
(Rap.) 16.2 ; lungi
me : II Gogoașe
(Din.) 6.97 ; triplu : 
11 Gogoașe 14,02; 
SENIOARE■ 400 m: 
C. Berna (Met.) 
61.0: 800 m: G.
Berna 2:16.9, E. 
Bucur (Steaua) 2:19,3 ; JU
NIORI I : 100 m: D. Cristu 
(Progr.) 11,4; 200 m: D.
Crislu 22,8 ; 800 m: P. Lu
pan (Met.) 2:00.0; 1500 m: 
1. Dumitrescu (Din.) 4:15,2; 
3000 tn: Oh. Scripcarîu 
(C.S.Ș ) 9:11.6. I. Dumitres
cu 9:14.2: 1500 m obst.: 9. 
Mureșan ($c. sp. 2) 4:36,0; 
lungime: M. Ting (Viit.) 6.74, 
L. Eftiinic (Met.) 6,62; greu
tate- D Radulescu (Met.) 
13.55: IUN1OARE I : 100 m: 
Al. Po, -cu (Lie. 35) 13,0; 
200 m: I). Badescu (Rap.) 
26.2: 400 m: Z. Radu (Pal. 
pionierilor) 61,4; 80 mg: S. 
Anglmleseu (Viit.) 12,0; disc: 
FI. Barto (Șc. sp. 2) 41,61; 
JUNIORI II : 80 m: G. Preda 
(Constr ) 9.7; 300 m: I. Ve- 
lovan (Sc sp. 1) 38,1; 1000 
m: N. Pițu (Viit.) 2:48,2; 
lungime: G. lonescu (Din.) 
6.38: prăjină: G. Bretea (Șc. 
sp. 1) 3.40; JUNIOARE II: 
60 m: Al. Popescu 8,1: 500 m: 
V. Recu (G.S.Ș.) 1:20,4; 60 
mg; E. Mazilu (G.S.Ș.) 9,8; 
lungime: Al. Popescu 5,31;

Cu recenta sa performantă de 1,66 m, 
Virginia Bonei și-a îndeplinit norma de 
maestră a sportului la săritura în înăl

țime.

Foto : V. Bageac 

greutate: V. Brad (Progr.) 
11.96, M. Micu (Constr.) 
11.84

• La Constanța au avut 
loc recent două concursuri, la 
care au participat și o scrie de 
component ai loturilor repu
blicane de seniori și juniori. 
Cîteva rezultate: 80 m: P. 
Ciobanu 8.7, 0. Nicliilor 8,8, 
B. Iliescu 8.8. B. Hiigel 8.9, 
G. Grigorescu 9.0, Gh. Dulgbe- 
ru (junior) 9.0, V. Majdik 
(junior II) 9,3; 100 m: P. 
Ciobanu 10,5, I. Rățoi 10,6 — 
record persona), B. Hiigel 10,7 
— rec. pers., T. Puiu 10.7 — 
rec. pers., B. Ilicscu 10,7. G. 
Grigorescu 10.8 — rec. pers., 
Ad. Toma 10.9; 200 m: T. 
Puiu 22,3*. 300 m: 1. Rătoi 
35,0; 10 km marș: Ii. Caraio- 
sifoglu 45:39,2, V. llie 47:31,6, 
B. Bari (junior) 50:51,0; 
20 km marș: b. Gâraio- 
sifoglu 11135:40,2; 100 m F: 
O. Damian 12,4; 200 m F: M. 
Tătar (junioară) 26.8; înălți
me F: V. Bonei (junioară) 
1,66 — rec. pers.

Prima etapă a „Cupei F.R.li.“ 
ia motoeros

Duminică dimineață mii 
de locuitori din Rm. Vîl- 
eea și din împrejurimi 
s-au îndreptat spre traseul ; 
de motoeros, pentru a-i ve- ‘ 
dea la lucru, pentru pri
ma dată în orașul- lor, pe. 
specialiștii acestui gen de' 
alergări motocicliste.

Timpul prielnio și traseul; 
bine amenajat de harnisil 
activiști sportivi din locali
tate au creat condiții exce
lente concurenților și ,a- 
ceștia s-au străduit să ne 
îneînte cu evoluțiile lor, 
punctate cu binemeritate 
aplauze la „scenă deschi
să". Lupta dintre repre
zentanții cluburilor Meta
lul și Steaua a dat loo 
la dueluri spectaculoase, 
din care motocrosul a avut 
numai de cîștigat.

Astfel, la clasa 500 cm» 
metalurgistul E. Seiler l-a 
învins, fără drept de apel, 
pe E. Keresteș (Steaua), 
după ce acesta condusese 
autoritar mai bine de ju
mătate din manșa I. Seiler 
a făcut o cursă tactică bine 
gîndită. El și-a talonat ad
versarul 10 ture și «înd a- 
cesta a avut o ezitare, la 
un viraj, nu l-a „iertat", 
în manșa secundă, Seiler, 
probînd o bună pregătire, 
nu și-a precuoetit efortu
rile și a reușit să cîștige. 
CLASAMENT: 1. E. Seiler 
/Metalul) 8 p, 2. E. Keres
teș (Steaua) 6 p, 3. FI. Ște

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

„Mondialele" de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

giucă — Pasternak 2-0 (19, 8) și Negu- 
l'escu — Joschua 2-0 (15, 41). Modești ca 
valoare tehnică, adversarii n-au solicitat 
eforturi deosebite sportivilor români. Un 
meci — cum s-ar spune — fără Istoric.

La fel s-a prezentat situația și în întîl- 
nirea țemițiină România ;— Cambodgia. 
Maria Alexandru și Eleonora Mihalca n-au 
avut de întâmpinat un obstacol dificil, cu 
toate eforturile depuse de tinerele șl ta
lentatele lor adversare (ambele posesoare 
ale prizei toc), și au cîștigat cu 3-0 s 
Maria Alexandru — Tan Sok Cheng 2-0 
(16, 3), Eleonora Mihalca — Rattanak 2-0 
(18, 9), Maria Alexandru. Eleonora Mi
halca — Tan Sok Cheng. Rattanak 2-0 
(15, 16). Seara tîrziu s-a încheiat și par
tida masculină dintre România și Elveția, 
în care sportivii români au învins cu 
5_ q.

în general, desfășurarea jocurilor din 
prima zi a lost normală. Menționez stric
tețea pe care o dovedesc arbitrii în aplica
rea regulilor privind executarea loviturilor 
de serviciu, dictîndu-se numeroase pe
nalizări în puncte pierdute celor care 
se abat de la execuția corectă. Faptul, 
desigur, i-a surprins pe spectatorii de la 
lsstadion. Pe sportivi și tehnicieni însă 
nu. Aceasta pentru faptul că exigenta de 
care vorbeam se manifestă ca urmare a 
indicațiilor F.I.T.M. date în ședința teh

nică cu reprezentanții tuturor federații
lor participante, ședință care a avut loc 
luni seara la Stockholm.

Așa cum se anunțase, campionatele 
mondiale din acest an urmau să nu fie 
televizate, deoarece gazdele nu căzuseră 
de acord cu societățile de televiziune, sue
deze și străine. Se pare însă că pînă lă 
urmă japonezii au creat o... breșă. Oferind 
organizatorilor 7 000 de coroane suedeze, 
televiziunea japoneză va transmite finalele 
pe echipe și, probabil, și alte meciuri im
portante.

Cîteva dintre rezultatele primei zilei 
băieți, grupa I — Finlanda — Ghana 5-0, 
grupa a Il-a — Australia — Maroc 5-0, 
Franța — India 5-4, R.P.D. Coreeană — 
Jersey 5-0, grupa a III-a — Scotia — 
Canada 5-4, Danemarca — Olanda 5-2, 
Suedia — Palestina (Gaza) 5-0, grupa a 
IV-a — Iran—S.U.A. 5-4, U.R.S.S.—Turcia 
5-0, grupa a V-a — Indonezia — Spania 
5-1, qrupa a Vl-a — Cambodgia — Țara 
Galilor 5-0, Cehoslovacia — Norvegia 5-0, 
grupa a VIII-a — R. F. G. — Portugalia 
5-1, Irlanda — Elveția 5-2; fete: grupa 
I — Noua Zeelandă —- Norvegia 3-0, 
grupa a Il-a — Olanda — Danemarca 3-2.

Miercuri echipele noastre susțin urmă
toarele meciuri i România — Irlanda la 
ora 15 și România — Portugalia la ora 
20 — la băieți, România — Scotia la ora 
20, la fete.

I LUCRĂRILE COMITETULUI
I EUROPEAN
I VENEȚIA 11 (Agerpres).

— tnccpînd de vineri, timp 
de trei zile, vor avea loc la 

I Veneția lucrările Comitetului
european de pe lingă Federa
ția internațională de atletism. 

ICu acest prilej, se vor discuta 
probleme legate de organizarea 

I competiției „Cupa Europei".
De asemenea, se vor pune la

AL F. I. A.
punct alte amănunte în vede
rea alcătuirii echipei Europei, 
care va întâlni în zilele de 10 
și 11 august, la Montreal,
echipa Americii. în sfîrșit. cu 
această ocazie, se va alcătui
programul pe ore al compe
tițiilor atletice din cadrul
Jocurilor Olimpice de la Ciu
dad de Mexico.

Întîlniri internaționale de fotbal
Săptămina aceasta se vor 

desfășura mai multe meciuri 
internaționale de fotbal.

Astăzi, la St. Etienne. 
Franța, echipa Ungariei 
juca o partidă amicală cu

în 
va 

_ _____ ___ _____ e-
chipa locală cu același nume. 
Lotul echipei maghiare cu
prinde pe Gelei, Tamas, Kapo- 
szta. Meszoely. Matrai. Ihasz, 
Sziîcs, Varga, Mathesz, Fister, 
Molnar, Albert, Gorocs și Far
kas.

Alte meciuri : Celtic Glas
gow — Dukla Praga („Cu
pa campionilor europeni", 
miercuri, la Glasgow) ; Irlanda 
de Nord — Țara Galilor (cam-

pionatul european, miercuri, 
la Belfast) ; Anglia — Scoția 
(campionatul european, sîm- 
bătă, la Londra) ; Luxemburg 
— Polonia (campionatul euro
pean, duminică, Ia Luxem
burg) ; Belgia — Olanda (ami
cal, duminică, la Anvers).

Agenda C. M.
de baschet (f)

MARȚI a plecat la Fraga, 
pentru a participa la campio
natele mondiale de baschet la
minin. echipa U.R.S.S., cam
pioană mondială și europeană. 
Din lotul echipei sovietice (ac 
parte 9 jucătoare, care au 
participat și la campionatele
mondiale din Peru, din 1964, 
printre care: Raisa Mihai
lova, Feodora Orel, Silvia 
Krodere, Ludmila Bazarevici 
și Neli Fomih. Lotul sovie
tic cuprinde o singură debu
tantă : Serafima Eremkina, 
studentă la Leningrad, în 
înălțime de 1,88 ni

fan (Loc. Ploiești) 4 p, 4. 
Al. lonescu (Steaua) 3 p. 
5. I. Bobîlneanu (St, r. Bra
șov) 2 p, 6. M. Șanta 
(Steaua) 1 p.

Și la clasa 250 cmc lupta 
a fost la fel de dramatică, 
în manșa I, P. Paxino 
(Steaua) a fost un adver
sar incomod pentru expe- 
rimentații Tr. Macarie si 
Cr. Dovids (Metalul). în 
evidentă revenire de for
mă, Tr. Macarie a condus 
pînă spre sfîrșitul primei 
manșe, cînd a cedat ini
țiativa lui Paxino. La re
luare, încă din start, Șt. 
Chițu (Steaua) profitînd de 
o mică busculadă (din cau
za căreia a rămas Maca
rie) a trecut pe prima po
ziție. Toate eforturile de
puse de Dovids, Paxino și 
Macarie de a-1 ajunge au 
fost zadarnice șl astfel 
Chițu a obținut o vio- 
torie pe cît de muncită pe 
atît de meritată. CLASA
MENT : 1. Șt. Chițu 8 p. 
2. Tr. Macarie 6 p, 3. Cr. 
Dovids 4 p, 4. C. Coman 
(Poiana Cîmpina) 3 p, 5. 
C. Goran (Steaua) 2 p, 6. 
Tr. Moașa (St. r. Brașov) 
1 p.

în cursa tineretului a în
vins P. Lucaci (St. r. Bra
șov) urmat de Șt. Viuleț 
(Loc. PI.) și Al. Paliev (Po
iana Cîmpina).

I. DUMITRESCU

„Cupa Davis“ :
Japonia — 

’ Indonezia 5-0
| La Djakarta s-a disputat 

întîlnirea de tenis dintre 
I echipele Japoniei și In

doneziei, contînd pentru 
.Cupa Davis' (zona asiati- 

I că). Tenismanii japonezi au 
• obținut victoria cu 5—0. In 
I ultimele două partide, Ichi- 

zo Konishi l-a învins cu

16—1, 6—3 pe Ganda Wid- 
iaia. iar Keishiro Yanagi a 
dispus cu 1—6. 6—2, 6-—4,

14—6, 6—1 de Sugiarto Su- 
tarjo.

| Reni Madrid a cucerit In acest 
an „Cupa campionilor euro- 

I peniu la baschet masculin, tn- 
• vingînd pe Simmenthal Milano, 
. fosta deținătoare a trofeului, 
I cu 91—83. lată momentul tn 

care președintele F.I.B.A., IF.

Ilones, laminează trofeul căpi
tanului echipei madrilene, Se- 

villano.
( Foto: FIEL-Madrid

Programul
turneului U.E.F.A.

GRUPA A

5 mai : Bulgaria - Polonia 
și Belgia - Turcia ;

7 mai : Bulgaria - Belgia 
și Polonia - Turcia ;

9 mai: Polonia - Belgia 
și Bulgaria - Turcia.

Meciurile au loc în loca
litatea Eskisehir.

GRUPA B

5 mai : R.F.G. - Franța 
și Austria - Ungaria, am
bele la Istanbul ;

7 mai : R.F.G. - Austria 
și Franța - Ungaria, ambe
le la' Bursa ;

9 mai : R.F.G. - Ungaria 
și Franța - Austria, ambele 
la Istanbul.

GRUPA C

5 mai : R.D.G. - ROMA
NIA (ora 18,30) și U.R.S.S. 
- Suedia, ambele la An
kara ;

7 mai : R.D.G. - U.R.S.S. 
la Bolu și ROMÂNIA - 
Suedia (ora 15,30), la Ko
nya ;

9 mai: R.D.G. - Suedia 
și ROMANIA - U.R.S.S. 
(ora 20), ambele la An- *• 
kara.

GRUPA D

5 mai : Spania - Iugo
slavia și Anglia - Italia, 
ambele la Izmir;

7 mai: Spania - Anglia 
și Iugoslavia - Italia, am
bele la Manisa ;

9 mai: Spania - Italia 
și Iugoslavia - Anglia, am
bele la Izmir.

JOCURILE FINALE

11 mai : Cîștigătoorea 
grupei A - câștigătoarea 
grupei C (ora 18,30) și 
cîștigătoarea grupei B - 
«îstigătoarea grupei D (ora 
20) ;

43 mai : Meci pentru 
locurile 3-4 (ora 14) și 
finala celei de-a XX-a edi
ții a turneului U E F A. 
(ora 15,30):

Meciurile au loc la Is
tanbul.

Anquetil la startul
Turului ciclist al Italiei

ROMA. — Cea de a 50-a 
ediție a Turului ciclist al Ita
liei se va desfășura între 19 
mai și 11 iunie, pe un traseu 
în lungime de 3 566 km îm- 
părtili în 22 etape. Cursa va 
începe în seara zilei de 19 mai 
la Milano cu o etapa pe cir
cuit, care va purta numele de 
„sprintul celei de a 50-a edi
ții*. La startul cursei vor fi 
prezenți rutieri de renume, 
printre care și francezul An- 
quetil. care a cîștigat pînă a- 
cum de două ori Turul Italiei 
și de cinci ori pe cel al Fran
ței.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI •
NEW YORK. Cu prilejul unui -con- 

I curs atletic desfășurat la Sacramento, 
Neale Steinhauer a aruncat greutatea 

Ila 21.01 m. De remarcat că alte 5 
încercări ale sale au trecut granița 
celor 20 m. lată-le : 20,57 m ; 21,00 

I m ; 20.08 m ; 20,11 m și 20,54 m.
’ NAIROBI. Renumitul atlet kenian 
IKipchoge Keino a acceptat invitația 

de a participa în acest sezon la mai 
multe concursuri internaționale în An- 

Iglia, R.F. a Germaniei, Franța, Fin
landa, Belgia și S.U.A.

MOSCOVA. Aviatoarea sportivă 
I sovietică Lidia Zaițeva, pilotînd un 

avion de serie „E-76“, a stabilit un 
Inou record mondial de viteză pe cir

cuit închis de 1 000 km. Ea a rea

lizat o medie orară de 1 310 km. Ve
chiul record era de 1 028,990 km și 
aparținea aviatoarei Jacqueline Coch
ran (S.U.A.). Lidia Zaițeva deține și 
recordul mondial de altitudine, cu o 
performanță de 19.000 m.

ALGER. în cadrul campionatului 
de fotbal al Africii, reprezentativa 
Algeriei a cîștigat cu 3—1 (1—0) me
ciul retur cu Volta Superioară. în
vingători și în primul joc (scor : 
2—1), fotbaliștii algerieni s-au clasat 
pe primul loc în grupă, calificîn- 
du-se pentru sferturile de finală ale 
competiției.

MOSCOVA. Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Ialta,

REZULTATE
sportiva sovietică Nadejda Cijova a 
cîștigat proba de aruncarea greutății 
cu 17,09 m, cea mai bună performanță 
mondială a sezonului.

BUDAPESTA. într-un meci inter
național feminin de baschet desfășurat 
la Budapesta, echipa Italiei a învins 
cu scorul de 74—34 (35—18) echipa 
Ungariei.

La Eger (Ungaria), într-un med 
internațional de polo : Dozsa Buda
pesta — Dinamo Tbilisi 4—4 (2—1, 
1—0, 0—3, 1—0).

Trei dintre cei mai buni atleți 
americani : Randy Matson, Tommie 
Smith și Don Shy au refuzat ofertele 
făcute de a deveni jucători profesio
niști de „rugby-american".
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