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Blocajul Politehnicii Galați (Udișteanu—Kramer) străpuns 
de rapidistul Costinescu. (Moment imprimat pe peliculă 
de fotoreporterul nostru Fr. BRANDRUP, la derbiul jucat 
duminică la Galați). Citiți in pag. a 2-a, la rubrica de 
volei, clasamentele întrecerilor divizionare după etapa de 

alaltăieri

• TIMIȘOARA. Inspectoratul școlar județean, în co
laborare cu Consiliul municipal al pionierilor, a orga
nizat o competiție de mini-fotbal pentru elevi, dotată 
cu „Cupa primăverii". întrecerea la care participă 20 
de echipe se desfășoară sistem eliminatoriu. Iată cîteva 
rezultate : Liceul nr. 1 — Școala generală nr. 2 : 9—1, 
Liceul 5 — Școala generală 14: 2—1, Liceul 6 — Li
ceul de muzică 4—1, Școala generală 12 — Școala ge
nerală 10 : 3—0, Liceul 8 — Liceul 3 : 3—0.

„Cupa Sportul" a fost cîștigată de echipa „Meteorul" 
care, după cele opt meciuri susținute, a întrunit 12 
puncte, fiind urmată în clasamentul final de „Racheta" 
și „Unirea" cu cîte 11 puncte.

O frumoasă surpriză ne-au oferit-o tinerii „jucători" 
timișoreni: din micile economii personale, aceștia și-au 
cumpărat echipament și mingi proprii. Colaboratorul 
nostru I. J1VU i-a surprins în fotografia de mai sus pe 
copiii care participă la întrecerile de fotbal interstrăzi.

în mijlocul lor — corespondentul nostru dr. P. 
ARCAN, unul dintre principalii mobilizatori ai copiilor 
timișoreni în competiția respectivă.
• GALAȚI. Incepînd de ieri se desfășoară în bă-

trînul port dunărean un „turneu" al echipelor de străzi, 
pe grupe de cartiere. Iată patru dintre formațiile prota
goniste : 1. „Mazepa": Popa, Cotoru. Dan, loniță, Va- 
siliu, Stoianovici, Popovici, Marat, Fătu, Panaca, Dră- 
gan, Zăinescu, Leon, 2. „Republica": Ștefănescu, Mim- 
tfeahu. Anton, Carp, Dulgheru, Ancuța, Zorlescu, Mi
trofan, Diaconu. Hulubel, Băcescu, 3. „G. Coșbuc":

Cofă, Văleanu, Ștefăniță, Gheorghiu, Crafcenco, Lache, 
Lepădatu, Munteanu, Popovici, Lazăr, Panait, 4, „11 Iu
nie" : Roșu, Soșa, Curduman, Petrică, Huzum, Bejenaru, 
Leca, Stoica, Dima, Irimia, Cristea, Florică, Ariton. 
Palade.

T. SIRIOPOL — coresp.

• SF. GHEORGHE. Timp de două zile s-a desfășurat 
pe stadionul din localitate campionatul liceelor din 
Tg. Secuiesc, Baraolt și Sf. Gheorghe. In urma rezul
tatelor i Liceul Sf. Gheorghe — Liceul Tg. Secuiesc 
9—1, Liceul Gevasna — Liceul Tg. Secuiesc 1—1, și 
Liceul Covasna — Liceul Sf. Gheorghe 0—2, gazdele 
au cîștigat întrecerea. De remarcat că, în ciuda unei 
pregătiri făcute în pripă, jocurile au atins un nivel 
tehnic mulțumitor.

GH. BRIOTA — coresp.

0 BOTOȘANI. Joi 28.111.1968, s-a dat startul oficial 
al meciurilor dintre echipele de copii din localitate, 
în primul meci: „Zimbrii Iui Traian" — Str. Săvenilor 
4—3 (1—2), meciul a fost atractiv si presărat cu multe... 
penaltiuri: 8. Din cauza emoției, două însă au fost 
ratate. Cele două echipe se vor întîlni în revanșă joi 
'4 aprilie. Pînă atunci însă, intră în competiție nume
roase alte formalii ale școlilor și liceelor din Botoșani.

T. UNGUREANU — coresp.

NOII CAMPIONI DE BOX Al
Aseară, au avut loc finalele 

campionatului republican de 
box (seniori) — faza munici
piului București.

Iată campionii în ordinea ca
tegoriilor :

Semimuscă: I. Mihăilescu
(I.T.B.) b.p. D. Diaconescu 
(Univ.) ; muscă : Gh. Paraschiv 
(Olimpia) ciștigă prin nepr. la 
Lucian Constantin (Constr.) ; 
cocoș : I. Petru (Voința) b.p. V. 
Nițoiu (Progresul); pană : I- 
Mageri (Steaua) b.p. Ene Milică 
(Metalul) ; semiușoară; Miron

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor (Steaua) b.p. I. Sabău 
(Met.); ușoară: S. Bălan (Gr. 
Roșie) b.p. I. .Crăciun (Metalul); 
semimijlocie: N. Tudor (Steaua) 
b.p. Grecu Gavril (Constr.) ; 
•mijlocie mică : I. Matei (Steaua) 
b.p. N. Niculae (Semănăt.) ; 
mijlocie mare : I. Tudor (Stea
ua) b.p. V. Tecuceanu (Rapid) ; 
semigrea: I. Gavrilă (Olimpia) 
b.p. I. Stan (Confecția) ; grea : 
V. Petrescu (Univ.) b. K.O. A- 
lexandru Iordache (Progr.).

Corneliu PUFU
corespondent

După ce a funcționat timp 
de trei ani de zile ca director 
tehnic național al Federației 
franceze de volei, antrenorul 
emerit NICOLAE SOTIR și-a 
încheiat misiunea, înaipoindu-se 
duminică în patrie. Vestea — 
care oricum n-ar fi trecut ne
observată — ne-a sporit inte
resul fiind însoțită de numă
rul de duminică al marelui co
tidian politic parizian „Le 
Monde". Ziarul francez — în 
care îndeobște sportului nu-i 
este rezervat un spațiu larg 
— consacră trei coloane acti
vității antrenorului român și 
vorbește, încă din titlu, de „bi
lanțul încurajator", pentru vo
leiul galic, pe care Nicolae 
Sotir îl lasă în urma sa.

„Le Monde" face un tablou

...Să ne cerem scu
ze, mai întîi, cititori
lor noștri. Simbătă, 
am anunțat două ore 
diferite de începere 
(la televiziune și pe 
teren) a meciului Stea
ua — Farul. In conti
nuarea acestor rîn- 
duri, să discutăm, îm
preună cu ei, etapa. 
Sîntem, credem, în a- 
sentimentul tuturor.

?
priu. De la această re
gulă s-a abătut doar 
Dinamo București, ne
învinsă de trei etape.
După părerea noas
tră, majoritatea echi
pelor suferă încă de 
o veche boală : incon
stanta în evoluție de 
la o etapă la alta, ca 
să nu mai vorbim de 
aceea a jucătorilor. 
Două exemple : Rapid,

Șantierele 
sportive 
ale 
primăverii

Floretiștii români participă 

la Cupa Gaudini
Capitala Ungariei găzduiește 

sîmbătă și duminică întrece
rile de floretă bărbați din 
cadrul Cupei Gaudini. Parti
cipă reprezentativele României 
(cîștîgătoarea ediției de anul 
trecut), Franței, Italiei și Un
gariei. După meciurile pe e- 
chipe va avea loc un turneu 
individual, la care și-au anun
țat participarea și sportivi din 
U.R.S.S. și Polonia.

TURNEU DE HANDBAL 
(VERIFICARE) LA BACĂU

Șase echipe masculine de 
handbal, Rafinăria Teleajen, 
Dinamo Brașov, Cauciucul, 
Universitatea București, 
Știința Bacău și Dinamo din 
localitate au participat timp 
de trei zile la un turneu do
tat cu „Cupa Dinamo Ba
cău". Trofeul pus în joc a 
fost cucerit de către organi
zatori. Pe locurile următoa
re s-au clasat Dinamo Bra
șov și Universitatea Bucu
rești.

FLORIN GHEORGHIU
LA MONTE CARLO

tn cursul zilei de astăzi, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu urmează să plece la

Monte Carlo pentru a parti
cipa la un mare turneu inter
național de șah. Pe tabela de 
concurs mal figurează marii 
maeștri Botvlnik, Smlslov, 
Larsen, Hort, Portisch, Mata- 
novici, Pîdevski, Benko, R. 
Byrne, Uhlman, Forlntos și 
doi jucători francezi. Turneul 
începe la 3 aprilie.

Mike Burton
coboară sub 16 minute I

NEW YORK, 1. — Cu 
prilejul unui concurs de 
natație desfășurat în ba-

zinul de la Hanover (New 
Hampshire), înotătorul a- 
merican Mike Burton a fost 
cronometrat în proba de 
1 650 yarzi cu timpul de 
15:59,4. Mike Burton este 
primul înotător din lume 
care reușește — într-un 
bazin de 25 yarzi — să 
parcurgă această distantă 
sub 16 minute.

Suedezul Diptel conduce 
in „Turul riaroculnl”
Etapa a 2-a din competiția 

ciclistă internațională. „Turul 
Marocului” s-a disputat pe 
distanța. safi—Essaguira (130 
km). Primul loc a revenit sue
dezului Ripfel, care a acope
rit distanța în 3 h 12:43. Pri
mul concurent romăn a fost 
Gh. Moldoveanu, sosit al 6-lea, 
după 30 sec. Stoica, Moiceanu 
și Ardeleanu au sosit cu al 
treilea pluton, la 3:18,0.

în clasamentul general, con
duce Ripfel (Suedia) cu 
8:48,25. Moldoveanu ocupă lo
cul 6, la 2:03,0, iar Moiceanu 
este pe locul 8, la 2:08,0.

Echipele de lupte ale României
in R.D.G. șl R.F.G.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, reprezentativele noastre 
de lupte vor susține noi con
fruntări internaționale. La 
greco-romane, va avea loc 
dubla întîlnire cu puternica 
echipă a R.F. a Germaniei 
(Witten, 5 aprilie și Bremen, 
7 aprilie). La „libere", națio
nala României concurează 
alături de echipele Poloniei,

Ungariei și R.D.G. la turneul 
de la Leipzig (5, 6 și 7 aprilie).

Iată și formațiile noastre : 
Stoiciu, Alionescu, Popescu, 
Enache, Țărâna, Popovici, 
Martinescu și Bușoîu (greco- 
romane), Tăpălagă. stan, Co- 
man, Poalelungi, Iorga, Boia 
și Marton (libere). La turneul 
de la Leipzig nu participă 
sportivii de cat. grea.

flatant „«perei" compatriotului 
nostru (cităm subtitlul: „Voeu- 
vre de Nicolas Sotir"). Antre
norul român „încă din primele 
zile, a transmis federației fran
ceze o metodă riguroasă, dînd 
prioritate prospectării și for
mării tinerilor. Munca sa în 
profunzime a avut ca rezultat 
nu numai un strălucit loc pa
tru la primele campionate eu
ropene de juniori, ci și o în
tinerire a masei jucătorilor le
gitimați. Directorul tehnic a 
pus de asemenea accentul pe 
formarea cadrelor tehnice și pe 
aplicarea unei metode de an
trenament. în sîîrșit, N. Sotir 
a atacat problema fundamen
tală : antrenamentul echipei

(Continuare in pag. a 4-a)

cînd spunem că jocu
rile n-au fost de na
tură să satisfacă. Par
tidele, cu o singură 
excepție — meciul de 
la Tg. Mureș, s-au 
desfășurat, in propor
ție de 90 la sută, după 
tipic : au învins gaz
dele, aceleași gazde 
care in etapa trecută 
fuseseră bătute la ria
dul lor in deplasare 
și atunci tot cu ex
cepția arădenilor... în
vinși pe teren pro-

după un joc „mare" 
cu Steaua, pierde la 
Jiul, iar U.T.A.,- după 
o comportare lamen
tabilă pe teren pro
priu, se distrează la 
Tg. Mureș, ne obligă 
(pe baza notelor) să 
introducem nu mai 
puțin de cinci arădeni 
în ECHIPA ETAPEI. 
Dacă pentru noi, cei

Cristian MANTU
(Continuare in pag. 

a 3-a)

Curajosul challenger Petre Păcuraru (l.G.O.R. 
Galați), în luptă pentru Centura „Sportul", 
suportă asaltul experimentatului Gheorghe 
Bădoi (stingă), în cadrul galei de la Galați. 
(în pag a 2-a. la rubrica de box — alte 
amănunte în legătură cu desfășurarea între

cerilor pentru Centura „Sportul")

u 15—-20 de ani în orrrtâ. Ca
pitala și alte centre sportive 
din taro erau împănate cu 
mici baze, pe care pulsa o 
intensa activitate. Sâ ne amin
tim doar de B.N R., B.C.R., 

C.F.R., „Dreptul", P.T.T., Bragadiru la 
București, Electrica la Timișoara, Copoul 
la lași. In plus, unele mori stadioane, 
„Federajia" și A.N.E.F.-ul la București, 
Babeș-Bolyai la Cluj, aveau porțile 
larg deschise tineretului dornic să 
petreacă o dupâ-amiazo pe pistele de 
atletism sau pe terenurile de volei, 
baschet, handbal și fotbal. La termi
narea orelor de curs, elevii, studenții, 
salariafii întreprinderilor și instituțiilor 
făceau „doi pași" de la locul de învă- 
tămînt sau de producție și pu’eau să 
practice sportul preferat. Antrenamente 
organizate existau și pe atunci, dar ele 
erau completate cu multe ore de pre
gătire, numită acum individualizată,
practicată pe vremuri sub formă de
miuță. Baschetbaliștii mai vechi isi
amintesc că Nae Bădulescu. Ută Vu- 
lescu, Andrei Folbert ș.a puteau fi
văzuți, la 6 sau 22, exersînd cu insis 
tentă aruncările la cos, driblingul, pa 
sele. Bineînțeles, erau nelipsiți la antre
namentele organizate, care însă ca du
rată și intensitate nu reprezentau nici 
Jumătate din efortul consumat în așa- 
zisele miuîe.

Ce legătură au micile baze, de care 
aminteam în primele rinduri, cu orele 
de pregătire din afara antrenamentelor 
oficiale ? Una singură, esențială : spor
tivul își permitea să facă zilnic antre
nament, deoarece terenul se afla ta 
nici cincț minute de cosă sau de școală 
De ce nu se mai poate face acum 
acest lucru ? Pentru că, din motive 
obiective, dar mai ales subiective, tere
nurile respective au fost desființate 
sau se află în stare de paragină (ați 
vizitat de curînd „Dreptul" ?), altele 
nu au fost amenajate, iar actualele 
baze sînt fie puține la număr si îm
prăștiate în cele mai Îndepărtate col
țuri ale Bucuresfiului, fie ferecate cu 
lanțuri și lacăte. Si nici în alte orașe 
ale tării situația nu este mai bună (la 
Tg. Mureș, de exemplu, mai ființează 
o singură bază pentru baschet, din 
cîteva zeci cîte erau înainte).

Sporirea numărului orelor de pregă
tire (sâ le zicem antrenament indivi
dualizat, dacă miuta nu este prea știin
țifică), crearea posibilității practicării 
sporturilor favorite de către cit mai 
mulți tineri (deci atingerea scopului 
social al sportului și asigurarea unei 
baze cu adevărat de mase), facilitarea 
organizării cit mai multor competiții 
pentru toate categoriile de sportivi 
(întrecerile între echipele instituțiilor și 
întreprinderilor, campionatele școlărești 
și studențești, au fost întotdeauna 
izvoare de reale talente), sînt numai 
cîteva din argumentele care pledează 
pentru reapariția micilor baze sportive.

A venit primăvara. Pomîntul mus
tește, iar pomii înmuguriți îndeamnă 
la mișcare în aer . la aerisirea
după care s-a tînjit în cursul iernii. 
Tineretul dorește să facă sport. Gt 
mai mult. Să i se dea această posibi
litate. Conducerile școlilor, facultăților, 
întreprinderilor și instituțiilor, comitetele 
U.T.C., consiliile județene și municipale 
pentru educație fizică și sport, sînt 
organele care pot aduce întîia, și cea 
mai importantă contribuție. In primul 
rînd, prin amenajarea în incinta sau 
în apropierea școlilor, facultăților, între
prinderilor și instituțiilor a unor adevă
rate șantiere sportive ale tineretului, oie 
primăverii.

Cei în drept au cuvînful.

D. STANCULESCU
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pentru meciul Dinu-AntoniaInteres enorm
„SPORTUL" la Canstanța

Articolul intitulat „AICI NE 
AFLĂM în car© puneam în 
discuție situația necorespun- 
zătoare a patinajului de vite
ză din țara noastră, a găsit 
un larg ecou în rîndurile spe
cialiștilor, sportivilor și iubi
torilor sportului p© pațin© ra? 
pide, Aceștia nC’SU trimiș Jn 
redacție scrisori, în care ana
lizează actualul stadiu al vi
tezei pe gheață, făcînd inte
resante propuneri. Iată opi
niile unor antrenori din Cluj, 
singura localitate unde sînt 
două secții de performanță; 
Agrononțîa Și C-S.M.

Cine poate fi selecționat 
pentru patinajul de parfor- 
manță 7 Sîpț dona categorii 

1. acei 
ani marș 

PU 
cu

El
multe școli de instructori, iar 
pe actuajii vitgziștj fnmțgși 
să-i pregătim pentru a deveni 
antrenori.

Zolicm SZEKELY
antrenor la Agronomia Cluj

zv

In plină
dispută

de „materie primă" : 
copiț între 6—14 
practică un sport îprudiț 
patinajul; k începători, 
fizic adecvat.

Pppa ce începătorii se 
miliarizează cu „patinele 
lungj“, ui/mează învățarea ele
mentelor de bază, abecedarul 
vitezei pe gheață, pentru 
care sînt sțript necesare ma
terialele specifice : patine de

fa-

vjteză, coștpme etp., de care 
ducem o acută lipsă. Trecîpd 
peste această greutate, se cere 
o atenție deosebită programu
lui de pregătire a tinerilor, 
timpul pentru perfecționarea 
elementelor talentate fiind de 
2—3 ani, iar producția de pa
tinatori de valoare de l:J0. 
Apare, deci, nevoia cadrelor 
tehnice- a jnstrnctorilpr șj an
trenorilor calificați. Pin pă
cate, la ora actuală dispunem 
de un număr nepețmiș de mic 
de tehnicieni activi : GiXd 
PE ÎNTREAGA ȚARA ! Or, în 
asemenea condiții ou ypm pu
tea să ne urnim din loc. Prin 
urmare, trebuie să-i ațrpgem 
in această muncă pe foștii pa
tinatori, să organizăm cit mai

„Cupa Primăverii"

Amănunte din seria a ll-a

LclJJțȘl Lțlll ? W-y-
ria a II-a (provincie).

RULMENTUL BÎRLAD — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 11—6 
(11—3). Gazdele au înscris puncte
le numai între minutele 15 și 28. 
S-au evidențiat Fioreseu, Bogoș 
și Mihalașcu de la Rulmentul, 
Dîiță de la oaspeți. Punctele au 
fost realizate de Bărgâunaș (în
cercare transformată de Țopa), 
Bogoș (încercare) și Rășcanu (în
cercare) pentru gazde și de 
Duță (două lovituri de pedeapsă) 
pentru timișoreni. Foarte bun 
arbitrajul lui V. Cișmaș — Bucu
rești.

N. CERNAȚESCU—coresp.

AGRONOMIA CLUJ — FARUL 
CONSTANȚA 3—3 (0—3). Jocul a 
fost frumos, iar rezultatul echi
tabil. Punctele au fost realizate 
de Zamfirescu (lovitură de pe
deapsă) pentru' Farul și de He-

geă (uipercarp) pentru clujeni, a 
arbitrat taine I. Dumitrescu — 
București.

M. KAI1U—coresp.
POLITEHNICA IAȘI — ȘTIIN

ȚA PEȚRQȘRNi 9-3 (Ș—3). le- 
ȘPOii au doipipat mgț mult, dar 
linia lor de trei sferturi nu a 
funcționat cum trebuip. Scqrul a 
fqst clescliiș dp gazde prin Ro
senberg (lovitură de pedeapsă) și 
majorat <je Homană (drop-goal). 
Știința a ledus prin Sabau (lo
vitura de pedeapsă), iar Bosen
berg a stabilit scorul final cp 
doua minute înainte de termina
rea partidei (lovitură de pedeap
să). Arbitrul I. Witting — Bucu
rești, care a condus foarte bine, 
i-a eliminat în min. 57 pe Senic 
(Politehnica) șj Truță (Știința).

V. DIACONESCU—coresp.
O lăudabilă inițiativă a federa

ției de specialitate a prins viață 
și dă roade oare i-ar justifica o 
popularizare largă în viitor (ne 
angajăm și noi să o sprijinim în 
acest sens). Este vorba de în
trecerea echipelor bucureștene de 
tineret, participarea '
rezervată tinerilor între 
de ani, cărora li se facilitează 
mult, trecerea la seniorat. 
ciurile de pînă acum, 

■tot în „Cupa Primăverii", 
oferit exemple demne de

Felicitări !

fiindu-le
i8—21

Me- 
conțîpd 

ne-șau 
urinat.

Dispută nu lipsită de pericole pentru un balon care... nu mai 
este prezent (fază din meciul Grivița Roșie — Steaua)

Fptp: M. RADULESCU

Singurul patinoar din Cluj, 
amenajat pe un Jac natural, se 
află în adminiștrarea iritre- 
prinderii comunale, care nu 
depune nici un efort penlrn 
biipa ini întreținere. Nu de 
mult a fost desființată gar
deroba- Unde se vor echipa 
sportivii 7 Antrenamentele pa
tinatorilor de performantă se 
desfășoară în funcție da pro- 
eranml publicului. Sportivii 
sînt excluși de pe gheată, fiind 
nevoiți să plătească bilet de 
intrare, pentru a-și completa 
antrenamentele, pe asemenea, 
I.C.C. nu este dispusă să în
chirieze pista peptru diferite 
concursuri, jar atunci cînd ni 
se pune la dispoziție lacul, nu 
se asigură o aheață de cali
tate satisfăcătoare. Pan za; 
lipsa de oameni inițiați pen
tru pregătirea ei, cijrățiFsa 
pistei fă'pîndu-se cp mătură
tori de pe stradă- La o poph 
petiție a fpșt nevoie pa ofL 
cialii și șpprtivii să pregăteas
că gheața, timpul a trecut și 
concursul nil s-a mai putut 
termina-

Avînd în vedere cele de mai 
sus, este lesne de înțeles în 
ce condiții se pregătesc pati
natorii din Cluj- Pînă se va 
construi yn patinoar artificial, 
se impține ca administrarea 
lacului pe timpul iernii să fie 
transferată unei întreprinderi 
specializate !

Ștefan ERD6SY 
antrenor la C.S.M. Cluj

Excepția. tăcînd primele două 
Incuri, pentru care Dinamo 
București șj Steaua la băieți- 
Politehnica București și Rapid 
la fete nu au coptracandidgi, 
disputa pentru celelalte locuri 
fruntașe ațe diviziei A este deo
sebit de echilibrată, pasionantă 
chiar. Pozițiile fiecărei forma
ții «înt efemerpi flecare etapă 
aducind mqdiflcări mai 
sau mai puțin importante 
tru moment, dar care șe 
dovedi decisive îp finalul 
pipnatuțui- Pe petrec chiar și 
curiozități, nelipsite, însă, în 
așș-?ișul joe al eifrelpr și al 
clasamentelor. Politehnica .Ga
lați, da pildă, deși a pierdut 
parțjda cu Universitatea Cluj 
și deci un punct, a— urcat de 
pe locul s pe locul 5 în clasa
ment- De altfel, trebuie spus 
că lupta pentru ocuparea locu
rilor 3—4 în ierarhia echipelor 
masculine devine din ce în c®

CONSTANȚA, 1 (Prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
Lotul olimpic de box a SQSÎt 
duminică seara. Ja Constanța. 
Vedetele sportului nostru cu 
mănuși au fost așteptate în 
fața hotelului Continental de 
numeroși iubitori ai piigjlis- 
mulub fapt pare ne determină 
să credem, că Sala Sporturilor

^Fl

mplt 
pen- 

vpr 
carp-r

... .............................,..... . j din localitate
ya fj Înotă cp asalt marți seara.

Fără îndoială, capiii de afiș ai reuniunii 
îl constituie partida Dinu—Antonin. Aceasta, 
deoarece boxerul eonstănțean îfii pune în 
joc centura ” „SPQR.TUI(!i și pentru că este 
prima confruntare dintre acești sportivi de 
frunte. Atît Dinii, pft șj Antoniu an evitat 
șă ne dea un pronostic, dar ambii sțnt 
optimiști. Luni dimineața am stat de vorbă 
cu antrenorul Ni BUză, care, la întrebarea : 
„Dinu sau Antonin ?“ ne-a dat un răspuns-,-

Iijiii.inw.ini (im mm   o—■ lin■ I mu

Scăpată pe c(țntr(mtael 
Szfțbaăas ți.C.l'.) se în
dreaptă spre cașul adverș, 
urmărită de orădencele 
Mesaros (nr. 8) și MțJwț. 
Szabadoș va inșerie, dar 
pîiiă la urmă victoria îi 

va surîde Crișului
Foto: V. BAGE AC

i—a
Clujenii au dominat

la ea concu-

Raliul de Vest

Duminică s-a desfășurat 
„Raliul de Veșt“, organizat de 
filișla A.C.R. Maramureș, în 
colaborare cu agenția Q.N-T. 
Baia Mare și cu C.J.E.F.S. 
Maramureș. Au participat 
peste 20 de echipaje din 
București. Cluj, Oradea, Satu 
Mare și Baia Mare. Automo- 
biliștii au parcurs 508 km 
pe traseul Baia Mare — Dej — 
Cluj — Huedin — Oradea — 
Satu Mare — Baia Mare. Ei 
au luat parte la: o probă 
de viteză în coastă (2 km 
pe Dealul Mesteacăn), o pro
bă de viteză pe circuit la 
Oradea și două probe de în- 
demînare la Cluj și Baia 
JV+fjre. Locul I i~a revenit 
echipajului clujean L. Bor- 
bely—Al, ilaiăsz (Renault 10 
Major), urmat de cuplul clu- 
jean C, Hosu—R. IȚanczel 
(Renault 10 Major) și echipa 
oiăcjeană A. Gașpar—D. Ro- 
șianu (Renault 16). La clasa 
sub 1000 cmc a 
pajul clujean F.
ciut

cîștîgat echi-
Bran—T. Su-

mai pasionantă, 
rînd cu șanse foarte apropiate 
Politehnica București, Universi
tatea Cluj, Politehnica Galați, 
I.C.F. șj Universitatea Timișoa
ra. Despre studenții timișoreni 
trebuie spus că, după o perioa
dă destul de îndelungată de a- 
nonimaț, acum dau impresia că 
vor să revină în plutonul frun
taș. Eșta cert eă prezența lui 
Czmor, principal realizator, a 
avut un rol hotărîtor în com
portarea Universității- Cit pri
vește retrogradarea, spectrul a- 
cesteia amenință nu mai puțin 
de 5 echipe: Comerțul Tg. Mu
reș, Crișul Oradea, Farul Con
stanța, Rapid și Politehnica 
Iași.

Lg fete, cp excepția victoriei
- Crișul

: deo-
liHsriif.eîor CC ța 1 
asupra l.C.F.-tiluj, nimic 
șebjt.

TOHATAN
coresp. principal

T.
MASCULIN

LA
@ Partida retur Steaua 

București—Sparta Bin o din se- 
miiinalele C.C.E. va avea loc 
la 24 aprilie în șala Floreasca 
'■lip. Capitals. A fost stabilită 
data primului joc dintre Di
namo București și Ț.S.K.A. (fe
minin) : 14 aprilie, la Mpșcpya.

CLASAMENTELE
DUPĂ JOCURILE DE DUMINICA

DIVIZIA A 
masculin 

seria

1 Politehnica
2 Rapid
3 Tractorul

4 Celuloza
5 Farul
6 Minerul.

a Il-a

10 9 1 29: 7
10 9 1 27: 9
10 3 7 14:22

3 7
3
3

10
10
10

7
7

19
19
13
13
13

13:22
14:25
11:23 13

Feminin

Un spectacol reconfortant
Cine a .petrecut o săptămî- 

nă pe terenurile roșii ale 
Centrului de antrenament 
nr. 2, urmărind întrecerile ti
nerilor tenismani care și-au 
disputat „Cupa Municipiului 
București'1, la a treia ediție, 

' spune că a făcut o 
cură de optimism. Evi- 
pleci reconfortat de la 
spectacol de tinerețe și 
pe care ni l-au oferit

poate 
bynă 
dent, 
acest 
ayînt 
cej aproape 200 de mici și 
mai mari tenismani, viitorii 
ași ai rachetei, schimbul de 
mîine al lui Tiriac și Năs- 
tase. Orice urmă de scepti
cism ți se risipește după ce 
ai văzut două-trei schimburi 
de mingi între „finaliștii" 
înalți de-o șchioapă, care tră
dează știință de carte. Iar la 
categoriile mari, de pildă, 
Viorel Sotiriu și Dumitru 
Hărădău ne-au oferit o luptă 
plină de momente palpitante, 
o adevărată finală de cam
pionat.

Dar să facem loc rezultate
lor tehnice, pe categorii, în 
semifinale și finale : BĂIEȚI. 
Cat. 11—12 ani: C. Ionescu 
(Dinamo) — M. Tăbăraș (Pro-

Hagiu
13—14 

V. 
A.

La sfîrșițul săptămînii tre
cute, peste 200 de elevi și s- 
leye din mai multe județe 
ale țării au participat la fi
nalele campionatelor națio
nale școlare de schi. Desfă
șurată pe un timp admirabil 
și beneficiind de-o organi
zare foarte bună, competiția 
s-a bucurat de mult succes. 
S-pu evidențiat cu acest pri
lej schiori școlari din centre 
ca Fundata, Cîmpulupg MoL 
dovenesc. Sinaia, Bușteni, 
Rîșnov .Reșița. Brașov, pre
cum și din alte județe în 
oaie schiul se bucură de sim
patie.

S-au disputai probe de sla
lom uriaș și slalom special 
(îri Kantzel) șj cupe indi
viduale și ștafete de fond (în 
Poiana Ruia). Iată si cam
pionii : SLALOM SPECIAL, 
junioare mari : Eva Makos 
(liceul M. Ciuc) 61,10 ; juni
oare mici : Maria Roșeuleț 
(lie. Predeal) 68,14 ; juniori 
mari : S. Stroie (lie. Bușteni) 
70,11 j juniori mici i Al. Bog-

diplomatic i „Dinu are de par
tea lui viteza și chiar forța, 
în palmaresul Său Dir.u are 
mai mult» victorii îhăinte de 
limită. Cred că meciul va fi 
decis de rezistenta celor doi 
boxeri11.

Și campionul Gh. Chivăr își
va pune centura în joc aici, la Constanța. 
Chellengerul său estedinamovistul I- Olteanu, 
care, după afirmațiile antrenorului său, 
C. Nour, s-a pregătit în mod deosebit pentru 
acest meci. Centura ,,SPQRTUL“_ îi va rpai 
pupe, pentru prima dată, față în față P» 
I. Pițu (Farul) și pe craiovepnul E- Constan- 
tineseu. Spectatorii cpnstănțeni vor avea pri
lejul să-i vadă evoluînd și pe ceilalți mem
bri ai lotului olimpic, printre care Gruiescu 
Ciucă și BădPi- Adversarii acestora vor fi 
boxeri de ia Farul. «

Romeo CÂLARAȘANU

Ciștigătorii zonelor
de la Suceava și Baia Mare

La Suceava, timp de trei zile, 
Șalg sporturilor a găzduit etapa 
de zonă a campionatului repu
blican de box pentru juniori. 
La întreceri au participat bo
xeri din orașele: ResMn, Tg, 
Mureș, Gh, Gheorghiu-Dpj, Be- 
cău, Buhuși, lași, Vatra Bor
nei, Fălticeni, Botoșani și Su
ceava. Partidele au fost, în ge
neral, de bună calitate, iar din
tre ținerii pugiiiști, o bună im- 
preșiă- au lăsat: Șt, Vitalios, E. 
Garea, A. Kelemen, T. Ceobo- 
țaru, V. Ciuran, p. Bodale- 
Corpul de arbitri format din: 
B. Robert — delegat general al 
F.R.B., I. chendreanu și F. Fe?- 
berț (Cluj), p. Bocîrng și Al, 
Mihăileșcu (Brăjla), J. Megieș
ea (București) a condus exce
lent. Iată ciștigătorii în ordinea 
categoriilor: Juniori mici: Șt. 
Vitglios (Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej), V. Pintilie (Iași), Gh. Ra- 
coviță (Iași), E- Gorea (Reghin), 
Șt. Călin (Bacău), T. Ceobotaru 
(Iași), A. Ciaicovschi (Iași), F. 
Costinescu (Iași), A. Vas (Tg. 
Mureș), I. Mocanu (Iași), N 
Cara (Fălticeni), M- Stan (Fălti
ceni), juniori mari: Gh. Feram 
(Fălticeni), D. Călip (Iași), L

Agape (Iași), M. Tonj (Gh. 
Gheorghiti-Dej), A. Jțelpmen 
(Tg. Mureș), P. Bodale (Sucea
va), P, Benko (Tg, Mureș), C. 
Melinte (Iași), P. Tănașe (Iași). 
V, Ciurarm (Iași), D- pînzaru 
(Iași), p. Seara (Botoșani). (C. 
ALEXA - corespondent).

Șj la Baia Mare au fost de
semnați ciștigătorii de zonă ai 
campionatului republican do 
box pentru juniori. Iată învin
gătorii In ordinea categoriilor; 
juniori mici: A. Cirnpcanu 
(Cluj), L Hartz (Cluj), I. Hor- 
vat (Oradea), N. Duca (Oradea), 
N- Prunea (Cluj), p. Pop (Bata 
Mare), i. Gîrda (Cluj), ș. Gron- 
cea (Brad), A. Corolanu (Satu 
Mare), V. Chioreanu (Baia Ma
re). Juniori mari: V. Budău 
(Cîrnpta Trirzii), V. Lako (Cîm- 
pia Turzii), C. Mladin (Hune
doara), O. Auderco (Cluj), A. 
Badea (Hunedoara), I. Mathe 
(Cluj), G. Toțh (Baia Mare), 
G. Feteanu (Cluj), V. Frînc 
(Baia Mare), Gh. Fprdui (Cu- 
gir), I. Siliște (Satu Mare). Bo
xerii L MHm>c (Satu Mare) și 
V. îțenica (Cluj) s-au calificat 
fără adversari.

SI
Seria a Il-a

1 înainte Tlm. 12 11
2 Poltt. Timișoara 12 9
3 Eleetroputere Craiova

l?
4 univ. Timișoara i?
5 Univ. Craiova . 12

t
7

r. „™_T„ „ 4 
ița Petroșepi 1? 4
■ja Arad 12 3.zi-------------  • j

4 Uțliv. TltnlșQ--;
5 Univ. Craio

0
7 Glorj .
8 Creația brașov

Seria a
1 progresul pyg.
2 Polii. Brașov
s semănătoarea Bec.
4 Medicina Buc,s Polii, iași6 Urijv. București
7 Construcții Byc.
8 pacja Brăila

i? 
in-»
1? 12
12 10

16
16
16
14

24
22

greșul) 6—5, 6—0 : C. Felea' 
(Se. sp. 2) — N. Bîrșan (Bra
șov) 6—3, 4—6, 6—0 ; C. Fe
lea — C. Ionescu 6—1, 6—1. 
Cat. 13—14 ani: C. Curcă 
(Prog.) — FI. Manea (Din.) 
6—1, 5—6, 6—3 ; Țr. Marcu 
(Brașov) — R. Giurgiu (Ora
dea) 6—1, 6—3 ; Tr. Marcu — 
C. Curcă 5—6, 6—4, 6—0.
Cat. 15—16 ani: S. Cernăia- 
nu (Șc. sp. 2) — M. Cristeșcu 
(Cluj) 6—0, 6—2 ; G. Turcu 
(Șc. sp. 2) — D. Nemeș (Ga
lați) 6—0, 6—2 ; G. Turcu — 
S. Cernăianu 7—5, 6—1. Cat. 
17—18 ani: V. Sotiriu (Con
structorul) — N. Costinescu 
(Șc. sp. 2) 6—1, 6—1 ; D. Hă
rădău (Hunedoara) — A. Sa- 
rău (Din.) 6—1, 6—0 ; V. So
tiriu — D. Hărădău 7—5, 
3—6, 6—4. FETE. Cat. 11—12 
ani: M. Simionescu (Din.) —

I. Braștin (Arad) fi—1, 6—3 ; 
M- Hagiu (Din.) — Z. Stru- 
lea (Hunedoara) 6—0, 6—2 ; 
M. Simionescu — M. 
6—1, 3—6, 6—3. Cat. 
ani : Cr. Bădin (Din.)
Ruzici (Din.) 6—3, 6—3 ;
Floreșteanu (Șc. sp. 2) — M. 
Denov (Arad) 6—1, 6—1 ; A. 
Floreșteanu — Cr. Bădin 6—2, 
6—4. Cat. 15—16 ani : Z. Tu- 
dose (Prog.) — E. Takacs (Hu
nedoara) 3—6, 6—3, 6—2 ; E. 
Cotuna (Șc. sp. 2) — A. Că
lina (Șc. sp. 2) 6—4, 6—1 ; 
E. Cotuna — Z. Tudose 6—3, 
6—3. Cat, 17—18 ani: A. Cîr- 
naru (Din.) — L. Tănăsescu 
(Cluj) 6—1, 6—3 ; V. Balaj 
(Steaua) — L. Cobzuc (Șc. 
sp. 2) 6—0, 6—0 ; V. Balaj — 
A. Cîrnaru 6—3, 3—6, 6—3.

O mențiune pentru buna or
ganizare a întrecerilor — asi
gurată de secția de tenis a 
Școlii sportive nr. 2 Bucu
rești — ca și pentru munca 
apreciabilă a antrenorilor, 
care pregătesc cu rîvnă pe 
toți acești sportivi, speranțele 
tenisului nostru.

Radu VOIA

București ft)
15 15 0 1264— 935

(2) 1Ș 1 j J J2!)3— 981

15' ă ă 1004 962
4 Universitatea Cluj

15 8 7 1078—1025
5 Politehnica Galati (6)

15 7 8 11)57—1106
5 I.C.F. (5) 15 7 J 97?— 993 22

7 Universitatea Timișoara (7)
15 7 8 1038—1066 22

8 Politehnica Iași (3)
15 6 9 946—1133 21

9 Rapid (9) 15 5 10 1065—1063 20
10 Farul Constanța (12)

15 4 11 897—1009
11 Crișul Oradea (10)

15 4 ți 874—1051
12 cqmerțul Tg. Mureș (11)

15 4 11 966—1100

FEMININ

1 Politehnica București (1)
13 13 0 831—573

2 Rapid București (2)
14 11

3 Voința Brașov (5)
14 7
Cluj

14 7
14 7
București (6)

14 5 8 527—501 20
7 Mureșul Tg. Mureș (7)

14 5 9 667—780 19
8 Crișul Oradea (10)

13 5 8 643—633
9 Voința București (8)

14 4 10 678—775
10 Progresul București (9)

14 4 10 664—720 18

1 Dinșjnp

2 Steaua . . . ...
3 Politehnica JȘpciiy.ești (3)

4 Universitatea

5 I.C.F. (3)
6 Constructorul

3 832—654

30
29

24

23

22

19

19

19

26

25

7
(4)
7 714—727 21
7 689—720 21

660—672 21

18

18 ț

SLA- 
mari: 
nr. 2 
Plici: 
nr, 2 
rpari :
Cluj)

1 Dinamo
2 Rapid
3 Penicilina
4 Q.S.M. Sibiu
5 C. P. București
6 Farul
7 Univ. Craiova
8 Univ. Cluj
9 Me.dipina

10 Drapelul r. Sibiu 12

12 12
12 11
1P 9
18 8
13 8
13 6
13 3
12 3
13 2

0
1
4 29:16 22
5 31:23 21
5 27-24 21
7 25:29 19
.0 10:34 16
9 15:29 15

LI 12:33 15
.1 9:33 13

36: 3 24
35: 5 23

12
12
12
18
12
18

Fejplniji 
seria

î univ. Timișoara
2 Sănătatea Arad

I
U U u ~

20
17
10
1616

DIVIZIA b 
masculin 
seria I

Sibiu
C. Turzii 

Cluj

1 A.S.A.
2 Ipd- ș.
3 Polit.
4 Prog. suceava
5 C.F.R. — ;
6 Cooperatorul

7 Fed, Tg. Mpreș. 11
8 Pedag. Oradea 12

Cluj

12
12
11
12
11
11

9 3
8 4
8 3
7 -5

21
20
19
19
17
14
14
14

. . .........  ,„4| Will 19
3 Mec), Tg. Mureș jl 9 3 35:14 19
t Cqrvipijt Deva ll 7 ș 23:15 18. .. 3 8 JȘ.JI 15

.. 3 8 15:26 14
Cluj

11 § 8 18:88 1412 2 10 11:34 14
H-a

ll P 33= § gg8 3 27:17 19
7 § 24:18 19
fi S șțliș 185 7 ?3:25 17
4 7 18:35 15 
? 8 17:87 14
? W 17:30 14

4 Viitorul Buc.
5 Univ. Iași 
ș §c- sp, Bacău7 Pollt: Galati
8 A.Ș.E. Bucin-BȘti 12 1 11 8:33 12

9 în zigrul nostru <je ieri 
a apărut greșit (din pauza re- 
pepționării erongt© prin telefon) 
rezultatul partidei dintre Po
litehnica Galati Și Universi
tatea București, car© s-a înche
iat cp scorul de 3—0 (3, 9. 8) 
în favoarea Universității Bucu
rești,

6 Partida Se- sp. Bacău — 
A.S.E. București 3—1 (—13, 6, 
13, 5).

dan (lie. Sinaia) 67,14 ; 
LQM URIAȘ, junioare 
Dorina Munțeanu (Ijc. 
Brașov) 1:18,2; junioare 
Daniela Munțeanu (fie. 
Brașov) 1:15,0; juniori 
Z. Hambricht (lie. nr. 2 
1:13,1 ;

dan (Ho- Sinaia) 1:01,1; ȚQND 
junioare miei (3 km) : RJena 
Bășea (șc, gen, Fundata) 
13,53 ; junioare mari (5 h'țn): 
jpărpșpîțiyu Cpjocaru (lip. 
cîmputong. Moidoveneși?) 
19,36 ; juniori mici (5 km) i 
N. Cristoîoveanu (șc. gen.

Rîșnov) 17,47: juniori mari 
(10 kip): P. Chifiluș (lie. Va
tra Doi nei) 35,26 ; ștafpta ju
nioare (3 x 3 km) : Județul 
Brașov I; juniori (3 x 5 km) 
Județul Brașoy I.

La Buhuși, timp de trei 
zile, patru formații feminine, 
Universitatea București, Texti
la Buhuși, Politehnica Galați 
și Halloren Halle din R.D. 
Germană, și-au disputat în-, 
tîietatea în prima ediție a 
Cupei Primăverii, competiție 
organizată de asociația spor
tivă Textila din localitate.

Jocuri de bun nivel tehnic, 
un public numeros și entu
ziast (în fiecare zi de între
ceri — peste 3 000 de specta
tori), o organizare excelentă 
(subliniem contribuția deose
bită adusă de directorul fa
bricii, C. Baciu), iată atribu
tele acestei reușite competi
ții. Trofeul oferit de organi
zatori (o frumoasă cupă de 
cristal) i-a revenit pe mepit 
echipei cel mai bine pregă
tite, Universitatea București 
(antrenor C. Popescu). Q com
portare frumoasă a avut și

Carol GRUIA-cpreșp, ppjnc.juniori mici : AJ. Rpg-

Timp de două zjle, 78 dg 
tineri luptători din cadrul 
municipiului București s-au 
întrecut în sala clubului Pro
gresul pentru calificarea în 
finala pe țară a campionatu
lui republican (libere). Pe cele 
trei saltele ei ș-pu pre
zentat cu lecțiile bipe învă
țate, furnizînd întreceri vju 
disputata. Merită a fi eyiden- 

antrendruiui V- 
dg i<* clubul 
prjpiij clasați: 
1. P. ionițA 

V. Gheorghe 
Arapu (Șa, sp.

țiați elevi) 
Constantinescu 
Progresul. Iată 
cat. 48 kg — 
(Progresul), 2. 
(Metalul), 3. I.

Juniorii bucureșteni 
și-au desemnat finaliștii

cat. 52 kg — 1. f
Voi 

. Ro

Energia)........
SANDU (Progresul), 2. P. 
cp ($<•. sp. Eiiergip), 3. N 
man (Rapid); cat. 56 
M- MARIN (Progrg: 
Petrescu (Pi 
ppșcy (Răpi
1. E. GHEO
2. C. Ștefar 
Qcjiepan (P 
kg — 1. M
2. R. Rpmjtraciie (Rapid), 
I. Alexandri. ' 
70 kg — 1. C 
greșul), 2. C. Stativa (Viitorul).
3. FI. Andrei (Șc. sp. Energia); 
cat, 75kg — 1. I, DUMITRU

Ț 
(Progresul) ; cat, 
ANTONIE (Pro,

1)

(Viitorul), g, N, Țugui (Rapid), 
3. a. șițrnc (Pinamph pat. și 
)ig — L F, MINA (Rapid). 2. 
C. Popa (Dinamo). 3. A. Ba
ban (Progresul) ; cat, 87 kg — 
1. ST. POPESCU (Rapid). 2. 
I. Ghindă (Progresul), 3. L. 
prama (Dinamo); cat. 1* 87 
kg — 1. M. TEQDOSIU (Șc. 
șp .Energia), 2. M, Dobrip (Ra
pid), 3. N, Dobre (Rapid).

Primii doi clasați la fiecare 
categorie vor participa la fi- 
nalele campionatului republi
can, care vor avea loc la 
Constanța în zilele de 10, 11 
și 13 mau

12 
U 
if r

5 Medipjpa Cluj 
’ c'~ — Oradea

Bălceșpu

oradea
Serj© a

1 ț.c.f. București
2 §c. șp. constanța
3 Vpijlța M. Ciuc

4 șănaiama Țjrg. jg
5 Tricotajul Brașov J2
6 Poiiț. Brașov iț 
7. .Șliinla Gaieștj ll
8 FlacArg r. BUC, 1?

Seria a Iii-a
1 Ceahlăul P. Neamț

Jl 10
2 Progresul Buc. j2 9
3 Univ. București 12 7

6 Șp. sp.
7 Lip. N-

8 PejJgg.

11
J1
13

1 52: 6 21
3 32:16 21
5 24:20 19

® Turneul final al campio
natului național (masculin) se 
va disputa (în sala Floreasca). 
după următorul program: joi 
4 aprilie, de la ora 17: Dinamo 
București—Politehnica Galați, 
Steaua—Rapid ; 5 apriJip, ora 
17: Plnamo—Rapid, Steaua— 
Politehnica ; 6 aprilie, ora 17: 
Rapid—Politehnica, Steaua— 
Dinamo. Echipele încap luptă 
CU următoarea situație în cla
sament :
1. Steaua
2. Politehnica
3. Rapid

4. Dinamo 27: 9 19 
27:11 13

h
echipa de divizie B, Textila 
(antrenor M. Crețu), clasată 
pe Ipcul sepund, care în acest 
sezon se pare, că a pășit cu 
dreptul (locul II și în Cupa 
F.R.H.). Ocupanta poziției a 
III-a, Politehnica Galați, după 
două meciuri mai slabe, a fă
cut o partidă bună în compa
nia formației Halloren Halle. 
Aceasta, în ciuda faptului că 
a pierdut toate partidele (la

diferențe minime), a lăsat o 
bună impresie prin jocul său 
variat și spectaculos. Dar, 
oboseala din jocurile anteri
oare și-a spus cuvîptul.

In acest turneu s-au remar
cat : Leonte, Șramco, Cieeu. 
Furcoi, Nicolae (Univ.), ,Șer- 
ban, Munțeanu (Textila), Oțe- 
lea, Modorcea (Politehnica), 
Kipping,_ Reicjl (Halloren). 
Menționăm arbitrajele btipe 
prestate de Grebenișan ('l'g. 
Mureș) și Rafroveanu (Bucu
rești).

Astfel de turnee (mai ales 
în condiții excelente de orga
nizare ca la Buhuși) am dori 
Cit mai multe. Ar fi în fa
voarea acestui frumos sport.

Gh. RANGU

ecranului 59cm
Lei 5.100

0 NOUĂ ÎNTRECERE
întrecerile tinerilor hocheiști 

continuă. La numai două zile 
de la Cupa speranțelor, ju
niorii bucureșteni își djspu- 
tă întîietatea într-o nouă com
petiție, de data pceasta în 
organizarea clubujuj șpprtjv 
Olimpia. Participă următoa
rele echipe : steaua. Dinamo, 
ț'ouslructorul și Olisnida. Șe 
joacă sistem eliminatoriu. 
Partidele au loc (pe patinoa
rul „23 August11 din Capitală) 
azi și mîine, începînd de la 
ora 17,30.

diaqonala 
ecranului 47Cm.

Lei 4.000



Nr. 141 (5575) HjMMB Pag. a §-S

O fotografie care „vorbește" despre dinamismul Si spectaculozitatea fotbalului. In ceea ce 
priveze speetamlazițotea imaginea surprinsă de’A. HOSfiNȚHAL ne pune in fața unor... 
exagerări, atât Cgmwt, partatvi Tăi F.p. Argeș, ciț și Dfpu (Dinqmo București) intervenind 

periculos, cu piciorul înainte

Călin ANTONESCU

BADEA REDIVIVUS

conti-

nejustificat de arpi- 
celelalte ?
puțin zece 
clare decît

Celelalte 
și evi- 
aceaista. 
băcăua- 
ei care

obtemeneo să se 
de Adam. Dar n-a fost 
dragă Deliu !
Pitești, tînărul. atacant 
Tacoi (21 de ani, pro-

foarte periculos, ma- 
inteligenț, pășind 

și rapid, realizînd, în 
o suită de mari oca-

Oltenești...

e prea gra^gv), studenții

MllNE, OPTIMILE
CUPEI ROMÂNIEI

Dumitraehe
în a£ai?ă

Mîine, pe 8 stadioane din țară se vor deșfășura optimile 
de finală ale Cupei României. Cele 16 formații rămase în. 
cursa își dispută întîietatea pe terenuri neutre. în lupta 
pentru cucerirea trofeului au rămas 11 echipe din prima di
vizie și 5 din cea secundă. Sorții au decis cîteva partide de 
mare atractivitate, cum sînt: Petrolul — Dinamo Bacău, 
Rapid — „UM Craiova și „U“ Cluj — Progresul.

Bijcureștenilor le este rezervat meciul dintre VAGONUL 
ARAD și JIJJL, pare va avea lo<j mîine pe stadionul Giulești. 
Desigur că evoluția, pentru prima oară în Capitală, a lide- 
rțțjui seriei a II-a 
fotbaliștii antrenați 
această serie.

Iată programul 
fășura „optimile1*:
Rapid — „U‘* Craiova Ia PITEȘTI, C.F.R. Timișoara — 
Tg. Mureș la SIBIU, Politehnica Iași 
PLOIRȘTI, Politehnica Timișoara — P

din divizia B este așteptată cu interes, 
de Jurcă fiind revelația campionatului în

complet și localitățile unde se vor des- 
Petrolul — Dinamo Bacău Ia BRAȘOV, 

c . '------ 7“-------— ' A.Ș.A.
-................... j — F. C. Argeș la

i — Steaua 1? CKAIOVA, 
Chimia Suceava — Dinamo București la BACĂU, „U“ Cluj — 
Progresul la RM- VlLCEA și Vagonul Arad — Jiul Ja BUCU
REȘTI.
Toate partidele încep la ora 16.

INCONSTANȚĂ
(Urinare din pag. 1)

care consemnăm doar toate a- 
cestea, lucrurile par mai sim
ple. pentru comisia de selecție, 
care ne-a promis un lot ce va 
intra în pregătiri, situația este 
deștul de complicată. Sîntem 
curioși cum vpr explica specia
liștii F.R.F. această inconstanți 
Oricum nu ne vom '"~^1 
mulțumiți cu vechiul 
așa-i fotbalul, tocmai 
ta copstă frumusețea 
ci ne-ar interesa mai

declara 
slogan : 

în gceas- 
lul ețc., 
mult ob

servațiile lor asupra desfășură
rii antrenamentelor echipelor 
din cursul săptămînii (dacă se 
fac asemenea observații), a 
concepției — să-i zicem — m°~ 
derne pe. care echipele gu în
ceput să o aplice, pe scurt, să 
ni se expljce dacă în fond ei 
simt sau nu o mișcare în acest 
sens. Din cele relatate de tri
mișii noștri, echipele contiguă 
să practice un fotbal lent, lipșit 
de spectacițlQZițațe, cu tragerea 
de timp pentru menținerea re
zultatelor ; în marea lor majo
ritate golurile marcate n-au 
fost „creații" colective sau in
dividuale gîndite, ci întîmplă- 
toqre, survenite din greșeli și 
ezitări inadmisibile comise de 
apărători și, uneori chiar din 
greșeli de arbitraj. Iată, deci, 
vn tablou care nu incintă. Si
gur, vom fi socotiți lipsiți . dB 
sentimentalism față de efortu~ 
rile fotbaliștilor și ale antre
norilor, care se străduiesc să 
îmbunătățească fotbalul. Adevă
rul e că aceste eforturi nu se, 
prea văd. In cercurile antreno
rilor continuă să se teoretizeze 
prea mult, muncii practice cu 
jucătorii rezervîndu-i-se mai 
puțin timp. Un exemplu destul 
de elocvent îl poate constitui 
și slaba evoluție a juniorilor în 
meciul cu Polonia. Iată ce a 
scris VASILE CABULEA — 
trimisul „SCINTE1I TINERE
TULUI11 despre jacul speranțe
lor noastre : „Partida n-a în
trunit atributele unei îptîțniri 
Intre cele mai tinere forțe fot
balistice : au lipsit vioiciunea, 
prospețimea, inspirația și 
cuțiile de finețe tehnică... 
mul echipei noastre a fost

de horă bătrînească... Pase 
întîrziate. circulație lentă, lipsă 
de decizie și finalizare...“. Ve
deți. Întocmai ca la echipele 
de primă divizie! Să ne mai 
mire că acești juniori — atunci 
cind vor ajunge la vîrșța senio- 
ratului (peste un an sau doi), 
ne vor oferi același gen de 
spectacol ca cele pe care le 
avem și astăzi ? Din păcate, 
acestea șipț perspectivele...

După cele patru etape ale 
returului, se impune, credem, 
o analiză mal profundă ăin 
partea Colegiului central al an
trenorilor. Dacă arbitrii șînt 
sancționați, dacă jucătorii sînt 
suspendați pentru diversele a- 
bateri, de ce împotriva antre
norilor care aruncă in arenă e- 
chipe slabe, cu jucători nepre
gătiți, țnpqpqbili să execute pînă 
și un penalii, tui se qplțcă nici 
o măsură ? Nu există în legile 
federației un asemenea para
graf ? Să fie introdus.

Pentru îmbunătățirea calită
ții fotbalului, trebuie acționat 
în toate direcțiile, puse în miș
care toate pîrghiile. Altfel ră- 
mînem pe loc sau ne mișcăm în 
ritm de melc. Și timpul nu iar
tă. Și, iar vom începe să um
blăm după— motive obiective.

de pericel
Atacantul dinamovist Duipi- 

traefte, care s-a accidentat în 
meciul cu F.C. Argeș, căzînd 
după 0 săritură la cap, șe gă 
scțite în prezent inlernat la spi
talul Dr. Babeș. El a suferit 
tip traiipiatiȘin crpnio-encefplic 
îpclțjs, o cQpioțîe cerebrală 
precum Și O disjnnctie acro- 
mio-ciaviculară stingă- Dumițra- 
cțje și-a revenit după p pier
dere de cunoștință de aproxi
mativ o orȘ.

în prezent, el se găsește în 
afara oricărui pericol, dar va 
rămîpe sub supraveghere me* 
djcalg aproximativ două șpp- 
tăniîni.

Gp ocazia acestei întimplări 
fortuite s-a observat c# la sta
dioanele noastre nu există tar
ga, absolut necesară îp unele 
împrejurări pentru țrapsiporla- 
reg accidentalilor. S-a recurs 
ia o improvizație, Dpmitrache 
fiind transportat pe o usă, pro*- 
habit demontată în grabă, ip 
dotarea tuturor stadioanelor 
țrehuie să exisțe lărgi nece
sare transportului după acor
darea primului ajutor. R. B.

...Și astfel, după 360 minute 
de joe pe noul stadion (al că
rui ga&on. intre noi fie vorba, 
ȚIU
eraioveni realizează un șpor ge
neral ei( care sfidează toate Ah 
sinuările : 12—4 (4—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș, 4—2 cu Rapid, 0—1 
cu Dinamo București și 4—1 cu 
universitarii clujeni).

...„2 2 2“ — s-qr mqi fi pu
tut numi spectacolul jucat du
minică în Cetatea Banilor. Pen
tru că, de fapt, gm asistat la 
un dialog între două reprezen
tative studențești, două teqmurl 
care-și cam dezamăgiseră su
porterii și doi antrenori de 
idee. Robert Cosmoc. bănuind 
că fundașii centrali adverși vor 
ieși înainte, după Oblemenco, 
l-a povățuit pe acesta să joace 
mqlt spre tușa stingă, făcindu-i 
asțfel Ipc țibgr pe pentru lui 
Niță cqrq piirtq, surprinzător, 
numărul 11. Strategia i-a reu
șit. Teqșpă q expus și gț în iț- 
hilță o țgetică ingenioasă și 
reqlișță. Ținerii lui discipoli, fl- 
rqpl și fără ambiție, n-qg vrut 
înșă - pri. n-gu putțiț — sg ri
dice statuie pe soclul oferit de 
(țȚțfrenor.

...Ni se pare cq am scris pu
țin despre excepționalul gol 
al Igi Oblemenco. A fost de o 
rqră frumusețe șț o ireproșabilă 
execuție tehnică. Dacă în res
tul timpului Oblemenco ar fi 
alergat mai mult, această „bom
bă" de mare calibru ne-ar: fi 
determinat să-l. notăm cu 9 sau 
chior eu 10, Bar...

...tn învălmășeala care s-a 
creat după ce Vasilescu respin
sese lovitura de la 11 m, min
gea șutată a doua oară de 
Adam a lovit, după ce trecuse 
de lipia porții (martor: arbitrul

de tușă), bocancul lui Deliu. La 
șfîrșit, simpaticul fundaș era-- 
igvean încerca să convingă lu
mea că el q marcqt. Vn autogol 
qr fi fgcuț ca. ip clasamentul 
udlgeteriior, 
apropie 
autogol,

...La 
central 
movțțt dip campionatul orășe
nesc crațovean) a fost cel mai 
bun la înaintare. Acum, acasă, 
în, al doilea meci al său în „A“, 
s-a comportat mai slab decit 

' ceilalți colegi. Nu e prima dată 
cind un nou promovat mani
festă mari discrepanțe de for
mă.,Totul este șă fie bine în
drumat și utilizat in 
nuare.

...Vae Victis ! N-am spus maț 
nimic dqșpre învinși. Alb-ne- 
grii de Iq Cluj au pierdut la un 
sepr mai mare decțț meritau. 
Greșelile se. plătesc ! Adevărul 
este că qbfg sg depnnd cp noi
le idei de jac. Acasă mai fac 
ei ce mai fac — reușind un 
hibrid din fotbalul ce li se pre- 
dg — dar în deplasare, in fața 
Uțțor gazde dezlănțuite, pită 
repede lecția și intră in panică. 
Toțifși, mulți dintre ceț care-i 
văd jucînd pe acești mînji (2 
gq cite 19 arii, iar 5 np trec de 
22) nutresc încrederea 
cîtva timp 
de temut-
tor,,,

.„Auzite 
puncte; in 
două de la- Progresul („client" 
statornic !) și două de la Tg. 
Mureș; acasă batem pe toți, Și 
cifie știe ? Socoteli oltenești...

a atacat 
nevrînd 
curgător 
acgșț fel,
zii. Da una din ele, Ene Da
niel a sărit împreună eu fun
dașul Rusu, a lovit balonul cu 
capul, și mingea, țr-ecind peste 
Papuc, a intrat în plasă, Fun
dașul brașovean a căzut la pă- 
mînt lovit. Gol sau fault ? Ar
bitrul a dictat fault. Noi n-am 
putut aprecia exact acest duel 
aerian, desfășurat intr-o aglo
merare îp fața porții și asppra

a ceea ce nu am văzut bine nu 
am emis și nu vom emite, nici 
acum, verdicte.

Dar, să admitem că dinamo- 
viștii au dreptate și că una din 
ocaziile lor a fost fructificată 
și anulată 
tru. însă 
ocazii, cel 
dsițt mai
De ce nu sînt supărați 
nii și pe aceia dintre 
le-au irosit ?

că peste 
un teamvor alcătui

Timpul va fi mar-

în tribună ; avem 77 
deplasare mai luăm

exe- 
Rit- 
lent,

Cind se va alcătui
lotul?

Luni dimineață, antrenorul 
EM. VOGțL, coordonatorul co
misiei de selecție șl pregătire 
a echipei naționale, opina ca 
lotul șg nu fie alcătuit nici 
după etapa de dunainipă. Mo
tivul? Pe la reluarea returu
lui, majoritatea fotbaliștilor 
s-au comportat contradictoriu, 
neconcludent. Puline puncte 
de reper și mai puține certi
tudini. Em. Vogi vrea să pro
pună colegilor săi să mai aș
tepte eventuale clarificări de 
U jocurile de cupă de mîine 
teu după etapa din 7 aprilie.

Duminică, la Ploiești, un ju
cător a fosț cu „un cap peste 
ceilalți", evoluția sa prodițcind 
aproape o încîhtare. Alexandru 
Badea, fost international.

In meciul cu Prpgreșițl, Ba
dea ne-a oferit un autentic re
cital de tehnică fotbalistică : 
preluări moi, aeriene, devieri 
de mare finețe, angajări exce
lente ale coechipierilor, drib
linguri derutante și un șut-gol 
(în min. 73) de filmotecă-

Ca să nu mai vorbim de fap
tul că Badea a fost duminică 
în teren peste iot : a aprins de 
zeci de ori flacăra atacului, a 
relansat acțiuni ofensive din 
poziții de apărare, a făcut con
siderabile eforturi pentru a 
cristaliza si a „legq" jocul, fă-

rîmițat de impulsurile inconsis
tente qle tinerilor săi colegi de 
echipă.

Încheiem aceste rînduri men- 
țiqnînd că, pentru jocul squ, 
i-am fi dat. iui Badea nota 10 
dacq nu ne-ar fi produs și o 
mică decepție. După marcarea 
golului, și după un tempera
mental demi-tur „brazilian", ju
cătorul ploieștean, conștient de 
faptul că el tranșase sparta me
ciului, și-a permis cîtevq licen
țe de comportament față de ar
bitru. De ce facem acest ada- 
ggio ? Pentru că mai ales unui 
fotbalist cu numele Badea nll-i 
este admis orice. Chiar dacă este 
vorba de un FOST și — de ce 
nu? — VIITOR internațional. 
(M.P.).

Cum stăm cu educația?

plecat simbătă din 
fără nici un punct, 
moment dat, in par- 
Steaua, se părea că

Farul a 
București 
deși la un 
tida sa cu
le va obține pe amîndouă. In
tr-adevăr, spre sfîrșitul primeiGh MITRO1

SE CAUTĂ UN VINOVAT

La încheierea joculuj Steagul 
roșu - Dinamo Bacău, in cele 
4oiiă tabere, ca ' ’
sentimentele erau opuse : în
vingătorii veseli, 
triști. Ceea pe pe-a 
însă, a fost faptul pă jucătorii 
pe la Dinamo Bacău erau su
purați fOP Pe arbitrul N. Pă-

întotdeauna,

iar învinșii 
surpfin j,

dureanu, sușținînd că aepsta i-a 
frustrat pel puțin de un meci 
egal.

Tnperpind să deslușim lucru
rile. rom spune de la incepiit 
că P'ngmo Bacău, deși învinsă, 
ne-a impresionat favorabil, în 
egală măsură cp echipa învin
gătoare. Tn rppriza secundă, ea

Mingea lovită cu capul de Badea (în stingă, jenat de Măndoiu) va fi reținută cu siguranță de 
portarul NJatache. I ază din meciul Petrolul — Progresul

Foto ; ȚR. GEORGESCU

reprize și la începutul celei de 
a doua, echipa constănțeană a 
avut o perioadă de joc foarte 
bun, în cursul căreia a și des
chis scorul, ratînd alte cîteva 
qcazii favorabile de a da gol- 
Totuși, Iancu și coechipierii săi 
n-au putut păstra avantajul 
luat în min. 56 și aceasta în 
primul rînd din propria lor 
vină, căci au trecut la practi
carea unui joc defensiv. In 
numai 10 minute, printr^o pu
ternică revenire, bucureștenii

CO11-
CQn- 
prin 
pri-

au egalat și au luat conducerea 
cu două goluri avans.

Fără îndoială, la această ra
pidă răsturnare de scor a 
tribuit și tînjSrul portar al 
stănțenilor, Ștefănescu, 
greșelile comise de el la
mele două goluri înscrise de 
Steaua. Cu toate acestea, răbuf
nirile luj Mareș față de neexpe
rimentatul său coechipier (bru
scare și reproșuri violente) nu 
și-au avut justificarea. Ele au 
produs chiar indignarea spec
tatorilor, care au văzut și auzit 
cum s-a manifeștaț Mareș ’n 
acele momente.

Este, desigur, de apreciat că 
antrenorul Mărdărescu l-a în
locuit din joc, puțin după aceea 
pe Mareș. Rămînem toțuși ru 
impresia că la clubul Farul 
sînt încă multe de făcut pe 
linia educativă,
ne-au ajuns Ia. urechi și alte 
„isprăvi11 dg pe litoral, ale uno
ra dintre jucătorii acestei echi
pe. (c. f.).

mai ales că

HULIGANII
AU FOST PUȘI

LA PUNCT
In ziua de 24 martie s-a 

desfășurat la Rovinari meciul 
dc fotbal dintre echipa lo
cală, Minerul, și Autorapid, 
din Craiova.

Așg cum relatează arbițtul 
jocului, Ioan Bălesep, în mi
nutul 74 (Ia scorul de 2—1

pentru gazde), portgrul echi
pei oaspe, Tiberju Tudora, a 
blocat curajos la picioarele 
jucătorului Sendroiu, de ia 
Minerul, salvînd un gol ce 
părea sigur. Atacantul mine
rilor a început din 
ment să-I lovească 
cu picioarele pe 
merea.

acest mo
pe portar 
unde ni-

BULETINUL DIVIZIEI C
SERIA EST

BUHUȘI—ȘOIMII
Autorii golurilor : 

2), Scînteie (min.
(min. 87). Coițipe- 

l lui I. Ciolan.

TEXTILA 
BUZĂU (3—0). 
Tonea (min. ! 
69) și Bogdan 
tent—arbitraj ui 
(I. Vierii, coresp.)

MINOBRAD V. BORNEI—UNI
REA FOCȘANI (0—0). Joc OU 
multe greșeli tehnice. A arbitrat 
bine Gb. Verpș. (P. Spac, coreșp.)

GLORIA BIRLAD—S.U.Ț. GA
LAȚI (3—1). Au înscris : Trăznea 
(mih. 10 și 36), Atic (min- 7Q), 
respectiv Cheșu (min. 76). A con
dus bine C. Cosțică. (N. Cerpă- 
tescu, coresp.)

OȚELUL GALAȚI—MEDICINA 
IAȘI (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Drăghiescu (mip. 59). 
Buh—arbitrajul Iui I. Daneq. (V. 
Ștefănescu. coresp.)

ANCORA GALATI—FORESTA 
FĂLTICENI (1—0). Â marcat Po
tolea (min. 62). C. Caramitru a 
condus bine (N. Cricică, coresp.) 

PETROLUL MOINEȘTI—GLO
RIA C.F.R. galați (1—0). A în
scris : Mangalagiu (min. 88). în 
min. 14 jucătorul Bișlol (Petro
lul) a ratat un 11 m, iar în min. 
57 jucătorul Neacșu a fost elimi
nat pentru că l-a insultat pe ar
bitrul I. Radu, care a condus 
bine. (AI. stoianovici, coresp.)

CLASAMENT

1
2
3
4
5

6

7

8

Gloria Rîrlad țț 12 2 
Oțelul Galați 17 ' ~ 
Ancora Galați 17 
Medicfna Iași 17
Gloria C.F.R.

Galați țț
Textila Buhuși 

n
Metalul Buzău

'17

1

6

3 30-10
5 24—15
0 26—19
5 27—17

25-197

6

19

1?

RAPID PLOPENL — T.U.G. 
bucurești (2—0). Golurile au 
fost marcate de George Klarin, în 
mip. 48 și 79, care a transformat 
două penaltipri. Arbjtrul p, Ma
rin a anulat un autqgQl înscris 
de un apărător bucureștean pe 
motiv de fault dublu la portar. 
(I Tănăsescu. coresp.)

STUFUL TULCEA—OLTUL SF. 
GHEORGHE (1—0). Unicul gol a 
fosț realizaț tje Fecerjță (min. 8). 
Slab a ppnduș O. Consțantineșcu. 
(I. Turșie, coresp).

FLACĂRA ROȘIE BUC.—RA
PID C.F. BUC. (0—0). Rezultatul 
nedreptățește pe jucătorii de la 
Flacăra, care au fost mal aproape 
de victorie. I. Dopceq q arbitrat 
mediocru. (M. Popeșcu, coresp.)

PROGRESUL BRAILA-ELEC- 
TRICA CONSTANȚA (4—0). Au 
marcat : Iancu (min. 18 și 73), 
Ciupitu (min. 50) și Stoian (min. 
89). țn min. 89 jucătorii Cîtu și 
(■Havani"'' ’ ’■
au fost 
insultat 
care a 
coresp.)

ș.N.

ria C.F.R. Galați—Textila Buhuși, 
S.U.T. Galați—Metalul Rădăuți, 
Foresta Fălticeni—Oțelul Galați, 
Petrolul Moinești—Gloria Bîrlad, 
Șoimii Buzău—Unirea Focșani, 
Medicina Iași—Ancora Galați.

SERIA SUD

12

4 Progr. Brăila 17 9 4 4 29—-13 22
5 Fi. r. Buc. 17 8 4 5 23—11 20
6 I.M.U. Medgidia

17 6 5 6 17—17 17
7 S.N. Oltenița 17 7 3 7 20—26 17
8 Chimia Tr. Măg.

17 6 5 6 11—19 17
9 Electr. Const. 17 7 2 8 17—22 16

10 T.U.G. Buc. 17 5 5 7 20—20 15
11 Stuful Tulcea

17 7 1 9 17—23 15

12
10

— — 6 
Oltul Sf.

Rapid

Qlțpj Șf. Gh. 17
9 15-32

19 16—25
13 10—34

C.F. BlIC.
17 4 4

RUL LUPENI (1—1). Golurile au 
fost înscrise de Rîșnlță (țliîn. 75) 
pentru Tractorul, Precup (min. 
80) pentru Minerul. A arbitrat 
bine Gh. Lupaș. (E. Bogdan, co- 
resp.)

MUREȘUL DEVA—MINERUL 
ANINA (3—1). Autorii golurilor : 
Cergo (min. 27, 32), Barbovsehi 
(mjn. 53). respectiv Comisar (min. 
85). Slab—arbitrajul lui Tndor

Andrei. (I. șimion, coresp.)

13
14 Viitorul Fieții 17 3 3 

ETAPA VIITOARE î
Gheorghe—Progresul Brăila, Me
talul Tîrgoviște—Viitorul Fieni, 
Stuful Tulcea—Electrica Con
stanța. Chimia Tr. Măgurele—Ra
pid C.F. Buc., Dunărea Giurgiu— 
I.M.U. Medgidia, Flacăra roșie 
Buc.—Rapid Plopeni, T.U.G. 
Buc.—S.N. Oltenița.

SERIA VEST

(ambii de la Electrica) 
eliminați pentru că au 

pe arbitrul 
cond

M. Vasillu,
IS bine. (I. Baltag,

:nita—viitorul
-----

ra.

La intervenția 
de centru, care a 
minarea de pe teren a lui 
Sendroiu 
tenționată 
acesta s-a 
ducătorul 
grav și provocîpdu-i o râpă 
deschisă Ia ureche, fracturin- 
du-i și două degete.

Spectatorii au invadat te
renul. Huliganul Sendroiu, ne
mulțumit de cite făcuse, s-a 
repezit și la arbitrul de tușe 
Ronțan lovindu-1 și pe el.

Jocul s-a întrerupt. Față de 
cele petrecute, subcomisia de 
disciplină a județului Dolj a 
dictat următoarele sancțiuni:

1. Jucătorul Sendroiu (Mi
nerul Rovinari) a fost scos 
pe viață din activitatea com- 
petițională.

2. Jucătorii Pencea, Necul- 
cea și Mirea, toți de la A.S. 
Minerul Rovinari, au fost sus
pendați pe cjte un 
instigare Ia acte 
huliganism.

3. S-a suspendat 
fotbal pînă la sfîrșitul cam
pionatului.

4. Jocul Minerul Rovinari — 
Autorapid Craiova a fost 
omologat cu rezultatul de 3—0 
pentru echipa Autorapid.

De asemenea, victimele a- 
gresiunii huliganului Sen- 
(Iroiu vpr deschide acțiune 
penală împotriva acestuia.

arbitrului 
dictat eli-

pentru lovirea in- 
a adversarului, 

repezit și la cop- 
meciului lovindu-1

CHIMICA TÎRNÂVENI—MEDI
CINA ȚG. MUREȘ (1—0). A mar
cat. : C. Naghi (min. 72 din 11 m), 
I. Baranai a arbitrat bine. (I. Du- 
can, coresp.)

SODA OCNA MUREȘ—META
LUL AIUD (2—0). Au înscris : Lo- 
rinez (min. 60), Suciu (min. 75). 
în min- 80 jucătorul Șuciu (Soda) 
a fosț elirpinat pșntru joc peri- 
culqs. Bun—arbitrajul lui C. 
Varga (Gh. Tăutan, coresp.)

medicina c: 
DEJ (5—0). Autorij 
Damian (min. 31, 
(min. 58), Popovicl 
Tarcu (min. 85). în 
cătorul Nichiti a ratat un 11 
Foarte bun arbitrajul lui 
Uehell. (N. Todorgn, coresp.)

VICTORIA CĂREI—MINERUL
baia SPRIE (7—0). Ău marcat : 
Podleschi (mln. 1, 80), Vancso 
(min. 6, 8, 70, 72) și Hauler (min. 
53). V. Ștefănescu a condus 
rect. (T. Sllaghi, coresp.)

CLASAMENT
1 Chimica Tîrnăveni

10 1 6 23—
8 3 6 35--
9 1 7 31—

CLUJ—UNIREA 
golirilor : 

90), Nicliiți 
(min. 60) și 
min. 39. ’

CLASAMENT

1 Met. Țr. Sev. 17 9 4 4 35—19 22
2 Eleetropțiterg C r.

17 10 2 5 30—15 22
3 Vie, Călan 17 9 3 5 32—23 21

4 Chjmia Făg. 17 8 4 5 30—22 20
5 U.M. Timiș. 17 8 3 6 30—23 19
6 Mip, Anina 17 8 3 6 25—22 19

7 Mureș. Deva n 7 4 e 41—24 18
8 Trac. Brașov 17 6 5 6 24—26 17
9 A.S.A, Sibiu 17 5 6 6 29—25 16

10 Min. Lupeni 17 6 4 7 26—28 16
11 Vict.Țg Jiu 17 7 2 8 22—36 16
12 Prog. Stjehaia

17 5 3 9 21-33 13
13 Prog. Corabia 17 4 2 11 19—39 10
14 C.F.R. Caransebeș

17 3 3 11 22r^M 9

Ju- 
m. 
O.

CO-
VICTORIA ȚG. JIU—CHIMIA 

FĂGĂRAȘ (1—0). unicul gol a 
fost realizat de Constantin II 
(plin. 57). Corect arbitrajul lui D. 
Isăcescu. (H. secotă. coresp.)

PROGRESUL STREHAIA—
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
(1—2). Au marcat '■ Stapciu (min. 
2j, Respitip (mip. 71) pentru plec- 
*------ - 7ș) pen-

jrfeiți’gț bine

SEVERIN— 
_____ .„.V (W>- 

AU înscriș f Gal' (mip. 15), Jfm- 

b'ine a condus Ă- 
Mgnafu, coresp.) 
CĂLAN—C.F.R. CA- 

(7—1). Autorii gqlu- 
(mln. 6), Soos (min.

2
3
4

17
Medicina Cluj 17 
Metalul Aiud 17 
Vietoria Cărei
„ .. . _ 17

an pentru 
grave de17 8 3 

Medicina Tg. Mureș 
17 7 4 

Faianța Sigh. 17 8 2 
Met. Satu M. 17 8 2 
Steaua roșie Salonta

17 7 *• 
Soda Ocna Mureș

17 7 
Unio Satu Mare

17 6
11 Unirea Dej 17 7

12 Min. B. Surie 17 7
13 Minerul Bihor

17 6 1
14 Met. Coușa Mică

17 5 4

6trppuțere, Pîpvu (min- 
tru Progresul. A arhl. ...
M. Șadovegnu. (C. Bărboi, coresp.)

METALUL țr. L 
PROGRESUL CORABIA

,, ~ ’ ........... .......
bpreanu (min. 41), Diacqnu (mip. 
79). Foarte ‘
Benin. (Gh.

VICTORIA 
RANSEPEȘ 
rilor : Mitu . 
57, 63, 83), I. Por)§tgpțip (min. 64, 
84), Pascu (min- 86. autogol), res
pectiv Drăguiete (mip- 10). a ar
bitrat bine T- .erpeeanp. (a. ghr- 
ter, coresp.)

U.M. TIMIȘOARA—A.Ș,A. SI
BIU (6—2). Ap marpaț : C'hiroșitu 
(min- 6 șl 35), Covaci (min. 25), 
Laurențiu (min. 39), Periata (min- 
56), Popa (min. 63 din 11 m), res
pectiv Pareșcura (min. 2 șl 80). 
A condus corect A. Enea. (C. Cre- 
țu, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV- MINE-

5
35—27 18
28—25 18
21—19 18

6
7
7OIȚE 

jrjENT (1—0). A 
cu (min. 51). b 
G. Nicnlae. (I.

CHIMIA țR 
I M Ul MEDGIDIA 
mracat : Măican (r 
CIjimip, păoimnq 

Bășcpir (mjp. 35) 
A arbitrat bine 
Gruia, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU—META- 
LUI TÎRGOVIȘȚE (1—1). AII 
îpscris : păun (mip. 30) pentru 
Metalul. lacob (min. 901 pentru 
Dunărea, corect arhitraiiil iui 

N. Petrjceanu. (T. Barhălată 
N- GrigprșșpH, cpresp,)

CLASAMENT

3
3
3

3

4QW

Met. Satu ' M. terenul demes- 
l lui 
sp-i 
|LE—

Au 
intru 
I) Și 
M.U.

(D.

ETAPA VIITOARE : Progresul 
Corabia—C.F.R. Caransebeș, Me
talul Tr. Severin—Victoria Călan, 
A.S.A. Sibiu—Mureșul Deva, Mi
nerul Anina—U.M. Timișoara, 
Chimia Făgăraș—Tractorul Bra
șov, Minerul Lupeni—Electropu- 
tere Craiova, Progresul Stre- 
haia—Victoria Tg. Jiu.

SERIA NORD
MINERUL BIHOR—STEAUA 

ROȘIE SALONTA (3—J). Au mar
cat : Haidu (min. 24, 40), Nemetz 
(min. 36). respectiv Upgvari (min. 
48 din 11 m)i Bun—arbitrajul lui 
V. Meșaroș. (M. Domițian, coresp.)

FAIANȚA SIGHIȘOARA—ME
TALUL COPȘA MICA (2—0). Au
torul golurilor : Sîntion (min. 51 
și 55 din 11 m). Ă condus bine 
F. Barna. (I. Turjan șl C. Mol
dovan, coresp.)

METALUL SATU MARE—UNIO 
SATU MARE (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Kincseș (min. 39). 
A arbitrat corect I. Knoch. (Z. 
Covaci, coresp.)

10

3 7 21—18 17

2

(min. 7i

V. Riva. 18—42 1518—14 185T, 6 .
Minphrad V. t»ornpi

-- - 217 8 
Petrolul Momești

17 7
Unirea Focșani

17
Foresta Fălticeni

17
Șoimii Buzău 17

13 S-U T. Galati 17
14 Metalul Rădăuți

9
7 21—18 18 9 25—29 14

10
4 6 19—18 18 8 20—32 14

MetalulETAPA VIIȚOARE :
Copșa Mică—Chimica Tîrnâveni, 
Unio Satu Mare—Metalul A>ud. 
Medicina Tg. Mureș—Steaua ro
șie Salonta, Victoria Cărei—Meta
lul Satu Mare, Unirea Dej—Mi
nerul Bihor, Minerul Bala Sprle— 
Faianța sighișoara, Medicina 
Cluj—Soda Ocna Mureș,

1720—1973n. ț

S 6
5 5
2 4 

ați
17 0 3 

ETAPA VIITOARE :
V.

11

12
6
7

11

14_ 6—41 3 
Minobrad 

Dornel—Metalul Buzău, Glo-

1 Dun. Giurgiu 17 11
2 Metalul Tîrg. 17 10
3 Rapid Plopenl 17 10

3
4
4

Și

25
23
23

MIKCEA VLADOIANU, 
corespondent



Rezultate de valoare la Reșița 

Anca Andrei—69,0 
la 100 m spate— 

a tavins-o 
pe Cristina Bălăbăni

REȘIȚA (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Concursul re
publican de primăvară, găzduit 
de bazinul acoperit (25 m) din 
localitate, a debutat cu o serie 
de rezultate valoroase, printre 
care cîteva recorduri, naționale 
ți personale. Cea mai semnifi
cativă performanță o consti
tuie recordul Ancăi Andrei la 
100 m spate —■ 69,0 — care cu a- 
ceastă ocazie, a obținut prima 
ei victorie asupra campioanei 
țării, Cristina Balaban. O cursă 
foarte tare s-a disputat la 
100 m liber seniori. Din pă
cate, însă, două starturi ratate 
au influențat negativ nervii 
concurenților jși i-au împiedicat 
să obțină rezultate pe măsura 
posibilităților. Victoria lui De- 
metriad constituie, de altfel, 
o surpriză.

în ziua a Il-a a concursului, 
cursa de 100 m a delfiniștilor 
a fost extrem de dinamică. Cei 
șase finaliști au plecat ca din 
pușcă. După prima întoarcere, 
cronometrele indicau pentru A- 
dalbert Covaci 14,2 sec., iar la 
jumătatea cursei 28,0 sec. Se 
părea dă vom fi martorii unei

performanțe excelente. Dar, 
dinamovistul a început să re
simtă efortul depus cu o zi 
înainte (cursa de 200 m ter
minată cu nou record) și 
a parcurs a treia lungime în 
19,0 sec., astfel că la sfîrșit 
timpul indicat cîștigătorului a 
fost doar 61,2, performanță su
perioară însă cu o secundă re
cordului național.

Rezultate ziua I: SElNIORI s 
800 m liber (b): 1. N. Tat 
(Olimpia Reșița) 9:33,3 (rec. 
personal); 2. D. Nagy (Mure
șul) 9:37,9; 100 m liber (b) :
1. A. Demetriad (Dinamo) 57,1 ;
2. H. Schier (Olimpia) 57,1 ;
3. M. Slavic (Steaua) 57,4;
100 m liber (f): 1. Edda Schul
ler (Șc. sp. nr. 2) 65,1 (rec. ju
nioare) ; 2. Arina Boroș (Uni
versitatea Cluj) 69,2; 100 m 
spate (b) : 1. Z. Giurasa (Olim
pia) 62,8 (record național); 2. 
T. Șerban (Dinamo) 64,3 (rec. 
personal); 3. A. Marin (Șco
larul București) 66,1 (rec. per
sonal) ; 100 m spate (f) : 1. 
Anca Andrei (Șc. sp. Reșița) 
69,0 (record național); 2. Cris
tina Balaban (Dinamo) 70,6? 
200 m delfin (b): 1. A. Co
vaci (Dinamo) 2:17,7 (record 
național) ; 2. N. Tat (Olimpia) 
2:21,9; 3. Al. Băin (Olimpia) 
2:27,8 ,■ 200 m delfin (f): 1.
Agneta Șterner (steaua) 2:36.6 
(record național) ; 2. Nicoleta 
Stefănescu (Rapid) 2:41,4; JU
NIORI: 100 m liber (b) : 1. 
D. Țurcanu (Șc. sp. 2) 59,1
(rec. personal); 2. D. Gheor- 
ghe (Școlarul) 60,3 ; 3. Z. Opri- 
țescu (C.S.M. Cluj) 61,2; 100 m 
liber (f) : 1. Carmen Cehanzuc 
(Șc. sp. 2) 69,3 (rec. personal);
2. Mariana Stanciu (Șc. s>p. Re
șița) 69,9; 200 m delfin (b) :
1. E. Aimer (Șc. sp. Reșița) 
2:32,5; 2. C. Rolic (Șc. sp. Ti
mișoara) 2:37,2 (rec. personal); 
200 m deliin (f): 1. Georgeta 
Cerbeanu (Școlarul) 2:49,1 ; 
4x100 m mixt (b) : 1. Șc. =,p. 
nr. 2 4:44,2; 4 x 100 tn mixt 
(f): 1. Șc. sp. Reșița 5:180; 
800 m liber (b): 1. D. Gheor- 
ghe (Școlarul) 10:02,8; 2. S. 
Cosmescu (Steaua) 10:26,3; 
800 m liber (f) : 1. Daniela Co- 
roiu (Șc. sp. Reșița) 10:54,1.

Ziua a Il-a: SENIORI : 200 
m liber (f) : 1. Cristina Bala
ban 2:24,7; 2. Edda Schuller 
2:28,3 (r.p.); 200 m liber (b) :
1. VI. Moraru (Steaua) 2:06,7 ;
2. D. Demetriad 2:07,0; 3. G. 
Gâtter (Steaua) 2:07,2; 100 m 
delfin (f): 1. Agneta Sterner 
1:11,0; 2. Nicoleta Stefănescu 
1:13,5; 100 ni delfin (b) : 1. 
A. Covaci 61,2 (record națio
nal) ; 2. Z. Giurasa 62,2 (r.p );
3. Al. Băin 63,5 (r.p.); 4x100 
m mixt (b): 1. Olimpia Rașița 
4:19,6 (record național); 2. 
Steaua 4:19,7; 4x100 m mixt 
ți) : 1. Școala sportivă Reșița 
5:08,9; JUNIORI : 100 m bras 
(b) : 1. Al. Kuhn (Șc. sp. Ti
mișoara) 1:15,9; 2. Dan Un- 
gureanu (Șc. sp. Galați) 1:17,8;
3. I. Barna (Mureșul) 1:18,0; 
100 m bras (f): 1. Camelia Vî- 
jeu (Viitorul) 1:23,9; 2. Mari
ana Bîrsan (Șc. sp. Galați) 
1:24,0; 3. lolanda Simon (Mu
reșul) 1:24,4; 200 m bras (f) :
1. lolanda Simon 3:02,8; 200 m 
bras (b) : 1. Al. Kuhn 2:48,3;
2. E. Hempel (Șc. sp. nr. 2) 
2:49,5 ; 3. D. Ungureanu 2:49,6 ; 
4 x 100 m liber (f) : 1. Școala 
sportivă Reșița 4:53,7; 4x100 
m liber (b): 1. Steaua 4:10,4.

A. VAS1LIU

FIBRA DIN STICLĂ LA
imlh
E DEX?

O știre apărută recent în pre
sa engleză a provocat agitație 
în cercurile atletice. Potrivit 
lui „GUARDIAN", Marea Bri- 
tanie ar fi pe punctul să ceară 
Federației internaționale de at
letism (I.A.A.F.) interzicerea 
prăjinilor din fibre din sticlă. 
Motivele principale ale acestei 
cereri : fragilitatea materialului 
și — esențial — costul ridicat 
(aproape 500 de franci elve
țieni) al prăjinii. Reluînd aceas
tă temă, cronicarul de specia
litate al ziarului elvețian „LA 
TRIBUNE DE GENEVE" scrie 
următoarele :

„...La prima vedere se pare 
că o cerere in acest sens a 
englezilor va veni cam tirziu. 
Se împlinesc aproape 13 ani de 
cînd prăjina din fibre din sti
clă și-a făcut apariția pe sta
dioane. Ea a fost folosită in 
competiții, făcîndu-și „premie
ra" cu prilejul Jocurilor Olim
pice de la Melbourne din 1956, 
cu toate că tehnica specială pe 
care o necesita nu avusese încă 
timpul material pentru a fi stu
diată și îndeosebi aplicată în 
profunzime de atleți. Atunci, 
noua prăjină a permis unui 
atlet grec, puțin cunoscut la 
vremea aceea, Roubanis, să 
urce pe podium adjudecîndu-și 
medalia de bronz.

Din acel moment, adoptarea 
acestui tip de prăjină a facili
tat, pe planul rezultatelor, rea
lizarea unui salt fantastic al 
recordului mondial. Mai bine 
spus, cîteva salturi succesive 
care, pînă la sfîrșit, au adus 
acel 5,38 m realizat anul trecut 
de americanul Paul Wilson. 
Dar, tehnica nu a exercitat cu 
adevărat efectele ei devastatoa
re asupra performanțelor decît 
cițiva ani după apariția fibrei 
din sticlă. Progresia recordului 
mondial o dovedește, de altfel.

In 1942, Cornelius Warmer
dam, acest mare precursor al 
performanțelor de azi, a urcat 
ștacheta la înălțimea cea mai 
ridicată atinsă vreodată — 4,77 
m. El sărise 4,72 m cu un an 
mai înainte și 4,60 m in 1940.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
De POLO de la Triest a revenit 
Italiei, care a învins în ultimul 
joc cu 5—2 echipa Cehoslova
ciei. Clasamentul final : 1. Ita
lia A 6 p. 2. Italia B. 3 p. 3. 
Cehoslovacia 2 p. 4. Bulgaria 
1 D-

ATLETUL AMERICAN RI
CHARD BRUCH a cîștigat arun
carea discului la Malmoe cu o 
performanță de 60,58 m. Pe locul 
doi — Lars Haglunds (Suedia) 
59,95 m.
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a terminat victorios in compe
tiția ciclistă „Cursa celor patru 
cantoane" (230 km în 5h33:15). 
Pe locul doi s-a clasat Franco 
Bitossi (Italia).

BOXERUL FRANCEZ MAR
CEL CERDAN JR a obținut o 
nouă victorie internațională, tn 

meciul disputat la. Bozifers, el 
l-a învins prin abandon in re
priza a 4-a pe Gunther Valtkl- 
ne (R. F. a Germaniei).

MARELE PREMIU AUTOMO
BILISTIC AL SPANIEI a reve
nit lui Jackie Stewart (Anglia), 
care a parcurs 227 km in 
lh 34:31,01. El a fost, urmat de 
Henri pascarolo (Franța), Chris 
Antoni (Noua Zeelandă), Piers 
Courage (Anglia) etc.

COMBINATA NORDICĂ a 
concursului internațional de 
schi „Oupa Tatra" a fost cîști- 
gata de polonezul Josef Gasie- 
niea cu 437.60 p„ Franz Keller 
(R.F.G.) s-a clasat al doilea cu 
436,80 p. Proba de sărituri de la 
trambulina mare s-a încheiat cu 
victoria cehoslovacului Jiri 
Raska. cu 218,6 puncte. Cea mai 
lungă săritură a sa a măsurat 
94 m.

Recordul mondial precedent, 
datind din 1937, era echivalent 
cu 4,54 m. Cei 23 cm ciștigați 
de Warmerdam in cinci ani 
păreau, la vremea aceea, o rea
lizarea prodigioasă. Se căpătase 
convingerea că acel 4,77 m al 
lui Warmerdam va rezista tu
turor asalturilor.

IBm PRESA STRĂIMĂI
Aceste păreri aveau să fie 

răsturnate de revoluția prăji
nii, o dată cu folosirea fibrei 
din sticlă ca material de fa
bricare. La început timid, de
oarece Bob Gutowski, primul 
care a reușit să doboare, abia 
in 1957, „eternul record", a tre
buit să se mulțumească cu 4,78 
m, adică doar cu un centimetru 
mai mult decît Warmerdam. 
Alți americani, Bragg și Davies,

IUGOSLAVIA : Steaua roșie 
a cîștigat derbiul în 10 minute

Etapa a 19-a din campio
natul Iugoslaviei a progra
mat cîteva meciuri interesan
te. Derbiul Jeleznieear Sara
jevo — Steaua roșie s-a în
cheiat cu victoria echipei din 
Belgrad, care deși condusă 
cu 1—0 pînă în minutul 80. 
a înscris în ultimele 10 mi
nute două goluri prin Laza- 
rovici, o'otinînd victoria cu 
2—1. O.F.K. Beograd, eu Se

Juventus Torino, campioana italiană care joacă un rol șters în întrecerea echipelor peninsu
lare, este prezentă totuși în semifinalele „C.C.E.". Iată-l pe prestigiosul atacant torinez 
Roger Magnusson marcând golul prin care Juventus se califică, în dauna lui Eintracht 

Braunschweig, în al treilea meci disputat recent la Berna.

J. C. Killy și Nancy Greene 
in posesia „Capei Mondiale"

— Con-OTTAWA 1 (Agerpres).
cursul internațional de schi de la 
Rossland (Canada) a continuat cu 
desfășurarea probei de slalom 
uriaș (masculin) care a avut loc 
în două manșe. Victoria a. reve
nit austriacului Herbert Huber, 
care a totalizat timpul de 3:07,11. 
El a fost urmat în clasament de 
Reinhart Tritscher (Austria) — 
3:07,71 și Guy Perillat (Franța) 
— 3:08,39. Nu a participat Jean 
Claude Killy.

în „Cupa Mondială" Jean 
Claude Killy — cu 200 p — nu 
mai poate pierde primul loc. El 
este urmat de Dumeng Giovanoli 
(Elveția) cu 119 p și Gerhard 
Nenning (Austria) cu 102 p.

Proba feminină de slalom uriaș 
a fost dominată de campioana

Epilog neobișnuit!
CIUDAD DE MEXICO, 1. — 

în reuniunea internațională de 
box de la Ciudad de Mexico, 
mexicanul Ruben Olivares a 
obținut decizia în fața campio
nului european al categoriei co
coș, italianul Salvatore Buruni. 
în rundul trei, enervat de aver
tismentele arbitrului, italianul 
a plecat in colțul său, abando- 
nînd. 

au reușit apoi să urce ștacheta 
pînă la 4,83 m.

Dar, intre timp, atenția a 
fost îndreptată asupra materia
lului și a celei mai bune utili
zări. In 1963 au apărut pri
mii atleți care se formaseră 
direct prin folosirea noului tip 
de prăjină. Ei purtau numele 

de John Fennel și Brian Sten- 
nberg, aceștia, atingînd granița, 
celor 5 m la 27 aprilie 1963. La 
sfirșitul anului, tot prin Pennel, 
s-a ajuns la 5,20 m. Marșul as
censional a continuat cu Han
sen, Seagren, din nou Pennel 
și, în sfîrșit, Wilson. Se vor
bește acum de 5,50 m...

Evident, cererea britanică ar 
avea drept efect stoparea netă 
a unei evoluții care devine ver- 

kularaț în formă de zile mari, 
a dispus de Dinamo Zagreb 
cu 1—0. Liderul compionatu- 
lui, Partizan Belgrad, a între
cut pe Maribor cu 4—1. Alte 
rezultate : Zagreb — Sarajevo 
4—1 ; Proletar — Radnicki 
1—0 ; Vardar — Rjeka 1—0 
In clasament: Partizan 27 p. 
Steaua roșie 25 p, Jeleznieear 
23 p etc.
ANGLIA : Lupta pentru primul 

loc continuă
In afară de partidele d»

olimpică Nancy Greene (Canada), 
cronometrată în 1:26,85. Florence 
Steuerer (Franța) a realizat 
1:28,41, Iar Getrude Gabl (Aus
tria) — 1:29,41. Ca și Jean Claude 
Killy, canadiana Nancy Greene 
cîștigă pentru a doua oară „Cupa 
Mondială" totalizînd 186 p. Ur
mează Isabelle Mir (Franța) 150 p. 
și Florence Steurer (Franța) 144 p. 

Garmisch Partenkirchen va găzdui
campionatul european

de patinaj artistic, 1069
în anul 1969 campionatele europene de patinaj artistic 

vor fi organizate de federația de specialitate din R. F. a 
Germaniei. în cadrul unei ședințe care a aVut loc duminică 
la Munchen, s-a stabilit ca întrecerile să fie găzduite de 
stațiunea de sporturi de iarnă Garmisqh Partenkirchen.

tiginoasă. Dar ea ar implica, 
in același timp, o transformare 
radicală a antrenamentului tu
turor acelora care practică a- 
ceastă specialitate și ar permite 
să se verifice mai bine dacă 
înălțimea de 4,77 m, trecută de 
Warmerdam, ar mai putea fi 
depășită cu ușurință. La el, era 
predominantă forța. In prezent, 
aceasta se combină cu elemente 
de acrobație și echilibristică.

lntrucit folosirea noului ma
terial s-a generalizat, va fi de
sigur extrem de greu să se dea 
înapoi. Fără să mai vorbim 
de staționarea forțată impusă 
de o asemenea reconsiderare a 
recordurilor mondiale la prăji
nă și la decatlon. Iată motivul 
pentru care săritorii cu prăjina 
nu trebuie să se teamă prea 
mult că le va fi luată din mîini 
bagheta magică, prin care fac 
atitea minuni pe stadioane".

Cupă (sferturi de finală), ac
tivitatea fotbalistică engleză 
a fost întregită sîmbătă cu 
cîteva partide de campionat 
Manchester United a învins 
în deplasare pe Stoke City 
cu 4—2, instalîndu-se pe pri
mul loc în clasament cu 46 p 
-dar cu un joc mai mult decît 
următoarele clasate Leeds 
United și Manchester City, 
care au 45 p. Alte rezultate - 
Sunderland — Nottingham Fo
rest 3—0. Coventry — Wol
verhampton 1—0.

Foto : A.S.L.
CEHOSLOVACIA : Slovan Bra

tislava — lider

în campionatul Cehoslova
ciei pe primul loc se află 
Slovan Bratislava cu 22 de 
puncte realizate din 16 me
ciuri. Inter Bratislava ocupă 
locul doi cu 20 puncte, ur
mată de Jednota Trencin cu 
același număr de puncte. în 
etapa a 16-a. Sparta Praga 
a terminat la egalitate : 0—0 
cu Skoda Plsen, iar Spartak 
Trnava a învins cu 1—0 pe 
Dukla Praga.

In fracțiunea de secundă următoare, prăjina miraculoasă 
se va destinde ca un arc și Bob Seagren va fi proiectat 
dincolo de cei 5 m ai ștachetei. Probă atletică sau număr 

de acrobație 7

FRANȚA : Sferturi de finală 
în „Cupă"

în sferturile de finală ale 
..Cupei Franței", echipa de 
amatori Quevilly a învins cu 
4—0 formația profesionistă 
Dunkerque care activează în 
liga a doua a campionatului

Cardiff City 
din sfertu- 
ale „Cupei

PROGRAMUL SAPTAM1NII 
MIERCURI

La Londra : Anglia — 
Spania (primul joc din 
sferturile de finală ale 
campionatului european).

La Augsburg : Torpedo 
Moscova 
(al treilea joc 
rile de finală 
cupelor").
SIMBATA

La Sofia :
Italia.

La Marsilia : Franța — 
Iugoslavia (meciuri din 
sferturile de finală ale 
campionatului european).

Bulgaria •—

Alte rezultate: St. Etienne — 
Metz 1—0 ; Bordeaux—Stras
bourg 1—1 (după prelungiri): 
Angouleme (liga a doua) — 
Sncbaux (prima ligă) 2—1 
(după prelungiri).

PORTUGALIA : Sporting si 
Benfica se mențin în frunte

Campionatul Portugaliei a 
programat meciurile celei de-a 
20-a etape. Iată rezultatele 
înregistrate : Sporting — F.C. 
Porto 1—0 ; Academica 
Varzim 3—2 ; Sanjoanense 
Guimaraes 1—0 ;
— C.U.F.
Tirsense 

3-2;
5—0 ;

Leixoes 7—1;
Braga 2—0. în
duc Sporting 
cite 33 puncte.
și Academica cu 27 puncte.

Barreirense 
Benfica — 
Setubal — 

Beîenenses — 
clasament con- 
și Benfica cu 
Urmează Porto

AUSTRIA : Rapid — Admira
2—1

Austria Viena și Rapid 
Viena se află, în ordine, pe 
primele două locuri în cam
pionatul austriac. Cele două 
echipe sînt despărțite de nu
mai un punct. Urmează, la o 
diferență de 4 puncte, Wacker 
Innsbruck. în etapa de dumi
nică, Austria a învins cu 1—0 
pe Eisenstadt, iar Rapid a 
dispus cu 2—1 de Admira.

BELGIA : F.C. Bruges pe locul 
al doilea

Cu 5 etape înaintea încheie
rii campionatului belgian, în 
fruntea clasamentului se află 
Anderlecht cu 5 puncte avans 
față de F.C. Bruges, care la 
9 aprilie va întîlnî pe teren 
propriu în meci amical pe 

Steaua București. Cîteva re
zultate tehniee : Anderlecht — 
Daring 2—0 ; Waregen — Bru
ges 1—0 ; Standard Liege — 
Beeringen 3—1; Charleroi — 
Trond 2—0.

ECHIPA BULGARIEI 
ÎNVINSA DE „OLIMPICI"

Continuîndu-și pregătirile 
pentru meciul de sîmbătă cu 
Italia, reprezentativa Bulga
riei a susținut duminică un 
nou joc de verificare. F»a a 
întîlnit selecționata olimpică 
bulgară, de care a fost învin
să cu 3—2. Golurile „olim
picilor" au fost marcate de 
Mihailov (2) și Jekov, iar pen
tru învinși au înscris Todo
rov (autogol) șiJecev. Au fost 
aliniate următoarele formații : 
BULGARIA A : Boncev ’ — 
Șalamanov, Penev, Gaganelov, 
Jecev, Davidov (T. Kolev), Po- 
pov, lakimov, Asparuhov (Je
kov). Kotkov, Dermendjiev 
(Mitkov). ECHIPA OLIMPI
CA : Simeonov (Iordanov) — 
Gaidarski, Gherov, Hristakîev, 
Apostolov, Petrov, Ianciovski 
(Todorov), Kirilov (Vasilev), 
Jekov (Iancio Dimitrov), 
Gheorghiev, Mihailov (Ghio- 
nin, Lecev). După cum se ve
de. după pauză, unii jucători 
de la olimpici au evoluat în 
echipa A.

Toma HRISTOV

• La Bogota s-au întîlnit 
în turneul preliminar sud- 
american echipele olimpice 

' ale Uruguayului și Braziliei. 
Fotbaliștii uruguayeni au cîș- 
tigat cu 2—1 (1—1). Ei și-au 
mărit șansele de calificare 
pentru turneul final al Olim
piadei de la Ciudad 
Mexico.

ale
sus-

• Echipele de fotbal 
Australiei și Japoniei au 
ținut o nouă întîlnire. Desfă
șurată la Melbourne, această 
partidă s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 în favoarea fotbaliș
tilor australieni. în primul 
meci, cele două echipe termi
naseră la egalitate î 2—2.

Jalghiris Kaunas
a cîștigat „C. C. E."

BRATISLAVA, 1. — Peste 
2 000 de spectatori au urmărit 
la Bratislava finala „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal feminin în care s-au întîlnit 
echipele Jalghiris Kaunas 
(U.R.S.S.) și Empor Rostock 
(R.D. Germană). La capătul 
unei partide atractive, handba
listele sovietice au obținut vic
toria cu scorul de 13—11 (5—5). 
Cea mai bună jucătoare a echi
pei din Kaunas a fost Dimaite, 
care a înscris 5 puncte. Pet- 
kiene a marcat 4 goluri. Din 
echipa germană s-a remarcat 
Hauptmann, autoarea a 5 
puncte.

„L’OEUVRE DE
(Urmate din pag. 1) 

naționale. El a înlăturat vechi 
handicapuri : o inferioritate pe 
plan atletic și o lipsă de pre
cizie în mișcările de bază. As
tăzi, condiția fizică este un atu 
al selecționatei naționale, iar 
jucătorii posedă un bun bagaj 
tehnic".

La acest potop de compli
mente — care on’orează munca 
unui antrenor român peste ho
tare - adăugăm faptul că el a 
fost distins cu „Medalia de ar
gint a orașului Paris" și că 
senatorul Jean-Louis Vigier

NICOLAS SOTIR“
(fost primar al capitalei fran
ceze), într-o scrisoare publică, 
laudă contribuția lui Nicolae 
Sotlr la dinamizarea activității 
federației franceze și-1 numește 
„un demn slujitor al sportului, 
un ambasador al prieteniei 
franco-române, un frumos 
exemplu de cooperare latină".

De toate aceste aprecieri, 
mișcarea sportivă românească 
trebuie să fie mîndră. Nicolae 
Sotir, care și-a făcut datoria 
cu cinste în Franța, își poate 
continua opera fructuoasă în 
patrie.

In meci semivedetă, Jose 
Medel (Mexic) l-a învins la 
puncte pe „cocoșul" scoțian 
Evan Armstrong. La categoria 
pană, mexicanul Jose Jimenez 
l-a făcut K.O. în repriza a 5-a 
pe filipinezul Johny Jamito.

Metreveli, învingător 
la Menton

Turneul internațional de te
nis de la Menton a fost cîștigat 
de A. Metreveli (U.R.S.S.), care 
l-a învins în finală cu 7—5, 6—4, 
6—4 pe M. Holecek (Cehoslova
cia). La feminin, a cîștigat Gail 
Sheriff (Australia). Ea a în
vins-o în finală cu 6—1, 6—0 pe 
Vlasta Vopickova (Cehoslova
cia).

Alt Ramsey are dificultăți 
In formarea echipei Angliei

LONDRA, 1 (prin radio). — în 
timp ce echipa Spaniei a sosit, la 
Londra în vederea meciului de 
miercuri, din cadrul campionatu
lui european de fotbal, Alf Ram
sey are dificultăți în ce privește 
formarea unei reprezentative a 
Angliei, de nivel corespunzător. 
Nu mai puțin de 7 selecționabili 
sînt accidentați după ultimele 
jocuri de campionat și cupă, pe 
lista , indisponibililor figurînd e- 
chipieri de bază ca fundașul 
Ray Wilson, mijlocașul Noby 
Stiles și atacantul Jack Hurst.

• Tenismanul australian Roy 
Emerson a fost învins în ultimul 
său meci ca amator de Arthur 
Ashe (S.U.A.) în finala turneului 
de la New York cu 6—4, 6—4,
7—5. Emerson urmează să devină 
profesionist în cursul acestei_ săp- 
tămîni. în finala feminină: Nancy 
Richey (S.U.A.) — Judy Tegart 
(Australia) 7—5, 7—5.

Iile Năstase l«a îiavim pe Mulligan!

ROMA, 1 (prin telefon). — Jucătorii români 
au continuat seria victoriilor și în semifina
lele turneului de tenis care se desfășoară 
pe terenurile de la T.C. Pariolli. Finala pro
bei de simplu masculin se va disputa între 
Ion Țiriac și Ilie Năstase. Țiriac a dispus 
fără dificultate de italianul Di Maso, care 
eliminase în etapa precedentă pe Pietrangeli. 
Fostul campion român a cîștigat în trei se
turi: 6—4, 6—1, 6—2. Capul de afiș al zilei 
l-a oferit cealaltă semifinală în care tînărul 
campion al României, talentatul Ilie Năstase, 
intîlnea pe celebrul tenisman australian Mar

tin Mulligan, stabilit acum în Italia. Pe dts- 
tanța a patru seturi, Năstase și-a pus în joc 
toate rezervele de tehnică și tactică, reușind 
să depășească pe marele său adversar: 6—3, 
2—6, 8—6, 6—4. Un caracter decisiv l-a pur
tat setul trei, în care Năstase a fost condus 
cu 5—3 și 6—5 (30—0) reușind totuși să se 
impună în prelungiri.

Marți (n. r. azi) se dispută finala de sim
plu Țiriac—Năstase, după care cej doi ju- 
cători români intră în luptă, în finala de du
blu, împotriva perechii Pietrangeli—Mulligan.
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