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Duminică 7 aprilie 1968

Trimisul nostru special Ia Frankfurt pe Main, DAN GÂRLEȘTEANU, transmite:

Ieri, la baschet (f)

RAPID I.C.F. 59-47
Stînjenite evident de presingul adversarelor dar 

șl de... numeroasele aruncări libere ratate (21 !) 
rapidistele au învins mal greu decît era de așteptat 
o echipă hotărîtă să se reabiliteze (după evoluția 
de săptămîna trecută) dacă nu prin rezultat cel 
puțin prin comportare : Rapid — I.C.F. 59—47 
(33—16).

In fotografia un moment din med.

STEAUA

STEAUA BUCUREȘTI
A CUCERIT „CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI
LA HANDBAL IN 1

® In meciul final de aseară: 13-11 (7-6) cu Oukla Praga
Dramatica finală a „Cupei campionilor europeni" la hand

bal masculin s-a încheiat cu victoria echipei STEAUA BUCU
REȘTI ! 8 000 de spectatori, prezenți la Festhalle din Frankfurt 
pe Main, au aplaudat această splendidă victorie a sportivilor 
români, victorie care confirmă valoarea handbalului nostru. La 
prima ei participare în „Cupa campionilor europeni", formația 
Steaua a reușit să «îșiige rivnitul trofeu.

Finala dintre Steaua București și redutabila echipă ce
hoslovacă Dukla Fraga (învingătoare în C.C.E. în edițiile din 
anii 1957 și 1963) a început într-o atmosferă de mare entuziasm. 
Reprezentanții noștri sînt stăpiniți de emoție și nu reușesc să 
se impună în acest început de meci. în minutul 3 înscrie Bc- 
neș, pentru ca după două atacuri ratate de Gruia, sportivii 
cehoslovaci să majoreze scorul la 2—0 prin Mareș. Echipa 
Steaua se află pe teren cu formația Dincă, Iacob, Gruia, Oțelea, 
Popescu, Marinescu, Goran (în timpul partidei vor mai fi intro
duși Cristian, Roșescu, Alboaică), iar Dukla Praga are in com
ponență pe Vicha, Razek, Beneș, Duda, Havlik, Mareș și Sa- 
trapa (vor mai juea Jury, Horvat și Kaban).

Tracul este depășit și Marinescu marchează primul gol pen
tru Steaua : 1—2. Este semnalul declanșării unor atacuri debor
dante pe care le concretizează Popescu (din 7 m, 2—2), Gruia 

(3—3, deoarece Satrapa înscrise
se un goi pentru Dukla) și din 
nou Gruia din lovitură de la 
1 ni (1—3 !). Dincă apără un șut 
puternic și lansează un contra
atac fructificat de Marinescu ; 
5—3. Lupta devine titanică. 
Duda redute din handicap 

(Continuare in pag. a 4-a)

FOTBAL
Echipa Steaua (sus, de la stingă la dreapta) 1 
Octavian Nițescu — antrenor, D. Alboaica, 
D. Roșescu, Gh. Gruia, O. Savu, D. Cristian, 
I. Popescu, Olimpiu Nodea — antrenor ; (jos, 
de la stingă la dreapta): C. Oțelea, M, Mari
nescu, 1. Belu, Alex. Dincă, Gh. Goran, 1. Iacob

PE PRIMUL LOC

Startul poloiștilor

DIN NOU
trei orașe 
meciurile 

campiona-

Derzei (Dinamo) asistat de Ganciu trimite puter
nic peste blocajul

Șoangtier accidentat I Inexplicabil, arbitrul Z. Dtâ- 
gluci (Constanta) îl împiedică pe 'medicul Progresului 
să-i acorde primul a/utor... PROGRESUL 

(2-0 cu 

Universitatea

campionilor mingea care se va 
opri pe podea. Asemenea 
„directe" au încheiat însă 
faze extrem de lungi și 
palpitante, spre satisfacția 
și deliciul publictilui, care 
a aplaudat la scenă des
chisă ambele echipe.
(Amănunte în pag. a 3-a)

Foto : N. AUREL

Craiova)A URCAT UN LOC
(Amănunte în pa

gina a 3-a).
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Tradiția
congreselor 

olimpice
un

Antrenorul T. Tănase, fericit, „suportă4* entuziasta manifes
tație a elevilor săi și a numeroșilor suporteri care au trecut 
peste toate „obstacolele44 pentru a-i felicita pe învingători.

Astăzi dimineață, 
ale țării găzduiesc 
etapei inaugurale a 
tului național de polo. în Ca
pitală, la Cluj și la Oradea 
vor avea loc partidele: Rapid 
— Industria linii Timișoara, 
I.C.F. — Progresul, Steaua — 
Politehnica Cluj, Voința 
Cluj — Vagonul Arad și Cri- 
șul Oradea — Dinamo Bucu
rești.

Un moment din în- 
tîlnirea de tineret. 
Craiovenii au obținut 
un „draw". Pe care 
îl invidiază, desigur, 
seniorii...

Foto: V. ONES A

Recordul automobilistic București Brașov
Cele trei tentative
ne finalizate 
ale ing. Calcianu

Pe parcurs, totuși, 
trei recorduri

Reportajul în pag. a 2-a

ierre de Coubertin era 
temperament vioi, care simfea 
mereu nevoia să combată. 
Cu logică în acțiuni, cu spirit 
creator, novator în toate și 
mai ales cu un entuziasm 

molipsitor. Numai așa a reușit, la 
23 iunie 1894, în aula mare a Sor- 
bonei, să convingă o lume întreagă 
de necesitatea „regenerării speței uma
ne prin reînvierea mijloacelor de edu- 
dație cetățenească întrebuințate de 
clasica E'adă". Acea zi memorabilă a 
trecut în istoria sportivă drept dată 
a restaurării Jocurilor Olimpice. Iar în
trunirea de la Paris a primit numele 
de prim congres olimpic.

Coubertin era un spirit maleabil, 
gata să se adapteze împrejurărilor, 
pretabil chiar ia concesii dacă inte
resul general o cerea. Părintele Jocu
rilor Olimpice moderne a înțeles că 
olimpismul trebuie să meargă în pas 
cu viața. De aici s-a născut corolarul : 
viabilitatea ideilor olimpice este peri
clitată atîta vreme cît ele se sprijină 
doar pe un festival (oricît de gran
dios) cvadrienal și nu sînt susținute de 
o largă, universală, mișcare în favoa
rea educației fizice a tineretului. Aceas
tă concepție — valabilă și astăzi — 
a dus la ideea congreselor olimpice. 
Din păcate puține la număr și restrînse 
în timp la răscrucea veacurilor. Tema
tica acestor congrese olimpice a fost : 
„Igienă și pedagogie sportivă" (Le 
Hâvre, 1897), „Tehnica exercițiilor fi
zice" (Bruxelles, 1905), „Arte, literatură 
și sporturi" (Paris, 1906), „Psihologie 
sportivă" (Lausanne, 1913). Patru con
grese ulterioare, desfășurate între 1914 
și 1930, au fost consacrate exclusiv 
regulamentelor olimpice. Pierdere de 
viteză, scădere de entuziasm și seria 
congreselor olimpice a încetat.

Urmașii lui Coubertin, mult mai pu
țin labili, adesea de-a dreptul conser
vatori, au renunțat la o excelentă idee 
care era emanația filozofiei practice 
a baronului francez. Și totuși, astăzi, 
poate mai mult ca oricînd, într-o lume 
sportivă frămîntata de probleme, dubii, 
incertitudini, se simte nevoia unui forum 
internațional periodic care să dezbată 
întrebările puse de viața modernă, im
plicate de evoluția mondială, impuse 
de restructurarea fundamentală a men
talității tineretului.

Congresele olimpice pot fi reluate. 
De acolo de unde au rămas, dar po
trivite circumstanțelor zilei. Printre te
mele acestor congrese pot figura titluri 
generale : sociologia sportivă, medicina 
sportivă, sau titluri detaliate : alimen
tația sportivilor, precum și grave ches
tiuni ale mișcării olimpice : amato
rismul în contextul social al contem
poraneității sau gigantismul Jocurilor 
Olimpice și așa mai departe.

(Supunem această sugestie Comitetu
lui Olimpic Român care ar putea-o 
transmite —■ ca o propunere româ
nească, justificată și fără îndoială sus
ținută— Comitetului Internațional Olim
pic. Tradiția congreselor olimpice tre
buie să renască I

Victor BĂNCIULESCU
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Wolfshohl, 

absent!

lin „serial* de tenis 
numai eu vedete

Azi, în cursa ciclistă 
Paris—Roubaix, va lipsi 
cunoscutul rutier vest- 
german Rolf Wolfshohl, 
suspendat de U.C.I. pînă 
la sfîrșitul lunii. El a re
fuzat să se prezinte la 
controlul antidoping după 
campionatul mondial de 
ciclo-cros.

In fotografie, Wolfshohl 
(stingă) felicitat de F. BrcF- 
cke, recordmanul mondial 
al orei.

„Acum, pot serr-na con
tractul cu inima împăca
tă...” a declarat Franțoise 
Durr (în foto), cînd i s-a 
comunicat vestea că fede
rația internațională de te
nis a adoptat turneele „o- 
pen“. Nimic n-o mai îm
piedică pe celebra tenis- 
mană să treacă la profe
sionism, alături de celelal
te vedete feminine ale 
sportului alb : Billie Jean

King, Ann Haydon Jones 
și Rosemary Casals. Ele 
sînt angajate acum de 
compania americană Ma
dison Square Garden Cor
poration și — sub con
ducerea managerului Geor
ge McCall — vor iua parte 
la o serie de programe te
levizate, care urmează să 
fie retransmise și în Eu
ropa.

Nr. 1 al schiului mondial, inegala
bilul as Jean-Claude Killy — în fo
tografia noastră — părăsește pîrtiile 
de concurs. Așa sună, cel puțin> ul
tima sa declarație, înregistrată de 
trimișii presei sportive la concursu
rile de la Heavenly Valley (S.U.A.) 
„...După acest ultim concurs, îmi 
voi continua pregătirile la automobi
lism ’ Am și încercat la Detroit cîte- 
va mașini de curse, fiindcă intențio
nez să particip la marea competiție 
de 24 de ore de Ia Le Mans*.

In pag. a 4-a • LEW ALCINDOR baschetbalistul nr. 1 al Americii
A C* TIT AT IT A TF A * Cronicile 'meciurilor de fotbal Bulgaria-Italia și 
AVXVAlul.. A.AA Frant<i-I«goslb«ia din campionatul Europa! • UM- 
INTERNAȚIONALA . m«fe ,lirt de peste hotati.
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Fotografia noastră îl înfățișează pe președintele Republicii 
Finlanda, URHO KEKKONEN, care obișnuiește să înceapă 
ziua de lucru cu un cros sorin parcul reședinței sale.

„SPORT Șl LEGENDA11
DurnihiGileunui nespor WPreședintele Republicii Fin

landa, actualmente în vîrstă de 
68 de ani, manifestă o predilecție 
deosebită pentru mișcarea în aer 
liber după cum o dovedesc, de 
altfel, și vacanțele pe care le 
petrece parcurgînd cîteva sute 
de kilometri — vara, pe jos și 
iarna pe schiuri, în regiunea 
Laponiei.

Pasiunea pentru sport a pre
ședintelui Republicii Finlanda 
are — după cum se știe — 
antecedente temeinice în an‘1 
studenției, cînd a cîștigat opt 
titluri de campion universitar al 
țării la diferite probe atletice 
și titlul de campion național la 
sărituri cu schiurile.

Pe

Recordul automobilistic București - Brașov

CELE TREI TENTATIVE NEFINALIZATE AII INGINIIIIIUIICAECIANU
parcurs, totuși, trei

© BUCUREȘTI — PLOIEȘTI 
• BUCUREȘTI — CÎMPINA 
.• BUCUREȘTI — SINAIA

recorduri
28 minute
36 minute
58 minute

Medaliile lui Peggy Fleming

Cum era și de așteptat, Peggy 
Fleming s-a bucurat de cele mai 
mari onoruri în S.U.A., după ce 
a cucerit titlurile de campioană 
olimpică șl mondială la patinaj 
artistic.

Primind-o la Casa Albă, preșe
dintele Johnșon l-a spus zîmbind:

— Adueînd aceste medalii, ne 
ajutați să combatem... „fuga au
rului" !

care sînt scrise 
poetică în fataou înțelegere

eeva din armonia și calita-
4

fost scrisă de Victor Bănesu-

multe versuri citate din odiseea Iui 
epopeea finlandeză Kalevala, din 

lui Firdusi, din perlele înțeleptu- 
Toate acestea spre a ilustra ade-

Astfel după cum promisese, de
canul automoblliștUor români, 
Calcianu, și-a pregătit șl el star
tul pentru a ataca recordul 
tel București—Brașov. ..
Papană ----------
pierduse 
o buclă 
reparație, 
și cu o 
Al. ~ '

cordul țu- 
Alevanaru 

avusese' inițiativa și 
circa 10 minute cu 

impusă de șoseaua in 
cu o pană de cuplaj 

barieră; alt competitor, 
Budișteanu, ameliorase re

cordul cu numai o secundă 1/5, 
după ce pierduse și el minute 
prețioase în luptă cu căruțele 
țărănești și cu faetoartele lăpta
rilor, cu o barieră la ieșirea 
din Cîmplna, cu șoseaua în re
parație la Dirste, la care, culmea 
ghinionului, se adăugaseră și ul
timele patru minute, — tocmai 
avansul în final asupra recor
dului lui — - -
mincate'* 
ților de circulație destinați’ să 
protejeze desfășurarea cursei.,.

Cu competența-i tehnică unanim 
recunoscută, inginerul Jean Cal

Papană —
de inadvertența agen

I

organizat și el startul: 
, ora 13, în Piața Vlc-

uon s-d <Wmm1 
d^tW&nâiM 
clin (flatat fo&un&q-

I
I
I
I
t

I
I

cianu și-a (
1 mai 1939, _
tortei. Animația de pe șQset.i — 
era 1 mai și lumea ieșise să 
prăznuiască Armindenul ' — l-a 
făcut pe Calcianu să deslușea
scă dificultățile ee~l așteptau pe 
întregul traseu; după nuțuai opt 
sute de metri, precaut și hotă- 
rit, el a stopat șl a anunțat că 
reia startul la 6 mai, cind a și 
plecat, precis la ara 13, din a- 
celași punct al Bieții Victoriei, 
lntr-o nouă încercare, — a patra 
din palmaresul cursei, a doua 
pentru sine.

...Așadar, sîntem în 6 mai 1930, 
ora 13... tn acest moment, la bor
dul unui „Sleyerfl de curse, Jean 
Calcianu a pornit spre Brașov.

Linia de centură de la Qtopeni 
a fos.t depășită la 4 minute după 
luarea startului. Apoi virajele 
de la Săftwa îl găsesc pe Cal- 
elanu angajat eu 130 km!oră. Cro- 
nometrul indică la km 13 al 
rutei, minutul 7 al cursei. La 
bifurcarea șoselei cu Snagovul, 
Calcianu are 3 minute avans a- 
supra timpului în vigoare, iar la 
Ploiești el intră cu 4. minute 
înaintea recordului lui Papană, 
reducînd astfel durata drumului 
dintre București și Ploiești la 
38 de minute.

Pe tot parcursul dintre ploiești 
și Cîmpina, mașina trage cu 156 
km pe oră și centrul Cîmpinei 
indică 0 minute avans asupra 
timpului anterior, fiind amelio
rată și aici cifra de itinerar: 
București—Cîmpina 36 de mi
nute > Să nu uităm că ne a- 
flărn pe o șosea deschisă și bi- 
cicliștilor, tracțiunii animale și 
chiar a unor gură-cască și că 
totul se raportează la mijloacele 
mecanice de acum 29 de ani...

Automobilul lui Calcianu go
nește de zor. La Gura Beliei, el 
trece fără „tradiționala poticnire 
a barierei", iar la Comarnic se 
intră aproape triumfal: e, de-a- 
bia, ora 13 și 57 minute.

Calcianu are 8 minute avans 
asupra recordului lui Papană și 
mai multe asupra timpului lui 
Budișteanu, care-și re făcuse han
dicapul abia după Posada, spre 
Brașov.

Dar iată că începe să plouă 
torențial, șoseaua fiind pur și 
simplu inundată. După un 
schimb de priviri cu navigatorul 
său, Calcianu stopă în fața ofi
ciului telefonic din Comarnic și 
obținînd legătura cu Bucureștiul, 
comunică, laconic, serios și ho- 
tărit: „Alo, aici Calcianu. Ploaia 
ne împiedică să continuăm azi. 
Noi vrem să ajungem la Brașov, 
nu pe lumea cealaltă".

Două săptâminț mai tîrziu, la 
18 mal 1939, Calcianu și-a înde
sat basca, a privit tăcut in jur 
și a pornit din nou la drum. 
Promisese și nu se cuvenea si 
nu-și respecte cuvîntul.

De astă dată însă pilota un 
„Hotchkiss" — exemplar special, 
sport, de 3,8 litri cu șase cilin
dri, ce-i fusese pus la dispoziție, 
din admirație, pentru virtuozita
tea sa, de către un alt automo
bilist, ionel zamflrescu.

„Hotchkisș“-ul a țîșnit 
flintă, exact ' 
mațlile celor 
tivi pe care 
lui Calcianu 
ța Victoriei.

Desfășurată 
cursa părea . ,. . ,____ ,
regularitate pentru împlinirea ba
remului statornicit de Calcianu, 
In pregătirile sale pe traseu și 
în încercarea precedentă între
ruptă la Comarnic, căci pane
lele principale au fost de astă 
dată atinse în aceleași timpuri. 
Nici chiar bariera de la Gura 
Beliei nu i-a fost potrivnică. Vi
teza stăpînea întreaga cursă in 
care, de astă dată, „nea Jean" 
marca un avans de 19 minute 
Plnă la Sinaia, asupra timpului 
de bază al lui Papană.

...Dar, la un viraj exigent, — 
la intrarea în Sinaia, în dreptul 
hanului „la Lenuța din Zăvoi", 
Calcianu e obligat să recurgă la 
un derapaj cu o frînă neaștep
tată și iată roata din stingă a 
mașinii sale intrind intr-un pi
lon de fier, care — " 
blul electric de pe 
selei.

Manevra i-a fost 
ceasta nouă ediție 
sale e întreruptă.

Timpul pe ruta ______ r„
nala (120 km minus cei 2 de la 
Piața Sf. Gheorghe plnă in cea 
a Victoriei din București) este 
excepțional: 58 de minute I

O performanță încă neegalată 
nici acum, după 29 de ani,

ca din 
lă ora 13, în. acla- 
cîteva mii de spar- 
faima și prestigiul 
îi adunase în Pia-

In plini viteză, 
totuși o probă de

susținea ca- 
marginea șo-

fatală: și a- 
a încercărilor

Hnciii-e.șil .si-

Schiță de James Thurber — I
I

M
i se umple inima de bucurie cînd aud. că in 
cutare oraș s-a disputat o întrecere de cros... 
Intr-o clipă, prin fața ochilor defilează imagini 
de neuitat, cînd la semnalul pistolului sute 
de trupuri tinere se pun în mișcare, pornind 
să străbată o bucată zdravănă de drum în 

aerul proaspăt al dimineții, colindînd poteci înguste, tra- 
versînd ogoare arate, luînd-o pe cărări de pădure, ca 
apoi să sosească, cu chipurile obosite, dar zîmbitoare,

I
I
I
I

Mi-au fost totdeauna 
dragi cărțile în care 
vibrează, ca într-o cu

tie de rezonanță, ecourile 
istoriei, vocile oamenilor de 
altădată, marea frămîniare 
a generațiilor trecute. Acelea 
cu entuziasm și 
vieții, tălmăcind 
tea existenței.

Una din ele a
lescu și publicată recent' în Editura Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică și Spori. 
Se intitulează „Sport și legendă**, are mai puțin 
de două sute de pagini, nici trei duzini de 
imagini și 
Uiise, dip 
distihurile 
lui Saadî.
vărul că omul a devenit ceea ce este prin 
luptă, prin efortul inteligenței, printr-o. conti
nuă aspirație spre mai bine, mai mult, mai 
frumos.

Victor Bănciuleseu este un om de cultură, 
pentru care sportul, după ce a fost o violon 
ă’Ingires, așadar o „a doua*4 îndeletnicire sau 
patimă, a devenit singura preocupare. Dar 
cum ? în felul în care concepe omul modern 
sportul, integrîndu-1 preocupărilor generale ale 
zilelor noastre, mozaicului complex al vieții 
contemporane. Viața aceasta mi se pare o 
uriașă lăută, cu strune nenumărate; fără 
sport, armonia ei n-ar fi completă : j-ar lipsi 
una din „armonice**, tonul do vigoare și opti
mism, o pată de culoare vibrantă.

în cartea sa, care se citește pe nerăsuflate, 
ca poveștile cu aventuri ale lui Walter Scott

sau Alexandre Dumas-talăl. Victor Bănciu- 
leseu povestește-, ea „prin gaura eheiț", istoria 
sportului, îngemănarea lui necontenită ou ma
rile legende ale omenirii. Cu un ochi scru
tează asemenea cercetătorului științific, pas 
cu pas, transformarea luptei în artă, meta
morfoza forței brute îp regulă de jee; ou 
ochiul celălalt însă, visează ! Visează cu ar
gonauții, eu Ulîse și aheîi, cu Bnea și debar
cări a-i sieiliană, cu năzuința iui Dedal și Icar 
de a eueeri văzduhul, cu lumeți de zăpezi și 
ghețuri eterne a Eddelor, cu iscusitul Văine- 
moinen. în felul acesta, capitel eu capitol, în
zestrat cu darul rar al stilului limpede și fer
mecător, Victor Bănciuleseu își poartă citi
torul prin istorie și prin mitologie, prin tre
cutul fabulos al omenirii, care — înainte de 
a născoci pif-paful armelor de foo — a făcut 
din mușchii și din agera lui minte o armă 
eficace pentru a-și putea croi un destin mai 
bun, de a face din speța noastră stăpîna 
Terrel.

Cartea lui Victor Bănciuleseu se citește, 
cum spuneam fără intenție de eufemism, pe 
nerăsuflate. Atît de pe nerăsuflate, incit, după 
ce al isprăvit-o, te-ncearcă dorința imperioa
să de a o reciti, de astă dată mai puțin... spor
tiv, adică pe-ndelete !

Gșorae SBÂKCEA

Tehnicianul Petre Andreescu, „conducătorul^ echipei 
traseul „Cursei Păcii1',..

Foto: AUREL NEAGU
României, pe

de sorți. Fiecare dintre partțci- 
panți deține palmaresul com
plet al marilor cicliști (o docu- 
mentare care o concurează pe 
aceea a ziarului !), are pe fișă 
fotografia alergătorului, dalele 
personale, precum și perfor
manțele realizate de aces*a în 
diferite „tururi*4 ale jocului.

Noul joc — deosebit de inte
resant — angrenează pe zi * e 
trece tot mai multi cpncurenli. 
făcind și oficiul de propagandist 
al sportului cu pedale prin nu
meroasele cunoștințe de ciclism 
pe care le răspțndește. Fără in- 
dojală, cei ce fac cunoștință pe 
tabla de joc cu Moiceanu și 
Emil Rusu, cu Vasile Burla*» 
și Dan Popovici vor dori sâ-i 
vadă ,.vij și naturali** pe velo
drom sau Ia startul și sosirea 
din cursele de fond.

Inventatorii și animatorii a- 
cestui joc a« început, cu o«ai 
bine de o lună înainte de adevă
ratul start, cea de-a XXI-o edi
ție a „Cursei Păcii". Pînă a vum, 
în fruntea clasamentului general 
individual se află Ion Ardeleanu. 
El

Start în „(ursa Păciiii

ini-articolului,
vor spune cate- 

se poate, Marea

Citind titlul 
țiații in ciclism 
goric : „Nu 
competiție >rutieră începe în

luna mai !“ Și, totuși, a început.V. FIROIU

NICOLAE 
du, "l 

TULEȘTI. — 1. Jn 
titlul de campion

FLOREA S F E T C U, 
BUCUREȘTI. — Un 
„amical" între echipele 
Steaua șl Dinamo, dis
putat anul trecut, care 
s-ar fi încheiat cu sco
rul de 9—3 pentru 
Steaua ? Dacă e vorba 
de echipele de rugby, 
s-ar putea. Altfel, nu !

GH. DO-
COMUNA CRB- 
' ' ‘ 1964,

de

Este adevărat, liu la Berlin, ci 
la... București și nu pe șosea, 
cj pe o... planșă. Pentru a n« 
întinde prea mult umbrele 
enigmei — ca-n romanele poli
țiste — vom dezvălui „secretul" 
imediat.

Cițiva înflăcărați amatori de 
ciclism din Capitală — printre 
care tehnicianul Petre Andreeș- 
cu, proiectantul Iulian Tănă- 
sescu, economistul Alexandru 
Durac — au Inițiat un joc denu
mit „ciclism". Pe o pistă de
senată se întrec echipe națio
nale, alcătuite din... pioni co
lorați, înaintarea fiind botărită

i-a învins la. . . sprint pe 
Jacques AnqpHil, Felice 
Gimondi, Eddy Merckx, 
Bernard Guyot, ease •
Șchur, Viktor I 

ș.a. După cum vedeți, ' 
rința de a-i vedea pe 
noștri înfrunți nd u-se 1 
rile vedete ale șoselei, 
panții Ia joc au trecut 
regulile Uniunii Cicliste Inter
naționale și i-au amestecat pe 
profesioniști cu amatori. ..

Oricum, pînă la adevărata 
„Cursă a Păcii** jocul acestor 
suporteri ai ciclismului ne-a a- 
dus satisfacția de a ne vedea 
reprezentanții pe primele locuri. 
Să se transforme oare visul în 

• realitate ?

I , Gustav
Kapitonov

din d<>- 
rutierii

cu nia-
partiri- 

peste

Hristache NAUM

2

la locul unde îi așteaptă spectatorii, aplauzele, premiile 
ți paharele cu ceai sau cu oranjadă!...

In clipa următoare, însă, gîndurile mele se întorc, 
automat, la acel formidabil „cros" din orașul Columbus, 
care a bătut — cred — toate recordurile în materie 
de participare și la care — vă asigur — au luat parte 
nu numai tineri mlădioși și sprinteni, dar și copii, 
mame, bunice, bătrîni pensionari și chiar invalizi în 
cărucioare, într-un cuvînt, întreaga populație înregis
trată în fișele orașului Columbus la memorabila dată de 
12 martie 1913...

...De fapt, „plecarea" s-a dat pe neașteptate, cam prin 
jurul primului, atunci cind Strada Mare vuia de 
zumzetul numeroșilor oameni de afaceri care discutau, 
calculau, ademeneau prin lingușiri, ofereau, refuzau și 
ajungeau în cele ■ din urmă la compromisuri. Deodată, 
cineva o luă la fugă! Probabil își amintise, brusc, că 
avea întâlnire cu soția și că întârziase! Fapt e că el 
o rupse la fugă spre răsărit. Un alt cetățean o luă el 
la goană! Apoi, un alt individ, un afacerist corpolent, 
porni și el în trap mărunt, tot spre răsărit. In cinci 
minute toată Strada Mare alerga! Un murmur puternic 
se cristaliza treptat în temutul cuvînt „dig" ! Apoi, 
cineva completă: „s-a rupt digul". O bătrînă, un polițai 
sau cerșetorul surdo-mut ? Nimeni n-a știut cine a rostit 
aceste teribile cuvinte! Important este că aproape 2 000 
de cetățeni de felurite vîrste o rupseră, pe neașteptate, 
la fugă. Apoi, cineva cu prezență de spirit, strigă: 
„LuațUo spre răsărit!" Adică spre răsărit, departe de 
fluviit., unde te afli in siguranță! Rîuri negre de bărbați

1 3

și femei începură să se scurgă spre răsărit! Aceste 
rîuri ale căror surse se aflau in magazinele, birourile 
și cinematografele de pe străzile principale, erau ali
mentate de alte pîrîuri și afluenți mai mici, conținînd 
gospodine, copii, invalizi, servitori, poștași, pompieri, 
dini și pisici ce ieșeau. în goană din casele pe lingă care 
curgeau curentele principale de oameni înnebuniți de spai
mă !... Bunicul a avut o atitudine foarte curioasă față 
de această revărsare de oameni care alergau pe străzi 
în viteze variabile. El credea că primejdia căreia trebuie 
să-i facem față era brigada lui Nathan Bedford Forrest, 
unul din comandanții cavaleriei confederate. Deși sin
gura salvare era fuga, bunicul s-a opus cu îndîrjire, agi
tând prin aer vechea sa sabie militară. „N-au decît 
Să vină ticăloșii", zbieră el. Iar noi, privind la mul
țimea care se scurgea pe sub ferestrele noastre, accele- 
rînd viteza și urlînd „huați-o spre răsărit!", am fost 
revolți să-i tragem bunicului una-n cap cu seîndura 
de călcat ca să-l amețim 1 Incomodați oarecum ~ de 
corpul bătrîmului domn (circa 85 kg), am fost depășiți 
de toți... crosiștii orașului după prima milă. Țin minte 
totuși că mama a stins toate focurile, a-nchis bine fe
restrele ?i a luat cu ea o duzină de ouă și două plini. 
Plănuia să ajungă la o mătușă din Palatul Memorial 
și să caute adăpost în virful lui! Mici grupuri de pom
pieri, polițiști și militari în uniforme de gală — avusese 
loc o paradă la Royal — adăuga o notă de originalitate 
talazurilor de crosiști ai orașului Columbus. „Luați-o 
spre răsărit!", țipă o fetiță cu voce pițigăiată, trecînd 
în viteză pe lingă o verandă unde dormita un colonel 
de infanterie. Obișnuit cu hotărîrile rapide și ordinele 
care nu se discută, ofițerul coborî în salturi sprintene 
de pe verandă și, fugind cit îl țineau picioarele, mlă: 
„Euați-o spre răsărit!". „Ce s-a întâmplat?" îl întrebă
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box al țării la 
ria pană a fost 
de C. Buzuliuc. 2. De
pun în favoarea dv : 
Pavlovici a făcut par
te din formația echipei 
Steaua, atît în semifi
nala „Cupei României’’, 
ediția 1963—1964 (2—1
cu Rapid), cit și în fi
nala competiției (3—5 
cu Dinamo București). 
El a jucat mijlocaș, 
împreună cu Koszka.

catego- 
cîștigat

MARIAN PETREANU, 
CÎMPINA. — Nr. 10 al 
Rapidului, loan Dumi
tru, a împlinit 18 ani 
la 2 ianuarie. A debu
tat la 13 ani, în 1963, 
la juniorii „Confecției", 
de unde a trecut la 
Rapid, impunîndu-se ca 
junior și fiind promo
vat, după cum știți, în 
prima echipă. Primele 
sale meciuri în „A" 
ni-1 prezintă ca pe un 
mare talent. Importante 
sînt însă... următoare
le. Poate că micul ra- 
pidist va face excepție 
de la regulă și nu va 
rămîne o simplă lică
rire. Ne-ar bucura !

ILIE . BOTOȘAN, SI
BIU. — In 1965, Gheor- 
ghe Gornea a apărat 
poarta echipei steaua. 
El este originar din 
Sinaia și are 24 de ani 
(mai precis j îi împli
nește la 2 august).

SERVU ARON, CLUJ. 
— In meciul cu Steagul 
roșu (scor : 7—1 !), Vii
torul a aliniat urmă
toarea formație : Ada- 
mache — Pal, Peteanu, 
Răcelescu — D. Popes
cu, Neșu — Mureșan 
(Sorin Avram), Dumi- 
triu I, Dumitriu II și 
Haidu. In alte meciuri 
au mai jucat : Suciu, 
Ghergheli, Matei, Na- 
ghl, Pavlovici, Pojoni. 
Antrenorii formației au 
fost Bazil Marian și 
Gheorghe Ola.

l-aș elimina din 
în plus, cel lezat

I

ION VAPINA, LIPO-
VA. — Aț| pierdut : 
Dinamo București nu 
este la prima victorie, 
la Craiova, asupra U~ 
niversității, ci la a 
doua. în ediția 1964-1965, 
fotbaliștii de la Dina
mo au cîștigat chiar 
la o diferență de două 
goluri. Uneori, își mai 
spune cuvîntul și... fot
balul, nu numai tere
nul propriu i

AUREL S T R O I A, 
BUCUREȘTI. — Ne 
spuneți că lucrați la 
serviciul C.T.C. (Con
trolul tehnic de calita-

se

să

te'). Ar fi bine să 
vadă acest lucru 
cînd vă apucați 
scrieți poezii î

4

I.

PI-
Emil

C.F.R.
Să

s. BURADA, 
tești. — Petru 
joacă acum la 
Cluj, în divizia B. 
vă spun și numele ce
luilalt mijlocaș al a- 
cestei echipe : Alexan
dru Vasile. Ambii — 
internaționali !

i I. SUTH, CLUJ. — 1. 
'„Un jucător, enervat de 
ifaptul câ un spectator 
n-a retrimis imediat 
în teren mingea pe care 
o prinsese, se repede 
la acesta și-l lovește. 
Ce dictează arbitrul ? 
Are dreptul să-l elimine 
djn joc ?“ Cu o între
bare ca asta îi „țintești" 
la o reexaminare Și 
pe purtătorii ecusonu
lui F.I.F.A, Cel care au 
alcătuit regulamentul 
s-au gîndit la toate e- 
ventualitățile, numai la 
asta nu ! Dacă aș fl ar
bitru, aș asimila ges
tul respectiv cu infrac
țiunea de care se ocu
pă articolul 12. — ati
tudine nesportivă — șl

joc. 
_rr .se
poate adresa justiției. 
2. „La un meci de fot
bal, în prima repriză 
o echipă „trage de 
timp“ (mingț trimise 
intenționat în tribună, 
simulări de accidente 
etc.). Cînd se socotește 
acest timp ? La sfîr- 
șitul primei reprize, la 
sfîrșitul jocului sau... 
de loc ?“ Partea finală 
a întrebării dv. ne-a 
făcut să zîmbim. și 
știți ele ce ? Fiindcă... 
aveți dreptate ! Uneori, 
arbitrii arată ceasul e~ 
chipei care trage de 
timp, dar la sfîrșit a- 
cordă un fel de am
nistie (exemplul daț de 
dv. nu este însă vala
bil : meciul Dinamo
București — F. C. Ar
geș, întrerupt 8 minu
te din cauză accidentă
rii lui Dumitrache, a 
fpst prelungit cu tot 
atîțea minute). Dacă to
tuși un arbitru înțele
ge să-și facă datoria 
și șă dicteze recupera
rea timpului pierdut, 
luqrul acesta nu să 
poate petre.e@ după 
preferințe, la sfîrșitul 
primei reprize sau la 
terminarea jocului, ci 
numai la sfîrșitul re
prizei în care a consta
tat irosirea voită, din 
partea unei echipe, a 
timpului de joc. Nu 
există nici un echivoc 
în această privință.

Ilustrații :
N. CLAUDIU

Boss pe micul ccrauFENOMENALULARCHIE MOORE
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.. . Campion mondial la cate
goria semigrea între 1952 și 1962, 
Archie Moore și-a Rus titlul 
în joc de 9 ori și de fiecare dată 
a terminat învingător, In meciul 
de la 11 august 1954, pe care-1 
va prezenta televiziunea noastră 
azi în cadrul emisiunii „Careul 
magic" — Moore și-a apărat 
titlul îp fața lui Harold Johnson, 
învingîndu-1 prin 
a 14-a. Dar nu 
acesta vom vorbi 
pre „fenomenul
tiv care a deținut titlul mondial 
pînă la 50 de ani.!

Născut la 13 decembrie 1913, 
el a debutat Ia profesionism la 
31 ianuarie 1936. A boxat — fără 
nici o întrerupere — pînă în fi
nul 1963, cînd s-a retras din 
ring și s-a dedicat artei cinema
tografice în care a obținut suc

K.O. în repriza 
despre meciul 
astăzi, ci des- 
Moore", șpor-

I
uri grăsun pleșuv care stătea în poarta vechii sale case. 
Ofițerul se opri din fugă și-o întrebă pe fetiță ce se 
întâmplase. „S-a rupt digul!“ spuse fetița îngrozită. 
„S-a rupt digul!“ repetă atunci ofițerul, adăugind: 
„Luați-o spre răsărit!“. In curînd, purtând în brațe 
fetița sleită de oboseală, colonelul conducea, gifiind 
ca o locomotivă, o companie de ostași în ținută de 
instrucție și alți trei sute de civili care se adunaseră 
în jurul lui, ca sub faldurile unui drapel! Nimeni n-a 
fost în stare să calculeze cu precizie ciți au luat parte 
la marele cros din anul 1913, întrucît panica izvorită 
de pe Strada Mare se împrăștiase peste tot orașul și 
angrenase în această competiție de cros pe toți cei ce 
puteau umbla pe unul sau două picioare, plus Clive 
Stone din Strada Mierei, care cerșea de z.ece ani, sus- 
ținînd că nu mai e în stare să facă 0 mișcare, avînd 
picioarele complet paralizate! Ei bine, Clive Stone a 
condus plutonul pînă 
Ajungînd din urmă o 
de 50 de ani, alerga 
didă formă sportivă, 
întâmplat ?" Ea mi-a 
vind înainte, a accelerat pasul, spunînd : 
pe mine. Intreabă-l pe Dumnezeu l" D 
trecu pe lingă mine într-un „fuleu“ formidabil! „Ne-a 
prins", strigă el, iar eu am fost încredințat, datorită 
puterii de convingere a doctorului, că orice ar fi 
fost acel lucru, el ne prinsese, intr-adevăr! Mai târziu 
am aflat că in urma doctorului Mallory se afla un 
băiețel cu patine pe roți, iar doctorul luase huruitul 
patinelor drept zgomotul apelor ce năvăleau din urmă 1 
In cele din urmă, doctorul Mallory s-a prăbușit exte
nuat la colțul Bulevardului Pearson, așteptind resemnat 
ca valurile reci și înspumate ale rîului Scioto să-l

aproape de marginea orașului!,.. 
femeie care, deși trecută de mult 
cu multă ușurință, într-o splen-. 
am întrebat-o gifiind: „Ce s-a 

aruncat o privire rapidă Și, pri-
'; „Nu mă-ntreba 
Doctorul Mallory

înece în uitare 1 Băiatul cu patine trecu pe lingă el. 
Doctorul privi în urmă. Nu văzu nici urmă de valuri, 
dar cu toate astea, după ce își trase sufletul cîteva clipe, 
o porni iar în trap mărunt spre răsărit!

„Crosul" din orașul Columbus s-a terminat tot atât 
de brusc pe cit de brusc începuse, iar participants 
s-au refugiat pe la casele lor, lăsînd străzile pustii și 
liniștite! Cițiva oameni mai prudenți, părăsinuu-și ne
vestele, stenodactilografele, casele și birourile au fugit 
chiar pînă la Reynoldsburg, la douăsprezece mile de
părtare spre răsărit! Cincizeci au fugit pînă la Country 
Club, la 15 mile de oraș. Cei mai mulți, neantrenați 
sau prea vîrstnici pentru o competiție atît de dificilă, 
au ajuns la patru mile depărtare de oraș spre răsărit 
și acolo s-au cățărat în pomii de pe margine^ șoselei, 
așteptind apele să vină peste el. Cind zăpăceala s-a 
mai liniștit, iar oamenii s-au întors rușinați pe la ca
sele lor, afirmînd că nu fugiseră decît o foarte scurtă 
distanță și găsind diferite motive ca să-și justifice 
goana, inginerii orașului au demonstrat tuturor că admi- 
țînd chiar faptul că digul s-ar fi rupt, nivelul apei 
nu s-ar fi putut ridica pe străzi mai mult 
5 cm 1

...A doua zi, orașul Columbus și-a văzut de treabă 
ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat I Nimeni n-ar fi 
îndrăznit, însă, să facă glume! Și chiar acum, după 
atâția ani de atunci, sînt oameni ca doctorul Mallory 
care țin gura închisă ca o scoică dacă aduci vorba de 
după-amiaza Marii Alergări... S-au găsit însă și rău

tăcioși din alte orașe, care 
orașului Columbus să i se 
meietorul crosului popular"...

...Oameni răutăcioși, ce să

decît...

țin cu tot dinadinsul ca 
decearnă Uliul de „Inte-

le faci!

Adaptare
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de Georga MiHALACHE j |

cese deosebite. Spectatorii ro
mâni și-1 amintesc din filmul 
„Aventurile lui Huckleberry 
Finn", îp care a deținut rolul 

. principal. Moore a devenit cam
pion mondial al semigreilor la 17 
decembrie 1952, ci nd l-a învie» ia 
puncte în 15 reprize pe .1. Ma
xim — pe atunci cu 9 ani mai 
tînăr decît el — și a repetat 
acest succes la 27 ianuarie 1954.
Și-a încercat forțele și la cate
goria grea, însă la 21 septembrie 
1955 a fost pus K.O. de către 
neînvinsul Rocky Marciano, l-a 
rezistat însă acestuia 9 reprize !

După retragerea acestuia din 
activitatea competițională, este 
declarat competitor la titlul 
mondial, împreună cu Floyd 
Patterson. Pierde și de data 
aceasta prin K.O. în repriza 
a 5-a. Meciul s-a disputat la 
Chicago în 30 noiembrie 1956. 
Nu abandonează ideea de a-și 
înscrie numele între cîștigătorii 
centurii supreme, dar încercarea 
făcută la 15 noiembrie 1962 
eșuează, întrucît este pus K.O. 
în repriza a 4-a de Cassius Clay.

Moore a susținut, în 27 de ani
— 229 de meciuri, dintre care a 
cîștigat 141 prin K.O. și 53 la 
puncte, a terminat la egalitate 
de 8 ori și a fost învins de 18 
ori la puncte, de 2 ori prin des
calificare și de 7 ori prin K.O.

Adversarul său, Harold John
son, s-a născut Ia 9 august 1923 
și a debutat la profesioniști în 
15 mai 1946. A susținut — pînă 
în 20 aprilie 1964 — 81 de me
ciuri, și a cîștigat 33 prin K.O., 
39 la puncte, a pierdut de 
la puncte și de 4 ori prin 
Nu și-a mai încercat șansa 
deveni campion mondial
după retragerea lui Moore din 
ring, așa că abia la 24 aprilie 
1962 — cînd l-a învins pe Eddie 
Cotton la puncte în 15 reprize
— devine campion mondial la 
categoria semigrea.

5 ori 
K.O. 
de a 
decît

Fl. STANOMIR 
antrenor de box
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Voleibaliștii de la Steaua
au primit tricourile de campioni

Turneul final masculin de 
volei a luat sfîrșit aseară, în 
sala Floreasca, eu victoria 
formației STEAUA care a cu
cerit astfel, pentru a doua oară 
consecutiv, titlul de campioană 
națională. Voleibaliștii din calea 
Plevnei au terminat neînvinși 
campionatul, dovedind, o pregă
tire fizică, tehnică șl tactică 
superioară celorlalte echipe 
fruntașe. Atît lor cit și antreno
rului T AN ASE TANASE 11 se 
cuvin calde felicitări.

Prima partidă a cuplajului, 
Rapid — Politehnica, a început 
într-o deplină discreție, atît în 
tribune cit și în teren. Rapid 
a cîștigat seturile 1 și 3, iar 
Politehnica pe cel de al 2-lea 
fără a străluci și fără a tul
bura prea mult „tribunele" care 
visau la prima repriză a meciu
lui de la Sofia a cărei pierdere 
era nerecompensată. Abia în 
cel de ai IV-lea set (ultimul) 
s-a produs o oarecare animație. 
Era și normal : se punea în
trebarea cine vine în față ? Și 
a venit Rapidul, deoarece Dra
gan s-a supărat, și prin cîteva 
fa?e sui-generis a pus capăt 
luptei. SCOR 3—1 (16, -5, 13, 
13). Au arbitrat bine V, Ran- 
ghel (Ploiești) și M. Costoiu 
(București).

A doua întîlnire, în schimb, a 
electrizat pur și simplu sala, 
de la prima pină la ultima fază. 
Steaua, eliberată de orice e- 
moție, a acționat tot timpul de

zinvolt, lucid în atac și sigur 
în apărare. Dinamoviștll au În
cercat totul să nu piardă, au 
luptat pentru fiecare minge dar 
resursele lor fizice au fost să
race. Oricum, ei au meritul de 
a fi coautorii celui mai frumos 
joc al turneului finali SCORUL 
8—1 (14, 9, —15, 4) pentru 
Steaua, oglindește perfect di
ferența dintre combatanți. Au 
arbitrat C. Armășescu și I. Ar- 
meanu. Clasament final: 1.
STEAUA 26 p (39:14), CAM
PIOANA REPUBLICANA PE 
ANUL 1968, 2. Dinamo 23 p
(34:14), 3. Rapid 23 p (32:16), 
4. Politehnica Galați 22 p 
(31:16). Aceeași ordine a fost 
consemnată și în clasamentul 
„Cupei Comitetului Olimpic 
Român'* cucerită tot de forma
ția campioană.

I. DUMITRESCU 
A. BREBEANU

losif Hagiii—59,96 m!
TG. MUREȘ, 6 (prin telefon). — 

Azi după-amiază, în cadrul unei 
reuniuni atletice care a avut Iqc 
pe stadionul „23 August" din 
orașul nostru, atletul IOSIF NA- 
GHI (Steaua) a obținut un bun 
rezultat la disc: 59,96 m, ceea 
ce reprezintă un nou record na
țional al probei la seniori. Iată 
seria aruncărilor: dep.; 57,84 m ; 
59,96 m; 57,96 m; dep.; 55,78 m.

C. ALBU-coresp.
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PROGRESUL A URCAT UN LOC
2*0 CU

Stadionul Republicii, spec-! 
tatori aproximativ 5 000.

Au marcat: Țarălungă (min. 
48), Mateianu din 11 metri 
(min. 76).

PROGRESUL: Matache 8 —? 
V. Popeșcu 6, 
Peteanu 6, Ad. 
seu 7, Neacșu 
6 (din min, 67 
lonescu 7, Șoangher 7, 
teianu 7, Țarălungă 6.

UNIVERSITY TEA CRAIOVA: 
Vasilescu 6 (din min. 85 
Oprea) — Mihăilescu 5, Min
că 7, Ivan 7, Deliu 8, Boșo- 
tean 6, Strîmbeanu 6, Marti- 

Oblemenco
5 (din min.

DRĂGHICI

Măndoiu 7, 
Constantine- 

7, Georgescu 
Matei 7), R. 

“ Ma-

novici 6, Niță 5,
6, Cîrciumărescu
58 Bălan 6).

A arbitrat __________
★ ■A’ (ajutat la tușă de Ion
Constantinescu și Gh. Manole) 
toți din ~

z.

Constanța.

mii de spectatori au 
ieri după-amiază lâ

Progresia! —■ Rapid 16-9 (7-6)

Ieri după-amiază, pe terenul 
din parcul dr. Staicovicl, echi
pele bucureștene Progresul șl 
Rapid au dat „lovitura de înce
pere" în returul campionatului 
national de handbal.

Partida, modestă în ansamblul 
ei (rare sclipiri în repriza a 
doua), a dat cîștlg de cauză e-

chipel Progresul care, mobilizată 
de avansul de puncte pe care 
l-a avut permanent, a fost mai 
activă și a realizat un joc mai 
gombinativ. Obsedată de „lanterna 
roșie" pe care o deținea în cla
sament (parcă dintr-un spirit de 
solidaritate cu sora mai mare 
care, la aceeași oră, lupta pe 
„Republicii" pentru încă „un ba
lon de oxigen") Progresul s-a 
concentrat, organizîndu-și bine 
atacyl și întărindu-și apărarea.

încă un argument al victoriei: 
forma excelentă a tinerei por- 
tărițe Gabriela Velicu.

Rapidistele au făcut imprudența 
de a o căuta prea mult pe Băi- 
coianu — „jolly-jocker"-ul echi
pei — recomandînd-o astfel ad
versarelor care, în majoritatea si
tuațiilor, i-au pus bariere.

Au marcat: Oțelea 7, Marine
scu 4, Vîlcu 2, Dumitriu, Bo
gan și Malschi cîte 1 pentru 
Progresul, Băicoianu 5, Topîrlan 
2, Hedeșiu și Gheorghiță cîte 1 
pentru Rapid.

Universitatea Craiova
se 
de 
ce

Matei în locul lui Georgescu, 
dovedește inspirată și linia 
înaintare combină din ce în 
mai bine, șe apropie des de 
Vasilescu, termină aproape fie
care acțiune eu șut la poartă, 
Remarcăm 
pe tânărul 
batant în 
promițător 
pe Mateianu și Matei deosebit

în această repriză 
Radu lonescu (de- 

prima garnitură, un 
urmaș al lui Qaidă),

înaintașii craioveni nu s-au 
găsit în această repriză nici un 
moment, nereușind să pericli
teze vreodată poarta lui Ma
tache.

In ultimul sfert de oră abun
dă, din păcate, faulturile. Jucă
torii nu se menajează în aceas
tă privință și partida capătă un 
aspect excesiv de dur. La o

Mai mulți salariați ai întreprinderii de Construcții Por
țile de Fier — Șantierul 71 Vîrciorova, precum și tovarășul 
Florin Angeleseu din Tumu Severin, str. Traian 35, și-au ex
primat nemulțumirea în scrisorile trimise redacției pentru 
schimbarea în ultimul moment a locului de disputare a me
ciului de cupă Steaua -- Politehnica Timișoara. Pupă cum se 
știe, acest meci a fost programat inițial (prin acordul celor 
două echipe) la Tr. Șeverin, dar apoi s-a dat preferință 
Cralpvei.

Avind în vedere că severinenii, ca și craiovenii, au o mare 
pasiune pentru fotbal, dar că lor li se oferă extrem de rar

Tentative de record reușite
Majoritatea probelor desfășu

rate ieri dimineață la bazinul 
Floreasca, în cadrul concursu
lui de primăvară al copiilor, au 
fost dominate de dinamoviști, 
remareîndu-se îndeosebi Anca 
Groza (1:50,7 la 133 m mixt, 
cat. 11—12 ani), Eugenia Cris- 
teșcu (1:23,5 la 100 m liber, 
cat. 11—12 ani), N. Teodor 
(1:47,2 la 133 m mixt, cat. 11— 
12 ani) și L. Copcealău (3:35,9 
la 266 m mixt, cat 13—14 ani). 
Dintre ceilalți concurenți merită 
să subliniem comportarea îno
tătorilor E Buhoci (Steaua) care 
a realizat la 100 m bras (cat. 
9-10 ani) 1:37,8 și D. Veternek 
(Șc. sp. Reșița) cronometrat pe 
100 m spate (cat. 11—12 ani) cu 
1:20,6.

După-amiază, s-au stabilit — 
în cadrul unor tentative — două 
recorduri : 4 x 200 m liber (ju
niori mici) — Steaua (M. Nico- 
din, A. Adam, V. Reșca, S. 
Cosmescu) 9:19,0; 200 m liber, 
cat. 11—12 ani — Anca Groza 
(Din. Buc.) 2:35,2.

Programul de azi începe la 
ora 10 și continuă de la ora 17.

în „Cupa primăverii"

CONSTRUCTORUL — GRIVIȚA
ROȘIE 547 (0-3)

în prima repriză Construc
torul a dat o replică viguroasă 
campioanei. înaintarea grivi- 
țeană s-a descurcat destul de 
greu.

Scorul a fost deschis spre fi
nalul primei părți a jocului de 
cățre Tîbuleac oare a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. 
După pauză, Grivița a majorat 
scorul (înscriind prin Balcan 
două încercări, Mircea Rusu și 
Șerbu cîte o încercare șl ace
lași Tîbuleac o transformare. 
Constructorul a redus din scor 
prin Istudor (încercare trans
formată de Boiangian).

A arbitrat foarte bine Vasile 
Cișmaș — București.

CORNEL VALEANU
coresp.

Agenda vînătorului și pescarului sportiv
Aprilie va oferi — fără îndoială — vînătorilor și pesca

rilor noi satisfacții în practicarea sporturilor lor favorite. 
Acum, bunăoară, este permisă vînătoarea Ia sitari, cocori, 
becaține, duble ca și la toți dăunătorii cu păr șl pene care 
nu sînt ocrotiți prin lege. De asemenea, cu autorizație 
specială, POt fi împușcați urși carnivori, cocoși de munte, 
iar de la 10 aprilie, și dropioli. întrucât, în acest interval, 
vinatul are pui și deci îi este necesară multă liniște, se 
cuvine a fi luate unele măsuri pentru a se împiedica hoi
năreala clinilor prin păduri sau pe cîmpii. Apoi, trebuie 
distruse cuiburile de ciori, grive și coțofene. Totodată, o 
altă acțiune care se cere a fi continuată este aceea privind 
identificarea culcușurilor cu pul de lup și a vizuineler 
de vulpi.

Amatorii de pescuit au posibilitatea să pripdă — dacă 
pot, se înțelege — toate speciile de pește din apele de 
șes. Cele mai bune rezultate se obțin, însă, la ipefitii răpi
tori : știucă, biban, șalău și avat în schimb, în apele 
de munte continuă interdicția pescuitului de orice fel. 
I.una aprilie înseamnă și perioada cînd încep pregătirile 
pentru producerea puietului de pește. în același timp se 
efectuează populărils și repopulările cu pește în apele 
de șes.
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Cîteva 
renunțat 
partida televizată Bulgaria — 
Italia și au venit în Dealul Spi- 
rii să-i vadă pe Matache și 
Vasilescu, pe Mincă și Măndoiu, 
pe Șoangher șl Niță... Pentru 
înfocații suporteri ai Progresu
lui, o alegere inspirată, căci 
atît de rar li s-a oferit în ul
tima vreme satisfacția unei vic
torii. Bucuria le este cu atît 
mai mare cu cît bucureștenii ău 
predat (cel puțin pentru 24 de 
ore) lanterna brașovenilor. Dar 
la ce au asistat ? La un joc 
modest, am putea spune obiș
nuit. Fotbaliștii au dus 
minute o luptă surdă 
balon, și mai cp seamă 
cele două puncte din 
ment.

Craiovepli au jucat mai rela
xat În prima jumătate de oră 
și au avut chiar o oarecare 
inițiativă. Martinovici a făcut 
cîteva curse, Oblemenco a tras 
și el două „bombe" peste poar
ta lui Matache (ca să facă im
presie că a fost chemat în lot), 
Strîmbeanu a zburdat un timp 
pe mijlocul terenului. Și... cam 
atît. Pină ,1a sfîrșitul partidei 
greul l-au dus apărătorii, căci 
bucureștenii s-au bătut cu dis
perare pentru fiecare balon, au 
inițiat multe acțiuni ofensive, 
respinse însă eroic de Deliu, 
Ivan și Mincă. In această pe
rioadă de dominare, Țarălungă 
(min. 30), Radu lonescu (min, 
44) și Mateianu (min. 45) ar fi 
putut deschide scorul, 
momentul mult așteptat s-a în- 
tîmplat abia la începutul celei 
de a doua reprize, în min. 48, 
cînd Țarălungă a șutat năpraz- 
nic asigprînd echipei sale con
ducerea. Cu 1—0 la activ, Pro
gresul joacă din ce în ce mai 
sigur. O schimbare in atac,

CLASAMENTUL
DIVIZIEI

J. Steaua 17 9 4 4 31—20 22
2. F.C. Argeș 17 9 3 5 26—14 21
3. Farm 17 8 3 6 27—18 19

„țl“ Cluj 17 7 4 6 19—22 18
5. Dinamo Bc. 17 9 0 8 22—29 18
6. Jiul 17 7 3 7 24—19 17
7. Petrolul 17 8 1 8 38—17 17
8. „U“ Craiova 18 8 1 9 24—24 17
!). Dinamo Buc. 17 6 5 6 19—21 17

10. U.T.A. 17 7 2 8 17—16 16
11. Rapid 17 7 2 8 21—23 16
12. A.S.A. Tg. M. 

Progresul
17 5 5 7 19—28 15

13. 18 4 6 8 18—24 14
14. Steagul roșu 17 5 3 9 12—22 13

59 DE AUTOMOBILIȘTI LA START

După o întrerupere de peste 
un deceniu, astăzi dimineață 
se reia pe Dealul Hula, din ve
cinătatea Mediașului, campiona
tul republican da viteză în 
coastă. La această primă etapă 
— din cele patru cîte cuprinde 
competiția — îșl vor încerca 
măiestria la volan 59 de con
curenți din numeroase orașe 
ale țării. Organizatorii ne-au 
informat că traseul, în lungime 
de 3 km, cuprinde 14 viraje, 
uncie din ele destul de dificile 
(„ac de păr"). Pentru a se e- 
vita orice fel de greșeli în sta
bilirea rezultatelor, arbitrii vor 
lucra cu ajutorul unei Instala
ții modeme, Inclusiv un sistem 
special de comunicări prin ra
dio sau telefon.

Am consultat lista de în
scrieri, Cei mal mulți concu
renți vor lua startul la clasa

III (850 cmc). De remarcat că 
unii dintre alergători vor con
cura pe cîte două mașini sau 
pe aceeași mașină la două cla
se diferite. Vor fi prezente în 
întrecere următoarele mărci de 
automobile î Fiat 850, Renault 
10, Fiat 1300, Skoda, Wartburg, 
Renault 16, Renault Dauphine 
Gordinl, Alfa Romeo etc. Con
form unei modificări a regu
lamentului cursei, operată de 
organizatori în ultimul moment, 
este probabil ca piloțil M. Du
mitrescu, FI. Hainăroșie, M. 
Marinescu ș.a. să participe la 
concurs cu mașini modificate, 
ce se înscriu în grupa 2 (tu
rism). Aceste mașini sînt capa
bile de performanțe superioare 
turismelor de serie (grupa 1).

Dintre automobiliștii cunos- 
cuți, a căror evoluție va putea 
fi urmărită duminică la Mediaș, 
mai cităm pe Aurel Puiu, Vio
rel Marin, Florin Popescu, Mi
hai Hîrtopeanu, Petre Vezeanu. 
Ei ne-au declarat că s-au pre
gătit intens pentru această 
cursă și așteaptă startul cu ne
răbdare. Le urăm succes în 
prima lor mare competiție in
ternă a anului! (D. L.).

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
O
□
□ 
a
□ 
□ 
□ 
o
□

de incisiv, pțs Neacșu foarte 
muncițor. Cel de al doilea gol 
plutea pe undeva, cu toate că , 
studenții făceau eforturi să îm
piedice majorarea scorului. Ine
vitabilul ,s-a produs în min, 76: 
lg un schimb Neacșu — R. lo
nescu — Mateianu Matei, ul
timul a pățrunș în careu, dar 
în poziție favorabilă de șut a 
fost „coșit". Lovitura de la 11 
m a executat-o impecabil Ma
teianu : 2—0. Partida a fost ju
cată, cu atît mai mult

intrare puțin obișnuită Matei 
(min. 85) îl accidentează pe 
Vasilescu. In min. 88 polița erie 
plătită: Șoangher accidentat
este scos pe brațe. Arbitrul Z. 
Drăghici împarte avertismente 
în stingă și în dreapta, în loc 
să pofteașcă pe unii jucători 
afară și... răsuflă ușurat cînd 
șe termină jocul. Ca șl noi, de 
altfel...

C. MANTU

cu cît
PROGRESUL - UNIVERSI

TATEA CRAIOVA (tineret) 0-0.

Dar...

90 de 
pentru 
pentru 
clasa-

WWitl

Mateianu a întîrziat doar o secundă și Vasilescu a blocat.
Foto : Aurel NEAGUCopiii răspund

P R EIE NI!
® Â luat sfîrșit „Cupa Tractorul" 

® La Oradea — primele meciuri
© Liceul din Sighet a cîștigat

surclasat adversa
rii cu 8—0, conti- 
nuînd neînvinși 
sprintul spre „Cu
pa Tractorul". Iată 
și echipa învingă
torilor : C. Olaru, 
D. Cerchez, M. 
Bucur, A. Cunea, 
D. Chiperea, D. 
Boruz, C. 
golgeterul 
tiției, C.
V. Ionete,
Chiperea, 
ban, I. Penea, 
lordache.

Navodarschl șl Gh. Panovicl, 
care au cîștigat toate meciurile, 
înscriind 24 de goluri și pri
mind numai 1. Totodată, com
petiția a evidențiat o serie de 
elemente talentate, între care 
I. Sian, V. Sebastian, R. Ber- 
san (Sighet), V. Băiuțan, V. 
Coțan (Baia Mare), I. Bordea-

Maramureșuluicampionatul
® BRAȘOV. Conform promi

siunii, rezultatele „Cupei Trac
torul", încheiată vineri la Bra
șov, pe stadionul gazonat al 
Uzinei Tractorul : str. Olteț
— str. Dr. Petru Groza 4—1; 
str. Păcii — str. Strungului 0—0, 
str. Dr. Petru Groza — str. 
Păcii 3-0, str. Dr. Petru Groza
— str. Strungului 4—1, str. Ol
teț — str. Păcii 1—0. în urma 
acestor rezultate clasamentul fi- 
final se prezintă astfel :

str. Olteț 3 3 0 0 13— 1 6 p. 
str. Dr. P. Groza

3 2 0 1 8- 5 4 p.
str. Păcii 3 0 1 2 0— 4 1 P. 
str. Strungului

3 0 12 1-12 1 P.

Competiția, organizată sub 
egida uzinei Tractorul (prof. 
Ioan Vulcăneanu și Gh. Ciri- 
poi) s-a bucurat de mult suc
ces. Cei peste 6 000 de specta
tori prezenți miercuri la me
ciul de Cupă dintre Dinamo 
Bacău și Petrolul Ploiești au a- 
sistat, în deschidere, la frumoa
sa dispută a copiilor de pe 
străzile Olteț și Strungului, 
răsplătindu-i pe aceștia cu nu
meroase aplauze. „Jucătorii" 
străzii Olteț (antrenați de 
tînărul Radu Chiperea) și-au

satisfacția vizionării pe propriul stadion a unor partide cu o 
asemenea miză, între echipe din prima divizie, socotim ne
mulțumirea exprimată de ei ca îndreptățită. Sperăm că echi
pele noastre fruntașe vor ține seama în viitor de dorința iu
bitorilor de fotbal din Tr. Severin și nu vor mai ocoli acest 
oraș. Poate că chiar C.F.R. Timișoara și Dinamo București 
vor ajunge la înțelegere să dispute meciul lor din sferturile 
de finală ale „Cupei României" la Tr. Severin.

La rindul ei, federația ar putea programa, din cînd în 
eînd, cțte up med international în acest oraș,

Intr-o scrisoare compusă în termeni ireverențioși la adresa 
cronicarului nostru Jack Berariu (și chiar a redacției, în ge
neral) cîțiva salariați de la uzina „Neptun" din Cimpina, prin
tre care ing. Lucian Banu, Horațiu Munteanu, Ion Boșilcă, 
Mircea Turtureanu și Al. Istrate ne reproșează că în cronica 
meciului Dinamo Buc. — F.C. Argeș am scris că Barbu îl ata
case pe Naghi atunci când s-a acordat lovitura de la 11 metri 
și nu life Stelian, așa cum ar fi văzut dumnealor și cum au 
citit într-un alt ziar.

Aceiași cititori se arată nedumeriți de faptul pă arbitrul 
Aurel Pop, șiispendat din activitate pe timp de trei luni, a 
condus totuși jocul Dinamo Buc. — F.C. Argeș.

Ne pare rău că nu le putem da satisfacție autorilor scri
sorii, dar precizarea ne-a fost făcută, in pauza meciului, chiar 
de către... Barbu. în ceea ce-1 privește pe arbitrul Aurel Pop, 
criticii noștri din Cimpina fac o confuzie. Meciul a fost con
dus de Aurel Pop din Oradea, în timp ce arbitrul suspendat 
are, într-adevăr, același nume, dar locuiește la... Cluj.

Tovarășul N. Georgescu din Arad se întreabă dacă s-a 
schimbat ceva din „Dispozițiunile privitoare la desfășurarea 
jocurilor de fotbal", emise de F.R.F., care la art. 62 preci
zează că un jucător poate evolua intr-un meci oficial și pe 
bază de buletin de identitate, cu obligația de a prezenta car
netul de legitimare la federație, în termen de 48 de ore. în
trebarea cititorului arădan este legată de întîmplarea petre
cută cu două săptămîni în urmă la Pitești, cînd fotbalistul 
craiovean Ivan nu a fost introdus în joc neavînd carnetul de 
legitimare asupra lui.

Intr-adevăr, Ivan putea juca în meciul de la Pitești dacă 
se legitima cu buletinul de identitate. Dar pentru aceasta era 
necesar ca delegații echipei Universitatea Craiova să cunoască 
dispozițiile F.R.F. aflate în vigoare. mitdoeam

Culese din culise
săvîr- 
cadrul 

„Cupei României" jucătorii 
Neșu („U" Cluj) șl Deselnicu 
(„U“ Craiova) au fost suspen
dați pe cîte trei etape.

• Meciul „U“ Cluj - Pro
gresul, din cadrul optimilor 
„Cupei României", se va reju- 
ca, conform regulamentului, la 
Brașov, în ziua de miercuri 10 
aprilie.

O Pavlovlci n-a maî marcat 
gol din etapa a treia a turu
lui !

® Singurele echipe din divi
zia A care n-au Jucat nici un 
meci internațional de la înce
perea campionatului sînt Stea
gul roșu Brașov și Jiul Pe- 
troșeni. In schimb, Farul a sus
ținut 14, F.C. Argeș — 12,
iar Steaua și Rapid — cîte 8.

© După patru etape, în tur, 
A.S.A- Tg- Mureș era pe locul" 
1—2; după patru etape din re
tur, liniuța dintre 1 și 2 a dis- 

locul 12 !
Aflăm că Jucătorii de la 
au avut atitudini nespor- 
și în meciul cu Rapid. De 
aceasta s-au răfuit cu ar

In urma abaterilor 
șite în meciurile din 

României"

N.

Ursu — nu, Gh. Pop (Vișeu), V. Mun- părut
eompe- teanu (Tg. Lăpuș), A. Pop •Bahrin, (Borșa). Jiul :
M. G. tive ț

Gh. Șer- T. TOHATAN - coresp. data

C. GRUIA - 
coresp.

© ORADEA. Au început pri
mele meciuri „oficiale", inspi
rate de inițiativa ziarului, șl 
în orașul de pe malurile Cri- 
șuiul. In primul meci, dispu
tat luni la orele 10, pe stadio
nul Crișana, echipa Kîndunica 
(reprezentînd str. T. Vladimi- 
rescu) a dispus cu scorul de 
7—5 de formația Luceafărul 
(str. Grigore Preoteasa). Meciul, 
condus de fostul internațional 
I. Barta, a plăcut numeroasei 
asistențe alcătuită, în special, 
din colegi, vecini, prieteni și 
părinți.. De remarcat faptul că 
dintre micii fotbaliști care au 
evoluat în acest joc, antrenorul 
coordonator al centrului de co
pii șl Juniori Oradea, Vașile 
Vlad, a selecționat 5, urmînd 
să-i supravegheze mai atent în 
cadrul colectivului pe care-1 
dirijează.

V. SERE — coresp.

S SIGHETUL MARMAȚIEI. 
Faza județeană a campionate
lor școlare de fotbal, s-a des
fășurat eu participarea a 5 e- 
chipe, reprezentînd liceele din 
Șighetul Marniațici, Baia Mare 
(I.iccul 1), Vișeul de Sus, Tg. 
I.ăpuș și Borșa. întrecerea a fost 
câștigată de elevii liceelor din 
Sighet, antrenați de prof. L.

VOLEI — Sala Ciulești, de la ora 9,30: Rapid— 
C.P.B. (f.A), Semănătoarea — Universitatea (m. B); 
sala Dinamo, de la ora 8,30: A.S.E. — Universitatea 
(f.B), Viitorul—Șc. sp. Bacău (f.B), Dinamo — Farul 
Constanța (f.A); sala Progresul, de la ora 8,30: 
Progresul — Universitatea Iași (f.B), Construcții — 
Politehnica Iași (m.B), Progresul — Medicina Buc. 
(m.B).

LUPTE — Sala liceului I. 1. Caragiale, de la 
ora 9 : Etapa de zonă a Concursului republican de 
primăvară (juniori).

SCRIMA — Sala Floreasca II, de la ora 19 (seriile) 
și 18 (finala): Turneul internațional Individual de 
sabie.

GIMNASTICA — Sala de la ștrandul Tineretului, 
de Ia ora 10: Concurs pentru copii și juniori, cu 
prilejul aniversării C.S.Ș.

ATLETISM — Terenul centrului „23 August", de 
Ia ora 9: Etapa a II-a a „Cupei Viitorul"; stadionul 
Progresul, de la ora 9: „Cupa Progresul"; cartierul 
Drumul Taberei (din fața magazinului „Favorit"), 
de la ora 9,30: Etapa a IV-a a „Cupei Primăverii'’ 
la marș.

RUGBY— Teren Gloria, de la ora 10: Gloria — 
Progresul și Dinamo — Steaua (div. A) ■, teren 
Politehnica, ora 8,30: Politehnica — Aeronautica;

bitrul Petre Badea din Brașov. 
Motivul : o lovitură liberă de 
la 16 m minerii o voiau la... 11 
m ! Cu acest prilej, Naidin l-a 
îmbrîncit pe conducătorul jo
cului, care rămăsese ferm la 
decizia sa. Ne întrebăm însă: 
de ce nu a luat P. Badea nici 
o măsură împotriva fotbalistu
lui care și-a permis 
hrîncească ? Nu-și dă 
ma arbitrul în cauză 
Iul acesta contribuie 
rea prestigiului său și al cole
gilor săi de breaslă ?

Dar cu munca de educație 
a jucătorilor de la Jiul cum 
stăm ? Doar cu cîteva zile 
înaintea meciului cu Rapid, 
F.R. Fotbal constatase că Li- 
bardi, Tonca, Sandu și Geor- 
gevicl au avut o comportare 
nesportivă în meciul cu Petro
lul...

• Ce face Pantea, fost titu
lar în echipa națională de tine
ret, „urmașul lui Pîrcălalj", 
cum 1 se spunea ? Pină acum 
a jucat doar un meci întreg 
(în etapa a doua), iar în a 12-a 
a fost prezent pe gazon 21 de 
minute !

să-1 îm- 
oare sea
că în fe- 
la scăde-

Se spune că timpul așterne 
colt> peste fapte, că ate
nuează amintirile triște. 

Că el ar lucra extrem de ra
pid în sport, domeniu In care 
un simplu fapt frumos (tradus 
uneori într-o fază reușită sau 
un dribling savuros) trece sub 
tăcere „vitregiile" trecute. Cît 
privește fotbalul, el n-a cunos
cut aproape niciodată voci care 
să-l renege mai mult 
de-o zi 1

T)ar iată că, ufideva 
(la Piatra Neamț) există 
niște oameni care nu 
uită (nu pot sau nu vor 
să uite) un anumit fapt 
care i-a făcut să sînge- 
re și să alunge copilul 
adulat.

Ce s-a întimplat ?
In '66, „Ceahlăul" (echipa lo

cală) avea respectabilul număr 
de 1400 de susținători, țoți plă
titori consecvenți. Echipa lor, 
proaspăt revenită din Ci nu e- 
mitea pretenții de lider, dar 
faptul că ea cucerea „redută" 
după „redută" (Dinamo Bacău, 
Siderurgisțul) dădea suporte
rilor satisfacția supremă și le 
întreținea mobilizanta convinge
re că ei susțin o echipă mare. 
§i, în orgoliul lor, pretindeau

„copiilor" să treacă și de Pro
gresul, ultima mare rivală, pe 
atunci principala pretendentă 
la unul din fotoliile diviziei A.

Intilnirea directă însă a de
zamăgit, iar la tribuna celor 
„1400 de plătitori consecvenți" 
a răzbit zvonul că o parte din
tre idolii aflați în arenă (șî 
care pină mai ieri dăduseră

trizînd azi spiritele. Dar cei 
1000 de suporteri, grav răniți 
atunci, nu i-au iertat încă pe 
vinovați, nici unul dintre ei ne- 
întoreîndu-se printre susțină
tori.

Iată deci un loc unde, nici 
chiar suveranului FOTBAL nu 
i s-au iertat greșelile.

Avem totuși certitudinea că 
„mia" solidară în a renega e-

1000 de inimi nu mai bat 
pentru fotbal!

adversarilor adevărate lecții de 
vitejie) merg greu (șan nu merg 
de loc), cedind meciul.

Neputină să conceapă aceas
tă situație, cei 1000 de supor
teri și-au rupt, la scorul de 
3—1 pentru oaspeți, carnetele 
de susținători și au părăsit os
tentativ tribuna (oamenii de 
serviciu măturînd, o dată cu 
cele 2000 de jumătăți de legi
timații și 1000 de inimi).

Sînt doi ani de-atunci I Cea
hlăul e acum în formă mare, 
posibilitatea promovării elec-

chipa se va solidariza iarăși cu 
ea (presupunem că „U“-le pie- 
trănean a simțit din plin ustu- 
rătoarea lecție), mai ales acum, 
cînd ideea barajului înfierbîntă 
inimile.

P. S. S-ar putea ca sorții să 
aducă Ceahlăului drept partener 
de întrecere — în fericita si
tuație a barajului — tot echipa 
Progresul. Ocazie rară în care 
jucătorii din P. Neamț pot să-și 
redobândească (prințr-un joc 
mare) „mia" de suporteri.

N. MUȘCELEANU

teren Tineretului II, ora 11,30: I.P.G.G. — Olimpia 
(toate div. B),- teren Gloria, ora 8,30: Gloria — 
Progresul, teren Ghencea, ora 9: Steaua — Grivița 
Roșie; teren Tinerelului IV, ora 11,30: Școlarul — 
Constructorul (toate tineret); teren Parcul Copilului, 
ora 8: Grivița Roșie — Gloria; teren Tineretului 
II, ora 8,30: Șc. sp. 2 —- Dinamo; teren Construe-

UNDE MEBGEM?
torul, ora 9: Constructorul — Olimpia; teren 
Tineretului IV, ora 10: Școlarul — Rapid (toate 
juniori XV); teren Tineretului IV, ora 9: Școlarul 
— Rapid; teren Tineretului II, ora 10: Șc. sp. 2 — 
Șc. generală 64; teren Parcul Copilului, ora 10,30: 
Grivița Roșie — Dinamo (toate juniori VIII).

ÎNOT — Bazinul Floreasca, de la orele 9,30 și 
17 : Concursul republican de primăvară pentru copii.

POLO — Bazinul Floreasca, de la ora 11: Raipid — 
Industria lînii Timișoara, I.C.F. — Progresul, 
Steaua — Politehnica Cluj, meciuri în cadrul di
viziei A.

BASCHET — Sala Floreasca, de la ora 9: Șc. 
sp. 1 — Viitorul Dorohoi (f.B), Steaua — Universi
tatea Timișoara (m.A), I.C.F. — Politehnica Galați 
(m.A); sala Constructorul, de la ora 9: Olimpia — 
Pedagogic Bacău (f.B), Constructorul — Universi
tatea Cluj (f.A).

CICLISM — Șos. București — Ploiești (varianta 
Buftea), knj 7, la ora 10: Start în „Cupa Voința".

FOTBAL — Stadionul „23 August", ora 14,45: 
Rapid Buc. — Universitatea Cluj (tineret); ora 
16,30: Rapid Buc. — Universitatea Cluj (div. A); 
teren Electronica Obor, ora 11 : Electronica Obor — 
Ceahlăul P. Neamț (div. B); teren Politehnica, 
ora 11 : Politehnica Buc. — Politehnica Galați 
(div. B); teren Timpuri noi, ora 11 : Flacăra roșie 
Buc. — Rapid PlopenI (div. C); teren Constructorul, 
ora 11: T.U.G. Buc. — Ș. N. Ol.enita (div. C).

CANOTAJ — Parcul Herăstrău, de la ora 9: 
Crosul canotorilor.

HANDBAL — Teren Tineretului, de la ora 9: 
Științe Economice — Universitatea II Timișoara 
(B f). Universitate1: București — Universitatea Cluj 
(A m), Politehnica București — I.C.F București 
(B m); teren Voința, ora 11: Voința București — 
Agronomia Iași (B m), teren Dinamo, era 12: Di
namo București — Dinamo Bacău (A m).



BASCHET
BALISTUL 

NR. 1 
AL AMERICII

1EW 
ALCINDOR

. Oîelegrami; «Un Los Angeles 
anunța acum cîteva zile că, în 
acest an, campionatul universi
tar de baschet din S.U.A. a fost 

ș 'cîștigat de eahipa universității 
din California, care în finală a 
învins cu 78—55 echipa Universi
tății (Carolina de Nord. Cal mal 
bun Jucător al Învingătorilor a 

iftost Lew Aleindor^ care a marcat 
■■'■34 de puncte.

Lew Alcindor... Un nume sor- 
i tit să facă vîlvă în lumea bas

chetului. El aparține unul tînăr 
baschetbalist negru care, de două 
sezoane, uimește pe specialiștii 
de peste ocean, prin virtuozita
tea remarcabilă cu care duce 
lupta sub panou. Desigur, statura 
îi este un atu prețios — 2,17 m 1 
Dar nu numai înălțimea îl aju
tă, ci și o tehnică ieșită din co
mun, ca și un simț tactic deo
sebit. Totuși, povestea noastră 
despre baschetbalistul amator nr. 
1 al Americli începe cu... centi
metrii. Să deschidem filele unul 
scenariu imaglnaT, dedicat lui 
Lew Alcindor.

La 12 ani măsura 1,82 m înăl
țime. Intr-o zi, de la catedră, în
vățătoarea sa văzîndu-1 în fun
dul ‘clasei îl întreabă :

— De ce nu te așezi ?
— Dar eu sînt așezat — a răs

puns Lew Alcindor, ascunzîndu-și 
jenat obrazul după colegul din 
față.

In anul 1966 îșl făcea debutul 
în arena baschetului universitar, 
în cadrul echipei U.C.L.A., a Uni
versității din Los Angeles — Cali
fornia. In anul său de debut, Al
cindor marca în medie 29 de co
șuri în flecare meci, echipa sa 
necunoscînd înfrîngerea în 30 de 
întîlnlri consecutive. Prin jocul 
său irezistibil, el domina în fle
care meci, fascinînd literalmente 
coechipierii, adversarii și publi
cul prezent pe teren. O revistă 
americană, remarcîndu-1 clasa, a 
publicat un lung reportaj despre 
fenomenalul jucător. Cronicarul 
se întreba, cu un titlu pe 4 co
loane : „Oare baschetul va exista 
și după Lew Alcindor î“

La ora actuală este cel mai bun 
jucător de baschet amator din 
America și un candidat sigur 
pentru echipa olimpică a S.U.A. 
pentru J.O. de la Ciudad de 
Mexico.

Superatlet, cu detenta caracte
ristică unul săritor la înălțime, 
care plasează mingea direct în 
coș, fără aruncare, jucător exce
lent în apărare, care respinge 
mingile adversarilor ca prin mi
nune, care se deplasează pe te
ren cu dexteritatea șl viteza bas
chetbalistului de înălțime medie, 
în sfîrșit, jucătorul care face cu 
mingea ce vrea, cu ușurința unui 
jongler — iată în cîteva cuvinte 
portretul acestui fenomenal spor
tiv american de culoare.

Cînd o echipă joacă împotriva 
studenților californieni, antreno
rii el imaginează fel de fel de 
tactici de apărare pentru a neu
traliza jocul lui Alcindor. Astfel, 
o echipă din prima ligă univer- 

rsitară a încercat să-l atace si
multan cu cîțlva jucători, în 
momentul cînd primea mingea. 
In acel meci, Lew Alcindor a 
marcat 56 de puncte, stabilind

Turneul internațional de lupte de la Leipzig
LEIPZIG, 6 (prin telefon). Ieri a început 

în localitate un .turneu international de lupte 
libere la care participă sportivi din Româ
nia, Polonia și R.D. Germană (cu cite patru 
ooncurenți la fiecare categorie). Luptătorii 
români au avut o bună comportare în primul 
tur. Lată rezultatele : cat. 52 kg— D. Tindeche p.p.

Mobius (R.D.G.); 63 kg — P. Coman b.p. 
Kudelsky (Polonia); 70 kg — P. Poalelungi 
b.p. Tyțpiak (Polonia); 78 kg — V. Iorga egal 
cu Hauze (campion, al R.D.G.) ; 87 kg — Fr. 
Boia b.p. Wypiorczyk (Polonia) ; 97 kg — I. 
Marton egal cu Kenner (R.D.G.).

Intreoerile ee încheie azi.

Elvin Hayes (nr. 44) de la Houston University, nu va trece I 
In față ii stă omniprezentul Lew Alcindor (nr. 33) care va 

opri încă o dată cu succes pe adversarul in atac
astfel recordul echipei U.C.L.A. 
Echipa studenților de la Univer
sitatea tehnică din Georgia a în
cercat o apărare specială, în care 
cei mai buni jucători din apărare 
trebuiau literalmente să se „li
pească” de el pe parcursul între
gului meci. Degeaba. Au pierdut 
cu 91—72. Atțl antrenori își îndem
nau jucătorii la un joc dur împo
triva lui Alcindor. Baschetbalist 
cu adevărat mare, Alcindor nu-și 
pierdea sîngele rece, continua să 
uzeze de cele mal diferite proce
dee tehnice cu cea mal mare pre
cizie. Alcindor știe în orice mo
ment unde este coșul, chiar dacă 
este cu spatele spre el. Un simț 
al panoului ieșit din comun îl 
caracterizează. „El este fantastic" 
striga antrenorul Vie Baubes, 
cînd Alcindor marca echipei sale 
57 de coșuri în două meciuri 
consecutive. „Ne distruge literal
mente”...

Cu toate aceste calități Impre
sionante, eu toate că este încon
jurat de admiratori și 1 se face

o presă extraordinară, Lew Al
cindor a rămas un tînăr modest, 
căruia nu-i place publicitatea. 
Acesta este poate și motivul pen
tru care s-a hotărît să-și conti
nue studiile universitare, în loc 
să devină unul dintre cei mai 
bine plătiți jucători de baschet 
profesioniști. Majoritatea timpului 
său, și-1 petrece în biblioteca 
universității studiind sau purtînd 
discuții cu cîțiva dintre prietenii 
săi. Fuge de reporteri și ziariști 
curioși. Poate că este prea închis 
în sine și retras. Aceasta proba
bil șl din cauza înălțimii sale 
neobișnuite, care atrage atenția 
ori de cîte ori își face apariția în 
public.

Și totuși, Lew Alcindor are un 
corp bine proporțlonat, clădit 
armonios. Dar conștiința că este 
o personalitate „mare", la pro
priu și la figurat, pare să apese 
pe umerii primului baschetbalist 
al Americli.

G. GL.

Un martor ocular ne vorbește despre
„TURUL MAROCULUI"

Surpriză! Ieri l-am întîlnit 
pe Walter Ziegler. Sosise cu o 
seară înainte de la Casablanca 
și ne putea furniza amănunte 
despre „Turul Marocului", la 
care a asistat două zile, amă
nunte pe care agențiile de 
presă nu ni le-au furnizat încă. 
In mod firesc l-am asaltat...

— Ce echipe concurează 
în „Turul Marocului" ?

- Sînt prezente reprezentati
vele Suediei, Poloniei, Iugo
slaviei, Franței, Spaniei, An
gliei, R.D. Germane, României, 
Marocului, Tunisiei, Algeriei, 
precum ți 5 selecționate locale 
din Maroc.

— In aceste echipe sînt 
cuprinși rutieri de valoare ?

— Desigur. Jan Kudra este 
un ciclist cunoscut prin perfor
manțele sale și ca el mai sînt 
și alții. Majoritatea sînt însă 
alergători fără un palmares

deosebit, dar cu o dorință ex
traordinară de afirmare. Din a- 
ceastă cauză întrecerea este 
animată, dificilă.

— Mai sînt și alte dificul
tăți pe care trebuie să le 
învingă participanții la „Tu- 

, rul Marocului" ?
— In primul rînd, urcușurile. 

Unele etape programează tra
see de munte de mare dificul
tate, cu puncte de cățărare la 
peste 2100 m. Apoi, trebuie 
luat in considerare și faptul 
că se străbat „etape maraton" 
de peste 230 km. Și nu uitați 
că este vorba de primele zile 
ale noului sezon, cînd cicliștii 
nu sînt încă rodați.

— Ce altceva ne poți 
spune ?

— Mai întii un amănunt : 
vremea este excesiv de căldu
roasă. Apoi că sînt foarte bucu

ros de faptul că echipa noastră 
— alcătuită din G. Moiceanu, 
I. Ardeleana, N. Ciumeti, Gh. 
Moldoveana și I. Stoica — se 
comportă bine.

— Cum se face că n-ai 
rămas să concurezi ?

— In „Turul Marocului" regu
lamentul stiptilează faptul că 
echipele trebuie să fie alcătui
te din 5 alergători, spre deose
bire de „Tout d’Annaba" unde 
am fost 6.

— Și de ce ai fost cel... 
ales ?

— In „Tour d’Annaba", in
tr-o etapă cu vint puternic din 
față, am abandonat după ce 
spărsesem un baieu și a trebuit 
să-l schimb singur. In mod fi
resc au fost aleși pentru Ma
roc cei care terminaseră în
trecerea.

Debut promițător 
la Minsk

MINSK, 6 (prin telefon). - 
Turneul internațional feminin 
de floretă „Cupa Bielorusiei" a 
început astăzi cu proba indivi
duală care reuneșta 50 de tră
gătoare. Reprezentantele țării 
noastre s-au calificat, după se
riile de azi dimineață, astfel: 
Suzana Ardeleanu 5 v, Olga 
Orban-Szabo, Ileana Drimbă. 
Ecaterina lencic cîte 4 victorii 
și Maria Vicol 3 V.

în cursul după-amiezii s-au 
impus dintre trăgătoarele noa
stre Olga Orban-Szabo și Ilea
na Drîmbă care, la ora la care 
telefonăm, au cîte 3 victorii la 
activ.

Cupa Gaudini 
a plecat la Paris...
BUDAPESTA, 6 (prin tele

fon). - La „Sportcsarnok" a în
ceput, azi dimineață, turneul 
internațional de floretă băr
bați dotat cu „Cupa Gaudini". 
Participante : echipele Româ
niei, Franței, Italiei și Ungariei.

Reprezentativa țării noastre a 
avut un început bun, reușind 
să întreacă formația Franței, 
cu 9—7. Dintre floretiștii ro
mâni, o comportare frumoasă 
au avut Mureșan și Drîmbă. 
care au realizat cîte 3 victorii. 
Țiu a obținut două victorii iar 
Haukler una.

Steaua cîștigă „C.C.E.“ la handbal
(Urmare din pag. 1)

(5—4), dar Oțelea îl majorează 
mai înlîi la 6—4, apoi la 7—4. 
Un moment de respiro, spre fi
nalul reprizei, îi costă pe ste- 
liști două goluri marcate de 
Mareș ; 7—6. Cu acest scot se 
termină prima repriză. La în
ceputul celei de a doua părți 
a finalei marchează Gruia și 
Jary. Echipa Steaua se dez
orientează, o adevărată degrin
goladă, cehoslovacii egalează 
(8—8) și prin Duda preiau con
ducerea. Momente de mare 
emoție în tabăra echipei Steaua 
cînd Dukla reușește să majo
reze avansul la două goluri : 
8—10.

încet, dar... sigur, echipierii 
Stelei își revin. Popescu mar

chează (9—10), Dincă apără un 
7 m (dar și Gruia trage unul 
în brațele lui Vicha !) și apoi 
Marinescu egalează : 10—10. în 
final, steliștii atacă în trombă. 
Dincă îl lansează excelent pe 
contraatac pe Iacob (11—10) și 
acesta fructifică și atacul urmă
tor (12—10). Oțelea ne aduce 
încrederea deplină cînd, după 
o combinație pe semicerc cu 
Gruia, marchează cel de al 
13-iea gol. Chiar dacă Beneș 
reduce din handicap în niin 58 
(13—11) victoria este a echipei 
Steaua ! Așadar, scor final 
13—11. „Cupa campionilor euro
peni" Ia handbal masculin în 
7 este înmînată căpitanului echi
pei Steaua — Cornel Oțelea — 
cafe luni după-amiază o va 
aduce la București.

Francezii, deși au beneficiat 
da o formație redutabilă, caro 
a cuprins pe Magnan și Reve- 
nu, n-au putut totaliza decât 7 
victorii : Revenu 3, Magnan ș! 
Noel cîte 2. Rodocanachi a pier
dut pe toată linia.

în partida următoare, echipa 
României a întîlnit „4“-ul Ita
liei. Pe tabela de marcaj a fost 
consemnată o victorie și mai 
comodă decît în meciul cu 
Franța : 10—6. Și de data aceas
ta, trăgătorii do bază ai echi
pei noastre au fost Drîmbă și 
Mureșan, care au obținut câte 
3 victorii. Țiu, constant, a rea
lizat două victorii, la fel ca șl 
Ardeleanu, care l-a înlocuit pe 
Haukler.

La italieni, Pinelii șl Del 
Francia au reușit cîte două vic
torii muncite, iar Granieri și 
LaRaggione cite una.

Foarte disputată a fost parti
da dintre Ungaria ți Italia, care 
s-a încheiat cu Un rezultat pu
țin scontat: 8—8. Floretiștii 
unguri au cîștigat, totuși, la o 
diferență de o singură tușă 
(60—61).

Alte rezultate: Franța — 
Ungaria 9—7 (!) și Franj» — 
Italia 11—5.

Intr-un meci care se anun
ța decisiv, floretiștii unguri au 
dispus de trăgătorii noștri cu 
12-4. Clasament: 1. Franța, 
2. Ungaria, 3. România, 4. 
Italia.

în sferturile de finala ale campionatului european de fotbal

BULGARIA - ITALIA 3-2 (1-0)
De la trimisul nostru special MARIUS POPESCU

SOFIA, 6. Deși înaintea par
tidei Bulgaria — Italia, 22 de 
copii au oferit jucătorilor cutii 
cu bomboane, meciul a fost de
parte de această invitație la... 
delicatețe. Jucătorii celor două 
echipe s-au angajat într-o luptă 
de o rară violență : „mingea 
sau omul" — acesta a fost o- 
biectivul, stilul general de joc 
și, se pare, spiritul meciului.

Deschizînd scorul printr-un 
penalti foarte discutabil acordat 
în urma unui fault oarecare 
asupra lui Asparuhov (a trans
format Kotkov în min. 12), jo
cul a avut în continuare 30 de 
minute infernale. In această 
perioadă accidentarea lui Picchi 
(min. 25) și cele două bare (min. 
14 și 18) ale lui Prati au fost 
momentele cheie. în repriza a 
doua, cu Picchi figurant în a- 
tac, formația italiană egalează 
prin... Penev (autogol — min. 
60). După egalare, gazdele for
țează victoria și scorul devine 
2—1 în favoarea lor prin golul 
înscris de Dermendjiev (min.

67), fază la care Albertosi este 
accidentat, fiind înlocuit cu 
Vieri. Din acest moment, sta
dionul „Vasil Levski" devine un 
adevărat vulcan. 75 000 de oa
meni strigă continuu, asurzitor: 
Gol ! Gol ! Gol ! Și iată că go
lul viție ca urmare a unei faze 
excepționale : cu spatele la
poartă lakimov îl deschide cu 
călcîiul pe Jekov care-1 „exe
cută" pe Vieri (3—1 — min. 73). 
în tribune, entuziasmul a cres
cut la paroxism. Bulgarii atacă 
în trombă, sînt la un pas de o 
victorie la scor, dar italienii 
marchează prin Prati (min. 82), 
ca urmare a unei infiltrări a 
lui Mazzola.

Lipsa llbero-ului Picchi — 
timp de 65 de minute — a fost 
desigur resimțită în apărarea 
oaspeților. Gazdele au avut mai 
multe ocazii și scorul putea să 
le fie favorabil la o diferență 
mai mare. Italienii, lucizi, păs- 
trîndu-și cumpătul în clipele

dificile, au meritul în redresa
rea scorului și a jocului. Arbi
trul Sehullenburg (R.F.G.) a 
condus cu multe greșeli. BUL
GARIA : Boncev - Șalamanov, 
Penev, Gaganelov, Jeeev, Iaki- 
mov, Popov, Jekov, Asparu
hov, Kotkov, Dermendjiev. 
ITALIA: Aibertosi (Vieri) -
Burgnicb, Faechetti, Bertini, 
Bercelino, Picchi, Domenghini, 
Juliano, Mazzola, Rivera, Prati.

La sabie : România —

Bulgaria 7-9
Sabrerii români nu și-au pu

tut lua revanșa asupra celor 
bulgari. In meciul disputat 
sîmbătă seara, la „Floreasca", 
trăgătorii oaspeți au realizat a- 
celași scor ca și la Sofia, vic
torie cu 9—7.

Realizatori: Diatkovski și
Spiridonov cîte 3 v, Stavrev 
2 v și Nicolov 1 v, respectiv 
Vintilă 3 v, Bădescu 3 v, Iri- 
miciue și Rohoni cîte o Victo
rie. Vom reveni cu amănunte.

Azi, de la ora 10, turneul in
dividual. Finala la ora 13.

LA MARSILIA: Franța - Iugoslavia 1-1 (0-0)
In ciuda presiunii gazdelor, 

scorul nu a putut fi deschis în 
prima repriză. După pauză e- 
chipa Iugoslaviei este aceea 
care înscrie printr-un gol 
marcat de Geaici (min. 66) din- 
tr-o lovitură liberă. în ultimele 
minute, francezii domină cate-H. N.

Un balon greu de recuperat /... Fază din meciul de rugby 
Fran(a — Țara Galilor (14—9) disputat în cadrul competiției 
„Turneul celor cinci națiuni".

goric și obțin egalarea prin 
Di Nallo. (min. 79). Returul va 
avea loc la 24 aprilie la Bel
grad. FRANȚA : Aubour —
Djorkaeff, Bosquier, Quitet, 
Baeza, Herbin, Loubet, Simon, 
Combin, Di Nallo, Beretta. 
IUGOSLAVIA: Pantelici —
Fazlaghici, Holțer, Georgevjci, 
Paunovici, Mihailovici, Muse- 
vici, Osim, Museniei, Trbiei, 
Geaici. La meci au asistat sir 
Stanley Rous — președintele 
F.I.F.A. și sir Alf Ramsey, se
lecționerul echipei Angliei.

ROMÂNIA (TINERET)
BAVARIA 5-2, LA BOX

ROSENHEIM, 6 (prin telefon).— 
în Sala Sporturilor din ' 
litate, s-a desfășurat ______
de box dintre selecționata de ti
neret a țării noastre șl cea a Ba- 
variei. Tinerii noștri boxeri au 
cîștigat cu 5—2. Iată rezultatele, 
In ordinea intrării în ring : P. 
Dobrescu b.p. M. Werner (boxe
rul german a fost trimis la po
dea în rundul II), V. Silberman 
_ _ Ene b.p. A.
Dangan, C. Cuțov b.ab. II E. 
Bichler (în repriza I, Cuțov își 
trimisese de două ori adversarul 
la podea), P. Nedelcea b.ab. II 
F. Helde (învinsul a fost aban
donat de antrenorul său), I. Că
lin b.p. R. Dobinsckl, I. Nlcolau 
p.p. ladigar (boxer turc, stabilit 
de 6 luni la Rosenheim).

p.p. W. Verer, Gh.

__ loca- 
întîlnlrea

FINALA C. C. E.
LA BASCHET IIMININ:

T.I. RIGA—SPARTA PRAGA Emil Rusu pe locul 4

Iută momentul din repriza a 7-a cînd campionul european 
la categoria grea, veslgermanul Karl Mildenberger a lost fă-^ 
cut k.o. de către boxerul american de culoare Leotis Martiri, ' 
Meciul a avut loc la Frankfurt pe Main

Telefoto: U.P.I. — Agerpres

^telex- ■radio-telefon^
ÎN „CUPA CAMPIONILOR AMERICII DE SUD" LA. FOTBAL: Paimel- 
ras — Guarani (Paraguay) 2—1 (1—1).

S-A ÎNCHEIAT TURUL CICLIST AL BELGIEI, victoria a revenit bel
gianului W. David. Poulidor a ocupat locui al IH-lea, iar campionul 
mondial Merckx a abandonat în ultima etapă,

ECHIPA MASCULINA DE BASCHET a Finlandei a dispus la Riihimăkl 
(Finlanda) de selecționata R.F. a Germaniei cu 64—58.

ÎN TURNEUL DE VOLEI feminin dă la Ostrava, R.D. Germană a în
trecut cu 3—1 formația Ungariei,

La londra : anglia — SC.PȚIA (echipe amatoare de fotbal) o—o.

?.EIttE^JONAiSA DE VOLEI MASCULIN a orașului Budapesta a dispus 
cu 3—0 de echipa orașului Bratislava. v

PKEOLIMPIC DE FOTBAL s-au întîlnit reprezentativele 
mm ;„ JiLP«Ja>suayu u,t Mec,ul a avut toc la Bogota și a fost între- 
arbitrnl ™rHC°rU1 fle °~•' cîPd îucăt°rii paraguayeni au bruscat
armtrui, care acordase un penalti împotriva formației lor.■
rchîolrei^usIritL05^ URIAȘ de la Heavenly Valley (S.U.A.) a revenit 
Steirer ?er‘r“d GabL Ea a fost "rmată de Florence
octnar s T.îl.I?abelIe.MIr <Franta>- Canadiana Nancy Green a
trâncezu? AUnaV?nasculin) după pIlma conduce
trancezui Auțțjt, urmat de austriacul Euber.

tiffsTfwftTURNEUL DE TENIS 
DE LA JOHANNESBURG 

în optimile de finală ale 
probei de simplu feminin 
din cadrul turneului de te
nis de la Johannesburg, Pe- 
ricoli (Italia) a învins cu 
6—1, 6—0 pe Shaerer
(R.S.A.), iar Wade (Anglia) 
a eliminat-o cu 9—7, 6—0 
pe Bell (R.S.A.). In proba de 
dublu masculin (optimi ;de 
finală) cuplul Okker (Olan
da), Riessen (S.U.A.) a în
trecut cu 6—3, 6—1, 6—2
perechea Saul — Brebnor 
(R.S.A.).

Record mondial la atletism
Ieri după-amiază, la Londra, atletul en

glez Ron Hill a stabilit un nou record mon
dial în proba de 10 mile. El a fost crono
metrat cu timpul de 47:02,2 întrecînd cu 10,6 
secunde vechiul record mondial deținut de 
Ron Glarke.

Îb campionatul de fotbal al R.LG...»
...s-a desfășurat ieri o nouă etapă. Liderul 

clasamentului, F.C. Nurnberg (39 p), a dis
pus de F.G. Kdln cu 2—1, iar a doua cla
sată, Bayern Munchen (36 p), a învins pe 
Schalke 04 cu 2—0.

în Turul ciclist al Marocului

Gabriel Moiceanu își păstrează 
tricoul galben

Etapa a 6-a din turul ciclist al Marocului 
desfășurată pe distanța Marrakech—Benimel- 
lal (200 km) a fost cîștigată de englezul Brian 
Jolly. El a parcurs distanța în 5h08:35, Gh. 
Moldoveanu a ocupat locul 7 cu 5 hlOrll, iar 
G. Moiceanu locul 10 cu același timp. în cla
samentul general Moiceanu se află pe primul 
loc cu 27 h 27:17 urmat de suedezul Soedei- 
lund Ia 2:07.

PARIS, 6 (Agerpres). — Etapa a patra a cursei 
Bordeaux—San Sebastian, desfășurată în ultimii 30 
pe o furtună puternică, a adus mari schimbări în clasa
ment. Cicliștii olandezi, care se aflau pînă atunci în 
frunte, n-au putut rezista intemperiilor și atacurilor lan
sate de rutierii francezi, români și spanioli. Printre ani
matorii acestei etape s-au aflat și Emil Rusu și Tudor 
Vasile. La Biarritz, capătul etapei, Emil Rusu a sosit pe 
locul doi în același timp cu francezul Matignon, realizînd 
pe distanța de 163 km o medie orară de peste 40 km.

In clasamentul general conduce francezul Guy Grimbert, 
urmat de spaniolul Ponton — la 4 sec. Emil Rusu se află 
pe locul patru la 1:45, iar Tudor Vasile pe locul șapte 
la 2:33. Fostul lider, olandezul Prinsen, ocupă locul 29 
la 7:30.W

C.C.E. 
T. T. 
95—46

In
la
Riga a dispus cu
(42-7) de echipa poloneză 
L.K.S. Lodz (în tur 75—44). 
în cealaltă semifinală, Spar
ta Praga a eliminat formația 
Recoaro Vicenza: 75—41 în 
primul meci și 50—59 în re
tur.

Astfel, în finală; se vor 
întîlni formațiile T.T. Riga 
și Sparta Praga.

semifinalele 
baschet feminin, 

a dispus

cicliste 
de km
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