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Înapoierea din Finlanda 
a președintelui 

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

X Vineri după-amiază s-a înapoiat de la Helsinki pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, care, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Cornelia Mânescu, a făcut o vizită 
oficială în Finlanda, la invitația guvernului finlandez.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezent! to
varășii llie Verdeț, prlm-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, Gheorghe Radulescu, Va
sile Vîlcu, Petre Blajovici, Mihai Gere, Petre Lupu, 

.Gheorghe Gaston Marin, membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

A fost de față Seppo Olavi Ainamo, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Finlandei la București.

(Agerpres)

Învjhgînd pe Politehnica Galați cu 3-1,

STEAUA-VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA VOLEI

Ozum încearcă să punăTrimisul nostru special, DAN GARLEȘTEANU, transmite 
din Frankfurt pe Main:

ASTĂ-SEARĂ, IA FESTHALLE, ÎN FINALA 

XC.E.“ LA HANDBAL MASCULIN:

STEAOA-DUKLA PRAGA
FRANKFURT, 5 (prin teie 

fon). — Vineri, la Frankfurt, 
a plouat aproape toată ziua, 
dar aceasta nu îngrijorează 
cituși de puțin pe amatorii 
de sport din orașul de pe ma
lurile Mainului. Nu numai 
pentru că în acest anotimp 
ploile sint aici ceva obișnuit, 
d mai ales pentru că princi
palele competiții ale acestui 
Sfirșit de săptămînă sini pro
gramate la Festhalle. Cele 
două evoluții sportive care 
dețin „capul de afiș“ sint me
ciul de box de astă-seară 
(n.r. vineri seara) dintre Karl 
Mildenberger — campionul 
european al categoriei grea — 
și pugilistul de culoare Leotis 
Martin, unul din pretendenții 
la centura mondială, și finala 
„Cupei campionilor europeni" 
ia handbal masculin dintre 
formațiile Steaua București 
și Dukla Praga.

Așadar, sîmbătă de la ora 
21,30 (ora României), la Fest
halle handbhliștii noștri vor 
începe marea tentativă de a 
cuceri trofeul continental. 
„Frankfurter Rundschau" de 
vineri își intitula astfel avan- 

Iiuxpc returul

cronica meciului: „Tinerețea 
lomânilor — contra experien
ței cehoslovacilor". Dar, păs- 
trînd aceeași reținere, întîlni- 
tă peste tot pînă acum, ziarul

CORNEL OȚELEA

se abține de la orice pronos
tic. Cele două candidate la 
cupă s-au refugiat în cele mai

(Continuare in pag. a 4-a)

campionatelor
naționale de handbal

Incepînd de astăzi după- 
amiază, handbalul va reintra 
în aatiivitatea oficială, ffiihd 
programate primele meciuri 
din dadrul retorului campio
natelor naționale (divizia A 
și B, masculin și feminin).

Ținînd seama de faptul că 
de la întreruperea campiona

tului, adică în timpul lunilor 
de iarnă, toate formațiile an
grenate în cele șase serii ale 
disputei au avut o activitate 
oompetițianală bogată, avem 
toate motivele să credem că

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, în primul meci din 
ziua a doua a turneului fi
nal masculin, Dinamo a dis
pus de Rapid cu 3—0 (7, 13, 
3), într-o partidă în care 
ambele echipe s-au resimțit 
după eforturile depuse în a- 
jun, iar Rapidul, venit după 
„maratonul'’ cu Steaua, n-a 
emis pretenții decît într-un 
singur set, al doilea, în rest 
părînd resemnat cu înfrân
gerea. Din această cauză 
jocul a fost de nivel tehnic 
mediocru, greșelile de pre
luare, pasele și blocajele 
defectuoase fiind nenumă
rate. Setul 2 a fost cel mai 
atractiv mai ales prin evo
luția scorului: Rapid a con
dus cu 3-0, Dinamo a ega
lat, ceferiștii au revenit:
6— 3, dar Dinamo s-a repliat 
și din nou egalitate : 6—6,
7- 7. La 8-7 pentru Rapid, 
urmează cîteva faze specta
culoase, care au antrenat

fața echilibrului

o minge peste blocajul 

galeria giuleșteană și... 
13—8 ! Din nou însă, Dinamo 
restabilește egalitatea. Apoi, 
două greșeli la ceferiști 
și... 15—13 pentru Dinamo! 
Ultimul set — fără istorie: 
Rapidul, „groggy", a cedat 
fără drept de apel în
unei echipe mai hotărîte și 
mai inventive la fileu. Men
țiuni pentru Corbeanu, 
Schreiber și Derzei de la 
învingători, respectiv Gri- 
gorovici și tînărul Pencîu- 
lescu. A arbitrat eu mici 
scăpări N. Beciu.

★

în urma rezultatelor de 
joi. cea mai importantă în- 
tîlnire a turneului a devenit 
Steaua—Politehnica, deoare
ce. obtinînd victoria, jucă
torii primei echipe se deta
șau decisiv și păstrau în 
continuare titlul obținut a- 
nul trecut.. Desigur, șansele

sssmsbm

efectuat de Poroțnicu, dar

le erau net favorabile și ste- 
liștii au confirmat prono
sticurile. Scor 3—1 (—15,
6, 8. 4). Meciul a fost dirz 
disputat, mai ales în prima 
sa parte, când spectacolul a 
fost mai atrăgător datorită 

din teren. în
continuare însă, gălățenii a- 
par epuizați fizic. bagajul
lor tehnico-tactic inferior
nu mai poarte fi suplinit 
de dîrzenie și replica le este 
mai palidă. Pe de alită par
te. steliștii mențin un ritm 
egal, desfășoară un joc mai 
organizat î» apărare și mai 
lucid în atac. Astfel, ei de
pășesc ușor în final peAgă- 
lățeni și devin virtuali cîști- 
gători ai titlului. Au arbitrat 
foarte bine M. Zelinschi și 
N. Ionescu. Ultimele jocuri 
se desfășoară azi de la orele 
16,30. tot în sala Floreasca.

A. BREBEANU 
Ov. IOANIȚOAIA

acesta, atent, respinge

Tînărul Penciulescu a depus, 
in meciul cu Dinamo, efor
turi deosebite, dar zadarni
ce, deoarece echipa ferovia
ră a pierdut, finalmente, cu 

3—0

STADIONUL REPUBLICII, ORA 16,50

Progresul încearcă să... paseze „lanterna*4
Stadionul Republicii programează 

astăzi, de la ora 16,30, un meci — uver
tură la etapa a XVIII-a: PROGRE
SUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Este o partidă așteptată cu viu inte
res de către iubitorii fotbalului din 
Capitala și, firește, cu precădere de 
suporterii echipei lui Mateianu, care, 
de cîteva zile, de cînd formația lor 
favorită a trecut pe ultimul loc, stau 
ca pe jăratec. Vor reuși fotbaliștii

bucureșteni să ciștige astăzi ambele 
puncte puse în joc, cu care, eventual, 
să... paseze „lanterna" ?

După meciul de „Cupă", Progresul 
nu și-a îngăduit nici o zi de odihnă.
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Joi și vineri formația bucureșteană a 
efectuat antrenamente de intensitate 
scăzută. Georgescu și Viorel Popescu 
(ușor accidentați în meciul de miercuri) 
au fost, se pare, recuperați, astfel că 
antrenorii Drăgușin și Știrbei vor 
putea alinia „H“-le standard.

Ocupînd locul VII (cu 17 puncte), 
Universitatea Craiova are o „soartă" 
mai puțin crudă decît adversara ei. Și, 
oarecum la adăpost de emoții, formația 
oaspe va încerca să realizeze printr-un 
joc calm și organizat prima ei victorie 
în deplasare în actuala ediție a cam
pionatului. Antrenorii Cosmoc și Nu- 
țescu nu s-au decis încă asupra for
mației pe care o vor alinia.

în deschidere, de la ora 14,45, se în- 
tîlnesc echipele de tineret-rezerve.

Portarul craiovean respinge cu 
dificultate, la un duel aerian in 
careul mic. Fază dintr-o partidă 
Progresul — Universitatea Craiova, 

disputată în campionatul trecut 
Foto: AUREL NEAGU

N. I. Țapu—sărbătorit de colegii și prietenii săi
La sărbătorirea fostului ci

clist și antrenor NICOLAE ION 
ȚAPU — organizată de ziarul 
„Sportul" ieri după-amiază în 
sala de festivități a clubului 
sportiv Dinamo — au participat 
reprezentanții tuturor gene
rațiilor de rutieri din țara noa- 
tră. De la tînărul alergător al 
Combinatului Poligrafic Bucu
rești — care l-a felicitat pe 
N. I. Țapu in numele celui mai 
proaspăt contingent de cicliști 
— și pînă la prof. C. Aslan — 
prezent prin intermediul unei 
calde scrisori — toată lumea ci- 
clistă de la noi a ținut să-și 
facă remarcată prezența la a- 
ceastă emoționantă sărbători
re. Am întîlnit în sală alergă
tori ce cu ani, cu mulțj ani în 
urmă, își vedeau deseori nu

mele în titlurile cronicilor ci
cliste, antrenori și arbitri, colegi 
de muncă de la C.P.B. și chiar 
oameni din cartierul în care lo
cuiește, oameni ce se miadresc 
că printre ei se află gloria de 
altădată a ciclismului româ
nesc, N. I. Țapu. In cuvîntul 
lor, fiecare dintre numeroșii 
participenți la festivitate au 
reînviat amintiri legate de acti
vitatea acestui mare sportiv, 
l-au felicitat pentru căldura cu 
care s-a ocupat de atîtea ge
nerații de rutieri, pentru meri
tele deosebite pe care le are în 
dezvoltarea sportului nostru cu 
pedale. Numeroase asociații 
sportive i-au oferit daruri lui 
N. I. Țapu, iar la redacție am 
primit un mare număr de tele
grame de felicitare din partea

unor iubitori ai ciclismului din 
provincie.

Au luat cuvîntul Emanuel 
Valeriu — redactor șef al zia
rului „Sportul", Octavian Tuhai 
— președintele Federației Ro
mâne de Ciclism, Anghel Vra
bie — secretar general al 
C.O.R., Ion Chivu — președin
tele asociației sportive C.P.B., 
foștii săi colegi sau elevi 
Virgil Mormocea, Marin Nicu- 
lescu, Octavian Amza, Martie 
Ștefănescu, Iulian Gociman, 
Nicolae Maxim ș.a.

La propunerea federației de 
specialitate, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a acordat un premiu excepțio
nal fostului ciclist. Nicolae Ion 
Țapu cu prilejul pensionării 
sale.

Președintele F.R.C., Octavian Tuhai (dreapta) i-a inminat lui N. I. Țapu o „Diplomă 
de onoare" pentru îndelungată activitate și merite deosebite în dezvoltarea ciclismului 

românesc
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Ilop, Constantin Herold, Mihai Flamaro. 
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I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
I
I
I

c
MAEȘTRII 

ÎNDEMÎNĂRII 
red în îndemânare. Și trebuie 
să credem ctf toții în ea, cu 
cît sîntem mai puțin îndemîna- 
tici. Nu, nu e un paradox, ci 
un adevăr necruțător, care 
face campioni sau ratează 
talente.

Firește, nu există o singură mișcare 
bine gînditâ, complexă ca aspect mo- 
trie, care să nu solicite îndemînare. 
Dar aceasta nu-i totul. Sînt sporturi în 
care îndemînarea este atotstăpînitoare : 
gimnastica, schiul, scrima, tenisul, deca« 
tionul, pentatlonul modern.

Vreți un argument ? Cine nu a în
ceput devreme, dar devreme de tot, ini
țierea sa în sporturile de îndemînare, 
nu va fi niciodată un mare campion. 
De îndemînare depind nu numai mă
iestria, ci și constanța ei de valoare, nu 
numai victoriile succesive, dar și lon
gevitatea sportivă.

Nu se ajunge la îndemînare fără pre
gătire multilaterală. Istoria sportului 
amintește de nenumărați polisportivi, 
cîndva, pe cînd era posibil să faci două 
și trei sporturi, chiar ca selecționat în 
echipa națională, și de sportivi mari 
cu concepție multilaterală astăzi.

Cîndva, Nicolae Chicomban, Gh. F0-
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te bine, 2—3 sporturi; astăzi Matson 
face numai ca multilateralitate baschet 
și Țiriac hochei pe gheață. Dar ideea 
pregătirii multilaterale rămîne prezentă, 
așa cum a reieșit și din desfășurarea 
Olimpiadei de la Grenoble, chiar dacă 
pregătirea îngustă și excesivă duce mai 
repede la mari performanțe.

Comparînd cu cultura, am asemui I 
demînarea cu inteligența de a discerne 
si dezlega cele mai neprevăzute pro- ■ 
bleme de viață. Calitățile fizice — vi- * 
teza, forța și rezistența — nu sînt puse , 
în valoare fără această rezolvare iscu
sită, care pare simplă, dar care cere 
nenumărați ani de muncă și pasiune.

I" Fără îndemînare nu există tehnică și 
fără tehnică nu se poale concepe gîn- 
dire tactică.

Metodic, îndemînarea pune multe, in
teresante și controversate probleme : în
demînarea băieților și a fetelor, îndemî
narea e sau nu calitate nativă, de ce 
factori depinde ea, cum se educă 
ambidextria, tipurile de sistem nervos 
și însușirea îndemînării, există sau nu 
popoare îndemînatice, care sînt sportu
rile de cea mai mare îndemînare ?

Despre îndemînare s-a scris necrezut 
de puțin, deși toți specialiștii recunosc 
că ea este cheia .de boltă a tuturor ca
lităților, a tehnicii și a tacticii. Exists 
opinii care acordă o însemnătate deo
sebită îndemînării, școlii unei bune co
ordonări, gîndirii în mișcare. De ce ? 
Fiindcă această calitate nu este numai 
sportivă, hotărîtoare în performanță, ci 
și în viață. Fără îndemînare nu ești, nu 
poți fi un bun șofer, chirurg, aviator, 
mecanic de precizie, țesător.

Se pare că între îndemînarea fi
zică și gîndire este o necontestată și 
rodnică legătură. Dar ea trebuie edu
cată, stimulată, experimentată. Surprin
de bizar absența noastră aproape to
tală în problemele legate de îndemîna
re : coordonare 
piețe, relaxare 
gîndire tactică, 
terminologic nu

Drumul pînă 
unui Ozon, Moser, Elena Leuștean sau 
Pele, Latînina, Peggy Fleming, Killy 
trece prin școala simplă, dar îndelun
gată și stăruitoare a îndemînării.

Nu numai tehnica și arta presupun 
îndemînare. Secolul nostru este al ma
rilor viteze, dar al unor viteze lucide, 
sfăpînite. Cei ce nu au înțeles încă lec
ția marilor maeștri, nu vor deveni 
niciodată asemenea lor. Ei se vor lupta 
mereu cu sine și cu morile de vînt, dar 
nu vor ajunge niciodată prețuiții și 
aplaudați! maeștri ai îndemînării.
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și ritm, echilibru și su- 
musculară și nervoasă, 

Adeseori nici măcar 
sîntem de acord.
la marea măiestrie a

Virgil LUDU
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Tragerea la sorti a sferturilor de finală ale „Gupei României"
Aseară, la sediul Federației 

române de fotbal, a avut loc 
tragerea la sorți a sferturilor 
de finală ale „Cupei Româ
niei". lată partidele ce vor 
avea loc :

Bacău,

Politehnica lași — Rapid
București,

C.F.R. Timișoara — Dinamo
București,

Vagonul Arad — Dinamo

Progresul București sau „U"
Cluj — Steaua.

“Sferturile de finală se vor 
disputa în ziua de 17 aprilie, 
pe terenuri neutre. Cunoscutul solist de muzică ușoară DAN SPATARU a tras la sorți sferturile 

de finală ale „Cupei României" la fotbal

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE, 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE ÎNOT
Sîmbătă și duminica viitoa

re, bazinul Tineretului din 
Cluj va găzdui Concursul in
ternațional de primăvară, la 
care au fost invitați înotă
tori din R. F. a Germaniei, 
Austria, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Iugoslavia și Bulgaria.

„ZONELE" CAMPIONATULUI 
DE BOX AL SENIORILOR

Campionatul republican in
dividual al seniorilor a ajuns 
într-o fază hotărîtoare. La 9 
aprilie se vor disputa prime
le întîlniri din cadrul etapei 
de zonă, în localitățile Iași, 
Ploiești, Craiova și Tg. Mu
reș. Cîștigătorii zonelor, la 
care se vor adăuga compo-

nenții loturilor reprezentative 
A, B și tineret, vor încrucișa 
mănușile în finalele campio
natului, programate între 27 
mai și 2 iunie, la București.

ELENA CEAMPELEA VA PUTEA
CONCURA ÎN MECIUL

CU U. R. S. S.
După cum am anunțat, în 

ultimul concurs de verificare 
a lotului feminin de gimnas
tică s-a accidentat Elena 
Ceampelea, campioana țării, 
a cărei participare în echipa 
reprezentativă pentru meciul 
cu Uniunea Sovietică deve
nise incertă. Urmînd un tra

tament adecvat, Elena Ceam
pelea nu a întrerupt nici un 
moment antrenamentele, me
dicii asigurîndu-ne ieri că ea 
va putea concura la valoarea 
sa maximă la sfîrșitol săptă- 
mînii viitoare.

CURSA DE MARȘ LA VARNA
Ieri au plecat în Bulgaria 

atleții dinamoviști Leonida 
Caraiosifoglu și 'Vasile llie, 
însoțiți de antrenorul . Al. 
Stoenescu. Ei vor participa 
duminică, la Vama, la o 
cursă internațională de marș 
pe distanța de 20 km, alături 
de mărșăluitori din Bulgaria, 
Cehoslovacia și R. D. Ger
mană.

COMISIA DE SELECȚIE A ALES 15 FOTBALIȘTI
Comisia de selecție a pre

zentat ieri seară Biroului F.R.F. 
o listă de 15 jucători, consi
derați cei mai în formă după 
primele etape de campionat, 
care au intrat în vederea se
lecționării pentru viitoarele 
jocuri internaționale, lată-i:

COMAN, RÂDUCANU, TAL-

PAI, IVANCESCU, BARBU, 
POJONI, MOCANU, DELEA- 
NU, MANOLACHE, C. DINU, 
GROZEA, PIRCALAB, OBLE- 
MENCO, I. IONESCU, MOL- 
DOVEANU.

Ei vor fi convocați la un 
antrenament în ziua de W 
aprilie.
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IN PLIN SEION
Miine—tin cuplaj avînd ca punct de atracție

derbiul Dinamo Steaua

• Seria disputelor de mare 
interes dintre fruntașele divi
zionare. A continuă. Două dintre 
ele sînt programate (în sfîrșit!) 
în cuplaj, duminică dimineața 
(incepînd de la ora 10), pe tere
nul Gloria : Gloria — Progresul 
Si Dinamo — Steaua, Dacă me
ciurile nu mai au nevoie de pre
zentare avînd în vedere echi
librul valoric al echipelor, în 
schimb se cere consemnat faptul 
că o formație atît de valoroasă 
ea Dinamo, deținătoare a „Cupei 
campionilor europeni", nu poate 
juca pe teren propriu. Este și 
motivul pentru care cuplajul 
nu se dispută pe un teren care 
șă favorizeze latura propagan
distică, ci, efectiv, în afara ora
șului. N-are nimeni nimic de 
♦pus ?

Al treilea meci din seria I a 
„Cupei Primăverii", Constructo
rul — Grivița Roșie, va avea loc 
astăzi (la ora 16,30) pe terenul 
Constructorul. In seria a II-a, 
a divizionarelor A din restul ță
rii, penultima etapă a turului 
cuprinde partidele Farul Cons
tanța — Rulmentul Bîrlad, Agro
nomia Cluj — Politehnica Iași, 
și Universitatea Timișoara — 
Știința Petroșeni.

© Și divizionarele B (seriile 
I și a II-a) sînt în focul între
cerii. Duminica trecută s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Vulcan — Petrolistul Ploiești 
♦5—0, Arhitectura — I.P.G.G. 
6—6, Olimpia — A.S.E. 16—0 ; 
Foresta Pitești — l.C.F. o—8, 
Construcții — Politehnica 
ÎS—6 (intrucît Construcții nu a 
avut vizele în regulă, conform

regulamentului, se pare că 
„masa verde" va stabili scorul 
de 3—0 în favoarea Politehnicii), 
Aeronautica — Rapid 3—19.

în etapa din 7 aprilie sînt 
programate meciurile l.C.F. — 
Rapid (astăzi după-amiază ; ce
lelalte se vor disputa mîine), 
I.P.G.G. — Olimpia (ora 10,30 
pe teren Tineretului II), Poli
tehnica — Aeronautica (ora 8,30 
pe teren Politehnica), Petro
listul Ploiești — Arhitectura, 
S.N. Oltenița — Vulcan, Fores
ts Pitești — Construcții.

® Inițiată și organizată de 
Comisia de resort din cadrul 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și Sport, 
competiția rezervată formațiilor 
de tineret cunoaște un frumos 
succes. Jocul prestat de tine
rii rugbyști are un bun nivel 
tehnic, eliminări de pe teren nu 
s-au înregistrat în cele trei eta
pe disputate pînă în prezent, iar 
cluburile manifestă, în majori
tate, interesul cuvenit pentru în
treceri. Pînă acum s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Steaua — Școlarul 0—3, Grivița 
Roșie — Dinamo 3—0, Progresul
— Constructorul 17—0 ; Dinamo 
—Progresul 0—3 (neprezentarel), 
Școlarul — Grivița Roșie 22—5, 
Gloria — Steaua 0—32 ; Grivița 
Roșie — Gloria 14—3, Școlarul
— Progresul 11—0, Constructorul
— Dinamo 11—3. In clasament 
conduce formația Școlarul, în
vingătoare în toate partidele sus
ținute, urmată de Progresul Și 
de Grivița Roșie (ambele au su
ferit cîte o înfrîngere), apoi, în 
ordine, de Steaua, Constructo
rul, Dinamo și Gloria (Construc
torul, Steaua și Gloria au sus
ținut cîte un meci mai puțin).

® în sfîrșit, un alt debut 
competițional în actualul sezon: 
acela al juniorilor, atît la rugby 
„XV “ cit și la rugby „VIII". 
Primele meciuri vor avea loc 
mîine.

Evoluează echipa de gimnastică a școlii generale nr. 8 din Călărași
Foto: V. BAGEAC

TOTUL E SA AI IDEI!
Există în repertoriul teatrului 

de la Palatul Pionierilor un spec
tacol intitulat „Totul e să ai 
idei“. Copiii au reținut numele 
piesei și de cîte ori au ocazia 
apelează la el. Bunăoară, vin 
Cristinel și alți cîțiva puști la 
Palat: „Ce facem în dimineața 
asta?1*. „Păi, cîți sîntem?“. „Opt". 
„Gata, jucăm 6 partidă de mini- 
baschet". Și în timp ce grupul 
se îndreaptă gălăgios șpre tere* 
nul de sport, cel care a propus 
partida de mini-baschet exclamă 
cu satisfacție: „Totul e să ai 
idei !“

Intr-adevăr, la Palat, în aceste 
frumoase zile de vacanță, totul 
e să ai idei. Chiar dacă tîpi- 
plele au început să-ți încărun
țească. Un exemplu: zilele tre
cute, Comisia sportivă de la Pa
lat a avut ideea să invite aici 
echipa de gimnastică (fețe) a 
Școiii generale nr. 8 din Călă
rași. Școlărițele din Ialomița cîș- 
tigaseră etapa județeană a cam
pionatului republican școlar și, 
ca o recompensă pentru străda
niile lor, pentru frumosul succes 
repurtat, au fost poftite — îm

preună cu profesorii lor — să-și 
petreacă o parte din vacanța de 
primăvară la Palatul Pionierilor.

Am spus „împreună cu profe
sorii lor" deoarece de pregătirea 
acestor mini-gimnaste se ocupă 
un colectiv entuziast de profe
sori, școala respectiva neavînd 
încă o profesoară de educație 
fizică. Dar, „tptul e să ai idei!" 
Profesorii de care vorbeam — cu 
specializări diferite (volei, hand
bal, lupte) — au format această 
echipă ținîud seama de o reali
tate majoră: toate pionierele de 
aici îndrăgesc gimnastica. Deci, 
selecție pe școală, centru de ini
țiere, echipă reprezentativă...

In orele sale libere, entuzias
tul profesor Nelucu Constan- 
tinescu studiază materiale de 
specialitate, alege pentru fiecare 
concurentă melodia care îi va 
puncta ^solul“, se interesează de 
viitoarele costume ale micilor 
gimnaste. Aceasță ultimă proble
mă părea mai dificilă. Dar, totul 
e să ai idei ! în magazia școlii 
există tricouri albastre. Foarte 
bine. Ele vor fi transformate, 
cusute frumos, cu bentițe de cu

loare roșie pe margini și, ca să 
se asorteze perfect, toate fetițele 
vor purta parul strîns cu o pan
glică sidefată, roz.

Cît au stat în București, mi
cile gimnaste din Călărași s-au 
plimbat prin Grădina Botanică, 
prin Cișmigiu, iar la invitația 
gazdelor, au făcut și o demon
strație de gimnastică. Cu această 
ocazie — „totul e să ai idei !“ 
— au fost invitați la Palatul Pio
nierilor specialiști în gimnastică 
(a asistat și maestra emerită a 
sportului Sonia Iovan), numeroși 
copii,

Recitalul tinerelor gimnaste din 
Călărași a plăcut foarte mult. 
Cîteva nume de care, sîntem si
guri, vom mai auzi: Vergilica 
Vișan (cl. IV), Gherghina Uimea- 
nu (cl. IV). Niculina Nedelcu 
(cl. II), Silvia Păun (cl. IV), Io
nica llie (cl. II), Steliana Ungu- 
reanu (cl. IV).

Deci, „totul e să ai idei !“ Și, 
am completa noi: inițiativă, pa
siune pentru frumos, pentru 
sport !

Vasile TOFAN

ANTEU DE PE ARGEȘ
SI
HERCULE DE PE BAHEUI
Intre atîfea ciudățenii care se petrec în fotbalul 

nostru, povestea cu avantajul terenului nu mi S® 
pare cea mai nevrednică de atenție. Actualul sezon 

a prilejuit două evenimente în acest sens, demonștrînd 
că băcăuanii pot cîștiga în deplasare, iar craiovenii știu 
să piardă chiar la ei acasă. Slavă Domnului — măcar 
pentru risipirea monotoniei, tot e ceva I

Dar să nu uit : nu mi-am propus să vorbesc despre 
evenimentele cu pricina, ci despre E.C. Argeș, preten

dentă, alături de Steaua, la titlul de campioană, a țârii, j 
Băieții din Pitești se numără, de asemenea, printre cei 
ce s-au dezobișnuit să lase vreun punct adversarilor, 
atunci cînd fac oficiul de gazde. Nici chiar Ferencvaros, 
una din marile formații de club din Europa, n-a putut 
Infringe această tradiție. Se vede treaba că, aidoma le
gendarului Anteu, care își reîmprospăta forțele la con
tactul cu solul natal, coechipierii iui Dobrin capătă 
aripi ori de cîte ori simt în preajmă adierile blajine 
coborînd dinspre Dealul Negru și vuietul — mult mai puțin 
duios — al galeriei locale. Dar si în alte condiții — 
adică „afară" — Anteul de pe Argeș nu depune armele 
fără luptă. Steagul roșu și Dinamo București pot furniza 
mărturii recente, ca și spectatorii prezenți la meciurile 
respective. O singură dată în ultimii ani, F.C. Argeș s-a 
sufocat literalmente sub presiunea unui opozant teribil 
(un autentic Hercule, ce vreți I) în frumoase revanșă de 
la Budapesta... „

lată, însă, că au venit optimile „Cupei", competiție în 
care piteștenii nu excelează (pe cîte știm, de pildă, în 
1966, tot în optimi, au fost eliminați cu 1—0 de Metalul 
Plopeni I I). De astă dată, soarta le-a scos în cale un 
al doilea Hercule, nu de pe Dunăre, ci de pe Bahlui, 
recte, Politehnica lași... Teren neutru, vreme frumoasă,, 
arbitraj corect, dar... Dar! Ceea ce s-a petrecut miercuri 
la Ploiești, rămîne, vorba poetului, „o enigmă n’espli- 
cată" I Posibilii campioni ai țării au capotat lamentabil 
în fața unor preopinenți din categoria secundă, la o 
diferență echivalentă cu acel 0—4, de tristă memorie, de 
pe Nepstadion... Orice s-ar zice, Lupulescu nu-i chiar 
Aibert, nici Cuperman nu-mi vine a crede că ar fi 
încurajat de așa manieră de învingători, îneît să para
lizeze de-a bineiea puterile Anteului nostru, rupt de 
atmosfera familială.

Cred însă cu toată seriozitatea, că Dobrin et comp, 
au privit superficial confruntarea cu studenții ieșeni, 
gîndindu-se pesemne că aceștia se vor învinge singuri, 
cutremurat' de palmaresul adversarilor. Sau — mai ști — 
cînd țintești titlul de campioană a țării, Cupa devine 
o simplă formalitate. Bine, bine — dar cum rămîne cu 
cinstea obrazului, slăvite Anteu ? 1 |

Dan DEȘLIU I

Debutul lui Domenico Menis?
Unul din marile „gabarite" 

Sie atletismului nostru actual 
gste Domenico Menis (Steaua). 
Din păcate, cei 192 cm înălți
me și cele aproape 120 kg nu 
și-ap adus încă un aport sub
stanțial la îmbunătățirea rezul
tatelor sale la aruncarea greu
tății. Un 16,38 m în 1966 — per
formanță altminteri modestă — 
a rămas unicat. în 1967, tot ce a 
putut obține a fost o aruncare 
de 14,85 m la campionatul repu
blican, „rezultat" sub orice cri
tică. Se vede că îndrumările 
primite din partea tov. I. Mayer 
nu au fost prea eficiente..;

. De cîteva săptămîni, Menis 
a trecut în pregătire la prof. 
Teodor Ioneseu, un antrenor 
tînăr ai cărui elevi progresea
ză vizibil. Primul efect al noii 
colaborări : 15,87 m la Snagov

și mai multe aruncări peste 16 
m la încălzire. Cifre care încă 
nu spun mare lucru, dar care 
pot marca un început: adevă
ratul debut atletic al lui Do
menico Menis.

Ar fi fost păcat ca un atlet 
cu un asemenea fizic, rar în- 
tîlnit pe stadioanele noastre^să 
nu împlinească nici cele măi 
modeste așteptări. Sîntem cu
rioși, deci, șă vedem ce ne re
zervă în viitor cuplul D. Menis 
— T. Ioneseu. (A. I.).

PRIMUL CONCURS DE SELECȚIE
PENTRU „CRITERIUL EUROPEAN UE JUNIORI"

Zilele trecute, sala de la sta
dionul Republicii a găzduit o 
primă competiție de selecție 
pentru alcătuirea lotului de te
nis de masă în vederea „Cri
teriului european de juniori". 
Au avut loc trei turnee, Cla
samente : simplu, juniori, ca
tegoria pînă la 14 ani: 1. Naf

tali, 2. Buga, 3. Bobocicâ, 4. 
Bîldea, 5. Andrieș, 6. Colțescu, 
7. Popovici, 8. Dicu, 9. Firănes- 
cu; categoria peste 14 ani (con
cursul I): s-au întrecut 12 spor
tivi, primii patru (Gavriș, Pre
da, Apostu. Drăgănuș) partici- 
pînd apoi la un alt turneu, 
unde clasamentul a fost sta
bilit astfel : 1. Dobosi 11 punc
te, 2. Șimandan 9 p, 3. Stelian 
Nicolae 8 p, 4. Apostu 7 p, 5. 
Sîngeorgean 6 p, 6. Macovei 
5 p, 7. Preda 4 p, 8. Gavriș 3 
p, 9. Drăgănuș 2 p, 10. Gheor- 
ghe Teodor 1 p.

Pe cînd un trial și pentru ju
nioare ?

începe returul campi|ate|r naționale
(Urmare din pag. 1)

întrecerea care se reia astăzi 
ne va ofgri prilejul de a con
stata o înibținătățire generală 
în jocul acestor echipe. O îm
bunătățire care — o spunem 
eu toată sinceritatea —- este 
așteptată de mult, mai ales 
în jocul echipelor feminine, 
unde de cîțiva ani asistăm la 
un încet, dar — din păcate 
— foarte sigur regres. Proble
ma realizării linei creșteri ca
litative în jocul echipelor fe
minine ește cu atît maț acută 
cu cît în toamna acestui an 
va avea loc în Uniunea Sovie
tică o nouă ediție a campio
natului mondial, la care va 
lua parte și echipa noastră 
reprezentativă.

Iată clasamentele, înaintea 
reluării întrecerii:

6, Politeh. Bv.
1. Agron. Iași
8. A s.A Tg. 1)1. 

(fost Ploiești)
9. Rapid Buc.

10. Tractorul Bv.
DIVIZIA B

SERIA

1. Met. C. Mică
2. Timișul Lugoj
3. Med. Tg. M.
4. Știința Lovrin
5. I.C.O. Arad
6. Teh. Țim.
7. Univ. Cv.
8. Univ. Tim.
9. Ș-ța Petroșeni

10. Pol. II Tim.

9 3 1 5 160 165 7
9 3 0 S 146 151 6
9 2 1 6 121 150 5
9 1 1 7 145 152 3
9 1 1 7 152 203 3 

JWASCULIN
A II-A

9 6 1 2 149 108 13
9 5 1 3 138 140 11
9 4 2 3 131 143 10
9 4 1 4 156 119 9
9 4 1 4 147 133 9
9 4 1 4 141 135 9
9 4 0 5 153 145 8
9 3 2 4 140 155 8 
9315 83 138 7
9 2 2 5 116 138 6

DIVIZIA A MASCULIN

1. Steaua buc.
2. Dinamo Buc,
3. Din. Bacau
4. univ- Cluj
5. Rafinăria 

Teleajen
6. Univ. Buc.
5. Dinamo Bv.
8. politeți. Tini.
9. C.S.M Reșița

10. Textila 
Cisnădie

9 9 0 0 171 114 18
9603 172 126 12
9603 154 125 12
9123 161 146 10

9 3 3 3 135 148 9
9 3 2 4 128 129 8
9324 121 132 8
9225 135 143 6
S 2 1 S 1?Ș 171 5

DIVIZIA B FEMININ 
SERIA I

1. Textila Buhuși 9 8 0 1 112 61 16
2. Șc. sp. Buzău 9 7 1 1 109 70 15
3. l.C.F. Buc. 9 6 2 1 76 61 14
4. Șc. sp. nr. 2

București 9 6 1 2 106 79 13
5. Spartac C-ța 9 5 1 3 95 75 11
6. Șc. sp. Ploiești 9 3 1 5 64 75 7
7. Po’iteh. Iași 9 2 3 4 72 89 7
8. Univ. lași 9 1 2 6 69 110 4
9. Politeh. Buc. 9 0 2 7 63 99 2

10. Instit. Ped. Bc. 9 0 1 8 45 92 1

Așadar, vacanța de primă
vară s-a sfîrșit 1 Ne mai des
parte o filă de calendar de ziua 
in care ghiozdanul va reintra 
in drepturi, de ziua în care se 
vor face bilanțuri ale clipelor 
petrecute în excursii, in tabere 
și în numeroase întreceri spor
tive. Această vacanță a fost 
intr-adevăr foarte bogată în 
competiții școlare igr printre 
ele s-a numărat și „Cupa mu
nicipiului București" care a re
unit in Capitală peste 800 elevi 
și eleve din școlile sportive 
sau din diferite asociații și 
cluburi în care își fac uceni
cia sportivă.

HANDBAL :

Peste soo de
Bti«us?eșți“

elevi s«au întrecut în „Cupa municipiului 
organizată de Școala sportivă nr. 2

fetițe 1 
4:22,5 ; 

Freund

întrecerile de notație, 
bal, tenis de masă și de 
de gimnastică artistică

competiție s-au remarcat Ban- 
ciu, Flăitaru, I, Viorel (Șc. sp. 
2), Muscă (Țg. Mureș), Tudosie, 
Rențea, Ciolacu (Craiova), Fe
deleș (Ploiești), Dassel (Timi
șoara).

Fetele și-au desemnat cîști- 
gătoarea după partide la fel de

hand- 
cîmp, 

ș-au 
bucurat de organizare^, compe
tentă a cadrelor de specialitate 
din Școala sportivă nr. 2 și au 
prilejuit multe constatări îm
bucurătoare privind nivelul teh
nic și ta'gțfc,"TBf elevilor care irîțț^Ș'Sante, încheiate cu scoruri 
și-au disputat intîietatea într-o 
ambianță plină 
efervescență.

de tinerească

CÂȘTIGĂTOARE SCONTATE, 
...... ..... EMOȚII...MULTE

DAR DUPĂ

concomitent inDesfășurată 
sălile Constructorul, Progresul 
și Floreasca (finalele), competi
ția ele handbal rezervată Șco
lilor sportive a reunit un nu
măr de 16 echipe din întreaga 
țară. In întrecerea băieților, 
echipa Școlii sportive rir, 2

PLEDOARIE
PENTRU

POLO

O. Nițescu) a

fetițe: Carmen Cehanzuc (Șc. 
sp. 1:13,8 ; 100 m junioare : 
Edda
1:06,3 :
W.
2:54.6
vanu 
mixt

DIVIZIA A

1. Univ. Tim.
2. Confecția Buc.
8, Rapid Buc.
4 Univ. Buc.
5. ganstr. Tim.
6. Politeh. Galați
7. Rulmentul bv.
8. Liceul nr. 4 

Timișoara
9. Mureșul Tg.M. 

1#. Prog. Buc.

FEMININ

9 1 0 8 128 199 2

9 9 0 0 90 56 18
9 6 1 2 67 47 13
9 6 0 3 9? 64 12
9 6 0 3 78 57 12
9 5 l 3 39 7< 11
9 3 1 5 62 83 7
9 3 0 6 70 97 6

9 2 1 6 41 66 5
9 1 1 7 71 87 3
9 1 1 7 78 107 3

DIVIZIA B FEMININ
SERIA A II-A

1. Voința
Odorhci 9 8 0 1 119 61 16

2. C.S.M. Sibiu 9 7 1 1 90 56 15
3. Univ. Cluj 9 7 0 2 112 70 14
4. Voința sighiș. 9 6 1 2 130 78 13
5. Univ. ii Tim. 9 4 1 4 90 77 9
6. șc. sp.

Petroșeni 9 3 2 4 94 79 87. Constr. B. M. 9 3 1 5 80 91 78. Univ. Craiova 9 1 3 5 71 117 59. A.S.E. Buc. 9 1 0 8 51 133 210, Univ. II Buc. 9 0 1 8 57 132 1
Marți 10 aprilie va avea

DIVIZIA B MASCULIN 
SERIA I

1. Politeh. Gl. 9 9 0 0 176 116 18
2. Voința BUC, 9 8 0 1 149 111 16
3. Poiitejl. BUC. 9 5 2 2 164 148 12
4. Cauciucul

Or, Gh.Gh.-Bej 9 5 1 3 124 126 11
5. Instft. Pedagogic

Bacău 9 4 1 4 119 134 9

loc la sediul C.N.E.F.S. ședin
ța Comitetului federal. Sînt 
eonvoeați membrii comitetelor 
federale, președinții comi
siilor județene de handbal și 
membrii consiliilor și cole
giilor centrale ale Federației 
Române de Handbal. Prezența 
obligatorie.

Trei zile, la sfîrșilul săp- 
tăminii trpCUte, eleganta 
piscină clujeană a fost gaz
da unui puternic turneu de 
polo.

Desigur, clasamentul ne-a 
dezamăgit : locul 3 din 4 
echipe, două înirîngeri și o 
singură victorie (în fața ce
lor mai tineri participant, 
iugoslavii) I Iar lipsa lui 7.a- 
han și Kroner din echipa 
noastră nu poate constitui 
o scuză deplină. Sînt con
vins, cei în drept vor ana
liza comportarea echipei 
noastre și vor lua măsurile 
ce se impun după acest 
„semnal de alarmă".

Aș vrea, însă, sg scriu cî
teva cuvinte despre ciști- 
gătorul „moral", despre cîș- 
tigătarul lui neîncoronaț, 
despre FRUMUSEȚEA aces
tui joc sportiv. Căci, în cele 
trei zile, polo-ul și-a arăta» 
prin virtuțile unui Schuler 
sau Scurei (portarul nostru, 
care, deși la debut, a apărat 
și loviturile de Ia 4 m!) 
Dabovici sau Sarosi (ca să 
amintesc doar cîțiva dintre 
așii lui) întreaga sa pano
plie secretă. Eleganța miș
cărilor, viteza, dîrza luptă 
sportivă, dexteritatea, jon
gleria balonului, ritmul lui 
îndrăcit au fost prezente în 
bazinul clujean. Combinații 
subtile, rapide, curse pe 
contraatac, ca cele ale lui 
Thiel, asemenea tentative
lor de record, sau reflexele 
incredibile ale unui Fann 
au fost o convingătoare ple
doarie pentru polo.

Uneori aveam impresia 
ca in bazin sînt 14 „piloți 
de încercare" ce vor să în
vingă legile fizicii, care 
vor să irupă din apă, să 
joace deasupra ei, să în
cerce s-o ignore.

Și ultimul salt, al porta
rului, încremenirea pentru 
o secundă, secundă în care 
omul părea o dispută a ae
rului și a apei, mă convin
gea că adevărata pledoarie 
pentru polo e 
frumos sport 
văzut.

Și, de aceea, 
rămîne decit să pledez pen
tru cît mai multe jocuri, 
între echipe cît mai puter
nice.

(antrenor, prof.
acumulat cel mai mare număr 
de victorii. In partida finală, 
cu Steaua, ea a terminat vic
torioasă, dar greu, cu scorul de 
18—17. O performanță frumoa
să au realizat și reprezentanții 
Școlii sportive dip Craiova 
(antrenor, prof. I. Surcea), ogre 
au încheiat turneul pe locul 3, 
după o victorie meritată la co
legii lor din Tg. Mureș (26—16), 
teoretic fevoriți. Iată și clasa
mentul final : 1.
2. Steaua ; 3. 
4. Șc. sp. Tg. 
Timișoara ; 6.
7. Șc. sp, 
sp. 2 (II).

Dintre jucătorii prezenți la

Șc. sp. 
Mureș ; 
Șc. sp. 
Brașov ;

Șc. sp. 2; 
Craiova; 
5. Șc, sp. 
Ploiești;

8. Șc.

strânse. In partida finală, de 
pildă, ocupanta locului I, echi
pa Școlii sportive din Petro- 
șeni, a dispus de formația Șco
lii sportive din Constanța la o 
diferență de numai două punc
te : 14—12. O victorie destul de 
dificilă a elevelor din orașul de 
pe Valea Jiului, care activea
ză în divizie. Clasament final : 
1. Șc. sp. Petroșeni; 2. Șc. sp. 
Constanța; 3. Șc. sp. Ploiești; 
4. Șc. sp. Brașov; 5. Șc. sp. 
Țg. Mureș; 6. Șc. sp. Craiova; 
7. Șc. sp. 2 (I); 8. Șc. sp. 2(11).

Cele mai bune
Domșa. și Barabaș (Petroșeni), 
Frîncu și Tair (Consțapța), Fi
cin (Brașov), Giițs (Ploiești), 
Simion (Tg. Mureș).

De remarcat organizarea ire
proșabilă a competiției, asigu
rată cu aportul profesorilor 
Mihai Petrescu, Gh. Alexan- 
drescu, V. Ioneseu, C. Bădescu 
și D. Bălășescu.

Schuller (Șc. sp. 2) 
SPATE. 200 m băieți : 

Elitmar 
i ; 200 țn

(Șc, sp.
juniori :
TENIS

(Șc. sp. Reșița) 
juniori: M. Mo-
2) 2:28,0 > 400 m
VI. Belea (Șc..sp.
DE CÎMP : SUCCES DE PARTICIPARE

2) 5:30,4 ; 266 m mixt 
Anca Pop (Șc. sp. 2) 
400 m liber băieți : R. 
(Șc. sp. Oradea) 5:26,0.

De menționat — pentru va
loarea lor — mai ales rezulta
tele obținute de Freund, Belea, 
Cehqnzuc, Pop, Schuller, Ghin- 
daru și Țurcanu.

O notă bună pentru spriji
nul acordat competiției de că
tre comisia municipală de na
tație.

Pe

jucătoare :

terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2, timp de 6 
zile, și-au disputat intîietalea 
peste 200 de tineri praeti cânți 
ai tenisului de cîmp, printre 
care toți fruntașii juniorilor din 
țara noastră. Organizarea, asi
gurată de catedra din cadrul 
școlii (prof. Eva Stăncescu și 
Gh. Cobzuc), cu sprijinul Co
misiei municipale și al fede
rației, a contribuit la reușita 
competiției. In clasamentul pe 
echipe 
pat de
urmată

însăși acest 
care trebuie

mie nu-mi

Dumitru RADU

GIMNASTICĂ ARTISTICĂ : DEBUT PROMIȚĂTOR 
AL JUNIOARELOR

Această competiție a consti
tuit primul concurs de gim
nastică artistică deschis exclu
siv junioarelor.. Deși la debut, 
competiția a reunit 81 de gim
naste (de la cat. copii și pînă 
la maestre) și s-a desfășurat 
Ia un bun nivel tehnic, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit : 
Carmen Bucaciuc, Rodica Pin- 
tea, Marilena Diculescu, Ileana 
Nicolae Și Georgeta Bprnea.

Rezultate tehnice. Cat. maes
tre : 1. Georgeta Bemea

(M.C.F.) 24,25 p; cat. 1: 1., Ma
rilena Niculescu (Șc. sp. 2) 
27,55 p ; echipe : Șc. sp. nr. 2
— 79,65 p ; cat. a II-a : 1. Ilea
na Nicolae (Univ. București) 
27,05 p ; echipe : Universitatea 
București 77,15 p ; cat. a IlI-a : 
1. Carmen Bucaciuc (Șc. sp. 2) 
18,60 p ; echipe : Șc. sportivă 2
— 57,75 p; cat. copii: 1. Mihae
la Volentir (Șc. sp. 2) 18,15 p; 
echipe: Șc. sportivă 2 —
88,05 p.

NATAȚIE : ELEVII DE LA ȘC. SPORTIVĂ 2 AU TRAN
ȘAT RIVALITATEA CU COLEGII DIN REȘIȚA...

primul loc a fost ocu- 
Școala sportivă nr. 2, 
de Dinamo București, 
TENIS DE MASĂ:

Organizată direct de cate
dra de resort a Școlii sportive 
nr. 2 (prof. Geta Pitică), între
cerea celor 128 de practicanți 
ai tenisului de masă, reprezen- 
tind 8 asociații bucureștene 
(Progresul, Voința, Bere Gri
vița, Spartac, M.T.T.C., Con
structorul, Flacăra și Școala 
sportivă nr. 2) s-a disputat la 
un bun nivel tehnic. De semna
lat faptul că au asistat specia
liști activînd în cadrul federa
ției și al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
București, precum și numeroși 
părinți. Școala sportivă nr. 2,

V.T. Arad și echipa a II-a a 
Școlii 
gorii 
le-au 
tori :
Pelea
ani : Tr. Marcu
Brașov) ; 15—16 
(Șc. sp. nr. 2);
Soțiriu (Construcția București);
FETE, 11—12 ani : 
mionescu (Dinamo 
13—14 ani : Anca 
(Șc. sp. nr.
Elena Cotună
17—18 ani : 
(Steaua).

BUN NIVEL TEHNIC

sportive nr, 2. Pe cate- 
de vîrstă primele locuri 
revenit următorilor jucă- 
BĂIEȚI, “

(Sc. sp.
11—12 ani : C. 
nr. 2) ; 13—14 
(Steagul roșu 

ani : G. Turcu, 
17—18 ani: V.

2) ;
(Șc.
Valeria

Mariana Si- 
București) ; 
Floreșteanu 

15—16 ani : 
nr. 2) ; 

Balaj
sp.

care a prezentat 49 de 
titori, a dominat concursul și 
a ciștig'at trofeul pus în joc, 
acumulind 135 de puncte. Au 
urmat in clasament Spartac cu 
50 p, Voința cu 33 p și Con
structorul cu 18 p. Pe catego
rii de vîrsță au ieșit învingă
tori: BĂIEȚI, 8—10 ani: N. Ni- 
culeseu (Șc. șp. nn 2): 11—12 
ani : Fl. Bentz (Spartac); 13— 
14 ani : C. Popovici (Bere Gri
vița) ; FETE, 8—10 ani : Lăcră
mioara. Negoescu (Șc. sp. nr. 2); 
11—12 ani : Gabriela Tulcea 
(Voința); 13-14 ani : Mihaela 
Sinteanu (Voința).

compe-

ACTIVITATEA COMPETITION LA OINĂ

Aproape 250 de elevi și eleve 
au fost prezenți la startul com
petiției de natație. Confirmind 
rezultatele din ultima vreme, 
reprezentanții Școlii sportive 
nr. 2 au reușit să adiționeze 
cel mai mare număr de puncte 
(51) și să cîștige competiția. 
Veșnicii rivali ai cîștigătorilor,

elevii Școlii sportive din Reșița 
au avut, de data aceasta, o 
comportare destul de modestă, 
acumulind numai 25 de puncte.

Iată și citeva dintre rezulta
tele tehnice. LIBER 100 m bă
ieți : Ghindaru (Șc. sp. 2) 
1:06,5 ; 100 m juniori: D. Țur
canu (Șc. sp. 2) 1:00,6 ; 100 m

Jocul de oină și-a mărit sfera, 
incluzînd anul acesta încă două 
competiții de masă : Campiona
tul școlilor generale și Cupa ti
neretului de la sate.

Pentru instruirea celor ce se 
vor ocupa de organizarea aces
teia din urmă, care va cuprinde 
întreceri și la alte discipline 
sportive, comitetul județean 
U.T.C. Ilfov a ținut, zilele tre-- 
cute, pe terenul C.P. București, 
o lecție la care au participat 
circa 300 de secretari U.T.C. și

că
se cali-

W-r?;

CWPISTOPHER PLUMMER 
ROM MV SCHNEIDER 
GERT FROEBE 
si yUL BRYNNER

de asociații sportive. Asemenea 
inițiative ar trebui extinse și în 
celelalte județe.

A doua competiție, ca impor
tanță, după campionatul națio
nal, „Cupa României" va lua în 
curând startul. La prima etapă 
pot participa toate echipele afi
liate și neafiliate. Incepînd cu 
faza județeană, vor fi admise, 
însă, numai echipe afiliate, cu 
jucători legitimați (în caz 
pentru etapa județeană
fică formații neafiliate, ele vor 
primi legitimații pentru jucători 
înainte de „zone"). Fazele pre
mergătoare „zonelor" se desfă
șoară, după o formulă stahiiiiă 
de. comisiile județene, pină la 
12 mai 1968. Etapa de zonă va 
reuni ciștigăloprele întrecerilor 
pe județe, plus echipa calificată 
pe municipiul București, pe 25 
și 26 mai, în cinci județe, lată-le: 
21ONA IAȘI : Botoșani, Vaslui, 
Iași. Bacău, Suceava, Galați, 
Vraneea. municipiul București ; 
ZONA, BUZĂU : Buzău, Brăila, 
Țlileea, Constanța, Ialomița, 
Prahova. Dîmbovița, Ilfov ; 
ZONA ARGEȘ : Argeș. Teleor
man, Olt, Vîlcea, Gorj, Mehe
dinți, Caraș-Severin, Dolj ; 
ZONA SIBIU ; Sibiu, Bistrița- 
Năsăud, Mureș, Harghita, Alba, 
Brașov, Covasna, Neamț : ZONA 
TIMIȘ: Timiș, Satu Mare, Să
laj, Cluj, Bihor, Arad, Hune
doara, Maramureș.

Echipele vor fi impărțite, prin 
tragere la sorți, în serii de cite 
patru, primele clasate disputin- 
du-șl calificarea pentru fina'ă 
într-un dublu meci de baraj. Fi
nala pe țară este programată în
tre 7 și 9 iunie, la Mangalia. 
Cele cinci formații participante 
vor susține meciuri tur-rețur. 
Același sistem va fi utilizat și 
la faza de zone.
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PRONOSTICUL NOSTRU
(etapa din 7 aprilie)

Milne, etapa a XVIII-a
Concursului 

primăvară

Steagul roșu — Steaua
U.T.A. — Petrolul
Din. Bacău — Din. Buc.
Rapid — „U“ Cluj
Farul — Jiul
F.C. Argeș — A.S.A. Tg. M.
Chimia Suceava — Chimia Rm.

Vîleea
C.F.R. Pașcani — Polit. Iași
C.S.M. Reșița — Polit. Tim. 
Minerul Baia M. — Crlșul ^X
Ind. sîrmei — Met. Huned.
Olimpia Oradea1 — C.S.M.

Sibiu
Gaz metan — Vagonul

© Pe stadionul „25 Augustus Rapid- — Universitatea Cluj 
© Va detrona Steagul roșu și pe actualul lider? ® Piteștenii, 
hotăriți să se reabiliteze în fața propriilor suporteri 
© Textilii știi speră să câștige și... acasă • Formațiile probabile Antonescu, 

Sasu, Tu-

spre Con-
RAPID-„U" CLUJ

Partida n-are nevoie de o 
prezentare deosebită. Protago
nistele se bucură de simpatii 
in rîndurile publicului bucu- 
reștean, care așteaptă un joc 
de zile mari. Și, cei 22 de ju
cători, elevii lui Teașcă și ai 
Iui Valentin 
pabili de a 
col agreabil.

întrebare t Dumitriu II, acci
dentat în meciul de Cupă. An
trenorii nu sînt încă siguri de 
participarea lui la joc. El fi
gurează în formație, dar sub 
semnul probabilității.

ARBITRII

Stănescu, sînt ca- 
realiza un specta-
Din informațiile

MECIURILOR
DIVIZIEI A

• PROGRESUL — UNI
VERSITATEA CRAIOVA : 
Z. Drăghici la centru, I. 
Constantinescu și G. Manole 
(toți din Constanța) la tușă;

• RAPID — UNIVERSI
TATEA CLUJ: P. Sotir (Me
diaș), la centru, V. Gligo- 
rescu și E. Vlaiculescu 
(ambii din Ploiești) la tușă;

® DINAMO BACĂU — 
DINAMO BUCUREȘTI: S. 
Mureșan (Turda) la centru, 
I. Cîmpeanu și V. Mesaroș 
(ambii din Cluj) la tușă;

e U.T.A. — PETROLUL: 
A. Alexe (Rm. Vîleea) la 
centru, I. Chilibar (Pitești) 
și G. Smeureanu (Rm. Vîl
eea) ia tușă ;

» STEAGUL ROȘU — 
STEAUA: I. Ritter (Timi
șoara) la centru, C. 
(Hunedoara) și I. Rus 
Mureș) la tușă ;

• FARUL — JIUL:
Toth (Oradea) la centru, 
V, Liga (Galați) și V. Hă- 
rătău (Brăila) la tușă;

• F.C. ARGEȘ — A.S.A. 
TG. MUREȘ: O. Comșa 
(Craiova) la centru, A. Ene 
(Craiova) și L. Drăgulici 
(Tr. Severin) la tușă.

fop 
(Tg.

AL

pe care le avem, „U" Cluj, după 
meciul de „Cupă" de la Rm. 
Vîleea ou Progresul, a poposit 
pentru două zile la Călimă- 
nești. Teașcă își aduce echipa 
în Capitală în ajunul meciului. 
Giuleștenii, care au obținut o 
victorie comodă miercuri la 
Pitești în dauna Universității 
Craiova, au mai făcut două u- 
șoare antrenamente în vederea 
partidei de mîine. în tabăra 
feroviarilor, un mare semn de

RAPID : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan, Greavu. 
Dinu, Pop, Năsturescu, Dumi
triu II (Neagu), Ionescu, Co- 
dreanu.

„U" CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Costin, Cîmpeanu. 
,Florian, Oprea, Lică, Angeles- 
cu, Adam, Barbu.

vor trebui să stăvilească ela
nul localnicilor, să dea dovadă 
de maturitate, să confirme po
ziția și valorile de care dis
pun. în concluzie, jocul de la 
Brașov este un dificil examen 
pentru Steaua.

STEAGUL ROȘU : Papuc (A- 
damache) — Ivăncescu, Jenei, 
Alecu, Rusu, Pescaru, Ganc 
(Ciutac), Nicolae, Necula, Ar- 
deleanu, Gyorfi.

STEAUA: Haidu (Suciu) — 
Sățmăreanu, Jenei, Hălmăgea-

strălucit miercuri în „Cupa Bal
canică", păstrează totuși prima 
șansă. Antrenorul V. Mărdă- 
rescu nu concepe de altfel să 
piardă pe teren propriu. El 
ne-a anunțat echipa pe care o 
va alinia duminică: Ștefănes- 
cu (Uțu) — Georgescu, Tîlves- 
eu. Mareș (Pleșa), 
Manolache, Koszka, 
fan. lancu, Kallo.

Minerii au pleoat
stanța și vor prezenta garnitu
ra din meciul cu Vagonul, adi
că : Zamfir — Talpai, George- 
vici, Stocker, Mihai, O. Popes
cu (Achim), Sandu, Peronescu, 
Covaci, Libardi, Naidin.

în timpul unei vizite făcu
te la redacție, antrenorul 
secund, df- Frinculescu, ne-a 
declarat că jucătorii din Valea 
Jiului vor obține în partida eu 
Farul un rezultat 
E optimist !

de egalitate.

U.T.A.-PETROLUL

a furnizat marea s«r- 
cîștigat în deplasare 
la care nici cel mai 
suporter arădean nu

In etapa trecută, U.T.A. 
se știe — 
priză. A 
un meci 
optimist
se aștepta. Ce vor face mîine 
textiliștii ? Vor reuși să obți
nă o victorie și pe teren... pro
priu ? Calculele hirtiei o indică 
favorită, deși adversarul — Pe
trolul — dorește să continue 
seria rezultatelor mulțumitoare 
înregistrate în returul cam
pionatului.

U.T.A. : Gornea — Birău, Ba- 
coș, Pojoni, Czako, Mețcas, 
Petescu, Șchiopu, Moț, Lereter, 
Axente (Dumitrescu).

PETROLUL : M. Ionescu — 
Dragnea, N. Ionescu, Pal, Mo
canu, Alexiu, 
(Dridea I), 
Moldoveanu.

Iuhasz, Grozea 
Oprișan, Badea,

STEAGUL ROȘU-STEAUA

pe stadionul de laMeciul de
Poalele Tîmpei este hotăritor 
pentru formația hnașoveană. 
Cum tot atît de hotăritor este 
și pentru bucureșteni. Primii 
luptă pentru evitarea locurilor 
13 și 14 (supuse barajului) iar 
steliștii pentru a-și consolida 
poziția de lideri. Istoricul aces
tor întâlniri ne oferă o oglindă 
în care se reflectă o echitate 
perfectă în ceea ce privește re
zultatele din ultimii ani. Avînd 
avantajul terenului, stegarii 
sînt, însă, capabili să-I de
troneze pe lider, să repete fi
gura pe care au făcut-o în 
urmă cu două săptămîni cînd 
au învins pe F.C. Argeș, aflat 
atunci la șefia plasamentului. 
Fără îndoială, va fi un joc ds 
mare tensiune, în care steliștii

I. C. F.-Politehnica Galați, 
etapeiderbiul

Un adevărat derbi, în care se 
întilnesc două echipe studen
țești, revelații ale campionatu
lui, cu joc spectaculos și pre
tenții la calificarea în turneul 
final. Aceasta este caracteri
zarea disputei dintre I.C.F. și 
Politehnica Galați, formații 
care, de-a lungul celor 15 etape 
desfășurate pînă acum, au ob
ținut unele 
bile, dar și 
zătoare. în 
ne, ambele
cite un insucces (I.C.F. în 
Rapidului, Politehnica din 
tea Universității Cluj) 
le-au micșorat înirucîtva
sele de calificare. Dar. aceasta 
nu poate fi decît un motiv în 
plus pentru ca meciul 
echilibrat, spectaculos, 
tor. In jocul de mîine, 
prezentate următoarele
ții : I.C.F. (antrenor prof. Mi
hai Nedef): Spiridon, Irimie, 
Tarău, Scorțescu, Mălușel, An
tonescu, Nicojau, Strugaru, Va- 
silescu, Podvarcu, Roman; PO
LITEHNICA GALAȚI (antre
nor prof. Petrică Vasiliu) : Be- 
jan, Chivulescu, Samson, Ma-

rezultate remarca- 
înfringeri surprin- 

întrecerea de 
echipe vin

mu- 
după 
fața 
par
care 
șan-

să fie 
atragă- 
vor fi 
forma-

Bil•Jî58a3î5! >
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„Criteriul primăverii" la te
nis a programat în continuare 
meciuri interesante. De pildă, 
intilnirea feminină (grupa I) 
dintre Vera Rado (Polit. Cluj) 
și Ecaterina Horșa (Progresul). 
Surprinzător, prima a cîștigat 
cu 2-6, 6—4, 6—4, după
o luptă dirză. în care orientarea 
tactică și luciditatea în acțiune 
au avut ultimul cuvînt. Alte 
rezultate : simplu femei, gr. I: 
A. Kun (Polit. Cluj) — E. Du
mitrescu (Steaua) 6—2, 6—3, V. 
Rado 
4—6,

La 
Il-a)
(Steaua) și D. Szabo 
Primul s-a impus prin frumoa
se atacuri la fileu, reușind să 
cîștige în două seturi : 6—2,
6—4. Rezultate .' Mocanu (Con
strucții) — Hutter (C.S.M. Cluj)

— A. Cîrnaru 
6—4, 6—4.
simplu bărbați 
s-au remarcat

(Dinamo)

(grupa a 
Niculescu 
(Dinamo).

Tîmpănaru, Balasz, Chiru, Cza- 
ko, Dumitriu III, Ciutac, Lun- 
gu, Pavlovici, Mureșan, Raksi 
(Caniaro).

Dobrin 
la titlu, 
readuce 
tabără 

la

et. comp. 
Meciul de 
încrederea 
piteșteană, 
rîndul ei,

DINAMO BACÂU- 
DINAMO BUCUREȘTI

multă nedumerire. Se află oare 
echipa pe tobogan? Cunoscătorii 
au caracterizat ultima înfrînge- 
re drept un accident, posibil in 
viața oricărei formații. Optimiș
tii nu vor nici un moment să 
conceapă că 
au renunțat 
inline poate 
în întreaga
deoarece A.S.A., 
trece printr-o criză asemănătoa
re. Adăugați la aceasta avanta
jul terenului, înflăcăratul pu
blic loeal și... s-ar putea ca 
mi ine seară (în funcție de re
zultatul de la 
geș să revină 
mentului.

La ora cînd
duri, A.S.A. călătorește intr-un 
autobuz O.N.T. spre Pitești. In
tr-o convorbire telefonică avută 
ieri seară, corespondentul nos
tru I. PAUȘ ne-a informat că 
in echipa mureșană sint doi

Brașov) F.C. Ar
in fruntea clasa-

citiți aceste rin-

în această 
posibilitatea 
trei locuri 

victorie a localnicilor,

deplasare 
să salte 

în clasa-

Un duel între două formații 
surori dinamoviște, despărțite 
în clasament doar de un Sin
gur punct. O victorie a bucu- 
reștenilor 
le-ar da 
cel puțin 
ment ! O
va duce și mai mult la consoli
darea poziției în plutonul frun
taș. Cum, în ultima vreme, 
formațiile antrenate de Marian 
și Nicușor manifestă o creștere 
egală a formei jucătorilor lor, 
este de așteptat ca meciul să

LUPTE GRECO-ROMANE 
Sala Liceului I. L. Ca

ragiale, de la ora 17 : Eta
pa de zonă a 
republican de 
(juniori).

BASCHET - 
Iești, de la ora 
sitatea Buc. — 
eău (m. B.), Rapid — i 
(f. A.); sala Progresul, 
la ora 18,15 : I.C.F. - 
demia militară (m.B.). Pro
gresul — I.C.H.F. (m. B.)

VOLEI — Sala Floreasea, 
de Ia ora 16.30 : Rapid — Po
litehnica Galați și Steaua 
— Dinamo, meciuri în ca
drul turneului final al cam
pionatului masculin.

BOX — Sala Dinamo, de 
Ia ora 17.30 : Finala pe mu
nicipiul București a 
pionatului republican 
niori.

RUGBY - Teren 
strucțorul, ora 16.30: 
structorul — Grivița 
(divizia A); teren Tineretu
lui IV, ora 16,30 : I.C.F. - 
Rapid (divizia B).

SCRIMA — Sala Floreas- 
ca II. de la ora 19 : Româ- 
nia — Bulgaria (sabie).

FOTBAL - Stadionul Re
publicii, ora 14,45: Progresul 
Buc. — Universitatea Cra
iova (tineret); ora 16,30: 
Progresul Buc. — Univer
sitatea Craiova (divizia A).

ATLETISM — Terenul 
centrului de antrenament 
.,23 August", de la ora 16 = 
Etapa a Il-a a „Cupei Viito
rul".

ÎNOT — Bazinul Floreas- 
ca, de Ia ora 10 și 18, Con
cursul republican de primă
vară al copiilor.

Sala Giu-
17 : Univer-
A.S.A. Ba- 

I.C.F. 
, de

Aea-

cani
de ju-

Con-
Cnnr 

Roșie

U.T.A.—PETROLUL BACĂU-DINAMODINAMO BUCUREȘTI

SPORT LA

STEAGUL ROȘU—STEAUA

FARUL—JIUL

tuș

SIMBATA
QRA 16,55 — Transmisie 

de ia Sofia, meciul de fot 
bai Bulgaria — Italia dip 
sferturile de finală ale cațv 
pjonatului european.

ORA 22,45 — Emisiunea 
Telesport. Din cuprins: re
portaje filmate la tir și flo
retă (concursuri în Cuba), 
hjpism (steeple-chase Ia Li
verpool), sabie (România — 
Bulgaria) și voțel (turneul 
final al campionatului repu
blican masculin).

Fiecare cu Întărirea apărării... In familie

RAPID—UNIVERSITATEA CLUJ

Problema e cum... ieșim
Rotaru, D. Popescu, Voi-au,

nea, S. Avram, Constantin, Tă
tarii II, Manea.

F.C. ARGEȘ-A.S.A. TG. 
MUREȘ

de N. CLAUDiU Ultimele măsuri

FARUL-JIUL

După o comportare subme
diocră 
chipei 
aspira 
mării.

la București în fața e- 
Vagonul, Jiul nu poate 
la victorie pe malul 
Constănțenii, deși n-au

După cum ne transmite co
respondentul nostru Ilie Fețea- 
nu, la Pitești, în urma celor 
două dușuri (în campionat și 
Cupă) mai ales după 
Ploiești (1-5 în fața 
rei B — Politehnica 
rîndurile suporterilor plutește

cel de la 
diviziona- 
Iași), în

accidentați - Toth și Siko — 
după meciul din Cupă de la Si
biu, a căror participare este in
certă in jocul de mîine. Dar, 
iață formațiile probabile :

F.C. ARGEȘ : Coman — Pă- 
ciulete, Barbu, Stelian, Ivan 
(Vulpeanu), Ioniță, Prepurgel 
(Olteanu), Nuțu, Kraus, Dobrin, 
Radu.

A.S.A. : Solyom (Bay) —

fie viu disputat, rezultatul cel 
mai probabil fiind acela de e- 
galitate.

DINAMO BACAU : Gliiță - 
Kiss, Nunwejller IV, Vătafu, 
Maghiar, Duțan, Nedelcu, D. 
Ene, Dembrovschi. Munteanu, 
Ene II.

DINAMO BUCUREȘTI: pat
eu — Popa, Boc, Dinu, Ștefan, 
Ghergheiî, Sioeneseu, Pîrcăiab, 
Varga (Lucescu), Naghi, Haidu.

I

în

22
22

xim, Gonczi, Peter, Baltag, De- 
breezi, Anton, Comăniță, Mora
rii, loneci. Iată și situația 
clasament înaintea partidei :
5. Politehnica

Galați 15 7 8 1067—1106
6. I.C.F. 15 7 8 972— 993

în tur, victoria a revenit gă- 
lățenilor cu scorul de 61—59.

Iată celelalte întilniri ale e- 
tapei diviziei A : masculin :
Steaua — Universitatea Timi
șoara, Comerțul Tg. Mureș — 
Politehnica București, Univer
sitatea Cluj — Farul Con
stanța, Crișul Oradea — Po
litehnica Iași ; feminin : Ra
pid — I.C.F., Constructorul
București — Universitatea Cluj, 
Mureșul Țg. Mureș — Politeh
nica București, Crișul Oradea 
— Voința Brașov.

6—2, Hărădău (Hu- 
— Takacs (U.T.A.) 
Negru (C.S.M. Cluj) 
6—4, 6—0, Kerekeș 
Brașov) — Balogh

4—6. 7—5, 
nedoara)
6—4, 6—3,
— Szabo
(St. roșu
(Mureșul Tg. Mureș) 6—4, 6—3. 
întrecerile continuă azi de la 
orele 8,30 și 16, tot pe terenu
rile Progresul.

C. PUFU — coresp.

„Cupa Voința

va da la ora 10 de 
al șoselei București 

(varianta Buftea), 
este deschisă tutu-

Duminică dimineața se des
fășoară o nouă întrecere ci- 
clistă de fond : „Cupa Voința". 
Startul se 
la km 7 
— Ploiești 
întrecerea
ror categoriilor de alergători. 
Categoriile superioare vor da 
handicap celor inferioare, ast
fel că se prevede o interesantă 
dispută pentru cucerirea pri
melor locuri.

„Cupa Voința" constituie și 
o ultimă repetiție pentru ci
cliștii neselecționați în loturile

COPIII RĂSPUND

DUMINICA
ORA 16,25 — Transmisie 

de la stadionul „23 August'*, 
meciul de fotbal Rapid - 
Universitatea Cluj (divizia 
A), țn pauză: „Careul ma
gic" prezintă intilnirea de 
box Archie Moore — Harold 
Johnson.

ORA 23,15 — Emisiunea
Telpșport, Dip cuprins; re
portaje filmate Ia fothal 
(meciurile Progresul Buc - 
țJtlivefsițațea Craiova Si At
lanta - Detroit, din campio
natul S.u.A.), cicijsm (săr
bătorirea antrenorului N. J. 
Țapu și sosirea
Flandrei), rugby (Steaua — 
Dinamo Buc.) și box (înțil- 
nirile Kobayashi — Barrieu. 
tos și Lopoppolo 
kopf).„L“ BUCUREȘTI

în vederea meciului cu echipa 
omoloagă clujeană, reprezenta
tiva liceelor bueureștene, pe 
care o. vom alinta de acum 
înainte cu „L“ București, și-a 
stabilit Iotul. Antrenorii E. 
IORDACHE și I. KLUGE, aju
tați de profesorul de educație 
fizică GH. TIMAR, vor ale
ge pe cei 11 reprezentanți 
ai Capitalei din următorul lot 
lărgit de jucători : portari: M. 
Maierom (Lie. P. Groza, cl. XI), 
I. Dragnea (Lie. D. Bolintinea- 
nu, cl. XI), FI. Rășină (Lie. 40, 
cl. X), I. Niculescu (Lie. Mihai 
Viteazu, cl. XI) ; apărători : S. 
Mocanu (Lie. C. A. Rosetti. cl. 
XI), Gh. Cristache (Lie. D. Can
temir, cl. X), N. Dragan (Lie. 
C.F., cl. X), E. Popescu (Lie. 27. 
cl. XI), A. Badea (Lie. 39, cl. XI), 
N. Lechinteanu (Lie. 15, cl. IX),
B. Poenaru (Lie. I. Hașdeu, cl. 
IX), M. Matei (Lie. T. Vladimi- 
rescu, cl. X), D. Mocanu (Lie.
C. A. Rosetti, cl. XI), F. Prisă- 
căreanu (Lie. 40, cl. X) ; mijlo
cași : I. Cismaru (Lie. Gh. Lazăr. 
cl. X), N. Gorgorin (Lie. 7, cl. 
XI), Gh. Gufu (Lie. D. Bo- 
lintineanu, el. XI). Tr. Stoi
ca (Șc. 76, cl. VIII) ;
cânți: R. Ionescu (Lie. Gh. 
Lazăr, cl. X), G. lordache (Lie. 
M. Sadoveanu, cl. XI) — căpita
nul echipei, Al. Dumitru (Lie. 
M. Sadoveanu, cl. X), D. Belea

ata-

la ciclism

naționale în vederea „Cupei 
F.R.C.", întrecere ce se desfă
șoară între 11 și 14 aprilie și 
la care participă și cicliști din 
Polonia și Bulgaria.

i

in turuț

ÎȘI ANUNȚA CANDIDATII
PREZENT!

Miercuri, la Brașov, în deschiderea meciului de Cupă dintre 
reprezentind străzile Oltețului

•
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(Lie. Arte plastice, cl. XI), D. 
Bujor (Lie. A. Vlaicu, cl, X), 
G. Stan (Lie. 8, cl. IX), I. Tă- 
năsescu (Lie. M. Sadoveanu, el. 
XI), C. Vlad (Lie. 19, cl. IX), 
M. Petreanu (Lie. T. Vladimi- 
rescu, cl. X), I. Costache (lie. 37, 
cl. XI).

După cum se vede, o formație 
redutabilă, care include cîțiva 
membri ai echipei naționale de 
juniori. Ceea ce, evident, promi
te o partidă de mare atracție 
la 21 aprilie pe stadionul Repu
blicii !

★
Răspunzînd afirmativ propu

nerii colegilor lor clujeni, elevii 
bucureșteni din cl. V—VIII 
ne-au făcut cunoscut lotul pe 
care îl pregătesc pentru „des- 
chiderea“ meciurilor dintre „L" 
București și „L“ Cluj. Iată-i pe 
cei 32 de. eomponenți ai lotului: 
Ion Gabriel, căpitanul echipei 
(Școala generală nr. 37), G. Ciu
pită (Șc. 120), M. Marunciac

i

. „. J - tDinamo Bacău ?i Petrolul Ploiești s-au întîlnit 2 echipe de' copii,
și Strungului. lata cele doua formații pozînd (pentru prima oară!) fotoreporterului nostru 

A. Neagu
(Șc. 189), ■
I. Cioateș
(Șc. 171),

(Lie. 37), T. Rudisuli 
G. Gheorghe (Șc. 193), 
(Șc. 84), V. Nedeianu
V. Dobrău (Șc. 191), I. Boit (Șc.
75), I. Lixandru (Șc. 193), I. 
Budu (Șc. 32), C. Dumitru (Șc. 
36), M. Drăgulici (Șc. 126), D. 
Ionescu (Șc. 29), E. Marin (Șc. 
86), I. Rotaru (Șc. 25), M. Țepe- 
luș (Șc. 75), M. Costea (Șc. 115), 
Al. Orășanu (Șc. 24), V. Dumitru 
(Șc. 141), Ion Ion (Șc. 57), A. Su- 
mulanschi (Șc. 93), M. Deacu 
(Lie. I. L. Caragiale), I. Batacliu 
(Șc. 57), F. Militam (Șc. 28), 
G. Trandafilov (Șc. 46), D. Ca- 
rabulea (Șc. 199), V. Năstase (Șc. 
126), I. Ghețu (Șc. 31), V. Gean
tă (Șc. 16), N. Sorescu (Șc. 85), 
M, Țudorică (Șc. 102).

în fața unui lot atît de nume
ros, „statul major" al bucurește- 
nilor, avîndu-1 în frunte pe cu
noscutul internațional TITUS 
OZON, secondat de profesorii 
M. ROTARESCU și GR. GHI- 
CA, va avea de unde alege.

în replică, așteptăm ultimele 
vești de pe malurile Someșului.

Carmen Cehanzuc-1:08,7 la 100 m liber

N
leri au început, la bazinul Flo- 

reasca, întrecerile Concursului 
republican de primăvară la Înot, 
la care iau parte circa 200 de 
copii din toate centrele tării. 
Partieipanții sînt împărțitl pe 
trei categorii de 
14 ani), B (11—12 
10 ani).

In reuniunea 
performanță remarcabilă a rea
lizat talentata Carmen Cehan- 
zuc tșe. sp. nr. 2) în proba de 
100 nti liber (f.A) : 1 : 08.7. nou re
cord național la categoria fetite 
categoria A. Ea a întrecut cu o 
zecime de secundă recordul an

centrele : 
împărțiți 

vîrstă : A (13—
ani) si C (9—

inaugurală, o

terior detinut de Cristina Bala- 
ban. din anul 1961. Un alt re
cord a fast stabilit. Ia fetite ca
tegoria B, de către Anca Groza 
(Dinamo) : 1 :11.0.

Iată cîștigătorii altor probe : 
100 m spate (f.A) : Zita Erdely 
(CSM Cluj) 1 :18,5 ; 100 m spate 
(b.A) : E. Manolescu (Sc. sp. 2) 
1 :12,2 ; 66 m spate (f.B) : Ioana 
Sporea (Șc. sp. Reșița) 55,5 ; 66 
m spate (b.B) : D. Weternek (Șc. 
sp. Reșița) 51,0 : 33 m spate (I,C): 
Eugenia Cristescu (Dinamo) 26.1 ; 
33 m spate (b.C) : E. TschiJțache 
(Rapid) 25,8 : 10o m bras (b.A) : 
E. Manolescu i : 20,0 ; 100 ni bras 
(f.B) : Sodica Păturică (Sc. sp. 
Reșița) 1 : 29.3 ; 100 m bras (b.B) : 
G. Popavici (Dinamo) 1 :25,6 : 
100 m bras (f.A) : Liliana Buriacu 
(Dinamo) 1 : 25,3 ; 33
(f.C) : Eugenia Criștescu 
ni bras (b.C) : D. Aldea 
Ploiești) 28,7. întrecerile

Si

m bras
30,6 ; 33 

(Petrolul 
continuă



99CUPA CUPELOR" IA BASCHET MASCULIN

A REVENIT ECHIPEI A. E. K. ATENA

UN SUCCES REMARCABIL

coș după coș. Scor final: 89-82 
(47-38) pentru formația 
Atena, care astfel intră 
prima oară în posesia : 
sului trofeu.

De la învingători cei 
buni jucători au fost : Ameri- 
kanos (29 puncte), Trontzos (24) 
și Zoupas (12). Cele mai multe 
puncte ale învinșilor au fost 
marcate de Zidek (31) și Ruzic- 
ka (23).

Partida a fost condusă de 
arbitrii dr. Dan Chiriac (Româ
nia) — Janko Kavcik (Iugo
slavia).

ATENA 5 (Agerpres). — Așa 
cum se prevedea, finala „Cupei 
Cupelor" la baschet masculin, 
disputată intre echipele A.E.K. 
Atena și Slavia Praga, a atras 
pe stadionul olimpic din Atena 
un număr record de spectatori: 
60 000.

Prima parte a jocului s-a 
desfășurat sub semnul unei 
sensibile egalități, gazdele a- 
vînd în permanență un mic a- 
vantaj de 2—4 puncte. In fina
lul primei reprize, baschetba- 
liștii greci s-au detașat, reușind 
ca la pauză să conducă cu 47-38. 
La reluare inițiativa a trecut 
de partea oaspeților care, avînd 
în Zidek un excelent realizator, 
au reușit ca în minutul 29 să 
egaleze scorul: 58—58. în conti
nuare, jucătorii greci își revin 
și, puternic încurajați de zecile 
de mii de susținători, înscriu

A.E.K. 
pentru 
prețio-

• In semifinalele 
la baschet masculin : 
Real Madrid 65—68; 
Brno — Simmenthal
103—86. Echipele învingătoare 
s-au calificat în finala de la 
11 aprilie, la Lyon.

mai

De la trimisul

nostru special MARIUS POPESCU:

„C.C.E." 
Zadar —

Spartak 
Milano

lată-l pe Mazzola (în tricou închis) înaintînd în te
renul echipei adverse. (Fază din meciul Scoția—Italia 
1—0 din preliminariile ultimului campionat mondial) 

-------------------------------------------------- —-------------

LA LUPTE GRECO-ROMANE

ROMANIA
R F a GERMANIEI

WITTEN, 5 (prin telefon). în 
sala de sport din localitate, 
echipa României de lupte gre- 
co-romane a repurtat un mare 
succes, învingînid cu 51/2~~2% 
redutabila formație a R. F. a 
Germaniei. Eostul campion mon
dial Fr. Stange și campionul 
Europei din I960 R. Lacour au 
trebuit să se mulțumească cu 
rezultate de egalitate, iar vice- 
campionul olimpic K. Rost a 
fost întrecut la puncte de tină- 
mi I. Enache. Iată rezultatele:

cat. 52 kg. Gh. Stoiciu — R. La
cour */z—Va, cat. 57 kg. I. Alio- 
neseu — Fr. Stânge
cat. 63 kg. S. Popescu — Fr. 
Schrader Yj—‘A, cat. 70 kg. I. 
Enache — K. Rost 1—0, cat. 78 
Eg. I. Tăranu — P. Nettekoven 
1—0, cat. 87 kg. Gh. Popovici —
G. Kowalewski Vs—%, cat. 97 
kg. N. Martinescu — W. Funk 
1—0, cat. -ț-97 kg. C. Bușoiu —
H. Eikelbaum %—*/2. Meciul 
revanșă, duminică seara, la 
Bremen.

5000 de spectatori la antrenamentul italienilor I 
I

SCR1MERH ItOMÂM IN COMPETIJll INTERNAJIONALE
O revanșa așteptata:

România-Bulgaria la sabie
Iubitorii de scrimă din Capi

tală vor avea prilejul să urmă
rească, timp de două zile, du
bla confruntare amicală dintre 
sabrerii României și cei ai 
Bulgariei.

Revanșă a meciului desfășu
rat cu cîteva săptămini în urmă. 
Ia Sofia, cînd victoria a' surîs 
sportivilor bulgari (9—7), parti
da suscită un viu interes da
torită echilibrujui de forțe din
tre cele două reprezentative.

★
Cit privește formațiile care 

vor fi prezentate în acest meci, 
trebuie arătat că oaspeții vor 
folosi, în primul rind, pe Stav- 
rev și Spiridonov, cei mai în 
formă sportivi din lot. De alt
fel, la Sofia acești sabreri au

SOFIA, 5 (prin telefon). — 
Meciul de miine dintre Bulga
ria și Italia se află aici pe bu
zele tuturor. Pe stradă, în ma
gazine, in grădinile publice, 
grupuri constituite ad-hoc își 
împărtășesc multe taine din 
culise. Se știe de pe acum că 
Jecev, „îngerul păzitor" al lui 
Eusebio și Pele Ia mondialele 
din Anglia, se va „ocupa" 
acum de Mazzola, pericolul nr. 
1 azzurr, iar Bercelino va 
fi omul lui Asparuhov (sau... 
invers). Se observă predilecția 
antrenorului bulgar Boșkov pen
tru o majoritate de atacanți în 
formația bulgară. Intr-adevăr, 
șase dintre cei 11 jucători bul-> 
gări, Iakimov, Kotkov, Popov, 
Asparuhov, Jekov și Dermend- 
jiev, sînt înaintași. Asta în
seamnă că echipa bulgară va 
folosi „cartea atacului".

Și acum, ultimele noutăți

(printre care și 39 de ziariști 
italieni) Squadra azzurra a fă
cut un ușor antrenament, mai 
bine zis 
care a

Iată 
se vor 
dionul 
rul arbitrului vest-german 
Schullemburg (în paranteză nu
merele jucătorilor de pe tri
couri).

BULGARIA: Boncev (1) — 
Salamanov (2), Penev (3), Ga- 
ganelov (4), Jecev (5), Iakimov 
(6), Popov (7), Kotkov (8), As- 
paruhov (9), Jekov (10), Der- 
mendjiev (11).

o. joacă cu mingea, 
durat 35 de minute, 
formațiile definitive care 
alinia la ora 17 pe sta- 
„Vasil Levski", la fluie- 

arbitrului

ITALIA : Albertosi (1) —
Burgnich (2), Facchetti (3), Ber
tini (4), Bercelino (5), PiccM 
(6), Domenghini (7), Juliano (8), 
Mazzola (9), Rivera (10), Prati 
(11).

Tn încheiere, cîteva pronos
ticuri:

Picchi: „Va fi foarte greu 
să cîștigăm, dar tot atît de 
greu să pierdem".

Boșkov (antrenorul Bulgariei): 
„Cunosc un singur cuvînt: 
torie !“,

Rivera: „Meci nul, sau 
lia

Asparuhov: „Cîștigăm
două goluri!“.

vic-

Ita-

la

I
I
I
I

I
I
J

șă a etapei, care trebuie să 
încheie pînă la 11 mai. Atunci 
vom cunoaște dacă precedentele 
ciștigătoare ale competiției — 
echipele U.R.S.S. șl Spaniei — 
mai rămîn în cursă. Pentru spa
nioli, deținătorii trofeului, lucru
rile s-au ușurat simțitor după ce 
portarul lor, Sadurnl, a rezistat 
tirului englez de pe Wembley: 
lăsînd doar o singură minge în 
poartă, din cele 32 expediate de 
Bobby Charlton et Co. Dar atacul 
campionilor mondiali poate pro
duce și în deplasare, iar atunci 
noua echipă a Spaniei nu va mai 
repeta performanța din 1964, a 
celor din „vechea gardă".

Mai notăm o interesantă întîl- 
nire amicală, jucată în familia 
Țărilor de Jos, cea dintre echi
pele Belgiei și Olandei. Este im
portant acest meci, pentru a ve
rifica potențialul fotbaliștilor o- 
landezi, pe care România Î1 întîl- 
nește, tot în meci amical, la 5 
iunie. în sfîrșit, nu lipsesc me
ciurile pentru competițiile con
tinentale inter-cluburi, dintre care 
șl o primă semifinală în „Cupa 
campionilor europeni" care opune 
la Lisabona pe fosta deținătoare.

realizat cel mai mare număr 
de victorii, cîte 3. Ceilalți doi 
componenți ai echipei n-au fost 
încă stabiliți. Rămîne de văzut 
dacă va urca pe planșă „vete
ranul" Diakowskî sau dacă vor 
fi folosiți Nicolov sau Atana
sov.

Echipa țării noastre n-a fost 
nici ea fixată. Se contează, 
totuși, pe prezența lui Vintilă, 
Irimiciuc și Popescu. Pentru al 
patrulea titular se va alege 
intre Bădescu, Nilcă și Rohoni.

Azi, de Ia ora 19, va avea loc 
meciul pe echipe, iar miine, de 
Ia ora 10, este programat tur
neul individual (finala, de Ia 
ora 18). întrecerile se vor des
fășura în sala Floreasca II.

;, PANORAMIC SPORTIV EXTERNdin ambele tabere. Italienii au I ■ v -
fost așteptați de sute de ama- *

IP
tori de autografe și de 
de reporteri, cînd au 
stadionul Levski. In 
celor peste 5 000 de spectatori

ci armată 
sosit pe 
prezența

i
I

este optimist I

Floretiștii noștri vor căutas>

să rămînă in posesia „Cupei Gaudini"
„Sportc- 
Ungariei 
oră pri-

De fapt, una și a- 
cîștigătoarea ediției 
a „Cupei Gaudini". 

datorită formei ex-

european feminin

Planșele instalate la 
samok" din capitala 
așteaptă la această 
mele asalturi din tradiționala
competiție internațională de 
floretă masculină dotată cu 
„Cupa Gaudini".

Programată la scurtă distan
ță de întrecerile din cadrul 
„Cupei campionilor europeni", 
competiția reține interesul, în 
primul rind, datorită prezenței 
la start a campioanei mondiale 
de anul trecut, reprezentativa 
României, 
ceeași cu 
precedente

Firește,

în afara meciului progra
mat la Sofia, în Campionatul 
european se mai dispută azi 
încă o partidă : Franța — 
Iugoslavia (la Marsilia). ’ Pri
mul meci dintre reprezenta
tivele Ungariei și U.R.S.S. va 
avea loc la 5 mai, la Buda
pesta.

Desigur, pe cititorii noștri 
îi interesează și sistemul du
pă care se califică echipele 
în semifinalele Campionatului 
european.

Sistemul este identic cu cel 
existent în faza similară a 
cupelor europene ; se califi
că formația care realizează 
în cele două întîlniri un scor 
general mai bun. în cazul 
cînd scorul general este egal 
va fi programat un meci de
cisiv, pe teren neutru.

Dar, pînâ la eventualele 
partide decisive, să ne oprim 
asupra celuilalt meci de 
astăzi, Franța — Iugoslavia.

La Marsilia se anunță un 
joc echilibrat. Francezii au, 
totuși, prima șansă, mai ales 
dacă avem în vedere forma 
excelentă pe care o deține în 
prezent minusculul atacant 
central Di Nallo.

Rajko Mitici este optimist. 
Ei a declarat ziariștilor fran
cezi prezenți la Marsilia că a 
dat formației sale indicații 
pentru un joc ofensiv. Iugo
slavia prezintă o echipă tî- 
nară, cu multe talente auten
tice. Iată „ll“-Je probabil: 
Pantei ici — Fazlaghici, Hol- 
țer, Georgevici, Paunovici, 
Mihailovici, Mușovici, Muse- 
nici, Osim, Trbici, Geaici.

I
I
I
I
I
I
I

I

aris — Roubaix... Două cu
vinte care, alăturate, devin 
sinonime cu una din cele 

mai „dure” curse cicliste din 
lume. Inițiată la finele secolului 
trecut, această întrecere a spe
cialiștilor șoselei s-a înconjurat 
încă de pe atunci cu o aureolă 
de dificultate extremă. Cei apro
ximativ 265 kilometri ai traseu
lui, care duc de la Paris pînă la 
velodromul Berlieux din orașul 
fabricilor de textile, nu ocolesc 
șoselele cu piatră cubică, speci
fice nordului Franței, capabile să 
răpună și pe cei mai rezistenți 
dintre așii pedalei. De aceea, o 
victorie în Paris — Roubaix a 
fost totdeauna un certificat de 
totală stăpînire a calităților pe 
care trebuie să le îndeplinească 
un rutier complet. Vom vedea 
cine va fi primul trecut la exa
men în această a 66-a ediție, pro
gramată duminică.

Victoria este dorită cu ardoare 
de toti cei prezenți la start, dar 
mai cu seamă de „veteranul" Rik 
Van Looy (35 de ani), care este 
posesorul unui prețios record. Ca 
și faimosul Lapize din anii de 
după primul război, Rik a cîști
gat de trei ori cursa. Un nou suc
ces l-ar face recordman absolut 
al probei rutiere care marchează 
apogeul sezonului de primăvară. 
Trebuie să fie''lăsați în Urmă însă 
o pleiadă întreagă de noi ași pro
fesioniști, în frunte cu campio
nul mondial Eddy Merckx și me
reu prezentul Jacques 
(care nu și-a înscris pînă 
numele ' " ' "
șicului 
ce este 
greu.

A
pe _
betonat de la Brands Hatch, 
Anglia. Aci se dispută o intere-

Anquetil 
acum 

printre învingătorii cla 
Paris — Roubaix). Ceea 
— să recunoaștem — cam

curse, dar -pe patru roti,Ite curse, dar pe patru roti, 
vor atrage privirile specta
torilor din tribunele șl de 

talazurile vecine circuitului 
.............   în

sântă competiție internațională 
automobilistică, dotată cu trofeul 
celor „500 de mile“. Este a treia 
etapă a campionatului mondial 
al constructorilor de automobile 
de sport, sport-prototip și grand 
tourisme, care a programat pînă 
acum, la ediția sa din acest an, 
întrecerile de la Daytona Beach 
și Sebring, dincolo de Ocean. 
Pînă acum s-au distanțat în 
frunte mașinile vest-germane 
Porsche, învingătoare în ambele 
curse americane. în urmă au ră
mas mărci cu veleități, ca italie- 
nele Ferrari și Alfa-Romeo, sau 
puternicele Mustang-uri produse 
de Ford. Asaltul acestora se a- 
nunță interesant în cursa de 
mîine.

Cîteva cuvinte despre circuitul 
de la Brands Hatch. Pista nu
mără 4,260 km și a fost construită 
în anul 1938, după cerințele cele 
mai moderne atunci. Avansul 
tehnicii automobiliste a obligat 
însă pe organizatori să-i reame- 
najeze detaliile de două ori pînă 
acum, în 1950 și 1960. Aci se 
aleargă mari competiții auto și 
moto, așa cum este și această a 
treia etapă a campionatului măr
cilor. în timp ce cele 500 de mile 
de la Brands Hatch își așteaptă 
oaspeții, o altă întrecere a auto
mobilelor, de data aceasta 
tiptil pentru raliuri, are loc 
Viena, pentru a treia probă 
campionatul european al 
cătorilor. Sîntem în plin 
internațional al sportului 
motor.

Fotbalul trăiește cîteva 
mari. Prima, chiar astăzi, 
cînd pe program figurează 

două meciuri din sferturile de fi
nală ale campionatului european: 
Franța — Iugoslavia și Bulgaria 
— Italia. Cele două întîlniri, la 
care se va adăuga viitoarea con
fruntare dintre Ungaria și 
U.R.S.S., completează prima man-

Benfica, echipei torineze Juven
tus.

p entru ultima oară în acest 
sezon, în coloanele Panora
micului nostru este prezent 

schiul. Fiindcă pentru ultima 
oară marii campioni al coborîrl- 
lor în iureș pe pistele albe se 
întrunesc la startul probelor pen-

tru „Cupa Mondială", în stațiu
nea americană de sporturi de 
iarnă care poartă un atît de pi
toresc nume. Heavenly Valley — 
Valea Cerului. De fapt, localita
tea așezată la granița dintre Ca
lifornia și Nevada nu este “** 
aproape de cer decît alte 
țiuni de munte, altitudine — 
m. Aci, pe lingă piste de 
renumite, ființează localuri 
distracție și cazinouri luxoase, 
care atrag numeroși turiști de pe 
întreg teritoriul S.U.A., iar In 
apropiere, lacul Tahoe — nume 
moștenit de la pieile-roșii — oferă 
vîslașilor, ca și pescarilor ama
tori, ore plăcute de destindere.

Aci, în acest decor pitoresc, dl. 
Marc Hodler, președintele Fede
rației internaționale de schi, va 
oferi, la capătul ultimelor între
ceri. trofeele ce revin celor mai 
buni performeri ai anului, Jean 
Claude Killy șl Nancy Greene. 
Deținătorii „Cupei Mondiale” se 
cunosc. Prezența lor la starturile 
de la Heavenly Valley este, prac
tic, doar simbolică, fiindcă avan
sul de puncte pe care-1 ’ " 
după penultima etapă — 
Rossland — îi scutește de 
Intr-adevăr, pentru ca 
Greene să piardă trofeul, 
dă, ea ar trebui să nu se _____
în primele trei locuri ale celor 
două curse de la Heavenly, iar a 
doua clasată de pînă acum, 
schloara franceză Isabelle Mir, 
să le cîștige pe amîndouă.

Cum arată această atît de des 
menționată „Cupă Mondială" a 
schiorilor ? Este un glob pămîn- 
tesc, sculptat într-un bloc de 
cristal avînd o înălțime de 50 cm, 
executat după macheta graficia
nului olandez Willem Heesen. 
Transparența sa cristalină evocă 
strălucirile gheții și zăpezii. Va 
sta frumos în vitrina de trofee 
a celor doi necontestați campioni 
al schiului alpin, în acest an.

mal 
sta- 

2 ioo 
schi 

de

dețin 
de la 
emoții. 
Nancy 

de pil- 
claseze

Radu VOIA

de 
la 

din 
condu- 

sezon

Înotătorii sovietici par a intra in formă, încă de la începutul 
acestui an olimpic. Două noi recorduri mondiale și două 
recorduri europene, înregistrate la Tallin cu prilejul întâlnirii 
U.R.S.S.—R. D. Germană, confirmă aceasta. Printre performeri 
se numără Galina Prozumenșcikova (în foto), posesoarea celui 

mai bun timp european la 100 m bras — 1:15,4

de floretă
Orașul Minsk este, astăzi 

și miine, gazda celui mai 
important turneu interna
țional feminin de floretă din 
luna aprilie: „r 
rusiei". Valoarea 
ției este asigurată 
ticipare deosebit 
nieă, alături de 
din lotul principal al Uni
unii Sovietice fiind prezente 
fruntașe ale floretei femini
ne din Ungaria, Franța, I- 
talia, Polonia ș.a. Țara 
noastră aliniază o echipă tn 
frunte cu Olga Orban-Sza- 
bo, Ileana Drimbă, Ana 
Ene, Ecaterina Iencic etc.

„Cupa Bielorusiei" - un 
veritabil turneu european — 
constituie un excelent pri
lej de verificare a gradului 
de pregătire pe care l-au 
atins floretistele noastre 
fruntașe. Și, desigur, de con
firmare a succesului de la 
Torino.

,Cupa Bielo- 
competi- 

de o par- 
de puter- 
scrimerele

specialiști că 
ai trofeului 
păstreze. In 
punem mari

Pregătirile austriecilor continuă
In vederea meciului de la 1 

mai dintre selecționatele Aus
triei și României, selecționerul 
austriac Erwin Alge continuă 
să-și rodeze lotul. La Klagen
furt, reprezentativa Austriei a 
terminat la egalitate cu selec
ționata Sloveniei (Iugoslavia): 
2-2 (0-1).

Astă-seară,
(Urmare din pag. 1)

liniștite locuri din apropierea 
Frankfurt-ului. Campionii ro
mânii s-au instalat la Gotzen
heim (20 km. de Frankfurt), 
iar jucătorii cehoslovaci în 
localitatea Darmstadt (32 km 
de orașul gazdă a finalei). 
Vineri dimineața, elevii an
trenorilor O. Nițescu și O. 
Nodea 
echipe 
mane 
scurtă 
furt. ------------ ,
antrenament în sala de

au primit vizita unei 
a televiziunii vest-ger- 
și, apoi, au făcut o 
plimbare prin Frank- 
După-amiază, ultimul 

- ': la

celente pe care o dețin flore
tiștii noștri, multe din pronos
ticuri dau drept ciștigătoare, și 
în acest an, echipa României. 
Frumoasa comportare avută de 
trăgătorii noștri la Paris este 
un indiciu pentru 
actualii posesori 
sînt capabili să-1 
ce ne privește, ne
speranțe în Tănase Mureșanu, 
Ionel Drimbă și Mihai Țiu, 
oamenii de bază ai echipei. 
Așteptăm, de asemenea, ca și 
ceilalți trăgători din lot — 
luliu Falb, Ștefan Ardeleanu, 
Ștefan Haukler — să fie la 
înălțimea așteptărilor.

Principala adversară a repre
zentativei României va fi for
mația Ungariei, care va bene
ficia, după toate probabilită
țile, de cel mai bun »4“ posi
bil, in frunte cu frații Jeno și 
Laszlo Kamuty.

Se așteaptă, de asemenea, cu 
interes și evoluția echipei 
Franței, care a avut un sezon 
ceva mai slab, precum și cea 
a Italiei, totdeauna capabilă de 
surprize.

Uypesti Dozsa la prima
infringere

Etapa a 6-a a campionatului 
Ungariei a programat meciurile 
Ujpesti Dozsa - Csepel 1-2, 
Salgotarjan — Pees 2—0, Szom- 
bathely — Tatabanya 1-LEgye- 
tertes
Vasas
2—1, 
2—1.
Vasas
Ujpesti Dozsa, Ferencvaros cite 
8 p etc.

• Tn „Cupa Europei Centra
le" Inter Bratislava — Steaua 
roșie Belgrad 3-2 (în tur 0—3). 
Astfel, Steaua roșie s-a califi
cat în semifinale.

— Honved 1—1, Gyor — 
0—1, Szeged - Videoton 

Dunaujvaros — Diosgyor 
Clasament: Honved și
cite 10 p, Szeged 9 P,

în 37 de mu-
șah, Spasski (în foto) l-a 

pe Gheller * * '
conduce cu

IN A DOUA partidă contînd pen
tru sferturile de finală ale tur
neului candidațllor la titlul mon
dial de ’ ---------- “ ------ ' -
învins 
țări și

telexradioteletz»
tignon 4:00,16. Pe locul II, Emil 
Rusu (România) in același timp. 
Pe locul IV, Tudor Vasile 4:00,to

IN TURNEUL internațional de 
tenis de Ia Nisa, Metreveli 
(U.R.S.S.) I-a învins cu 6—3, 7—5 
pe englezul Hutchins, iar Rouyer 
(Franța) l-a eliminat pe Mulligan 
cu 6—1, 7—5.

1NTÎLNIREA Internațională de 
natație dintre echipele U.R.S.S. 
și R.D. Germane, desfășurată la 
Tallin s-a încheiat cu scorul de 
199—145 p în favoarea gazdelor. 
In proba de ștafetă 4x100 m liber 
echipa feminină a R.D.G. a stabi
lit un nou record european, cu 
timpul de 4:09,4. In afară de con
curs, Nikolai Pankin a egalat re
cordul mondial oficial în 
de 100 m bras, cu 1:06,7. 
rezultate înregistrate în 
zi : ioo m liber (m)

proba 
Cîteva 
ultima 

____  ,_ , Ilicev 
(U.R.S.S.) 53,3; 100 m bras (m) 
Prokopenko (U.R.S.S.) 1:07,6; 200 
m bras (f) Prozumenșcikova 
(U.R.S.S.) 2:43,3; 100 m spate (m) 
Matthes (R.D.G.) 1:00,3. ștafeta 
4x100 m mixt (m) U.R.S.S. 3:58,2 
(record unional).■
ECHIPA feminină de volei a 
U.R.S.S. a evoluat Ia Tokio, tn 
compania formației locale Hlta- 
tity. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—1: 17—19, 15—10,
15-10, 15-7.

trei etape, în competiția
Sebastian 

olandezul Prlnsen
DUPĂ _____
ciclistă Bordeaux—San 
conduce olandezul Prlnsen cu 
7h 20:25,0. Românul C. Grlgore se 
află pe locul 9 cu 7h 22:23,0. Cea 
de a doua semietapă (Teste—Bis- 
carosse 59 km) a revenit france
zului Masseys în lh 20:17,0. Ci
clistul român Tudoran a ocupat 
locul 13. Etapa a IV-a Biscarosse 
— Biarritz (163 km) : locul I Ma-

finala „C. C. E." la handbal masculin

FRANCEZUL Poulidor a cîștigat 
etapa a III-a a turului ciclist al 
Belgiei (Spa—Genii, 210 km), fiind 
cronometrat în 5h 26:45,0. Belgia
nul David continuă să conducă 
în clasamentul general Indivi
dual.

LA LAUSANNE a încetat din 
viață Oswald Zappeli, în vîrstă 
de 55 de ani, fost campion olim
pic de scrimă, participant la J.O. 
de la Londra și Helsinki.

CITEVA rezultate înregistrate tn 
meciuri profesioniste de box : 
la Tokio, Kim Ki Soo (Coreea de 
Sud) b.p. în 10 reprize pe Benkel 
Fujikura (Japonia), la categoria 
mijlocie mică; Ia Copenhaga, Tom 
Bogs (Danemarca) b.p. Charlie 
Austin (S.U.A.), în limitele cate
goriei mijlocii.

IN CAMPIONATUL UNIONAL 
de hochei pe gheață s-au disputat 
două noi întîlniri. La Gorki, for
mația locală Torpedo a terminat 
nedecls : 3—3 (0—1, 2—2, 1—0) cu 
S.K.A. Leningrad, iar la Moscova 
Aripile Sovietelor a pierdut cu 
4—6 (1—1, 1—4, 2—1) în fața echi
pei Avtomobilist Sverdlovsk.

Gabriel Moiceanu și echipa României
conduc în Turul Marocului

MARRAKECH, 5. — La capătul primelor cinci etape, participant la Turul ciclist al 
Marocului au avut o zi de odihnă. în caravana cicliștilor . - .
reprezentanților României, care c*~"" . ' '
pe echipe. Gabriel Moiceanu se află in posesia tricoului galben, fiind 
general de suedezul Soderlund la 2:08 și marocanul El Gourch la 2:36. 
fruntași sînt caracterizate de faptul că Jan lu.io
pe locul 10. în clasamentul pe echipe, România este în frunte. Urmează : Polonia la 9:58, Maroc 
la 10:54, Iugoslavia la 13:28, Suedia la 19:20. . - ------ .
mentul cățărătorilor, conduce englezul Smith cu

In caravana cicliștilor se comentează buna comportare a 
®5UPD Pl‘,m.u* J?c atît în clasamentul individual cît și în cel 

urmat în clasamentul 
------ Distanțele mari între 

Kudra, liderul rutierilor polonezi, se află la 13:28,

Gotzenheim. Toți jucătorii se 
ajlă în formă bună și aș
teaptă meciul final cu opti
mism, deși știu că vor întîlni 
un adversar 
îndoială un 
marile valori 
mondial.

La Darmstadt, Dukla Praga, 
sosită cu formația anunțată, 
și-a încheiat și ea vineri pre
gătirile. Antrenorul Bedrich 
Konig a declarat ziariștilor 
că, indiferent de rezultat, ju
cătorii săi vor face totul pen
tru a demonstra că în ciuda 
prezenței cîtorva veterani

redutabil, fără 
„7* aflat între 
ale handbalului

Tiparul: L P. glnjlșiniațla’, sta. Brezolanu 23—25.

numai 
vigoa-

echipa și-a păstrat nu 
valoarea tehnică, ci și 
rea din anii trecuți.

Va decide — după părerea 
specialiștilor — eficacitatea 
celor două finaliste. Statisti
ca jocurilor disputate pină 
acum în „C.C.E." 
acest punct de 
avantaj pentru 
români: în cele 
întîlniri preliminarii Steaua a 
înscris 126 de puncte, față de 
122 marcate de Dukla și a 
primit 74, față de 100 — 
Dukla. Firește, criteriul nu 
este absolut obiectiv, deoa-

indică din 
vedere un 
handbaliștii
trei duble

rece trebuie avută în vedere 
valoarea adversarilor întâl
niți. Dar, cifrele sînt totuși 
comentate.

Arbitrul H. Rossmanith 
(R. F. a Germaniei) — care 
locuiește la Wiessbaden — 
este așteptat să sosească la 
Frankfurt sîmbătă dimineața.

Meciul va fi transmis în 
întregime de posturile noastre 
de radio pe programul I, cu 
începere de la ora 21,30 (ora 
României).

Va străluci oare Steaua — 
așa cum dorim cu toții — in 
finala de sîmbătă ?

Echipa Franței este a 9-a, la 35:20. In clasa-
19 p, urmat de Valenici (Iugoslavia) cu 10 p.

NEW YORK, 5 (prin radio). Federația de tenis 
din S.U.A. urmează să ia o hotărire, tn cursul 
săptămînii viitoare, asupra condițiilor în care va 
fi organizat anul acesta turneul internațional de 
tenis de la Forest Hills, declarat „open“ de către 
Adunarea F.I.L.T. de la Paris. In cercurile bine in
formate se menționează că forul american ar dori, 
totuși, ca tradiționalul turneu să-și păstreze ca
racterul pur amator. In această eventualitate, 
Cricket Club din Boston a anunțat că pune la 
dispoziție suma de 40 000 dolari pentru organizarea 
unul turneu ,,open« în această localitate.

La Ziirich s-au tras la sorți, Ieri, meciurile din 
cadrul semifinalelor „Cupei orașelor tîrguri". lată 
ordinea întîlnirilor : Ferencvaros Budapesta — 
F.C. Bologna sau Vojvodina Novisad ; Dundee — 
Glasgow Rangers sau Leeds United. Aceasta etapă 
a competiției urmează să fie epuizată pînă la 
10 mal.
• In cadrul campionatelor internaționale de tenis 

ale Republicii Sud-Africane, la Johannesburg, te- 
nismanul danez Torben Ulrich l-a învins pe sud- 
africanul Jackie Saul cu 6—2, 6—4, 6—3. Fr. Jauffret 
(Franța) a dispus de Stubbs (Australia) cu 6—3. 
0—6, 6—0,^—6, 6—2.
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