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'1„CARUSELUL" LIDERILOR CONTINUĂ IN CAMPIONATUL DE FOTBALSTEAUA (î-2 CU FARUL) DIN NOU PE PRIMUL LOC!
au adus 
patinoa- 
Capitală 

echipe, 
sensibil

„CUPA SPERANȚELOR" LA HOCHEI

dar Argeșul are astăzi cuvintul

■
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CLASAMENTUL I

înaintea jocurilor de astăzi IFoto : B. VASTLE
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ASTĂZIETAPA DE I
pentru puc. Fază din meciul Constructorul—SteauaLuptă sale din Con-

16
17
16
16

Constantin înscrie cel 
de-al treilea gol al 

echipei sale

CONSTRUCTORUL A CÎȘTIGAT

Ajunsă Ia a treia ediție, 
s,Cupa. Speranțelor", care timp 
de cinci zile a antrenat în în
trecere 8 echipe de juniori, 
pină la 16 ani, s-a încheiat a- 
seairă. Ultimele jocuri 
față în față pe gheata 
rului „23 August" din 
cele mai bune patru 
care, fiind de forțe 
egale, au reușit să ne ofere un 
hochei plăcut în această seară 
de primăvară.

în primul meci al cuplajului 
(pentru locurile 3—4) s-au în
tâlnit Dinamo și Avântul Miereu-

la valoarea unor merituoase 
finaliste, hochei știi lor furni
zând un joc cursiv, dus intr-un. 
ritm bărbătesc pînă în ulti
mele secunde. Egalitatea : 2—2 
(1—0, 1—1, 0—1), realizată de 
Leonte, Sălceanu (C), Herghele
giu și Popa (S), a persistat și 
după prelungiri, învingătoarea 
stabi'lindu-se la... masa de 
calcul a viratei. Mai tânără eu 
8 ani, echipa Constructorul, an
trenată de Dinu Constantiniu, 
a intrat în posesia trofeului.

Rezultatele pentru locurile 
5—8 : Șc. sp. nr. 2 Buc.-Meta-

' i

Ciuc. Micii hocheiști bucu
ră, oarecum obosiți după 

-îruntarea din ajun cu
r<
ci
Șrteaua, cotată ca eel mai dârz 
nișei al competiției, n-au putut 
rezista în fața robustilor lor 
adversari, care au cî-știgat cu 
4—0 (2—0 ; 1—0 ; 1—0) prin. gc-

■ --to de : DanA?' ^pe- 
Dem r Jt- 

lurileA?idos”w sî ,v 'e ■?>nZ 
nes, U1:T vedetă, ndicat 
. paitioa ---------- ---------

-‘“’SoUĂ RECORDURI DE HALTERE

1.

lui Rădăuți 3—2 (2—1, 0—0,
1—1), Șc. sp. Gheorghieni-Fla- 
căra Brașov 5—1 (3—0, 1—0, 
1—1).

CLASAMENTUL FINAL:
Constructorul Buc., 2. Steaua, 
3. Avântul M. Ciuc, 4. Dinaruo 
Buc., 5. Șc. sp. nr. 2 Buc., 6. 
Metalul Rădăuți, 7. Șc. sp. 
Gheorghieni, 8, Flacăra Bra
șov.

Tr. IOANIȚESCU

^CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI
CONSTANTA 30 (prin tele- 

on, de la trimisul nostru). 
'Sâmbătă au continuat campio
natele de haltere rezervate ju
niorilor. La cat. 75 kg Ion 
jSchmidt (C.S.M. Reșița) a rea
lizat două recorduri republicane 
de juniori : 365 kg la total și 
120 kg la smuls, 
rezultatul lui St. 
Brașov), care la 
(juniori mici) a 
kg — rezultat superior 
realizat de campionul țării E. 
Balaban.

Iată rezultatele din.
doua :

CAT. 75 KG Juniori 
1. I. Schmidt (C.S.M. 
365 kg. 2. N. Iancov 
Buc.) 345 kg, 3. 
(S. N. Constanța) 
Juniori mici: P. Tudor (Viito
rul Buc.) 330 kg.

CAT. 82.5 KG. : juniori mari: 
1. I. Palinca? (Indagrara Arad) 
350 kg, 2. L. Opreau (Electro
motor Timișoara) 350 kg, 3. A. 
Zsigmond (C.S.M. Reșița) 340 
kg ; juniori mici: 1. F. Bulin 
(St. roșu Brașov) 285 kg.

CAT. 90 KG : juniori mari : 
1. C. Popescu (St. roșu Brașov)
347.5 kg, 2. V. Dinu (Steaua) 
335 kg, 3. M. Saranciuc (Pro
gresul) 315 . kg ; juniori mici: 
Gh. Stoicescu (Steaua) 220 kg.

CAT. 4-90 KG : juniori mari:
1. E. Balaban (Steaua) 325 kg,
2. C. Radu (S. N. Constanța)
287.5 kg, 3. A. Nist'or 
Constanța) 282,5 kg ;

mici : S. Mate (St. roșu Brașov 
337,5 kg.

Duminică dimineață are Ioc 
festivitatea de premiere și con
cursul de culturism.

Adrian IONESCU

Meciul de ieri, din Capitală, 
avut caracterul unui derbi 

al etapei. Am putea spune 
chiar unul din derbiurile cam
pionatului, fiindcă cele două 
echipe care s-au înfruntat pe 
gazonul stadionului „23 Au
gust" — Steaua și Farul — sint 
în acest an, alături de F. C. 
Argeș, principalele pretenden
te la titlu. Disputa lor directă 
era de natură să clarifice oa
recum lucrurile în această pri
vință, ceea ce s-a și întîmplat, 
prin victoria obținută Steaua 
luind un avans de trei puncte 
asupra rivalei 
stanța.

După eșecul 
cută, care o 
locul doi, era de așteptat ca 
echipa bucureșteană să urmă
rească în partida de ieri rea
bilitarea, să lupte din răspu
teri pentru victorie. Ea a for
țat încă din primele minute de 
joc, decisă să realizeze un a- 
vantaj de goluri care să o scu
tească apoi de emoții. Verva 
deosebită a lui Sorin Avram, 
pofta de șut a lui Soo și pa
sele excelente ale lui Constan
tin au lăsat de la bun început 
impresia că Steaua este pusă 
pe fapte mari. Acțiunile ofensi
ve ale bucureștenilor s-au suc
cedat una după alta, creînd de 

fața 
Ște- 
doi-
Sco-

de duminica tre- 
retrogradase pe

fiecare dată panică în 
por(ii apărate de tînărul 
fănescu, aflat la cel de-al 
lea său joc în divizia A. 
rul este pe cale de a fi deschis
în minutul 14, Cînd Constantin

Menționăm și 
Mate (St. roșu 
categoria grea 
obținut 337,5 

celui

ziua a

mari : 
Reșița) 

(Olimpia 
N. Rădeanu 

282,5 kg.

(S. N. 
juniori

CONCURSURILE
TENISMANILOR

întrece-

1.
2,
3.
4.
5.
6.

Steaua
F. C. Argeș
Farul
„U" Cluj 
Dinam» Bacău 
Rapid

7. Jiul
Petrolul
„U" Craiova 
Dinamo București 
A.S.A. Tg. Mures 
U.T.A.
Progresul 
Steagul roșu

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

17 9 4 4 31—20 22
4
6
5
7
7
7
8
8
6
6

9 3
8 3
7 4
9 0

16 7 2
16 6 3
16 7 1
16 7 1
16 5 5
16 5 5

26— 13
27— 18
18—13
22—27 
20—21
22—18
17— 17
20—21
18— 21
18—24
13—15
16—23
10—22

21
19
18
18
16
15
15
15
15
15
14
12
11

Dinamo București — F. C. Argeș (pe sta
dionul Dinamo, de la ora 15,30), Jiul — 
Rapid, Universitatea Craiova — Universi
tatea Cluj, Steagul roșu — Dinamo Bacău, 
A.S.A. Tg. Mureș —- U.T.A., Petrolul — 
Progresul.

îl lansează splendid pe Soo, 
printr-o pasă lungă de aproape 
30 de m. Acesta din urmă se 
pripește, insă, și dintr-o pozi
ție foarte bună șutează in bra
țele portarului constănțean. 
Cinci minute mai tîrziu, la un 
nou atac al bucureștenilor, 
Constantin pătrunde prin drib
ling în careul oaspeților, dar 
este faultat de către Mareș.. Ar
bitrul lasă jocul să curgă, deși 
se impunea să acorde lovitură 
do la 11 m. In min. 24, o nouă 
situație critică la poarta lui 
Ștefănescu este lămurită de 
Manolache printr-o degajare 
fortuită în afara câmpului de 
joc.

Descumpăniți, parcă, de ne
reușita ofensivei lor de pînă 
atunci, bucureștenii slăbesc rit
mul. ceea ce dă posibilitatea 
constănțenilor (constrînși în 
general la un joc de apărare 
în prima jumătate a reprizei), 
să iasă mai curajos la atac. Ei 
întreprind in aceste ultime 20 
de minute dinaintea pauzei cî- 
teva acțiuni periculoase (prin 
Iancu și Sasu) la poarta apă-

C. FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Citiți în corpul
ziarului:

Dublă victorie 
românească în 
întâlnirea de po
pice cu Ungaria 

(Pag. a IV-a)

■hmk

(Pag. a lll-a)

ilie Năstase în 
semifinalele tur
neului de tenis 
de la Roma

(Pag. a IV-a)

Turneul interna
țional de hand
bal din Capitală 
cîștigat de Vo-

Turneul de palo 
de la Cluj a 
fost cîștigat de 
reprezentativa 

R. D. Germane 
(Pag. a IV-a)

Arbitri sancțio
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sint doi cocoși...

sa.

Eroii mei

...dau cu ciocul, schimbă... LOCUL...
desen de AL. CLENCIU

Dinamo Medicina 3-1 (8,4,-14,6)
Voleibalistele de la Medicina 

au reușit, aseară, în sala Di
namo, să reediteze perfor
manța din tur și să cîștige un 
set la campionatele țării. Di- 
namovistele au fost conduse 
în toate seturile : 3—-0, 6—3 
(I), 1—0 (II), 3—1, 9—6 (III), 
3—2 (IV), dar de fiecare dată 
(cu excepție-setul III) ele s-au 
impus și au cîștigat. Forma 
slabă a Marianei Popescu a 
dereglat atacul dinamovist, e-

vidențiind blocajul Medicinel 
(pe alocuri foarte bun). S-au 
comis greșeli de serviciu șl 
de preluare de ambele părți 
(scor la puncte directe din 
serviciu : 6—4 pentru Medici
na). S-au remarcat Constan- 
tinescu, Bogdan, Ivănescu (Di
namo), Sudacevschl, Klein 
și Zaharescu (Medicina).

Foarte slab a arbitrat 
Barb (București). I. D.

I
I
I
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Se apropie de sfîrșit 
rile tinerilor tenismani care-și 
dispută „Cupa municipiului 
București". Azi, pe terenurile 
Centrului de antrenament nr. 2 
(calea Plevnei). au loc, începând 
de dimineață, jocurile finale la 
toate cele patru categorii ale 
concursului. După meciuri ade
sea foarte strînse, s-au calificat 
în semifinalele categoriei junio
rilor mari (17—18 ani) : Liliana 
Cobzuc (Școala sportivă nr. 2 
București), Lucia Tănăsescu (Po
litehnica Cluj), Aurelia Cîmaru 
(Dinamo Buc.), Valeria Balaj 
(Steaua Buc.) — la fete ; D. Hă- 
rădău (Constructorul Hunedoa
ra). V. Sotiriu (Constr. Buc.), A. 
Șarău (Dinamo Buc.). N. Costi- 
nescu (Șc. sp. 2) — la băieți.

De mâine, pe terenurile 
Progresul și Centrul de antrena
ment nr. 2 încep întrecerile 
pentru „Criteriul de primăvară", 
reunind tenismani seniori și ju
niori din Capitală și provincie.

C. Gruiescu (stingă) și-a apărat la

galați, 30 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Gala dedica
tă primelor provocări adresate 
deținătorilor „Centurii sportul" 
i stîrnit un interes deosebit în 
portul de pe malul Dunării. Pes
te 1 500 de spectatori (plătitori) 
au umplut pînă la refuz sala 
t.C.O.R. Iar dacă localnicii n-au 
avut satisfacția de a-și vedea 
concetățenii reușind din postu
ra de challengerl, în schimb au 
fost martorii unor partide în- 
dîrjite, în care deținătorilor nu

Galați „Centura Sportul" 

fost deloc ușor să-și păs-le-a
treze trofeul. Atît Al. Dumbravă

Galați. Superioritatea evidentă 
în pregătirea fizică, tehnică și 
tactică le-a îngăduit lui C. Gru- 
iescu și Gh. Bădoi să obțină vic-

mai mult decît să facă față ono
rabil.

Iată rezultatele tehnice ale ga
lei : M. Aurel (Steaua) b.p. V.

I

eciul de fotbal Rapid—Steaua 
a fost .pe larg comentat în 
toate ziarele. Totuși cred că 
nu s-a insistat îndeajuns asu
pra unei calități pe care ca- 
pricioșii jucători rapidiști au

avut-o în acest meci, calitate care, de 
fapt, constituie explicația succesului lor. 
E adevărat că Dumitriu și Ion lonescu 
au „prins" o zi de aur și asta, de 
multe ori, ajunge pentru ca Rapid să 
apară ca o echipă mare. Dar platfor
ma de pe care a pornit succesul fe
roviarilor a fost, duminică, o platformă 
care a cuprins întreaga echipă (chiar 
și pe năstrușnicul Dan, cu nenful lui 
cu tot) și ea se numește, simplu, PA
SIUNE. 6a ! Rapidul a învins pentru că 
a jucat cu pasiune.

...Cu pasiune — adică cu plăcere ds 
a juca fotbal. De a juca pur și sim
plu. Căci fotbalul este, totuși, un joc 
care se cere practicat cu pasiune — 
cu plăcere. De mult și de multe ori, 
în sportul nostru pasiunea aceasta este 
înlocuită cînd cu îngîmfare, cînd cu 
blazare — ceea ce e la fel de păgubi
tor și pentru sport și pentru specta
colul sportiv.

Sport fără pasiune ?
Ce altceva decît pasiunea — adică 

plăcerea de a juca fotbal — „îl uita" 
pe teren pe Ozon, exersînd de sute de 
ori — da, da : de sute de ori 1 — 
o lovitură de pe loc sau — știu și eu ?
— un oxford ?

...Pasiunea — adică plăcerea de a 
juca fotbal îl ținea pe prodigiosul 
Fane Cîrjan ore în șir pe teren, bâtînd 
mingea și pentru el și pentru alții, 
ortaci și, totodată, admiratori de-ai lui.

...Pasiunea — adică plăcerea de a 
juca fotbal îl făcea pe marele Baratky 
să execute — din proprie inițiativă, 
după orele de antrenament propriu- 
zise — de cite 30 de ori, de cite 40 
de ori la rind o lovitură de pe loc — 
specialitate pe care nu i-a egalat-o 
încă nimeni pînă astăzi la noi — lo
vitură cu care l-am văzut înscriind go
luri de la 30—40 de metri.

...Pasiunea — adică plăcerea de a 
juca determina, altădată, pe atîția și-a- 
tîția jucători bucureșteni, mai puțin ce
lebri, dar nu mai puțin îndrăgostiți de 
acest sport, să apară în cursul unei 
singure duminici în toate cele trei for
mații ale săracului lor club : la juniori, 
la rezerve și la „onoare".

...Pasiunea — adică plăcerea de a 
jucd rt i-a ținut ani de zile pe pio
nierii la noi ai acestui sport în 
acea izolare splendidă totuși în care 
se regăseau duminică de duminică, pe 
„Federație", mereu aceiași jucători, me
reu aceiași spectatori (o mînă de oa
meni !), toți o „familie" care n-ar fi 
trădat un meci T.C.R. — Stadiul Român 
nici pentru cel mai pasionant duel fot
balistic internațional.

...Pasiune — adică plăcerea de a 
boxa a avut fostul triplu campion eu
ropean Lucian Popescu, care și în 
gloria plină de tentații a carierei sale 
nu ieșea din sala de antrenament de
cît după ce lucra sub toate ipostazele 
cerute de un antrenament și metodic, 
dar și riguros, cel puțin 4—5 ore zil
nic.

...Pasiune — adică plăcerea de a 
face atletism a avut, și parcă dintot- 
deauna, Ion Tărtăreanu care, deși une
ori sosea din lungile curse ale'mara
tonului de unul singur, uitat, s-a men
ținut pînă de curînd în actualitatea pro
belor publice și care și acum, la cei 
peste 65 de ani ai săi, cînd are de 
parcurs un drum, o face tot alergînd.

Și asemenea exemple am mai putea 
da multe.

Ceea ce am 
dintre sportivii 
pasiune, orice 
estompată, iar 
ceremonial sec, 
sau mai puțin plictisitoare. Pornind de 
la neta superioritate pe care o au 
față de sportivii de ieri — condiții de 
antrenament și regim de alimentare, 
baze sportive mai multe la număr și 
mai bine utilate, instructori și antrenori
— sportivii de astăzi trebuie să-și gre
feze aptitudinile și să-și axeze și pregă
tirea și evoluțiile publice pe acest ax 
interior, pe acest har care se numește 
PASIUNE. îi asigurăm că vor avea 
numai de cîștigat. Ei în primul rînd și, 
firește, și sportul în sine.

Oricînd și oricum, un sportiv chiar 
ceva mai puțin dotat, dar pasionat de 
ceea ce face, de ceea ce vrea să ofere
— e de preferat unuia mai elevat valo
ric, dar lipsit de acest har. 
permanentă, 
tismul...

vrea să rețină multi 
de astăzi este că fără 
valoare sportivă este 
spectacolul sportiv un 
o formalitate mai mult

Pasiunea e
pe cînd forma, vede-
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C. GRIGORIU |

campionatul de

Luchian l-a eliminat
tenis de masă

CHALLENGERI CURAJOȘI LA GALAȚI, DAR

DEȚINĂTORII ȘI-AU PĂSTRAT CENTURILE „SPORTUL"
pe Adalbert Rethi!

cît și, mal ales, P. Păcuraru au 
luptat din răsputeri șl, dacă 
posibilitățile lor tehnice le-ar fi 
permis, fără îndoială că încă o 
centură ar fi putut rămîne la

toria. Se mai cuvine subliniată 
și lupta fără menajamente dintre 
colegii de club Ion Monea șl Ma
rin Constantincscu. Nici aici 
challengerul nu a reușit însă

Drăgan (Steaua) ; V. Kiss (Steaua) 
b.p. D, Nicolae (Siderurgistul) ;

R. CALARAȘANU 
(Continuare în pag. a 4-a)

D.

SPRE 0 FILMOTECA A SPORTULUI NOSTRU
Scurt metrajul sportiv

R
ecent, la cinematograful 
„Timpuri Noi“ din Capi
tală a rulat un program de 

scurt metraje cu tematică 
sportivă. Secvențele din ca
riera celor doi „Nicolai de 
aur" ai boxului nostru, I.inca 
și G-îju, ni s-au părut o ar
tistică (și tocmai de aceea 
convingătoare), „Pledoarie 
pentru box" (regizori : Remus . boxul va 
Nastu și Savel Știopu). Pa
sajele 
liniat caligrafia 
strategia combatanților, este
tica eschivelor (acea felină și 
fulgerătoare dispariție din 
raza loviturilor), toată geo-

„au ralenti" au sub- 
mișcărilor,

metri a mișcătoare a celor 
două siluete, înlănțuite sau 
despărțite brusc ca două mase 
de energie potrivnică, pe scurt, 
sinteza acelor elemente din 
care s-a întrupat, cîndva, no
țiunea de artă pugilistică, for
mulă blasfemiantă după unii, 
adorabilă după alții, deși, 
nimeni nu poate ști dacă 

mai fi îngăduit 
peste cîteva decenii...

Cu excepția comentariului, 
cam veșted și ia filmul citat 
și la următoarele („Stăpîn pe 
sine", aparținînd acelorași re
gizori și „Stadioanele vă aș
teaptă"), toate peliculele au

încercat să transmită sălii un 
subtext convingător, o invi
tație în lăcașul sportului acolo 
unde, indiferent de vîrstă, oa
menii găsesc cheia sănătății, 
robusteții, acolo unde se dăl- 
tuiesc mușchi și caractere, 
acolo unde se parcurge una 
dintre cele mai autentice pa
gini de umanitate. Și mesa
jul răzbate în sală, în pofida 
unor locuri comune, datorate 
aderențelor regizorale față de 
ceea ce este exterior fenome
nului sportiv. Se observă că 
unii autori da filme cu tema
tică sportivă, n-au investigat 
acest teritoriu, înainte de a-și

încorda brațul pentru reali
zarea primului tur de mani
velă. Anumite date de ordin 
tehnic, precum și o serie de 
coordonate sufletești, cu totul 
particulare, sînt elemente 
demne de cunoscut, suficiente 
pentru a legitima afirmația 
că filmul sportiv compune un 
gen aparte. Ridicîndu-1 la a- 
ceastă condiție meritată, se 
cuvine să vorbim despre el 
și să-1 tratăm ca atare. „File 
din istoria sportului în Ro
mânia", film realizat de Mirel 
Tlieșu, sinteza unor evenimen
te înlănțuite pe spirala dez
voltării, amintește memoriei 
imperfecte o parte din marile 
succese internaționale repur
tate de campionii noștri. în 
substanța cărora trebuie să 
vedem impulsurile generoase 
și permanente pe care le da-

Romulus BALABAN
(Continuare în pag. a 3-a)

mirt, semifinale: Alexandru, 
Giurgiucă — Crișan, Negulescu 
3—0, Mihalca, Rethi — Lesai, 
Covaci 3—0.

Astăzi, cu începere de la 
ora 9, sala Floreasca vă găz
dui ultimele meciuri, în jurul 
prînzului urmînd a fi cunos- 
cuți campionii țării.

Ziua a doua a campionatelor 
republicane individuale de te
nis de masă a cunoscut noi 
surprize. Astfel, în partida din 
sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați, Sergiu Lu- 
chian (Progresul Buc.) l-a eli
minat pe Adalbert Rethi cu 
3—1 (—17, 16, 19, 21). Cîștigă- 
torul și-a dominat adversarul 
prin atacuri mai hotărîte, cu 
mingi bine dirijate. Finalul a 
fost dramatic, Luchian ieșind 
învingător abia după 
meciboluri.

O frumoasă evoluție a 
și tînărul debutant intr-o 
petiție de amploare,
Colțescu (Dinamo Craiova, an
trenor Virgil Bălan), în vîrstă 
de numai 12 ani. El a reușit să 
treacă două tururi, cînd s-a 
impus în fața lui Apostu (2—1) 
și Simin (2—1), fiind apoi în
vins de Teodorescu.

La simplu femei, menționăm 
succesul Victoriei Babiciuc la 
Magdalena Lesai (3—1), pre
cum și ușurința cu care Maria 
Alexandru a învins-o pe Iudit 
Crejec în sferturi de finală.

Rezultate, simplu femei, 
sferturi: Mihalca — H. Corodi 
3—0 ; simplu bărbați, sferturi: 
Negulescu — Sentivani 3—0, 
Giurgiucă — Păun 3—0 ; dublu

cinci

MARIA ALEXANDRU

com- 
Marcel
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Concursul

probele

localități.

pionierească1'. 
de un concurs 
de Radiotele- 
Romănă, în

©arm!
K.O. ÎN REPRIZA

A 3-a

DUMINICILE UNUI NESPORTIV

ESCU Șl OMUL DE CULTURA
ClND MARTIE

Expediția 
pionierească

S-au încheiat, în Capita
lă, întrecerile sportive din 
etapa a doua a concursului 
„Expediție 
Este vorba 
organizat 
viziunea 
colaborare cu Consiliul Na
țional al Organizației Pio
nierilor, la care participă — 
de-a lungul întregului an 
școlar 1967—1968 — „echipa
je11 de elevi din clasele V— 
VIII de la școli din 36 de o- 
rașe. Fiecare concurs inclu
de cinci probe : două vizea
ză materiile școlare, o probă 
de istețime, una artistică și 
o probă sportivă.

In prima etapă a „Expe
diției pionierești* 
sportive au avut loc sepa
rat, în diferite localități, 

în etapa a doua,Acum, 
sportivii școlilor din cele 12 
orașe cîștigătoare au fost 
invitați la București. între
cerile i ștafsts combinate, 
concurs de orientare turis
tică și tetratlon atletic.

Au debutat, cu primele 
manșe ale ștafetelor, echi
pele din Hunedoara, Medgi
dia și Șimleul Silvaniei, din 
Galați, Sighișoara și Bîrlad. 
Primii pași au fost tăcuți 
în... saci, spre hazul supor
terilor, pentru ca apoi cursa 
să capete un ritm din ce în 
ce mai susținut, palpitant 
chiar pe ultimii metri. Șta
fetele combinate au cuprins 
elemente de cățărare, sări
turi, aruncare la țintă, tre
cerea obsacolelor... Cel mai 
mult a dat de furcă concu- 
renților aruncarea mingii de 
baschet Ia coș, avansul rea
lizat aici dovedindu-se ho- 
tărîtor.

Concursul de orientare tu
ristică a prilejuit o intere
santă și, de asemenea, strîn- 
să confruntare sportivă, dar 
și de istețime și îndemîna- 
re între echipele din Arad, 
Constanța și Dej.

Tetratlonul atletic a reu
nit pe Stadionul Tineretu
lui sportivi din Tîrnăveni, 
Suceava și Baia Mare. A 
fost poate cea mai specta
culoasă dintre cele patru 
probe. La alergări s-au do
vedit ruai buni băieții din 
vechea cetate de scaun a 
Moldovei ; la săritura în 
lungime rezultatele au fost 
echilibrate, pentru ca Ia a- 
runcarea mingii de oină — 
fete — să conducă detașat 
sportivele din Tîrnăveni. In 
sfîrșit, la săritura în înăl
țime, ștacheta a fost pentru 
ultima oară înălțată pentru 
un băiat

Ca la 
sportivă, 
calculat 
realizat de 
au stabilit 
cele patru 
rezultatele, 

alte competiții sportive, 
fi comunicate mai tîr- 
marelui public (a se 
în cazul 
public11).

note,

cu victoria 
repriza a 

lui Archie

Un confrate mi-a șoptit la ureche 
deunăzi, cu discreția obligatorie în 
confidențele de acest fel, că un alt 
confrate, să-i spunem Eseu, socotește 
semnătura mea săptămînală în coloa
nele unui ziar sportiv „în stare să com
promită pe un om de cultură" !

N-am mai ridicat de astă dată din 
umeri, cum mi-e obiceiul, nici n-am 
spus guards e passa (privește și treci), 
cum am învățat de la Dante că 
să faci cină spiritul hidos al 
îți dă tîrcoale cu miasmele-i 
cioase. M-am oprit, dimpotrivă, 
ziția de „en garde", meditând o clipă 
ce trebuie să-i răspund grijuliului meu 
confrate, care prin confratele cu mîn- 
c.ărime de limbă, încearcă să-mi atra
gă luarea aminte asupra obligațiilor 
ce le-ar avea, chipurile, în contextul 
contemporaneității, un „om de cultură". 
I-am spus, așadar, după clipa de me
ditație, că mă îndoiesc sincer că Eseu 
ar fi în’ clar cu implicațiile noțiunii 
pe care, atribuindu-mi-o, încearcă tot
deodată să mi-o conteste. Secolul nos
tru e stăpînit, neîndoios, tot mai mult 
de mitul specializării, vertiginoasa evo
luție a. științelor și a tehnologiilor re
clamă, de fapt, unilateralizarea preocu
părilor în numeroase domenii de acti
vitate. O curiozitate mereu regenerată

e bine 
birjei 

înecă- 
în po-

diversifică neîntrerupt ramurile profe
sionale, care, sub accentul greu al 
realității, își află fiecare rațiunea de 
existență. Oare, acest proces firesc al 
dezvoltării umanității poate să anu
leze aspirația spiritului nostru de a 
îmbrățișa aspectele multiple ale vieții 
și culturii, fie și din înălțimile de 
unde amănuntele nu se mai 
unde preciziile cuantice nu 
fi sesizate ? Pe frontispiciul 
tații arabe din Cairo scrie, 
patru secole: „Chimia e importantă, 
dar Allah e mai important". In con
cepția celui ce-a pus să se graveze 
cuvintele acestea, Allah nu e atît un 
zeu, cit e admirabila diversitate a 
lumii, fața multiplă a realității, ideile 
care călăuzesc umanitatea.

Intre aceste idei se află, de peste 
două mii de ani, și ideea cultivării 
corpului, spre a face dintr-insul un 
înveliș ager, sprinten și frumos al 
agerului, sprintenului și minunatului 
spirit omenesc. Chestia aceea, bana
lizată prin lozinci școlare, cu mens 
Sana, nu era chiar atît de banală în 
concepția romanității mediteraneene. 
Iar sporturile de azi nu sînt nici ele 
de excomunicat, undeva, în afara sfe
rei culturii, fiindcă, în ultimă instanță, 
cultura cuprinde infinita varietate a

văd și de 
mai pot 
universi- 
de peste

manifestărilor și activităților ome
nești, cărora tocmai sportul și spor
tivitatea — contemplate la modul ideal,, 
cum o face, omul de cultură, despre 
care confratele meu Eseu pare să nu 
știe nimic — le împrumută o particu
lară prospețime, căldură și strălucire.

Dar Eseu, grijuliul meu confrate, 
care nu e om de cultură decît prin 
nodul impecabil al cravatei 
ireproșabila-i mediocritate de 
nu are de unde să știe toate 
Și nu are de unde să știe că 
oriental spunea, acum un mileniu și 
jumătate, că scrie cu voluptate pe 
hîrtie fină; că scrie, la nevoie, cu 
aceeași voluptate, chiar pe hîrtie mai 
proastă; că, dacă i-ar lipsi și asta, 
ar scrie nu mai puțin fericit pe frunze 
de bambu, pe-o scindură aspră, fie și 
pe propria- i unghie. Ar scrie, fiindcă 
are de spus cite ceva, mărunt cit firul 
de iarbă și mlădios tot ca dinsul, se
menilor săi.

Iaca, dragă Eseu,le, de asta scriu și 
eu. Scriu chiar și-n „Sportul", care e 
organul de presă a sute de mii de 
tineri și mai puțin tineri. îndrăgostiți 
de mișcarea care e viață. Și e, în 
același timp, și o părticică a culturii.

și prin 
gîndire, 
acestea, 
un poet

O, fotbalul — 
iubire.
controverse,
iluzii
vechi și noi
peste gazon,
nod gordian reeditat 
aevea, 
concretizat
savant intr-un... balon.

O, fotbalul — 
capricios ca marea
— cind leneșă, 
cînd prinsă în furtuni — 
cu naujragii și catarge frtnte 

cu speranțe-n niște sorți 
mai buni...

yi

o, 
cu 
cu 
ca 
să

fotbal, 
emoții în etape, 
fluierat de-arbitru 
un... tril, 
nu fii azi, cînd martie 

se duce,
o păcăleală de... întîi april 1

SPORTIV! SUB CUPOLA ACADEMIEI

Amintirile și îndemnurile

acad. Miltiade Filipescu

De pe crestele carpatine,
spre înfricoșătoarele atracții

ale Himalaiei
Doctor docent în științele geologice-mineralogice, pro

fesor șef de catedră la Universitatea din București 
profesor emerit și autor al unor lucrări în domeniu 

paleontologiei, petrografiei rocilor sedimentare și a 
stratigrafiei, încununate cu Premiul de Stat, academicianul 
MILTIADE FILIPESCU abordează cu egală competență și 
discuțiile despre sport.

George SBÂRCEA

Mircea BOND-A

VARKTATI
S-A INTIMPLAT 
IN BRAZILIA...

Nu toți arbitrii se... 
sperie de public, se lasă 
insultați și terorizați u- 
neori de-a lungul unui 
meci întreg. „Cavalerii 
fluierului1* din Brazilia 
fac și ei dovada câ au 
temperament latin !

Recent, cu prilejul ți
nui meci disputat în 
localitatea Lajeado din 
statul Rio Grande (Bra
zilia), arbitrul jocului, 
Manolo Antario, ener
vat de insultele la care 
era supus de către un 
grup de spectatori de la 
peluză, a scos un mic 
revolver pe care îl pur
tă în buzunarul de la 
chiloți, trăgînd un foc 
asupra unuia dintre 
spectatorii care îl înju
raseră. Acesta a fost 
rănit destul de grav.

Firește, arbitrul a fost 
arestat.

MANAGERULSînt de fel din Burdusacî, un 
sat pierdut în sălbatecul -peisaj 
al Văii Zeletinului. Copilăria la 
sat se deosebește de cea de la 
oraș. Umbletul, contactul cu na
tura, cățăratul în copaci, vicle
șugurile pentru a prinde pasărea 
vie concură direct la educația și 
formarea predilecțiilor. Nu tre
buie să lipsească nici călăria, 
deșeuată, și înotul rudimentar, 
dar excelent mijloc pentru for
tificare.

Viața de gimnaziu, apoi cea 
de liceu, sedimentează o menta
litate : necesitatea rațională a 
unui exercițiu fizic.

De la echilibrul pe pdlimarul 
casei părintești, flăcăul trece la 
aparatele unei săli de gimnastică 
și de la fuga din care vrea să 
țîșnească precum din flintă, tâ
nărul ajunge la alergarea crono
metrată, metodică, pe pista unei 
baze sportive, mal rară pe vre
mea generației mele, prezentă pe 
lingă fiecare liceu, azi.

Cu aceste înclinații și obișnu
ința între care oină, ca pe fie
care flăcău venit de la țară, m-a 
îneîntat, m-a pasionat, — am ră
mas fidel celor două preocupări 
care mi-au călăuzit drumul in 
viață : studiul și exercițiul fizic.

Astfel, student al Universității 
din București, am devenit unul 
dintre cei mai stăruitori- turiști 
montani într-o epocă în cate 
muntele era pentru cei mai multi 
numai pretext de admirație a 
frumosului, a măreției, de pre
țuire de la distanță, din litografii 
și fotografii...

Prin geograful Mihai Haret, 
ctitor valoros al mișcării noastre 
turistice și alpine, am participat 
la toate manifestările în materie 
și am constituit, la Universitatea 
din București, în acea perioadă 
dintre 1921—1928, cercuri și gru
pe, înjghebări în munți, în fru
musețile naturale, pentru că. nu 
concepeam că mn viitor profesor 
de geografie sau de științe na
turale și-ar putea iubi meseria 
propovăduind doar de la catedră 
ceea ce trebuia să cunoască și 
pe viu, să trăiască cu adevărat, 
mai ales în acele începuturi de 
viață profesională în care per
sonalitatea e în plină formare.

Am participat astfel la inau
gurarea celei dintâi case de pe 
Bucegi, acea vestită „casa de pe 
Cocora", din fața peșterii Cocora, 
în anul 1924. Au trecut 44 de ani 
de atunci, aproape o jumătate de 
veac, dar momentele acelei intime 
solemnități continuă să pulseze cu 
căldura actualității în fața mea, 
tn ființa celor care am rămas de 
atunci, căci se marca un început 
și se așeza piatra de temelie, nu 
a unor ziduri, ci a unui crez...

... Bucegii, Parîngul, Ceahlăul, 
Retezatul, Munții Apuseni, Car- 
pații Orientali, și-apoi Pirineii, 
Alpii, Tatra se înscriu printre 
itinerariile parcurse de mine, atât

lui Jo-

I. MARGULIUS

astfel
mon

tare îl

Florea STANOMIR
antrenor de box

titlul mon- 
învins prin 
a 12-a, de

1962, în
Liston,

pierzînd

din Baia Mare, 
oricare competiție 
arbitrii oficiali au 

în final punctajul 
fiecare echipă și 

clasamentul în 
probe. Numai că 
spre deosebire

de 
vor 
ziu 
citi 
lui 
în

nostru „micu- 
Transformate 

aceste rezultate 
contează, așa cum am mai
spus, pentru etapa a doua a 
concursului „Expediție pio
nierească", adăugîndu-se 
notelor obținute de școlile 
concurente la celelalte 
probe.

Azi, 31 martie, vom ur
mări pe micul ecran meciul 
de box disputat la' New 
York în ziua de 26 iunie
1959, între Floyd Patterson 
— campion mondial la toate 
categorile — și challengerul 
său oficial, suedezul Inge
mar Johansson.

Cs reprezentau acești doi 
pugiliști atunci ?

Floyd Patterson — născut 
la 4 ianuarie 1935 — a de
butat în marea 'competiție 
pentru amatori „Mănușa de 
aur“, în anul 1951, și a cu
cerit primul loc la categoria 
mijlocie. în 1952 face parte 
din echipa olimpică a S.U.A. 
și ciștigă medalia de aur la 
Helsinki, învingîndu-1 în fi
nală prin K.O. în prima re
priză pe Vasile Tiță. Apoi, 
trece la profesionism și 
susține pînă la 30 noiembrie 
1956 31 de meciuri, dintre 
care ciștigă 30 (21 prin K.O.) 
La 30 noiembrie 1956 devi
ne campion mondial la ca
tegoria grea, 
prin K.O., în 
5-a asupra
Moore. Patterson și-a apă
rat cu succes titlul de patru 
ori pentru ca apoi, spre 
surprinderea generală, în 
cea de a 5-a întîlnire să fie 
învins prin K.O. de Ingemar 
Johansson,
centura de campion 
dial. Este meciul pe 
vom vedea astăzi.

Peste un an, la
1960, Patterson va 
titlul, învingîndu-1 
hansson, tot prin 
ceasta victorie a : 
firmată de cel de 
meci dintre cei 
care s-a încheiat 
terea din luptă 
hansson.

La 25 septembrie 
meciul cu Sonny 
Floyd Patterson va pierde 
titlul mondial, fiind învins 
prin K.O. în prima repriză. 
Revanșa dintre ei avea să 
cunoască același deznodâ- 
mînt. Patterson a mai în
cercat, la 22 noiembrie 1965. 
să recucerească 
dial, dar a fost 
K.O. în repriza 
Cassius Clay.

Ingemar Johansson s-a 
născut la 22 septembrie 1932. 
Și el a participat la Jocu
rile Olimpice de la Helsinki, 
unde a ajuns în finală, la 
categoria grea, fiind învins 
prin descalificare pentru 
...fugă din fața adversaru
lui. A debutat la profesio
nism la 5 decembrie 1952 și 
a susținut pînă la data cînd 
a atacat centura lui Patter
son 21 de meciuri, cîștigîn- 
du-le pe toate.

In 1964, Ingemar Jo
hansson s-a retras din ring 
abandonînd titlul de cam
pion european la categoria 
grea, pe care îl deținea în 
momentul acela.

20 iunie 
i recuceri 
l pe Jo-

K.O. A- 
fost con- 
al treilea 

doi boxeri, 
prin scoa- 
a

tn excursii de Inimă cit și tn 
drumeții de cercetare științifică, 
de interes profesional, In ii de 
ani de viață profesională...

Cu o expediție de 30 de doctori 
tn paleontologie și stratigrafie, la 
care s-au adăugat drumeți, unii 
pasionați, alții ca auxiliari știin
țifici, am urcat pînă la 3000 m. 
pe munții din lanțul Himalaiei, 
în regiunea Darjeeling, din In
dia, acolo unde piscurile ating 
8888 m înălțime.

Convorbirea aceasta mă aduce 
In situația, de a-mi face un bi
lanț al drumeției și constat, cu
plăcută surprindere, că am 
parcurs pe povîrnișurl și creste 
de munți, mai bine de 150 000 km., 
ceea ce ar face de aproape pa
tru ori înconjurul pămîntului cu 
piciorul.

La vîrsta mea — am 67 ăe ani 
— desigur, cifra drumeției începe 
să fie o performanță pe care o 
alătur sportului românesc, cu 
care eu îmi dotez un patrimoniu 
în care socot că ceea ce am cer
cetat în domeniul geologiei n-aș 
fl putut înfăptui fără acest aliat, 
pentru mintea și trupul meu, 
care e exercițiul fizic, drumeția.

Vigoarea mea fizică, ce-mi oferă 
nu numai satisfacția unei sănă
tăți depline și a mobilității care 
mă animă, îmi înlesnește să ră- 
mln o pildă activă pentru stu
denții mei, întotdeauna intre ei, 
nu numai în laborator, îți sala 
de curs, in aulă, ci și cutreie- 
rlnd potecile pe unde nevoile ex
periențelor, ale colectării de ma
teriale de studiu, lecțiile practice, 
ne poartă — este rezultatul exer
cițiului, al vieții In aer liber, pe 
care am practicat-o de timpuriu, 
din începuturi.

Nu încerc o pledoarie pentru 
drumeție, dar, să știți, consider 
că nu se poate concepe ideea de 
naturalist — biolog, geolog, geo
graf — fără ca în prealabil și 
simultan cu dezvoltarea cunoștin
țelor sale, studentul să nu prac
tice drumeția, să nu fie prezent 
în flora, în fauna, In lumea ro
cilor șl a dotației autentice. De 
aici, de la cunoașterea realită
ților izvorăște și frumosul, însăși 
poezia care nu trebuie să lipsea
scă nici în știință.

Bunăoară, credeți că un dru
meț, oriunde l-ar aduce viața, 
poate uita văpaia unui asfințit, 
lirica unul răsărit sau murmu
rul unui firicel ăe apă pe care 
îl cunoaște sus, acolo, între pie
trele înălțimilor montane și ma
sele îl știu abia sub numele șl 
tn dimensiunile rîului ce alunecă 
leneș In ctmpie ?

Auriul clar din depărtările Eve- 
restulul pe care l-am luat cu 
mine, după cum, în seara ace
leiași zile am urmărit, uluit, fe
nomenul de soare ce se reflecta 
de pe Canceanga, acoperit de 
ghețari, pînă la 80—100 km, în 
timp ce jos, în vale, bezna stă- 
pinea. întregul ținut, se păstrează 
In conștiința mea șl a celor ce 
au avut privilegiul imaginii, nu

Vineri, „Arta grafică'1, între
prindere poligrafică din Bucu
rești a cărei faimă a depășit 
de mult granițele României, 
a găzduit — și ce frumos a 
găzduit I — pe fotbaliștii clu
bului Rapid. După o scurtă 
alocuțiune, în care directo
rul întreprinderii, tov. Victor 
Cristea, a prezentat giulește- 
nilor specificul muncii și rea
lizările colectivului pe care-1 
conduce, lotul rapidist, mai 
puțin Ionescu și Năsturescu, 
absenți din motive fortuite, 
a vizitat secțiile întreprinde
rii.

Aplauze, strîngeri de mînă, 
autografe, multe autografe, 
promisiuni și uneori — mai 
rar, e drept! — mici repro- 

(„dacă nu driblai în ca- 
Dane !“). Toate secțiile 
împînzite cu „urări11 : 

Rapid !“, „Bine-ați venit,

Molroc,

____

Pop și Dumitru urmăresc cu atenție explicațiile date de gazde Cit datjireNeagu, i _ _
frumusețea reproducerilor executate aici vorbesc de la sine privirile ’'lor admirative' 

Foto i Yj BAGEAG

erau 
„Hai 
campionilor !“ etc.

Cel mai solicitat a fost 
Nicky Dumitriu, care a îm
părțit în stînga și-n dreapta 
autografe, cu aceeași dărnicie 
cu care duminică a potrivit 
catetele și ipotenuzele triun
ghiului Dumitru — Ionescu — 
Dumitriu. Mai rezervat părea 
antrenorul Valentin Stănes-

numai ca o odă închinată fru
museții și măreției naturale, dar
și ca ....... "
rințd
către

„Al

un îndemn, o continuă do- 
vie spre noi cunoașteri, 
meditare în natură.
rămas țăran" — îmi spun, 

uneori, eu însumi, „căci prea 
vrei să vezi dintr-o privire tot 
cerul, prea vrei să cuprinzi con
tinuu sub tine, pămtntul, în lo
cul asfaltului și al mirosului de 
benzină pe care ți le-a hărăzit 
viața de orășean". Dacă a iubi 
natura, dacă a-i înțelege farmecul 
și a-i păstra neștirbite atributele 
înseamnă a fi țăran — răspund 
tot eu, în acest ciudat dialog — 
subscriu cu ambele mîini, irevo
cabil și definitiv, 
chiar buletinul 
orășean pentru 
tatea de om al

... Drumul pe
niștite, jnepenii, ierburile, vege
tația de munte sînt daruri ne
hărăzite sedentarilor. De aceea, 
eu adresez și prin ziarul dv.> 
acum, un sincer îndemn către ti
neretul nostru, să colinde, să-și 
cunoască țara și bogățiile ei, 
printr-o drumeție care trebuie să 
stea la baza studiului și a mun
cii, a bucuriei de a cunoaște noul 
și de a ști să-l prețuiești. Nu e 
sportiv cu adevărat cel ce stă- 
pînește iscusința boxului sau a 
fotbalului, chiar de reușește să 
ridice tribunele în aclamații pen
tru 
țara 
trăit 
țiile 
Uit, 
care
marea îneîntare pentru ochi, pen
tru minte, pentru suflet, pentru 
făptura vie.

... La vîrsta mea, pe 
în arșiță, pe zloată 
dierea dimineților de 
în mediul orașului, 
umblet la începutul zilei și 
la încheierea el, — ieșiri 
munte sau la cîmpie, dese, 
mai dese, iată ce integrez eu în

modul de viață, și roadele le 
simt, le trăiesc, înviorător pen
tru trup șt întremătoare pentru 
intelect, ca aburul de pline caldă 
pe care mama o frîngea cînd o 
scotea din țestul ogrăzii părin
tești, acolo, la Burclusact, in săl
bateca Vale a Zeletinului. Așa
dar, toți la drum, sus, tot mai 
sus, spre frumusețile României, 
către darurile cu care natura ă 
înzestrat pămtntul patriei noas
tre t

Astfel, și-a încheiat amintirile 
de sportiv, printr-un inimos în
demn, academicianul profesor 
Miltiade Filipescu, geolog erudit 
și peregrin neobosit, care îmbină 
utilul cu plăcutul și frumosul cu 
întremătorul, în serviciul știin
ței și al sportului, în folosul vle-

și-îhi depun 
de populație de 
a-mi relua caii- 

satului...
poteci calme, li-

sine, dacă nu-și cunoaște 
și frumusețile ei, dacă nu a 
efortul unui urcuș și emo- 
unei coborîri, dacă 
de sus, toată acea 
se numește peisajul montdn,

n-a pri- 
mdreție

ploaie sau 
sau in a- 
nial, chiar 
o ori de 

alta
pe 
tot

cu, a cărui fizionomie părea a- 
păsată de presiunea atmosfe
rică a Văii Jiului...

înainte de plecare, în se
diul comitetului sindical, gaz
dele au înmînat giuleștenilor 
mici amintiri, splendide cali
grafii migălite de muncitorii 
întreprinderii. In tabăra ra- 
pidistă, două prezențe intrate 
în obișnuință : artista poporu
lui Ioana Radu și simpaticul 
actor de estradă Ciupi Rădu- 
lescu-Rapid, care, ce să vă 
mai spun, se recomandă sin
gur ! Ultimul, mulțumind pen
tru cordiala primire făcută, a 
încheiat: „Cuvintele sînt de 
prisos. Băieții vor răspunde la 
Petfoșeni Is1 
mulțime : 
în Valea
cipăm..*“
sînt

Si 
geri

Și o voce din 
„dacă

Jiului, atunci parti- 
Cum s-ar zice, mai 
speranțe...
nou aplauze, strîn-

luăm „două11

încă
din 
de mînă, promisiuni.

Ov. IOANIȚOAIA

P.S. La secția „legătorie11 o 
lozincă : „Șl la toamnă să ve- 
niți, și-atunci campioni să 
fiți 1“ Nu s-ar zice că n-au 
simțul rimei lucrătorii de la 
„Arta Grafică111

în S.U.A., un nou bo
xer a apărut pe firma
mentul categoriei semi- 
mijlocii: Roland Pryior. 
El a susținut 6 meciuri, 
obținînd tot atîtea vic
torii, dintre care 4 prin 
K.O.

Este interesant sâ fa
cem cunoștință cu me» 
nagerul lui Role 
Pryior. Acesta np^ 
altul decît... tatăl , 
Robert Pryior, ministru 
aj cultelor.

Robert Pryior 
convins că fiul

- -.'rtnge o-'" 
diai. «mp;,,.., 
de 13 -i960, si
la „biserica ’ 
Pittsburg, are Pastor 
să se și roage pfd'n 
realizarea acestui țel.

V. FIROIU

«lop.

N. PAVEL și M. CAPCIANU, 
COMUNA MIJA. — 1) Lovitură 
de la 11 metri. Șut și... bară 1 
Fotbalistul care a executat lovi
tura nu poate relua balonul, căci 
ar * “ *

CONSTANTIN PANTIRU, . MOI- 
NEȘTI. — Aristică Ghiță. porta
rul echipei de fotbal Dinamo Ba
cău, s-a născut în București. Să 
vă spun și cînd : Ia 15 iunie 
Dar, cum au trecut 8 ani de cînd 
activează la Bacău, noi. bucu- 
reștenii, nu mai avem nici un 
fel de pretenții :

MIHAI BEURAN, BUCUREȘTI. 
— V-a surprins plăcut jocul lui 
Dan Coe, pe care l-a practicat 
după ce Dumitru Nicolae îl lovise 
pe Ionescu : calm, corect, disci
plinat. să batem în lemn !

deînsemna câ joacă mingea

B. MIHAI, BRAȘOV. — Meciul 
de fotbal Italia — Romania, dis
putat anul trecut la Neapole, a 
fost, condus de arbitrul vest-ger- 
man schullenherg. Am fost și 
noi supărați pe el din cauza go
lului dubios al 
ne-a trecut !

lui Mazzola, dar...

BRAILA. — Măr- 
în favoarea dv :

MIHAI ION, 
turia mea este . ..
cele două meciuri disputate de 
Dinamo București și J.D.N.A.. în 
cadrul Cupei Campionilor Euro
peni, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : 1—8 — la Sofia 
3—2 — la București.

PETRICA BOLDEA, BUCU
REȘTI. — Mă îndoiesc că poezia 
dv „Sportivule", ar putea con-

două ori. N-ați știut acest lucru ? 
Nu e așa de grav. N-a știut nici 
Vdinea. Dv„ măcar n-ați jucat 
niciodată în echipa națională !... 
2) Reformulați întrebarea, preci- 
zînd dacă e vorba de o lovitură 
de la poartă sau de o fază obiș
nuită de joc.

GH. POCSAN, PETRILA. — 
Ați pierdut pariul : în 1966, Lu
dovic Talpai, care joacă actual
mente Ia Jiul, a făcut parte din 
formația Crișului, care atunci ac
tiva în categoria A. Socoteați că 
aveți de-a face cu un debutant ? 
La 26 de ani (îi împlinește la 24 
noiembrie), nu prea era de 
zut i

I. TODOBAN, GHERLA. — 
o vreme cînd nimeni nu-și 
ascunde vîrsta. Nici măcar 
melle : Așadar, datele publicate 
de noi sînt riguros exacte : ma
rele portar spaniol, Ricardo Za
mora, s-a născut la 21 ianuarie 
1901.

AUREL PROCA, GIURGIU. — 
Cel de-al doilea meci dintre Jos 
Louis 
chelat 
prima ovuis, OU va
putea fi vizionat în cadrul emi
siunii de televiziune „______ __
gic“. De altfel, meciul n-a durat 
decît 2 minute. Pînă să-și potri-

cre-

Vine 
mai 
fe-

și Max Schmelling, în- 
cu victoria prin K.O. în 
repriză a lui Louis, nu va

tribul redresarea fotbalului
nostru, De altfel, în ceea ce pri
vește calitatea, sînt cam la fel !

MARIAN TRUȘCA, S.M.T., O- 
LARI. — Carol Crăinîceanu a 
terminat — era și timpul ! — cu 
toate „intemperiile" -- acciden
tări, boală — care l-au împiedi 
cat să joace atîta timp. Sperăm 
să-i revedem în formația echipei 
Steaua, Să vă dau șj celelalte 
amănunte : are 29 de ani și este 
tatăl a două fetițe : una de 4 
ani și cealaltă de 7.

„Careul ma-

Paul 
vom 
în- 

Mar- 
Cassius

vească operatorii cinematografici 
aparatele, s-a și terminat ! 
Ochialbi ne-a informat că 
vedea, în schimb, alte două 
tîlniri interesante : Rocky 
ciano — Joe Louis și 
Clay — George Chuvailo.

TACHE BARBULESCU, 
TEȘTI. — înălțimea Iul * 
Rakși, de la A.SA. Tg. 
1,66 m.

pi_
Gabriel 
Mureș :

POCIO-GICU CUMPACEANU, ______
VALIȘTEA. — Să vă spun drept, 
nu știu cum s-au făcut calculele 
electronice care aveau să arate 
că cel mal bun boxer al tuturor 
timpurilor a fost Rocky Marcia
no, învingător în „finală" prin 
K.O. asupra Iul Jack Dempsey. 
Calculele acestea sînt cît se poa
te de relative. Singurele calcule 
exacte au fost cele ale... organi
zatorilor, care au încasat atirta 
bani îneît și-au permis să ofere 
un premiu de io 000 de doiari 
învingătorului — lui Rocky Mar
ciano.

Ilustrații de
Ne CLÂUDIU
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Politehnica (f) și Rapid (m) învingătoare 
la scor aseară

POLITEHNICA—PROGRE
SUL (tem. A) 82—37 (30—15). 
Campioanele au aplicat încă 
din primul minut apărarea 
„pressing". Tinerele lor ad
versare n-au putut contra
cara această tactică și au 
pierdut la o diferență apre
ciabilă. Au înscris cele mai 
multe puncte Dumitrescu (29). 
Taflan (15), Vogel (13), Ghiță 
(13) și Haralambie (8) de la 
învingătoare, Nicolae (11) și 
Bohm (10) de la învinse. Bun 
arbitrajul cuplului E. Nicu- 
lescu—Eug. Zeteș.

RAPID—CONSTRUCTORUL 
(fem. A). 58j-33 (15—17).
Deși au terminat la pauză în 
avantaj, baschetbalistele de 
la Constructorul nu au mai 
putut ține pasul. Cele mai. 
bune realizatoare au fost 
Bițu (16), Ivanovici (15), Chi- 
raleu și Suliman (cîte 8) de la 
Rapid și Rizescu și lonescii 
(cîte 10) de la învinse (O. AN- 
DRONIC — coresp.).

RAPID—I.C.F. (mase. A) 
80—63 (39—34). Rapidiștii a- 
veau neapărat nevoie de o vic
torie pentru a-și vedea redu
se temerile de retrogradare, 
iar icefiștii vizează un loc în 
turneul final rezervat prime
lor 4 clasate. Meciul a înce
put, ca atare, într-o evidentă 
tensiune nervoasă, care și-a 
lăsat amprenta asupra nive
lului tehnic. Primii și-au re
venit studenții, care au punc
tat și au deținut controlul 
jocului, inclusiv pe tabela 
de marcaj, pînă în min.- 17. 
Din acest moment, însă, ra
pidiștii, excelent conduși de 
pe margine de antrenorul 
Gr. Avachian, au preluat 
conducerea, n-au mai cedat-o 
pînă la urmă și au găsit și 
rasurse pentru a realiza o 
diferență serioasă. Conside
răm că aportul lui M. Nedef 
ar fi fost mult mai bun dacă 
antrenorul formației din 
Dealu Spirii s-ar fi limitat 
la a da indicații. Dubla func-

r.RĂ. nPFPT OF APE1

,dz« pe te

-1-6 atfP^sSstmctorul a
Stmnropr”'m fața „XV“-lul 

ren „.j—12 (0—6). Au pierdut 
pie$i spectatorii, care aștep

tau mai mult de la două echipe
de divizie A, iar scuze nu exis
tă. . Ba chiar și scorul putea fi 
mai mare, fără măcar ca învin
gătorii să strălucească. Punctele 
au fost înscrise de Miticiuc și 
Vătul cîte o încercare, Crăclu- 
nescu lovitură de pedeapsă și 
Naca lovitură de picior căzută. 
Foarte bun arbitrajul lui Renă
Chiriac.

C. VALEANU — coresp.

Anton Cadar, evoluînd la inele.
Foto: V. BAGEAC

Avînd de susținut azi și luni 
examene la Institutul de cultură 
fizică, Rozaliei Filipescu i s-a 
permis să desfășoare într-o sin
gură zi (ieri) toate cele opt probe 
ale concursului de verificare la 
care au fost chemate gimnastele 
din lotul național feminin. O 
împrejurare care ne permite să 
putem face unele aprecieri cu 
anticipație asupra nivelului la 
care se prezintă în acest început 
de sezon componentele primei 
noastre garnituri. Evoluînd la 
toate aparatele, atit cu exer
cițiile impuse cit și cu cele li
ber alese, Roza a obținut un 
punctaj modest : 71,60 p. Se
impune precizarea că Rozalia 
Filipescu a avut o comportare 
de ansamblu bună, îndeosebi la 

ție jucător-antrenor, a fost 
clar pentru toată lumea, e ne
indicată... Dintre rapidiști, 
s-au desprins mal ales Cr. 
Popescu, Predulea, Turstigian 
și Radu Popovici, în timp ce 
de la învinși îl putem re
marca doar pe Spiridon pen
tru calm și clarviziune. Au

Sub semnul crispării... (fazi din meciul Rapid — I.C.F.)

SEZOR 1968
început de stagiune, în această 

duminică, pe hipodromul din 
Ploiești care rămîne astfel după 
opt ani, singura bază de desfă
șurare a alergărilor de cai. Mai 
precis a unei părți din acest do
meniu ce ține deopotrivă de 
sport și de zootehnie, căci la Plo
iești pot avea loc numai alergări 
de trap — în condiții satisfăcă
toare dar nu ideale. în schimb, 
produși! crescătoriilor de galop 
(„pur sînge» englezi) sînt lipsiți, 
cu repercusiuni inevitabile asu
pra procesului de formare și de 
selecționare a acestei categorii, 
de indispensabilul instrument de 
lucru care este pista de alergări, 
în sfîrșit, instalațiile anexe ale 
hipodromului sînt construcții ru
dimentare și nu pot găzdui pro
ducția în creștere continuă a 
hergheliilor.

Intr-adevăr, din componența 
efectivelor de cai de trap care 
intră în îngrijirea celor 11 antre
nori, aproximativ două treimi — 
aproape 100 de cai — sînt mînji. 
Pentru a le face loc a fost nece
sară trimiterea timpurie la her
ghelii a mai tuturor cailor de 4 
ani și mai vîrstnici. Chiar 3 anii 
păstrați în antrenament sînt în 
număr mic și nu încape îndoială 
că mulți au plecat ducînd cu ei 
tainele unor valori nerelevate. 
Acestea sînt limitei? obiective 
impuse de o instalație modestă, 
provizorat ce durează încă în 
așteptarea necesarei construcții 
în Capitală a unui hipodrom mo
dern, care va. constitui nu nu
mai cadrul potrivit pentru for
marea și calificarea produșilor 
hergheliilor naționale ci șl mijlo
cul de rentabilizare a acestei ac
tivități.

Programul reuniunii inaugurale 
de la Ploiești cuprinde cvasitota- 
litatea cailor de 3 ani și mai 
vîrstnici, înscriși în șapte aler
gări, toate handicapuri.

în legătură cu această ordo
nare a programului, un cititor

După exercițiile
sol și paralele, ceea ce face 
ca ea să se prezinte în momen
tul de față printre cele mai 
bune gimnaste din lot, cu to
tul îndreptățită la selecție in 
echipa care la 13 și 14 aprilie 
va înfrunta puternica reprezen
tativă a Uniunii Sovietice. Dacă 
facem o medie pe aparat, vom 
vedea că rezultatul nu ne poa
te mulțumi de loc, deoarece el 
este sub nivelul lui 9, — abia 
8,90 ! Așa cum au evoluat la 
impuse, nici celelalte gimnaste 
care au participat ieri la con
curs nu ne dau prea mari spe
ranțe. Firește, vom accepta că 
unele fete s-au prezentat mai 
bine decît acum două săptămîni, 
mai ales Alina Goreac și Clau
dia Pandelescu, dar nu putem 
trece peste faptul că gimnaste

înscris cele mai multe puncte 
Predulea 24, Popescu 21, Ivan 
10, TurSugian 9 și Popovici 
6 de la învingători, Podvareu 
18, Nedef și Tarău cîte 10 și 
Spiridon 8 de la I.C.F. Au 
arbitrat foarte bine dr. Dan 
Chiriac și Petre Marin.

Paul IOVAN

din București ne semnalează, pe 
drept cuvînt, uniformizarea pro
dusă de preferința exclusivă pen
tru acest tip de alergare. Alergă
rile în record, condițiile și gru
pele ar aduce nu numai varietate 
programului dar și acel firesc și 
— dacă cuvîntul își găsește aici 
locul — moral avantaj, celui mai 
bun. Nivelarea șanselor, garan
tată cel puțin în principiu de 
handicap nu este în nici un caz 
stimulatorie pentru antrenori.

Reținem de asemenea, din scri
soarea cititorului nostru sugestia 
de a face din programul tipărit 
al alergărilor un bogat buletin 
informativ care ar trebui să cu
prindă, după cum se obișnuiește 
în multe țări, în afara rezultate
lor tehnice și a comentariilor 
asupra reuniunii precedente, date 
și recorduri de la antrenamente 
(în special ale cailor de 2 ani), 
opinii ale specialiștilor, eventual 
o rubrică de știri de peste ho
tare etc. Pentru primul număr 
s-ar fi cerut a fi publicate nu
mele ,;oficialilor“ din acest sezon 
și lista conducătorilor cu drept 
de activitate în probe publice. 
Am aștepta, într-un cuvînt, o mai 
deschisă informare a publicului 
asupra activității, de pregătire ; 
cerință legitimă, căci alergarea 
nu este altceva decît finalizarea 
procesului de antrenament ale 
cărui fapte, așa cum se practică 
pretutindeni, trebuie să aparțină 
domeniului public.

Radu GHECIU

le de la care așteptăm de fiecare 
dată cel mai mult, și le avem 
în vedere în primuk.rind pe Ele
na Ceampelea, Lucia Chiriță și 
Rodica Apăteanu, nu ne arată 
încă acea maturitate de concurs 
și acea ținută proprie vedetelor 
și maestrelor adevărate, acea 
comportare valoroasă de înalt 
nivel, care să incinte. Ni s-ar 
putea spune că e început de se
zon. De acord ! Dar avem în față 
un important meci internațional 
în care nu trebuie să ne fie 
indiferent cum vor evolua re
prezentantele noastre. Antreno
rii sînt datori să asigure ca gim
nastele din echipa noastră națio
nală să concureze peste două 
săptămîni la nivelul posibilită
ților lor maxime și aproape că

STEAUA DIN NOU PE PRIMUL LOC CULESE
(Urmare din pag. 1)

rată destul de nesigur de Hai
du. Au chiar o foarte mare oca
zie de a înscrie in minutul 39, 
cînd de la numai 8 m, în po
ziție excelentă, Manolache șu- 
tează necruțător, dar peste 
poarta lui Haidu.

începutul celei de-a doua re
prize aparține, de asemenea, 
constănțenilor. în minutul 55 
ei au o bună ocazie de a des
chide scorul: Negrea îl faultea
ză pe Sasu la marginea pro
priului său careu. In urma e- 
xecutăril loviturii libere, min
gea ajunge la Iancu care o tri
mite puternic cu capul, dar 
peste poartă. El se revanșează, 
însă, peste numai un minut, 
cînd în urma unui reușit 
schimb de pase cu Tufan, in
troduce de Ia cîțiva metrs 
mingea în plasă printre... pi
cioarele lui Haidu. In conti
nuare, echipa oaspe joacă dez
involt, părînd stăpînă pe si
tuație. Apărarea bucureștenilor 
face cu greu față situației, u- 
neorl chiar prin tragerea de 
tricou a adversarului, așa cum 
a procedat Rotaru cu Tufan 
(în min. 59) cînd acesta îl de
pășise și se îndrepta singur 
spre poartă.

Poate că fizionomia jocului 
s-ar fi păstrat în continuare a- 
ceeași, dacă nu inteirveneau 
două elemente ce aveau să fie 
decisive: schimbarea lui Ne
grea prin Tătaru II și retra
gerea Farului în apărare.

Considerînd, probabil, că re
plica devenită modestă a Ste
lei nu le va putea periclita a- 
vantajul de un gol pe care-I 
aveau, constănțenii au făcut 
marea greșeală de a nu mai 
insista în atac. Dar o dată cu 
introducerea tînărului înain
taș, echipa militară își revine 
puternic, schimbînd cursul jo
cului. Ea reușește să egaleze 
(in min. 67) prin Tătaru II, In 
urma unei centrări a lui Săt
măreanu care l-a depășit pe 
Ștefănescu, ieșit inoportun din 
poartă.

Bucureștenii mai trec, totuși, 
prin emoții în min. 73, cînd 
Rotaru este pe cale de a în-

Arbitri sancționați
în ședința ținută vineri sea

ra, Biroul Federației române 
de fotbal a ratificat sancțiu
nile pronunțate de . Colegiul 
•central al arbitrilor care au 
săvîrșit unele abateri în ac
tualul sezon. Au fost sanc
ționați următorii arbitri:

® Aurel Pop (Oradea) sus
pendat pe trei luni și retro
gradarea de la divizia A la 
B — pentru acordarea în mod 
neregulamentar a unei lovl-

Concursurl de selecție 
pentru copii, la Dinamo
Clubul sportiv Dinamo 

organizează concursuri de se
lecție la fotbal in zilele de 
luni 1 aprilie, simbătă 6 apri
lie și luni 8 aprilie, între 
orele 9—12, pentru copiii năs- 
cuți între anii 1954—1957. Se
lecția are loc pe terenurile 
Electronica (str. Casmalei) 
și pe cel din parcul sportiv 
Dinamo (șoseaua Ștefan cel 
Mare).

nMMMWMHMHMMUVRMMMrow

(Urmare din pag. 1) 

torăm grijii partidului și sta
tului nostru. '

Un public numeros, de o 
variată compoziție, a vizionat 
în flux continuu acest pro
gram, faptul demonstrînd au
diența de care se bucură 
scurt metrajul sportiv.

Sportul nostru începe să 
aibă filmoteca sa. Tot din ini
țiativa și fondurile C.N.E.F.S.- 
ului au fost realizate și „Mai 
sus, mai repede, mai puter
nic", „Campionatul mondial de 
lupte" (regia Eugen Popită), 
precum și o serie de diafil- 
me : „Alfabetul atletismului", 
„Sportivi fruntași", „Concursul 
pentru insigna de polisportiv".

La rîndul său, Studioul 
„Alexandru Sahia" are pa
ternitatea altor filme înscrise 
pe orbita aceleiași tematici. 
„Drumul spre succes", omagiu 
dedicat redutabilei flotile ro
mânești, dominată de persona-

impuse
nu vedem cum va mai fi posi
bil aceasta.. Ce să mai vorbim 
de examene ca „internaționale
le" din iunie sau chiar Jocurile 
Olimpice. Parcă ne este teamă, 
să ne gîndim la ele, cînd ve
dem cum evoluează cele mai 
bune gimnaste ale noastre.

Despre băieți mai puține cu
vinte pentru că ei nu au în 
față pentru viitorul apropiat un 
meci internațional de talia celui 
al fetelor. Cu excepția lui Ca- 
dar, care ieri a concurat destul 
de bine, nici lotul masculin nu 
ne oferă prea multe motive de 
satisfacție. Am tot scris mereu 
„să așteptăm". Credem însă că 
nu este departe timpul cînd vom 
spune : „pînă. cînd ?“

(Ct. M.)

Din învingător și vaacest duel cu Sătmăreanu, Iancu va ieși 
deschide scorul

scrie un autogol: mingea dega
jată ds el s-a îndreptat spre 
propria poartă, lovind bara. 
Două minute mai tîrziu, însă, 
constănțenii sînt cei care își 
văd visurile spulberate, același 
Tătaru înscriind >m gol de toa. 
tă frumusețea, dună ce, în a- 
ceeași fază, Voinea șutase mai 
întîi în portar, iar aooi Mareș 
respinsese balonul de pe linia 
porții.

Presiunea Stelei se accentu
ează și, în minutul 77, Constan
tin înscrie printr-un șut Im- 
parabil un nou gol al echipei 
sale. După această majorare de 
scor, care îi dă garanția suc
cesului, Steaua slăbește din nou 
ritmul. Oaspeții construiesc 
cîteva contraatacuri și, Ia unul 
dintre ele, Iancu cîștigă un 
duel direct cu Jenei, pecetlu
ind scorul final la 3—2 în fa
voarea bucureștenilor.

Steaua cîștigă astfel (după 
părerea noastră meritat) două 
puncte extrem de prețioase, 
care o readuc în postura de li
der, cel puțin pînă la meciul de 
astăzi dintre F. C. Argeș șl 
Dinamo București.

turi de pedeapsă și nesancțio- 
narea actelor nesportive ale 
unor jucători în meciul Jiul 
— Petrolul;.

® G. Retezan, S. Lazăr și 
V. Toma (toți din București) 
au fost. suspendați pe cîte o 
lună pentru că s-au prezentat 
cu o întîrziere de 35 de mi
nute la partida Ancora Ga
lați — Gloria Bîrlad ;

• Mircea Ostaficiu (Deva), 
suspendat pe o lună și re
trogradat de la divizia B la 
C — pentru arbitraj necores
punzător la jocul C.F.R. Timi
șoara — Vagonul Arad ;

@ Ion Vețan (Deva), sus
pendat pe o lună pentru că 
nu s-a prezentat la meciul 
Victoria Tg. Jiu — Progresul 
Corabia ;

® Nicolae Lazăr (Petroșeni), 
suspendat pe o lună pentru că 
nu a anunțat că este indis
ponibil la meciul Faianța Si
ghișoara — Minerul Bihor și 
a substituit în delegarea sa 
pe S. Aron ;

© Alexandru Paraschiv 
(București), suspendat pe o 
lună pentru că nu a anunțat 
că este indisponibil să con
ducă meciul Gloria Bîrlad — 
Minobrad Vatra Dornei.

SPRE 0 FILMOTECĂ A
litatea Iui Aurel Vernescu, a- 
lături de „Micii înotători" 
(ambele în regia lui Ervin 
Szekler) și „Nota zece la 
sport" (autor Eugenia Gruici), 
pelicule ce urmăresc primii 
pași și primele reacții sufle
tești ale copiilor prin lumea 
mirifică a sportului.

Iată un început de filmo
tecă, la care anul acesta se 
vor adăuga titluri noi. Scopul 
ei este în principal agitatoric, 
sînt filme-document, filme- 
pledoarii. Contactul acestora 
cu publicul larg este, de fapt, 
rațiunea existenței lor. Din 
păcate, programarea în re
țeaua cinematografică se efec
tuează destul de rar, deși,

VIZIONAȚI LA CINEMATOGRAFUL .PATRIA’ FILMUL ÎN CULORI PE ECRAN PANORAMIC

SILVIA BEROVA
VLADIMIR IAȘOV 
ALEXEI CERNOV

Arbitrul Cornel Nițescu (★★) 
a condus cu multe greșeli ur
mătoarele formații :

STEAUA : Haidu 6 — Sătmă- 
reanu 7, Jenei 6, Hălmăgeanu7, 
Rotaru 6, Negrea 6 (din min. 
60 Voinea), D. Popescu 6, Sorin 
Avram 8, Constantin 8, Soo 7, 
Voinea 6 (din min. 60 Tătaru 
II 8).

FARUL: Ștefănescu 5 —•
Georgescu 6, Tîlvescu 7, Mareș 
6 (din min. 80 Pleșa), Anto
nescu 5, Manolache 7, Koszka 
9, Sasu 6, Tufan 7,. Iancu 8, 
Kallo 5.

JOI, MECI INTERNAȚIONAL
DE JUNIORI

Stadionul Dinamo din Ca
pitală va găzdui joi, 4 aprilie, 
o partidă internațională de 
juniori între echipele Dina
mo București și Sparta Sofia.

INTRAREA GRATUITA.

ÎN CONCEDIU
La cererea antrenorului Silviu 

Floleșteanu, conducerea clubului 
șl a secției de fotbal steagul 
roșu, a aprobat acestuia un con
cediu de odihnă. în această pe
rioadă, conducerea tehnică a 
echipei a fost încredințată lui 
Nicolae Proca (antrenor princi
pal) șl Em. Hașotl (secund).
C. GRUIA, coresp. principal

UNDE MERGEM?
MOTO CICLISM. — traseul de 

la complexul sportiv Metalul 
(șos. Pantelîmon) de la ora 30 î 
etapa a II-a a „Cupei Primă
verii” la motocros, clasele 250, 
300 și 500 cmc.

VOLEI — sala Giuleștl, de la 
ora 8 : Flacăra roșie — Sănătatea 
Tîrgoviște (f. B), I.C.F. — Poli
tehnica Brașov (f. B), Combina
tul poligrafic — Universitatea 
Craiova (f. A), Universitatea — 
Progresul (m. B).

RUGBY — teren Vulcan, ora 
10 : Progresul — Dinamo ; teren 
Parcul Copilului, ora 11,39 î Gri- 
vița Roșie — Steaua („Cupa Pri
măverii" divizia A), teren Vul
can, ora 11,30 : Vulcan — Tînărul 
petrolist Ploiești ; teren Tinere
tului îl, ora 16 : Arhitectura 
I.P.G.G. ; teren Olimpia, ora 10 : 
Olimpia — A.S.E. („Cupa Primă
verii " seria I divizia B) ; teren 
Tineretului IV, ora 9,30 : Con
strucții — Politehnica ; teren Ae
ronautica, ora 10: Aeronautica — 
Rapid („Cupa Primăverii", seria 
a II-a, divizia B).

TENIS — Centrul de antrena
ment din calea Plevneî, orele 
8,30 și 14,30 : „Cupa Municipiului 
București” pentru copii și ju
niori.

CĂLĂRIE — baza hipică din 
calea Plevnei, ora 10 : concurs de

SPORTULUI NOSTRU
după fiecare, s-au realizat nu
meroase copii. Se acuză lun
gimea peliculelor (circa 20 
de minute), care alăturată 
unui lung metraj ar jena 
orarul cinematografelor. Ca 
orice film-completare și aces
tea ar putea să nu depășească 
durata unui act.

Filmul sportiv, gen efer
vescent în numeroase țări, a 
intrat în faza confruntărilor 
și festivalurilor internaționale. 
Numai de la începutul aces
tui an au avut Joc trei ase
menea manifestări : la Oviedo 
în Spania, la Cortina d’Am
pezzo în Italia și la Grenoble, 
unde s-a încheiat, nu de mult, 
cea de a doua „Săptămînă

DIN CULISE
@ De trei etape U.T.A. 

n-a înscris nici un gol 1 
Golgeter al echipei se men
ține și acum (în ciuda fap
tului că nu mai joacă în 
formația textilistă) — Chivu.

® De Ia cele patru goluri 
marcate lui Dinamo Bucu
rești în ultima etapă a tu
rului, Adam (Universitatea 
Cluj) a dispărut din rîndul 
celor ce marchează...

9 Primul nostru arbitru 
cu ecuson F.I.F.A., Mihai 
Popa — București, deși nu a 
împlinit 50 de ani, vîrsta la 
care arbitrii ies la pensie, a 
dispărut fără urmă din fot
bal ! Ceilalți patru sînt în 
plină activitate : Nicolae Mi- 
hăilescu a condus 5 meciuri 
în divizia A, Iosif Ritter — 
4, Cornel Nițescu — 3, iar 
Andrei Rădulescu — 2.

Unde-i Mihai Popa ?

9 In cele 16 etape dispu
tate pînă acum în divizia A, 
arbitrii au acordat 25 de lo
vituri de pedeapsă. Cei mai 
severi s-au dovedit Iosif 

Ritter — Timișoara și Octa
vian Comșa — Craiova : fie
care cîte 3 penaltiuri la ac
tiv și fiecare cu un penalti 
în favoarea gazdelor și două 
pentru oaspeți. Cu două lo
vituri de pedeapsă dictate îi 
urmează Al. Pîrvu și V. Du
mitrescu din București, Ai. 
Alexe din Rm. Vîlcea și N. 
Rainea din Bîrlad.

• Iată șl cîteva meciuri 
în care penaltiurlle au avut 
cuvîntul hotărîtor, stabilind 
rezultatul final : Dinamo 
București — „U“ Cluj (2-4) 
în care 3 din cele 6 goluri 
au fost înscrise din astfel 
de lovituri, A.S.A. — Farul 
(1—1) în care ambele goluri 
au fost marcate din punctul 
de Ia 11 m, Petrolul — Ra
pid (1—0), golul petrolist 
fiind lovitura de pedeapsă 
transformată de Mircea Dri
dea, sau Farul — Petrolul 
(1—0), Tîlvescu semnînd 
victoria echipei sale.

deschidere a sezonului (obsta
cole).

POPICE — arena Voința de la 
ora 8 : România — Ungaria, tur
neu individual.

HANDBAL — stadionul Voința, 
ora 15,15 : turneul internațional 
masculin.

FOTBAL — Stadionul Dinamo, 
ora 15,30 : Dinamo București — 
F.C. Argeș (divizia A) ; terenul 
Electronica, ora 11 : Electronica 
Obor — Metalul București (divi
zia B) : terenul Timpuri Noi, ora 
11 : Flacăra roșie Bucureșt.1 — 
Rapid C.F. (divizia C).

BASCHET — sala Constructo
rul, de la ora 8 : Construcții — 
Universitatea Iași (m. B), Dina
mo — Comerțul Tg. Mureș (m. A), 
I.C.F. — Crișul Oradea (f. A),
Arhitectura — Pedagogic Con
stanța (f. B), Academia militară 
— Petrolul Ploiești (m. B).

LUPTE LIBERE — sala Pro
gresul, ora 9 : etapa de zonă a 
Municipiului, rezervată juniorilor.

CICLISM — șos. București — 
Ploiești, varianta Buftea, km 7. 
începînd de la ora 10, start în 
probele „Cupei Flacăra'-'.

BOX — sala Dinamo, de Ia ora 
10 : semifinalele etapei pe Capi
tală a campionatelor republicane 
de juniori.

internațională a filmului spor
tiv", cu victoria lui „Vive le 
Tour" aparținînd regizorului 
Jacques Ertaud (s-a hotărît 
ca orașul fostei Olimpiade să 
găzduiască, din doi în doi ani, 
această manifestare cinemato
grafică). Sîntem informați că 
producțiile cineaștilor români 
n-au fost prezente la nici una 
din aceste confruntări. Evi
dent stimulat în interior, fil
mul sportiv românesc ar pri
mi impulsuri suplimentare, 
prin trimiterea celor mai me
ritorii pelicule la aceste co
locvii cinematografice, inter
naționale. Desigur, o triere 
riguroasă pentru selectarea 
filmelor menite să ne repre
zinte ar fi nu numai condiția 
unei participări onorabile,. ci 
și pragul calitativ peste care 
uneori autorii s-ar strădui să 
se înalțe.



„CUPA VOINȚA" A DEVENIT 
ORGANIZATORILOR

Pe terenul Voința din Ca
pitală s-au desfășurat, Ieri, ul
timele partide ale turneului 
internațional de handbal mas
culin dotat cu „Cupa Voința". 
In cele două meciuri, Politeh
nica a jucat cu Rapid și Voința 
cu’ Start Opole. Interesantă, mai 
ales ca evoluție a scorului, pri
ma întrecere a angajat în luptă 
forțe sensibil egale, scorul men- 
ținîndu-se în permanență foar
te strîns. Rezultatul de egali
tate de la pauză (9—9) și cel 
din final (19—19) reflectă just 
situația de pe teren. Ultima 
partidă a opus formației bucu-

reștene Voința, pe handbaliștii 
din Opole. Polonezii au rezistat 
doar primele minute. Imediat 
bucureștenii preiau Inițiativa 
și, inițiind multe contraatacuri, 
se distanțează și cîștigă deta
șat 26—9 (12—4). In urma a- 
cestor rezultate, cupa a reve
nit handbaliștilor de la Voința, 
care au cîștigat toate partidele 
susținute în acest turneu. 
Locurile următoare au fost o- 
cupate, în ordine, de Rapid 
București, Politehnica Bucu
rești și Start Opole.

Mariana BORZEA

Dublă victorie româneasca la popice :

ROMÂNIA - UNGARIA 
5512-5296 (B) Șl 2512-2340 (F)
Aseară, pe arena Voința din 

Capitală, reprezentativele de 
popice ale României au obținut 
o splendidă victorie, învingînd 
pentru prima oară — la băieți 
și la fete — puternicele selec
ționate ale Ungariei. în aceas
tă cea de a X-a întîlnire dintre 
popicarii români și cei unguri, 
sportivii noștri s-au prezentat 
bine pregătiți, cîștigînd de o 
manieră categorică : 5 512—
5 296 la băieți și 2 512—2 340

cu o diferență de 172 de „be
țe", ceea ce constituie o per
formanță remarcabilă.

Rezultate : ROMÂNIA : V. 
Mănloiu 946 p.d. (o bilă în gol), 
C. Vînătoru 922 p.d., P. Purje 
922 p.d., I. Micoroiu 920 p.d., 
Gh. Silvestru 904 p.d., I. Tis- 
mănaru 898 p.d. Margareta Sze- 
manyi 436 p.d., Crista Szdcs 
426 p.d., Ținea Balaban 421 p.d., 
Elena Cernat 415 p.d., Cornelia 
Moldoveana 415 p.d., Elena

Ținea Balaban dă lovitura de începere în concursul echipelor 
feminine

la fete. îmbucurător este, șl 
faptul, că media rezultatelor 
este de valoare ridicată : 918 p 
la bărbați și 418 p la femei. 
Din echipa română cea mai ri
dicată cifră a obținut-o Vasile 
Măntoiu946 p.d. iar din for
mația oaspe Gyula Vârfalvi, 
924 p.d. Selecționata noastră 
feminină a întrecut-o pe cea a 
Ungariei (campioana Europei)

Trandafir 399 p.d. UNGARIA : 
Varfalvi 924 p.d., Tosi 911 p.d., 
Varga 888 p.d., Rakos 887 p.d., 
Feltein 845 p.d., Szepfalvi 845 
p.d. Nadasne 400 p.d., Szamos- 
szegine 400 p.d., Kustanne 389 
p.d., Szilasine 386 p.d., Kissne 
385 p.d., Nemethne 380 p.d.

Azi are loc, începînd de de 
la ora 8, turneul individual.

T. RABȘAN

Deținătorii și au păstrat 
centurile „SPORTUL ‘

(Urmare din pag. I)
C. Buzuliuc (Steaua) b.p. D. An» 
tohi (I.C.O.R.) ; C. Ciucă (Steaua) 
b.ab. 2 R. lacovlev (Voința Ga
lați) ; I. Alexe (Dinamo Bucu
rești) b.p. N. Motoc (Rapid) ; I. 
Pițu (Farul) b.p. N. Grecu (Voin
ța) ; Gh. Chîvăr (Steaua) b.ab. 1 
V. Buti (I.C.O.R.) ; C. Ghiță (Di
namo Buc.) b.p. C. Vasiliu 
(I.C.O.R.) ; pentru j,C e n t u r a

Sportul**; Gh. Bădoi (Dinamo 
Buc.) b.p. P. Păcuraru (I.C.O.R.) ; 
I. Monea (Dinamo Buc.) b.p. M. 
Constantinescu (Dinamo Buc.) ; 
C. Gruiescu (Steaua) b.p Al. 
Dumbravă (I.C.O.R.).

Marți, la Constanța, se pun în 
joc alte „Cențuri Sportul", dis
puta „ușorilor" I. Dinu și V. Anto- 
niu constituind „capul de afiș".

Concursul internațional de sărituri al României

Reprezentanții R. D. G. conduc
după patru

CLUJ, 30 (prin telefon). — 
Sîmbătă după-amiază a început, 
la bazinul Tineretului din loca
litate, Concursul internațional 
de sărituri al României, aflat 
la a doua ediție. La dispute iau 
parte sportivi din șase țări și 
anume : Austria, R. D. Germa
nă, R. F. a Germaniei, R.S.S. 
Gruzină, Polonia și România.

După o scurtă festivitate de 
deschidere, concurenții au de
butat prin executarea a patru 
sărituri impuse. După primele 
exerciții, se remarcă repre
zentanții R. D. Germane, 
Hoffmann Falk și Monika De- 
litsch, care conduc în ambele 
clasamente. Aceste prime suc
cese se datorează constanței 
manifestate la aceste sărituri.

Reprezentanții României au 
evoluat pînă în prezent mai 
modest, doar Ion Ganea reu
șind să se mențină în lupta 
pentru primul loc. Am așteptat

„impuse"
mai mult de la Melania Decu- 
seară. Sperăm, totuși, că ea va 
reveni la libere.

Clasamente : bărbați : 1.
Hoffmann Falk (R. D. Germa
nă) 141,35 p ; 2. Ion Ganea
(România) 134,55 p ; 3. Wolf
gang Preilowski (R. D. Germa
nă) 130,25 p ; 4. Boris Poluniah 
(R.S.S. Gruzină) 125,85 p ; 5. 
Andrzej Wierniuk (Polonia) 
125,55 p ; 6. Niculae Speriosu 
(România) 118,50 p ; femei : 1. 
Monika Delitsch (R. D. Germa
nă) 134,35 p ; 2. Doris Bay
(R. D. Germană) 127,80 p ; 3. 
Ewa Bojarska (Polonia) 125,15 
p; 4. Melania Decuseară (Româ
nia) 118,70 p ; 5. Irmtraud Lurf 
(Austria) 110,30 p ; 6. Ulrike
Sturm (Austria) 108,35 p.

Duminică au loc ultima sări
tură impusă și cele cinci sări
turi libere (două dimineața, trei 
după-amiază).

PAUL RADVANI - coresp.

Exodul spre America al 
unor fotbaliști profe
sioniști din occident este 
grăitor reprezentat de 
această imagine. Iată pe 
cițiva noi „recruți" ai 
echipei Detroit Cong- 
gars (de la stingă) Jim 

Standem (fost la West 
Ham United), Bryan 
Snowden (Millwall), Roy 

Cheetham (Manchester 
City), Andy Burgin 
(Scheffield Wednesday). 
Willie Hunter (Mother- 

well), Walter Bruce 
(Glentoran), Kaminke 

(Schalke 04)

Foto: 
hWORLD SOCCER"

înd au pronunțat 
pentru prima oară 
cuvin tul englezesc 
„football", america
nii i-au dat cu to
tul alt înțeles de- 
cît insularii. Ei au 
acordat acest nume 
unui joc care nu 
era soccerul brita
nic, în schimb au 
refuzat —• poate din-

tr-o tradițională anglofobie — 
titulatura de rugby, mult mai 
potrivită jocului pe care l-au 
inventat (un fel de rugby mai 
dinamic, dar și mai violent, care 
pretinde căști de protecție și 
pe care, din pricina răniților și 
morților, președintele Theodore 
Roosevelt a vrut să-1 interzică în
1905). Sau, poate, cu simțul lor 
practic, americanii au preferat 
numele „football" pentru că, 
într-adevăr, la acest joc balonul 
se bate destul de d«s cu picio
rul.

Ceea ce a rămas sigur însă 
este faptul că transoceanicii au 
repudiat un joc prea cuminte 
cum este fotbalul în accepție eu
ropeană. Pînă acum cîțiva ani, 
almanahurile și anuarele din 
S.U.A. menționau, cu destulă 
discreție și uneori cu jenă, exis
tența unor campionate de „soc- 
cer-football", dar parcurgerea 
palmareselor dezvăluie realitatea: 
printre competitorii de vază fi
gurează numai echipe ale co
munităților de emigranți euro
peni care, cu un comprehensi
bil dor de casă, au ținut să 
păstreze tradiția.

Apoi a venit „noul val" : în
cercarea de a implanta fotbalul 
(cel adevărat !) în gustul ame
ricanului de rînd. Organizatori 
întreprizi, zănatici sau cu volup
tatea riscului, au alcătuit progra
me de turnee anuale, invitînd 
cu rîndul echipe europene. Și 
Dinamo București a fost la New 
Vork. Dar s-au strîns mult mai 
multi privitori pasionați (decit 
pe stadion) în jurul băieților 
noștri cînd ei au făcut în Cen
tral Park o demonstrație oi
nă. care seamănă leit cu regina 
sporturilor americane : basebaî- 
Iul.

Fotbalul n-a îneîntat de loc pe 
americani. Dovadă aceste medi
tații ale unui ziarist de dincolo

„Un sport plicticos"
pe care totuși americanii l-au adoptat

CU PRILEJUL unui concurs in
ternațional de atletism desfășu
rat la Melbourne, Ron Clarke a 
cîștigat proba de 5 000 m plat 
în 13:31,8 (recordul său mondial 
este de 13:16,6). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Meddaford 
— 13:51,8 și Power — 13:59,6. 
La 20 mai Clarke va pleca în 
S.U.A. pentru o serie de con
cursuri. Proba de 800 m plat a 
revenit lui Ralph Doubell în 
1:47,2. Sneazwell a cîștigat pro
ba de înălțime cu 2,10 m.

■
IN CADRUL concursului atle
tic desfășurat în localitatea cali- 
forniană Los Altos, sprinterul 
Caglos a fost cronometrat pe 
100 m în 10,2. In proba de 200 m 
plat, victoria a revenit lui Tom
mie Smith cu 20,4. Australianul 
Gary Knoke s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 400 m gar
duri, cu rezultatul de 50,3.

■
LA TEL AVIV s-a disputat în- 
tîlnirea masculină de handbal 
dintre echipele Izraelului și Da
nemarcei. Handbaliștii danezi au 
obținut victoria cu scorul de 
25—11 (15-7).de Ocean, demne de pana lui 

O’Henry : „Fotbalul, despre care 
se spune că ar fi sport univer
sal, este de fapt un joc plicti
cos. A urmări o partidă de 
fotbal este la fel de plicticos ca 
și cum ai urmări iarba crescînd. 
A asista la o competiție în care 
acțiunea se desfășoară în 99% 
din cazuri la centrul terenului 
și numai în rare ocazii în fața 
porților, în care nu se pot 
schimba jucătorii care gîfîind e- 
puizați se tîrăsc pe un teren 
prea mare, constituie cel mai 
bun somnifer pentru o după-a
miază ploioasă de sîmbătă cînd 
televizorul refuză să funcționeze, 
el fiind singura distracție pe o 
rază de 150 km. Mă întreb cu 
toată sinceritatea : în ce constă 
subtilitatea cînd împingi o min
ge cu piciorul pînă ce. cu aju
torul norocului, reușești să o 
introduci într-o cușcă de dimen
siuni destul de mari ?” (Ne ab
ținem să cităm, în contrabalans, 
părerea reporterului frenetic Egon 
Erwin Kisch despre fotbalul a- 
merican...)

In sfîrșit, se împlinește un an 
de cînd organizatorii s-au hotă- 
rît să culeagă roadele baloane- 
lor de încercare pe care le-au 
lansat, punînd pe picioare cam
pionate naționale de fdtbal în 
toată regula, cu for tutelar, cu 
clasamente, cu transmisiuni la 
televiziune etc. Dar, grandomani 
cum sînt, americanii nu s-au 
mulțumit cu o singură federație 
de fotbal, ci au creat două, la 
concurență ! United Soccer Asso
ciation era federația recunoscu
tă de F.I.F.A., iar National Pro 
Soccer League cea ilegală. După 
un an de experiențe, ciondăneli 
și paralelisme, cele două foruri 
au hotărît să fuzioneze sub nu
mele de Union Stade Football 
Association (U.S.F.A.), confirma
tă de F.I.F.A. drept singura fe
derație legală nord-americană.

Conducătorii noii federații, re
uniți la Kansas City (Missouri) 
au și elaborat formula campiona
tului nord-american, care va în
cepe la 31 martie și se va în
cheia la 7 septembrie. Vor lua 
parte 15 echipe din S.U.A. și 
două din canada, repartizate în 
două divizii cu cîte două grupe 
de 4 sau 5 cluburi, astfel : Divi
zia Est, grupa A î New York, 
Boston, Baltimore, Washington, 
Atlanta ; grupa B : Chicago, De
troit. Cleveland, Toronto ; Divi
zia Vest, grupa A î Dallas, Hous
ton, Saint-Louis, Kansas City ; 
grupa B : Los Angeles, San Di
ego, Oakland, Vancouver. învin
gătoarele din grupele A și B 
ale fiecărei divizii se vor întîlni 
într-un singur meci, pe teren 
neutru, la 14 septembrie. Apoi 
învingătoarele acestor ultime 
două meciuri se vor înfrunta Ia 
21 și 28 septembrie în jocuri tur- 
retur care vor decide pe campi
oana Americii de Nord în 1968.

Soarta transplantului de fotbal 
european în America pare asi
gurată. Cu o singură excepție, 
privitoare la jucătorii de import. 
Stilul american în organizarea 
fotbalului a creat oarecari per
turbări pe vechiul continent. A-

trași de „pămîntul făgăduinței", 
o mulțime de jucători europeni 
s-au expatriat. Unii cu dezlegare, 
alții fără. Cele 10 cluburi ale 
federației ilegale N.P.S.L. aveau 
anul trecut 200 de jucători dintre 
care 90% importați din 34 de 
țări diferite : 24 englezi, 19 vest- 
germani, 8 olandezi. 6 italieni, 
4 austrieci etc. Tendința acestor 
cluburi era chiar de a grupa 
laolaltă cît mai mulți jucători de 
aceeași naționalitate (9 britanici 
la Atlanta, 5 italieni la Chicago 
etc).

Multe federații naționale euro
pene s-au văzut lipsite de jucă
tori care și-au părăsit clubul 
fără reglementarea prealabilă a 
contractelor, producînd deci pa
gube financiare. Federația en
gleză pretinde, de pildă, despă
gubiri în valoare de 151 000 de 
dolari.

Sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., a fost nevoit să între
prindă cîteva călătorii în S.U.A. 
pentru a aplana conflictele. Dar 
dincolo de toate acestea, impor
tant rămîne faptul că fotbalul 
și-a cîștigat dreptul de existență 
legală în America de Nord. Poa
te că într-o zi va veni și popu
laritatea... (vib).

BOXERUL AMERICAN de cate
gorie „pană", Raul Rojas, l-a 
învins Ia puncte după 15 re
prize pe columbianul Enrique 
Higgins, în meciul desfășurat la 
Los Angeles. In urma acestei 
victorii, Comisia de box a sta
tului New York l-a recunoscut

campion al lumii pe Raul Rojas 
(versiunea W.B.A.). După cum 
se știe, după alte foruri ale bo
xului profesionist, campion al 
lumii este englezul Howard 
Winstone. Se proiectează ca 
Raul Rojas să se intîlnească cu 
Winstone.

Moment din întîlnirea de box pentru titlul mondial profesio
nist la categoria pană, disputată la Eos Angeles intre Raul Rojas 

(dreapta) și Enrique Higgins
Foto: U.P.I.-AGERPRES

JEAN-CLAUDEKILH, VIRTUAL CIȘTIGATOR 
AL „CUPEI MONDIALE - LA SCHI

OTTAWA, 31. Proba masculi
nă de slalom special din cadrul 
concursului internațional de schi 
de la Rossland (Canada) a fost 
cîștigată de triplul campion 
olimpic de la Grenoble, france
zul Jean-Claude Killy. Acesta 
a realizat în cele două manșe 
timpul total de 102,85, fiind ur
mat în clasament de Jean-Pierre 
Augert (Franța) — 103,12 și Rick 
Chaffee (S.U.A.) — 103,38. De 
remarcat că în prima manșă 
cel mai bun timp fusese înre
gistrat de Jean Pierre Augert 
cu 51,20, clasat înaintea lui Jean 
Claude Killy,' care obținuse 51,33

Indiferent de rezultatele pe 
care le va obține în ultima com
petiție, programată la Heavenly 
Valley (S.U.A.), Jean-Claude 
Killy a cîștigat „Cupa Mondia
lă". Este pentru a doua oară cînd 
francezul intră în posesia aces
tui trofeu.

Iată cum se prezintă clasa
mentul „Cupei Mondiale" (Tro
feul Evian) înaintea ultimului 
concurs: 1. Jean-Claude Killy 
(Franța) 200 puncte : 2. Dou- 
meng Giovanolli (Elveția) 117 
puncte ; 3. Gerhardt Nenning 
(Austria) — 98 puncte; 4. Eddy 
Bruggman (Elveția) — 80 puncte

R.D. GERMANA A CÎȘTIGAT - NEÎNVINSA -
TURNEUL DE POLO DE LA CLUJ

CLUJ, 30 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Turneul interna
țional de polo, desfășurat în ba
zinul Tineretului din localitate, 
s-a încheiat aseară cu victoria 
reprezentativei R. E). Germane 
care, în ultima partidă, a între
cut echipa țării noastre cu scorul 
de 3—6 (2—1, 2—2, 2—2, 2—1). Ca 
valoare tehnică, meciul a fost 
mediocru, ambele formații dînd 
semne de oboseală. Totuși, trebuie 
să menționăm că selecționata ro
mână a iucat ceva mai bine de- 
cît în întîlnirea cu Ungaria, păs- 
trînd multă vreme egalitatea ea 
perioade de dominare și ca scor. 
Momentul psihologic a fost la 
scorul de 5—5 cînd, la un contra
atac Mărculescu a greșit pasa 
către Novac, acesta aflat com
plet liber. Și, astfel, în loc de 
6—5 pentru România, cinci se
cunde mai tîrziu tabela de mar
caj arăta 6—5 pentru oaspeți, 
care au marcat prin Rund.

în rest, vom remarca faptul 
că majoritatea golurilor au fost

ultimul meci, R
înscrise din lovituri de la 4 m 
(în urma faulturilor grave), pre
cum și buna comportare a por
tarului scurei, debutant în echi
pa națională. Acesta a apărat pa
tru lovituri de la 4 m !

Formații : ROMÂNIA : Scurei 
— Firoiu, Szabo, Novac, Mărcu
lescu, Grințescu, Zamfirescu, Cu- 
lineac, Blajec ; R. D. GERMA
NA : Fehn — Belerstăd, Herman, 
Kluge, Schuler, Thiel, Rund, 
Lange, Herzog, schlenkrich. au 
înscris : Schuier 4,01 (4 m), Szabo 
4,20 (4 m), Thiel 4,40, Schuler 
6,22, Szabo 7,38 (4 m), Schuler
8,08 (4 m), Szabo 9,50 (4 m), Sch
lenkrich 11,04, Culineac 11,38, No
vac 12 40 (4 m), Rund 13,04, Her
zog 16,02, Herman 17,10 (4 m),
Szabo 17,50. A condus, satisfăcă
tor, Charles Angerhausen (Bel
gia).

Clasament final : 1. R. D. Ger
mană 6 p ; 2. Ungaria 4 p, 3. Ro
mânia 2 p, 4. Iugoslavia 0 p.

D G. — Romania

Conform așteptărilor, re
prezentativa Ungariei a obți
nut o victorie destul de clară 
asupra Iugoslaviei. La jumă
tatea reprizei secunde, ta
bela de marcaj indica rezul
tatul de 4—0 în favoarea 
echipei antrenate de fostul 
internațional Markovics și el 
reflecta superioritatea tehni
că și plusul de mobilitate în 
spațiul de joc. La acest scor, 
poloiștii maghiari și-au per
mis. însă, momente de re
laxare, reuunțind la marcajul 
sever de pînă atunci și, ast
fel. Dabovici și M. Marko- 
viei au redus din handicap 
pînă la 4—2. Repriza a treia 
s-a desfășurat sub semnul 
echilibrului, iar în ultimul

-6
sfert, Felkay a pecetluit sco
rul final de 6—3 (3—0, 1—2, 
1—1. 1—0).

Formații : UNGARIA : Mol
nar — Mayer. Konrad II, 
Rusoran II, Gyero, Bodnar, 
Sarosi, Szivos, Felkay ;

IUGOSLAVIA : Bandalovici 
— B. Markovici. M. Marko
vici, Mikaci, Dabovici, Antu- 
novici, Rudici, Belamarici, 
Vukcevici. Au înscris : Ruso
ran 1,30, Bodnar 2,50 și 3,44 
(4 m), Konrad II 7,20, Dabo
vici 7,50 (4 m.), B. Markovici 
8,42, Sarosi 12,29, Dabovici 
12,49, Felkay 15,25. A condus 
cu multe greșeli. Ahmet Gu- 
cluoglu (Turcia).

G. NICOLAESCU

TREI TURNEE
SE APROPIE

Turneul internațional de tenis 
care are loc la clubul „T.C. Pa- 
riolli" din Roma, a continuat cu 
desfășurarea ultimelor patru 
partide din cadrul optimilor de 
finală ale probei de simplu mas-
culin. Cei doi jucători români 
rămași in turneu, Ion Tiriac și 
Ilie Năstase, au realizat victorii 
în urma cărora s-au calificat în 
sferturile de finală ale compe
tiției. Ion Tiriac l-a eliminat 
cu 6—2, 6—3, 6—3 pe italianul 
Vittorio Crotta, iar Ilie Năstase 
a dispus cu 6—2, 6—3, 6—0 de 
Eugenio Castigliano (Italia). In 
celelalte două partide Battrick 
(Anglia) l-a învins cu 7—5, 6—3, 
6—0 pe Spear (Iugoslavia), iar 
Di Maso (Italia) l-a întrecut cu 
4—6, 3—6, 7—5, 6—3, 6—1 pe 
Hutchins (Anglia).

★
în semifinalele turneului in

ternațional de tenis de la New 
York, Arthur Ashe (S.U.A.) l-a 
învins cu 3—6, 7—5, 6—4, 6—1 
pe Clark Graebner (S.U.A.), ca-
lifieîndu-se în finală. El se va 
întîlni cu învingătorul din me
ciul Roy Emerson (Australia) și 
Gene Smith (S.U.A.).

Echipa de fotbal 
a U.R.S.S. 
învingătoare 
la Marsilia

PARIS, 30 (Agerpres). — 
lntr-un meci amical de fot
bal disputat la Marsilia, re
prezentativa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa Olympique Marseille.

Unicul gol al partidei a fost 
înscris în minutul 87 de Ma
lafeev.

DE TENIS
DE FINIȘ

La feminin, Nancy Richey
(S.U.A.) a reușit să o învingă 
cu 4—6, 7—5, 6—0 pe Billie Jean 
King (S.U.Â.), câștigătoarea tur
neului de anul trecut de la Wim
bledon. Judy Tegart (Australia)
a eliminat-o cu 8—6, 6—2 pe 
Ann Hadydon Jones (Anglia).

★
, I
In semifinalele probei de sim

plu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de Ia 
Menton, Metreveli (U.R.S.S.) l-a 
învins cu 6—4, 6—2 pe Gasiorek 
(Polonia), iar Holecek (Ceho
slovacia) a dispus cu 8—6. 6—3 
de Alvarez (Columbia). Finala 
probei feminine se va disputa 
între Vlasta Vopickowa (Ceho
slovacia) și Gail Sherrif (Austra-
lîa). Prima a cîștigat cu 7—5, 
6—4 la Roberta Beltrame (Ita
lia), iar cea de-a doua a învins-o 
cu 6—2, 6—2 pe tînăra Robin 
Lloyd (Anglia).

LA DUISBURG s-a disputat in- 
tîlnirea dintre echipele Kaiser- 
berg Duisburd și Sparta Praga. 
contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" 
la tenis de masă feminin. Spor
tivele cehoslovace au obținut 
victoria cu 5—3. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate : Karlikova 
— Lang 21—13, 21—13 ; Luzov-<."
— Groeber 16—21, 21—13, 21—J 
Simon — Paekova 21—15, 
Luzova — Lang 21—11, 21 . ' 
Simon — Karlikova 21—1..,
19—21, 21—14 ; Paekova — Groe
ber 21—15, 21—13 ; Simon — Lu
zova 21—14, 21—18 ; Paekova —
Lang 17 29—20 '■ -
compe£JS i
ga va n>..> echiPa ~ Li! >:•„>! 
handel (R.tt fonnaSparta pra.

■ 4uSSe-
TURUL CICLIST al c, 
niei desfășurat pe distanța 
264,500 km s-a încheiat cu vic
toria italianului Zîlioli, crono
metrat în 6h 52:02. Pe locul doi, 
cu același timp, a sosit Franco 
Bitossi (Italia).

țCtelefim

Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) este pentru a doua oară prezent 
în finalele de simplu ale turneelor de pe Riviera. învins de 
Țiriac la Cannes, el va încerca să depășească acum pe ceho

slovacul Holecek
Foto: A.F.P.

ultima 0*6
Federația internațională de tenis

legiferează turneele „open"
PARIS, 30. — întrunit în ședința extraor

dinară, Comitetul director al Federației inter
naționale de tenis (F.I.L.T.) s-a pronunțat în 
unanimitate, în favoarea organizării de turnee 
„open" în care vor putea fi admiși tenis- 
mani profesioniști împreună cu cei amatori. 
Aceste turnee vor fi în număr limitat: cam
pionatele internaționale de tenis ale Franței, 
Angliei, S.U.A., Australiei, Republicii Sud- 
Africane și Scandinaviei (pe teren acoperit).

ECHIPA F.C.
In etapa de ieri a campiona

tului de fotbal al R.F.G., e- 
chipa antrenată de Max Mer
kel, F. C. Numbers, care la un 
moment dat a avut un avans 
de 8 puncte față de formația 
clasată pe locul II, a suferit 
o nouă infrîngere : 0—1 cu

Ilie Năstase în

NURNBERG DIN
F. C. Kaiserslautern, ocupanta 
locului 16 ! Alte rezultate : 
Munchen 1860 — Bayern Mun- 
chen 3—2, Borussia Monchen
gladbach - S. C. Karlsruhe 
0—0, Werder Bremen — M.S.V. 
Duisburg 3—3, F. C. Koln — 
Hamburger SV 2—1. Cu 8 cla
pe înaintea terminării campio-

semifinalele turneului

Separația dintre tenismanii amatori și profe
sioniști este păstrată, definirea calității de 
amator rămînînd la latitudinea fiecărei fe
derații naționale. In cercurile de specialitate 
hotărîrea adoptată de F.I.L.T. este consideraiă 
drept o soluție de compromis menită să re
valorizeze marile turnee de tenis slăbite în 
ultimii ani, prin trecerea masivă de jucători 
la profesionism.

nou Învinsă
natului conduce F. C. Nurn- 
berg cu 37 p urmată de Bo
russia Monchengladbach și 
Werder Bremen cu cite 33 p.

© In semifinala „Cupei Sco
ției" : Dunfermline — St. John
stone 1—1. Partida se rejoaca.

de la Roma
ROMA, 30 (prin radio). Ieri, în sferturile de finală ale turneului internaționd ds 

tenis de la Roma, Ilie Năstase l-a învins pe italianul Palmieri cu 6-4, 6-1, 2-6, 10-8.


