
Reîntîlnîre 
cu Marin Niculescu

Debut in sezonul ciclist de 
șosea. Ca de obicei, in ultimii 
ani, onoarea premierei revine 
clubului Olimpia. De altfel, tro
feul pus in joc a ajuns acum la 
prima cifră jubiliară — X. Eve
nimentul este sărbătorit cum se 
cuvine. Printre cei care partici
pă se afli și MARIN NICU
LESCU, nume prestigios in ci
clismul românesc, care a făcut 
primii pași în sportul atît de 
drag lui cu... 30 de ani în
urmă. Prilej de scurtă evocare 
a unei activități îndelungate și 
rodnice, prilejul etalării unor 
perspective,

— Am picat la o dublă săr
bătoare, Marine !

A

— Dă-mi voie, chiar triplă 
s-ar putea spune. Pentru că sec
ția de ciclism a clubului meu, 
Olimpia, împlinește peste puțin 
timp, în iunie, două decenii de 
existență. Eu, împreună cu Iu- 
lică Gociman, am luat startul o 
dată cu secția. Și acum, pesta 
ani, cînd mâ gîndesc, nu-mi pare 
rău că am apărat aceleași culori. 
Dimpotrivă, am ajuns la convin
gerea că statornicia, fidelitatea 
față de o asociație sau un club, 
în general într-un loc de activi
tate, face casă bună cu perfor
manța sportivă.

— Perfect de acord. Dar par
că ai mai uitat niște ani și nu 
prea puțini, vreo zece la număr

Ion NEAGOE

Marin Niculescu și băieții lui...
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A CAMPIONATULUI
DE FOTBAL române de fotbal
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In cursul zilei de ieri, co
respondenții noștri ne-au 
transmis relatări (le găsiți 
la rubrica de fotbal) din ta
berele echipelor înaintea 
meciurilor programate în a 
XVII-a etavă a diviziei A. 
REȚINEȚI : 5 000 DE SPEC
TATORI LA ULTIMUL AN
TRENAMENT AL CRAIO- 
VENILOR. „DUMINICĂ NU 
SINTEM FAVORIȚI'*, 
clară Teașcă. In Valea 
lui — optimism robust 
intea jocului cu Rapid, 
ne, Dinamo București 
că cu F.C. Argeș, pe gazon 
proaspăt, în șos. Ștefan cel 
Mare. Steaua atacă, astăzi, 
din nou șefia clasamentului.

tn imagine : rapidiștii 
Greavu, Pop și Codreanu, 

V JuPă antrenamentul de joi, 
/ fotografiat! de colaboratorul 
I nostru Milică RADULESCU.

In ședința sa de aseară, Bi
roul federal a definitivat și ra
tificat sancțiunile pronunțate 
Împotriva jucătorilor și arbitri
lor care au efectuat sau favo-

S-a perfectat meciul
de-

Jiu- 
îna- 
Mîi- 
joa-

de fotbal

România Austria

Biroul federal a aprobat me
ciul amical cu echipa Austriei. 
Primul joc va avea loc la 1 mai 
1968 în deplasare, urmînd ca 
returul să se desfășoare în 
cursul anului viitor la o dată 
ce se va stabili ulterior.

rizat actele do indisciplină pe
trecute in meciurile cuplajului 
interbucureștean.

Secția de fotbal a clubului 
Steaua a primit lavertisment 
pentru slaba muncă educativă 
desfășurată in cadrul lotului 
său.

Dumitru Nicolae nu va intra
în vederile comisiei de selecție
și va efectua o suspendare de 
patru etape.

Secția de fotbal a clubului 
Dinamo București a primit un 
avertisment similar, iar jucă
torul Alexandru Boc un ultim 
avertisment.

Arbitrii Gh. Popovici și Gli. 
Limona, care au condus parti
dele Rapid — Steaua și Dinamo 
București - Progresul au fost 
suspendați pe două etape.

CONSFĂTUIRE 
INTERNAȚIONALĂ

„CENTURA SPORTUL" : DINU
— ANTONIU, MECI AȘTEP
TAT CU NERĂBDARE, LA CON

STANTA

Zilele acestea are loc la Stutt
gart (R.F. a Germaniei) o consfă
tuire internațională a antrenori
lor de atletism, specialiști în 
proba de aruncare a suliței. Din 
țara noastră participă la lucrări 
antrenorii Titus Tatu (București) 
și Siegfried Becker (Timișoara).-

F

PRIMUL CONCURS 
DE CĂLĂRIE AL ANULUI

SPRE 0 DIFERENȚIERE
A SISTEMULUI COMPETIJIONAL

E. POPARAD : Aș vrea să-i 
solicit pe specialiștii prezenți 
să ne spună ce părere au des
pre actualul sistem de organi
zare a competițiilor școlare. 
Consideră că regulamentul lor 
concordă cu condițiile materia
le, de încadrare cu personal 
didactic și de vîrstă din toate 
școlile ? Există, de exemplu, 
școli cu un număr mic de co
pii, cu o bază materială re
dusă și cu un personal de spe
cialitate restrîns. Sînt, încă, 
școli care au catedre de edu
cație fizică împărțite între 2, 3 
și chiar 4 profesori.

E. GIULESCU : Cred că tre
buie avut în vedere criteriul 
mărimii școlilor. Dintr-un nu
măr mic de elevi nu poți se
lecționa tot atîtea elemente do
tate ca dintr-o masă mare de 
școlari.

E. POPARAD : Cum ați vedea 
practic această diferențiere ?

E. GIULESCU: Aș separa, 
de exemplu, școlile care au în- 
vățămînt experimental la cla
sele I—IV de celelalte care nu-1 
au. La acestea din urmă, copi
lul ajunge în clasa a V-a, ade
seori, fără cunoștințe elemen
tare : să meargă, să facă o în
toarcere. Cred că la școlile cu 
învățămînt experimental ar pu-

rențiere a sistemului competi- 
țional. Mie mi se pare inechi
tabil ca o școală de 150 elevi 
și cu un profesor să ia parte în

tea fi introdusă, cu mult suc-
ces, gimnastica.

F. MORARU: Avînd in ve-
dere condițiile existente în
școli se impune, cred, o dîfe-

(Continuare în pag. a 2-a)

Pledoarie pentru spectacol rugbystic — iată cum s-ar pu
tea intitula faza surprinsă de fotoreporterul nostru Fr. 
BRANDRUP cu prilejul unei confruntări Grivița Roșie — 
Dinamo. Sperăm, desigur, că pledoaria va avea succes în 

etapa de mîine a Cupei Primăverii
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Ce vă impresio
nează mai mult în 
această fotografie 1 
Nu vă grăbiți să răs
pundeți ! Priviți mai 
întîi chipul copilului. 
Veți descoperi pe el 
fermecătorul zimbet 
reflectind curajul pe

care i-l insuflă an
trenorul său. Motiv 
pentru realizatorul 
imaginii — artistul 
fotograf A. ROSEN
THAL să-și intituleze 
instantaneul „Școala 
curajului".

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BUCUREȘii
LA UN DECENIU DE ACTIVITATE
Ieri, Ia Stadionul Tineretului, a avut 

loc festivitatea prilejuită de împlinirea 
unui deceniu de activitate a Clubului 
sportiv școlar București.

Tov. Teodor Bolea, președintele 
clubului, a rostit o scurtă alocuțiune, 
în care a prezentat activitatea rodnică 
a acestei unități de performanță a ele
vilor din București.

Au fost sărbătoriți pentru zece ani 
de activitate continuă în acest club și 
antrenorii : prof. D. Gîrleanu, Gh. Di- 
meea, V. Mociani, C. Panescu, precum 
și K. Toroceanu, președintele secției 
de înot.

Citiți in pag. a 2-a:

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE POLO DE LA CLUJ
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ncet dar sigur, din vitrina teni
sului de masă românesc pleacă 
trofeu după trofeu. Acum două 
luni, echipa feminină Progresul 
București a ieșit din cursa pentru 
„C.C.E.", iar mai recent formația 

masculină C.SM Cluj a urmat aceiași 
drum. Pe panoplie a mai rămas un sin
gur titlu, cel continental, deiinut de 
Maria Alexandru. Pînă cînd ? Poate, 
pînă la campionatele europene de la 
Lyon (17—24 aprilie). Apoi, cine știe 
ce se va mai întîmpla...

în legătură cu întîlnirea de miercuri, 
de la Cluj, se cere consemnat faptul că 
eliminarea echipei române înseamnă 
frîngerea unei tradiții onorante pentru 
formația cluieană și — totodată — pentru 
întregul tenis de masă autohton. C.S.M. 
și-a înscris pînă acum de cinci ori (de 
patru ori consecutiv) numele pe tabelul 
învingătorilor competiției „Cupei cam
pionilor europeni". Dar, eșecul trio-ului 
antrenorului emerit F. Paneth, Giurgiucă 
— Negulescu — Rethi, are o semnifi
cație mai adîncă.

Se știe că formația care a deținut 
pînă in această săpfămina trofeul 
.C.C.E." se confundă cu selecționata 
țării. Cei trei jucători reprezintă Româ
nia de aproape 10 ani în concernul 
internațional al sportului cu mingea de 
celuloid. Deseori, au făcut-o cu mult 
succes. Și iată că, de data asta, aceiași 
sportivi sînt depășiți net pe teren pro
priu. Partea tristă a lucrurilor nu constă 
numai în insuccesul propriu-zis. In sport, 
există de cînd lumea învingători și în
vinși. Și așa va fi întotdeauna. De multe 
ori însă, după ce au gustat din cupa 
amară a insuccesului, cei întrinți au reu
șit să se regăsească și, parcă renăscuți, 
au revenit în fruntea ierarhiei. Din pă
cate, se pare că un asemenea caz nu 
se va petrece cu componenții C.S.M.- 
ului. Cu excepția lui Dorin Giurgiucă, 
ceilalți doi, Radu Negulescu și Adal
bert Rethi, au arătat — miercuri seara 
mai pregnant ca oricînd — că, atin- 
gînd cîndva plafonul maxim al posibili
tăților lor, se află acum în declin.

Indiscutabil, Negulescu și Rethi n-au 
nici o vină. Participarea ani și ani în 
concursuri se soldează cu un consis
tent uzaj fizic și psihic, iar la tenis de 
masă consumul de energie nervoasă 
este parcă și mai pronunțat ca la alte 
sporturi Celor doi sportivi li se cuvin 
mulțumiri pentru contribuția lor la suc
cesele acestui sport. Dar, se constată 
în același timp că ei n-au înlocuitori. 
Valoroși sau, cel puțin, de perspectivă 1 
In timp ce, e bine de reținut, reprezen
tativa Cehoslovaciei îi cuprinde, pe 
lîngă Stanek și Kolarovicz, pe Mika 
și Kunz.

Faptele sînt prea evidente. Nu avem 
trei lucători de valoare certă, 'ar la 
orizont nu se întrevăd nici tineri bine 
dotați pentru acest sport. Faptul nu 
trebuie să surprindă. Acestea sînt „roa
dele" unei munci de seră, a unei ati
tudini comode și conservatoare în pro- 
spectatea posibilităților tenisului de 
masă românesc.

Constantin COMARNISCHI

A X ă ÎOTÎLNIRE 
ROMÂMIA-URRARIA LI POPICE

Amatorii sportului popicelor din Capitală vor 
avea prilejul să asiste, azi și mîine, la între
cerea (ce se anunță de înalt nivel tehnic) din
tre selecționatele României și Ungaiiei. Cele 
două reprezentative ocupă poziții fruntașe pe 
plan internațional : România este deținătoare a 
trei titluri de campioane mondiale, iar Ungaria 
e campioană europeană Ia fete. In cele două 
formații vor evolua jucători și jucătoare cu 
rezultate excelente, ca de exemplu, C. Vină 
toru, I. Micoroiu, P. Purje. Elena Trandafir, 
Tinea Balaban (România), M. Varga, Gy. Var- 
falvi, I. Kakos, Kusztai Janosne. Dr. Szamos- 
szegi Iren (Ungaria).

Scorul general al celor nouă întîlniri de pînă 
acum este favorabil oaspeților: 5—4, atît la 
băieți cît și la fete. Sperăm că la această ediție 
jubiliară a meciului România — Ungaria spor
tivii noștri vor avea o comportare bună, cîști- 
gînd partida și egalînd astfel scorul general.

Azi are loc întrecerea pe echipe, iar mîine 
turneul individual.

Deținătorii „Centurilor Sportul" 
au început să fie tot mai mult 
solicitați de pretendenții la cu
cerirea trofeului. După reuniunea 
de la Galați, iată că o nouă 
gală de atracție reține atenția 
amatorilor de box. Este vorba de 
partidele programate la 2 apri
lie la Constanța, în cadrul cărora 
Chivăr, Pițu și Dinu își vor 
pune centurile în joc. Cel mai 
pasionant meci se anunță a fi 
cel dintre constănțeanul Dinu 
(deținătorul centurii la categoria 
ușoară) și challengerul său, dina- 
m o vistul Va sile Antoniu. Gh. 
Chivăr (Steaua) și I. Pițu (Farul 
C-ța) vor încerca să-și păstreze 
trofeul în meciurile pe care le 
vor susține cu I. Olteanu (Dina
mo Buc.) și E. Constantinescu 
(Dinamo Craiova).

F
ATLET1 ROMANI 

LA CROSUL „L’HUMANITE"
Duminică se desfășoară la Paris 

cel de-al 31-lea cros internațional 
organizat de ziarul „l’HiimanitG*. 
Printre participant se vor nu
măra și atleții noștri Iile Cioca, 
Nicolae Mustață, Ion Rusnac, 
Viorica Gabor (cîștigătoarea 
„Crosului balcanic") și Elisabeta 
Bucur. însoțiți de antrenorul M. 
Tintorescu, ei au părăsit vineri 
Capitala.

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport București, în 
colaborare cu clubul știința, or
ganizează duminică un concurs 
de călărie — obstacole. Vor parti
cipa sportivi de la cluburile 
bucureștene Steaua, Dinamo și 
Știința.

Concursul are loc pe baza hi
pică din str. Plevnei, de la ora 
10. Intrarea este gratuită.

r

„CUPA FLACĂRA" LA CICLISM
Duminică dimineața se des

fășoară tradiționala competi
ție ciclistă de fond „Cupa 
Flacăra". întrecerile au loc 
pe șoseaua București — Buf
tea — Ploiești (startul și so
sirea la km 7) după următo
rul program i ora 10 — se
niori, 80 km; ora 10,05 — 
juniori mari, 40 km; ora 
10,10 — juniori mici, 20 km ; 
ora 10,15 — semicurse, 10 km; 
ora 10,18 — biciclete de tu
rism, 6 km. Adunarea concu- 
renților : la ora 9,15 la km 7.
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IERI, IN TURNEUL DE LA CLUJ: Nouă verificare
Echipa României învinsă de Ungaria: 3-6 a loturilor naționale ARBITRII ÎN OFSAID!

CLUJ, 29 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). — îr 
ziua a doua a turneului in
ternațional de polo, repre
zentativa țării noastre a pier
dut meciul cu selecționata 
Ungariei, la un scor, 3—6 
(0—1, 0—1, 2—2, 1—2), care 
vorbește de la sine despre 
slaba evoluție a jucătorilor 
români. Lipsită în continua
re de serviciile lui Zahan și 
Kroner, echipa română,a avut 
și un start defectuos. în 
min. 3,10, Blajec, neatent la 
pasa lui Csiszer, i-a permis 
lui Felkay să intercepteze și 
să înscrie fără dificultate, din 
apropiere. Foarte repede am 
avut posibilitatea să restabi
lim echilibrul, dar Grințescu 
nu a putut transforma o lo
vitură de la 4 m. Toate a- 
cestea au făcut ca formația 
noastră să joace în continu
are contractat, lent, fără de

marcări și imprecis. Oaspeții, 
în schimb, au acționat cu 
multă siguranță și au și mar
cat trei goluri de la distanță. 
Menționăm că, în repriza a 
treia, antrenorul Al. Popescu 
i-a schimbat pe Blajec, Grin
țescu și Mărculescu cu Ț’ăra- 
nu, Zamfirescu și Popa, dar 
fără rezultat.

Formații: ROMANIA : Csis
zer — Firoiu, Szabo, Novac, 
Blajec, Grințescu, Mărculescu, 
Zamfirescu, Țăranu, Popa ; 
UNGARIA : Molnar — Stei- 
necz, Konrad II, Mayer, Șzi- 
vos, Felkay, Bodnar, Sarosi,

Tarău (cu mingea) va putea 
aduce o contribuție decisivă 
în jocul echipei sale, I.C.F., 

cu Rapid
Foto: A. NEAGU

ÎN DIVIZIA A,
IENSIUNEA CRESTE5

• Pe măsură ce ne apropiem 
de mijlocul returului diviziei A, 
disputa pentru locurile „cheie** 
care aduc calificarea in turneele 
finale, sau evitarea retrogradă
rii, devine tot mai pasionantă. 
Din programul etapelor de as
tăzi și miine (a XV-a la băieți, 
a XJV-a le fete), desprindem 
meciurile Rapid — I.C.F., Uni
versitatea Timișoara — Politeh
nica București și Politehnica 
Galați — Universitatea Cluj la 
băieți, Universitatea Cluj — 
Voința București la fete. Intere
santă apare și întîlnirea dintre 
Politehnica București și Progre
sul București. Celelalte meciuri 
ale etapelor sînt: Dinamo Bucu
rești — Comerțul Tg. Mureș, 
Politehnica Iași — Steaua. Farul 
Constanța — Crișul Oradea 
(masculin), Constructorul Bucu
rești — Rapid, I.C.F. — Crișul 
Oradea și Voința Brașov — Mu
reșul Tg. Mureș (feminin).

• In divizia B, au loc etapa 
a XIII-a la băieți și etapa a 
Xl-a la fete.

• In sfîrșit, echipele divizio
nare vor susține mai mult de
cît o partidă pe săptămînă, fapt 
care va avea o importanță deo
sebită pentru îmbunătățirea pre
gătirii și verificării jucătorilor 
și care va permite rularea în
tregului lot al fiecărei formații. 
Prilejul va fi oferit de „Cupa 
municipiului București", la care 
sînt obligate să ia parte toate 
echipele din diviziile A și B. 
întrecerea se va desfășura înce- 
pind de săptămînă viitoare, iar 
ineditul ei constă din handicapul 
pe care formațiile mai valoroa
se îl vor acorda celor mai slabe.

Kiss. Au înscris : Felkay 
3,10, Szivos 9,40, Szabo 12,30 
(4 m), Felkay 13,20 (4 m),
Szabo 13.55 (4 m), Bodnar
14,38, Felkay 15,57 (4 m),
Szabo 18,31 (4 m), Mayer
19,49. A condus foarte bine 
Charles Angerhausen (Bel
gia).

Echipele R. D. Germane și 
Iugoslaviei au oferit o întîl- 
nire mai echilibrată decît lăsa 
să se întrevadă evoluția lor în 
confruntările din prima zi. Re
prezentanții R. D. Germane 
s-au resimțit, evident, de pe 
urma efortului depus joi seară, 
din care cauză n-au reușit să-și 
demonstreze superioritatea teh- 
nico-tactică decît pe porțiuni 
mici de joc. De partea cealaltă, 
tinerii poloiști iugoslavi au în
chegat o serie de acțiuni bine 
concepute, dar, din lipsă de ex
periență, au comis unele mici 
inexactități, speculate prompt 
de adversari. Scor final : 6—4 
(2—1, 2—1, 1—1, 1—1) pentru 
R.D.G. Formații : R.D.G. : Fehn 
— Belerstăd, Herman, Kluge, 
Schuler, Thiel, Lange, Herzog, 
Rund, Schlenkrich ; IUGOSLA
VIA : Bandalovici — B. Mar
kovici, M. Markovici, Mikâci, 
Dabovici, Antunovici, Rudiei, 
Belamarici, Vukcevici, M. Pozo- 
evici. Au înscris: Kluge 1,20 
(4 m), Dabovici 3,10, Kluge 4,21 
(4 m), Dabovici 6,40 (4 m),
Schlenkrich 7,44 și 8,15, Schuler 
11,37, B. Markovici 14,14, Her
man 17,50, Dabovici 18,10 (4
m). A condus arbitrul turc Ah
met Cucluoglu.

Sîmbălă, ultimele meciuri: 
Ungaria — Iugoslavia și Româ
nia — R.D.G.

G. NICOLAESCU

A ll-a ediție 
a „Internaționalului" 

de sărituri

înaintea celei mai importante 
confruntări internaționale pe 
care o are de susținut în acest 
sezon (meciul cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, 13—14 aprilie), 
lotul feminin de gimnastică 
susține azi și mîine un nou exa
men de verificare. Deci, un nou 
prilej pentru gimnastele noastre 
fruntașe de a-și etala cunoștin
țele și nivelul pregătirii. Parti
cipă sportivele care se antre
nează în Capitală — Elena 
Ceampelea, Rozalia Filipescu, 
Lucia Chiriță, Rodica Apăteanu, 
Olga Stefan etc. Azi, în sala 
de la complexul ,.23 August", 
sînt programate exercițiile im
puse, iar mîine dimineața cele 
liber alese. In aceeași sală, vor 
evolua și gimnaștii din loturile 
de seniori și tineret, într-un 
concurs menit a ilustra forma 
pe care o dețin la ora actuală 
gimnaștii de la care așteptăm 
comportări remarcabile în acest 
sezon. Programul este același 
ca al lotului feminin : azi exer
ciții impuse, mîine exerciții li
ber alese. Iau parte sportivii 
bucureșteni.

R
areori am văzut un trio mai de
pășit de împrejurări, mai ezitant 
cînd nu era cazul și mai catego
ric în decizii anapoda, decît acela 
care a condus duminica trecută 
deschiderea cuplajului de pe 

„23 August" I
La centru, Gh. Limona s-a evidențiat prin 

lipsă de mobilitate, ajungînd să contribuie 
uneori la traiectoriile balonului, ca un fel 
de joly-joker, în folosul sau în detrimentul 
ambelor echipe. Adăugați — comise sub 
ochii săi blajini — faulturi, obstrucții, ba 
chiar „domesticirea" mingii cu mîna ; adă
ugați fanteziile colegilor de la tușe (un 
balon revenit în teren, din bățul fanionu
lui de colț, a dus la executarea unui cor
ner, fiindcă tușierul apucase să semnali
zeze, convins că sfera elastică va depăși 
linia de fund, și, mă-nțelegi, ca să nu-și 
știrbească autoritatea...) — adăugați în 
fine, eliminarea hodoronc-tronc a dinamo- 
vistului Popa (fov. Limona era, probabil, 
iritat de maniera în care dirijase pînă 
atunci și a hotărît să-și verse focul pe cine 
i-o ieși în cale I) și așa, adaos cu adaos, 
veți reconstitui poate ceva din lecția de 
non-arbitraj care ni s-a oferit la meciul 
Dinamo — Progresul.

Mai corect, dar de loc remarcabil (cum 
i-a acordat C. Mantu patru stele ?) Gh. 
Popovici a izbutit să supere pe toată 
lumea, atunci cînd s-a produs tristul eve
niment al accidentării lui Ion lonescu. De 
fapt, ne supărase încă mai dinainte, tole- 
rînd intrări excesive de ambele părți, dar 
în special din partea lui Dumitru Nicolae, 
vechi specialist în luxații, entorse, fracturi,

etc. Lucrurile au culminat însă, în cazul 
amintit, cînd arbitrul/ în loc să-i arate in
fractorului cu un gest hotărît calea spre 
vestiar, s-a mărginit la cîteva reproșuri 
platonice.

Iertat să-mi fie — dar, în asemenea con
diții, eu unul să fi fost în tabăra opusă, 
refuzam să mai ating balonul I Avem oare 
chiar așa de mulți fotbaliști valoroși încît 
ne putem permite să-i vedem scoși din 
funcțiune, pe o perioadă nedefinită ? Am 
uitat, cît ai bate din palme, avariile grave 
pe care ni le-au provocat „matadori" ca 
Lovin (întrebați-I pe Suciu), ca Răducanu 
(să vă spună Crăiniceanu), ca recent sus
pendatul, amintit mai sus ? în acest con
text, permiteți-mi să mă minunez de indul
gența cu care sînt tratați prea indulgenții 
noștri arbitri, cînd, practic, contribuie une
ori indirect Ia incidente în genul celor 
semnalate.

Este absolut de neînțeles, cum de se lasă 
desfășurarea unor partide importante pe 
mîini atît de șovăielnice. Pe de o parte, 
avem și noi arbitri capabili, unii dintre ei 
purtători ai ecusonului internațional; pe 
de altă parte, cred că se poate apela în 
anumite cazuri, la cavaleri ai fluierului 
de peste hotare, așa cum s-a procedat cu 
bune consecințe în ultimii ani. Cu filotimi 
— pe spinarea, pe picioarele și pe nervii 
celorlalți — nu numai că nu vom asigura 
desfășurarea normală a meciurilor-cheie, 
dar vom da în continuare apă la moara 
jocului periculos, pe care ne străduim să-l 
alungăm o dată pentru totdeauna de pe 
terenurile noastre.

Dan DEȘL1U

CROSURI...
• HUNEDOARA. — în par

cul stadionului Corvinul — 
242 de participanți la „Cupa 
Primăverii". Cîștigătorii pro
belor : FETE — 500 m copii : 
L. I-Iăncilă ; 600 m junioare 
II: E. Elefterache; 700 m ju
nioare I : V. Popescu; BĂIEȚI 
— 800 m copii: I. Costea ; 
600 ni juniori II : Em. Mi- 
trică ; 800 ni juniori II : Em. 
Gale ; 1000 m începători : R. 
Lazăr; 1030 m avansați: L. 
Balasz ; 2060 m seniori : Gh. 
Zg'îrie. (G. Băleanu — antre
nor).

CROSURI...
vederea acestora, au plecat la 
Vama cîțiva atleți de la clubul 
Rapid București, printre care 
Constantin Bloțiu, Nicolae Simi- 
noiu, Ion Chimoiu, Constantin 
Perju.

Pe litoralul bulgar al Mării 
Negre, la Vama, se dispută mii
ne întrecerile campionatelor eu
ropene feroviare de cros. In

Trei dintre atleții români care 
au participat la Crosul balca
nic și-au prelungit cu cîteva zile 
șederea la Istanbul. Nicolae 
loan, Ion Iordache și Ovidiu 
Lupu au fost invitați să concu
reze mîine la crosul organizat 
de clubul Beșiktaș, pe traseul 
Crosului balcanic.

Astăzi și miine se desfășoară, 
la bazinul Tineretului din Cluj, 
a doua ediție a Concursului in
ternațional de sărituri de la 
trambulină. La întreceri iau par
te sportivi din șase țări. Iată, 
de altfel, lista participanților : 
AUSTRIA : Lind Armin, Irm- 
traud Lurf, Ulrike Sturm : 
R. D. GERMANA : Wolfgang 
Preilowski, Hoffmann Falk, 
Monika Delitsch, Doris Bay ; 
R. F. a GERMANIEI : Norbert 
Huda, Reinhard Vom Bauer, 
Angelika Ruschig : R.S.S. GRU
ZINA : Boris Poluniah, Ivan Ku- 
prianov, Ala Koliagina, Neli 
Toțhalașvili ; POLONIA : An
drzej Wierniuk, Jerji Suchecki, 
Ewa Bojarska ; ROMANIA : Ion 
Ganea, Pantelimon Decuseară, 
Gheorghe Baican, N. Spariosu, A. 
Muhlstăffen, Melania Decuseară.

Programul cuprinde, sîmbătă, 
patru sărituri impuse și, dumi
nică, o săritură impusă și cinci 
sărituri libere.

„Cupa speranțelor" la hochei

constructorul
și Steaua, în îinaia

Ieri dimineață au început pe 
patinoarul „23 August" din Ca-

Cea de a doua etapă din faza 
finală a campionatelor naționale 
de scrimă se va desfășura, astăzi 
și mîine, la satu Mare. Prilej 
pentru localnici să asiste la un 
episod foarte interesant al com

In etapa a Il-a vor evolua : la 
floretă-feminin : Șc. sportivă
Satu Mare, Unlo Satu Mare, 
Steaua, Universitatea București 
și Progresul Buc. (care are de li
chidat restanțe) ; la floretă-mas- 
culin : Unio Satu Mare, C.S.M. 
Cluj, Steaua și Universitatea 
București, la spadă : Electropu- 
tere-Cralova, C.S.M. Cluj, Steaua, 
Universitatea Buc., la sabie : 
Unio Satu Mare, C.S.M. Cluj, 
Universitatea Buc. și Steaua. Cla
samentele, după prima etapă se 
prezintă astfel :

floreta feminin

1. Medicina Tg. M. 2 2 # » 21 4
2. Șc. sp. Satu Mare 2 1 0 1 ÎS 2
3. Unio Satu Mare 2 0 0 2 11 0

petiției pentru că: 1) etapa a- 
ceasta marchează debutul în ac
tualul campionat al protagonis
telor din ediția trecută : Steaua 
și Universitatea București ; 2) în 
mod firesc, configurația clasa
mentelor va căpăta trăsături mai 
nete ; 3) fruntașii scrimei noastre 
trec un util examen în vederea 
apropiatelor confruntări interna
ționale de la București, Buda
pesta, Minsk și Londra.

Steaua, Progresul șl universita
tea București au stat.

FLORETĂ MASCULIN

1. Unio Satu Mare
2. Petrolul Ploiești
3. Medicina Tg. M.
4. C.S.M. Cluj

2 2 0 0 25 4
3 2 0 1 24 4
3 1 0 2 11 2
2 0 » 2 14 0

Prima surpriză în campionatele republicane
111 jucători și 62 de jucă

toare s-au prezentat ieri la 
startul ultimei etape a actualei 
ediții a campionatelor republi
cane individuale de tenis de 
masă. Prima zi a întrecerilor 
a fost rezervată în principal 
probelor de dublu femei (26 de 
perechi) și dublu bărbați (48 
de cupluri). Tot vineri a în
ceput și desfășurarea turului 
întîi la proba de simplu mascu
lin.

O dată cu inaugurarea me
ciurilor s-a înregistrat și o sur
priză. Tinerii sportivi clujeni 
Doboși și Lazăr au eliminat, în 
optimi de finală, pe Rethi și 
Sentivani cu 3—2. Apoi, după 
ce au trecut și de Gheorghiu — 
Danielis (3—0), Doboși — Lazăr 
au fost la un pas de a cîștiga 
și la Sindeanu — Covaci. Ei 
au condus cu 2—1 la seturi și 
19—15 în cel de al patrulea set,

pierzînd însă în final cu 2—3.
La dublu feminin, este de 

consemnat victoria Ia limită — 
în semifinale — a Măriei Ale
xandru și Eleonorei Mihalca a- 
supra junioarelor Viorica Ivan 
și Hajnal Corodi cu 3—2 (13, 
15, —17, —12, 19).

Rezultate: dublu femei, se
mifinale : Lesai, Sălăgeanu — 
Crișan, M. Corodi 3—2 ; dublu 
bărbați, semifinale : Giurgiucă, 
Negulescu — Dumitriu, Luchian 
3—0.

Astăzi, concursul continuă, 
tot în sala Floreasca, de la o- 
rele 8,30 și 16,40.

Derbiul Sriviîa Roșie—Steaua

Week-end-ul rugbystic se 
îmbogățește prin intrarea în 
competiția de primăvară a 
formațiilor seriei secunde a 
diviziei B. Capul de afiș îl 
constituie, însă, derbiul de

„A", Grivița Roșie — Steaua, 
confruntare de mare interes 
programată pentru mîine. 
Sperăm că jucătorii (i ’ or 
două echipe vor confirme ‘Aș
teptările valorice. Și poate tă 
n-ar fi rău să încerce să se 
obișnuiască un ceas mai de
vreme, cu ideea renunțării la 
șutul în tușă : la urma urmei, 
vom vedea în întrecere direc
tă numeroși componenți ai lo
tului național și poate tot atît 
de numeroși candidați Ia se
lecționare...

pit.ală jocurile pentru definitiva
rea clasamentului „Cupei spe
ranțelor". Primele partide pentru 
locurile S—8 s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Metalul Ră
dăuți — Flacăra Brașov 7—0 (3—0, 
2—0,’ 2—0), Șc. sp. nr. 2 Buc. — 
Șc. sp. Glieorghieni 5—2 (3—0,
2— 1, 0—1). întîlnirile dintre pre
tendentele la trofeu, desfășurate 
aseară, au satisfăcut sută la sută, 
în primul meci Constructorul 
Buc. a învins la limită pe Avîn- 
tul M. Ciuc cu 1—0 (1—0, 0—0,
0—0), iar Steaua șl Dinamo au 
furnizat cel mai dîrz meci, care 
a plăcut și prin evoluția scorului: 
6—4 (1—2, 2—1, 3—1) pentru prima 
formație.

învingătoare, Constructorul șl 
Steaua se întîlnesc astăzi în fi
nala competiției, iar adversarele 
lor vor juca pentru locurile
3— 4.

Au stat Steaua, Progresul, 
versitatea Buc.

SPADA
1.
2.
3.
4.

Uni-

Electroputere
Medicina Tg.
I.C.F.
C.S.M. Cluj

Cr.
1W.

3

2
2
3

3 0 28 6
1 0 1 15 2
1 0 1 15

o 3 18 0

Steaua 
stat.

și Universitatea Buc. au

SABIE
1. Politehnica Iași
2. C.S.M, Cluj
3. Unio Satu Mare
4. Scena Brașov

2 2 0 0 21 4
3 1 0 2 24 2
3 1 0 2 20 2
2 1 0 1 15 2

Au stat Steaua și Universitatea 
Bueurești.

5 Mi recorduri
de jiisiorî

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
In cadrul primelor întreceri ale 
finalei campionatelor de ju
niori — 5 noi recorduri repu
blicane. „Cocoșul" A. Parnave- 
las (Rapid Oradea) a obținut 
117,5 kg la aruncat, 307,5 kg la 
total și 105 la împins, iar T. 
Apostol (Prog. Buc.) a realizat 
2 recorduri la cat. pană : 125 
kg la aruncat și 305 kg la total. 
Rez. tehnice: cat. 52 kg, ju
niori mari: 1. V. Vasile (Steaua) 
225 kg, 2. M. Grigoraș (Petrolul 
PI.) 222,5 kg, 3. St. Laszlo (Ra
pid Oradea) 220 kg ; juniori 
mici : 1. N. Pîrjol (Cauciucul 
Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 200 kg. 
Cat. 56 kg — juniori mari: 1. A.

Parnavelas 307,5 kg, 2. P. Aur 
(Univ. Iași) 240 kg, 3. Gr. Radu 
Olimpia Buc.) 235 kg ; juniori 
mici : 1. M. Kovacs (Rapid O- 
radea) 250 kg. Cat. 60 kg — 
juniori mari : 1. D. Apostol 305 
kg, 2. A. Miuț (Electromotor 
Tim.) 287,5 kg, 3. I. Olteanu 
(Viit. Buc.) 282,5 kg ; juniori 
mici : 1. M. Fiică (C.S.M. Reși
ța) 250 kg. Cat. 67,5 kg — ju
niori mari : 1. S. Deușan
(C.S.M. Cluj) 322,5 kg, 2. D. 
Spînu (S. N. Constanța) 317,5 
kg, 3. Gh. Ion (S. N. C-ța) 
307,5 kg ; juniori mici : 1. I. 
Habot (S. N. C-ța) 317,5 kg.

Adrian IONESCU

REALITĂȚI Șl DEZIDERATE IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ Șl TURISTICĂ A
(Urmare din pag. 1)

aceeași întrecere cu o școală 
de 1 500 elevi și cu patru pro
fesori. In felul acesta ajung în 
frunte, pe țară sau pe județ, 
numai școlile mari care au toa
te condițiile necesare. Celelalte 
școli, mai mici și care cuprind, 
de fapt, trei sferturi din copiii 
de vîrsță școlară sînt net handi
capate, sînt puse in inferiori
tate prin actualul sistem de or
ganizare a campionatelor. In 
R. D. Germană, campionatul de 
atletism, de exemplu, se des
fășoară pe . cîteva grupe de 
școli. Una a școlilor care au 
pînă la 150 copii și sînt lipsite 
de profesor de specialitate. A- 
cestea sînt școli din mediul ru
ral. Apoi o grupă a școlilor 
care au pînă la 300 de copii 
și un profesor ș.a.m.d. La fie
care grupă se decerne o cupă. 
Iată un sistem mai echitabil.

E. ȚICALIUC : Nu susțin că 
formula actuală a campionate
lor școlare e perfectă. Totuși, 
aș vrea să vă spun că la fotbal, 
de exemplu, echipa din Bucu
rești a fost întrecută — la gol
averaj, e drept — dar a fost 
întrecută de o echipă a unei 
școli dintr-un sat. Am putea 
face eventual o împărțire în 
două categorii A și B, urmînci 
ca școlilor din categoria secun
dă să le pretindem mai puțin.

V. IONESCU : In această
problemă a diferențierii com
petițiilor eu propun altceva. 
Școlile cu un număr mic de e- 
levi să participe la mai puține 
competiții, iar școlile cu elevi 
numeroși și cu mai mulți pro
fesori să fie obligate să ia par
te la marea majoritate a com
petițiilor. Vă spun din expe
riență proprie că și o școală

mică poate obține succese mari. 
Școala unde activez are 220 de 
elevi și este cea mai mică din 
sector. Și totuși, în campiona
tele de anul trecut am cîștigat 
un titlu pe raion și trei locuri 
doi.

SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ
— UN CRITERIU ELASTIC

E. POPARAD : Pentru că sînt 
aici o serie de profesori, unii 
dintre ei comandanți de pio
nieri, deci oameni apropiați de 
viața copiilor, ar fi interesant, 
cred, să aflăm ce părere au 
despre criteriul situației la în

bine. In schimb, în competițiile 
în care se pune accentul pe 
performanță n-ar trebui să re
curgem la acest criteriu.

ARGUMENTE 1N FAVOAREA
SPORTULUI

E. GHIBU : Nu știu dacă mai 
e atît de necesar să vorbim, în 
stadiul actual, despre importan
ța educației fizice și a sportului 
în general dar consider că va 
fi mereu necesar să aducem 
argumente obiective în ceea ce 
privește influența practicării di
feritelor activități în aer liber, 
sportive sau turistice, asupra e-

tățile — variate, multiple — ale 
activității lor în numele cărora 
vom putea, apoi, să formulăm 
cerințe sporite.

I. HIDI: Fără îndoială că 
este necesară o popularizare 
mai largă și cît mai variată a 
educației fizice și sportului. Te
leviziunea, de exemplu, ar pu
tea sprijini mai mult această 
activitate. Se simte nevoia unor 
filme documentare, a unor fil
me de scurt metraj și a dia- 
filmelor.

S. TODEA: O bună propa
gandă pentru sport, cu adresă 
precisă, s-ar putea realiza Prin

SPRE O DIFERENȚIERE A SISTEMULUI COMPETIȚIONAL

vățătură. Noi, pe de o parte, 
tindem să-i cuprindem pe toți 
copiii în activitatea sportivă și 
turistică. Pe de altă parte spu
nem : numai cei cu note de la 
5 în sus în unele școli ; de la 6 
în sus, în altele. Chiar de la 7 
în sus într-o serie de școli.

E. GIULESCU : Cred că tre
buie să menținem criteriul si
tuației la învățătură. Firește, nu 
le vom pretinde să ia numai 
nota 10.

V. IONESCU : In această 
chestiune există, după părerea 
mea, două moduri de soluțio
nare. în cazul competițiilor cu 
caracter de masă este bine să 
condiționăm participarea elevu
lui de situația lui la învățătură. 
Să-i cerem, de exemplu, să nu 
aibă note sub 6. In felul acesta, 
îl vom stimula, cred, să învețe

ducației și dezvoltării fizice a 
elevilor pionieri. In acest do
meniu încă nu stăm bine. 
Avem puține materiale care să 
demonstreze influența binefă
cătoare a sportului. Aș vrea sa 
vă semnalez, cu acest prilej, o 
lucrare foarte interesantă a pre
ședintelui Consiliului Național 
al Organizației de Pionieri, 
conf. univ. Traian Pop, care 
consacră un capitol rezultatelor 
obținute cu elevii claselor ex
perimentale I—IV.

M. SINTIMBREANU : Cred 
că o bună, o excelentă propa
gandă pentru educație fizică In 
rîndul copiilor și, în general, al 
marelui public sînt demonstra
țiile, serbările și chiar expedi
țiile pionierești. Dacă vom reuși 
să-i impunem mai mult pe Pio
nieri atenției publice o să a- 
jungem să impunem și necesi

aducerea sportivilor de perfor
manță în școli. Prezenta lor ar 
produce o puternică impresie 
asupra copiilor. S-ar putea face 
mai mult pentru popularizarea 
activității, pionierilor la radio, 
la televiziune și în presa de ti
neret.

F. MORARU : Propaganda
pentru sport constituie o preo
cupare de prim ordin pentru 
conducerea organizației de pio
nieri. Se vorbește și se scria 
încă puțin despre sportul co
piilor, despre activitatea profe
sorilor în acest domeniu, des
pre preocupările pentru sport 
ale directorilor și comandanți
lor de pionieri. Propaganda ar 
constitui o cointeresare spiri
tuală a acestor factori în pro
movarea activității sportive 
pionierești. Rubrici speciale in 
presa de tineret și de speciali-

PIONIERILOR (4)
tate, emisiuni la radio și tele
viziune, iată ee ar trebui rea
lizat. Emisiunea televiziunii 
pentru copii, de duminică di
mineața, ar trebui să fie con
sacrată în proporție de 25—56 
la sută sportului. Să se meargă 
cu camera de luat vederi pe 
stadion, într-un sat, într-o școa
lă. Ceea ce se face în studio 
este mai puțin important căci 
constituie un fel de experiment 
în laborator.

Propaganda pentru sportul 
copiilor trebuie să vizeze, mai 
ales, mediul rural. Mai mult de | 
jumătate din copii se află in 
acest mediu unde sportul în- 
tîmpină încă greutăți. Aici tre
buie dată marea bătălie pentru 
a convinge părinții, organele 
locale, pe directorii de școli și 
cadrele didactice de importanța 
educației fizice. Va fi necesar, 
poate, să dăm acestor oameni 
și niște broșuri pe care să le 
poată folosi în organizarea ac
tivității sportive de masă.

E. POPARAD : In acest dome
niu se înscrie, într-un fel, și li
teratura de specialitate adre
sată celor chemați să organize
ze activitatea sportivă și turis
tică în școli, comandanți de 
pionieri și profesori. Avem în 
curs de realizare lucrări des
pre tabăra în corturi, despre 
înot, fotbal, gimnastică, atle
tism, schi etc.

Dar, în afara acestor lucrări, 
cred că este necesar să apelăm 
și mai mult la presă, rădic, 
televiziune. Cu ajutorul ldr 
vom putea crea un climat fa
vorabil inițiativelor precum și 
o valorificare prin generalizare 
a tuturor inițiativelor val<> 
roase.

IMPORTANT!
Agențiile și filialele O.N.T. au pus în vînzare locuri pen

tru odihnă și tratament pentru lunile aprilie și mai în 
pitoreștii® stațiuni balneo-climaterice :

Bușteni, Borsec, Predeal, Păltiniș, Sinaia, Tușnail, Căciu- 
lata, Bazna, Ocna Sibiului, Slănie-Moldova, Sîngeorz, Bu- 
ziaș, Eforie Nord.

— Tarife reduse
— Reduceri pe C.F.R. și I.T.A. pentru posesorii de bi

lete O.N.T.
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în legătură cu cazul lui Dumi
tru Nicolae am primit la redacție 
zeci de scrisori din întreaga țară. 
Toți cei ce ne-au scris condamnă, 
pe Dună dreptate, Jocul brutal al 
fundașului stelei, cerînd aspra sa 
sancționare pentru accidentarea 
Iul Ion Ionescu. Spre marea 
noastră surprindere, "am primit 
și o scrisoare — singura, de alt
fel — în care este luată apărarea 
Iui Dumitru Nicolae. Autorul 
scrisorii, tovarășul Constantin Po
pescu din București, str. Albi
nelor nr. 5, face din Dumitru 
Nicolae un adevărat mielușel, a- 
firmînd cu seninătate că acesta 
n-ar fi comis niciodată acte hu
liganice (n.n. dar faulturile gro
solane făcute de protejatul du- 
mltale, cărora le-au căzut victime 
Pîrcălab, Matelanu șl Ion Ionescu, 
cum le putem, totuși, califica, 
tovarășe Popescu 1) și că noi. 
cronicarii, îl purtăm o „dușmă
nie nejustificată".

Același autor al scrisorii con
sideră că eliminarea din joc a 
lui Dumitru Nicolae după acci
dentarea lui Ionescu (probabil șl 
sancționarea care 1 s-a dat de 
către Comisia de disciplină a 
F.R.F.) n-ar fl fost de natură de- 
cît să dea satisfacție galeriei ra- 
pldiste, pe care în mod jignitor o 
caracterizează ca o „gloată de 
golani", punîndu-1 In aceeași oală, 
fără dlscernămînt, pe toți su
porterii echipei giuleștene.

Nu știm dacă toți cei ce s-au 
adresat redacției noastre — foarte 
multi din provincie (scrisorile i 
le ținem Ia dispoziție șl tovară
șului Popescu) — cerînd sanc
ționarea Iul Dumitru Nicolae fac 
cumva parte din această „gloată 
de golani", dar știm sigur că și 
unii dintre suporterii Stelei s-au 
asociat acestei cereri. Iată cîteva 
spicuiri din scrisoarea tovarășului 
Petre tȘerban din Șoseaua Olte
niței 19, un vechi simpatizant al 
echipei Iul Constantin : „înfierăm 
fapta recidivistului Dumitru Ni
colae.. Oare exemplul veteranu
lui Constantin — fotbalist model, 
iubit și apreciat de toată lumea 
— nu-i spune nimic iul Dumitru 
Nicolae ?... Avem convingerea că 
dacă Steaua s-ar lipsi de servi
ciile lui Dumitru Nicolae ar fi 
mal cîștigată. A folosi asemenea 
elemente destructive este în dau
na echipei și a fotbalului nos
tru, în general".

Autorul acestor rtndurl oferă 
un lăudabil exemplu de obiecti
vitate. din care ar putea învăța 
gi tovarășul Constantin Popescu.

★
Tovarășul Gheorghe Bâguci din 

comuna Curcani, județul Ilfov, 
ne-a trimis o scrisoare în care 
ne întreabă de ce Voinea esta 
menținut ca titular în echipa 
Steaua — în ciuda formei slaba 
ce o manifestă și a ratărilor sala 
exasperante — iar Soo, Manea 
sau Pantea sînt ținuți pe tușă.

Ne-am încumeta să dăm citito
rului nostru un răspuns, la în
trebarea pusă, dar n-am vrea să 
ne substituim conducerii tehnice 
a formației amintite. Ii lăsăm, 
deci, pe antrenorii Stelei să dea 
răspunsul pe care, probabil, îl 
așteaptă și uiți suporteri ai echi
pei bucureștene. Au ocazia, în- 
tr-un fel, să o facă chiar astăzi,- 
în meciul cu Farul Constanța.

★
Președintele secție de fotbal a 

asociației sportive Minerul Lu- 
peni, inginerul Marin Petrescu, 
a trimis o scrisoare în care evi
dențiază arbitrajul excelent pres« 
,tat de Gh. Comănescu (din Cîm- 
pina) la meciul Chimia Făgăraș— 
Minerul Lupeni, disputat pe te
renul primei echipe. Meci în 
care, adăugăm noi, echipa din 
I/upeni a fost învinsă cu 1—&.

Ne face plăcere să consemnăm 
gestul sportiv al conducătorului 
echipei din Lupeni care, nu nu
mai că n-a găsit în persoana ar
bitrului pe vinovatul principal 
pentru insuccesul fotbaliștilor săi, 
dar îl și felicită public pentru 
corectitudinea și competență sa. 
Pe cînd și alte exemple de acest 
gen ?

★
Tovarășul Sergiu Tudorâche din 

Ploiești, str. Jianu 3, ap. 5, ne 
semnalează că în comuna Cos- 
mești, județul Galați, sînt doi 
tineri — Ștefan Aldea și Ion Bra
niște — care dovedesc reale posi
bilități în jocul de fotbal și care, 
după opinia sa, ar merita să fie 
luați în vedere chiar pentru lo
tul reprezentativ de juniori.

La rîndul nostfu, propumem ca 
cei doi tineri fotbaliști să fie 
încercați cu prilejul trialului ce 
va avea loc la Galați.

ic
După cel din săptămîna trecută 

al șahiștilor din Turnu Severin 
am primit un nou semnal S.O.S., 
de data acesta din partea iubi
torilor hunedoreni ai sportului 
minții. Inginerul Gh. Ilișan din 
Hunedoara, str. G. Enescu nr. 9, 
ap. 18, ne aduce la cunoștință că 
pînă în vară anului trecut ama
torii de șah din acest oraș aveau 
la dispoziție o foarte modestă 
săliță în clădirea clubului ,,Sv 
derurgistul“, unde zilnic se pu
teau reuni ia cîte o partidă. Din 
august 1967, de cînd clubul s-ă 
închis pentru reparații, șahiștii 
nu mai au acces nici‘acolo. Mai 
există, e drept, o sală de dimen
siuni la fel de microscopice a 
întreprinderii de Construcții Si
derurgice, dar aceasta este neîn
călzită, are ciment pe jos șl nu 
dispune nici măcar de lumină 
electrică, foIoȘindu-se pentru ilu
minat lămpi cu petrol.

Este, într-adevăr, de mirare, 
cum într-un oraș ca Hunedoara, 
în plină dezvoltare, cu atîtea po
sibilități, nu se poate găsi o sală 
corespunzătoare pentru iubitorii 
șahului, dintre care mulți au ca
tegorii superioare de clasificare. 
Să fie oare peste puterile orga
nelor locale rezolvarea acestei 
probleme ?

★
O sesizare asemănătoare am 

primit și din partea medicului 
Gh. _ Staneiu din Cîmpina, str. 
Movilei 17. D-sa ne relatează că 
la sala de sport dată de curînd 
în folosință în acest oraș, cei 
care vor să practice' tenisul de 
masă nu au deczt rareori acces.

Poate că acest lucru ar fi de 
înțeles dacă sala n-ar face față 
tuturor solicitărilor. Dar, după 
cum sîntem informați, ea stă ore 
întregi nefolosită. CCea ce este 
destui de trist!

L MITROFAN

MÎINE, LA CRAIOVA

ROMÂNIA-POLOMIA (juniori)
Cinstea de a inaugura noul sezon de meciuri interțări 

revine reprezentativelor de juniori ale României și Poloniei, 
care se întâlnesc duminică într-un meci amical, găzduit de 
stadionul din Cetatea Banilor. Iată ultimele noutăți din 
cele două tabere:

• Vineri seara, fn holul aeroportului Băneasa, antrenorul 
formației oaspete, I. Slaboszowski, ne-a făcut următoarea de
clarație : „Am sosit la București cu un lot de perspectivă, 
alcătuit din 16 jucători, pînă la vîrsta de 18 ani. Aș adăuga 
că nici unul dintre juniorii care vor apărea pe terenul din 
Craiova nu a jucat în prima ligă. Se deduce, deci, că este 
vorba despre jucători tineri, lipsiți de experiența meciuri
lor tari, pe care îi „rodăm" pentru viitorul turneu U.E.F.A. 
Un pronostic 7 Nu-mi plac pronosticurile! Vă pot spune, 
din proprie experiență că în problema juniorilor nu e bine 
șă te pronunți niciodată... Sînt însă în măsură să vă dau q 
informație certă: voi începe jocul cu următorul „11“: 
SKROMNY — WROCLAWSKI, BEDNAREK, BARTOSIK, 
KENDZIA — BIARDA, KOPICERA — OBARZANOWSKI. 
HERISZ, KMIECIK, DROZDOWSKI".

• La telefon, Craiova: vorbește Ion Alexandrescu, se
cretar general adjunct al F.K.F.: Ultimul meci de antre
nament, cu echipa de tineret „U“ Craiova s-a terminat la 
egalitate: 1—1. Din păcate, Iordănescu a făcut o ușoară 
întindere, musculară, îneît folosirea Iui depinde de avizul 
medicului. Reprezentativa noastră va începe meciul cu 
echipa: DUMBREANU — CIUGARIN, RADULESCU, CO- 
JOCARU, E. POPESCU sau NICULESCU, CISAR, STEFA 
NESCU, R. IONESCU, MARICA, IORDĂNESCU sau MOL
DOVAN, KONEȚCHI".

Meciul va începe Ia ora 14, în deschidere la „U“ Craiova 
— „U“ Cluj și va fi condus de arbitrul bulgar P. NIKO. 
LOV, ajutat la linie de ILIE DRAGHICI și CONSTANTIN 
PETREA.

Meciul Steaira-Politehnica Timișoara, la Craiova
Cluburile Steaua și Politeh

nica Timișoara au căzut de 
acord ca meciul dintre aceste 
echipe din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei Româ

Dinamoviștii Popa fi Datcu, swprinși de fotoreporterul nostru 
F. BRANDRVP la antrenamentul de joi. După acest 
„galop“ înaintea partidei de duminică cu F. C. Argeș, cei doi 
apărători ne-au declarat: ,AȘtim, liderul este în mare formă. 
Dai; aceasta nu poate constitui decît un stimulent, ca să dorim 

și mai mult victoria..."

ETAPA A XVIl-a ÎN' DIVIZIILE B SI C
5

Mîine, în diviziile B și C 
va avea loc etapa a XVII-a. 
Liderul, Politehnica Iași, va 
întîlni pe teren propriu pe 
Chimia Suceava. După cele 
două meciuri susținute în de
plasare și din care au luat 
cîte un punct, studenții ie
șeni sînt mari faveriți în a- 
cest joc și astfel își vor păs
tra diferența de trei puncte 
față de. urmăritorii săi. Der
biul seriei I se va disputa la 
București, între Metalul (lo
cul II) și Electronica Obor 
(locul III). Prima șansă o au 
jucătorii de la Electronica. O
altă candidată la locul II, 
Ceahlăul P. Neamț va juca a- 
casă, în compania Politehnicii. 
București. După evoluția îni 
general bună a ambelor e- 
chipe în actualtil sezon, spe
răm că spectatorii din Pia
tra Neamț vor asista la un 
joc frumos, deschis oricărui 
rezultat.

O situație oarecum asemă
nătoare există și în seria a 
Il-a. Liderul, Vagonul Arad, 
care are un avantaj de 3 
puncte față de următoarea, 
clasată, va întîlni la Arad, pe 
C.S.M. Reșița, și după com
portarea bună avută în ulti
mele meciuri, normal va cîș- 
tiga. Și a doua clasată, Cri- 
șul Oradea va beneficia de 
avantajul terenului, jucînd în 
compani i formației Gaz me
tan Mediaș. Orădenii și-au 
propus să revină în „A“ și 
deci vor lupta cu multă am
biție pentru a-și adjudeca am
bele puncte. Celelalte preten
dente la primele locuri, Poli
tehnica Timișoara și C.F.R. 
Timișoara vor juca cu A. S, 
Cugir și respectiv C.S.M. Si
biu. Avantajată este Politeh
nica, deoarece meciul și-1 dis
pută la Timișoara, pe cînd 
C.F.R. se deplasează la Sibiu, 
unde localnicii sînt greu do 
trecut.

în divizia C, trei lideri vor 
evolua acasă: Gloria Bîrlad 

niei" să se dispute pe stadio
nul din Craiova în loc de Tr. 
Severin, cum se stabilise ini
țial.

cu S.U.T. Galați (seria Est), 
Dunărea Giurgiu cu Metalul 
Tîrgoviște (seria Sud) și Chi
mica Tîrnăveni cu Medicina 
Tg. Mureș (seria Nord) și 
după calculele hîrtiei vor cîș- 
tiga. Doar liderul seriei Vest, 
Electroputere Craiova, se va 
deplasa la Strehaia, unde 
va primi replica Progresului, 
l'n cazul unui eșec al craio- 
venilor, Metalul Tr. Severin 
poate să preia conducerea, 
deoarece âre o partidă mai 
ușoară, jucînd acasă cu Pro
gresul Corabia.

Sportul nu-și poate» 
îndeplini misiunea 
de mesager al bu
nei înțelegeri și al 
prieteniei între oa
meni d'ecît clacă 

icompetițiile se desfășoară în- 
țtr-un cadru civilizat Și între 
Sportivi convinși de necesita
tea unei comportări corecte 
țață ele adversar. Actele de 
piolență ale sportivilor și in
toleranța spectatorilor inei- 
teiți pînă la acte de huliga
nism compromit sportul ca 
factor de legătură și anu
lează nu numai conținutul 
etic al întrecerilor, dar și ele
mentul exterior de ătracțio- 
zitate.

Principiile de mai sus con
stituie adevăruri de mult in
trate în conștiința celor ce 
urmăresc și se ocupă de 
manifestări sportive interna
ționale și totuși este necesar 
să fie accentuate din nou, 
dat fiind că unele întîlniri 
internaționale de fotbal din 
anul trecut s-au desfășurat 
într-un cadru cu totul neco- 
respunzătoș-. Grave iregula
rități și dezordini s-au sem
nalat de la unele meciuri o- 
ficiale internaționale de pe 
toate continentele unde se 
practică jocul de fotbal. Ten
dința foarte netă de a baza

DE PE ȘANTIERELE ECHIPELOR
5 000 DE SPECTATOR! LA 

ANTRENAMENTUL 
OLTENILOR __

Universitatea Craiova, afec
tată de trei înfrîngeri consecuti
ve, s-a antrenat săptămîna a- 
ceasta într-o atmosferă de calm. 
Medicul echipei, dr. Riza, s-a 
pronunțat asupra stării acciden
talilor : Sfîrlogea, M. Popescu 
și Bîtlan nu vor putea fi între
buințați. In schimb, se anunță 
reintrarea liniei mediane: 
Strimbeanu — Ivan, precum și a 
fundașului Mincă.

Joi, craiovenii au jucat 45 de 
minute cu echipa de juniori și 
2 x 30 de minute cu Autorapld 
din campionatul interjudețean. 
Au asistat aproape 5 000 de spec
tatori ! Formația probabilă pen
tru meciul cu „U“ Cluj : Oprea 
(Vaisilescu) — Mihăitescu, De- 
selnicu, Mincă, Deliu, Strimbea
nu, Ivan, Martinovici, Oblemen- 
co, Tacoi, Cîrciumărescu (Niță). 
(N. PASTRAMAGIU și M. VLA- 
DOIANU — corespondenți).
COIDUM SI BĂIEȚII SĂI 
AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE

După jocul de joi, cu Știința 
Petroșenî — 4—1 (3—0) pentru 
Jiul — antrenorul Ștefan Coidum 
s-a declarat satisfăcut de modul 
cum au decurs pregătirile. El a 
comunicat că va alinia, în par
tida cu Rapid, formația învin
gătoare în meciul cu Petrolul î 
Zamfir — Tonca, Georgevici, 

AZI ȘI MÎINE 
ÎN CAPITALĂ

• SIMBATA, stadionul „23 
August", ora 16: Steaua — 
Farul (divizia A) ;

• DUMINICA: stadionul 
Dinamo, ora 15,30 : Dinamo 
București — F.C. Argeș (di- ; 
vizia A); terenul Electronica, | 
ora 11 : Electronica Obor — ' 
Metalul București (divizia B); 
terenul Timpuri noi, ora 11 : ' 
Flacăra roșie București — 
Rapid C.F. București (divi
zia C).

O Meciurile de tineret 
Steaua — Farul și Dinamo 
București — F.C. Argeș, din - 
etapa din 31 martie, se amînă ' 
pentru o dată care va fi sta
bilită ulterior.

contactul fotbalistic inter
țări mai ales pe meciuri ofi
ciale din cadrul unor com
petiții cu mize importante., 
a accentuat în marfe măsură 
încordarea nervoasă a spor
tivilor și spectatorilor. În
mulțirea jocurilor internațio
nale oficiale a scos la iveală 
slăbiciunile unor jucători, or
ganizatori și spectatori, peste 
tot unde autocontrolul Tăcîftd 

parte din educația sportivă; 
corectă s-a dovedit insufi
cient.

Evoluția aceasta spre ofi
cializarea jocurilor, care con
stituie miezul contactelor 
sportive internaționale, cu 
împuținarea jocurilor ami
cale, este ireversibilă și ține 
ele dezvoltarea fotbalului mo
dern. Această evoluție a 
creat în mod evident o si
tuație în care mijloacele tra
diționale de reglementare a 
actului competițional se pare 
că nu mai sînt satisfăcătoare 
pentru a asigura lucrurilor 

Stocker, Mihai, O. Popescu, 
Sandu, Peronescu, Libardi, Co
vaci, Naidin. (S. BĂLOI — co- 
respondent principal).
IN CURSUL SĂPTĂMINII

U.T.A. JOACĂ BINE ! I
U.T.A. a cîștigat joi partida 

amicală de Ia Reșița, în compa
nia echipei C.S.M, Arădenii au 
jucat vioi și eficace, așa cum nu 
reușesc să facă în partidele ofi
ciale. Formația probabilă pentru 
meciul cu A.S.A.: Gomea (Weî- 
chelt) — Birău, Szakacs, Pojoni, 
Czako, Mețcas (Jack), Lereter, 
Petescu, Șchiopu (Axente), Moț, 
Axente (Fl. Dumitrescu). (I. 
PLAVITIU — coresp. principal), 
NIMIC NOU LA PETROLUL

Antrenorul Oană și-a verificat 
echipa, într-o partidă tradițio
nală de antrenament, cu Fla
căra Moreni. Ploieștenii au cîști
gat cu 2—1 (1—0). Au jucat : 
M. Ionescu — Dragnea, N. lo- 
nescu, Pal, Mocanu, Dincuță 
(Alexiu), Iuhasz. Grozea. Badea, 
Oprișan, Moldoveanu. formație 
care va începe, probabil, și par
tida cu Progresul. (M. SIMA — 
corespondent).

IONESCU ?
Rapid s-a antrenat într-un joc 

cu I.C.S.I.M. : 4—2 (1—1). A fost 
Introdus și Jamaischi, absent 
din unsprezecele care a învins 
Steaua. Ionescu se pare că nu 
va juca. Va fi utilizată, proba
bil, echipa : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan Coe, Greavu, 
Dinu, Dumitru, Neagu, Dumi- 
triu II, Codreanu, Pop. (PUFU 
CORNELIU — corespondent).
AMBIȚIA MAJORITĂȚII, 
INDISCIPLINA UNUIA
Brașovenii s-au pregătit cu 

ambiție în ultima săptămînă. In- 
vingînd cu 7—1 pe Colorom 
Codlea (Ardeleanu — trei, Necu- 
la — două, Gyorfi și Pescaru), 
stegarii au sugerat intențiile lor 
ofensive pentru întîlnirea cu 
Dinamo Bacău. Alecu a avut un 
conflict cu antrenorul Ploieștea- 
nu și se pare că nu va fi utili
zat. în acest caz. se preconizea
ză formația : Papuc (Adama- 
che) — Ivăncescu. Jenei, Cam
po, Rusu, Pescaru, Gane (Ciu- 
tac), Nicolae. Ardeleanu, Ne- 
cula, Gyorfi. (C. GRUIA — co
respondent principal).

ȘANTIER CLUJEAN
La adăpostul celor 18 puncte, 

clujenii vor să continue opera 
de construcție a echipei lor, 
după planurile inimosului și pre
tențiosului Teașcă. Vineri, „U“ 
a jucat cu echipa de tineret. La 
Craiova va începe jocul forma
ția : Moldovan — Crețu, Pexa, 
Grăjdeanu, Costin, Neșu, Oprea,. 
Lică, Angelescu, Adam, Barbu, 
în legătură cu această partidă, 
Teașcă a declarat : „anumite 
cauze obiective i-au împiedicat 
pînă acum pe fotbaliștii craio- 
veni să etaleze potențialul lor 
real. Recuperarea lui Strimbeanu 
și Ivan poate aduce lichidarea 
impasului. Ei sînt favoriți în 
meciul eu noi, iar „U“ Cluj își 
va apăra șansa într-un mod 
care, sperăm, va atrage prețuirea 
publicului craiovean".

G. NICOLAESCU
DINAMO BUCUREȘTI - PE 

COVORUL 
RECONDIȚIONAT

Gazonul stadionului din șo

un curs normal. Sancționarea 
onor intrări xnolențe și bru
tale 'cu simple lovituri libere, 
astfel cum mai procedează și 
acum cei mâi mulți dintre 
arbitri, nu este de natură să 
împiedice repetarea lor.

Ne amintim cu tristețe de 
modul eunî a fost scos din 
joc irrcomparabilul Pele, la 
trecutele campionate mondia
le, de șarjele brutale ale 

unui Jecev și ale unui Mo- 
rais, rămase nesancționate 
corespunzător. Brutalitățile 
țintesc de multe ori tocmai 
pe cei mai valoroși jucători 
ai echipei adverse, permițînd 
să se bănuiască și oarecari 
intenții tactice îh spatele lor. 
Ou ătît mai grav. Nu cu 
mulți ani în urmă, excelen
tul nostru atacant Ozon a 
fost deseori ținta unor bru
talități de acest fel din par
tea unor adversari ai echipe
lor în care juca și prin care 
se urmărea neutralizarea u- 
tiui factor ce putea îfi deci

seaua Ștefan cel Mare a fost 
complet reamenajat. Inaugurarea 
terenului vă avea loc duminică, 
cu meciul Dinamo — F.C. Argeș, 
în formație există o singură di
lemă " Radu Nunwelller sau 
Sălceanu 7 Ghergheli, restabilit 
după accidentul suferit în a 
doua etapă, a reluat antrena
mentele, dar nu va juca.

GRIJA PENTRU 
EFICACITATE

A.S.A. a susținut, săptămîna 
aceasta, două partide de verifi
care : miercuri, la Sighișoara cu 
Faianța din „C“ (5—0) și joi, în 
familie, cu formația de tineret, 
în toate antrenamentele s-a lu
crat mult pentru mărirea efica
cității. Se scontează pe urmă
toarea garnitură : Solyom (Bai) 
— Tîmpănaru, Chiru, Toth, Cza
ko, Dodu, Siko (Ciutac), Pavlo- 
vici, Raksi, Dumitriu III, Mu- 
reșan. (I. PAUȘ — corespondent 
principal).

LIDERUL
Fruntașa clasamentului, F.C. 

Argeș, vine la București cu „un
sprezecele" utilizat în ultima 
etapă : Coman — Păciulete, Bar
bu, Ilie Stelian, Ivan, Ioniță, Ol- 
teanu, Nuțu, Radu, Dobrin, Jer- 
can. Reintrarea lui Kraus este 
incertă deocamdată.

JENEI, ÎN LOCUL LUI 
D. NICOLAE?

Steaua își va remania echipa, 
în linia de fundași va apare, 
probabil, Jenei, iar în comparti
mentul atacului se preconizează 
introducerea lui Șoo, în locul lui 
Tătaru II. în aceste condiții, 
Steaua va apare azi pe teren în 
următoarea alcătuire : Swciu — 
Sătmăreanu, Jenei, Hălmăgeanu, 
Rotaru, Negrea, D. Popescu. So
rin Avram, Constantin, Șoo, Voi
nea.

OAIDĂ
SAU ȚARĂLUNGÂ ?

Progresul, echipa învinsă 
aproape de fluierul final, a re
simțit toată săptămîna amără
ciunea acestei înfrîngeri. Antre
norul Drăgușin a încercat să 
atenueze această stare de spirit 
și băieții săi s-au mai remontat 
sufletește în ultimele zile. La 
Ploiești, va fi opusă Petrolului 
următoarea echipă: Mîndru — 
V. Popescu, Măndoiu, Peteanu, 
Ad. Constantinescu, Al. Con- 
stantînescu, Georgescu, Oaidă 
(Țarălungă), Alecu, Mateianu, 
Matei.

CU MODESTIE 
Șl SÎRGUINȚĂ

Jucătorii constănțeni s-au pre
gătit cu sîrguință și se gîndesc 
cu grijă și modestie la întîlnirea 
de duminică cu Steaua. Mărdă- 
rascu și Comăniță vor alinia 
formația utilizată și împotriva 

■ mufeșeriilor :‘ Uțu — Georgescu, 
Tîlvescu, Mareș, Antonescu, 
Manolache, Koszka, Sasu, Tu- 
fan, Iancu, Kallo. (C. POPA — 
coresp. principal).

CEA MAI OPTIMISTĂ 
ECHIPĂ

Dinamo Bacău, scăpată, după 
victoria de la Arad, de un com
plex de inferioritate, va apare 
la Brașov cu fruntea sus și cu 
intenția de a realiza a doua sur
priză. Nicușor nu va schimba 
formația : Ghiță — Kiss, Nun- 
■weiller IV, Vătafu, Maghiar, Pa- 
nait, Nedelcu, Ene Daniel, Deffl- 
brovsehi, Ene II, David.

siv pentru rezultatul întîl- 
nirii.

Din nefericire, în fotbalul 
din ce în ce mai atletic, prac
ticat în jocurile oficiale, este 
de multe ori greu să distingi 
o șarjă efectuată în direcția 
mingii aflată în posesia ad
versarului de un act de vio
lență precugetat. Cu această 
evoluție a lucrurilor jocul da 
fotbal devine din ce în ce 

mai mult un joc de mar» 
luptă, care dacă nu este prac
ticat . de jucători loiali față 
de adversari există pericolul 
degenerării într-o încleștare 
oarbă.

Cu totul defavorabil pen
tru dezvoltarea jocului de fot
bal este faptul că cel mai 
frecvent cad victime agresi
unii tocmai înaintașii, cărora 
arbitrii le. refuză în mod cu 
totul riejustificat protecția 
necesară.

Aci trebuie luate măsuri 
energice de către forurile 
conducătoare ale mișcării

AVANCRONICA ETAPEI
A 17-a VĂZUTĂ

ac Neagu PÂDBLESCU
Steagul roșu — Dinamo Bacău

Tot sub lanternă...

Jiul — Rapid

Dumitriu II: După mine, 
băieți_ să trecem... Jiul!

Dinamo — F. C. Argeș

Dobrin: Cine mă deran
jează ?

A.S.A. — U.T.A.

— Lereter: Ce n-am reușit 
acasă, vom reuși în depla
sare ?

„U" Craiova — „U" Cluj*

? ? ?

sportive, care nu trebuie să 
se oprească la sancțiuni mi
nore. Infractorii trebuie el>- 
mmați din joc de la prima 
infracțiune, iar la repetare 
suspendați pe perioade înde
lungi, sancționîndn-se și e- 
cbipele din care fac parte, 
suspendîndu-se și terenurile 
unde organizarea neglijeptă 
a contribuit la nașterea inci
dentelor. Trebuie sancționați 
și arbitrii care prin atitudinea 
lor îngăduitoare contribuie 
direct la comiterea infracțiu
nilor de acest fel.

Dar a sancționa doar, nu 
duce la nimic pozitiv. Con
comitent, trebuie dusă o cam
panie serioasă pentru educa
rea, pentru îndrumarea fac
torilor cu răspundere : ju
cători, tehnicieni, organizatori, 
conducători, arbitri etc. Pre
venirea incidentelor este mai 
importantă decît sancționarea 
lor.

Dar acțiunea trebuie înce
pută reprimind cu energie 
infracțiunile din cadrul jocu
rilor oficiale interne. Aci tre
buie să dea tonul forurile 
sportive naționale. Căci ori
ce s-ar spune, educația tre
buie să înceapă nu Ia compe
tițiile internaționale oficiale, 
ci acasă, în familie.

N. BRAȘOVEANU

BASCHET : Salo Giulesti, de 
ia ora 16,30 : Voinja — Pro
gresul (m. B), Politehnica — 
Progresul (f. A), Rapid — I.C.F. 
(m. A), ICHF — Universitatea 
(m. B), sala Constructorul, de 
la ora 17 : Universitatea — 
Școlarul (f. B), Constructorul — 
Rapid (f. A), I.C.F. II — Olim
pia Buc. (f. B).

FOTBAL : Stadionul 23 Au

gust, ora 16: Steaua — Farul! 
(div. A).

POPICE : Arena Voința, ora > 
16: România — Ungaria,,
(f. m.). ?

HOCHEI : Patinoarul „23 Au-s 
gust" de la orele 7 și 17,30 
ultimele jocuri ale „Cupei spe- J 
ranțelor*. |

VOLEI : Sala Dinamo, ora l 
18,30: Medicina — Dinamo! 
(f. A). I

TENIS : Centrul de antrena-') 
meat nr. 2 (Cal. Plevnei), de. 
!a orele 8,30 și 14,30 „Cupaj 
Municipiului București" pentruj 
copii și juniori.

HANDBAL : Stadionul Voin-1 
ța, ora 15,15 : Turneu interna-il 
țional masculin.

GIMNASTICĂ : Sala de la 
Complexul „23 August", ora 
10: Concurs de verificare a 
loturilor naționale A (f-j-m),; 
precum și a lotului masculin 
de tineret — exerciții impuse.

SPORT LA...
Sîmbătă

Ora 17, pe programul I, 
transmisiune de la stadionul 
„23 August" — repriza a Il-a 
a meciului de fotbal Steaua — 
Farul Constanța (div. națio
nală A) ;

SPORT LA...
Sîmbătă

Ora 15,15 — transmisie de 
la stadionul „23 August", me
ciul Steaua — Farul Constan
ța (divizia națională A de 
fotbal) ;

Ora 23,15 — emisiunea „Te- 
lesport". In. cuprins : repor
taje filmate de Eugen Scha
fer la popicie (România — Un
garia), tenis de masă (finalele 
campionatuliui național) și

Ora 15,15, pe programul 
..Radiomagazin sportiv".

Duminică \

Ora 15,15, pe programul I. 
emisiunea „Sport și muzică" 
— transmisii de la meciurile 
programate de etapa a IV-a 
a returului diviziei naționale 
A de fotbal, precum și rela
tări și comentarii de la alte 
manifestații sportive

PRONOSPORT
Programul concursului Pronosport nr. 14 din 7 aprilie 1968 : I : 

Steagul roșu — Steaua ; II : U.T.A. — Petrolul ; III : Dinamo Ba
cău — Dinamo București ; IV : Rapid — Universitatea Cluj ; V : 
Farul — Jiul ; VI : F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș ; VII : Chimia 
Suceava — Chimia Rm. Vîlcea ; VIII : C.F.R. Pașcani — Politehnica 
Iași ; IX : C.S.M. Reșița — Politehnica Timișoara ; X : Minerul Bala 
Mare — Crișul ; XI : industria sîrmei Cîmpia Turzii — Metalul Hu
nedoara ; XII : Olimpia Oradea — C.S.M. Sibiu ; XIII : Gaz metan 
Mediaș — Vagonul Arad.

handbal (turneul internațional 
„Cupa Voința").

Duminică
Ora 15,25 — transmisie de 

la stadionul Dinamo, meciul 
de fotbal din divizia naționa
lă A dintre Dinamo București 
și F. C. Argeș. în pauză, emi

siunea „Careul magic" prezin
tă meciul de box Floyd Pat
terson — Ingemar Johansson ;

Oră 23,30 — emisiunea „Te- 
lesport". Din cuprins : cronica 
etapei de fotbal și imagini de 
lă meciurile Sparta Praga — 
Real Madrid și Leeds Uni
ted — Manchester City, o ru
brică de hipism și secvențe 
ele la întîlnirea de rugby din
tre reprezentativele Tării Ga
lilor și Franței ; actualități 
din activ 'atea sportivă inter
nă și internațională, știri și 
rezultate.

iATVjj'HN 29 MARTIE 1968

54 79 22 42 48 7 40 56 43 J9 41 30
Fond de premii: 1 076 010 Iei. Tragerea următoare va avea loc 

vineri, 5 aprilie 1988, în București.



PANORAMIC NANCY GREENE
lî.

Cine mai dă crezare afir
mațiilor, izvorîte din 
certă miopie, cum că 

sportul ar fi doar o modă tre
cătoare, își va da seama poate 
de eroarea în care se află, ci
tind rindurila consacrate pri
mului subiect al panoramicu
lui nostru extern.

Azi, pe apele Tamisei, băr
cile de „opt" ale universită
ților Oxford și Cambridge își 
dispută pentru a 113-a oară 
tradiționalul lor trofeu. Pri
mul start a fost dat la 5 apri
lie 1829. Cu întreruperile sur
venite din cauza războaielor,

Ar trebui să vă vorbim de 
afluența spectatorilor care iau 
acum cu asalt malurile Tami- 
sei, de la Putney și pînă la 
Mortlake. Despre vasele de 
pasageri care au aruncat an
cora încă de azi dimineață, pe 
traseu, transformiîndu-se în 
tribuna plutitoare. Sau despre 
atmosfera veselă care dom
nește în toate cabanele și res
taurantele din împrejurimi, 
purtînd ambianța marii sărbă
tori populare. întreaga Anglie 
privește azi spra cele 4 mile 
de pe Tamisa, unde se 
întrece „băieții".

marele război de apărare a pa
triei. Mai aproape de anii 
noștri, au învins în crosul 
„1'Huma" asemenea celebrități 
ca alergătorul francez Pujazon 
(1945—46), faimosul campion 
cehoslovac Emil Zatoipek 
(1954—55) '
sovieticul 
57), apoi 
wiak și 
Mecser.

Anul 
gătorul 
tenko, 
buni fondiști europeni în se
zonul 1967. El se prezintă și

faimosul 
: Emil
și marele său rival, 
Vladimir Kuț (1956- 
polonezii Kriszko- 

Chromik, maghiarul

trecut a cîștigat aler- 
sovietic Leonid Miki- 
unul dintre cei mai

Ntimele Ritei Schmidt, atleta de 17 ani care a ridicat la 1,85 m ștacheta recordului feminin 
de săritură în înălțime al R. D. Germane, continuă ,să preocupe cercurile de specialitate. 
Marea performeră a sezonului atletic pe teren acoperit (locul I la europenele de sală — 
1,84 m) se pregătește acum pentru primele sale apariții în aer liber
iată aproape un secol și ju
mătate de- cînd, în fiecare în
ceput de primăvară, studenții 
celor două vechi școli engleze, 
cei mai buni la vîsle, pornesc 
cîntînd voios spre debarcade
rul de la Putney unde îi aș
teaptă bucuria victoriei sau 
amarul unei înfrîngeri drepte. 
De 61 de ori pînă acum au cîști
gat „albii* de la Cambridge, 
de 51 de ori s-au dovedit mai 
buni ..albaștrii” Oxfordului. 
Cine va ajunge primul la ca
pătul celor 6780 m ai cursei, 
în acest an ?

Ultimele vești sosite din cele 
două tabere dau ca aproape 
sigur faptul că vîslaișii de la 
Oxford nu vor putea să ma
joreze la 4, șirul ultimelor lor 
victorii consecutive. De trei 
ori, începînd din 1965, ei au 
ieșit în frunte, dar acum se 
pare că este din nou rîndul 
celor de la Cambridge. Aceștia 
au lăsat o impresie mai bună 
la antrenamente și — în plus 
— beneficiază de o tragere la 
sorți favorabilă, urmînd să ia 
startul pe partea malului din
spre Surrey, considerat de 
specialiști ca fiind mai rapid.

în Anglia i se spune simplu 
„cursa bărcilor" (the boat
race). De parcă ar fi una sin
gură în lume. De fapt, alta 
ca ea nici nu există. De la 
această întrecere sportivă stu
dențească își trage numele în
treaga disciplină sportivă a 
canotajului academic. Cursa 
Oxford-Cambridge, datînd de 
pe vremea reginei Victoria, a 
devenit de mult un eveni
ment ale cărui ecouri sărbă
torești depășesc zidurile înne
grite de vreme ale celor două 
școli. <

Și nu numai britanicii aș
teaptă cu nerăbdare vestea 
care va spune a cui barcă a 
fost arsă în faptul serii, la 
malurile bătrînului fluviu, ur
mînd ritul tradițional al ce
lei mai vechi curse din ‘lume. 
Si acum, despre o altă 

întrecere de tradiție, de 
data aceasta din patri

moniul sportului muncitoresc. 
Mîine, cîntecele de sărbătoare 
vor Însoți și pe cei aproape 
6 000 de sportivi care iau dru
mul unuia din cartierele măr
ginașe 
corul 
verziți 
neuve, 
cros internațional al 
„l'Humanite".

Cu patru decenii în urmă, 
mai exact în 1929, ziarul care 
aduce în lumină, zi de zi, 
prin cuvîntul scris, aspirațiile 
clasei muncitoare din Franța, 
lua inițiativa de a organiza o 
întreceie sportivă cu caracter 
popular. A fost la început un 
mic cros „l’Huma", cu parti
cipant din cluburile de uzină 
pariziene, a devenit azi o 
mare competiție internațio
nală, reunind la start nume
roase vedete ale atletismului.

încă din perioada dintre ce
le două războaie, o serie în
treagă de mari atleți, din dife
rite țări, au ținut, jșrin intenții 
manifeste de solidaritate cu 
ideile organizatorilor, să ia 
parte la această întrecere. Pe 
lista campionilor, în categoria 
așilor, figurează în anii 1935— 
1937 numele fraților Znamen- 
ski, cunoscuții atleți sovietici 
care aveau să-și dea viata în

la startul actualei ediții, do
rind să-și apere titlifl. Vor fi 
desigur numeroși competitori 
de valoare care să stea în 
calea intențiilor saie. Dar vor 
fi cu mult mai numeroși acei

sportivi care nu aspiră la pri
mele locuri, dar pentru care 
a lua startul în tradiționalul 
cros al ziarului „l'Humanite* 
înseamnă mult mai mult decît 
o simplă emulație sportivă.

In rîndul marilor compe
tiții ale zilelor ce ur
mează se remarcă, în 

prim plan, penultima etapă a 
„Cupei mondiale" la schi, con
cursurile de la Rossland (Ca
nada). Despre drama ghinio
nistei Nancy Greene, care a 
debutat cu o căzătură în 
fervenților ei suporteri, 
teren propriu, relatăm în 
Ioanele alăturate. Pentru 
ment, insuccesul ei în 
lomul special nu afectează pri
mul loc în clasmentul trofeu
lui Evian, unde canadianca se 
prezenta la start cu nu mai 
puțin de 26 p avans față de 
Isabelle Mir. Urmează sla
lomul uriaș, ca și întrecerile 
de la Heavenly Valley 
(S.U.A.), de săptămîna viitoare. 
La băieți, nr. 1 al schiului 
francez și mondial, Jean 
Claude Killy — cu toate in
succesele sale recente — pare 
bine consolidat pe primul loc 
înaintea ultimelor starturi. 

Triplul medaliat cu aur de la 
Grenoble are 69 p avans față 
de elvețianul Doumeng Gio- 
vanolli și 94 p îl separă de 
rivalul său austriac Gerhard 
Nenning.

Două capete de afiș în 
fotbalul internațional. 
Miercuri, la Wembley, 

naționala Angliei întîlnește 
Spania în primul sfert de fi
nală din cadrul campionatului 
european. în echipa pregătită 
de Alf Ramsey figurează a- 
proape toți cei care acum doi 
ani au intrat în posesia Cupei 
„Jules Rimet". Alt meci inte
resant : a treia confruntare 
între Cardiff City și Torpedo 
Moscova, care trebuie să-și 
departajeze 
ren neu'tru, 
semifinalele
Se apropie 
în marile competiții ale fotba
lului continental.

A ABANDONAT
în prima probă a concursului

internațional de schi

de la Rossland

IN „C.C.E." LA BASCHET

Două cap< 
fotbalul
X/fi nrnnr

fața 
pe 

co
mo- 
sla-

care trebuie 
egalitatea, pe te- 
pentru a intra în 
„Cupei cupelor", 

întîlnirile decisive

Radu VOIA

ale Parisului. în de- 
copacilor proaspăt în- 

din parcul la Cour
se aleargă al 31-lea 

ziarului

REAL MADRID-ZADAR 
76-62

La Madrid, în semifina
lele „Cupei campionilor 
europeni" la baschet mas
culin, s-au întîlnit forma
țiile Real Madrid și Zadar 
(Iugoslavia). Baschetbalistii 
spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 76—62 (41 — 
24). De la învingători, cei 
mai buni jucători au fost 
Aiken și Luyk, care 
marcat 21 și, respectiv, 
puncte. Returul acestei 
tîlniri se va desfășura 
Zadar la 4 aprilie.

au
19 

in
ia

INte^ătionalA
OTTAWA, 29. — Seria 

marilor concursuri de schi 
alpin continuă la Rossland 
(Canada). Proba de slalom 
special feminin, a reunit pe 
cele mai bune schioare din 
lume. Miile de spectatori 
veniți să asiste la triumful 
compatrioatei lor, Nancy 
Greene, au trăit însă o 
mică dramă. Campioana 
olimpică, învingătoare în 
aproape toate concursurile 
disputate în acest 
peste 
teren 
nimic 
trucît 
prima
să abandoneze, 
cire pentru ea, locul său 
fruntaș în clasamentul Cu
pei Mondiale nu a fost pe
riclitat ; principalele sale 
rivale Isabelle Mir și Annie 
Famose au fost și ele 
time

In 
rielle 
avea
efectuat 
celente, 
mul loc 
(45,28
fost urmată de 
Bochatay (Elveția) — 91,96, 
Kiki 
92,52 
pică 
Olga 
zece

sezon 
hotare, n-a reușit pe 

propriu să arate 
din măiestria sa, în- 
a căzut chiar din 
manșă, fiind nevoită 

Din feri-

PRIMELE OPTIMI DE FINALĂ IN TURNEUL
DE TENIS DE LA ROMA

ROMA, 29 (Agerpreș). Tur
neul internațional de tenis 
care se desfășoară pe terenu
rile clubului Pariolli din

IMCEPE TURNEUL CICLIST
AL MAROCULUI

A șasea ediție a „Turului 
ciclist al Marocului" (31 mar
tie — 14 aprilie) va reuni la 
start echipe din Suedia, Iugo
slavia, România, Algeria, Franța, 
Anglia și Tunisia. Traseul mă
soară 2140 km împărțiți în 
14 etaipe. Cursa este deosebit 
de dură, participanții avînd de 
escaladat cîteva vîrfuri de 
peste 2 000 m în Munții Atlas.

Roma, a programat patru par
tide din cadrul optimilor de 
finală ale probei de simplu 
bărbați. Jucătorul român Vio
rel Marcu l-a întîlnit pe ita
lianul Nicola Pietrangeli. A 
cîștigat Pietrangeli cu 6—3,
6— 3, 6—0.

Rezultatele celorlalte meciuri: 
Palmieri (Italia) — Velasco 
(Columbia) 8—6, 3—6 6;—2,
7— 5; Di Matteo (Italia) — 
Medonos (Cehoslovacia) 3—6, 
2—6, 7—5, 6—2, 6—1; Mulli
gan (Australia) — Lloyd (An
glia) 6—4, 6—4, 6—2.

Urmează să se mai 
celelalte patru partide 
sînt angajați printre
tenismanii români Ion Țiriaa 
și Iile Năstase.

disputa 
în care 
alții și

&<3

i

ale căzăturilor.
aceste condiții, 
Goitschel, care 
nimic de pierdut, 

două coborîri ex- 
clasîndu-se pe pri- 
cu timpul de 90,91 
plus 45,63). A 

Fernande

Cutter (S.U.A.) —
etc. Campioana olim- 
la coborîre, austriaca 
Pall, a ocupat locul 
cu 97,79.

A început turneul International

de handbal de la Buhuși
BUHUȘI, 29 (prin telefon). 

— In prima zi a turneului in
ternațional de handbal femi
nin care se desfășoară în lo
calitate, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Textila

Buhuși — Politehnica Galați 
9—6 (4—5), Universitatea
București — Halloren Halle 
(R. D. Germană) 12—7 (7—4). 
(I. VIERU — coresp.).

Atac încununat de succes al baschetbaliștilor națio
nalei Franței, in meciul cîștigat recent în fața echipei 

Bulgariei, la Paris, cu 80—69

Foto: A.F.P.

Corespondență

telex

specială
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RACING BUENOS AIRES ÎȘI AȘTEAPTĂ ADVERSARII

președintelui
de Gaulle balonul victoriei din

celor 5 națiuni"
rugby. După
această
franceză de rugby a obținut o 
performanță fără precedent, cîș- 
tigînd toate întîlnirile susținute.

cum se știe, în 
competiție, naționala

Federația franceză de rugby oferă

Reîntilnire
Niculescucu Marin

(Urmare din pag. 1)
campionatul Argentinei, 

la Independiente, înscriind 
de el

meci,
Artime, atacantul central de 
din cele două goluri marcate

Racing Buenos Aires a suferit o grea înfringere in ultimul 
cu Independiente : 0—4 ! Iată-1 pe

unul

Federația franceză de rugby 
a anunțat că va oferi președin
telui de Gaulle, în cadrul unei 
solemnități, balonul cu care 
echipa Franței a cîștigat ultimul 
„Turneu al celor 5 națiuni

Unde ți-ai făcut de fapt uceni
cia ?

— Tn 1938, la Viforul Dacia 
(unde mai practicam înotul și 
patinajul). Am început cu șo
seaua dar mă tentau foarte mult 
sprinturile. Le exersam și in 
plimbările mele obișnuite pe bi
cicletă, oriunde aveam un spațiu 
de siguranță. De aceea, poate, 
mi-am inaugurat palmaresul In 
1941 cu un titlu cucerit pe pistă. 
Un amănunt : anul trecut după 
ce abandonasem de mult bici
cleta de concurs am cîștigat, tot 
pe pistă, un nou titlu de cam
pion național, la antrenament 
mecanic. Eu, însă, pe motocicle
tă și Dragoș Panaitescu pe bici
cletă. Și un al doilea aspect: 
l-am învins cu acest prilej pe 
vechiul meu prieten și rival. Iu
lian Gociman, și el la ghidonul 
unei motociclete.

titlurile puse în joc. Pentru mine 
a fost unul dintre anii de vîrf 
la capitolul satisfacții. Dar, si 
acum, după atîția ani, mă consi
der încă destul de tînăr pentru 
a sluji ciclismul românesc. Mă 
bucur aici, la Olimpia, împreu
nă cu colegul meu Dede Ne- 
goescu, de condiții corespunză
toare de lucru. Aduc pe această 
cale mulțumirile noastre ingine
rului șef al Fabricii de bere 
Rahova, Emil Roman, președin
tele secției, directorului nostru, 
Dumitru Iacobescu, precum și 
directorului Ion Moldoveanu din 
Ministerul Industriei Ușoare, 
oameni inimoși, atașați de sport.

— Și atunci ce-ți propui în 
acest „sprint prelungit" ?

In sferturile de finală ale 
marii competiții „Cupa campio
nilor America de Sud" — denu
mită și „Cupa Libertadores" — 
s-au calificat zece echipe. Se 
poate spune că printre acestea 
au rămas efectiv cele mai bune 
echipe care luaseră startul. 
Iată-le: PENAROL, (Uruguay). 
PALMEIRAS (Brazilia), INDE
PENDIENTE și ESTUDIANTES 
(Argentina), EMELEC (Ecuador), 
UNIVERSITARIO și SPORTING 
CRISTAL (Peru), DEPORTIVO 
PORTUGUESA (Venezuela), 
GUARANI (Paraguay) și UNI
VERSIDAD CATOLICA (Chile). 
Prin tragere la sorți, operație

desfășurată la Montevideo, aces
te zece echipe au fost repartiza
te in 3 grupe, în care adversarii 
se vor intilni după sistemul de 
campionat tur-retur. Iată gru
pele : I. Independiente, Est ri
ch antes, Universitario ; II. Pe- 
narol, Sporting Cristal, Deporti- 
vo Portuguesa, Emelec ; III. 
Palmeiras, Guarani, Universidad 
Catolica.

învingătorii grupelor se vor 
califica in semifinale. Urmează 
un nou turneu la care cea de a 
patra participantă va fi actuala 
deținătoare a „Cupei intercon-

tinentale" — Racing Buenos 
Aires. Regulamentul competiției 
sud-americane acordă, după cum 
se vede, o favoare „elevilor" an
trenați de Jose Pizzuti, care au 
cucerit anul trecut marele tro
feu.

Să vedem cine sînt favoriții 
grupelor ? în prima grupă, cele 
mai mari șanse le are totuși 
Independiente. Echipa studenți
lor, Estudiantes, a dovedit 
pînă acum o bună pregătire fi
zică și o remarcabilă omogenita-

.Dracii roșii" cum li se spu
ne in capitala Argentinei au in
dividualități marcante, vedete de 
14 carate : De la Mata, Berano, 
Savoyg și Ferreira.

Dintre cele patru formații din 
grupa a doua, Penarol candidea
ză cu cele mai mari șanse pen
tru a se califica in semifinale. 
In preliminarii, formația din 
Montevideo a jucat foarte bine, 
impunîndu-se prin tehnica deo
sebită a lui Spencer, Rocha, Ab- 
badie, Goncalvez Joya, jucători 
consacrați pe plan mondial. In 
aceeași grupă participă șt altă 
formație cu veleități, Sporting 
Cristal, posesoare a unui joc 
sistematic, asemănător cu cel 
european.

In grupa a treia — Palmeiras 
care, însă, nu va avea o sarcină 
ușoară. In special, chilienii re- 
prezentați prin Universidad Ca
tolica nu sint de neglijat. De 
asemenea, Guarani din Para
guay a dovedit că nu este o 
echipă slabă pe teren propriu.

Toate acestea, ca și Racing, 
sint echipe de prim rang, care 
promit partide viu disputate, de 
un ridicat nivel tehnic. Conform 
planului, toate meciurile din 
sferturile de finală se vor termi
na pînă la 11 aprilie. Apoi vor 
fi programate întîlnirile din se
mifinale și finală.

Care vor fi finalistele actua
lei ediții a „Cupei intercontinen
tale" ? Un răspuns ar fi 
matur. Pînă 
aproape două

REPREZENTATIVA FEMI
NINĂ DE BASCHET A BUL
GARIEI, care întreprinde in 
prezent un turneu în R.D. Ger
mană. a susținut la Gustrow o 
nouă întîlnire cu selecționata 
R.D. Germane. Și de data a- 
ceasta victoria a revenit gazde
lor, învingătoare cu scorul de 
86—67 (46—28). In primul joc 
echipa R.D. Germane cîstigase 
cu 88—77.

H *"
TURNEUL INTERNAȚIO

NAL DE TENIS de la Menton 
a continuat cu disputarea sfer
turilor de finală ale probelor 
de simplu. La masculin, Hol- 
lecek a dispus cu 1—5, 6—4 de 
Lihaciov, iar Metreveli a cîș
tigat cu 6—2, 6—4 la Plotz. Ga- 
siorek l-a eliminat cu 7—5,

Montevideo,

atunci, mai 
luni...

pre
sent

J. P. SARTO
martie 1968.

— Intre aceste capete de 
drum, lasă-ne pe noi, Marine, să 
rememorăm cîteva dintre suc
cesele tale. Campion de fond al 
Jocurilor balcanice și ale Euro
pei centrale, la Budapesta în 
1949, victorie cu echipa repre
zentativă și locul doi individual 
— după Locatelli — în Turul Po
loniei 1949, locul 4 la „Cursa 
Păcii'1 din 1951, locul I în Turul 
României, pe echipe, de două 
ori — 1949 și 1951 — și indivi
dual — 1951 și peste 20 de titluri 
de campion național la pistă, șo
sea si ciclocros...

— Pe scurt : urmăresc ca ju
niorii noștri să se afirme și mai 
categoric în sezonul actual. Ast
fel, ne-am propus să cîștigăm 
contratimpul unde anul trecut, 
cu Gherghinescu, Cîmpeanu și 
Țicleanu am sosit pe locul 2. 
Vreau ca Petre Simion sau, 
poate, alt alergător să repete 
succesul de la ciclocros din ’66. 
Și, în general, membrii secției 
(dintre care, pe lingă cei ară- 
tați, se mai evidențiază Gh. Radu, 
Gh. Juravle și Sorin Suditu), 
s"-și consolideze pozițiile cuce
rite pînă acum în diferite probe. 
In fine, mi-am propus să obțin 
și al doilea titlu la antrenament 
mecanic, și nu numai al doi
lea. ..

3000 de dolari 
în plus - dacă 

joacă Pele!
STOCKHOLM (Agerpres). 

— Cunoscuta echipă brazi
liană de fotbal F.C. Santos 
(cu Pele în 
treprinde 
an un lung 
pa, urmînd 
ximativ 15 
Stockholm
pentru jocurile ce le va sus
ține în Suedia, impresarul 
lui Santos pretinde 30 000 
dolari de fiecare meci, plus 
3 000 dolari pentru prezența 
lui Pele.

formație) va in- 
în vara acestui 
turneu în Euro- 
să susțină apro- 

meciuri. Din 
se anunță că

— .. . Mai precis, 24. In ’49 
am reușit chiar să cîștig toate

... Așa cum îl cunoaștem pe 
Marin Niculescu, un om de o 
dîrzenie remarcabilă și deosebit 
de perseverent in țelurile sate 
sportive, îi acordăm tot creditul!

Țijiaruli L F. .InloiaiațU*, stx. Bxezâianu 23—25.

TURNEUL DE POLO
DE LA BUDAPESTA

în capitala Ungariei a înce
put ieri un turneu internațional 
de polo. în primul joc, Honved 
Budapesta a întrecut Voința 
Cluj cu 8—3. în meciul urmă
tor, Spartakus Budapesta a 
dispus de Septemvri Sofia cu 
5—3. Turneul continuă.

loc meciul pentru titlul euro
pean de box la categoria semi- 
mijlocie dintre Carmello Bossi 
(Italia) și Jean Josselin (Fran
ța). Antrenorul lui Bossi a ce
rut amânarea partidei cu 25 de 
zile, din cauză că elevul său 
suferă în prezent de o intoxi
cație alimentară.

CAZUL SCHRANZ VA Fi 
REDISCUTAT

Schranz în proba de slalom 
special, vor fi din nou discuta
te cu prilejul întrunirii Comi
tetului director al Federației 
Internaționale de schi. Forul 
internațional va discuta această 
problemă cu prilejul unei șe
dințe care va avea loc în iu
nie, la Innsbruck. Cu această 
ocazie se va stabili și calenda
rul internațional al noului se
zon.

UN MECI PENTRU TITLUL 
EUROPEAN DE BOX 

A FOST AMÎNAT

La 5 aprilie urma să aibă

După cum nl se comunică 
din Viena, cauzele care au de
terminat juriul de la J.O. pri
vind descalificarea lui Karl

i,TOUR DE L’AVEA.R- 
VA STRĂBATE CINCI ȚARI

Ediția din acest an a tradi-

2—6, 6—1 pe Kudelka iar Al
varez l-a întrecut cu 7—9, 6—0, 
6—2 pe Egorov.

H
CURSA CICLISTA CONTRA- 

CRONOMETRU disputată la 
Manresa (Spania) a fost cîști- 
gată de campionul mondial 
Eddy Merckx (Belgia), 
metrat pe distanța de 
cu timpul de 52:13,0 
orară 40,217 km.).

a
IN RUNDA A 

TURNEULUI DE 
Sarajevo, Krogius 
Janosevici, Robatsch pe Leban 
și Lein pe Martinovici. Kava- 
lek a cîștigat la Mestrovich 
Cirici a remizat cu Ivkov și 
Matulovici cu Bogdanovici. în 
clasament conduce Lein 
(U.R.S.S.) 4‘A (1) puncte.

crono-
37 km 
(media

ȘAPTEA A 
ȘAH de la 

l-a învins po

(Ttelefbn

ționalei competiții cicliste „Tour 
de 1’Avenir" se va desfășura 
între 7 și 16 iunie. Traseul, care 
va însuma circa 1 500 km, 
străbate cinci țări : 
Luxemburg,

va 
Elveția, 

Belgia, R. F. a 
Germaniei și Franța. Startul
se va da în ziua de 7 iunie la 
Thonon les Bains, iar sosirea 
va avea loc în după-amiaza zi
lei de 16 iunie la Nancy. Or
ganizatorii cursei, ziarele „L’E- 
quipe" și „Le Parisien Libere", 
au trimis invitații de participa
re în Anglia, Italia, Belgia, O- 
landa, U.R.S.S., R.F.G., Polo
nia, România, Cehoslovacia și 
alte țări.

40305


