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„CUPA DAVIS"

Cu două zile înaintea intilnirii 
de tenis România-Spania

Mîine, pe stadionul
Dinamo:

Derbiul handbalului:

Steaua

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

Azi la Floreasca, Rapid — Steaua, „vedeta" etapei a doua

POLITEHNICA GALAȚI —RAPID 3-1 IN PRIMA ZI 
A „FINALEI" CAMPIONATULUI DE VOLEI

Pasionanta „cursă de ur
mărire" în lupta pentru ti
tlul de campioană a țării la 
handbal masculin, în care 
sînt angajate din toamna a- 
nului trecut echipele mascu
line DINAMO BUCUREȘTI 
și STEAUA, va oferi mîine 
iubitorilor de sport din Ca
pitală o primă confruntare 
directă. Spunem o primă 
confruntare, deoarece jocul 
de mîine este cel amînat din 
turul competiției, urmînd ca 
formațiile sâ se mai întâl
nească o dată la sfîrșitul 
campionatului.

Partida de mîine, de pe 
stadionul Dinamo, este eve
nimentul cel mai așteptat 
din ansamblul competițiilor 
noastre interne de handbal. 
Și interesul pe care îl stîr- 
nește acest meci este justifi
cat pe deplin, atit de valoa
rea celor două „garnituri", 
cît și prin faptul că aproape 
totdeauna confruntarea lor a 
satisfăcut chiar și pe cei 
mai exigenți spectatori. Să 
amintim cititorilor noștri că 
în momentul de față Dinamo 
București are un avans de 
două puncte, dar — să nu 
uităm — în programul său 
viitor mai figurează un alt 
joc greu (în afară de retu
rul cu Steaua), acela cu Uni
versitatea București.

Și acum, programul de 
mîine de pe stadionul Dina
mo: ORA 16,30: Universita
tea București — Dinamo Ba
cău ; ORA 17,45 Dinamo 
București — Steaua.

Ieri după-amiază, în sala 
Floreasca, a început turneul fi
nal al campionatului republican 
masculin de volei. Cinstea de 
a deschide acest tnrnen a re
venit echipelor Dinamo Bucu
rești, deținătoare a „Clipei 
campionilor europeni", și Viito
rul Bacău. Meciul a fost fru
mos, băcăuanii luptînd în ma
joritatea timpului de la egal 
la egal cu bucurcștenii. Mai 
tehnici, ac|ionînd în for|ă, di- 
namoviștii an știut să punc
teze cu siguranță, îndeosebi în 
finalurile seturilor, reușind să 
cîștige cu 3—1 (13, 10, —13, 
10). Oaspeții au evoluat sur
prinzător de bine, luptînd cu 
ambiție și cu elan pentru fie
care punct, dar au greșit de
seori în execuția serviciilor și 
la blocaje. A arbitrat cores
punzător (oarecum inegal în 
setul al treilea) cuplul C. Mu- 
Șat—I. Covaci.

S. NORAN

în cea de-a doua partida a 
turneului, Steaua București a 
întrecut pe Tractorul Brașov 
cu 3-0 (7, 10, 11). Cele doua 
echipe au furnizat un joc fru-

mos, aplaudat la scenă des
chisă de publicul spectator. 
Victoria obținută de Steaua se 
datorează. în primul rînd, ver- 
vei deosebite a atacului —ire
zistibil —, atcn|ie> în apărare, 
precum și unor defecțiuni în 
organizarea jocului defensiv al 
eclu’peî brașovene (blocajele au 
fost neglijate, iar dublajul a 
fost ineficace în fața diversi
tății atacului advers). Bun ar
bitrajul prestat de cuplul M. 
Zelinșchi — B. Farmuș.

A. BREBEANU

In ultima întîlnire de Ieri, 
Politehnica Galați a repe
tat performanța sa din re
tur, învingînd din nou pe 
Rapid București cu 3—1!

(Continuare în pag. a 4-a)
La seturi * 13—15, 16—14,
15—1, 15—12. Aceasta, la
capătul unei partide de
peste 100 de minute, în
decursul căreia raportul de
forțe s-a inversat de nume
roase ori. Meciul, pasionant 
prin evoluția scorului (fa
vorabilă gălățenilor pînă la

C.F.R. Timișoara - Steaua, 
Foresta Fălticeni - Rapid, 
In semifinalele „Cupei României" la fotbal
Ieri după-amiază, la sediul F.R. Fotbal a avut loc tragerea 

la sorți a semifinalelor „Cupei României". Sorții au decis ea 
la 28 iunie sâ se dispute următoarele două partide : C.F.R. 
TIMIȘOARA — STEAUA BUCUREȘTI șl FORESTA FĂLTI
CENI — RAPID BUCUREȘTI.

Conform regulamentului competiției, meciurile urmează să 
se dispute pe terenuri neutre. Delegații echipelor din pro
vincie au propus celor din București, șl aceștia au acceptat, 
ca meciurile să se dispute în program cuplat, în Capitală, 
în cazul în care jocurile nu vor putea avea loc în București, 
Foresta Fălticeni și Rapid au căzut de acord să evolueze la 
Bacău, în timp ce Steaua și C.F.R. Timișoara urinează să se 
hotărască asupra localității în care vor juca.

In semifinale, dacă scorul se menține egal și după 120 
minute de joc, deci și după disputarea prelungirilor, pentru 
finală se va califica echipa de categorie inferioară.

încă o pledoarie pentru 
frumusețea sporturilor na
utice. Imaginea — surprin
să de fotoreporterul nostru 
Aurel Neagu —după „fini
șul" probei de caiac-simplu 
— îndeamnă la contempla
ție, dar și la o încercare de 
a străbate apele Snagovu- 
lui cu una din ambarcațiu
nile sportive.

S-a scris, și nu o dată, 
în termeni prea puțin mă
gulitori despre arbitrajele 
prestate în categoria A. 
Alături de aprecierile în 
general rezervate (sau, din 
bunăvoință excesivă, ab
sente) din presa sportivă, 
glasurile nemulțumite ale 
antrenorilor, specialiștilor ți 
jucătorilor, ca și protestele 
vehemente ale publicului, 
au marcat deseori modul 
necorespunzator în care au 
fost conduse întrecerile de 
baschet

Fără îndoială, am avut 
și ocazia de a consemna 
la modul pozitiv unele arbi
traje : rare stele pe un cer în
tunecat... Nu pornim de la 
premisa necinstei, a „greșe
lilor conștiente”, nu con
testăm probitatea „ cavale
rilor fluierului”. Ne ră- 
mîne însă un spațiu larg 
pentru aprecieri triste pri

10—10 în setul întîi, apoi 
rapidișlilor, iar în seturile 
doi și patru... cînd acestora, 
cînd, mai mult însă, Poli
tehnicii), a fost în genere 
o întrecere frumoasă și din 
punct de vedere tehnic. 
Victoria a decis-o compor
tarea în defensivă. Au cîș- 
tigat setul prim giuleștenii, 
tocmai pentru că s-au apă
rat mai bine, în special la 
blocaj, Iar pe celelalte — 
și meciul — Politehnica, 
superioară în continuare a- 
proape permanent în acest 
„compartiment”, dar toto
dată în linia a doua șl,

CONSTANTIN FAUR

ION ȚIRIAC
Unul din principalii „ac

tori" ai intilnirii de tenis 
România — Spania, reputatul 
Manuel Santana, impresio
nează prin sobrietate și poli
tețe. A fost prima caracteris
tică a marelui campion se
sizată de toți cei care l-au 
întimpinat pe aeroportul Bă- 
neasa, luni seara. Ziariștilor 
el le-a răspuns imediat : 
.Vreți să știți părerea mea 
despre meci t însăși prezen
ța noastră aici, cu alitea zile 
înainte vă poate edifica. Con
siderăm întilnirea cu echipa 
României ca foarte impor
tantă și de aceea am socotit 
că o prealabilă acomodare 
ne este absolut necesară. 
Tocmai pentru aceasta am 
condiționat participarea mea 
la turneul din Berlinul occi
dental de stabilirea datei lre-

MANUEL SANTANA
vocabile de 
București: luni ___

Cît despre viitorii 
sari, Santana are 
măgulitoare : „Am jucat o 
singură dată cu Tiriac și am 
pierdut. Este un jucător care 
ostenește rar, mereu dirz, 
foarte hotărit. Cu Năstase 
nu am jucat încă, dar am 
auzit multe lucruri bune des
pre el. Prin urmare, o între
cere dificilă. Sper însă că 
vom cîștiga !...“

După cum se vede, teniș- 
manii spanioli au fost mai... 
grăbiți. Ieri, Țiriac și Năs-

Joi, pe patinoarul „23 August"

0 întîlnire de atracție
între selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei la box

Reprezentativa de tineret a țării noastre 
susține joi, de la ora 18, pe ringul ins
talat în incinta patinoarului „23 August”, 
o atractivă întîlnire cu selecționata simi
lară a Ungariei. Meciul, deși are un ca
racter amical, este așteptat cu multă 
nerăbdare de „tricolorii” noștri, ca și de 
tinerii antrenori Eugen Ffiresz și Șerbu 
Neacșu, cărora li s-a încredințat sarcina 
de a pregăti echipa.

In ceea ce privește aceste întîlniri, an
trenorii Ffiresz șl Șerbu sînt optimiști, 
deoarece — după aprecierile lor — actuala 
echipă de tineret a României este redu- 
labilă. Iat-o: Vasile Drăgan, Ion Nicolau, 
Gabriel Pometcu, Ovidiu Gorea, Gheor- 
ghe Ene, Alexandru Popa, Constantin 
Cocîrlea, Gheorghe Călin, Tudor Ivan, 
Marcel Plorea și Ion Alexe.

Sîmbătă, cele două reprezentative se 
vor înlîlni, în revanșă, la Brăila. Și aci, 
confruntarea dintre 
și maghiari este 
Pentru conducerea 
invitat doi arbitri
lianul Picca, cunoscut publicului nostru 
de la finalele campionatului pe echipe din 
1966 șl un arbitru bulgar, al cărui nume 
încă nu ne-a fost comunicat.

tinerii pugiliștl români 
așteptată cu interes, 
partidelor, federația a 
de peste hotare: ita-

vind competența majorității 
lor ? Da, din păcate, prin
cipala cauză a arbitrajelor 
slabe credem că o constituie 
nesigurele cunoștințe de re
gulament, de interpretare a

plecare spre 
după amiază'1, 

adver- 
aprecieri

C. COMARNISCHI
RADU VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, LA PRAGA
Primul meci al finalei feminine

*»

Progresul - Sparta
Astăzi, la Praga va avea loc 

mul act al celei de a patra ediții 
a „Cupei campionilor europeni” 
de masă. Este vorba de primul

penulti- 
feminine 
la tenis 
meci al 

finalei Progresul București—Sparta Praga, 
returul urmînd să aibă loc joia viitoare 
în Capitală.

întîlnirea dintre formațiile campioane ale 
României și Cehoslovaciei suscită un inte
res deosebit, ambele echipe cuprinzînd ju
cătoare reputate. Maria Alexandru — cam
pioană a Europei — și Marta Luzova — locul 
al V-lea în ultimul clasament după campio
natele de la Stockholm.

Lotul echipei Progresul a plecat ieri la 
Praga : Maria Alexandru, Victoria Babi- 
ciuc, Carmen Crișan și Doina Zaharia re
zervă. înainte de a face deplasarea în ca
pitala Cehoslovaciei, antrenorul Progresu
lui, O. Holzman, ne-a declarat următoarele: 
„Jucătoarele noastre au efectuat antrena
mente zilnice, cu intensitatea corespunză
toare. Maria Alexandru se află la valoa
rea arătată în campionatul republican pe 
echipei — deci bună. Victoria Babiciuc mar
chează o ascensiune de formă, iar Car
men Crișan este oarecum nesigură pe lovi
turi. La ea se resimte lipsa de pregătire 
din perioada C.M. de la Stockholm cînd 
a jucat foarte puțin, plus patru zile de 
inactivitate după întoarcerea din Suedia. 
Partida de la Praga va fi o întrecere a 
nervilor.*

mai amintim decît în trea
căt altă latură și anume: 
verificarea rară a arbitri
lor în vederea desemnării 
celor mai buni la meciurile 
importante.

Cind vor contribui și arbitrii 
la ridicarea calitativă a baschetului?

lui în condițiile concrete 
de meci. Parțial, lipsa de 
atenție are și ea o contri
buție. Considerăm că vina 
îi revine în primul rînd Co
legiului central de arbitri, 
care nu a asigurat o con
cepție unitară, pe de o 
parte, și nici nu a urmărit 
suficient felul în care se 
aplică indicațiile date. Nu

Rîndurile de mai sus nu 
reprezintă simple supoziții, 
păreri de simplu spectator. 
Nu se bazează doar pe im
presia generală lăsată de 
arbitraje. Să extragem din 
dosarele Colegiului central 
cîteva confirmări. Excelent 
prilej — darea de seamă 
pe anul 1966.

La data de 1 ianuarie

1967 Colegiul central avea 
următoarea componentă 
dr. D. Chiriac (președinte). 
C. I. Odobescu (secretar), 
C. Armășescu (sector orga
nizatoric), prof. L. Vasi- 
lescu (sector metodic), Gb. 
Dinescu (sector tehnic). De 
programări au răspuns tov. 
Gh. Dinescu și C. 1. Odo
bescu. Obligațiile profesio
nale împiedicîndu-1 pe tov. 
L. Vasilescu să-și îndepli
nească sarcinile pe linia Co
legiului central, a fost co
optat prof. I. Petrutiu, iar 
pentru aducerea la zi a evi
dentei activității arbitrilor 
și a programărilor a fost 
cooptat suplimentar tov. P. 
Pasere. Ce lipsuri mai im-

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in vaa i 2-a)



Wiicn Simbătă șî duminica, în Capitală 

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
de ce nu concurează

E BALAȘ LA CATEGORIA 67 KG?

La sfîrșitul acestei săptămâni 
‘(sâmbătă și duminică), în sala Ciu
lești, se vor desfășura campionatele 
republicane de haltere. Cei mai buni 
halterofili ai țării, inclusiv juniorii 
care au normele de categoria I, îșt 
vor da întâlnire, pentru a-Ș> disputa 
întâietatea la cele 7 categorii.

Campionatele 
după următorul program: 
de la ora

I. Panait, I. Hortopan, A. Pamavelas. 
Cat. 60 kg: A. Toma, A. Wagner, A. Za- 
karias. Cat. 61 kg: A. Holter, A. Dumi
trescu, D. Nicolae, P. Roșea. Cat. 82 
kg: S. Pintilie, D. Dolofan, M. Cris- 
tea. Cat. 90 kg: G. Teleman, S.

iȚjamdbal Jucătoarele de la Rapid-virtuale

se vor tîesfâșura 
______ _ • sîmbdtă 

de la ora 1» și ora 16 (la primele 
5 categorii) și duminică de la ora 
9 (ultimele două categorii). La în
treceri participă circa 90 de con
curent! (maeștri ai sportului și spor- 
tivi de categoria I precara șt eîțiva 
invitați de către F.R.FL).

La toate categoriile (mai puțin la 
fcSemi-mijlocie* — 75 k.g — și la 
*grea“ unde Balaș și respectiv
«Gh. Mineu pot fi considerați de pe 
.acum campioni și vor trebui să lupte 
•cu.., ei înșiși pentru rezultate cît 
«nai bune) întrecerile se anunță de- 
«osebit de interesante și de echilibrate. 
Sperăm că rezultatele vor fi mult 

•‘Superioare c^lor de anul trecut, eă pe 
labelele de recorduri republicane se 
TVor face importante modificări. Cine 
tsînt protagoniștii la celelalte cate
gorii?, Iată-i: Cat, 56 kg:/Z. Fiat,

Herghelegiu.
Socotim ca 

parea hii F.
75 kg (semi-mijlocie). De ce? In 
ultimul timp valorosul nostru halte
rofil s-a stabilit la categoria 67 kg 
(ușoară) și după cum sîntem infor
mați, la următoarele competiții inter
naționale F. Balaș va participa tot 
la categoria 67 kg (meciul cu An
glia — 14 iunie, Ia București — și 
Balcaniada de la Sofia, din 17 și 
20 iunie). Oare campionatul din a- 
ceastă săptămână nu trebuie să con
stituie un prilej de verificare a hal
terofililor din lotul republican, inclu
siv a luî F. Balaș? Noi credem că 
da. Participând acum la categoria de 
75 kg, F. Balaș va trebui să slă
bească câteva kilograme pentru a lua 
apoi startul Ia o categorie inferioară. 
Un astfel de procedeu îl considerăm 
ne just și nicidecum în folosul per
formanțelor pe care le așteptăm de 
la un component al lotului republi
can, chemat să reprezinte culorile 
echipei reprezentative.

nepotrivita partici- 
Balaș la categoria

I. o.

Cînd vor contribui și 
la ridicarea calitativă a

(Urmare din pag. 1) 

portante constată documentul sus- 
icitat ? Să enumerăm :

— deși s-a organizat (n.n. pen- 
irn prima oară!) o evidență a 
componenței tuturor colegiilor re
gionale, nu s-au primit rapoartele 
trimestriale de la acestea ;

nu s-a realizat tematica la 
nivelul regional (n.n. pe bunul 
motÎY că n-a fost elaborată de 
Colegial central !) ;

programa analitică, pentru 
Scursurile de arbitri a fost trimisă 
idoar celor ce au solicităt-o expres, 
nu în mod organizat (n.n. alunei 
de unde cadre noi ?) ;

—- nu s-a efectuat reexamina
rea organizată a arbitrilor (n.n. 
nc-ani dat scama, toți, urmărind 
meciurile...) ;

— acțiunea de repartizare a 
•tîte unui observator (n.n. măcar) 
la meciurile din București s-a.- 
«tins după o lună de zile ;

— nu s-au elaborat pentru toate 
-colegiile regionale titlurile nece
sare uniformizării interpretării re
gulamentului (n.n. vă dați seama 
•acum de ce atîtea felnri de ar
bitraje— personale) ;

— analiza arbitrajelor s-a fă
cut doar pe baza turneelor finale 
din 1966 (n.n. unde, de bine, de 
rău, au funcționat totuși cei mai 
buni arbitri ; dar cu restul de 
meciuri stricate cum rămîne ?) ;

— aportul slab al unor arbitri 
internaționali : dr. D. Chiriac, 
care, cităm, „pentru anumite mo
tive refuză să arbitreze la seria

(n.n. adică în categoria A, 
^presupunem...); E. Hottya, care 
:a refuzat să arbitreze în categ. 
IA și B, dar nu a refuzat să plece 
1» Sofia. în „C.C.E." (n.n. !»!!!);

L. Vasilescu, care, ocupat profe
sional, a devenit deseori indispo
nibil în ultima clipă; C. Armă- 
șescu, care și-a împărțit mai de 
mult activitatea de arbitru la 
baschet cu cea de arbitru la volei; 
P. Marin, reținut de studii (n.n. 
cu alte cuvinte, cei mai buni „ca
valeri ai fluierului" nu sînt ceea 
ce am putea numi antrenați, sau 
sînt programați doar... peste ho
tare, eventual... la alte sporturi!) ;

— uneori delegările peste hotare 
s-au făcut fără consultare colec
tivă, ultimul caz (n.n. la acea 
dată) fiind al tov. Bela Koos, 
care a fost delegat la „Cupa 
Bosforului”, unde a arbitrat doar 
un meci, și în acela — cităm — 
„nu a făcut o impresie pe mă
sura posibilităților arbitrilor noș
tri" (n.n. probabil că asta este 
forma voalată de calificare drept 
„slab" a unui arbitraj...), ceea ce 
a creat (n.n. evident !) nemulțu
mirea altor arbitri ;

— regulamentul de funcționare 
a corpului de arbitri n-a căpătat 
formă definitivă și... nu a intrat 
în vigoare (n.n. sectorul tehnic 
din Consiliul General al UCFS a 
tărăgănat peste măsură aprobarea);

— legătura cu Colegiile regio
nale a constat în vizitarea (n.n. 
termenul e cel folosit în docu
ment...) celor din Crișana, Cluj 
și Banat, unele de mai multe ori 
(n.n. și celelalte ?) ;

Considerăm că aceste spicuiri 
explică în cea mai mare măsură 
calitatea submediocră a multor 
arbitraje. Mai mult, însă, esen
țialele lipsuri amintite au rămas 
de actualitate. Aproape că nu în
drăznim să dăm sugestii : am vă
zut arbitri pe care-i considerăm 
buni (și care au beneficiat și

•I o MĂSURĂ DE NE-
1 ÎNȚELES

1
1

I 
!
1
I
1

I
I
I

într-un mod cu totul 
inexplicabil, Sfatul popular 
regional Galați a dispus 
evacuarea corespondenților 
ziarului nostru din localul 
subredacției pe care îl aveam 
de peste 8 ani în oraș, fără 
să ne repartizeze măcar 
ceva asemănător.

Faptul ne miră, cu atît 
mai mult cu cît cunoaștem 
eforturile deosebite pe care 
tovarășii de la sfatul regio
nal le fac în sprijinul 
sportului. în acest caz, le
zată va fi nu numai redac
ția, ci și activitatea spor
tivă a regiunii.

Mai așteptăm.

SFÎRȘ1T...

Intîlnirea de handbal 
Voința. — Tutunul (ambele 
din Timișoara), desfășurată 
in cadrul campionatului re
giunii Banat, s-a întrerupt 
in snin. 37, la scorul de 
4—4 ’

Veți bănui, poate, că o 
ploaie torențială i-a împie
dicat pe jucători să con
tinue partida. Nu ! La Ti
mișoara a fost cer senin 
toată ziua. „Furtuna" s-a 
iscat doar pe teren, în mo
mentul cînd jucătorul 
WALTER ERSCH, de la 
„Tutunul", nefiind de acord 
cu o decizie a arbitrului 
Al. Len, a găsit de cuviință 
să-1 insulte pe conducătorul 
jocului. Apoi, împreună cu 
fratele său Gerhardt, a sărit 
la bătaie.

în asemenea condiții, ar
bitrul Al. Leu a fluierat 
sfîrșitul jocului cu 23 de 
minute mai devreme. Să 
sperăm că și Consiliul re
gional UCFS Banat, Ia rîn
dul său, va... fluiera sfîr
șitul carierei acestor doi 
huligani.

VENIȚI DE DEPARTE...

După meciul de fotbal 
Metrom Brașov — Metalur

campioane ale țării

Un jucător de la Tehnometal a pătruns in 
semicerc și înscrie un nou punct în poarta 
rapidiștilor Foto : T. Roibu

arbitrii

Ultima etapă 
campionatului 
handbal a adus 
nele clarificări 
pasionanta luptă 
care o dau, 
pînd din 
anului trecut, for
mațiile 
fruntașe, 
șase întreceri 
campionatelor 
publicane. Cea mai 
importantă dintre 
aceste clarificări 
este aceea că for
mația 
RAPID 
REȘTI 
Francisc 
cucerit 
campioană a țării, 
deoarece ’„remiza" 
de la Timișoara a 
determinat crește
rea avansului fero
viarelor de la 3 la 
4 puncte. Cum în 
ultimele două etape 
handbalistele de 

Rapid mai au 
jucat „acasă" 
Voința ’ Sighi

șoara, ultima cla
sată, iremediabil re
trogradată, și apoi, 
primesc aqtomat 2 
puncte pentru jo
cul cu Tractorul 
Brașov, este prac
tic imposibil ca 
ele să mai fie de
pășite de principa
lele lor adversare, 
studentele din Ti
mișoara.

Alte clarificări ? 
Majoritatea s-au

de 
u- 
tn 

_ Pe înce- 
toamna

noastre 
în cele 

ale re-

feminină
BUCU- 

(antrenor 
Spier) a 

titlul de

mai bune 
le au e- 
(antrenor 
Construc

produs la periferiile clasamentelor, 
zone în care s-au „stabilizat" cîte- 
va formații : Voința Sighișoara 
(feminin, seria I), Agronomia Iași 
(masculin, seria I). După cum se 
vede, aceste situații s-au înregistrat 
în cele două întreceri ale seriei I. 
In schimb, în seriile secunde lupta 
este mai deschisă ca oricînd șl 
ultimele două etape ne vor furniza, 
desigur, multe surprize. In aceste 
serii este de semnalat, totuși, că
— prin prisma programului viitor
— cele mal mari șanse de a activa 
anul viitor în rîndul celor 
formații din țara noastră 
chipele Textila Cisnădie 
Gh. Bădeanu) la băieți și
torul Timișoara (antrenor Tiberiu 
Sfercociu) la fete. în seriile studen
țești, unde clasamentele nu pot fi 
încă alcătuite din cauză că nu s-au 
omologat toate rezultatele, lupta 
este la fel de dîrză.

Faptul că pe toate ’„fronturile" 
se anunță, în aceste ultime două 
etape, o dispută deosebit de dîrză 
ne determină să reamintim (pentru 
a cita oară ?) antrenorilor, arbitri
lor și jucătorilor că au datoria să 
asigixre partidelor o desfășurare re
gulamentară, corectă și cît mai 
disciplinată. Spunem acest lucru 
deoarece — cu toate sancțiunile dic
tate în ultima vreme — s-au mai 
înregistrat încă abateri de la dis
ciplină.

baschetului?
peste hotare de aprecieri favora
bile) comițînd greșeli uluitoare, 
unele din neatenție, altele de in
terpretare. Orice și oricine ar 
spune, trebuie făcut ceva pentru 
ca viitorul sezon să ne aducă 
satisfacția unor jocuri „fără pro
bleme", corect conduse, în care 
cu adevărat cei mai buni să cîș- 
tige, la sfîrșitul cărora să nu mai 
existe nemulțumiri. Iar printre 
primele măsuri credem că ar tre
bui să figureze reexaminarea arbi
trilor, promovarea celor talentați, 
unificarea interpretării regulamen
tului (în special în privința gre
șelilor personale), organizarea unei 
supravegheri efective a arbitraje
lor, precum și înființarea unor 
noi cursuri, la care să fie admiși, 
în principiu, doar foști jucători.

Arbitrajele slabe duc însă nu 
numai la modificarea cursului 
unor partide (fie prin influența
rea directă a scorului, fie prin 
starea psihică pe care o. poale 
crea o greșeală în anumite mo
mente), ceea ce este deja foarte 
grav. Dăunătoare este și orienta
rea pe care o capătă selecționa- 
bilii prin obișnuirea cu o 
mită manieră, mult (uneori 
diferită de cea pe care o 
nesc în străinătate sau 
cînt arbitri străini conduc

Perioada care ne desparte de 
viitoarea ediție a campionatelor 
oferă prilejul de a se îndrepta 
această stare de lucruri. S-o fa
cem. fără văicăreli, fără scuze, 
fără pretexte, fără comoditate. E 
momentul ca arbitrii și cei ce îi 
îndrumează să dovedească pa
siune și competență... Să folosim 
acest prilej, pentru binele bas
chetului românesc ! Are atita ne
voie...

anu 
total) 
întîl- 

atunci 
jocul.

absențe la etapele preliminarii
ale campionatului republican de copii și juniori mici

LA BUCUREȘTI

Etapa pe Capitală a campiona
tului republican pentru copii și ju
niori mici, desfășurată recent în 
sala Tineretului, a reunit peste 70 
de concurenți. Nivelul tehnic, la 
care s-au desfășurat întrecerile, a 
fost destul de ridicat.

Ne întrebăm însă cum este posi
bil ca Ia această etapă a campiona
tului numai Viitorul, C. S. Șc. și 
Școlile sportive nr 1 și 2 să prezinte 
gimnaști, celelalte cluburi bucureș- 
tene „,evidențiindu-se” prin absen
ță ? Și de ce Ia categoria a H-a ju
niori o singură echipă participan
tă ? Conducerile cluburilor și comi
sia orășenească de gimnastică vor 
trebui să analizeze serios această 
situație și să-i tragă la răspundere 
pe cei vinovați de absențe.

REZULTATE, FETE, categoria 
copii, pe echipe : 1. Viitorul 144,00 p,
2. C.S.Șc. 142,50 p, 3. Șc. sp. nr. 2 
129,80 p ; individual compus : 1. Li
liana Vasiliu (Viitorul) 38,35 p, 2. 
Paula loan (C.S.Ș.) 37,50 p, 3. Ca
rolina Marin (C.S.Ș) 36,75 p; ca
tegoria a Il-a junioare, pe echipe : 
I. Viitorul 221,35 p, 2. C.S.Ș. 213,50 
p, 3. Șc. sp. nr. 2 205,65 p ; indivi
dual compus : 1. Carolina Zidaru 
(Șc. sp. nr. 1) 44,80 p, 2—3. Flo
rentina Cocinescu (C.S.Ș.) și Gabri
ela Radu (Viitorul) 44,45 p ; BĂIEȚI, 
categoria copii, pe echipe : 1. Viito
rul 182,01 p, 2. Șc. sp. nr. 2 180,77 p,
3. C.S.Ș. 177,49 ; individual campus : 
1. Octavian Oprescu (Viitorul) 37,53

p, 2. Valentin Grecu (Viitorul) 37,49 
p, 3. Ion Nan (Șc. sp. nr. 2) 37,02 p; 
categoria a U-a juniori, pe echipe z 
1. Șc. sp. nr. 2 269,57 p ; individual 
compus : 1—2. Nicolae Vasilescu 
(C.S.Șc.) și Gheorghe Cazaeu (Șc. sp. 
nr. 2) 54,36 p, 3. Gheorghe Geor
gescu (Șc. sp. nr. 2) 54,05 p.

LA BRASOV

Dinamo 
concurenți (bă- 

copii, iar juni- 
club au „mers" 
Școala sportivă 
are nici o gim-

formarea schim- 
al gimnasticii

FETE, categoria

ts etapa regională a campiona
tului de copii și juniori mici, de pe 
lista echipelor participante au lipsit 
de asemenea, mai multe cluburi, 
în „fruntea” lor : C.S.M. Sibiu — 
cu secție nominalizată ! 
Brașov nu a avut 
ieți) la categoria 
orii mici de la acest 
foarte slab. Dar 
Brașov ? Oare nu
nastă ? Cum înțeleg aceste cluburi 
să contribuie la 
bului de mîine 
noastre ?

REZULTATE,
capii : 1. Dinamo Brașov 175,40 p, 
2. Șc. sp. Sibiu 175,05 p, 3. Șc. sp. 
Sf. Gheorghe 164,05 p : categoria 
a Il-a junioare: 1. Dinamo Bra
șov 217,00 p, 2. Șc. sp. Sibiu 214,80 

Sf. Gheorghe 204,70 
categoria copii: 1. 
176,20 p, 2. Șc. sp.

p, 3. Șc. sp. Sf. 
categoria a 

juniori : 1. Șc. sp. Sibiu
p, 2. Șc. sp. Sf. Gheorghe 

p, 3. Dinamo Brașov 
P-

pr 3. Șc. sp. 
p ; BĂIEȚI, 
Șc. sp. Sibiu 
Brașov 175,35 
Gheorghe 170,75 p ;
Il-a

271,55
254,15
254,05

gistul București, din cate
goria B, jucătorii s-au dus 
la vestiare, spectatorii pe 
la casele lor, iar organiza
torii s-au așezat la masă 
să-și facă socotelile. Au 
aclunat, apoi au scăzut și 
s-au luat cu miinile de cap. 
încasările erau de 2 400 lei

CERTATI CU DISCIPLI
NA Șl CU ALTELE...

Un corespondent din 
Oradea, făcindu-se ecoul 
dorinței mai multor iubitori 
ai sportului din oraș ne 
comunică numele a doi din
tre spectatorii certați (grav)

și numai brigada de arbitri 
îi costa 1 955. Brașovenilor 
le fuseseră repartizați trei 
cavaleri ai fluierului de 
departe — doi tocmai din 
Satu Mare și unul din 
Cărei 1 Adăugind și chel
tuielile organizatorice, vă 
dați seama că asociația 
Metrbm a trebuit să mai 
aducă bani de-acasă—

Pe cînd o brigadă de ar
bitri... laponi la Brașov ?

cu disciplina, care aproape 
la fiecare competiție pro
voacă dezordine și scandal.

Este vorba, în primul 
rînd, de EUGEN MA- 
TEESCU, responsabilul unei 
unități T.A.P.L., care nu 
prea a dat dovadă de... 
responsabilitate atunci cînd 
la meciul de volei Alumina 
Oradea — Rapid București 
a adresat injurii arbitrului 
Vasile Cobut.

MIHAI SZILAGYI, sala
riat la CJS.O. Crișul (! ?) 
este și mai— nervos. La 
jocul de baschet Dinamo 
Oradea—Politehnica Bucu
rești, la un „timp" cerut 
de bucureșteni, el l-a lovit 
pe la spate pe antrenorul 
oaspeților, prof. Vasile Po
pescu. Recidivist în materie, 
Szilagyi era cît pe aci să-l 
bată pe arbitrul jocului de 
fotbal Crișul — Vagonul 
Arad.

Ne facem o (ne)plăcuîă 
datorie din a-i populariza 
la rubrica noastră.

PROGRAME CU...
CÎNTEC

La Hunedoara, biletul 
(oficial) de intrare la me
ciurile de fotbal nu este 
suficient ca să poți pătrunde 
pe stadion. Spectatorul tre
buie să mai aibă — abso
lut OBLIGATORIU — un 
program (neoficial), editat 
de organizatori.

„Programul" este de fapt 
o jumătate de coală de

bîrtie pe care sînt— dac
tilografiate : clasamentul
(cunoscut de toată lumea), 
etapa viitoare (le știu spec
tatorii pe dinafară pe toate, 
pînă Ia sfîrșitul campiona
tului) și formația echipei 
Metalul (ea nu corespunde, 
de obicei, cu aceea care 
apare pe teren).

Lipsește un singur lucru 
— PREȚUL, neindicat pe 
program. 11 află amatorul 
de fotbal la intrare, cînd 
pentru această fițuică i se 
pretind 2 lei 1 Dă omul 
și— suduie, ce să facă ?

Am fi curioși să aflăm 
cine conduce „operațiunea" 
programului, cum sînt con
tabilizate fondurile rezultate 
(nouă ne-a parvenit un 
exemplar purtînd nr. 3477) 
și, mai ales, cum sînt fo
losite ? Că, vorba prover
bului, „banii-s ochii dracu
lui".

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 

și DAN GARLEȘTEANU 
după scrisorile coresponden

ților noștri
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Qotbal
Buletinul categoriei C

SERIA EST
METALUL BUZĂU — VICTO

RIA ROMAN 1—2 (0—0). Gaz
dele au dominat, însă înaintarea 
nu a concretizat. Victoria a 
practicat un joc destul de bun 
și a contraatacat periculos. Golu
rile au. fost marcate de AI. Cen- 
geri (min. 53 și 72) pentru Vic
toria, Tănase (min. 86) pentru 
Metalul. (D. Marin, coresp.).
* UNIREA FOCȘANI — FORES- 
TA FĂLTICENI 3—0 (2—0). Peste 
2000 de spectatori au asistat la 
un joc frumos. Au înscris: Dra- 
gu (min. 13). Tîlvă (min. 27 șl 
87). (AL Sîrbu, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — AN
CORA GALAȚI 5—1 (2—1). Au 
marcat: Dumitrică (min. 7), Chî- 
rilă (min. 15 și 73), Drosu (min. 
58), Mangalagiu (min. 70), res
pectiv Daraban (min. 36). Bun 
arbitrajul lui P. Badea—Brașov. 
(C. Panaite, coresp.)

GLORIA C.F.R. GALAȚI — 
FLAMURA ROȘIE TECUCI 1—1 
(1—1). Rezultat echitabil, în tu
rna unui joc de slab nivel teh
nic. Punctele au fost tealizate de 
Dumitrescu (min 22) pentru Glo
ria C.F.R. și Dicu (min. 39) pen
tru Flamura roșie. (T. Siriopol, 
coresp.)

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
LOCOMOTIVA IAȘI 3—2 (1—2). 
Ambele echipe au practicat uu 
joc de slabă calitate. Au înscris: 
Mărcuiescu (min. 36). Axente 
(min. 38) pentru Locomotiva, Bu 
citiceanu (min. 40), Vișan (min.

Ln aspect din meciul Rapid C. F. București—Metalul Tirgoviște. 
Foto : T. Roibu

50), Vi-schi (min 75) pentru Mt- 
nobrad. (Pavel Spar, coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — META- 
LUL RĂDĂUȚI 2—1 (0—0). Vie 
torie meritată. Golurile au fost 
înscrise de Zdrobiș (min. 55), 
Teodorescu (min. 74) pentru 
Textila, Stroie (min. 78) pentru 
Metalul. (Ion Vieru, coresp.)

CLASAMENT
1. Vict. Roman 21 14 2 5 43-22 30
2. Gloria Bîrlad 21 12 2 7 28-19 26
3. FoEesta Fălt. 21 10 3 8 37-30 23
4. Ancora Galați 21 10 3 8 29-23 23
5. Metalul Buzău 21 11 1 9 33-37 23
6. Minobrad VJX 21 18 2 9 21-24 22
7. Unirea Focșani 21 8 5 8 28-19 21
8. Petrolul Moinești 21 9 2 10 42-34 20
9. Metalul Rădăuți 21 9 2 10 31-38 20

10. Textila Buhuși 21 9 1 11 22-32 19
11. Gloria CFR GI. 21 6 6 9 21-28 18
12. Rapid Mizil 21 7 3 11 22-24 17
13. Locomotiva iași 21 5 7 9 20-32 17
14. FI. r. Tecuci 21 6 3 12 25-40 15

ETAPA VUTOASE : Foresta I ălti- 
ceni — Minobrad V. Doinei, FI. ro
șie Tecuci — Textila Buhuși, Metalul 
Buzău —. Gloria Bîrlad, Metalul Ră
dăuți — Gloria C.F.R. Gaiați, Rapid 
Mizîl — Unirea Focșani, Victoria 
Roman — Petrolul Moinești, Ancora 
Galați — Locomotiva Iași.

SEUIA SUD
ELECTRICA CONSTANȚA 

— STUFUL TULCEA 3—1 (1—1). 
Joc viu disputat. în repriza a 
doua constănțenii au dominat, 
iar oaspeții au contraatacat fără 
succes. Golurile au fost marcate 
de Zaîț (min. 35 — autogol), 
Mihai (min. 73 și 87), respectiv 
Ciupercă (min. 20). (Emil iencec, 
coresp.)

RAPID CJF. BUCUREȘTI — 
METALUL TIRGOVIȘTE 0-1 (0-1). 
Metalul a cîștigat datorită supe
riorității tehnice. Jocul a fost de 
slabă factură tehnică. în min. 89 
jucătorul Mehedințeanu (Rapid 
C.F.) a fost eliminat pentru joc 
dur și proteste la deciziile arbi
trului. Unicul gol a fost înscris 

de Fronea (min. 34) dintr-un șut 
de la 35 m. A arbitrat M. Iorgu- 
lescu. (C. Văleanu, coresp)

PROGRESUL CORABIA — 
ELECTRICA FIENI 2-1 (1-0). In 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii, Progresul a cîștigat două 
puncte prețioase. Victoria gazde
lor este meritată. Au marcat 1 
I. Ene (min. 3), N. Marin (min. 89). 
respectiv Becheanu (min. 88). 
A. Munich — București a condus 
foarte bine. (C. Filip, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — MUS
CELUL CÎMPULUNG 5-1 (4-0).
Localnicii au făcut cel mai bun 
joc din actualul sezon. Au mar
cat : Cristache (min. 2, 6, 21 șl 
68), Iacob (min. 36) pentru Dună
rea, Nedelea (min. 54). Arbitrul 
N. Cursaru — Ploiești a condus 
cu competență. (Tr. Bărbalată, 
coresp.)

CLASAMENT

1. IMU Medgidia 21 11 6 4 35-14 28
2. Electrica C-ța. 21 12 4 5 32-22 28
3. Met. Tirgoviște 21 12 3 6 29-11 27
4. Portul C-ța. 20 11 5 4 25-14 27
5. Dunărea Giurgiu 21 12 1 8 34-21 25
6. Oltul Sf. Gh. 21 10 3 8 36-30 23
7. S. N. Oltenița 21 9 3 9 24-23 21
8. Flacăra r. Buc. 21 8 3 10 37-39 19
9. Stuful Tulcea 21 7 5 9 25-34 19

10. Prog. Corabia 21 8 1 12 20-36 17
11. Electrica Fieni 21 7 2 12 25-29 16

12. Muscelul C-lung. 21 5 5 11 14-29 15
13. Rapid C.F. Buc. 21 4 6 11 19-30 14
14. C.F.R. Roșiori 20 5 3 12 12-35 13

ETAPA VIITOARE Stuful Tulcea
—; Dunărea Giurgiu, Metalul Tîrgo- 
viște — Electrica Constanța, Rapid 
C.F. Buc. —- S. N. Oltenița, Musce
lul Cîmpulung — I.M.U. Medgidia, 
Electrica Fieni — Oltul Sf. Gheor
ghe, C.FJS. Roșiori — Progresul Co
rabia, Portul Constanța — Flacăra 
roșie Buc.

SERIA VEST
CHIMIA FĂGĂRAȘ — META

LUL HUNEDOARA 1-0 (0-0). în 
marea majoritate a reprizei I 
localnicii au dominat, însă au ra
tat ocazii clare. După pauză, în 
primul minut, Boantă I a înscris 
unicul gol al meciului. în conti
nuare, oaspeții au devenit ner
voși și au practicat un joc dur, 
în care s-au angrenat și jucă
torii de la Chimia. Arbitrul Gh. 
Dulea — București a avut un 
joc greu de condus, dar s-a achi
tat în general bine de această 
sarcină, (Bucur Stoiciu, coresp.)

MINERUL ANINA — META
LUL TR. SEVERIN 4-0 (2-0). Joc 
frumos, disputat în limitele spor
tivității. Au marcat : Naidin 
(min. 23, 35 și 75) și Mate (min. 
83). (Gh. Crăciunel, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — VIC
TORIA CĂLAN 3-0 (1-0). Au în
scris : Trăznea (min. 8), Ciupa 
(min. 68 si 88). A arbitrat bine 
Ion Doncea — București. (Tiberiu 
Maniu, coresp.)

MUREȘUL DEVA — A.S.A. 
SIBIU 4-1 (1-0), în repriza a
doua. Mureșul a dovedit o su
perioritate, care a fost concre
tizată prin golurile marcate de 
Scumpie (min. 50), Onea (min. 
82) și File (min. 89). Au mai în
scris Hangan (min. 41 din 11 m) 
pentru Mureșul și Bermozer 
(min. 64) pentru A.S.A. A arbi
trat satisfăcător Iosil Baranyay— 
Cluj. (Ien Simion, coresp.)

PROGRESUL STREHAIA — 
VICTORIA TG. JIU 4-2 (2-1).
Au marcat: Lescanu (min. 21, 28 
șl 77). Eordog (min. 57), respec
tiv Achim (min. 30 din 11 ml și 
Iordache (min. 81). Arbitrul Ma
rin Grigoroiu — Roșiori a condus 
foarte corect. (Gh. Dobreanu. 
coresp.)

AUTORAPID CRAIOVA — 
C.F.R. CARANSEBEȘ 2-0 (1-0).
Au înscris. Vasilescu I (min. 33) 
și Pașcanu (min. 54 din 11 ni) 

A arbitrat M. Sadoveanu — 
București. (N. Pastramagiu, 
coresp.)

AURUL ZLATNA — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 1-2 (0-1).
Oaspeții cu o pregătire tehnică 
mai bună au practicat un joc 
mai organizat Golurile au lost 
marcate de Stanciu (min. 4) și 
Anton (min. 67) pentru Electro- 
putere, respectiv Demian (min. 55 
din 11 m.) (N. Băișan, coresp.).

ETAPA VIITOARE : Autorapid
Craiova — Aurul Zlatna, Victoria Tg. 
Jiu — Tractorul Brașov, Metalul 
Hunedoara — Progresul Strehaia, 
Minerul Anina — Electroputere Cra
iova, Metalul Tr. Severin — A.S.A. 
Sibiu, C.F.R. Caransebeș — Mure
șul Deva, Victoria Călan — Chimia 
Făgăraș.

CLASAMENT
1. Met. Hunedoara 21 14 3 4 52-16 31
2. Chimia Făgăraș 21 13 2 6 43-33 28
3. Minerul Anina 21 12 a 7 39-28 26
4. Electroputere Cv. 21 11 3 7 42-28 25
5. Mureșul Deva 21 10 5 6 37-26 25
6. Tractorul Br. 21 10 3 8 43-29 23
7. Vict. Tg. Jiu 21 8 4 9 33-37 20
8. Vict. Călan 21 8 3 10 18-28 19
9. A.S.A. Sibiu 21 6 6 9 30-33 18

10. CFR Caransebeș 21 7 4 10 14-38 18
11. Met. Tr. Severin 21 7 4 10 26-54 18
12. Prog. Strehaia 21 5 5 11 32-39 15
13. Aurul Zlatna 21 7 1 13 31-39 15
14. Autorapid Cv. 21 6 1 14 27-39 13

SERIA NORD
SĂTMĂREANA — MEDICINA 

CLUJ l-l (0-1). Joc foarte dis
putat și de un nivel tehnic co
respunzător. Localnicii au domi
nat mai mult (12-2 raport de cor- 
nere). Au înscris : Tarcu (min. 
15) pentru Medicina, Seneș (min. 
47 din 11 m) pentru Sătmăreana. 
A arbitrat corect și autoritar 
N. Lazăr — Petroșeni. (A. Verba, 
coresp.)

METALUL AIUD —' OLIMPIA 
ORADEA 1-1 (1-1). Au marcat: 
Tiutiu (min. 33) pentru Metalul, 
Kun (min. 44) pentru Olimpia. în 
min. 67 jucătorul Kelemen (Me
talul) a ratat un penalti. (A. Cri- 
șan, coresp.)

VOINȚA REGHIN — FAIAN
ȚA 3K3H1ȘOARA 2-2 (1-2). S-au 
ratat multe ocazii la ambele 
porți. Golurile au fost înscrise 
de Moldovan II (min. 30) și lenei 
(min. 65) pentru Voința, Turc 
(min. 40) și Sîntion (min. 42). 
(V. Man, coresp.)

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
METALUL COPȘA MICĂ 2-1 (0-0) 
Joc echilibrat, viu disputat și do
minat în final de gazde. Au 
marcat: Pojoni (min. 57 și 88). 
respectiv Ținea (min. 52). A ar
bitrat bine Tr. Cruceanu — 
Arad. (Gh. Cotrău, coresp.)

CHIMICA TÎRNĂVENI — ARIE- 
ȘUL TURDA 0-0. Localnicii au 
avut mai mult timp inițiativa. 
Oaspeții s-au apărat foarte atent 
și au fost periculoși pe contra
atac. P. Sotir —- Mediaș a arbi
trat satisfăcător. (I. Ducan. 
coresp.)

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 21 13 5 3 37-13 31
2. Medicina Cluj 21 12 6 3 37-16 30
3. Recolta Cărei 21 9 5 7 35-22 23
4. Chim. Tirnăveni 21 10 2 9 30-30 22
5. Min, B. Sprie 21 9 3 9 32-28 21
6. Sătmăreana 21 8 4 9 22-24 20
7. Metalul Aiud 21 7 6 8 27-31 20
8. Faianța Sig. 21 9 2 10 29-35 20
9. Minerul Bihor 21 8 3 10 29-29 19

10. Met. Copșa Mică 21 9 1 11 25-28 19
11. Steaua r. Salonta 21 6 7 8 23-36 19
12. Soda O. Mureș 21 6 6 9 21-31 18
13. Arieșul Turda 21 7 2 12 25-29 16
14. Voința Reghin 21 6 4 11 19-39 18

ETAPA VIITOARE Medicina Cluj
— Recolta Cărei, Olimpia Oradea — 
Faianța Sighișoara, Minerul Bala 
Sprte — Steaua roșie Salonta, Chimi
ca Tirnăveni — Soda Oena Mureș, Mi
nerul Bihor — Voința Reghin, Săt
măreana — Metalul Aiud, Arieșul 
Turda — Metalul Copșa Mieă.

Sosește reprezentativa 
de fotbal a Cubei

Săptămîna viitoare va sosi în țara 
noastră echipa reprezentativă de 
fotbai a Cubei care va susține un 
turneu de patru meciuri, la 25 28 
și 31 mai și la 4 iunie. La 25 mai 
în campania lotului nostru de tine
ret, iar la 31 mai cu lotul olimpic. 
Celelalte jocuri încă nu s-au defi
nitivat.

Modificări în programul turneelor 

echipelor Dynamo Berlin 

și Dynamo Dresda
Tn programul turneelor echipelor 

din R. D. Germană care urmează 
să ne viziteze țara au intervenit u- 
nele modificări. Astfel, DYNAMO 
DRESDA va evolua la Suceava (18 
mai). Iași (21 mai) și Craiova (24 
mai), iar DYNAMO BERLIN la 
București (joi. cu iotul reprezenta
tiv), Brașov (21 mai) și Ploiești (24 
mai).

TLETISM

Rezultate promițătoare in campionatul 
liceelor cu program de educație fizică

La Cîmpulung a avut Ioc zilele 
trecute campionatul republican de 
atletism rezervat elevilor din li
ceele cu program de educație fi
zică. întrecerile desfășurate pe 
stadionul din localitate au bene
ficiat — in sfîrșit — de o vreme 
excelentă. La start au fost pre- 
zenfi peste 300 de tineri.

Au fost obținute unele rezultate 
bune și acest lucru este foarte 
îmbucurător. Am remarcat evolu
țiile și performanțele obținute de: 
CORNELIA POPESCU (lungime 
și înălțime), MARIA POPA (lun
gime și 80 m g), MARIA TATAR 
(100 și 200 m), ARGENTINA ME
NIS (disc), MARIAN GEORGESCU 
(100 m și lungime), VASILE 
BOGDAN (suliță) ș.a.

Iată rezultatele : JUNIOARE 
MICI: GO m Irina Ciucă (Timiș)
7.8, Adriana Stancu (Bv.) 8,0,
Mariana Stancu (Bv.) 8,1 ; 500 m.: 
Adriana Stancu (Bv.) 1:21,2, Elisa- 
beta Toth (Timiș.) 1:22,8, Lucreția 
Sogoreanu (Cluj) 1:24,5; 60 m g: 
Gherda Covaci (Timiș.) 9,4, — 
nou record de junioare, Maria 
Elsner (Tg. M.) 9,7, Marta Szat- 
mari (Tg. M.) 9,8; lungime : Iri
na Ciucă (Timiș.) 5,29 m ; înăl
țime : Zoia Moldovan (Tg. M.) 1,49, 
Draga Comșa (Cluj)'1,46; greutate: 
Maria Illi (Timiș.) 13,02, Veronica 
Guzgă (Iași) 12,61 ; disc ■: Maria 
Illi (Timiș.) 35,72 ; 4 x 100 m : Liceul 
nr. 8 Cluj 52,2, Liceul nr. 2 Bra
șov 52.4, Liceul nr. 4 Timișoara 
52.5, JUNIORI MICI: 80 m : Dan 
Vigu (Cluj) 9,7, Ion Ciobotaru 
(Rm. V.) 9,7, Ion Cristoloveanu 
(C-lung) 9,8 ; 300 m : Ion Cristolo
veanu 37,6, Ion Ciobotaru (Rm. V.)
37.8, Nicolae Pițu (B.) 38,7 ; 1 000 m:
Nicolae Pițu 2:44,8, A. Placinschi 
(Iași) 2:44,9, Iulian Bundoiu 
(C-lung) 2:51,7 ; 90 m. g: Gheorghe 
Cineă (B.) 13,1, Dan Heredea
(Timiș.) 13,3, I. Teodorescu (PI.) 
13,7 ; lungime : Constantin Basa- 
rab (Timiș.) 6,20, Ovidiu Simio- 
nescu (Bv.) 6,07, Dan Vigu (Cluj) 
6,00; înălțime : Dan Vigu 1,78; 
greutate : Ovidiu Dreșcă (Cr.) 13,10, 
Petre Coif (Timiș.) 13,04, Dragoș 
Popescu (Rm. V.) 12,68; disc: Pe
tre Coif 46,12, Nicolae Popi (Cr.) 
45,24, Marius Roșea (Cr.) 41,50 ; 
suliță: Petre Coif 62,44 m., Eme- 
rik Kerekeș (B.M.) 57,22 m. ;
4 x 100 m : Liceul nr. 1 Craiova

Qugbi

Rapid - Agronomia Cluj
6-3 (3-0)

Sîmbătă după-amiază în cadrul 
campionatului categoriei A, Rapid 
București a întrecut formația clu
jeană Agronomia, cu scorul de 6—3 
(3—0). Rugbiștii bucureșteni și-au 
asigurat victoria prin încercarea rea
lizată de Stanciu și apoi printr-o lo
vitură de pedeapsă transformată de 
Naca.

Gale pe stadionul Ciulești
Clubul Rapid organizează un 

ciclu de reuniuni, în incinta sta
dionului Giulești. Prima gală va 
avea loc miercuri, de la ora 18, cu 
care prilej se vor disputa 15 par
tide. Următoarele reuniuni vor 
avea loc la 20, 24 și 27 mai.

20 de ani de la înființarea 
clubului sportiv Steaua

Marți a avut loc tn Sala de 
marmură a Casei (.enfrale a Ar
matei, o conferință de presă or
ganizată de clubul sportiv Steaua 
la care- au participat numeroși 
cronicari ai presei sportive, radio
ului și televiziunii.

în cadrul conferinței, tovarășul 
Maximilian Pandi4e, președintele 
clubului, a anunțai că la 7 iunie 
a.c. va avea loc sărbătorirea a 
20 de ani de la înființarea clu
bului sportiv Steaua. El a arătat 
de asemenea modul de desfășurare 
a festivităților care vor avea loc 
eu acest prilej.

46,9, Liceul nr. 4 Timișoara 48,2; 
JUNIOARE MARI; 100 m: Ma
ria Tătar (B.) 12,6, Florica Iușan 
(Cluj) 12,9 ; 200 m : Maria Tătar 
(B.) 26,7, Liliana Negru (Timiș.) 
27,3 ; 400 m: Maria Popescu
(C-lung) 61,9, Elena Ungureanu 
(Rm. V.) 62,2, Viorica Moscalu 
(Cluj) 62,4 ; 80 m g: Maria Popa 
(Tg. M.) 11,6, M. Miloșoiu (C-lung) 
12,1, Florica Iușan (Cluj) 12,1 ; 
lungime: Cornelia Popescu (B.) 
5,63, Maria Popa (Tg. M.) 5,58,
Florica Iușan 5,29; înălțime: 
Cornelia Popescu 1,58, Maria Lazăr 
(Bv.) 1,44 ; disc : Argentina Menis 
(Cr.) 43,26, Serafina Moritz
(Timiș.) 33,06 ; greutate : Elisabeta 
Rîță (Timiș.) 10,97, Elena Sandu 
(Rm. V.) 10,38 ; suliță: Serafina 
Moritz 41,17, Elisabeta Rîță 35,24 ; 
4 x 100 m: Liceul nr. 8 Cluj 51,1, 
Liceul nr. 35 București 51,7, Liceul 
nr. 2 Brașov 52,1. JUNIORI MARI: 
100 m : Marian Georgescu (Cr.) 11,4 
(în serii 11,2), Victor Bureș (Bv.) 
11,6, Ștefan Naghi (Tg. M.) 11,6 ; 
200 m : Marian Georgescu (Cr.)
23.3, Dumitru Tit (C-lung) 23,7 ;
400 m : Dumitru Tit (C-lung) 51,1, 
Cornel Mișu (Timiș.) 51,4 ; 1 500 m: 
Constantin Petrișor (Iași) 4:07,8, 
Comei Mișu 4:07,9, loan Cordoș 
(Timiș.) 4:09,6 ; 110 m g : Gheorghe 
Lenghel (Tg. M.) 15,4, Imre Biro 
(Tg. M.) 15,5, Ioan Harala (B.) 
15,7 ; lungime ; Marian Georgescu 
(Cr.) 6,81, Gabriel Cecală (Gl.)
6,52, Victor Bureș (Bv.) 6,44 ;
înălțime ; Mihai Tocan (B.) 1,75 ; 
prăjină : Adrian Stama (PL) 3,40 ; 
greutate : Cristache Mitrea (B.) 
14,12, Adrian Micu (Bv.) 13,03, Ion 
Gîlmeanu (Bv.) 12,80 ; disc : Ion
Gilmeanu 47,17, Oscar Schiba (Cr.) 
43,41, Cristache Mitrea 43.19 ; 
suliță : Vasile Bogdan (Cluj) 62,74, 
Adrian Micu (Bv.) 54,23 ; ciocan: 
Ștefan Toth (Cluj) 45,14, Ștefan 
Laslo (Bv.) 45,10, Lucian Stoian 
(Bv.) 43,40 ; 4 x 100 m: Liceul 
nr 2 Brașov 46,1, Liceul nr. 2 Tg. 
Mureș -46,1, Liceul nr. 1 Craiova
46.3.

Pronosport
3 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA 
VÎNZARII BILETELOR LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO

EXPRES DIN 20 MAI 1967
Programul concursului Prono

sport, nr. 20 de duminică 21 mai 
1967, cuprinde meciul internațio
nal contînd pentru campionatul 
european : Polonia—Belgia, șapte 
întilniri din campionatul țării noas
tre categoria B și cinci partide din 
campionatul italian.

Dăm mai jos programul acestui 
concurs : I: Polonia—Belgia ; II : 
C.F.R. Pașcani—Politehnica Bucu
rești ; III : Flacăra Moreni—Di
namo Bacău ; IV : Dinamo Victo
ria București—Siderurgistul Ga
lați ; V : Crișul Oradea—Minerul 
Baia Mare ; VI : Gaz metan Me
diaș—C.S.M. Reșița ; VII : Vagonul 
Arad—C JIR. Timișoara ; VIII; 
Minerul Lupeni—A.S.A. Tg. Mu
reș ; IX : Bologna—Milan ; X : 
Lanerossi—Juventus ; XI : Lecco- 
Napoli ; XII : Torino—Brescia ; 
XIII : Venezia—Roma.

Numai trei zile mai aveți la 
dispoziție pentru a vă cumpăra 
bilete la concursul excepțional 
Pronoexpres din 20 mai 1967.

După cum se cunoaște, con
cursul excepțional Pronoexpres 
atribuie în număr nelimitat au
toturisme : „Renault 16“, „Renault 
10 Major" cu scaune rabatabile, 
„Renault Daufine", „Trabant 601“ 
pentru categoriile I—IV șl prin 
tragere la sorți 10 autoturisme: 
2 „Fiat 850“, 2 „Renault Daufine" 
și 6 „Trabant 601“ pentru catego
riile V—VL

Se mai atribuie : premii în bani 
de valoare variabilă pentru vari
antele cîștigătoare cu 5 din 9 și 
premii în bani de valoare fixă 
pentru variantele cîștigătoare cu 
4 din 9.

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

Cu 30 lei puteți parii zipa la
toate cele 10 extrageri = 90 nu
mere.

Vineri 19 mai, ultima zi de
vînzare a biletelor.

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

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



Micii români
concurează in Cuba

Trimisul nostru special In Cursa Păcii“, H. NAUM, transmite?

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE ÎN ETAPA A VII-A
Atleții Elena Vintilă, Radu Rusu 

și Șteian Siscovici, însoțiți de 
antrenorul Nicolae Tacorian, au 
plecat Ieri în Cuba pentru a lua 
parte la cîteva concursuri.

$TRI • REZULTATE
ROMA. — Jucătorii români 

s-au retras din toate probele 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, trebuind să ple
ce la București în vederea me
ciului cu Spania. A rămas neter
minată semifinala Țiriac-Mulligan, 
întreruptă la scorul de 6—3, 7—9, 
6—4 în favoarea australianului, 
în cealaltă semifinală: Roche- 
Pietrangeli 7—5, 6—3, 8—6. S-a 
încheiat întrecerea la simplu fe
minin, cîștigată suprinzător de 
LesMe Turner (Australia), învin
gătoare în finală asupra brazi- 
liencei Maria Bueno cu 6-3, 6-3.

RIGA — Intr-un concurs atletic, 
cunoscutul aruncător sovietic 
Ianis Lusis a cîștigat proba de 
suliță cu 83,20 m. Rezultatul 
constituie cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

ZURICH. — Ernst Thommen, 
personalitate marcantă a fotba
lului elvețian, a decedat în urma 
unui accident de automobil în 
apropiere de localitatea Liestal. 
Thommen era în vîrstă de 68 de 
ani. El a fost în 1954 președin
tele comitetului de organizare a 
campionatului mondial desfășurat 
în Elveția.

MOSCOVA. — în primul 
concurs oficial de atletism în aer 
liber, cursa de 100 m a revenit 
alergătorilor Alexei Altuhov ți 
Serghei Abalihin cu timpul de
10,3. froba de 80 m garduri fe
mei a fost cîștigată de Tatiana 
Talîșeva cu 10,9 iar cea de să
ritură în înălțime a revenit Ga- 
linei Kostenko cu 1,70 m. între
cerea decalloniștilor s-a încheiat 
cu victoria lui Eduard Orțieva: 
7408 puncte.

OLEI

Politehnica Galați-Rapid 3-1 in prima zi 
a „finalei" campionatului de volei

(Urmare din pag. 1)

O urmare, pasînd mai precis, 
atacînd mai hotărît șl cu ® 
mai mare varietate decît adver
sarii lor, care în finalurile se
turilor pierdute, și din cauza 
unor dublaje defectuoase, au că
zut

Re la învingători țapărînd șl 
ieri ca o echipă bine sudată) 
s-au evidențiat Ozum, Branden
burg, Iorga și Kramer, iar de la 
Rapid — Grigorovici, Mincev și, 
în parte, Ardelea.

A arbitrat corect V. Moraru 
(Cluj), secondat, cu cîteva scă
pări neesențiale, de V. Voicu 
(București).

ASTAZI, CU ÎNCEPERE DE 
LA ORA 16, sala Floreasca găz
duiește întîlnirile din cadrul

După turneele finale ale campionatului de calificare

Echipele institutului Pedagogic Oradea—în categoria B
Timp de 4 zile, pe terenurile 

clubului sportiv Medicina din Ca
pitală, s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul campionatului de ca
lificare în categoria B (seria stu
dențească).

întrecerile s-au ridicat la un 
nivel satisfăcător, echipele ară- 
tînd o pregătire în general cores
punzătoare, ceea ce demonstrează 
multiplele rezerve de care dis
pune voleiul studențesc. Dintre 
echipele de băieți mai bine pre
gătite ni s-au părut Pedagogic 
Oradea, I.C.F. și Politehnica 
București. Aceasta din urmă avea 
chiar șansa să se califi ?e pentru 
baraj dacă nu pierdea, la mare 
luptă, meciul cheie cu Pedagogic 
Oradea (2—3). Dar iată clasamen
tele : MASCULIN, seria I: 1.’ 
I.C.F. Buc. 6 p, 2. Pedagogic Ba
cău 5 p, 3. Medicina Timișoara 
4 p, 4. Univ. Iași 3 p; seria a

In actuala ediție a „Cursei Păcii" Jan Smolik (Cehoslovacia) — 
cîștigător in 1964 al acestei importante competiții — se dovedește in
tr-o formă foarte bună. în foto: Smolik, încadrat de El Gourch 
(Maroc) și M. Maos (Belgia), face un tur de stadion, la capătul unei 
etape ciștigate.

BERLIN, 16. Astăzi, pe Friedrich- 
Ludwig-Jahn-Sportpark, delegai ia 
țării noastre a avut bucuria de a-și 
vedea echipa realizînd performanțe 
demne de renumele pe care și l-a 
creat în arena internațională. Cicliș
tii români, deși au trebuit să facă 
față unei serii întregi de defecțiuni 
mecanice, au fost deosebit de com
bativi, au luat parte la acțiuni e- 
nergiee, iar în final s-au impus cu 
autoritate la sprint. Ion Cosma s-a 
clasat al Ill-lea, Gabriel Moiceanu 
al VI-lea, iar Gh. Moldoveanu a o- 
cupat locul 21. Grație acestor per
formanțe echipa României a cîști
gat locul I în etapă, în timp ce 
Cosma a urcat pentru a doua oară 
în această cursă pe podiumul în
vingătorilor. Adresîndu-Ie calde fe
licitări, așteptăm de la sportivii 
noștri, și în ■ continuare, o com
portare remarcabilă.

Etapa a Vll-a s-a desfășurat pe 
ruta Szczecin (R.P. Polonă) — Ber
lin (R.D. Germană), de-a lungul a 
157 km. Startul s-a dat la ora 13 
pe un timp noros (dc altfel, pe par
cursul etapei avea să plouă în două 
rînduri). Au luat plecarea 110 aler-

etapei a doua a turneului final 
al campionatului republican mas
culin de volei: DINAMO—TRAC
TORUL (în tur și în retur, 3-1 și 
3-0), VIITORUL — POLITEHNICA 
(2-3 0-3) și RAPID—STEAUA (2-3, 
0-3). Bineînțeles, spectatorii nă
dăjduiesc cel mai mult de la ul
timul meci al zilei. în această 
partidă, îndeosebi suporterii 
echipei campioane șl finaliste a 
„C.G.E.* Rapid doresc de la fe
roviari o comportare la realul lo» 
nivel valoric, care să-l facă să 
uite gustul amar lăsat de severul 
3-0 administrat lor în retur de 
către Steaua. Pentru interesul ge
neral ce se manifestă față de tur
neul final încă din prima zi, spe
răm că echipele vor depune toate 
eforturile pentru ca așteptările 
publicului să nu fie zadarnice.

Il-a: 1. Pedagogic Oradea 6 p, 2. 
Politehnica Buc. 5 p, 3. Univ. 
Cluj 4 p, 4. Pedagogic B. Mare 
3 p. In meciul de baraj dintre 
Pedagogic Oradea (antrenor Mihai 
Matei) și I.C.F., victoria a reve
nit cu 3—1 formației orădene, 
care va activa în cat. B.

întrecerea fetelor a fost mai 
echilibrată, echipele (exceptînd 
Știința Petroșeni) situîndu-se la 
un nivel de pregătire apropiat. Pe 
primul loc s-a clasat Pedagogic 
Oradea (antrenor Maria Brata). 
Au urmat Politehnica Buc., Arhi
tectura Buc., Univ. Cluj și Știin
ța Petroșeni. Alături de echipa 
orădeană, a cîștigat dreptul de 
promovare și Politehnica Buc., dar 
promovarea ei va depinde de re
zolvarea unei contestații, surve
nită după terminarea campiona
tului categoriei A (f).

A. B. 

gători (polonezul Gavliczek a aban
donat avînd mina fracturată). După 
12 km plutonul a trecut frontiera, 
rulînd în continuare pc teritoriul 
R.D. Germane. La Schuedt (km 0 
are loc primul sprint cu premii, pe 
care-1 cîștigă iugoslavul Pavlik. Du
pă cîțiva kilometri se detașează un

Cu două zile înaintea intilnirii de tenis România-Spania
Corespondență specială pentru „Sportul popular

Punctul de vedere madrilen...
Interesul deosebit pe care-l ara

tă cercurile sportive din capitala 
Spaniei pentru apropiatul meci din 
„Cupa Davis" cu echipa României 
poate fi lesne apreciat din amă
nuntul semnificativ că unele ziare 
madrilene care in mod obișnuit nu 
acordau prea mare spațiu tenisu
lui — cum sint cotidienele „Marca", 
„YA", „A.B.C." — vor avea de 
data aceasta trimiși speciali la 
București, pentru a urmări la fața 
locului întrecerea.

Evident, tenisul a căpătat o mare 
importanță la noi, de cind Manuel 
Santana, strălucit secondat de Aril- 
la și Gisbert, au dus in 1965 echi
pa spaniolă din victorie in victo
rie, ajungind pînă in finala com
petiției supreme a „sportului alb". 
Poate că reeditarea acestui succes 
reprezintă pentru moment un vis 
prea îndrăzneț, dar speranțele spa
niolilor renasc acum cind Santana 
pare a fi regăsit forma care i-a 
adus in anii trecuți atîtea perfor
mante răsunătoare. După o între
rupere de aproape patru luni, cau
zată de o intervenție chirurgicală, 
tenismanul nr. 1 mondial a reintrat 
în primăvară cu rezultate de „ju-

FOTBAL
A FOST FORMAT LOTUL 
FOTBALIȘTILOR ELVEȚIENI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

BERNA 16 (Agerpres). — Fede
rația de fotbal a Elveției a co
municat lotul celor 22 de jucă
tori din care va fi alcătuită 
echipa, care va întîlni la 24 mai 
la Zurich, în nocturnă, selecțio
nata României, în cadrul campio
natului Europei.

Din lot fac parte : Fredy Amez 
Droz, Heinz Băni, Jacgues 
Barlpe, Bruno Bernesconi, Rolf 
Blâttler, Adriano Coduri, Richard 
Durr, Hansruedi Fuhrer, Robert 
Hosp, Fritz Kfinzli, Marcel Kunz, 
Bruno Michaud, Karl Odermatt, 
Georges Perroud, Markus Pflrter, 
Mario Prosperi, Rene Pierre Quen
tin, Jean Claude Schindelholtz, 
Falvio Signorelli, Hanspeter Sto
cker, Ely Taccella și Georges 
Vuilleumier.

★
• Ediția din acest an a cam

pionatului scoțian de fotbal a 
fost cîștigată de cunoscuta echipă 
Celtic Glasgow, care a totalizat 
în 34 de meciuri 58 de puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Rangers Glasgow 55 p, Clyde 46 
p, Aberdeen 42 p.

• Rezultate din campionatul

grup dc 20 de alergători, printre 
care se află Moiceanu, Cosma, .Gri- 
gore și Șt. Suciu. Ei reușesc să se 
mențină cu un avans care variază 
între 1:00 și 1:45, aproape 30 km, 
dar din spate plutonul agitat de 
francezi vine puternic, reușind să ani
hileze acțiunea. Se fac noi încercări 
și de fiecare dată îi zărim printre 
inițiatori pe cicliștii noștri. La km 
130 se produce o nouă detașare: 
6 rutieri (Grigore, Kegel, Saidhujin, 
Dâline, Pedersen și Maes) evadează 
și tentativa se pare că va reuși, de
oarece la km 134 (Bernau — sprint 
cu premii cîștigat de Saidhujin) fu
garii au 45 sec. avans. Din nou 
francezii, de această dată în coaliție 
cu cehoslovacii și bulgarii, impun 
plutonului o trenă foarte rapidă. Mai 
sînt numai 9 km pînă la stadion 
cînd se face joncțiunea. De aici în
colo plutonul se pregătește pentru 
sprint. In față îi vedem agitîndu-se, 
pentru a obține un loc cît mai bun, 
pe cicliștii noștri. Pc pista stadio
nului, în ovațiile zecilor de mii de 
spectatori, se desfășoară un sprint 
final pasionant, care se încheie cu 
următoarea ordine: 1. Zenon Cze- 
howski (Polonia) — a parcurs 157 
km în 3 A 33:20 (medie orară
43,2 km), 2. B. Ebert (Echipa 
mixtă a R.F. a Germaniei și a Ber
linului occidental), 3. 1. Cosma
(România), 4. P. Kochli (Elveția),
5. O. II. Pedersen (Danemarca),

mătate de forță", dar apoi a arătat 
că și-a revenit la valoarea sa reală, 
cîștigînd campionatele internațio
nale ale Republicii Sud-Africane, 
unde a învins pe Fletcher și Leshly 
în ultimele jocuri. In turneul din 
Berlinul occidental, Santana a a- 
juns in finală cu un Emerson 
animat de dorința revanșei, tre
buind insă să întrerupă jocul In 
momentele decisive, pentru a pleca 
la București.

La Madrid, viitorii noștri adver
sari din „Cupa Davis" sînt apre- 
ciați ca deosebit de redutabili. Ii 
recomandă un ansamblu de rezul
tate remarcabile, care fac din Ion 
Țiriac și Ilie Năstase obstacole 
greu de trecut chiar pentru foștii 
finaliști ai marii competiții.

Să sperăm că din confruntarea 
acestor certe valori In tenis va 
rezulta o luptă sportivă de calitate, 
un spectacol capabil să cucerească 
publicul bucureștean. Șl sîntem 
convinși că tenismanii spanioli 
nu-și vor precupeți eforturile Și 
în împlinirea acestui scop.

CLAUDE DE PINEDO
Madrid, 16 mal.

PE GLOB
U.R.S.S. Torpedo Moscova — 
T.S.K.A. Moscova 2—1, Neftianik 
Baku-Dinamo Tbilisi 1—1, S.K.A. 
Rostov pe Don-Dinamo Moscova
1— 4, Șahtior Donețk-Spartak Mos
cova 1—1, Pahtakor Tașkent— 
Dinamo Kiev 0—2. Conduce Di
namo Kiev cu 14 puncte din 9 
meciuri, urmată de Dinamo Mos
cova cu 12 puncte din 8 meciuri 
și Dinamo Tbilisi cu 12 puncte 
din 9 meciuri.

• Turneul internațional de fot
bal (juniori) disputat la Lille n 
fost cîștigat de echipa sovietică 
Dinamo Kiev, care în finală a 
dispus cu scorul de 1—0 de for
mația franceză F. G. Sochaux.

• în „Cupa campionilor Amu 
ricii de Sud“: Cerro Porteno 
(Paraguay) — Guarani (Paraguay)
2- 1 (1-1).

• Finala „Cupei Elveției* i 
F. C. Basel-Lausanne Sports 2-1 
(1-1).

Cunoscutul halterofil sovietic I 
luri Vlasov șl-a făcut o promt-1 
țătoare reintrare, stabilind un | 
nou record mondial la proba 
împins a categoriei grea: 199
kilograme I Performanța a fost 
obținută cu prilejul întrecerilor 
celei de a IX-a Spartachiade a 
orașului Moscova. ,

Foto: TASS I

6. G. Moiceanu (România), 7. De 
Bie (Belgia), 8. El Gourch (Maroc),
9. J. Smolik (Cehoslovacia), 10. N. 
Zivkovici (Iugoslavia)... 21. Gh. 
Moldoveanu... 27. G. Grigore... 31. 
Gh. Suciu... 35. St. Suciu — toți în 
același timp cu învingătorul.

Clasamentul pe echipe în etapă: 
1. România 10 h 55:00, 2. Belgia, 
3. Elveția, 4. Danemarca, 5. Polonia, 
6. Iugoslavia, 7. R.D. Germană, 8. 
Echipa mixtă a R.F. a Germaniei și 
a Berlinului occidental, 9. U.R.S.S.,
10. Maroc — toate — același timp.

CLASAMENT GENERAL INDIVI
DUAL, după 7 etape: 1. Jan Smolik 
(Cehoslovacia) 22h 36:54, 2. R.
Ileintz (Franța) 22h 38:09, 3. R. 
Berland (Franța) 22h 38:25, 4. R. 
Marks (R.D. Germană) 22h 38:42,
5. A. Kirilov (Bulgaria) 2211 39:24,
6. 1. Jusko (Ungaria) 2211 39:36... 
22. Moiceanu 22h 44:31... 32. St. 
Suciu 22h 48:33... 39. Cosma 22h 
51:02... 40. Grigore 22h 51:13... 
51. Moldoveanu 22h 56:04... 63. Gh. 
Suciu 2311 07:57.

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CIIIPE : 1. Franța 67h 57:26. 2. R.D. 
Germană 68h 00:35, 3. Cehoslovacia 
68h 02:02, 4. Bulgaria 68h 04:26, 5. 
U.R.S.S. 68h 06:49, 6. Polonia 68h 
07:22... 12. România 68h 21:29.

Miercuri: etapa a VIII-a, Berlin— 
Leipzig (20 km).

(Urmare din pag. 1)

tase erau încă așteptați să sosească 
de la Roma unde turneul nu s-a 
încheiat. Pe terenurile Progresul 
s-au antrenat doar ceilalți doi com
ponent] ai reprezentativei române, 
Mărmureanu șl Bosch, reveniți în 
Capitală cu același avion care adu
cea pe Santana. Ultimele rezultate 
ale jucătorilor noștri fruntași indică 
o formă bună. Pînă vom avea oca
zia să aflăm amănunte chiar de la 
cei în cauză, să dăm cuvîntul cîtorva 
dintre specialiștii care l-au urmărit 
pe Tiriac evoluînd în ultimele zile. 
Referindu-se la finala Emerson — 
Țiriac de Ia Stuttgart, fostul campion 
german, Gottfried von Cramm, de
clara : „Nici unul dintre primii zece 
jucători ai lumii nu poate fi sigur 
de victorie în fața acestui adevărat 
atlet din România. Pentru nimeni, 
fie el Santana sau Emerson, nu • 
o rușine să piardă în fața lui Ți
riac, o veritabilă mașină de aler
gat" („STUTTGARTER ZEITUNG" 
din 3 mai 1967). Iar în ziarul 
„STUTTGARTER NACHRICHTEN", 
de la aceeași dată, găsim inserate 
următoarele : „în finala de simplu 
fostul ciștigător al Wimbledonului — 
Roy Emerson — șl campionul român 
Ion Țiriac au entuziasmat pe spec
tatori printr-un joc pasionant. Far, 
tida a durat mai bine de două ore 
și a fost cea mai frumoasă finală 
văzută ia noi în ultimii ani”.

Iată păreri care converg eătre 
aceeași concluzie, anume că meciu
rile care încep vineri între tenisma
nii români șl spanioli promit să s< 
situeze la un nivel înalt că, vor t 
întreceri disputate cu deosebită ar 
doare.
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