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MIINE ÎNCEPE

în elegantul bazin de înot din incinta stadionului Dinamo se 
desfășoară în această perioadă antrenamentele lotului national 
de polo. 1 n imagine: cei mai buni jucători de polo ai țarii 
noastre în timpul unui antrenament de conducere a balonului.

Foto: V. Bageac

PERFORMERELE SFERTURILOR DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI": FORESTA FÂLTICENI 

Șl C. F. R. TIMIȘOARA
Fără îndoială, in micuța așezare moldoveana — Fălti

ceni — au fost trăite aseară ceasuri de mare satisfacție : 
Foresta, o formație care nu cuprinde în liniile sale jucă
tori cu name sonore, a obținut cea mai bună performanță 
in istoria fotbalistică a orașului, calificindu-se în semifina
lele «Cupei României". Este un succes pentru care băieții 
antrenorului Lengheriu merită toate felicitările !

A doua performeră a „sferturilor" este, desigur, C.F.R. 
Timișoara, care a reușit să elimine pe Progresul București, 
în rest, două învingătoare oarecum scontate : Steaua în 
fața Farului și Rapid în intîlnirea cu Minerul Baia Mare. 
Singurul aspect particular : simetria scorurilor înregistrate 
— 3—0.

Deci, SEMIFINA LISTE : STEAUA, RAPID, FORESTA FĂL
TICENI și C.F.R. TIMIȘOARA. (Amănunte în pag. a 3-a).

TURNEUL U.E.F.A

Finala „C. C. E.“ la volei bate la ușâ
Au fost desemnați arbitrii intilnirilor Dinamo—Rapid

Doar două zile pînă la 
„startul" echipelor noastre 
masculine DINAMO și RA
PID în a doua ediție a fi
nalei românești a „Cupei 
campionilor europeni" în 
care ele se întrec: simbătă 
6 mai, ora 17, in sala Flo
reasca, unde se va desfă
șura și returul întîlnirii, 
marți 9 mai, începînd de 
asemenea de la ora 17.

• Primei dispute Di- 
namo-Rapid din noua fi
nală a „C.C.E.** î-a fost a- 
sigurată o „ deschidere".

Este vorba despre ultima 
restanță din seria secundă 
a categoriei B, meciul mas
culin I.C.F. București-Peda- 
gogic Tg. Mureș, care va 
începe — sîmbătă — la ora 
15.30.
• Au fost desemnați „ca

valerii fluierului" care vor 
conduce cele două sau trei 
„ manșe” ale confruntării 
dintre Dinamo șl Rapid. 
Două nume pe măsura im-

portanței întrecerii conti
nentale căreia îi vom fi 
martori, doi arbitri inter
naționali de-o excepțională 
reputație în voleiul mondi
al : L. KETTNER (Ceho
slovacia) și P. LANGE 
(R.

L. KETTNER 
P.

D. Germană). Pe pri-

mul, iubitorii de volei din 
țara noastră l-au apreciat 
ultima oară acum un an, 
cînd — împreună cu Trhu- 
ljia (Iugoslavia) — a condus 
partidele Dinamo-Rapid în 
cea dinții finală românească 
a „C.C.E.“ P. Lange și-a cu-

în meciul de volei de ieri

cerit recent, la Leipzig, noi 
,,galoane" în favoarea pres
tigiului său prin modul re
marcabil în care, secondîn- 
du-1 pe Vidakovic (Iugosla
via), s-a achitat de dificila-i 
misiune la meciul retur sus
ținut de S. K. Leipzig cu 
Dinamo București în semi
finala „C.C.E.".

Reprezentativa României 
pleacă azi Ia Ankara 
Începînd de miine și pînă 

la 13 mai, în mâi multe lo
calități din Turcia, printre care 
capitala țării, Ankara, și ora
șul Istanbul. urmează să se 
dispute ediția a XX-a, ju- - 
biliară, a Turneului U.E.F.A. 
Printre cele 16 echipe partici
pante se află și reprezentativa 
țării noastre, care va lua star
tul pentru a 13-a oară în a- 
ceastă competiție. Miine, vi
neri 5 mai, naționala noas
tră de juniori va întîlni un 
adversar foarte dificil — for
mația R.D. Germane, câștigă
toare a întrecerii disputate în 
1965. Urmează apoi (7 mai) o 
partidă ceva mai ușoară, în 
compania Suediei, pentru ca la 
9 mai, la Ankara, să întîlnim 
reprezentativa Uniunii Sovie
tice, una din cîștigătoarele

ediției de anul trecut (dispu
tată în Iugoslavia), echipă 
foarte puternică, alcătuită din 
jucători cu o mare experiență 
eompetițională.

In vederea acestor partide, 
reprezentanții noștri s-au pre
gătit. cu multă tragere de i- 
nimă, arătlnd în meciurile an
terioare — atît în cele inter
naționale cît și în jocurile- 
școală — o formă bună care, 
sperăm, se va manifesta .și de-a 
lungul turneului. Dar iată lotul 
nostru, care în cursul zilei de 
azi va zbura spre Ankara: 
Moldovan, Dumbreanu — por
tari ; Ștefan, N. Ionescu, Do
boș, Cojocarii, Viciu ■— fun
dași ; Crișan, Mirăută, Tăta-

(Continuare in pag. a 3-a)

Zilele trecute a avut loc pe Stadionul Tineretului din 
Capitală un interesant concurs de atletism intre elevii bucu- 
reșteni și colegii lor din Ruse (Bulgaria). Sulițașele celor 
două echipe au devenit, încă înainte de concurs, bune 
prietene...

Foto: T. Roibu

Dinamo - Politehnica Galați 3-2
Ultimul meci al returului categoriei A la volei, Dinamo Bucu

rești — Politehnica Galați (m), disputat ieri seara la Dinamo, 
s-a terminat cu victoria bucureștenilor la scorul de 3—2 (13, 8, 
—9, —7, 9) după două ore de joc în genere animat și frumos. 
Dinamo a folosit majoritatea timpului o formație fără Derzei, 
Cozoniei si Corbeanu, ca să-i verifice pe cei mal tineri in ve
derea finalei „C.C.E.". S-au evidențiat : Papugiu, Smerecinschi. 
Duțică, Schreiber și Tirlici de la Dinamo, Ozum, lorga și 
Brandenburg de la oaspeți. A arbitrat inegal șl cu mari scă
pări C. Mnșat (Constanța), secondat neatent de D. Medianu 
(București).

La sfîrșitul returului, ordinea în clasament a echipelor par
ticipante la turneul final e următoarea : 1. Steaua 43 p, 2. Po
litehnica Galați 41, 3. Dinamo 40 (60:21), 4. Rapid 40 (57:20), 5. 
Viitorul Bacău 32, 6. Tractorul Brașov 30.

I

START ÎN NOUL
SEZON COMPETIȚIONAL

ION BALAȘ
vicepreședinte al Consiliului General al UCFS

S-ar putea ca acest titlu să stîrnească 
nedumeriri prin anacronismul său, deoa
rece activitatea sportivă șl-a pierdut astăzi 
caracterul sezonier, desfășurîndu-se ritmic 
de-a lungul întregului an. Și totuși, în 
acest început de primăvară, competițiile 
interne raionale, regionale și republicane 
au fost mai numeroase ca ©ricînd.

Dacă mai adăugăm și întrecerile inter
naționale din ultimul timp, al căror număr 
va crește mai cu seamă în lunile mal șl 
iunie, putem alcătui graficul care exprimă 
dezvoltarea mereu ereseîndă a activității 
sportive.

Toate acestea nasc in med firesc între
barea ■ cum s-au pregătit sportivii și cum 
au asigurat asociațiile și cluburile sportive 
condițiile necesare desfășurării unui proces 
instructiv-educativ corespunzător exigențe
lor sporite ale unui an dominat de peste 
40 de campionate mondiale și europene ?

© scurtă privire retrospectivă se im
pune.

Folosind concluziile anului trecut, pre- 
Gum și Indicațiile metodice elaborate de 
către federațiile de specialitate, majorita
tea secțiilor de performantă, ca șl loturile 
republicane at> folosit mai bine timpul 
afectat pregătirilor.

Caracteristica acestei etape de activitate 
a fost aprofundarea specializării și elimi
narea mijloacelor de pregătire nespecifice. 
De asemenea, este de menționat faptul că 
pregătirile au fost reluate mai devreme ca 
în âlti ani (lupte, ciclism, scrimă, haltere, 
fotbal, volei etc.).

Toți factorii antrenamentului, inclusiv 
pregătirea fizică, se realizează din ce în 
ce mai mult prin mijloacele specifice, 
ceea ce exercită o influență pozitivă 
asupra specializării. Pe baza acestei selecții 
a mijloacelor, dinamica acumulărilor can
titative a crescut mai repede, cu repercu
siuni favorabile asupra performantelor 
sportive.

Pot fi citate, în acest sens, secțiile de 
atletism, box și volei de la 
de caiac-canoe, lupte, 
Dinamo, de natație 
lupte (Steagul roșu 
(G.S.M. Gluj) Ș.a.

Ga urmare a unor
șl administrative luate încă în cursul anu
lui 1966,o serie de cluburi (între care Rapid

box, 
(Șc. sp. 
Brașov),

Steaua, cele 
tir de la 
Reșița), de 
de haltere

măsuri organizatorice

(Continuare în pag. a 2-a)

I

Finalistele 
campionatului republican 
feminin de baschet 

și-au inceput disputa
TG. MUREȘ, 3 (prin 

telefon). Miercuri seara 
a început in localitate 
turneul final al campio
natului republican femi
nin de bascheți la care 
iau parte echipele cla
sate pe primele șase 
locuri la încheierea re
turului. tn etapa inaugu
rală au fost înregistrate 
următoarele rezultate r 
Voința Brașov — Voința 
București 50—38 (28—18)

Mureșul Tg. Mureș = 
Rapid București 34—58 

(20—32), Politehnica Bucu
rești — Universitatea 
Cluj 46-49 (25—22).

A doua etapă, progra
mată pentru joi, cuprin
de partidele Rapid Bucu
rești =• Universitatea 
Cluj, Voința Brașov — 
Politehnica București și 
Voința București — Mu
reșul Tg. Mureș.

Prima gală 
a Turneului 
internațional 
de box

Aseară, s-a disputat în sala 
Floreasca prima reuniune de 
box din cadrul turneului inter
national. Gu acest prilej s-au 
întîlnit echipele Metalul Bucu
rești și Isezb Lodz. Iată rezul
tatele tehnice, în ordinea ca
tegoriilor i G. Pop b.p. Droz- 
dal i I. Lungu b.p. Radzi- 
kewski; G. Stanei, b.a. III de- 
lonczlewlaz; Gh. Bădoi b.p. 
Prechen ; Tudose Voiau b. k.o« 
II Filiplak ,• Arpad Majai b.p. 
Sobiech•, V. Badea b.p. Mi- 
slak; Stanczkewskl b. p. G- 
Maidan» P. Cîmpeanu b. p. 
Guzinsklj M. NlculesGU b.p. 
Kubacki.

Astă-seară va avea loo tot 
la Flereasca, de la ora 19, 
medul dintre echipele Metalul 
București și Wismut Gera.



Luptă strinsă și în seriile secunde ale campionatului
Ca cit se apropie de sfîrșit, în- 

Irecerea echipelor din categoria 
Secundă, devine din ce in ce mai 
animată, lupta pentru evitarea 
retrogradării sau pentru asigura
rea primului loc în clasament dînd 
prilejul unor dispute aprige In 
această privință, elocventă a fost 
ultima etapă, în cadrul căreia 
s-au înregistrat scoruri strînse, 
unele partide încheindu-se Ie ega
litate, iar altele furnizind în final 
răsturnări surprinzătoare de re- 
zultate.

Corespondenții noștri (Rodica 
Vișan —■ București, Ilie Andrei —

Cisnădie, M. Faliciu — Copșa Mică, 
C. Crețu — Timișoara, Gh. Grunzu 
— Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, l. 
Vieru — Buhuși) au subliniat însă 
în relatările lor, în afara dîrze- 
niei cu care echipele și-au apărat 
șansele, și calitatea bună a jocu
lui prestat de majoritatea forma
țiilor. In acest sens este de re
marcat că în ultimele etape s-au 
detașat echipele Textila Cisnădie, 
Știința Lovrin, Voința București 
(masculin) și Constructorul Timi
șoara, C.S.M. Sibiu, Voința Odor- 
hei (feminin). Interesant ni se

pare faptul că Textila Cisnădie, 
Constructorul Timișoara și C.S.M. 
Sibiu, care în prezent ocupă po
ziții fruntașe în clasamentele res
pective, au avut în tur și în pri
ma parte a returului o comportare 
modestă, revenind pe primul plan 
al întrecerii abia in ultimele etape.

Și acum iată cele două clasa
mente :

FEMININ

Rapid Buc. 14
Timișul Lugoj 14
Cauciucul Or. Gh.
Gheorghiu-Dej 14
Tractorul Br. 14
Tehnomet. Tim . 14
Voința Sibiu 14

3 5 139:125 15
0 7 201:207 14
2 7 171:164 12
1 8 190:218 11
2 8 149:172 10
1 9 185:208 9

MASCULIN

1. Text. Cisnădie
2. Voința Buc.
3. Știința Lovrin
4. Met. C. Mică

14 9 0 5 232:201 18
14 8 2 4 186:160 18
14 8 1 5 189:198 17
14 8 0 6 179:162 16

1. Constr. Tim.
2. C.S.M. Sibiu
3. Voința Odorhei
4. Șc. sp. nr. 2 Buc.
5. Șc. sp. Buzău
6. Șc. sp. Petroșeni
7. Text. Buhușj
8. Spartac C-ța
9. Favorit Oradea

14 9 2 3 99: 69 20
14 9 2 3 89: 64 20
14 8 2 4 127:104 18
14 8 1 5 133:123 17
14 8 1 5 82: 84 17
14 6 1 7 119: 99 13
14 6 1 7 103:106 13
14 5 2 7 80: 96 12
14 3 2 9 77:118 8

START In noul sezon
(Urnfare din pag. 1)

București, C.S.O. Galați, C.S.M. Cluj) au acor
dat o mai mare importanță dirijării fondu
rilor, precum și pregătirii din timp a bazelor 
sportive. Din păcate, pe lîngă asemenea exem
ple pozitive trebuie să menționăm faptul că 
multe secții continuă să prezinte semne de 
.anemie" cronică, nesesizate și mai ales ne
tratate corespunzător și la timp de cei însăr
cinați s-o facă.

Cu toate indicațiile date de către majori
tatea federațiilor, unele echipe și sportivi 
(rămași .datori" în cursul anului trecut) au 
depus în aceste luni de pregătire o activitate 
redusă, ceea ce nu promite ieșirea din medio
critate. Este cazul echipei de baschet Voința 
Brașov care, în pauza dintre tur și retur, mai 
bine de o lună, a efectuat cîte două antre
namente pe săptămînă, al unor atleți de la 
Progresul București, C.S.O. Pitești, Ceahlăul 
P. Neamț, al boxerilor de la Dinamo Craiova, 
U. M. Timișoara ș.a.

Cantitatea redusă de antrenamente și con
ținutul lor mai mult decît modest fac ca 
bilanțul unor regiuni, la unele ramuri spor
tive și, mal ales, la atletism să se prezinte 
încă la un nivel nesatisfăcător. Este cazul, 
de pildă, al atletismului din regiunea Oltenia, 
unde 10 secții de .performanță' însumează 
abia 7 seniori față de 294 copii din totalul 
de.„ 447 de atleți din aceste secții. Dacă la 
această situație se are în vedere și faptul 
că numai zece Ia sută din acești atleți au o 
Clasificare sportivă, avem tabloul unei desă- 
vîrșite mediocrități, care ar trebui să consti
tuie un serios semnal de alarmă pentru Con
siliul regional Oltenia al UCFS, care pe dea
supra asistă, în chip „neutru", cum sînt 
alungați atleții de pe stadionul rezervat în 
exclusivitate fotbalului, deși este singura 
bază sportivă cu pistă și sectoare de atle
tism. Oare, în aceste condiții, sezonul atletic 
1967 va aduce ceva nou iubitorilor acestui 
sport de pe plaiurile oltenești ?

Cele relatate mai sus nu sînt din păcate 
fenomene izolate. Ele atestă existenta unor 
lipsuri ce se cer grabnic lichidate, cu atît 
mai mult cu cît abia sintem la începutul 
noului sezon.

în acest sens ni se pare indicat să eviden
țiem unele din sarcinile principale specifice 
acestei perioade.

★
ta nivelul asociațiilor șl cluburilor care au 

secții ce se află în preajma începerii compe
tițiilor sau în etape superioare, trebuie să se 
aibă în vedere cîteva din cerințele impor
tante ale antrenamentului și anume:

* Folosirea efortului specific în mod mai 
pregnant și corelarea intensității și volumu
lui în conformitate cu cerințele intime ale 
probei respective și a etapei în care se află.

Creșterea numărului repetărilor proce
deelor tehnice și acțiunilor tactice adaptate 
la condițiile de concurs.
• Includerea în planurile de antrenament 

a „ciclurilor de concurs*. (La box, lupte, scri
mă, tir etc, organizarea unor eliminatorii, se
mifinale, finală etc).

Analiza rezultatelor nu numai sub as
pectul realizării obiectivelor cifrice, ci mai 
ales prin prisma îmbunătățirii calitative a 
procesului instructiv-educativ, a dirijării 
curbei formei sportive spre competiția cea 
mai importantă a anuluL

• Respectarea regimului biologtc de acu
mulare și recuperare după antrenamente și 
concurs, știind că performanta nu se dezvoltă 
numai pe teren, ci și printr-o rațională igienă 
a vieții, prin respectarea strictă a „antrena
mentului invizibil" (odihnă, alimentație, baie, 
activități cultural-recreative etc.).

Antrenorii secțiilor care au în efectivele 
lor membri ai loturilor republicane sau spor
tivi luați în evidență pentru J.O., trebuie să 
tină seama de cerințele suplimentare de pre
gătire. Acestea trebuie să se materializeze 
prin număr crescut de antrenamente, lucru 
individual pentru lichidarea deficientelor sem
nalate în competițiile anului 1966 și îndeo
sebi pentru finisarea procedeelor și acțiuni
lor tehnico-tactice specifice particularităților 
sportivului, în vederea realizării unei pregă
tiri complexe, avîndu-se în vedere cerințele 
sporite ale anului preolimpic.

Este important ca în orientarea antrena
mentelor acestor sportivi să se pornească de 
la sarcinile stabilite în comun in planurile 
individuale de către antrenorii sportivilor res
pectivi și colegiile de antrenori ale federa
țiilor de specialitate.

în sfîrșit, tot în direcția îmbunătățirii pro
cesului de instruire în toate verigile sale, 
este necesar să se aibă în vedere obligativi
tatea efectuării controlului medical și a son
dajelor funcționale în timpul lecțiilor, în 
scopul unei raționale dozări a efortului, al 
obținerii și menținerii formei sportive. Pen
tru realizarea cu toată exigenta a acestor 
cerințe este necesar ca conducerile asociați
ilor și cluburilor sportive să îndrume și să 
ajute mai concret și mai SISTEMATIC bi
rourile secțiilor pe ramură de sport.

în acest sens, practica a demonstrat că 
analiza periodică a stadiului de pregătire 
și comportării sportivilor în diverse compe
tiții sînt deosebit de eficiente, mai ales atunci 
cînd sînt pregătite temeinic și se desfășoară 
în condiții de exigentă sporită. Trebuie com
bătută tendința de automulțumire care se 
degajă la unele echipe care au ca obiectiv 
„evitarea" retrogradării sau sublinierea cu 
majuscule în dările de seamă a locurilor 
IV—VI obținute în concursuri minore și cu 
o participare mediocră.

De altfel practica evidențierii «grijulii a 
realizărilor cantitative (a numărului de re
corduri sau titluri de campioni) fără a inte
resa CALITATEA, adică performanta cu care 
s-a obținut titlul de campion, a existat multă 
vreme și mai există șl acum chiar la clubu
rile fruntașe ca Steaua, Dinamo, Rapid. Pro
gresul, Petrolul Ploiești, Steagul roșu Brașov 
și altele.

Cerințele unei reprezentări superioare pe 
plan international, la campionatele mondiale, 
europene și mai ales la J.O.. impun un simt 
de răspundere crescut în pregătire, o exi
gentă sporită în aprecierea rezultatelor. Ca o 
consecință logică, se impune o luptă mai 
perseverentă împotriva mediocrității în care 
se complac, din păcate, de ani de zile unele 
secții cum este cazul celor de atletism din 
Oradea și Iași, box Rapid București, rugbi 
Olimpia București, ciclism pistă Dinamo Bucu
rești (proprietara unicului velodrom din tară !), 
lupte C.F.R. Timișoara si încă multe altele.

Pentru a crea cadrul corespunzător unor 
pregătiri superioare în vederea ridicării ni
velului campionatelor (unde se finalizează în 
mod public calitatea pregătirii), consiliile clu

burilor și asociațiilor trebuie să acorde mai 
multă atenție în direcția i

Activității birourilor de secție, care — ca 
organ COLECTIV de conducere — să-și exer
cite atribuțiile de organizator al ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI a secțiilor respective. Membrii 
biroului să asiste la antrenamente și să re
zolve cu operativitate eventualele greutăți ce 
apar, să analizeze după fiecare competiție, cu 
exigentă, comportarea sportivilor și rezulta
tele obținute.

De asemenea, pregătirea și întreținerea în 
bune condiții a bazei materiale constituie una 
din condițiile hotărîtoare ale unei munci de 
calitate. Amintim, printre altele, dotarea să
lilor și a terenurilor cu aparatură necesară 
(în săli — spaliere, haltere, helcometre etc, 
pe terenurile din aer liber — garduri pentru 
atletism, greutăți, discuri și sulițe în canti
tăți suficiente) pentru a se putea realiza o 
densitate și o varietate mai mare a lecțiilor.

Comisiile regionale șl raionale pe ramură 
de sport, pe lîngă sarcinile „administrative* 
(evidenta rezultatelor, omologarea recorduri
lor, delegări de arbitri, judecări de contesta
ții etc.), trebuie să aibă un contact mai sis
tematic cu secțiile din ramura respectivă.

Este o veche cerință, aceea de a îmbună
tăți controlul la nivelul secțiilor și de a ana
liza periodic munca antrenorilor salariati în 
mișcarea sportivă.

La rîndul lor, cabinetele metodice regionale 
și ale cluburilor sportive pot și trebuie să 
aducă o contribuție mai substanțială la ridi
carea valorii procesului instructiv-educativ.

Dezbaterea colectivă a orientării metodice 
întocmite de fiecare federație în parte și îm
bogățirea ei, organizarea unor consfătuiri și 
analize periodice ale aspectelor principale ale 
antrenamentului sportiv, reprezintă numai 
cîteva din principalele căi de ridicare a ni
velului profesional al antrenorilor.

Birourile consiliilor regionale ale UCFS, pe 
baza sarcinilor consemnate în Hotărîrea 
plenarei din ianuarie 1965 a Consiliului Ge
neral al UCFS și a plenarei din decembrie 
1966 a C.O.R., care au analizat situația spor
tului de performantă și perspectivele viitoa
rei sale dezvoltări, precum și pe baza pro
priilor planuri de perspectivă, au datoria să 
urmărească sistematic realizarea ritmică a 
acestor sarcini, să analizeze periodic munca 
comisiilor regionale pe ramură de sport, a 
cluburilor și a principalelor asociații de pe 
teritoriul lor.

Este de dorit ca practica analizării perio
dice a modului cum s-au pregătit sportivii de 
performantă din regiuni în vederea campio
natelor, precum și modul cum au evoluat în 
diversele etape ale acestora, să se generali
zeze și să constituie obiectul unor analize 
sistematice care, fără îndoială, vor permite 
realizarea planurilor de pregătire la toți in
dicii.

Concentrîndu-și activitatea spre aceste co
ordonate majore, consiliile regionale ale 
UCFS își vor putea aduce o contribuție tot 
mai însemnată la lărgirea bazei de masă a 
sportului de performantă, ale cărui „norme" de 
control vor fi : clasificarea unui număr mai 
mare de sportivi, creșterea valorică a spor
turilor, în special la acelea care în ultimii ani 
au constituit obiectul unor justificate critici 
(atletism, haltere, baschet și altele) și ale 
căror progrese sînt încă destul de lente.

Nu trebuie uitat că anul preolimpic tre
buie să fie un bun prilej de trecere în re
vistă a perspectivelor pentru marile confrun
tări de la Grenoble și Ciudad de Mexico, și 
că ridicînd VALOAREA campionatelor repu
blicane din acest an, vom lărgi implicit și 
perspectivele alcătuirii unor loturi capabile 
să reprezinte cu cinste sportul românesc.

Cîteva rezultate remarcabile 
In campionatul categoriei B

în cadrul primei etape a campiona
tului republican pe echipe categoria 
B — seria I au fost înregistrate urmă
toarele rezultate ;

Metalul Buc. — Oltenia 176—119 (băr
bați 105—82 : fete 71—37), Metalul — 
Galati 189—83 (118—52 ; 71—31), Oltenia
— Galați 170—89 (108-49 ; 62—40) ; Cri- 
șana — Iași 167,5—143,5 (106—93 ; 61,5— 
50,5) ; Crișana — Mures-Autonomă Ma
ghiară 189—101 (124—57 ; 65—44) ; Iași
— Mureș-A.M. 184—103 (126—53 ; 58— 
50) ; Progresul Buc. — Ploiești 141— 
134 (82—89 ; 59—45) ; Progresul — Hu
nedoara 137—121 (76—86 ; 61—35), Plo
iești — Hunedoara 153—115 (91—83 ; 
62—32).

în seria a II-a a categoriei B au 
fost consemnate rezultatele : Beg. 
București — Dobrogea 28 427—19 917 
(15 674—11 959 ; 12 753—7 958) ; Maramu
reș — Suceava 31 722—22 243 (21 160— 
16 036 ; 10 562—6 207).

Dintre rezultatele individuale obți
nute cu acest prilej vom sublinia în 
primul rînd noul record republican de 
junioare mici realizat de Viorica Brad 
(Progresul) la Ploiești cu 13,19 m la 
aruncarea greutății. Performanțe va
loroase au mai înregistrat : Șerban 
Ciochină (15,93 m la triplu și 7,32 m 
la lungime), Lia Manoliu (50,43 m la 
disc), Argentina Menis (44,34 m la 
disc), Elena Eiic (14.90 m la greu
tate — rec. personal), Ecaterina Nou- 
rescu (58,3 s la 400 m), Mariana Goth 
și Nourescu (25,1 s la 200 m), Doina 
Prăzaru (1,51 m la înălțime).

La Ploiești s-au impus : Dan Cristu 
(22,7 s la 200 m), Vasile Georgescu și 
Aurel Eribacan (16,0 s Ja 110 mg), 
Gheorghe Neagu (14,40 m la triplu), 
M. Voinea (3,80 m la prăjină, este 
junior mic), Gheorghe Popescu (62,10 
m la suliță). Victor Iancu (61,10 m la 
suliță), Margareta Nemeș (12,6 s la 
100 m), Claudia Iacob (2:15,1 la 800 m). 
Ana Pavel (2:16,8 la 800 m), Gabriela 
Negoescu (11,9 s Ia 80 4Qg). Victoria 
Secară (5,27 m la lungime), Anca Gu- 
rău (15,62 m la greutate — record per
sonal).

La Oradea, cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat : Fr. Bauer 14,20 m la 
triplu — record regional, 6,63 m la 
lungime și Ileana Tomcsic 1,54 m la 
înălțime.

în seria a II-a, Alexandrina Stoe- 
nescu 1,55 m la înălțime, Victor Pure- 
cel 14.07 m la triplu. George Luchian 
14,75 m Ia greutate (Giurgiu) ; Vasile 
Ancfronîc 14,08 m la triplu ; Z. Toth 
58,62 m la suliță, Eugenia Boghițoiu 
(născută 1952) 13,2 s la 100 m (Baia 
Mare).

• La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 
programate la Bacău întrecerile finale 
ale campionatelor republicane univer
sitare de atletism, iar în București 
va avea loc etapa pe Capitaiă a cam
pionatelor republicane școlare.

• Etapa a II-a a campionatului re
publican pe echipe se va desfășura în 
zilele de 13 și 14 mai. O săptămînă 
mai tîrziu va avea loc în Capitală 
tradiționalul concurs republican de 
primăvară al seniorilor. La acest con
curs se vor desfășura, în afara probe
lor obișnuite, pentatlonul și decatlo
nul (selecție pentru viitoarele compe
tiții internaționale).

Cîșt igă t or ii etapei de ,,ronă“ 
a campionatului de calificare

ZONA IAȘI: F. Momoiu (Bacău) ;
N. Manole (Focșani) ; R. Ivanciu 
(Brăila) ; 1. Jipa (Brăila); F. Șerlwi 
(Bacău) ; M. Săvescu (Galați) ; G. 
Vasiliu (Brăila) ; V. Sășcanu (Iași) ; 
1. Manole (G-lung Muscel) G. 
A ioanei (Bacău) ; A. Prohor (Ba
cău).

ZONA TG. MUREȘ: N. Garhiș 
(Maramureș) ; I. Baritcz (Mureș- 
A.M.) ; A. Ursulescu (Mureș-A.M.) ; 
T. Marru (Oltenia); A. Go rea (Mu
reș-A.M.) ; C. Stanei» (Mureș-A.M.) ; 
I. Matei (Oltenia) ; Vituș (Cluj); 
AL Tarpai (Cluj) ; Gh. Dumitrescu 
(Cluj) ; F. Dudea (Cluj).

ZONA CONSTANTA : M. LarX 
(Ploiești) ; I. Alexandru (Ploiești) ;
O. Șerban (Ploiești) ; A. Simkmesca 
(Dobrogea) ; Șt. Btuurei (Ploiești) ; 
M. Cornel (Ploiești) ; V. Deșii» 
(Ploiești) ; C. Vlad (Dobrogea) ; P. 
Pîrvu (Ploiești); I. Grăjdeanu (Bra
șov).

„GREȘEALA 
’ PERSONALA" !.»

Dr. Robert Țedula, bas
chetbalist la echipa Medi
cina Tg. Mureș, urma să 

■ plece la Brașov pentru a 
Ijuca in ultima partidă a 

campionatului categoriei A. 
Deplasarea se făcea cu au- 

ItobuzuL Sîmbătă dimineața, 
Robert Țedula s-a prezentat 

Ila locul de întâlnire a 
echipei și văzînd că au ve
nit șapte jucători, plus an- 

Itrenorul, ce și-a zis : 
„N-ar fi rău să stau acasă. 
Se descurcă băieții și fără 

| mine. Mai ales că de retro
gradare am scăpai**.

IȘi a plecat...
Ni se pare de prisos să 

I calificăm un asemenea gest
Poate ar fi interesant de 
adăugat faptul că in acea 

I ti de sîmbătă dr. Țedula a

contat la spital ca... plecat 
la Brașov.

Ce-i de făcut pe viitor ? 
Poate că tovarășii din secția 
de baschet a clubului îi vor 
prescrie lui Robert Țedula 
o rețetă de... seriozitate 1

ÎN ANONIMAT.»

Cei însărcinați cu popu
larizarea manifestațiilor spor
tive în orașul Sibiu 
au luat, din păcate, prostul 
exemplu al colegilor lor din 
Cluj, Oradea, Ploiești (cri
ticați de noi ila această ru
brică) de a nu mai face cu
noscute amatorilor de sport 
competițiile care se desfă
șoară la sfîrșit de săptă
mînă.

Duminica trecută, de pil
dă. dintre numeroasele în
treceri oficiale pe care Ie 
găzduia Sibiul, doar meciul

de handbal Voința-Cauciu- 
cul (cat. B) s-a bucurat de 
atenția unui modest afiș. 
Restul au fost total anoni
me.

plicație mai mult decît... 
glumeață.

Pasă-mi-te. acesta ar fi 
bazinul de înot construit 
acum vreo zece ani (nimeni

Și, bineînțeles, s-an des
fășurat în anonimat

UN „SERIAL- CU... BAZI
NELE DIN PLOIEȘTI?

Povestea cu bazinele din 
Ploiești este încă departe 
de epilog! Tocmai credeam 
că ne aflăm la ultimele 
„file“, cînd colo — să vezi 
și să nu crezi ! — primim 
această fotografie cu o ex

nu mai știe de cine și 
pentru cine) pe strada Curcu
beului din Ploiești. Și 
cică din ziua cînd trebuiau 
să înceapă lucrările de ca
nalizare au trecut.» zece 
ani și că bazinul a fost 
uitat de toată lumea.

Iată însă că a sosit și 
ziua mult așteptată. Pe 
strada Curcubeului au înce
put să intre, una după alta, 
mașini mari puternice, in

Unde ești tu, Țepeș. 
doamne ? ...

cărcate „vîrf“. Cu materiale 
de construcții — veți spune 
dv. Nu ! Cu tot felul de 
materiale rezultate din... 
demolarea unor imobile 
vechi din centrul orașului ! 
Așa cum se vede (acum o 
f< si mai și...) în fotografie.

Rubrică redactată de
VALERIU GHIOSE 

și DAN GARLEȘTEANU 
după scrisorile coresponden

ților noștri
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SUCEAVA, 3 (prin telefon). 
Forests Fălticeni, formație care 
activează in categoria C, a elimi
nat — în această ediție a „Cupei 
României” — pe C.S.M.S. lași. Re- 
zultatul constituie desigur o sur
priză, dar el își are explicația in 
jocul plin de elan al fălticineni- 
lor. care au aruncat in luptă o 
mare cantitate de energie, au do
vedit o voință demnă de toată 
lauda. Ieșenii au jucat șters, ba- 
zîndu-se mai mult pe acțiuni in
dividuale, ușor de stopat. Din pri
mele minute, jucătorii de la 
Foresta au încercat poarta ieșeni
lor, dar șuturile Iui Luțac și Oltan, 
in min, 7 și 8, nu și-au găsit ținta. 
Ieșenii au avut ocazia de a des
chide scorul in minutele 11 și 14, 
insă Incze IV și apoi Ltipuleseu 
au tras fără adresă. In continuare, 

C.F.R. Tim.-Progresul Buc. 1-1 (0-1,1-1)
CRAIOVA, 3 (prin telefon). — Stadionul Tineretului; timp frumos; 

spectatori 8 000.
Jocul a început în nota de dominare a fotbaliștilor de la Progresul, 

care inițiază mai multe atacuri la poarta timișorenilor, respinse însă cu 
promptitudine de apărarea bine organizată a acestora. Urmează apoi o 
perioadă de echilibru pînă tn min. 35, cîpd bucureștenii ratează, prin 
Matei, o mare ocazie de a deschide scorul. Două minute mai tîrziu fun
dașul Calinin trimite balonul lui... Matei, care centrează lui Oaidă și 
acesta înscrie din poziție clară de ofsaid. De aici încolo meciul se des
fășoară într-un tempo mai susținut și echipele își împart perioadele de 
dominare. In min. 40, Fodor are o ocazie de a egala pe care însă o risi
pește, trimițînd balonul peste bară. Timișorenii se mențin în atac, pre
sează puternic, obligînd apărarea adversă să comită două infracțiuni în 
suprafața de pedeapsă (min, 42 — Seceleanu este faultat clar în. careu 
și apoi după cîteva secunde Peteanu comite kenț în careu) trecute cu 
vederea de arbitrul Alexandru Alexa din Rîmnicu Vilcea.

Timișorenii își continuă atacurile și după pauză, dar ocaziile de gol 
slut risipite din cauza „tirului* greșit al înaintașilor. $i totuși, gelul

care plutește în aer este înscris în min. 85: Panici șutează cu putere, 
Matache respinge la Fodor, care trimite tot în.., portar; acesta nu poate 
reține nici de data aceasta și Panici, aflat pe fază, înscrie un gol de 
toată frumusețea.

In pauza premergătoare prelungirilor, Iosif Covaci, președintele aso
ciației C.F.R. Timișoara, era optimist: „Am încredere în băieții mei. Pro
gresul a început să dea semne de oboseală*.

Intr-adevăr, aproximativ 25 de minute din cele 30 ale prelungirilor 
s-au desfășurat în nota de dominare a echipei timișorene. Feroviarii au 
asaltat poarta apărată de Matache. dar Fodor (min. 91), Bungan (min. 
97) și Seceleanu (în același minut) au ratat ocazii clare de gol. Bucu
reștenii si-au revenit aproape de sfîrșitul partidei, cînd au trecut și ei pe 
lingă victorie.

Calificarea timișorenilor este pe deplin meritată. Ei s-au dăruit din 
tot sufletul jocului, pe care l-au controlat cea mai mare parte din timp.

Arbitrul Alexandru Alexa (Rm. Pîlcea) a condus cu multe greșeli, 
defavorizîndit-i pe jucătorii de la C.F.R. Timișoara.

C.F.R. TIMIȘOARA : Tatar — Calinin, Barna. Mafa, Zozescu — 
Samson, Bungan — Popescu, Fodor, Seceleanu, Panici.

PROGRESUL: Matache — Colceriu, Peteanu, Măndoiu, Adrian
Constantinescu — Alex. Constantinescu, Șoangher — Oaidă, Matei, I. Po
pescu, Ța răi ungă.

R. ȘULȚ - coresp. principal

fazele au alternat de la o poartă 
Ia cealaltă. Plusul de tehnicitate 
al ieșenilor nu a putut fi concre
tizat. Cea mai mare ocazie de a 
deschide scorul a avut-o Cuper- 
man, in min. 15; el a primit (in 
poziție clară de ofsaid, nesancțio- 
nală de arbtiru) o pasă printre

Foresta Fălticeni-C.S.M.S. lași 1-1 (0-0,1-1)
fundașii adverșl, dar a trimis 
mingea de Ia eîțiva metri pe lingă 
poarta goală. Apoi, Luțac, Nae 
și Constantin, din linia de atac a 
Forcstei, au creat breșe în apăra
rea ieșeană, dar au ratat. Ener
vat parcă de jocul înghesuit al 
coechipierilor de Ia înaintare, Dc- 

leanu a participat la mai multe 
acțiuni ofensive, distribuind mingi 
utile. Prima repriză a luat sfirșit 
cu un scor alb.

In cea de a doua repriză, jucă
torii de la Foresta au dominat cu 
autoritate. In primele minute ei 
au obținut două cornere, rămase 

fără rezultat. In min. 52 s-a în
scris primul gol : Bemik (Foresta) 
a centrat în careu și Luțac a re
luat in poartă: 1—0. In min. 63, 
ieșenii au beneficiat de o lovitură 
de la aproximativ 18 m. La min
gea centrată în fața porții sar 
mai mulți jucători și Cuperman 

înscrie, adueind egalarea. In con
tinuare, cu toate eforturile celor 
două echipe, scorul a rămas egal 
după 120 de minute de joc și, 
conform regulamentului, Foresta 
Fălticeni s-a calificat in semifina
lele „Cupei României**.

Arbitrul Adrian Macovci — Bacău 
a condus bine următoarele for
mații :

FORESTA : Tacamași — Fodor, 
Giimo, Pavel, Iuhas — Halasz, Ol
tan — Luțac, Bemik, Constantin 
(min. 63 — Naghi), Nae.

C.S.M.S. : Ursaehe (min. 58
Constantinescu) — Deleanu (min. 
46 Romilă), Pop, Vornicu, Malschi
— Ștefăncscu, Romilă (Gălățeanu)
— Incze IV, Cuperman, Lupules- 
cu, Stoicescu.

C. ALEXA-coresp. principal

I
* Din agenda 
I competițională
I a
I săptăminii

ACTIVITATE INTERNA

I LUPTE: 7 mai ; etapa a 
campionatului republican 

„greco-romane" șiI 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I

a 
echipe la 
bere".

MOTOCICLISM: 7 mai ; etapa 
I a campionatului republican de 
motocros. la Cimpulung Muscel.

SCRIMA : 4—8 mai; campiona
tul republican de seniori indivi
dual și pe echipe în București 
(sala Constructorul).

BASCHET: 3—7 mai ; turneul 
final al campionatului republicau 
feminin, la Tg. Mureș.

TENIS DE MASA: 4—6 mai; 
campionatul republican pe echi
pe. în București (sala Dinamo).

VOLEI: 5—7 mai ; turneul final 
al campionatului republican fe
minin. la Bacău.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALA
TENIS : 4—7 mai ; participare Ia 

concursul internațional de tineret, 
fete, la Harkov.

VOLEI: 6 mai ; primul joc din 
cadrul finalei masculine a 
„C.C.E.", Dinamo — Rapid.

ATLETISM: 7 mai ; participare 
Ia concursul internațional de ma
raton redus, la Ljubljana.

!• LOTO

|PRONOSPORT ®
• PRONOEXPRESITIMIȘOARA. 3 (prin 

telefon, de la trimisul nos
tru ). — Un meci cîștigal 
de Rapid care, deși a jucat 
în pași de tango, a reușit 
să-și surclaseze partenera 
de întrecere —- echipa Mi
nerul Baia Mare. Diferența 
de trei goluri a oglindit 
diferența de clasă existentă 
între cele două echipe.

Giuieș tenii au acționat, 
la începutul partidei. cu 
prudență. Astfel, timp de 
25 de minute jocul a fost 
echilibrat, desfășurindu-se 
mai mult la mijlocul tere
nului, fără faze de poartă. 
După aceste minute de stu
diu, bucureștenii își impun 
„punctul de vedere**. Pre
zența lor repetată în fața 
porții apărată de Moriț nu 
mai surprinde pe nimeni.

Rapid-Mincrul Baia Marc 3-0 (3-0)
Fazele de atac, construite 
de Durai triu, Năsturescu și 
Codreanu sînt răsplătite cu 
numeroase aplauze de cei 
peste 8 000 de spectatori. 
„Soliști* sînt primii doi. 
execuțiile lor tehnice dînd 
culoare jocului echipei fe
roviare-

Deschiderea scorului nu 
mtîrzie. In min. 28, Du- 
mi triti 11 pornește în dri
bling de la mijlocul tere
nului, lasă pe drum patru 
adversari și pasează tn ca
reu — precis — Iui Co- 
dreanu, care înscrie fără 
nici o dificultate. După nu
mai două minute, Năstu
rescu eîștigă un duel cu

fundașul Czako, demarează 
pe partea dreaptă și șu
tează plasat tn poartă : 
2—0. Rapidiștiî continuă 
cursa golurilor și, după ce 
Kraus ratează în min. 34, 
Dumitri u II reușește să ma
joreze scorul în min. 42, 
reluînd admirabil din volS 
o centrare a lui Năstu
rescu.

Băimărenfl au greșit. în 
această primă parte a me
ciului. jucînd totul pe 
„cartea Sasu*. Fostul inter
național maramureșean a 
fost însă supravegheat 
strict de €. Dan și Motroc 
și n-a reușit să facă prea 
mare lucru. Pe de altă

parte, acțiunile individuale 
încercate de înaintașii băi- 
măreni n-au avut sorți de 
reușită, apărarea giulește- 
niior neîngăduind nici o 
„trecere* peste liniile ei.

După pauză, rapidiștii se 
arată mulțumiți cu 3—0, 
reduc motoarele și joacă 
cu... gîndul la meciul de 
campionat de duminică, 
în aceste condiții, minerii 
avansează spre poarta lui 
Răducanu. In min. 49, 
Sasu este chiar pe punctul 
de a înscrie, dar se bîlbîie 
și Răducanu intervine ho ță
rilor. Tot Sasu (min. 50) 
șutează în bara transver

sală. Acestea sînt realiză
rile principale ale atacului 
maramureșean. Pînă la sfîr
șitul jocului nu se mai în- 
tîmplă nimic important. A 
arbitrat bine TR. CRU- 
CEANU-Arad.

RAPID: Răducanu (An
drei din min. 78) — Lu- 
pescu, Motroc, C. Dan, 
Costea — Jamaischi, Co
dreanu — Năsturescu, Du- 
mitriu II, I. lonescu, 
Kraus (Georgescu din min. 
78).

MINERUL: Morit (Bay 
din min. 4b) — Vaida, 
Donca, U jvari, Czako — 
Cromeli, Pînzaru — Micu- 
laș, Drăgan, Sasu, Si- 
taghi.

GH. CIORANU

LA 20 MAI, PRIMUL CONCURS 
| EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 
I CU AUTOTURISME ÎN NUMĂR 

NELIMITAT
La 20 mai 1967, LOTO—PRONO

SPORT organizează pentru prima 
dată concursul excepțional Prom,ex
pres cu atribuire de autoturisme.

La acest concurs se atribuie 
număr nelimitat autoturisme: 
NAULT 16“, „RENAULT 10 MA
IOR". cu scaune rabatabile. „RE
NAULT DAUPHINE* ?i „TRABANT 
601* pentru variantele cîștigătoare 
cu 6 din 9, precum și 10 autoturisme 
prin tragere la sorți : 2 „FIAT 850* 
2 „RENAULT DAUPHINE* și 6 
.TRABANT 601“ pentru variantele 

cu 5 din 9 și cu 4

I
I 
I
I
I
I
I

in
..RE-

STEAUA—FARUL 3-0 (1-0)
BRAILA, 3 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). — „Miza" jocului Steaua — Farul 
ca și vremea frumoasă au făcut ca sta
dionul „1 Mai" din Brăila să fie luat cu 
asalt. Toate căile de acces spre stadion 
erau cu adevărat inundate de mulțimea 
dornică să urmărească partida. Peste 
10 000 de spectatori s-au aîlat în tribune, 
alte mii rămînînd pe dinafară.

Și dacă nivelul meciului n-a satisfăcut 
din cauza multor execuții greșite, în schimb 
publicul brăilean a asislat la înscrierea 
spectaculoasă a trei goluri de către jucă
torii bucureșieni. învingători merituoși 
în fața fotbaliștilor de pe litoral. La nu
mai 72 de ore după eșecul de la Arad, 
echipa Steaua a apărut hotărită să ciștige 
partida cu Farul. Ceea ce a și reușit cu 
destulă ușurință. Apărarea (in special Su- 
ciu, D. Nicolae și Sătmăreanu) a fost me

reu Ia post. Negrea a acționat ca un „mo
tor". prezent pe tot terenul, iar linia de 
înaintare, bine dirijată de Constantin — 
în partea a doua a jocului — a combinat 
inimos și eticace. Scorul ar fi putut ii și 
mai mare dacă stellștii, în prima repriză, 
cînd au avut vini iavorabil, ar fi încercat 
mai des poarta de la distanță, iar Voinea 
(min. 5) și Constantin (inin. 29) n-ar fi 
ratat două mari ocazii de gol, de la numai 
cîtiva metri.

Cit privește pe învinși, antrenorul tor, 
V. Mărdărescu, avea dreptate cînd ne 
spunea înainte de meci : „Joc extrem de 
dificil, pentru că noi nu am reușit, pînă 
acum, să găsim replica cea mai potrivită 
pentru Steaua", fntr-adevăr, handicapată 
și de absența lui Tufan și Manolache — 
accidentați in partida cu Jiul de dumini
că, — formația constănțeană nu a izbutit

să finalizeze nici o acțilme, singurul jucă
tor periculos fiind doar extrema stingă 
Kallo. în rest, încercări timide de ripostă, 
șuturi anemice și fără adresă.

Iată și fazele din care s-au marcat go
lurile. Min. 42: Constantin îl servește
impecabil pe Creiniceanu, care, din plină 
viteză, șutează iulgerător : 1-0 ; min. 70 : 
S. Avram pasează lui Voinea care — mai 
rapid — trimite balonul pe sub Uțu: 2-0; 
min. 72: la un henț comis de Tîlvescu la 
marginea laterală a careului de 16 m. 
Constantin execută lovitura, mingea ajunge 
Ia Creiniceanu și acesta o introduce cu 
capul in poartă: 3-0.

A condus bine GR. BÎRSAN (Galați).
STEAUA: Suciu — Petescu, Jenei, D. 

Nicolae, Sătmăreanu — Negrea, D. Po
pescu (din min. 80 Soo) — S. Avram, 
Constantin, Voinea, Creiniceanu.

FARUL: Uțu — Georgescu, Tîlvescu, 
Mareș, Pieșa — Antonescu (din min. 46 
Caraman), Koszka — Ologu, Zamfir, 
ianeti, Kallo.

CONSTANTIN COMARNISCHI

cîștigătoare 
din 9.

Se mai atribuie 50 excursii Tn 
R.D. Germană prin tragere la sorți, 
premii în bani de valoare variabilă I pentru variantele cîștigătoare cu 5 
din 9 și premii in bani de valoare 
tixă pentru variantele cîștigătoare 
eu 4 din 9.

Se efectuează 10 extrageri de cite 
9 numere din 49 fiecare, în 4 faze, 
în total se extrag 90 numere.

Cu 30 Iei puteți participa Ia toate 
cele 10 extrageri.

Vineri 19 mai 1967, ultima ti de 
vînzare a biletelor.

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului Prono- 
expres nr. 18 din 3 mai 1967

I

I
I
I
I
I
I Extragerea I: 35 10 33 21 11
■ 39 — 24 9

IFond de premii: 422.272 lei din care 
56.942 Iei report categoria. I.
Extragerea a II-a: 15 47 39 5 

I 37 14 — 31 19.
Fond de premii 282.331 Ici din care 

1 47.582 lei report categoria 1. a»
Premiul de 25.000 Iei de la con

cursul nr. 17 din 26 aprilie 1967, 
I a fost obținut de participantul Soite» 
■ Mihai din Roman.
_ Tragerea următoare va avea loc 
I miercuri 10 mai 1967, la București.

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

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ și RAPID—STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV, de duminică 
de pe stadionul „ 23 August", 
biletele se găsesc de vînzare la 
agențiile obișnuite.

• Agenția din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru întîlni- 
rea de volei DINAMO—RAPID 
(m) din cadru! „Cupei campio
nilor europeni", de sîmbătă, 
ora 17, sala Floreasca, și pentru 
Turneul internațional de box 
de astăzi, mîine și duminică de 
la sala Floreasca.

MÎINE ÎNCEPE TURNEUL U. E. F. A:
(Urmare din pag. 1)

ru II — mijlocași; Lică. Marica, 
Neagu, lordănescu, Manea, Coman 
— atacanți. Lotul este însoțit de
antrenorii Gh. 
trese u, de dr. 
ș.i de arbitrul

Ola și Gh. Dumi- 
Mugur Ghimpețeanu 
internațional Nicolae

MihăUescu.
Turneul U.E.F.A. se află la cea 

de a XX-a ediție, prima disputîn- 
du-se în 1948, Tn Anglia. De fapt, 
pînă în 1955 el s-a disputat sub e- 
gida F.l.F.A, și s-a numit Tur
neul pentru juniori F.I.F.A., înregis- 
trîndu-se și participări ale unor e- 
cliipe din alte con tiu cute, denumirea 
actuală primind-o din 1956. de ci nd 
este rezervat numai europenilor. 

România este prezentă fără întreru
pere din 1955 și în aproape fiecare 
an a avut comportări dintre cele mai 
frumoase : în 1955 și 1956 s-a cla
sat pe primul loc în grupele res
pective (nu a luat parte la turneul 
final pentru că întrecerea s-a în
cheiat — numai în acești ani — o 
dată cu jocurile din grupe) ; a fost 
finalistă în 1960, pierzînd cu 2—1 
în fața Ungariei, și a cîștigat ediția 
a XV-a, din 1962, disputată în țara 
noastră.

în încheiere, iată programul tur
neului :

GRUPA A (Ia Eskisehîr), 5 mai : 
BTilgaria — Polonia și Belgia — Tur
cia ; 7 mai : Bulgaria — Belgia și Po
lonia — Turcia : 5) ma! • Polonia — 
Belgia și Bulgaria — Turcia.

GRUPA B, 5 mai : R.F.G. — Franța 
și Austria — Ungaria (ambele la Is
tanbul) ; 7 mai : R.F.G. — Austria și 
Franța — Ungaria (ambele la Bursa) ; 
9 mai : R.F.G. — Ungaria și Franța — 
Austria (ambele la Istanbul).

GRUPA C, 5 mal : R.D.G. — ROMA
NIA (ora 18,30) și U.R.S.S. — Suedia 
(ambele la Ankara) ; 7 mai : R.D.G.
— U.R.S.S. la Bolu și ROMANIA — 
SUEDIA (ora 15,30) la Konya; 9 mai : 
R.D.G. — Suedia și ROMÂNIA — 
U.R.S.S. (ora 20), ambele la Ankara.

GRUPA D, 5 mai : Spania — Iugos
lavia și Anglia — Italia (ambele la Iz
mir) ; 7 mai : Spania — Anglia și Iu
goslavia — Italia (ambele la Manisa) ; 
9 mai : Spania — Italia și Iugoslavia
— Anglia (ambele la Izmir).

JOCURILE FINALE (la Istanbul), 
11 mai : cîștigătoarea grupei A cu C 
și B cu D ; 13 mai : învinsele între 
ele pen'ru locurile 3—■S și CiwaĂa r-elei 
de a XX-a ediții a Turneului U.E.F.A.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
I DE LA TRAGEREA LOTO DIN 
1 28 APRILIE 1967

I Categoria I : 1 variantă întreg
102.101 Iei; categoria a 11-a: 6

I variante a 22.689 lei și 3 a 5.672 
■ Iei ; categoria a IlI-a : 170 a 931 Iei 
Iși 197 a 232 lei; categoria a IV-a :

371 a 493 lei și 586 a 123 Iei ; ca
tegoria a V-a : 777 a 285 lei și 1.182 

la 71 Iei.
■ Premiul de 102.101 Iei a revenit 
- participantului Sava Virgil din Bucu- 
I rești*

Plata premiilor de la tragerea Loto 
Idin 28 aprilie 1967 se va face ast

fel : în Capitală: sîmbătă 6 mai 
l‘)67;

| — în țară: miercuri 10 mai 1967. 
8 (aproximativ)

| Rubrică redactată de Administrați» 
de slut Loto - Pronosport.



Oaspeții apreciază valoarea trăgătorilor români 
diale' și J.O., ar fi fost. deosebi# d? 
reconfortantă. Am crezut ca după ce 
Țiu a adus conducerea echipei cu 
7—6, vefi forța victoria, dar n-a fost 
așa. Mă așteptam mai mult de la 
Falb, apreciat drept unul dintre cei 
mai combativi florei iști de pe con
tinent.^

JANOS BALTHAZAR, conducătorul 
delegației ungare și membru în comi
sia de competiții a F.I.S. : ..Meciul 
cu Franfa, încheiat cu un 8—8 ne
scontat si cu înfrîngerea noastră la 
tușe, ne-a scos din ritm. Meciul cu 
România îl așteptam, de aceea, cu 
mult scepticism. Dar, spre surprin
derea noastră, românii au tras crispat, 
mai ales în prima jumătate a între
cerii, înlesniți du-ne posibilitatea să 
forțăm victoria. Mi-au plăcut, Mure- 
șanu și Țiu, un tînăr care promite 
foarte mult. Mi-a plăcut, de asemenea, 
organizarea, primirea care ni s-a fă
cut, atenlia acordată. Sperăm ca la 
anul, la Budapesta, să fim și noi la 
înălțime !u

La încheierea tradiționalului 'con
curs internațional <!e floreta dotat cu 
„Cupa Giulio Gaudini", am solicitat 
părerea cîtorva dintre oaspeți despre 
valoarea actualei ediții a competiției.

Primul consultat a fost dl. ELLIS 
D’ASSIJNTA, membru în federația ita
lian» de scrimă și conducătorul de
legației : „Pentru noi, actuala ediție 
a „Cupei Gaudini" a însemnat, intr-un 
fel, un succes. Am reușit o victorie

Un osah-cheie fn meciul Rnmânia- 
Ungaria. Pe planșă : Laszlo Kamuty 
(in fundare) si luliu Falb.

foto: Aure] Neagu

' ■

nrsconiată . la Franța și un 8—8 cu 
prima formație a Ungariei. Am pier
dut doar la echipa României, incon
testabil cea mai bine pregătită și mai 
eficace. Am cuvinte de laudă pentru 
organizare, care, ca și in alte ocazii, 
a fost la înălțime".

DANIEL REVENU, cel mai apreciat 
dintre componenții echipei franceze: 
„A fost o ediție foarte reușită, în
cheiată cu victoria meritată a floretiș- 
tilor români. Progresul lor este evi
dent, în special iu privința puterii de 
luptă. Păcat că noi, francezii, n-tun 
putut aduce la București o echipă cu

DUPĂ „CUPA
GAUDXNI“

Magnon, Noel și Rodoeanachi. In 
această ultimă ipostază, desigur, am 
fi fost mult mai aproape de formația 
cîștigătoare."

DL. ROLLAND BO1TELLE. mem
bru ; în colegiul de arbitri al Federa
ției internaționale de scrimă. „Salut 
succesul românilor In cea de a 18-a 
ediție a competiției. Este un succes 
real. Echipa dv. a făcut mari pro
grese. Ea este, după mine, foarte a- 
proape ca valoare de fruntașele de 
pe glob, formațiile Uniunii Sovietice, 
Franței și Ungariei. Îmi pare râu că 
aii ratat prilejul de a încheia turneul 
fără nici un eșec. Mă refer la me
ciul cu Ungaria. Sigur, rezultatul nu 
mai conta, floreliștii români erau deja 
cîștigâlorii „Cupei Gaudini". Totuși, 
o victorie morală la un adversar cu 
care întîmplarea face să vâ întîlniti 
totdeauna în momentele „cheie" ale 
unor mari competiții, campionate mon-

CALEIDOSCOP

Tinerii tenismani români La Ciudad de Mexico

s-au remarcat- in turneul
de la Taskent

Duminică au luat sfîrșit la Taș- 
kciit întrecerile turneului internatio
nal de tenis pentru tineret, organizat 
de federația de specialitate din 
R.S.S. Uzbekă. In acest concurs, tara 
noastră a fost reprezentată de ju
niorii Viorel Marcu și Felicia Bucur, 
Amîndoi au avut o comportare bună, 
elasîndu-se — în probele de sim
plu — printre primii 8 din cei 32 
de partid pan ti din șase țări. Cel mai 
bun rezultat înregistrat a fost acela 
al lui V. Marcu, care făcînd pereche 

cu maghiarul Socik s-a calificat pen
tru finala întrecerii de dublu bărbați. 
In ultimul meci, cuplul Marcu—Socik 
a fost întrecut la luptă de pere
chea sovietică Sepp—Epik : 4—6, 
6—4, 2—6.

A ÎNCEPUT
CONSTRUCȚIA
„SATULUI OLIMPIC7
CIUDAD DE MEXICO. — în 

capitala Mexicului a început con
strucția satului olimpic, care va 
găzdui anul viitor pe participant!! 
la cea de-a 19-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară. Situat 
într-o regiune pitorească, la dis
tantă de circa 3 km. de Stadio
nul Olimpic (unde vor avea loc 
festivitățile și întrecerile de atle
tism), satul olimpic va fi gata 
în primăvara anului 1968 și va 
cuprinde 29 de imobile de 10 și 
16 etaje, cu un total de 904 apar
tamente, restaurante, club inter
national, oficii poștale etc. De a- 
semenea, la dispoziția sportivilor 
se va afla o sală de sport și 
piste de antrenament.

LA TEHERAN

^IMPORTANTE REUNIUNI ALE COMITETULUI INTERNATIONAL OLIMPIC
pentru flecare țară, la probele atletice 
și ia înot. în cazul adoptării acestei 
propuneri, vor avea posibilitatea să 
se califice în finale sportivi din mai 
multe țări, ceea ce va stimula parti
ciparea națiunilor la Jocuri. în plus, 
se va micșora diferența dintre atle
tism și natație, pe de o parte, la care 
pot fi înscriși 3 concurent! de probă, 
și alte sporturi individuale, pe de alta 
parte, la care nu se poate înscrie 
decît un concurent, cum este cazul, 
de exemplu, la caiac-canoe, lupte șl 
box.

Pe ordinea de zi a sesiunii C.I.O. 
sînt înscrise, de asemenea, propune
rile de a se transfera unele sporturi 
de sală din programul Jocurilor Olim
pice de vară în programul celor 
iarnă și de a se lărgi participarea 
meilor Ia J.O.

Sesiunea va mai dezbate, printre 
tele, propunerea de a se adopta

Ieri au început la Teheran lucrările 
reuniunii Comisiei Executive a Comi
tetului Internațional Olimpie cu repre
zentanții Comitetelor Olimpice Națio
nale. între S—9 mai a.c. vor avea loc 
aici și lucrările celei de-a 65-a se
siuni a C.I.O.

Pe ordinea Ce zi a acestor ședințe 
figurează numeroase probleme refe
ritoare Ia viitoarele ediții ale Jocurilor 
Olimpice și la organizarea mișcării 
olimpice care s-a dezvoltat conside
rabil în ultima vreme, alungind de la 
4 468 de sportivi din 59 țări care au 
participat la Jocurile Olimpice de la 
Londra din 1948. la 5 546 de sportivi 
din 94 țări la Olimpiada din 1964 de 
la Tokio.

Faptul că Jocurile Olimpice își pro
pun să unească în întreceri sportivi 
amatori din toate țările lumii, fără 
deosebire de culoare, religie sau apar
tenență politică se bucură de mare 
popularitate în rîndul tineretului.

Dat fiind faptul că prezența in pro
gramul Jocurilor Olimpice contribuie 
Ia dezvoltarea sporturilor respective, 
tot mai multe federații internaționale 
fac demersuri pentru a fi recunoscute

de C.I.O. și pentru înscrierea spor
turilor lor în programul Olimpiade
lor. Pe ordinea de zi a sesiunii C.I.O. 
din acest an figurează cererile de re
cunoaștere ale federațiilor internațio
nale de popice, schi-bob, badminton 
șl schi nautic.

La cele 123 de comitete olimpice 
naționale existente în prezent, anul 
acesta se vor mal adăuga probabil 
cîteva. La Teheran se vor discuta 
cererile de recunoaștere ale comitete
lor olimpice din Congo-Kinshasa, Ga
bon și Insulele Virgine.

Comisia Executivă a C.I.O. va dez
bate împreună cu reprezentanții comi
tetelor olimpice naționale propunerea 
de a se organiza jocuri regionale eu
ropene. O competiție europeană de 
o asemenea amploare ar fi de natură 
să contribuie la dezvoltarea mișcării 
olimpice și la realizarea mai largă a 
țelurilor C.I.O., de a contribui ia apro
pierea tineretului și la menținerea 
păcii.

Printre numeroasele propuneri cu 
caracter tehnic ce vor fi discutate, 
menționăm pe aceea de a se reduce 
numărul de participant! de la 3 ia 2

de 
fe-
al- 

___ , ,__ I_______ _ . un 
apel prin care să se exprime poziția 
C.I.O. în favoarea păcii, șl de a se 
milita mai eficace pentru a promova 
în rîndurile tineretului spiritul res
pectului reciproc și al colaborării.

Vg fi : Grecia — Ita
lia — Franța — Puer
to de Palos (orașul 
spaniol din care au 
pornit la 3.VII1.1492 
cele trei corăbii ale 
lui Columb) — Mexic.

ENGLEZUL Jack 
Deakin, deținătorul 
medaliei de aur 
proba de alergare 
distanța de 3 mile 
J. O. din 1908 de
Londra, nu a abando
nat nici acum sportul. 
La o vîrstă foarte 
inaintată — 87 ani — 
el a participat la 
Londra la »n cros pe 
distanța de cinci mile. 
Deși nu s-a clasat P® 
primul 
parcurs 
intri-un 
nut.

„MAREEA 
GRA“ a jucat renghiul 
spadasinilor britanici. 
Cițiva dintre ei, care 
făceau parte dintr-o 
unitate de parașutiști, 
trebuiau să ia parte 

competiția de la

cuCOMITETUL olim
pic britanic tratează 
eu familiile de origi
nă engleză din Mexic 
găzduirea 
britanici

ț rioadei ,i 
zare, de 
care V’a 
De lapt,

{ lympie Association se 
i teme că sportivii bri- 
| tahici ar putea să se 
| plictisească așteplind 

jocurile.
exprimat 

i sectorul 
satului 
fie prevăzut 

I cinema. In plus, 
! fost trimise la Ciudad 
; de Mexico cărți in 
| limba engleză, pentru 
i a se constitui o bibli- 
: otecă. Raymond 
i wen. membru al 
! putui de cercetări 
dicalc, care a 
peste ocean, le reco
mandă sportivilor ca 
pe timpul jocurilor Să 
nu bea apă sau să

, mărunte in afara sa
lului olimpic.

BOXERUL profesio
nist brazilian Torrez 
a lăsat să i se tatueze 
Pe piept portretele 
soției și celor trei co
pii ai săi. lată cum 
argumentează el acest 
gest : „Ideea că le 
ciștig existența îmi dă 
puteri noi". Se spune 
că adevăratul motiv 
este altul : adversarii 
nu îndrăznesc să-1 lo
vească în piept, vă- 
zînd ’’portretele soției 
și copiilor.

LA GARMISCH — 
Partenkirchen va fi 
construită o pistă de 
bob din gheață arti
ficială, prima de a- 
cest gen în lume. Eo 
nu va fi influențată 
de condiții 
ce. Pentru 
rea acestei 
o lungime 
m, vor fi folosiți 138 
km de țeava, necesa
ră instalației frigori
fice.

UNELE consideren
te au determinat co
mitetul de organizare 
a J. O. din Mexic să 
schimbe ruta flăcării 
olimpice. Noul traseu

!
i

i

dotată 
Charles 
dar au 

pe plaja
gportivilor 

in tâmpul pe
rie aclimali- 

f> sâptămiDÂ. 
preceda O.

British O-

R.O.A. 
dorința 
britanic 

olimpic 
cu

și-»
ca
al
să
un 
au

o- 
gru- 
me- 
fost

atmosferi- 
amenaja- 
pisie cn 
de 178»

fost 
de 

pen-

Ia 
pe 
la 
la

loc, Deakin a 
tot 

tempo
traseul 
susfi-

NEA-

Poitiers, 
„Cupa 
Martel" 
reținuți
la Cornouailles 
tru a da o mînă de 
ajutor la îndepărta
rea petrolului.

FINALA „Cupei 
campionilor europeni" 
la fotbal care se va 
disputa !a 25 mai la 
Lisabona va fi trans
misă de 
posturi de 
iar finala 
pelor” va 
să de 26 de posturi.

UN MECI neobiș
nuit, organizat în fo
losul copiilor orfani, 
s-a desfășurat de cu- 
rind pe stadionul 
Mombasa (Kenya) în
tre o echipă masculină 
și una feminină. Dar, 
pentru 
raportului 
cei ,,11“ 
ai echipei masculine 
au avut mîinile legate 
Ia spate și interdicția 
de a șuta cu piciorul 
drept.

25 de 
televiziune. 
„Cupei cu- 
fj transmi

echilibrarea 
de forțe, 

componenți

„Mariajul sportiv al anului 
lebrnt — după spusele italienilor — la 
Roma. Daniela Beneck, campioana Ita
liei la natatie, s-o căsătorit cu R. Fri- 
nolli, campion european în 2966 la 400 
m.g. Se pare că preferința Danielei Beneck 
pentru un alergător de garduri nu este 
întîmplătoare. Sora ei mai mică s-a căsă
torit de curînd cu un alt campion euro
pean la 400 m garduri (în 1962), Sal
vatore Morale.

PE SCURT
PARIS. — S-a definitivat echi

pa Franței care va lua parte la 
„Cursa Păcii": Roland Berland, 
Jos6 Catieau, Marcel Duchemin, 
Rene Grenier, Henri Heintz și 
Bernard van der Linde.

BERLIN. — La Weisswasser (R- 
D. Germană): R.D.G. — Selecțio
nata Mexic 3—0 la volei (mas
culin).

NEW YORK. — La Pullman 
(S.U.A.), Neal Steinhauer a cîș- 
tigat preba de aruncarea greutății 
cu 20,34 m și proba de aruncarea 
discului cu 57,02 m

LUXEMBURG. — fn „Cupa Da
vis" la tenis.- Luxemburg — Ir
landa 3—2.

BRUXELLES. — Cea de-a 6-a 
etapă a Turului ciclist al Bel
giei, desfășurată între Hoegaar- 
den și Verviers (158 km), a fost 
cîștigată de 
Alexei Petrov, 
general continuă 
fried David.

MADRID. — 
Turului ciclist al Spaniei, desfă
șurată între Albaceta—Benidorm 
(212 km), a revenit sportivului 
olandez Dohnan. în clasamentul 
gene/al, pe primul loc a trecut 
francezul Ducasse.

MOSCOVA. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat la 
Alma Ata, Viktor Șaparev a cîș- 
tigat proba de 100 m cu timpul 
de 10,3. La femei, pe aceeași dis
tanță, Ludmila Gaponova a rea
lizat 11,6.

rutierul sovietic 
în clasamentul 
să conducă Wil-

Etapa a 6-a a

ION PĂUN

Americii de Sud“ la fotbal

Buenos 
noi în-

BUENOS AIRES. — La 
Aires s-au disputat două 
tîlniri contind pentru „Cupa cam
pionilor Americii de Snd" Ia fot
bal. River Plata (Argentina) a în
vins cu scorul de 2—0 (2—0) pe 
Bolivar (Bolivia), iar Racing Bue
nos Aires a întrecut cu 6—0 
(3—0) pe „31 octombrie" (Boli
via).

lată-l pe noul recordman euro
pean în proba de 200 m liber, 
înotătorul sovietic Leonid llicev, 
primind din partea organizatori
lor concursului de natatie de la 
Nanterre (Franța) premiul acor
dat primului clasat. Parcurgînd 
distanta în 1:57,8, Ilicev a ame
liorat cu 0,4 sec. vechiul record 
al vest-germanului Klein.

Foto A.F.P.

VARȘOV1A. — Intr-un meci de 
verificare, disputat la Sosnowiec, 
reprezentativa de fotbal a Polo
niei a fost învinsă cu scorul de 
1—0 (0—0) de formația olandeză 
„Ado“ din Haga.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
@ Iugoslavia — R. F. a Germaniei 1-0 (0-0) ® Internazionale 
s-a calilicat în Sinaia „C.C.E.“®în meci amical, Elveția învinsă

pe teren propriu
Ieri, Ia Belgrad. în cadrul grupei a IV-a a campio

natului european de fotbal reprezentativa Iugosla
viei a obținui o meritată victorie în fata selecțio
natei R. 
partidei 
Skoblar 
au lăsat 
formația 
Beckenbauer, Oveiath Held Schultz.

Aseară, la Bologna. în meciu! decisiv din semi
finalele „C.C.E.”, Internazjonaie a dispus de

F. a Germaniei: !-0 fO-Oț Singurul gol al 
a fost înscris în min. 69 cu capul de 
Din echipa iugoslavă o impresie excelentă 
lusufi. Skoblar șt portaru! Pantelici. In 
vest-germană au evoluat printre alții

de Cehoslovacia
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia cu 1-0 (1-0) A 
marca! Cappellinî în min. 13. Inter s-a calificat în 
finala competiției pe care o va susține la 25 mai, cu 
Celtic Glasgow, la lisabona.

Pregăt!ndu-se în vederea meciului cu echipa Ro
mâniei din cadrul Campionatului european, repre
zentativa Elveției a întilnil aseară la Basel selecțio
nata Cehoslovaciei Meciul s-a încheiat cn rezulta
tul de 2-1 (1-1) în 
slovaci. Au marcat: 
Odermatt.

Savoarea fotbaliștilor ceho- 
Gelela și Jokl, respectiv,
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