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Concurs Internațional de gimnastică la București
In ziua de 14 mai, sala Floreasca din Capitală va găz

dui întîlnirea internațională de gimnastică dintre reprezen
tativele de juniori ale R. F. a Germaniei și selecționatele 
școlare ale României. Programul cuprinde numai exerciții 
liber alese. Vor evolua, printre alții, tinerii gimnaști 
Marlies Stegemann, Angelika Kern, Walter Mossinger, Man
fred Detlefs (R. F. a Germaniei), Maria Andrioaie, Alina 
Goreac, Irina Sărăcuț, Nicolae Achim, Mircea Gheorghiu, 
Aurel Bunescu (România). al României. Intra

se vor desfășura la 
greutate 

63 kg, 70

DIN TRIBUNĂ...

Returul finalei românești
Ia volei3 „Ca C. EaU

Miercuri
Astăzi, la Floreasca, meciul decisiv

Așa cum era de așteptat, 
ieri la Floreasca, în cel de-al 

- doilea meci al finalei mascu
line de volei a „C.G.E*

DINAMO — RAPID, fero
viarii au luptat cu deosebită 
dîrzenie să-și ia revanșa pen
tru înfrîngerea suferită sîm- 
bâtă. Si au reușit. Ei au dis
pus de dinamoviști, după o 
oră și 25 de minute de joc, cu 
3—1 (6, —6, 13, 5).

Dar, infirmarea majorității 
pronosticurilor, echilibrarea 
situației și apoi victoria clară, 
Rapid (antrenor—I. Ponova) 
nu le-a izbutit doar luptînd 
cu dîrzenie (hotărî toare în 
setul 3), ci adăugîndu-i a- 
cesteia, printr-o foarte bună 
pregătire a partidei, o orien
tare tactică superioară în a- 
tac, în care a predominat va
rietatea finalizărilor (NICO
LAU, PLOCON și, în parte, 
GRIGOROVICI). Acestea le- 
au fost cu putință giuleșteni- 
lor mulțumită unui excelent 
joc de apărare, la blocaj și 
în linia a doua, coordonării 
și paselor remarcabile servite 
trăgătorilor, de către 
GAN îndeosebi. De 
cealaltă a fileului. 
începînd cu nefirească 
meciul s-a comportat 
sub adevărata sa valoare, fără 
îndoială că și drept urmare 
a ripostei energice și înalt 
calitative date de către 
Rapid. Șovăieli în defensivă, 
la dublarea blocajului, o coor
donare deficitară, pase ne judi
cios date liniei ofensive și, 
în fine, lipsă de varietate și 
combinații în atac, — iată 
scăderile dinamoviștilor. De la 
Dinamo, singuri SMERECIN
SCHI, SCHREIBER, mai mult 
la început, și — partial — 
CORBEANU s-au apropiat 
de nivelul posibilităților lor.

Calde felicitări și toată con
siderația pentru „veteranii6* ce
lor două echipe, jucători care 
s-au dăruit cu pasiune sportu
lui preferat, oferind tineretului

DRA- 
partea 

Dinamo 
reținere 

mult

nostru uit excelent exemplu d» 
comportare sportivă.

RAPID a jucat în formația: 
Plocon, Chezan, Drâgan, Gri- 
gorovici, Nicolau, Mincov; Do- 
hre, Costinescu, Ardelea, iar 
DINAMO — Smerecinschi, 
Cozonici, Derzei, Schreiber, 
Ganciu, Corbeanu; Stoian, Pa- 
pugiu, Duțică, Tîrlici

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

Cu mingea pasată de Drăgan. Crigon 
blocajul dinamoviștilor Snierccinsehi •

CE NU SE VEDE

de lupte libere
Ea sfîrșitul acestei, săptă- 

mîm va avea Ioc în Capitală 
cea de a Vl-a ediție a Tur
neului internațional de lupte 
libere 
cerile 
șase categorii de 
(52 kg, 57 kg, 
kg, 78 kg și 87 kg) și h 
ele vor participa sportivi din 
Bulgaria, R.D. Germană, Po
lonia, Suedia, 
bineînțeles din România. Se 
mai așteaptă confirmarea de 
participare la turneu a luptă
torilor turci.

Meciul a fost arbitrat corect de 
P, LANGE (R.D. Germană), 
secondat atent de L. KET- 
TNER (Cehoslovacia).

Meciul decisiv, perfect des
chis oricărui rezultat, ta avea

loc 
tot

>vici (Rapid) trage peste 
i Cozonici.

Foto: A. Neagu 

azi tncepind de la ora 17, 
in sala Floreasca.

CONSTANTIN FAUR
Biletele pentru această în- 

tilnire s-au pus in vînzare 1» 
casa speciali. din str. Ion 
VM«r

Ceea ce dimensionează, 
înainte de toate, frumuse
țea morală a sportului 
?ste trăinicia raporturilor 
etice — respectul reciproc 
al sportivilor și spectato
rilor pentru muncă și timp, 
pentru încordarea și dăru
irea din teren sau pentru 
emoția covîrșitoare din 
tribună. Uneori, nepăsa
rea, dorința de a cîștiga 
cu orice preț, vedetismul 
sau nesportivitatea ating 
insă echilibrul acestor ra
porturi și atunci rezulta
tele își pierd valențele 
etice. „Faptul divers* de
vine astfel un caz pe care 
in primul rind proprhr-cQP-

Despre unele rezultate bune la finala
campionatului

universitar
de atletism

în această primăvară, aproape 
ne-am obișnuit să începem fiecare 
cronică a concursurilor de atletism 
cu un scurt... buletin meteorologic. 
Aceasta, datorită condițiilor atmosfe
rice, mereu nefavorabile atletilor. 
Nici Ia finala campionatului republi
can universitar de la Bacău natura 
n-a vrut să se dezmintă și ne-a ofe
rit două reprize de ploaie. Una că
tre sfîrșitul primei reuniuni a con
cursului, alta în mijlocul celei se
cunde. Totuși, de ploaie nu au fost 
deranjați decît participants in pro
bele de 5 000 m, 4x100 m si triplusalt. 
concurenți au avut vreme bună, ceea 
permis să obțină unele rezultate valoroase.

La săritura în înălțime. Serban Ioan a înre
gistrat un nou record republican de juniori. Ele
vul antrenorului Constantin Dumitrescu are în 
acest început de sezon o .serie* foarte promiță
toare ; după un 2.06 m Ia 11 martie (record de 
seniori pe teren acoperit), el a înregistrat: 2.07 
m la 15 aprilie. 2.05 m ia 22 aprilie și 2.08 m 
la 6 mai. Cum se observă, el a progresat aproape 
în fiecare lună cu cite un centimetru. Ii dorim 
să nu se oprească aici.

La aceeași probă icefistul Manole Mitilecis și-a 
egalat recordul personal sărind 2.00 m și 
rît — în cădere 
Record personal 
Șepci : 1,95 m. Și

9
Ceilalți 
ce le-a

didă sărituri si peste cit era secunde crainii 
record repnUicnn unirersitar la săritura în înălțime Zo-U>

a dobo- 
2,04 m. 
Andrei 
primele

(Continuare în pag. a 2-a)

— ștacheta înălțată Ia 
și la al treilea clasat, 
la prăjină, atleții de pe

Ileana Silai-2:06,4 la 800m!
Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat 

la Cluj, Ileana Silai (C.S.M.) a realizat un nou 
record republican în proba de 800 m cu perfor
manța de 2:06,4. Vechiul record al țării — 2:06.8 
— fusese stabilit în anul 1961 de Florica Gre- 
cescu. Ileana Silai este eleva antrenorului Gheor- 
qhe Biro.

Concursul de atletism 
duminica trecută, de pe Dina
mo a impus atenției generale 
numele unui tînăr atlet MI
HAI ZAHARIA de la Rapid.

Cine este acest atlet despre 
care pînă acum nu s-au prea 
auzit multe lucruri ? L-am ru
gat pe antrenorul B. ELIAS să 
ne spună cîteva cuvinte des
pre elevul său : „Mișu Zaharia 
este un atlet, cum se spune, 
cu o dezvoltare obișnuită. El 
are, în schimb, remarcabile ca
lități morale, este foarte mun
citor, perseverent și extrem 
de conștiincios. A început să 
practice atletismul în 1962, la 
vîrsta de 18 ani, cînd a reali
zat 6,55 m la lungime și 13.42 
ni la triplu. In 1963 a obținut 
6.90 m și 14,48 m, dar în 1961 
și o bună parte din 1965 n-a 
mai luat parte la concursuri. 
In toamna lui 1965 cînd a

venii se antreneze alături
de alți săritori din grupa mea. 
Zaharia n-a reușit să treacă 
de 6 metri. InsuccesaL departe 
de a-1 fi demobilizat, l-a în- 
dirjit ți mai mult.

Lucrînd cot la cot cu Cio
chină îu lunile de iarnă, el 
a terminat sezonul competiți
ilor de sală cu 7.28 m și, res
pectiv, 15,34 m.

Duminica trecută 
Ce va fi ?— încă 
dare**-.

Din tonul prof.
înțeles destule. între altele și 
intenția lui Mihai Zaharia de 
a îndeplini norma de maes
tru al sportului, de care-1 des
part doar 9 centimetri..

— 7.51 m ! 
putină răb-

Elias am

r. vil.

țtiin(ă a celor vinovați 
trebui să-l sancționeze. Dar, 
iu prea se întîmplă așa...

♦
Meci de „regiune": Insta

latorul Bîrlad — Medicina 
Iași. Dintr-un raport supli
mentar al arbitrului N. Rai- 
nea aflăm că la un moment 
dat antrenorul Faur a cerut 
unora din jucătorii săi — 
Gurguță și Socodol — să-l 
lase pe cei de la Medicina 
să... înscrie ! Erau in calcu
lul antrenorului niște so
coteli cu puncte și golave
raj. Nu irosim spațiul pen
tru a le istorisi acum. 
Cert este că „indicațiile" 
antrenorului au fost ascul
tate și „Medicina” a înscris, 
cit ai bate din palme, două 
goluri. Să fie, pentru... 
returul cu Rulmentul Bir- 
lad. Unul din jucătorii de la 
Instalatorul protestează, face 
apel la cinste, la sportivi
tate. Antrenorul Faur ră- 
mîne pe poziție. Cu prețul 
unei alte 
îl scoate 
Jurcovschi 
ca echipa 
pentru că 
trenor Faur și unii 
colegii de echipă.

Ia sfîrșitul meciului, an
trenorii Faur (Instalatorul) 
și Dragomirescu (Medicina) 
s-au îmbrățișat și s-au fe
licitat reciproc.

incorectitudini : 
de pe teren pe 

cel care 
sa să nu 
așa vrea

dorea 
piardă 
dl an- 
dintre

(Continuare in pag. a 2-a)

Un bazin în care 
înoată... nepasarea

Orașul Cimpina dispune de trei ștranduri, extrem 
de solicitate în zilele de vară. Două dintre ele și anu
me cele ale asociațiilor Petrolul I.C.F.E. și Petrolistul 
Schela Cimpina sînt gata să-și primească oaspeții. 
Al treilea, aparținînd asociației Energia Uzina meca
nică. cel mai modem dintre toate, este lăsat în... voia 
soarteL Gardul e rupt, aleile pline de buruieni, ma
joritatea celor 70 de cabine au ușile deteriorate, iar 
în zid sînt bătute piroane care fin locul cuierelor. 
Dușurile sînt demontate, iar artezienele stricate. Cînd 
am ajuns în dreptul bazinului, cu șase culoare și trei 
trambuline, am avut mai degrabă impresia că ne 
aflăm în apropierea unui laa cu apă stătută de arii 
de zile și înverzită de vegetația crescută aici în voie. 
Curtea ștrandului are gropi și maldăre de moloz, iar 
spațiile pentru odihnă și jocuri distractive sînt pline 
de gunoaie, semn că în această primăvară nimeni 
n-a călcat pe aici.

Privind starea în care se află această bază sportivă, 
după care alții duo dorul, ne întrebam: cum de-i 
rabdă inima pe proprietari să lase cabinele, dușurile, 
bazinul și celelalte instalații să se distrugă ? Nu ne 
râmînea altceva de făcut decît să cerem explicațiile 
cuvenite tovarășilor din 
de la Uzina mecanică, 
dăm cuvîntul inginerului 
asociației Energia.

— Povestea ștrandului

consiliul asociației sportive 
ceea ce am și făcut. Să-i 
Gheorshe Lupu, președintele

nostru începe acum cîțiva
TR IOANITFSCU

(Continuare în pag. a 2-a)



CAIAC-CANOE

CONCURSURI

— Olimpia (G. Budu, C. Lungu) 
2:10. Pe echipe : la juniori cele mai 
multe puncte au fost acumulate de 
Clubul sportiv școlar (102), iar la 
seniori de către Olimpia (95). Men
ționăm că la transcrierea rezulta
telor au fost folosite abrevierile con
venționale, adică : K = caiac, C — 
canoe.

jN SERIE... TLETISM
Mînuitorii bucureșteni ai padelei 

sau pagaei beneficiază în acest 
început de sezon al sporturilor nau
tice de un bogat program competi- 
țional. După concursul inaugural 
(„Cupa Dinamo”) alte două competi
ții e-au înscris — astfel — de cu- 
rind pe agendele caiaciștilor sau ca- 
noiștilor noștri, specialiști — de 
dată aceasta — ai probelor de vi
teză. Și trebuie s-o spunem, din 
capul locului, că ambele întreceri 
s-au bucurat de un real succes 
(participare bogată, multe rezultate 
superioare, organizare corespunzătoa
re).

Cea mai „tare“ competiție a sprin
terilor apei, din cele pomenite mai 
sus, a fost aceea organizată dumi
nică la Snagov și dotată cu „CUPA 
OLIMPIA". Pe program au figurat 
'21 de probe — cîte 7 pentru juniori 
imari, mici și seniori. Au luat 
«startul peste 200 de tineri concu
rrent ; s-ar putea spune „floarea" 
•caiacului și canoei de la noi. Cu 
iacest prilej și-au verificat stadiul 
«de pregătire și toți membrii loturi- 
Jlor republicane de juniori, care s-au 
și clasat, de altfel, pe primele 
locuri în probele la care au partici
pat, cu mențiunea (însă) : în afara 
de concurs. Și o ultimă remarcă 
pozitivă, înainte de a da rezultatele 
principale : apreciem ca inspirată 
inițiativa programării acestei con
fruntări sportive pe Snagov, lac 
ce oferă condiții optime de verifi
care. învingători ; juniori II, K 1 —
D. Petrescu (C.S.S.) 2:02 ; K 2 — Di
namo (A. Manea, I. Samovschi) 1:57; 
K 4 — Olimpia (Gh. Ion, Stanciu, 
Torok, Tomașek) 1:49 ; C 1 — Gh. 
Carpov (Dinamo) 2:27,5 ; C 2 — Di
namo (I. Buhaev, V. Iacob) 2:12 ; 
junioare II, K 1 — Maria Lovin (Din.) 
2:22,7 ; K 4 — C.S.S. (V. Cojan, E. 
Tudor, E. Cotoran, E. Anghel) 2:18,5; 
juniori I, K 1 — Roco Rujan (Din.) 
1:57 ; K 2 — C.S.S. (Gh. Pantea, M. 
Zahiu) 1:51 (în afară de concurs : 
.E. Botez, R. Rujan 1:46,9 și N. Smul, 
^P. Graciov 1:48 — ambele echipaje 
«din lotul rep. jun.) ; K 4 — C.S.S. 
<(T. Negrescu, I. Dragotă, E. Dumi- 
trașcu, I. Clapa) 1:41 (E Botez, M. 
Stoica, N. Șmul, P. Graciov — 
1:23) ; C 1 — Daniel Crăciun (Din.) 
2:17.3 ; C 2 — Ancora Galați (V. 
iKăstase, P. Năstase) 2:01,7 ; junioa
re II, K 1 — lordana Ciolacu (Stea
ua) 2:22,5 ; K 2 — Dinamo (P. Pin- 
-dic, M. Humă) 2:09,7 (M. Lovin, I. 
«Ciolacu — 2:06) ; seniori, K 1 — Do
rin Mitrea (Din.) 2:00,7 ; K 2 — Di
namo (A. Pavlovici, Gr. Sciotnic) 
1:47,5. Toate probele de mai sus 
s-au desfășurat pe 500 m. Iată și 
rezultatele curselor de seniori dis
putate pe pista de 1 000 m : K 1 - 
V. Roșea (Din.) 4:10 ; K 2 — Dinamo 
(A. Sibek, Gh. Sivizin) 3:52,5; K 4 — 
Dinamo (D. Galan, Z. Cornei, O. 
.Rujan, I. Sipoș) 3:25 ; C 1 — V. Bu- 
telchin (Din.) 4:45,5 ; C 2 — Dinamo 
<A. Dumitru, I. Poliacov) 4:21,8. In 
^clasamentul general (jun. 4- sen.) 
•care cuprinde reprezentanții a nouă 
rsecții de caiac-canoe pe primele 
’locuri : 1. Dinamo 313 p ; 2. C.S.S.
128 p ; 3. Olimpia 116 p ; 4. Șc. sp. 
2 98 p etc.

Cu citeva zile înainte a avut loc 
și deschiderea „stagiunii" nautice 

;pe lacul Herăstrău. Debutul com- 
petițional din Capitală a beneficiat 
'de aceeași participare largă (200 de 
concurenți), in unele probe (caiac 
4 juniori și caiac 2 juniori) stabilin- 
du-se chiar mici recorduri în ma
terie : cite 13 echipaje In start ! în
vingători : juniori, K 1 — D. Petres
cu (C.S.S.) 2:10 ; K 2 — C.S.S. (Gh. 
Pantea, M. Zahiu) 1:59 ; K 4 — Di
namo (I. Bălan, E. Vîlcu, I. Pascu, 
I. Crăciun) 1:47 ; C 1 — D. Crăciun 
(Din.) 2:08 ; C 2 — C.S.S. (C. Cos- 
tescu, M. Drăguț) 2:12 ; junioare, K 1 
— Niculina Nițu (Din.) 2:46 ; K 2 — 
Șc. sp. 2 (Mariana Ene, Geta Po
pescu) 2:30 ; K 4 — Șc. sp. 2 (M. 
Brancu, S. Ivan, L. Becea, M. Teo- 
dorescu) 2:21 ; seniori, K 1 — G. Ca- 
lan (Olimpia) 2:07 ; K 2 — C.S.S. 
(L. Petcu, I. Dragotă) 1:58 ; K 4 — 
Olimpia (A. Costin, A. Olaru, A. An
drei, G. Moraru) 1:42 ; C 1 — F. 
Constantinescu (Olimpia) 2:20 ; C 2

DE LA START 
LA SOSIRE

• In cadrul unui concurs desfă
șurat duminică la Cluj, Radu Rusu 
(CSM) a parcurs 1000 m în 2:28,0
— record republican de juniori (v.r. 
2:28,6 Gh. l’lăcintaru — 1961) iar 
lulia Crișan (Șc. sportivă) a realizat 
cu 41,7 s un nou record de junioare 
pe 300 ni (v.r. 42,2 s Ana Beșuan— 
Socol — 1962). In proba de 400 m 
Ileana Silui a obținut 56,3 s.

© Cea de a XXIl-a ediție a tra
diționalei competiții de marș „Circui
tul l’.T.T." a cunoscut un frumos 
succes. Rezultate: începători — 3 km: 
C. Stan (PIT) 15:37,0, E. Otogon 
(PTT) 15:48,0; juniori mici—3 km: 
M. Prandurel (CSS) 15:10,0, P. Ene 
(Metalul) 16:03,0: iuniori mari—5 
km: C. Stoica (PTT) 23:49,0, C. 
Dinu (Se. Sp. nr. 2) 24:07,0; seniori
— 20 km: L. Caraiosifoglu (Dinamo) 
11141:28,0, V. Hie (Dinamo) lh 
41:32,0, M. Perșinaru (PTT) lh 
43:17,0, I. Bogdan (Metalul) lh 
44:30,0, V. Suh (Dinamo) 11145:34,0, 
I. Baboie (PTT) lh47:03,0, veterani
— 3 km: D. Paraschivescu (PTT), 
I. Bibirigea (PTT), 1. Dobrescu 
(Dinamo). Clasamentul general pe e- 
cliipc: 1. PIT <>8 p, 2. Dinamo 41 
p, 3. Metalul 29 p, 4. Șc. Sp. nr. 2 
24 p, 5. CSS 23 p, 6. Farul C-ța 3 
p, 7. Rapid 2 p. (Nicolae D. Nicolae)

9 Cornelia Popescu a sărit dumi
nică, în Capitală, 1,63 m la înălțime 
-— record personal, iar Alina Popescu 
a obținut 5,48 m la lungime.

• La Mediaș, Tunase Ilie a reali
zat la prima sa cursă pe 5 000 ni 
15:44,4 (!), la ciocan Fr. Aniels 
54.80 ni.

• Baia Mare: suliță: Z. Toth 
60,05 m — rec. regional; disc: Maria 
Maco 39,60 m — ree. regional.

Despre unele rezultate 
bune la finala 

campionatului universitar

200 m, probă în care Dimitrie 
Grama (Univ. Cluj) a înregistrat 
— cu 21,8 sec — cea mai bună 
performantă românească din a- 
cest sezon. Grama a clștigat de 
altfel și la 400 m, cu un nou re
cord personal: 49,0.

Una dintre cele mai „tari” pro
be ale finalei universitare a fost, 
așa cum prevăzusem, cea de 110 
mg. Viorel Suciu 14,4 (cea mai 
bună performantă românească a 
anului), Adalbert Schneider 14,6, 
Dan Hidioșanu 14,7 și Ștefan Sat- 
mari 14,9 — iată o ordine a so
sirii mai bună decît la „naționa
lele” de seniori din 1966,

Din restul performantelor înre
gistrate mai putem remarca: 54.4 
la 400 mg (Ad. Schneider — Po
lit. Tim.), 12,4 la 100 m și 11,5 la 
80 mg (Viorica Enescu — I.C.F.), 
12,4 la 100 m (Anca Gheorqhe — 
Pedagogic Pitești).

Cam atit despre aspectele po
zitive ale campionatelor republi
cane universitare. Despre unele 
lucruri mai puțin bune va fi ne
cesar însă să revenim într-un ar
ticol viitor

ADRIAN IONESCU

| Qandbal

LA ZI • LA ZI
Rezultate din seriile secunde 

ale campionatului masculin.
Seria a Il-a : Voința București — 

Metalul Copșa Mică 7—8 (4—3) ; Teh- 
nometal Timișoara — Textila Cis- 
nădie 15—11 (10—5) ; Știința Lovrin
— Cauciucul Or. Gh. Gheorghiu-Dej 
11—11 (5—5) : Timișul Lugoj — Rapid 
București 23—18 (9—$)•

Seria a Il-a (studențească) ; Pe
dagogic Bacău — Universitatea Cra
iova 14—6 (2—2) ; Politehnica II Ti
mișoara — Universitatea Cluj 12—18 
(5—9) ; Politehnica Brașov — Știința 
Petroșeni 15—10 (9—3) ; Politehnica 
București — I.C.F. 24—16 (11—3) ; U- 
niversltatea II București — Medicina 
Tg. Mureș 13—10 (7—7).

ZI
1

Semifinala campionatului republican pe echipe
La București, Craiova, Piatra Neamț și Baia Mare au început sîm- 

bătă semifinalele campionatului republican de șah pe echipe mixte.
După 3 runde, în grupa din Capitală conduce Constructorul Bucu

rești cu 13 puncte, urmată de Spartac — 11'/2 puncte, Universitatea 
București — 8, Constructorul Galați — 2'/2 Și Progresul Pitești -*» 
1 punct.

In prima rundă, s-a înregistrat și prima surpriză: actuala cam
pioană, Constructorul București, a ciștigat doar la limită (3‘/2—2'/2) în- 
tîlnirea cu modesta formație Constructorul din Galați. Alte rezultatei 
Spartac — Universitatea 3'/2—l’/2 (runda 1), Constructorul București-4. 
Spartac 4—2. Universitatea — Progresul Pitești 5l/2—>/2 (runda a 2-a),; 
Spartac — Constructorul Galati 6—0, Constructorul București — Pro
gresul Pitești 5>/2—’/j (runda a 6-a).

In iinală se califică primele două clasate în fiecare grupă.
T. NICOARÂ

MARE DARAUA
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MAI ____
DECIT OCAUA-

(Urmare din pag. 1) 
trei locuri și-au îmbunătățit re
cordurile personale : Nichifor l.i- 
gor (I.C.F.) 4,30 m, Cornel Pop 
(LIniv. Cluj) 4,10 m, Mihai Muha 
(Polit. Iași) 4,10 m. Ligor și Pop 
sînt încă juniori.

Se pare că în probele de sprint 
studenții vor să se impună aten
ției selecționerilor lotului repu
blican. La 100 m, în semifinale, 
pe foile de cronometraj s-a în
scris de patru ori 10,8 (realiza
tori : Aurel Fieraru, Iuliu Moldo- 
veanu, Constantin Rizon și Ale
xandru Munteanu) și de două ori 
10,9 (Coman Agapie și Iancu Or- 
ghidan). Remarcăm că C. Agapie 
(I.S.E. Buc.) a sărit și 7,12 m la 
lungime, iar Al. Munteanu (Con
strucții Buc.), un tînăr care prac
tică doar de doi ani atletismul, 
a obținut un timp bun (21,9) și la

1.
2. 
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CLASAMENTE LA
MASCULIN, SERIA

Dinamo Buc. 13 13 0 0 229:108 26
Steaua 13 12 0 1 215:134 24
Din. Bacău 14 7 0 7 199:149 14
Polit. Tim. 14 7 0 7 213:176 14
Univ. Buc. 13 7 0 6 175:146 14
Din. Brașov 15 7 0 8 192:202 14
C.S.M. Reșița 15 6 0 9 190:245 12
Raf. Teleajen 15 5 2 8 174:230 12
Polit. Galați 13 4 1 8 155:183 9
Agron. Iași 15 C1 1 14l 119:288; 1

FEMININ, SERIA
Rapid Buc. 15 12 1 2 161:101 25
Univ. Tim. 15 11 0 4 144: 75 22
Univ. Buc. 15 9 1 5 110: 84 19
Rulmentul Bv. 15 8 1 6 153:152 17
Mureșul Tg. M. 15 8 0 7 109:118 16
Lie. nr. 4 Tim. 15 7 1 7 121:119 15
Confecția Buc. 15 5 3 7 97:110 13
Progresul Buc. 15 5 2 8 130:149 12
Voința Sig. 15 2 2 11 116:173 6

MASCULIN, SEJ 
Texti’a Cisnădie 
Met. Copșa Mică 
Voința Buc. 
știința Lovrin 
Timișul Lugoj 
Rapid Buc. 
Cauciucul Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej 
Tehnometai Tim. 
Tractorul Bv. 
Voința Sibiu

FEMININ,
Sibiu

2. Constr. Tim.
3. Voința Odorhei
4. Șc. sp. nr. 2 Buc.
5. Șc. sp. Buzău
6. Șc. sp. Petroșeni
7. Textila Buhuși
8. Spartac C-ța.

9. Favorit Oradea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15
15
15
15

A
0 
0
2 
2
0 
3

6
6
5
5
7
6

II-A
243:216
187:169
193:174
200:209
224:225
157:148

18
18
18
18
16
15

I
I
I
I
I
I
I
I

8.
9.

10.

15

1. C.S.M.

5
15 5
14 5
14 4

182:175
164:183
190:218
185:208

13
12
11

9

I

în rubrica noastră o- 
părută la 12 aprilie 
1967, sesizam neregulile 
existente la asociația 
sportivă „Stuful* Tul- 
cea, care a vindut drept 
bilete la un meci amical 
al echipei de fotbal 
(care activează în ca
tegoria C), „invitații* la 
o... reuniune tovără
șească.

însușindu-și critica, 
consiliul asociației spor
tive ne aduce la cunoș
tință că e vorba, de 
fapt, despre reuniuni 
cultural-sportive, prin 
care se urmărește reali
zarea de VENITURI în 
bugetul asociației.

Și pentru a întări cele 
spuse, consiliul asocia
ției „Stuful* Tulcea ne 
comunică (negru pe alb) 
bilanțpl:

In cazul în speță s-au 
realizat din vi uzarea in
vitațiilor 1 145 lei. Din 
care s-au cheltuit:

— 545 lei — costul 
mesei servite echipei 
oaspe.

— 115 lei — cheltu
ieli de organizare.

— 447 lei — 
cantonamentul de 
al echipei de 
„St uf ui" Tul cea 
cu totul interzis !

38 LEI ( !!! ) 
tig... curat !

Nu încape îndoială 
că în urma acestei 
„acțiuni** bugetul aso- 
ciației sportive „Stuful* 
Tulcea s-a echilibrat...

a atleticii grele (și atît 
de deficitară la noi) — 
se înscrie printre prefe
rințele lor. După cum 
nu-i de mirare că la do
rința acestora a luat fi
ința în oraș o secție de 
haltere.

Secția există, dar ac
tivitatea ei este mult 
stânjenită de dezintere
sul organelor sportive 
locale. Antrenamentele 
— spre pildă — se e- 
fectuează în... magazia 
unuia dintre halterofili 
(Niculae Roșea).

Lipsa totală de spri
jin din partea consiliu
lui orășenesc UCFS nu 
i-a descurajat — deo
camdată — pe haltero
filii vîlceni. Invăfati 
cu... greutățile ei luptă 
să le învingă. Din pă
cate, mai mult la fi
gurat. Să le dăm o mină 
de ajutor!

prezentaseră la joc, așa 
că...

Faptul ridică 
multe întrebări:

1. Cum este posibil 
ca doi sportivi legitimați 
la o echipă să... cumu
leze și atribuția de ar
bitri ai jocurilor acestei 
formații ?

2. De ce o formație 
(Voința) se prezintă la 
joc fără a putea eonta 
măcar pe eei 6 jucători 
regulamentari cu care să 
intre pe teren ?

3. Cine suportă chel
tuielile efectuate ?

4. Ce măsuri va 
CSO Baia Mare ?

mai

lua

CUMULARZII

I
I
I
I 
I
I
I

OASPEȚI 
NEPOLITICOȘI

I

3 7
2 8
1 8
1 9

SERIA A
2 3
3 3
2 4
2 5
1 6

15
15
15
15
15
15
15
15

15

10
9
9
8
8
7 1
7 1
5 2

105: 67 
115: 85 
133:104 
149:139 
86: 89

128:104 
108:110
83:112 

82:127

22
21
20
18
17
15
15
12
8

Ce nu se vede

I
I
I
I

senii- 
■ 2 zile 

fotbal 
(lucru 

’)

— cîș-

IN LUPTĂ 
CU GREUTĂȚILE

La Rîmnicu Vîlcea 
sînt multi tineri vin joși. 
Nu-i de mirare, deci, că 
halterele — această ra
mură atît de frumoasă

La jocul de volei din
tre echipele „Voința* și 
„Arhitectul*, din Buia 
Mare, au fost delegați 
drept arbitri tovarășii 
P. IOAN și C. ADAL- 
BERTH. Ambii cu... 
acte în regulă și — mai 
ales — cu... baremul 
achitat. Dar, la ora fi
xată, nici unul dintre 
cei doi „cavaleri ai flu
ierului* nu era prezent 
la datorie. în disperare 
de cauză, pe scaunul 
„principalului* a luat 
loc un alt arbitru, aflat 
întîmplător acolo, tov. 
C. 11 ORI A.

Unde se aflau oare 
P. Ioan și C. Adalberth, 
cărora CSO Baia Mare 
le încredințase delegați
ile cu nr. 45 și, respec
tiv, 50 spre a conduce 
acest joc ? Foarte a- 
proape : pe... teren, în... 
formația echipei Voința. 
Doi dintre titulari nu se

La 20 aprilie urma să 
evolueze la Șomcuta 
Mare, intr-un meci ami
cal, echipa de categoria 
C, Chimica Tîrnăveni.

S-au făcut afișe, s-a 
pregătit terenul, au fost 
vindute bilete, s-au pre
gătit (și s-au plătit an
ticipat ) cazarea și masa 
pentru cei 18 oaspeți

Dar, oaspeții n-au ve
nit. Spectatorii prezenți 
in număr mare la teren 
au așteptat cît au aș
teptat, apoi și-au văzut 
de treabă.

Șomcutenii speră ca 
blestemele lor să-i a- 
jungă pe cei de la Chi
mica. Și, judecind după 
poziția în clasament a 
fotbaliștilor de la Tîmă- 
veni (la 9 puncte de li
der, de unde aveau pre
tenții de promovare în 
categoria B), se pare 
că i-au și ajuns!...
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Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE 

și 
DAN GÂRLEȘTEANU 
după scrisorile co
respondenților noștri

I
I
I

-întotdeauna- din tribună...

Un bazin în care înoată
...nepăsarea

(Urmare din pag. 1) 

ani, cind în mod normal trebuia 
să intre în reparație. S-au amî- 
nat. lucrările de la an la an, în- 
trucît nu au fost „prinse" în 
planul de reparații pe uzină.

— Bine, dar cu banii care s-au 
strîns din încasările de la cetă
țenii care l-au frecventat astă- 
vara. ce s-a făcut ?

— Neîntreținut cum trebuie, 
ștrandul nostru a fost mai puțin 
populat în anul 1966, amatorii de 
înot fiind atrași de celelalte două 
bazine din oraș. Totuși, banii 
care s-au strîns au fost cheltuiți 
pentru activitatea de performan
ța a echipelor de motociclism și 
box, am cumpărat ceva echipa
ment și... cam atît.

— Dacă ștrandul este lăsat să 
se deterioreze, cum o să mai 
procurați fondurile necesare echi
pelor de performanță ?

— Aveți dreptate. Se impun 
urgent unele măsuri. Asociația

sportivă nu are la ora actuală 
posibilități să pună singură 
ștrandul la punct. Am mai ape
lat, pentru că, de fapt, ștrandul 
e proprietatea uzinei, la ajutorul 
conducerii acesteia. Pînă acum 
însă... Printr-un efort colectiv, 
baza noastră sportivă ar putea 
fi reamenajată și redată activi
tății sportive cînd se va inaugura 
noul sezon.

Ce-i rețin pe tovarășii de la 
Uzina mecanică să treacă la trea
bă ? După părerea noastră, în 
loc îi țin lipsa de inițiativă și 
nepăsarea față de buna gospodă
rire a propriei lor baze sportive. 
La fel de grav este faptul că și 
activiștii Consiliului orășenesc 
UCFS dau dovadă de dezinteres 
față de întreținerea acestui 
ștrand, fiind gata să arate că 
principala cauză a rămînerii în 
urmă în acțiunea de dezvoltare 
a înotului în orașul Cîmpina o 
constituie lipsa de... baze spor
tive.

(Urmare din pag. 1)

Scena ne amintește de Caragiale, 
de fățărnicia și ipocrizia eroilor 
lui. Vorba aceea: „Curat mur
dar..."

★
Am așteptat multă vreme răs

punsul la critica pe care ziarul 
nostru i-a îăcut-o tovarășului 
F.ugen Titea, președintele asocia
ției sportive Minerul din Baia 
Sprie, pentru unele lipsuri din ac
tivitatea sa, pentru că se preocupă 
exclusiv de echipa de fotbal, 
neglijind celelalte secții și sportul 
de masă din această asociație.

Recent, am aflat cum și-a „în
sușit" tov. Eugen Titea critica 
noastră. Primul „semn" a fost... 
interzicerea jocurilor de volei ale 
echipei știința, programate din 
timp pe acest teren (unicul din 
localitate). La intervenția proî. 
de educație fizică Al. Domuță și 
a direcțiunii liceului, administra
torul bazei sportive, Ștefan Eghi, 
a răspuns că are dispoziție scrisă 
de la tovarășul președinte să nu 
lase nici un elev să pună piciorul 
pe terenul de volei.

Ce-o să urmeze acestor rînduri ? 
Nu cumva va „plăti" o altă echipă 
(de handbal, lupte sau gimnas
tică) ? Dacă se va întimpla așa,

atunci vom cere să plătească și 
președintele.

A
Juniorii de la Oltul Rm. Vîlcea 

și Dunărea Giurgiu iși disputau cu 
multă ardoare ultimul sfert de oră 
al meciului din cadrul campiona
tului republican. Unul din jucătorii 
„Oltului" se accidentează. O he
moragie pe care o observă și ul
timul spectator din tribună. Un 
singur om nu vede nimic. Sau 
se face că nu vede. Este... medicul 
I. Costescu. Ce, să se complice 
omul ? El a venit să aibă grijă 
de... seniori (Oltul Rm. Vîlcea), 
nu de puștii ăștia care aleargă 
pină nu mai pot tot terenul. Și 
pînă la meciul celor „mari" 
(Oltul Rm- Vîlcea — Dinamo 
Bacău) doctorul mai are 15 minute 
de relaxare, O țigară, o șuetă, 
un pronostic ! Puștiului ăla o să-i 
treacă. S-o găsi cineva să-i dea o 
batistă și să-i șteargă fața plină de 
singe. Ce vă spune conștiința, 
tovarășe Costescu ?

★
îl înțelegem pe tovarășul Emil 

Brasoveanu. conducătorul echipei 
feminine de volei de la Științe 
Economice, care ne relatează cu 
amărăciune povestea deplasării 
sale la Cluj. Pe scurt, gazdele — 
echipa Medicina — au... uitat de

oaspeți. Trenul a sosit la miezul 
nopții. Au urmat telefoane pe la 
toate căminele studențești (2, 3, 
4, 5, 14) din Cluj. Apoi, pe jos, 
spre centru. Și a început 
„cursa" pe la hoteluri. „N-aveți 
o cameră liberă" ? Nimic. Nici 
la Central, nici la Continental, 
nici Ia Astoria sau la Tran
silvania.

în sfîrșit, victorie ! Fetele au 
găsit adăpost prin bunăvoința 
administratorului de la complexul 
de cămine. Dar era trecut de—. 
2.30 ! Conducătorul delegației a 
trebuit insă să umble toată noap
tea pe străzile Clujului.

Cînd te gîndețti că, după meciul 
de la București antrenorul clujen- 
celor, Gh. Danciu. spunea Vă 
mulțumesc foarte mult pentru fru
moasa primire pe care ne-ați 
făcut-o. Vă răminem îndatorați.

Am văzut goliciunea promisiu
nilor. Poate că altădată...

★
Ne oprim — deocamdată — 

aici ! Ne propunem însă să reve
nim cu discutarea unor asemenea 
intîmplări care nu toate se văd 
din tribună, dar care se reflectă 
negativ în evoluția sau comporta
rea unor sportivi, antrenori, spec
tatori ș.a. Pentru că ni siat 
cîtuși de puțin cazuri mărunte.



Qotbal BULETINUL CATEGORIEI C
SERIA EST ---------------------------------------

DIN CARNETUL CRONICARULUI
LALELE...

Nicidnd n-am văzut pe un teren 
de fotbal aii tea flori. Pionieri, vreo 
25 la număr, cu brațele pline de 
lalele au așteptat pînă ce echipele 
au salutat publicul, apoi au țișnit 
spre jucători și arbitri, oferindu-le. 
La rindul lor jucătorii s-au împrăș
tiat și le-au aruncat publicului. A 
fost un moment plăcut, de destindere 
a unof nervi încordați la maximum, 
atît pe teren cit și în tribune.

l-am văzut pe fotbaliști în cabine 
crispați, am văzut publicul „pornit* 
să-și ducă echipa la victorie. Dar, 
după ce pionierii și lalelele au invadat 
stadionul jucătorii au început să ti iu
bească, iar publicul să aplaude. Tonic 
al bunei dispoziții, florile, frumoasele 
flori, au îndepărtat ca prin farmec 
parcă acel „să cîștigăm cu orice preț* 
care duce de obicei la denaturarea 
partidei. Și cită nevoie aveau de am
bele puncte și C.S.M.S.-ul și Dinamo ! 
Nu se poate spune că în decursul 
celor 90 de minute echipele nu s-au 
„bătut* pentru obținerea lor. A fost 
însă o luptă bărbătească, dusă în 
spiritul cel mai sportiv posibil.

Pentru toate acestea jucătorii au 
primit notele meritate (în general 
bune), arbitrul cinci stele, iar croni
carul, deși meciul s-a terminat zero 
la zero, nu a criticat nici pe Frățilâ 
și nici pe Cuperman pentru inefica- 

• citate, deși avea motive. De ce ? 
Poate iot din cauza lalelelor...

C. MANTU

ARBITRAJE... SENTIMENTALE
Există vreo diferență între un fault 

comis în afara suprafeței de pe
deapsă unul ce se produce în 
interiorul lui? Regulamentul nu face 
nici o deosebire între unul și altul. 
Ai îmbrîncit un adversar — e fault, 
l-ai pus piedică — e fault. In 
careu, sau în afara lui. Alte reguli, 
alte îndrumări, alte... nuanțe, ca să 
le spunem astfel, nu există. Suu n-ar 
trebui să existe („n-a fost poziție

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

C S.M.S. Iași—Ceahlăul P. Neamț
1— 0 (0—0), Gaz metan Mediaș— 
Chimia Făgăraș 3—1 (2—1), Glo
ria Bîrlad—Progresul Brăila 1—3 
(1—0), Sătmăreana—Medicina Cluj
2— 2 (2—2), Vagonul Arad—C.F.R.
Timișoara 2—2 (1—1), U.T.A.—
C.F.K. Arad 3—0 (3—0). Unirea 
Focșani—Oțelul Galați 0—2 (0—1), 
Unirea Dej—Minerul Baia Sprie 4—0 
(4—0), Tractorul 
roșu Brașov 1—0 
Pașcani—Fores ta

Brașov—Steagul
(0—0), C.F.R.

Fălticeni 7—0
(3—0), Textila Buhuși—Metalul Ră
dăuți 3—0 (1—0), Metalul Tlrgo- 
viște—Flacăra Moreni 1—0 (0—0), 
Metalul Hunedoara—Mureșul Deva 
2—0 (0—0), Crișul Oradea—Mine
rul Baia Mare 5—0 (4—0), Faianța 
Sighișoara — C.S.M. Sibiu 1—0 
(0—0).

Joi - cuplaj 
pe stadionul Giuleștî
Continuîndu-și pregătirile în vederea 

etapei de duminică, Rapid va susține 
o partidă amicală în compania for
mației de categoria B, Metalurgis
tul București. Meciul începe la 
ora 17. In deschidere, de la ora 
15,15, Rapid C.F. București (cate
goria C) va întîlni echipa de junior^ 
a Rapidului. 3 

de gol*, „faza s-a produs undeva 
lateral*, „scorul era 0—0* etc. etc.).

In practică însă, arbitrii „tratează* 
de o manieră deosebită aceste infrac
țiuni, în funcție nu de litera regu
lamentului, ci de... locul unde au 
fost comise. Duminică, de pildă, în 
meciul Steaua—Universitatea, Cîm- 
peanu, nedînd drumul imediat la 
balon, a alunecat, a căzut și nu l-a 
mai putut opri pe Sorin Avram, care 
intrase între timp in posesia mingii, 
decît prin fault în interiorul supra
feței de pedeapsă. Arbitrul, N. Cursa- 
ru, care în general a condus bine, 
a... închis ochii. îl întrebăm la modul 
cel mai sincer, pe N. Cursant: ar 
fi sancționat sau nu atacul lui Cîm- 
peanu asupra lui Sorin Avram, dacă 
faza s-ar fi produs în afara care
ului ? Cu siguranță că da, întrucît 
atacul lui Cîmpeanu fusese neregu
lamentar. Dar pentrucă infracțiunea 
s-a produs foi careu, prevederile 

precise ale regulamentului au fast 
ignorate.

Un caz izolat ? Nu. La fel avea 
să procedeze și un alt arbitru care 
s-a evidențiat în ultimul timp, N. Hai
nea, neacordînd lovitură de la 11 me
tri pentru Rapid, la un fault comis 
asupra lui Dumitriu numai — este 
supoziția noastră •— fiindcă scorul 
era atunci 0—0. Dar acesta poate 
fi, cel mult, un raționament de spec
tator și nicidecum de arbitru, care 
nu trebuie să se lase condus de 
considerente... sentimentale, ci de 
prevederile clare și categorice ale 
regulamentului de joc.

JACK BERARIU

ACEASTA SE CHEAMĂ 
ANTIJOC

Fără îndoială, pasa este un element 
de bază în jocul de fotbal. Jucătorul 
care nu stăpînește acest procedeu teh
nic nu poate face față azi intr-o 
echipă. Iar în prima categorie, desi
gur, pretențiile sînt și mai mari.

Cînd o echipă însă folosește acest 
procedeu ca pe un scop în sine, cînd 
urmărește ca prin aceasta să tragă de 
timp și nicidecum să-și pregătească 
atacul (pastnd la nesfîrșit pe metru 
pătrat), procedeul devine o armă îm
potriva jocului propriu-zis. Steagul 
roșu ne-a prezentat o mostră în acest 
sens, în meciul cu Rapid. In fața li
niei defensive s-a format „careul* 
Pescaru-Nă ftănăilă-Gane-Goran. Ei
s-au postat in mijlocul terenului — 
zona care în fotbalul modern nu prea 
interesează — unde au început să de
monstreze calități tehnice în preluarea 
și trimiterea balonului pe distanțe 
foarte mici de 2—3—4 m și cu ex
cepții la distanțe mai mari de 6—8 m. 
Ca să mai cîștige o secundă-două au 
mai făcut o preluare, au trimis balonul 
peste cap sau printre picioarele adver
sarilor. Multe din „numerele* lor au 
plăcut publicului, au fost aplaudate. 
Dar brașovenii au rămas doar cu a- 
ceste aplauze și au plecat acasă fără 
nici un punct.

Steagul roșu e marea revelație a 
returului. De la 9 puncte a ajuns la 
22 și a scăpat de emoțiile retrogra
dării. Acest „marș triumfal* a fost 
rodul unui joc ofensiv (sau în de
plasare a unui joc bun de apărare cu 
contraatacuri bine organizate). Cu Ra
pidul insă, spre surprinderea tuturor, 
echipa a uitat de poarta adversarului 
și a jucat mai mult de-a latul tere
nului. Rezultatul se cunoaște. Meciul 
a fost pierdut. Doar cu 1—0, dar cele 
două puncte au revenit adversarului. 
Așa că, considerăm câ ar fi bine ca 
Steagul roșu să revină la jocul său 
ofensiv care a scăpat-o de retrogra
dare. Ar fi în folosul echipei și al 
fotbalului nostru.

C. ALEXE

LOCOMOTIVA IAȘI — FLA
MURA ROȘIE TECUCI 3—0 
(0—0). Au marcat Bocescu (min. 
63 și 83) și Boadea (min. 76). A 
arbitrat cu scăpări N. Crețu — 
București. (D. Diaconescu, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — 
GLORIA C.F.R. GALAȚI 2—0 
(1—0). Au înscris Benic (min. 
42) și Luțac (min 75). C. Gheor- 
ghiță — Bacău a condus bine. 
(Zs. Negru, coresp.).

METALUL RADAUTI — UNI
REA FOCȘANI 3—2 (1—1). Go
lurile au fost marcate de Pe
trescu (min. 5), Teudea (min. 70), 
Chețău (min. 72) pentru Meta
lul, Tîlvăr (min. 25), Nichin 
(min. 90) pentru Unirea. (I. Ig
nat. coresp.).

RAPID MIZIL — MINOBRAD 
VATRA DORNEI 3—0 (0—0).
Meciul s-a disputat la Plopeni.

SERIA SUD

Fază din meciul Flacăra roșie București—Electrica Fieni. Folo : St. Ciotloș

I.M.U. MEDGIDIA — PROGRESUL 
CORABIA 4—0 (2—0). Echipa locală 
a dominat mai mult și a obținut pe 
merit această victorie la scor. Au 
marcat : Călin (min. 35), Bașchlr 
(min. 39), Midache (min. 55) și Ca- 
trila (min. 80). Bun arbitrajul lui 
G. Dragomir. (Radu Avram, coresp.).

FLACARA ROȘIE — ELECTRICA 
FIENI 2—0 (0—0). în prima repriză 
ambele echipe au practicat un joc 
lipsit de eficacitate. După pauză, 
bucureștenii au marcat două goluri. 
Autorul golurilor : Marinescu (min. 
56 șl 75), la două centrări ale lui 
Moldoveanu. Arbitrul A. Ene — 
Craiova a condus bine. (E. Dumi
trescu, coresp.).

SERIA VEST
METALUL TR. SEVERIN — 

PROGRESUL STREHAIA 1—1 
(1—0). Meciul s-a disputat la 
Tg. Jiu deoarece terenul din Tr. 
Severin este suspendat. Fiecare 
echipă a dominat cîte o repriză. 
Golurile au fost marcate de Jim- 
boreanu (min. 29) pentru Meta
lul, Glămeanu (min. 57 din 
11 m) pentru Progresul. Foarte 
bun arbitrajul lui I. Ritter — 
Timisoara. (P. Cristea, coresp.).

VICTORIA CALAN — MU
REȘUL DEVA 1—0 (0—0). Gaz
dele au avut mai mult timp 
inițiativa, au ratat multe ocazii, 
printre care și un penalti. Uni
cul gol al partidei a fost mar
cat de Kertes, în min. 86. A 
arbitrat foarte bine R. Sabău 
— Cluj. (A. Tuza, corespj.

CHIMIA FAGÂRAȘ — AU
TOR APID CRAIOVA 2—1 (1—0). 
Joc de slab nivel tehnic. Au 
înscris Boantă II (min. 34 și 62), 
respectiv I. Alexandru (min. 81). 
Arbitrul Gh. Smeureenu — Rm.

SERIA NORD
ARIEȘUL TURDA — STEAUA RO

ȘIE SALONTA 2—3 (1—3). Au mar
cat : Ungvari (min. 11, 25 șj 28) pen
tru Steaua reșie, Sebeleș (min. 6),

Au marcat : Panait (min. 56), 
Filimoțn (min. 64 — autogol) și 
Huza (min. 70). (I. Constanți-
noaie. coresp.).

VICTORIA ROMAN — GLO
RIA BÎRLAD 2—1 (1—1). Victo
rie meritată a gazdelor. în min. 
42 jucătorii Loncovschi (Gloria) 
si Panciu (Victoria) au fost eli
minați pentru lovire reciprocă. 
Au marcat : Panciu (min. 39). 
lancu (min. 85), respectiv Scin- 
teie (min. 4). Foarte bun arbi
trajul lui N. Petriceanu. (G. 
Groapă și C. Broșteanu, coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — PETRO
LUL MOINEȘTI 1—1 (0—1). Au 
înscris : Mangalagiu (min. 18) 
pentru Petrolul, Constantin Du
mitru (min. 75) pentru Textila. 
I. Simion — București a arbi
trat foarte bine, (ion Vieru. 
coresp.).

ANCORA GALATI — META
LUL BUZĂU 2—0 (1—0). La

METALUL TÎRGOVIȘTE — DUNĂ
REA GIURGIU 1—0 (1—0). Ratările
metalurgiștilor, forma foarte bună a 
portarului Penescu (Dunărea), pre
cum și jocul extrem de dur al oas
peților au determinat ca Metalul să 
înscrie doar o dată : Tiron (min. 4). 
Deciziile eronate și slaba autoritate 
a arbitrului St. Lazăr — București 
au influențat jocul. Pentru tempe
rarea atmosferei (vociferări și duri
tăți ale jucătorilor ambelor echipe) 
au fost eliminați în min. 60 jucătorii 
Anghel (Dunărea) și Nițescu (Meta
lul). (M. Avanu, coresp. principal).

MUSCELUL CIMPULUNG — RA
PID C.F. BUCUREȘTI 0—1 (0—0).
Unicul gol al meciului a fost mar-

Vîlcea a condus satisfăcător. 
(Bucur Stoiciu și Tr. Oancea. 
coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
MINERUL ANINA 4—0 (2—0). 
Circa 7000 de spectatori au a- 
sistat la un joc care a fost 
la discreția gazdelor. Au mar
cat : Mercea (min. 3 și 13), 
Secheli (min. 60) și Dobîndă 
(min. 82). N. Vizireanu — Cluj 
a arbitrat bine. (Voicu Albu 
coresp. principal).

A.S.A SIBIU — TRACTORUL 
BRAȘOV 1—1 (0—1). Au înscris : 
Crețu (min. 71) pentru A.S.A., 
Trăznea (min. 14) pentru Trac
torul. Bun arbitrajul lui Cons
tantin Costică — București. 
(G. Topirceanu, coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — AU
RUL ZLATNA 1—0 (1—0). A 
marcat Felecan (min. 42). Tr. 
Vecan — Oradea a arbitrat slab. 
(M. Mutașcu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
— VICTORIA TG. JIU 0—1

Vădan (min. 90) pentru Arieșul. în 
min. 21 Stoica (Arieșul) a ratat un 
penalti. Excelent arbitrajul Iui C. 
Nițescu — Sibiu. (P. Lazăr, coresp.). 

capătul unei dominări nete, 
gazdele au cîștigat prin golu
rile marcate de Voinoiu (min. 
16) și David (min. 51). (V. $te- 
fănescu, coresxjJ.

CLASAMENTUL
1. Victoria Roman 20 13 2 5 41—21 28
2. Gloria Bîrlad 20 11 2 7 26—19 24
3. Foresta Fălt. 2Q 10 3 7 37—27 23
4. Ancora Galați 20 10 3 7 28—18 235. Metalul Buzău 20 11 1 8 32—35 23
6. Minobrad. 

V. Dornei 20 9 2 9 18—22 20
7. Met. Rădăuți 2Q 9 2 9 30—36 2Q
8. Unirea Focșani 20 7 5 8 25—19 19
9. Petrolul 

Molneștl 20 8 2 10 37—33 18
10. Rapid Mizil 20 7 3 10 22—22 17
11. Gloria C.F.R. 

Galați 6 5 9 20—27 17
12. Textila Buhuși 29 a i 11 20—31 17
13. Locomotiva Iași 20 5 7 8 18—29 17
14. FI. roșie Tecuci 20 6 2 12 24—39 14

ETAPA VIITOARE : Petrolul Moi- 
nești — Ancora Galați, Minobrad 
V. Dornei — Locomotiva Iași, Glo
ria C.F.R. Galați — FI. roșie Tecuci, 
Unirea Focșani — Foresta’ Fălticeni, 
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți, 
Gloria Bîrlad — Rapid Mizil, Me
talul Buzău — Victoria Roman.

cat de Mehedințeanu (min. 52). N. 
Moroianu — Ploiești a condus co-- 
rect. (V. Popescu, coresp.)^

OLTUL SF. GHEORGHE — STU
FUL TULCEA 3—0 (1—0). Gazdele au 
jucat 80 de minute în terenul ad
vers. Au înscris . Goga (min. 43), 
Kerestes (min. 50) și Feher (min. 
55). Corect și autoritar arbitrajul Iul 
Pavel vamoș — Tg. Mureș. (Gh. 
Briolă, coresp.).

S.N. OLTENIȚA — ELECTRICA 
CONSTANȚA 3—1 (2—0). Au marcat: 
Eftimeseu (min. 22 și 35), Șercan 
(min. 80), respectiv Alexe (min. 89). 
(Ion Predescu, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — C.F.R. 
ROȘIORL Meciul nu s-a disputat 
deoarece formația C.F.R. s-a pre
zentat la teren cu o întîrziere de 
20 de minute față de ora ofieială 
de începere a partidei.

CLASAMENTUL
1. I.M.U. Medg. 20 11 5 4 35—14 27
2. Portul C-ța 19 11 4 4 25—14 26
3. Electrica C-ța 20 11 4 5 29—21 26
4. Met. Tîrgoviște 20 11 3 6 28—11 25
5. Dunărea Giurgiu 20 11 1 8 29—20 23
6. Oltul Sf. Gh. 20 10 2 8 36—30 22
7. S.N. Oltenița 20 9 2 9 23—22 20
8. Stuful Tulcea 20 7 5 8 24—31 19
9. Flacăra r. Buc. 20 8 2 10 36—38 18

10. Muscelul C. L*. 19 5 5 9 13—21 15
ÎL Prog. Corabia 20 T I 12 18—35 15
12. Electrica Fieni 19 ff Z 11 21—27 14
13. Rapid

C.F. București 20 4 6 10 19—29 14
14. C.F.R. Roșiori 19 5 2 12 12—35 12

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Roșiori 
— Oltul Sf. Gheo>irghew Dunărea Giur
giu — Muscelul Cîmpuluirg; I.M.U. 
Medgidia — Portul Constanța, Elec
trica Constanța — Stuful Tul cea. 
Rapid C.F. București — Metalul 
Tîrgoviște, S.N. Oltenița — Flacăra 
roșie Buc., Progresul Corabia — 
Electrica Fieni

(0—1). După ce au înscris golul, 
prin Gelepu (min. 29), oaspeții 
s-au apărat supranumerie și au 
contraatacat periculos. (M. Babei, 
coresp.).

CLASAMENTUL

1. Met. Hunedoara 20 14 3 3 52—15 31
2. Chim. Făgăraș 20 12 2 6 42—33 26
3. Min. Anina 2Q 11 2 7 35—28 24
4. El.-putere Cv. 20 10 3 7 40—27 23
5. Mureșul Deva 20 9 5 6 33—25 23
6. Tractorul Bv. 20 9 3 8 40—29 21
7. Vict. Tg. Jiu 20 8 4 8 31—33 20
8. Victoria Călan 20- 8 3 9 18—25 19
9. A.S.A. Sibiu 20 6 6 8 29—29 18

10. C.F.R.
Caransebeș 30 7 4 9 14—36 18

11. Met. Tr. Severin 20 7 4 9 26—50 18
12. Aurul Zlatna 20 7 1 12 30—37 15
13. Prog. Strehaia 20 4 5 11 28—37 13
14. Autorapid Cv. 20 5 1 14 25—39 11

ETAPA VIITOARE: Tractorul Bra- 
șov — Victoria Căian, Aurul Zlatna 
— Electroputere Craiova, Mureșul 
Deva — A.S.A. Sibiu, Progresul 
Strehaia — Victoria Tg. Jiu, Chimia 
Făgăraș — Metalul Hunedoara, Mi
nerul Anina — Metalul Tr. Severin, 
Autorapid Craiova — C.F.R. Caran
sebeș.

(Sătmăreana) a fost eliminat pentru 
joc dur. Autoritar arbitrajul lui 
I. Soos — Tg. Mureș. (‘M. Falieiu, 
coresp.).

LOTO » PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO
• A început vinzarea 

BILETELOR LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES 

DIN 20 MAI 1967.

• UN AUTOTURISM 
„RENAULT 16“ IN AFARA 

PREMIILOR IN BANI 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA

Programul concursului Prono
sport din această săptămînă cu
prinde meciuri foarte atractive.

Dăm mai jos programul Ucestui 
concurs : I : Universitatea Cluj — 
Rapid; II : C.S.M.S. Iași — Poli
tehnica Timișoara ; III : U.T. Arad 
— Steagul roșu ; IV : Dinamo 

București — Farul; V: Universi
tatea Craiova — Steaua ; VI: Di
namo Pitești — Petrolul; VII: 
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul 
Baia Mare; VIII : Gaz metan 
Mediaș — C.F.R. Timișoara; IX: 
Mantova — Juventus; X : Lecco 
—- Venezia ; XI: Brescia — Fog- 
gia ; XII: Torino — Milan ; XIII: 
Cagliari — Lanerossi.

• In întreaga țară a început 
vinzarea biletelor pentru con
cursul excepțional Pronoexpres 
din 20 mai 1967 la care se atribuie 
pentru prima dată în număr ne
limitat autoturisme „Renault 16", 
„Renault 10 Major", „Renault 
Dauphine", „Trabant 601” pentru 
categoriile I—IV și 10 autoturisme 
prin tragere la sorți : 2 „FIAT 850“, 

2 „Renault Dauphine", 6 „Trabant 
COI", pentru categoriile V—VI.

Se mai atribuie: 50 excursii în 
R.D. Germană, premii în bani de 
valoare variabilă și premii în bani 
de valoare fixă.

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

Cu 30 Iei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri = 90 nu
mere.

Detalii se pot obține de la toate 
agențiile LOTO-PRONOSPORT.

Vineri 19 mai, ultima zi de vin- 
zare.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat (.alo - Pronosport.

OLIMPIA ORADEA — CHIMICA 
TÎRNĂVENI 3—0 (1—0). Liderul se
riei a dominat categoric. Golurile 
au fost înscrise de Petrlcă (min. 
39), Sacaci m (min. 72) șl Foldvari 
(min. 88). (llie Ghișa, coresp. prin
cipal).

MEDICINA CLUJ — MINERUL 
BIHOR 2—0 (0—0). Au marcat : Bar
bu (min. 66), Cristea (min. 74). A 
arbitrat V. Cioc — Mediaș. (N. To- 
doran, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — SODA 
OCNA MUREȘ 2—0 (2—0). Joc fru
mos, cu multe faze de bună cali
tate. Golurile au fost înscrise de 
Tiyre (min. 4) și Sintion (min. 27). 
Cornel Pop — Hunedoara a condus 
excelent. (C. Moldovan, coresp.).

METALUL AIUD — VOINȚA RE
GHIN 1—1 (1—0). Au marcat : Li
chtenstein (min. 18) pentru Metalul, 
lend I (min. 58) pentru Voința. Ar
bitrul Tiberiu Moga — Oradea a 
condus corect. (A. Crișan, coresp.).

METALUL COPSA MICA — SĂT- 
MAREANA ■ 2—0 (1—0). Au înscris 
Mureșan (min. 30 din 11 m) și Ignat 
(min. 60). In min. 63 jucătorul Senes

MINERUL BAIA SPRIE — RECOL
TA CĂREI 3—2 (3—0).

CLASAMENTUL

1. Olimpia Oradea 20 13 4 3 36—12 30
2. Medicina Cluj 20 12 5 3 36—15 29
3. Recolta Cărei 20 8 5 7 31—21 21
4. Min. B. Sprie 29 9 3 8 32—27 21
5. Chim. Tîrnăveni 20 10 1 9 30—30 21
6. Minerul Bihor 20 8 3 9 28—25 19
7. Met. C. Micâ 2Q a i 10 24—26 19
8. Sătmăreana 20 8 3 9 21—23 19
9. Metalul Aiud 20 7 5 8. 26—30 19

10. Faianța Sighiș. 20 9 1 10 27—33 19
11. Steaua roșie

Salonta 20 5 7 8 21—35 17
12. Soda Ocna M. 2Q 5 6 9 20—31 16
13. Arieșul Turda 20 7 1 12 25—29 15
14. Voința Reghin 20 6 3 11 17—37 15

ETAPA VIITOARE : Steaua roșie 
Salonta — Metalul Copșa Mică, Re
colta Cărei — Minerul Bihor, Me
talul Aiud — Olimpia Oradea, Chi
mica Tîrnăveni — Arieșul Turda,- 
Voința Reghin — Faianța Sighișoa
ra. Soda Ocna Mureș — Minerul 
Baia Sprie, Sătmăreana — Medicina 
Cluj.



La 17 și 25 mai 
Progresul București- 

Sparta Praga, in finala

în prima zi a campionatului balcanic

BASCHEIB/ILIȘTII RUMÂNI ÎNTÎZNESC 
ÎNTIt-UN JOC IMPOMANI ECHIPA GRECIEI

Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM, transmite))

Azi, start în cea de a XX-a ediție 
a „Cursei Păcii"

„C.C.E.," la tenis de masă
După cum se știe. In finala 

.Cupei campionilor europeni" de 
tenis de masă s-au calificat echi
pele feminine Progresul București 
și Sparta Praga. Cele două me
ciuri vor avea loc astfel: turul i 
17 mai, Ia Praga, iar returul la 
25 mai. Ia București. Lotul nostru 
va fi alcătuit din jucătoarele Ma
ria Alexandru, Victoria Babiciuc, 
Carmen Crișan și Doina Zaharia. 
Campioana Cehoslovaciei va cu
prinde și pe Marta Luzova și 
Jitka Karlikova.

De azi, campionatul 
european feroviar feminin

de baschet
De azi pînă duminică se desfă

șoară la Poznan (R.P. Polonă), primă 
ediție a campionatului european fero
viar feminin de baschet Ia care par
ticipă echipele Rapid București, Lo
komotiv Moscova, Lokomotiv So
fia și selecționatele feroviare din 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia, 
Italia și Olanda. Baschetbalistele 
românce au părăsit țara luni dimi
neață. deplasînd următorul lot: 
Eva Ferencs, Elena Ivanovici, Maria 
Costache, Ileana Chiraleu. Ecaterina 
Cherciov, Octavia Bițu, Ildico Hor
vath, Maria Dinu, Bogdana Diaco- 
nescu, Olimpia lonescu, Gabriela 
Nicola. Antrenorul echipei — prof. 
S. Ferencz.

Tenismani români 
evoluează

La ora cînd citiți aceste rîndurî, 
reprezentativa masculină de bas
chet a țării noastre se află la 
Skoplje unde, incepînd de miercuri 
după-amiază și pînă duminică ea 
va participa la întrecerile celui 
de-al IX-lea campionat balcanic. 
La actuala ediție mai sint prezen
te formațiile Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și Turciei și întrucît 
Albania a anunțat că nu poate 
participa, organizatorii au făcut 
apel la o a doua selecționată a 
țării gazdă.

Aflată la a IX-a ediție, această 
competiție baschetbalistică a pri
lejuit pînă în prezent victoriile 
formațiilor Bulgariei (în 1959 la 
București și 1960 la Sofia) și Iugo
slaviei (1961 la Skoplje, 1962 la 
Istanbul, 1983 la Atena, 1964 la 
București, 1965 la Tirana și 1966 
la Sofia). Cele mai bune perfor
manțe ale jucătorilor noștri au 
fost realizate în 1964 la București 
și 1966 la Sofia, cînd ei au reușit 
să se claseze pe locul secund.

ÎN TURNEUL DE FOTBAL U.E.F.A.
Ieri s-au disputat ultimele jocuri 

din cadrul grupelor Turneului 
U.E.F.A. Iată rezultatele înregis
trate :

Grupa A :

Turcia — Bulgaria 1-0 (1-0)
Polonia — Belgia 3-0 (2-0)

Grupa B :

R. F. G. — Ungaria 3-1 (0-1) 
Franța — Austria 6-1 (4-1)

La actualele întreceri antrenorii 
noștri Al. Popescu și Cornel Că
lugăream! au deplasat un lot al
cătuit din jucătorii cei mai în 
formă la această oră: Cristian 
Popescu (care va juca astăzi cel 
de-al 100-lea meci internațional), 
Dragoș Noaievici (95 ori interna
țional), Mihai Albu (88), Alin Savu 
(43), Gheorghe Novac (28), Eber
hardt lekeli (27), Radu Diacones- 
cu (16), Adolf Cernea (11). Nicolae 
Birsan (8), Titus Tarău (5). Mihai 
Dimancea Și Francisc Dikai (ulti
mii doi sînt debutanți).

Astăzi, în prima zi a turneului, 
echipa României — la al 211-lea 
meci internațional — va înfrunta 
reprezentativa Greciei. Palmare
sul întilnirilor directe avantajea
ză formația noastră : din 11 întîl- 
niri, românii au cîștigat 8, iar 
grecii doar 3. Celelalte meciuri 
din program : Iugoslavia A — Iu
goslavia B și Turcia — Bulgaria.

AD. VASILIU

Grupa C :

U.R.S.S. — România 2-0 (2-0) 
R. D. G. — Suedia 2-1 (1-1)

Grupa D:

Italia — Spania 3-2 (2-1) 
Iugoslavia — Anglia 1-1 (0-0)

In jocurile din cadrul semifina
lelor se vor întîlnl joi la Istanbul: 
TURCIA cu U.R.S.S. și FRANȚA 
cu ANGLIA.

Finala se va disputa sîmbătă 13 
mai la Istanbul.

(Agerpres)

Varșovicniî au în aceste zile două 
motive să inunde marile artere: mai 
întîi pentru a saluta primăvara atit 
de așteptată și, apoi, pentru a-î în- 
tîmpina pe cicliștii participanți la 
ediția jubiliară, a XX-a, a „Cursei 
Păcii11. Despre această mare întrecere 
a sportului cu pedale am avut o dis
cuție cu Jan Vesely, ciclistul ceho
slovac care a cîștigat în anul 1949 
a dona ediție a „Cursei Păcii* și 
care și astăzi mai conduce — cu 
cele 16 victorii ale sale — în cla
samentul învingătorilor de etapă.

— Ce părere aveți despre actuala 
ediție a „Cursei Păcii*?

— Va fi un adevărat festival al 
ciclismului. Neîndoielnic, el va cons
titui și un pas înainte pe drumul 
performantelor sportive, fn 1949, cînd 
am cîștigat cursa, media orară a fost 
de 33,4 km si asta însemna un 
succes. Anul trecut, francezul Bernard 
Guyot a realizat 40,4 km și nu s-a 
declarat mulțumiți Din această per
manentă neliniște a rutierilor se vor 
naște medii orare și mai mari. Altfel
n-ati mai avea de scris dv. gaze
tarii...

— Care vă sînt favoriții?
— La echipe acord șanse Polo-

niei, dar la individual ar trebui să 
vă înșir o listă de cel puțin 40 de 
alergători și aș putea avea surpriza 
ca învingătorul să nu se afle printre 
ei.

Cum era și firesc, cea mai mare 
parte din timp mi-am petrecut-o a- 
lături de sportivii noștri. Luni după- 
amiază i-am însoțit la rulajul de 100 
de km făcut pe traseul primei etape. 
Iar astăzi (n.r. marți) am asistat 
la antrenamentul scurt, efectuat tot 
pe șoseaua din împrejurimile cartie
rului Praga. Ștefan Suciu este numai 
„ochi și urechi*. El studiază atent 

pe viitorii săi adversari și-l cople
șește pe Moiccanu, căpitanul său da 
echipă, cu întrebări. Nu pare impre
sionat. Pe multi dintre viitorii săi 
adversari din această întrecere i-a mai 
văzut și în alte curse. Ba chiar i-ă 
și întrecut (Smolik, Kegel, Catieai* 
și alții). Așa că...

Antrenorul Nicolae Voicu face 
„corp comun* cu colegii săi. Este și 
el zgîrcit Ia vorba. Ceea ce am pu
tut „scoate* a fost o frază laconică: 
„Cursa se va decide la cel» ioni 
contralimpuri individuale".

Miercuri (n.r. astăzi) caravana 
ciclistă a celei de a XX-a ediții so 
pune în mișcare. Festivitatea de des
chidere are loc pe stadionul „A X-a 
aniversare". Cele 20 de echipe (Po
lonia, Anglia, Cehoslovacia, România, 
U.R.S.S., Elveția, Iugoslavia, Bulga
ria, R.D. Germană. Danemarca, echipa 
mixtă a R.F. a Germaniei și a Ber
linului occidental, Maroc, Algeria, 
Belgia, Ungaria, Cuba, R.P. Mongolă, 
Franța, Finlanda și Olanda), însu- 
mînd 120 de rutieri, vor fi salutate 
de personalități ale ciclismului inter
național, printre care și de dl. A- 
driano Rodoni, președintele Uniunii 
cicliste internaționale și al Federa
ției internaționale de ciclism ama
tor.

Etapa I măsoară 112 km și este 
un circuit pe care alergătorii îl vor 
acoperi de patru ori, urmînd să par
ticipe la 3 sprinturi cu premii și, fi
rește, la sprintul final — toate avtnd 
loc pe sadion. Startul se dă la ora 
16,00 (17 ora Bucureștiului), ur
mînd ca sosirea să aibă Ioc in jurai 
orei 21 (Buc.). Aliniem echipa: Ga
briel Moiceanu, Ion Cosma. Ștefan 
Suciu, Constantin Grigore, Gheorghe 
Suciu, Gheorghe Moldoveanu.

peste hotare

In organizarea clubului Rot-Weis 
va avea loc în Berlinul occidental un 
turneu internațional de tenis. La com
petiția care se va desfășura între 
10 și 15 mai vor lua parte și jucă
torii noștri P, Mărmureanu și G, 
Bosch.

Alți trei tenismani români, tinerii 
Viorel Marcu, Dumitru Hârădău și 
Aurelia Cîrnaru, vor concura la un 
turneu internațional de juniori care 
se va disputa la Kiev între 14 și 21 
mai.

RALIUL
TRANSBALCANIC

ÎNCEPE LA 14 MAI
La 14 mai, din stațiunea balneară 

Nisipurile de aur (Bulgaria), se va 
da startul în primul raliu turistico- 
sportiv transbalcanic. La această in
teresantă competiție automobilistică 
vor participa echipaje din Bulgaria, 
România și Iugoslavia.

Concurențiî vor străbate circa 3 000 
km pe șoselele Bulgariei, României 
ș? Iugoslaviei, în țara noastră parti- 
cipanții vor intra în ziua de 14 mai 
pe la Negru Vodă șj apoi se vor 
îndrepta spre București prin Con
stanta — Mamaia. In ziua de 15 mai, 
Ia ora 8 dimineața, va avea loc la 
Pavilionul Expoziției Economiei Na
ționale o probă de îndemînare. Con- 
curenții vor continua întrecerea pe 
următorul traseu : Pitești — Rîșnov
— Predeal — Brașov (unde va avea 
loc proba de coastă pe ruta Brașov
— Poiana Brașov) — Făgăraș — Si
biu — Hațeg — Caransebeș — Ti
mișoara.

(Agerpres)

Rugbiștii de la Gloria 
au ciștigat turneul de la Berlin
De vorbă cu antrenorul echipei, ION BUZOIANU

Lucrările Adunării 
generale C. I. O.

In cadrul recentei etape a campionatului mon

dial de motocros desfășurat la Sittendorf (Aus

tria), o bună comportare a avut concurentul so

vietic Gunar Draugs, pe care-l vedem în fotogra

fie luînd cu asalt o dificilă pantă.
Foto: VOTAVA

ii îmi m .... .. ■

Recent s-a înapoiat de Ia 
Berlin echipa de rugbi GLO
RIA BUCUREȘTI care, la in
vitația federației de speciali
tate a R. D. Germane, a par
ticipat la un turneu inter
național. în legătură cu a- 
cest turneu cîștigat de echi
pa bucureșteană, antrenorul 

Ion Buzoianu ne-a oferit. în 
cadrul unei discuții. cîteva 
amănunte interesante.
• Care a fost semnificația 

turneului organizat de rug
biștii din R. D. Germană ?

— Ei organizează în fiecare 
an, în cinstea zilei de 1 Mai, 
ziua solidarității internaționa
le a oamenilor muncii, un a- 
semenea turneu cu partici
parea primelor două forma
ții din campionatul R. D. 
Germane și a unor echipe 
din țările învecinate.
• Care au fost participan

tele din acest an ?
— în afara echipelor tării 

gazdă, adică Lokomotive Ber
lin și Stahl Henningsdorf. 
ultima este campioana de a- 
nul trecut a R. D. Germane 
și formația care dă cei mai 
mulți titulari „XV“-ului re
prezentativ, la turneu a mai 
fost prezentă campioana Po
loniei. S. K. Poznania și. bi
neînțeles... Gloria București.

O Ăți jucat primul meci...
— ...cu S. K. Poznania pe 

care am întrecut-o cu scorul 
de 20—3. A fost un meci 
frumos și, în ciuda scorului 
categoric cu care noi am în
vins, rugbiștii polonezi au a-

rătat multe calități — pregă
tire fizică avansată, cunoștin
țe tehnice, tendință spre joc 
modern. Un meci cu acțiuni 
la mînă, cu numeroase în
cercări.

Și cu echipele țării gaz
dă ?

— Cu Stahl Henningsdorf 
am făcut meci egal. 6—6, iar 
cu Lokomotive Berlin, din 
nou o victorie de proporții: 
19—3. Și astfel, neînvinși, am 
cîștigat turneul. Aș vrea să 
explic puțin acel 6—6 cu 
campioana R. D. Germane. 
Rugbiștii de la Stahl, pentru 
-a preveni un eșec, au închis 
la un moment dat jocul, au 
căutat să-și valorifice înain
tarea masivă pe care o au. 
în schimb, noi am fost per
manent adeptii jocului des
chis. considerînd că numai 
în ac*st fel putem realiza 
adevărate spectacole sportive 
si o bună popularizare a rug- 
biului.
• Ati folosit formația...
— Toma. Popescu, Gheor

ghe Constantin — linia I. Lus- 
can si Ivan — linia a Il-a, 
Manole, Filip. Soare — linia 
a III-a, lancu și Cernat — 
mijlocași, Necula, Crăciunes- 
cu, Gavriș șj Vătui — treî- 
sferturi și Bogdan — fundaș. 
Au mai fost folosiți : Sfăn- 
culescu, Cîrciumărescu, Mier
iu t si Dogaru.
• Și acum ?
— Pregătiri febrile pentru 

campionat !
t. st.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
ROMA. — în primul tur al probei de sim

plu bărba(i din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Italiei, tînărul jucător 
român Ilie Năstase l-a învins pe italianul 
Bartoni cu 6-3, 6-2 6-2. în schimb, ludit 
Dibar a fost eliminată de Francesca Gordi- 
giani — a treia jucătoare a Italiei — cu sco
rul de 6-1, 6-1. Alte rezultate mai impor
tante, la simplu bărbați: Iovanovici (Iugo
slavia) — Taylor (Anglia) 6-2. 6-8, 8-6, 6-1; 
Nairlie (Noua Zeelandă) — Davidson (Aus
tralia) 6-3, 9-7, 6-4 ; Fletcher (Australia) — 
Zuleta (Ecuador) 6-3, 6 4, 6 1; Cox (Anglia)— 
Alvarez (Columbia) 7-5. 6-3, 6-2. Se anunță 
că australianul John Newcombe s-a retras 
din concurs, suferind o întindere musculară.

MOSCOVA. Federația unională de lupte a 
comunicat echipa care va reprezenta U.R.S.S. 
la campionatele europene de lupte qreco- 
romane, programate între 19 și 21 mai în ora
șul Minsk. Alături de experimentalii sportivi 
Serqhei Rîbalko, Ghenadi Sapunov. Nikolai 
Smakov și Serghei Agamov, în echipă mai 
figurează și debutanții Rusten Kazakov, 
Gheorghi Verșinin. Alexandr Iurkevici și Va
sili Merkulov.

BERLIN. Federalia de box a R. D. Germane 
a alcătuit echipa selecționată a tării care va 
participa între 25 mai și 2 iunie la campio
natele europene de la Roma. Iată numele ce

lor 9 boxeri i Cybinski, Ketelhut. Dunkel. 
Tiepold, Wolke, Voiqtlanden, Wensierskt. 
Brauske, Schlegel. La cat. pană nu a fost se
lecționat nici un boxer.

MOSCOVA. Cel de-al XX-lea campionat de 
hochei al U.R.S.S. a fost cîștigat de echipa 
Spartak Moscova, care a totalizat 79 de punc
te. Pe locurile următoare s-au clasat: ȚSKA 
Moscova 74 p, Dinamo Moscova 56 p. SKA 
Leningrad 53 p. Aripile Sovietelor Moscova 
50 p etc. în ultimul meci al campionatului, 
disputat la Gorki. Dinamo Moscova a învins 
cu scorul de 3—2 (1—0, 1—0. I—2) pe Tor
pedo Gorki, asigurindu-și astfel medaliile de 
bronz ale campionatului.

TEHERAN 9 (Agerpres). — Adaa». 
rea generală a Comitetului Interna
țional Olimpic și-a continuat lucră
rile la Teheran prin audierea ra
portului comisiei de presă, prezen
tat de lordul Killanin. In urma 
discutării propunerilor conținute tn 
acest raport a fost creată • ceeafaie 
de presă lărgită, care va cuprinde 7 
membri ai C.I.O., Joi reprezentând 
ai orașelor Grenoble și Ciudad de 
Mexico, un reprezentant al oraf 
lui care va găzdui viitoarea sesiune 
a C.I.O., un purtător de cuvin» al 
federațiilor internaționale, președin
tele Asociației internaționale a pre
sei sportive (A.I.P.S.), cile un re
prezentant a cinci agenții de preod 
internaționale : France Presse. Reu
ter, TASS, IT.P.I. si A P. Vor fl in
vitați, de asemenea sâ faci porta 
din această comisie și alți icpceim- 
tanți ai presei sportive in trenați» 
nale.

Fotbal pe globBogat program internațional
Azi, vor avea loc âteia înnlriri 

internaționale de fotbal așteptate cs 
un deosebit interes. In fruntea aces
tora se situează cele două partide 
din Campionatul european. Ia cadrul 
grupei a III-a, la Helsinki, reprezen
tativa Finlandei intîlneste pe cea i 
Greciei. In această grupă s-o jucat 
pînă acum un singur meci: Finlan
da—Austria 0—O.

Un meci pasionant se anunță c-4 
de la Budapesta, unde echipa Unga
riei primește replica selecționatei O- 
landei, care nu de mult a du* la grea 
încercare formația R.D. Germane, 
fiind învinsa cu 4—3 în jocul dispu
tat la Leipzig. Jocul se dispută in ca
drul grupei a V-a, în care s-au înregis
trat pînă acum următoarele rezultate: 
Olanda—Ungaria 2—2; Ungaria—Da
nemarca 6—0; Olanda—Danemarca 
2—0 și R.D.G.—Olanda 4—3.

Tot azi sînt programate numeron.se 
meciuri amicale. Iată âteva dintrs 
ele: Anglia (tineret)—Austria (ti» — 
ret); F.C. Nantes—F.C. Rarcelor.a: 
selecționata Poloniei—Anger*.
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