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PlECARfA «ȘW
ION GHtORGHt MAURER

ÎN SUEDIA
Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Stockholm, 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, care, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, va face o vizită oficială în 
Suedia, la invitația guvernului suedez.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț. prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Va
sile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, membri ai guver
nului, alte persoane oficiale.

Cu același avion, a plecat și baron Cari Rappe, ambasa
dorul Suediei la București.

(Agerpres)

ETAPA a 18-a 
N-A CONFIRMAT 
„CUPA ROMÂNIEI" 
FOTBALUL NOSTRU ÎN PLINĂ FRĂMINTARE

Anticipările anunțau etapa 
a 18-a a diviziei națio
nale A de o rară placi

ditate. Comportări anterioare 
și cîteva bluîî-uri ale unor e- 
chipe în „Cupa României" 
prevesteau ca într-o oglindă 
rezultatele de duminica trecu
tă, victoriile, eșecurile și chiar 
dimensiuni ale scorurilor. Și 
n-a fost așa ! Etapa a 18-a a 
dezis aproape totul, cu ex
cepția victoriilor echipelor 
Progresul și U.T.A.. Jiul, care 
s-a chinuit în Cupă, Ia Bucu
rești, cu Vagonul Arad și 
pînă Ia urmă a fost eliminată, 
a învins în mod miraculos pe 
Farul la Constanța; F. C. Ar
geș, discreditată rușinos de

VOLEIBALIȘTII 
JUNIORI ROMÂNI 

ÎN POLONIA
începînd de sîmbătă 13 șl 

pînă miercuri 17 aprilie se 
va desfășura în Polonia un 
turneu internațional de volei 
la care vor participa repre
zentativele de juniori ale Ro
mâniei, Bulgariei, R. D. Ger
mane, Poloniei (băieți și fete) 
și Franței (numai băieți). 
Jocurile vor avea loc în ora
șele Swidnica (fete) și Lublin 
(băieți). în vederea acestei 
deplasări, loturile noastre re
prezentative ■— din care fac 
parte, printre alții, Luxa 
Ghiță, Angela Moroianu, Ște- 
fania Oloianu (Șc. sp. Con
stanța), Doina Manea (Rapid), 
L. Dumănoiu, R. Dumitrescu 
(Șc. sp. Rm. Vîlcea), D. 
Curteanu, V. Bobeică (Petro
lul Ploiești), V. Paraschivescu 
(Rapid) — vor pleca în Polo
nia joi seara.

Politehnica Iași în „Cupă", a 
cîștigat net pe teren propriu 
cu A.S.A. Tg. Mureș, ca și 
cum nu s-ar fi întîmplat ni
mic pînă atunci; Rapid, după 
ce a surclasat net pe Univer
sitatea Craiova în „Cupă", n-a 
reușit decît un 2—1 cu „U" 
Cluj, învinsa craiovenilor cu 
1—4; și cînd toată lumea cre
dea că la Bacău va fi o dulce 
armonie între dinamoviști, lo
calnicii au primit prima corec
ție pe teren propriu, sub tu
multul de nemulțumire a spec
tatorilor.

Iată cum, dintr-o etapă scon
tată ca liniștită, rezultatele o 
desemnează ca pe una din 
cele mal interesante din re
tur, cu multe semnificații. Pen
tru următoarele considerente:

1
In ciuda unor comportări 

mai mult sau mai puțin sa
tisfăcătoare, 11 echipe din di
vizia A au susținut totuși cîte 
trei meciuri în 7 zile, deoa-

Dan OLTEANU

(Continuare in pag. a 3-a) 
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RECORDURI DE JUNIORI
EA HALTERE

In sala clubului Petrolul 
Ploiești a avut loc un concurs 
de verificare a halterofililor. 
Cu acest prilej, Marian Grigo- 
raș (Petrolul) a realizat — în 
cadrul cat. 52 kg — două noi 
recorduri republicane de ju
niori : 97,5 kg ia aruncat și 
242,5 kg la total. Rezultate bune 
și la cat. 75 kg : Gheorghe Mîi- 
nea 370 kg și juniorul Teodor 
Șurubaru 282,5 kg. (FL. ALBU).

Floretistul T. Petruș (în dreapta) la unul din ultimele antre
namente în vederea C.M. de tineret de la Londra

Zece tineri cu gîndul laLondra
. .. Sînt cei zece scrimeri care, 

zilele acestea, se vor îndrepta 
spre capitala Angliei pentru a 
ne reprezenta la una din marile 
competiții ale anului : campiona
tele mondiale de tineret.

Rezervate scrimerilor sub 20 
de ani, aceste campionate sînt 
— ca să folosim un limbaj mo
dera — rampa de lansare a tine
relor talente pe orbita celebri
tății sportive. Este adevărat, 
însă, că în fiecare ediție, aceste 
campionate s-au bucurat și de 
prezențe ce beneficiau de atri
butul consacrării. în 1964, de 
exemplu, austriacul Losert care 
a făcut vid printre floretiști, ter- 
minind neînvins competiția, ve
nise cu aplombul și, firește, cu 
experiența de campion al se
niorilor. Francezul Brodin, con
sacrat în ediția 1964 a campio
natelor mondiale de tineret cu 
titlul de campion la spadă a re
venit și la următoarele două 
ediții apărindu-și, cu succes, 
titlul.

Acum, la Londra, printre pro
tagoniștii competiției se numără

• ••
și spadasinul nostru, Anton Pon- 
graț, care aduce cu sine presti
giul de campion mondial, cuce-

S. BONIFACIU

(Continuare in pag. a 4-a)

ULTIMELE EXAMENE
La ore neobișnuite și la tem

peraturi și mai neobișnuite, 
mercurul termometrului apropiin- 
du-se de gradații de caniculă, 
concursurile de patinaj artistic 
au continuat pînă duminică. Este 
un merit al amenajatorilor celor 
două patinoare artificiale din Ca
pitală, care au reușit să stabi
lească un adevărat record, men- 
ținînd o gheață de calitate co
respunzătoare în timpul serilor și 
dimineața, chiar și pe această 
vreme de primăvară deosebit de 
călduroasă.

Joi seara la patinoarul ,,23 Au
gust" s-a desfășurat penultimul 
concurs de clasificare, pentru ob
ținerea categoriei I. Au f'ost aș
teptați patru concurenți, s-a pre
zentat doar uhul... Este vorba de 
micuță patinatoare Beatrice Huș- 
tiu (Dinamo), care a trecut cu 
brio examenul. După executarea

Handbaliștii de la Steaua răspund ovațiilor pe aeroportul Băneasa Foto: A. NEAGU

0 NOUĂ CUPĂ CONTINENTALĂ LA BUCUREȘTI!
5

Victorioasă, echipa Steaua a sosit ieri in Capitală
Reținut — prin forța împrejurărilor — 48 de orc, 

entuziasmul suporterilor echipei de handbal Steaua 
a irumpt ieri după-amiază la sosirea deținătorilor 
„Cupei campionilor europeni** pe aeroportul Băneasa. 
La coborîrea din avio- I-A ÎNTlMPINAT O FUR- 

nul TAROM, PE OȚELEA TUNA DE APLAUZE, 
ȘI COECHIPIERII SÂI SUTE DE MlINI S-AU

ÎNTINS
TORII
NALE,

SPRE ÎNVINGA- 
DRAMATICEI FI- 

NENUMARATE 
BUCHETE DE FLORI AU

1 IMOBILIZAT BRAȚELE 
CELOR CE CONTRIBUI
SERĂ LÂ RIDICAREA

CAMPIONATELE REPUBLICANE
ȘCOLARE

Baschet
Finala campionatelor șco

lare a reunit la Brașov 12 e- 
chipe, 6 de fete și 6 de băieți.

întrecerea fetelor a fost do
minată, ca și în anii trecuți, 
de elevele liceului 36 din 
București, pregătite de prof. 
Emil Manea. Bucureștencele 
au dominat întrecerea și au 
cîștigat pentru a treia oară 
consecutiv titlul. O surpriză 
plăcută au produs elevele din 
Tg. Mureș (antrenate de prof. 
Gh. Fiillop) care au ocupat 
un nesperat, dar meritat loc 
doi. Au deziluzionat baschet
balistele din Dorohoi (majo
ritatea activează în divizia 
B), ca și brașovencele, care 
au ocupat locurile 3 și res
pectiv 5. Clasament: 1. Li
ceul nr. 36 București — cam
pioană națională pe anul

1968, 2. Liceul cu program 
de ed. fizică din Tg. Mureș, 
3. Liceul nr. 1 Dorohoi, 4. Li
ceul din Salonta, 5. Liceul nr.
1 Brașov; 6. Liceul nr. 35 cu 
program de ed. fizică Bucu
rești.

Competiția băieților a fost 
echilibrată, cîștigătoarea ne- 
putînd fi stabilită decît în 
ultima zi, cînd s-a jucat par
tida decisivă dintre Liceul 
nr. 1 Tg. .Mureș și Liceul nr.
2 Mediaș. Au cîștigat elevii 
din Tg. Mureș (antrenați de 
prof. E. Torday) și o dată 
cu aceasta titlul de campioni. 
Clasament: 1. Liceul nr. 1 
Tg. Mureș; 2. Liceul Pitești; 
3. Liceul nr. 7 București; 4. 
Liceul nr. 2 Mediaș; 5. Li
ceul Bacău; 6. Liceul nr. 1 
Timișoara.

(Continuare în pag. a 3-a)

Motoretele ,,CarpațiJJ la start
în organizarea comisiei de 

specialitate din Consiliul mu
nicipal București pentru edu
cație fizică și sport, va avea 
loc, în zilele de 14, 21 și 28 
aprilie, campionatul de regu
laritate și rezistență pe mo
torete „Carpați", rezervat po
sesorilor de motorete din Ca
pitală. Competiția progra
mează trei etape : București— 
Oltenița și retur (14 apri
lie), București—Alexandria și 
retur (21 aprilie) și Bucu
rești — Giurgiu — Oltenița — 
București (28 aprilie). Pentru 
desemnarea campionului mu
nicipiului București campiona
tul prevede și o probă de vi
teză pe circuit (de departa
jare), care se va alerga la 
București, după etapa a treia, 
cu scopul stabilirii ierarhiei 
în clasament a celor care vor 
fi la egalitate de puncte pe
nalizare după consumarea ce
lor trei etape.

‘înscrierile în campionat se 
pot face la Consiliul munici
pal pentru educație fizică și 
sport din str. Biserica Amzei 
nr. 6 bis, pînă joi 11 aprilie, 
între orele 10—13 și 18—20.

MECIURI INTERNAȚIONALE
AMICALE

Azi, în Capitală, trei echipe 
de fotbal din Suedia vor evo
lua in compania unor formații 
din campionatul municipiului 
București. Iată programul:

« Terenul Timpuri noi, ora 
16,30: Abatorul — Kebnekaise 
I. K. ;

• Terenul Sirena, ora 16,30: 
Sirena — Hagglunos ;

• Terenul Autobuzul. ora 
16,30 : Autobuzul — Eln3 I, K.

ALE PATINATORILOR
figurilor obligatorii, a săriturilor 
impuse și a programului liber 
ales, mezina ultimei Olimpiade 
albe a obținut un total de puncte 
superior nu numai baremului ce
rut (555 p), ci și categoriei „ma
eștri" (615 p). Beatrice a cules 
nu mai puțin de 714,6 puncte, 
realizînd o medie de note remar
cabile — 3,93.

în sfîrșit, cu adevărat ultimul 
concurs al sezonului a avut loc
duminică dimineața la patinoarul 
Floreasca, unde șapte patinatoare 
au obținut categoria a IV-a in
ternațională.. în 
i.s.u. - •“ •• 
Doina 
Anca 
(toate 
Elena 
lonescu (Constructorul) și Letiția 
Pâcuraru (Dinamo).

Și acum, vacanță.,#! _ : u ..r,L .

cadrul Testului 
Iată lista promovatelor : 
Ghișerel, Doina Mitriciră, 
Tănase și Mariana Ionel 

de la Școala sportivă nr. 2),
Moiș (I.C.F.), Constanța -

Echipa de hochei
Mîine urmează să părăsească 

Capitala echipa de hochei Stea
ua, care va susține două partide 
amicale la Moscova. In primul 
joc, programat în ziua de vineri

PRESTIGIULUI INTER
NAȚIONAL AL HAND
BALULUI ROMANESC.

(Continuare in pag. a 3-a)

Iat-o pe proaspăta campioană 
școlară de gimnastică, Alina 
Goreac, intr-un șpagat la sol.
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s nu s-a ținut seama, ur- 1 
numărul secțiilor de la Pro- |

I
I

PITORESC
SI NECESAR
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0
bază sportivă este frumoasă 
prin însăși menirea ei. Cît de 
modest ar fi terenul de sport, 
fie doar un petec de loc bă
tătorit de joaca celor tineri, 
el înflorește și se luminează

prin singura prezență a oaspeților săi 
credincioși și entuziaști. Dar cel îndră
gostit de sport are plăcerea de a în
frumuseța dinadins locul unde oficiază 
exercițiile dătătoare de sănătate. Este 
o datină moștenită încă de la cei mai 
vechi sportivi, creatorii Olimpiadelor 
antice. Elinii așezau la porțile stadioa
nelor statui de zei sau altele înfățișîn- 
du-i pe învingătorii din întreceri. Tere
nul de sport era școală și templu, deo
potrivă.

Azi. marile stadioane, sălile și bazi
nele, fac o adevărată emulație pentru 
a se înfățișa privitorului în haina arhi
tectonică cea mai atrăgătoare, cea mai 
stilată.

Capitala țării noastre se poate mîndri 
cu mai multe asemenea baze sportive, 
al căror aspect atrăgător a stîrnit și 
admirația vizitatorilor de peste hotare. 
Ele se integrează în chip armonios fru
museților peisajului citadin, care fac 
ca Bucureștiul nostru să-și merite din 
plin supranumele de „oraș al stadioa
nelor".

în rîndul acestor cetăți înverzite ale 
sportului bucureștean se numără și acea 
șaibă de terenuri roșii și gazonate care 
împînzesc parcul cu copaci seculari de 
pe strada dr. Staicovici. Au ființat, aci, 
încă în anii de demult, terenuri de 
rugby și tenis. Li s-au adăugat, rînd pe 
rînd, un stadion modern, tribune încă
pătoare, cabane bine utilate și, foarte 
recent, o nouă sală de sport. Utilul și 
esteticul se îmbină în modul cel mai 
fericit în ansamblul acestei baze spor
tive care azi poartă numele clubului 
sportiv Progresul.

Uneori, pacea care domnește în ma
rea familie a sportivilor din strada dr. 
Staicovici este tulburată de unele dispu
te din afara regulilor întrecerii pe 
puncte sau secunde. Este acea concu
rență care se iscă atunci cînd e vorba 
de a face programările pe terenuri. Fi
indcă, poate nu s-a ținut seama 
cînd mereu r /__
greșul, că pe același teren urmează să 
evolueze, succesiv, sportivi din ramuri 
diferite. Și dacă în orarul de antre
namente se pot. găsi soluții de satisfa
cere a necesităților curente, cînd e vor
ba de competiții, mai ales de cele in
ternaționale, lucrurile se complică.

O adevărată luptă se dă pentru tere
nul central, acolo unde este sediul în
cetățenit de o vreme al handbaliștilor. 
Dar tenismanii îl reclamă și ei, mai ales 
în perioada cînd pe programul lorcom- 
petițional apar asemenea capete de 
afiș . cum este „Cupa Davis", prezentă 
în fiecare primăvară. Un eveniment de 
anvergura întrecerilor pentru „salatiera 
de argint" trebuie onorat cum se cu
vine. Și parcul sportiv Progresul poate 
oferi acum, ca și altă dată, cadrul 
adecvat disputelor dintre corifeii spor
tului alb.

Dar dacă pitorescul și esteticul, așa 
cum s-a arătat la începutul acestor rîn- 
duri, aduc un plus de frumusețe locului 
de desfășurare a competiției, nu e mai 
puțin adevărat că și coordonatele teh
nice trebuie să fie acordate la grada
țiile corespunzătoare. Or, un teren su
prasolicitat de handbaliști, greu mai 
poate fi adus la calitatea reclamată de 
pretențiosul sport al rachetelor.

Solufii trebuie găsite cît de curînd, 
pentru că apropiatele competiții teni- 
șiste internaționale, pe care le găzdu
iește^ Bucureștiul, să aibă condiții de 
desfășurare optimă. Bătrînul parc spor
tiv din strada cu tei, leagănul tenisului 
românesc, mai poate și de astă-dată 
să fie o bună gazdă pentru jocurile 
din „Cupa Davis" și altele. Ne gîndim, 
totuși, dacă nu a venit timpul, o dată 
cu creșterea valorică a performanțelor 
românești în sportul alb, ca zestrea de 
baze sportive a Bucureșiiului să se îm
bogățească și cu un stadion modern 
afectat exclusiv tenisului.

Radu VOIA
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Steaua la Moscova
12 aprilie, hocheiștii bucureștem 
vor întîlni selecționata de tineret 
a clubului Ț.S.K.A., iar dumi
nică vor evolua în compania 
unei selecționate militare.

Ședinfa Comitetului federal al F. R. H.
Mîine, de la ora 16, la sediul 

Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport va avea 
loc ședința anuală a comitetului 
federal la handbal. La această 
consfătuire, în cadrul căreia 
se vor discuta cele mai impor

tante probleme ale handbalului, 
vor lua parte membrii comite
tului federal, ai comisiilor fede
rației, precum și activiști din 
comisiile județene, antrenori și 
tehnicieni.

HOTEL PLUTITOR LA GALAȚI

Hotel, motel, rotel, botei... Evoluția semantică 
în Industria ospitalității. Găzduim turistul obișnuit 
la hotel ; pe cel motorizat la motel. Pe urmă a a- 
părut marele autocar amenajat ca un hotel itinerant 
pe patru roții : rotel. Acum, vasul dezafectat, ama
rat la țărm șl pus la dispoziția turiștilor, se nu
mește botei (de la germanul boot-vas).

Primul hotel turistic plutitor din România (în 
afară de cele itinerante din Deltă) este cel amena
jat pe vasul Libertatea (un fost Iaht, proiectat de 
arhitectul naval Watson din Glasgow șl construit 
în 1930 de celebra firmă britanică John Brown din 
Clydebank). Aflat la Galați, pe faleza Dunării, ho
telul plutitor (cu o braserie pe punte) poate primi 
98 de turiști repartizați în 34 de cabine. In perspec
tivă, deci, o trecere obișnuită prin Galați car# îți 
lasă senzația unei croaziere...

FORMA
SPORTIVĂ

Clubul sportiv 
Dinamo organi
zează astăzi, de 
la ora 8,30 șl 17, 
în sala de festi
vități a clubu
lui din șos. ște
fan cel Mare, 
nr. 9, cea de a 
Vl-a Consfătuire 
metodico- științi
fică a antrenori
lor, pe tema 
„FORMA SPOR- 
TIVA“. Vor fi 
prezentate co
municări.
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Consfătuirile metodico-științifice
De ce participarea specialiștilor noștri la 

consfătuirile metodico-științifice nu este pe 
măsura eforturilor ce se fac pentru, orga
nizarea lor ? Iată o întrebare Ia care cre
dem că nu va mai fi cazul să răspundem.

n.e P"°Punem să mai vorbim despre 
roiul și importanța consfătuirilor metodico- 
științifice, întrucît, „teoretic‘% acestea sînt 
binecunoscute. Este evident, deci, că spe
cialiștii au datoria să participe la aceste 
consfătuiri, contribuind direct la funda
mentarea realistă a activității, aceasta fiind 
o chestiune de etică a celui ce se înca
drează in categoria de specialist. Dar, pe 
lingă acest aspect care ar însemna că lu
crurile se rezolvă prin firescul lor, ca efect 
al unei conștiințe profesionale, rămînem 
de-a dreptul descumpăniți atunci cînd tre
buie să se recurgă la invitații de partici
pare, la adrese speciale, la telefoane de 
confirmare și chiar indicații cu privire la 
necesitatea de a participa ca reprezentant 
din partea unui organ (federație, club, 
școală etc.). Se constată încă o inexplica
bilă pasivitate și dezinteres, o inerție care 
nu ne poate lăsa indiferenți, a prea mul
tor specialiști care cred că rămînînd de
parte de aceste acțiuni nu-și fac cu pro
pria mină un mare deserviciu.

Est© adevărat că aceste acțiuni (consfă
tuire metodico-științificâ) nu se măsoară în 
secunde și centimetri, dar în condițiile vie
ții noastre, școala pregătirii și obținerii a- 
oestor rezultate palpabile nu poate să nu 
întrebuințeze și această formulă.

Și cine ne-ar putea ajuta mai mult să 
găsim cele mai eficiente căi de realizare a 
profesiunii noastre, decît cei care muncesc 
direct în procesul de producție, antrenorii 
secțiilor de cluburi și asociații sportive și 
profesorii din școlile de toate gradele.

La sfârșitul lunii martie, cabinetul meto-

dlto-științific al Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Brașov a orga
nizat in condiții excepționale prima consfă
tuire metodico-științificâ a acestui an, cu 
o temă care în mod normal ar fi trebuit 
să adune In sala consfătuirii imensa majori
tate a specialiștilor : „dinamica efortului 
înainte și după ziua de concurs".

Organizatorii au depus toate eforturile 
pentru a crea cadrul adecvat unei acțiuni 
deosebite, pentru că ar fi timpul să în
țelegem că o consfătuire raetodico-ștlinți- 
fică trebuie cotată ea o acțiune deosebită 
și ca atare atitudinea noastră față de a- 
ceasta trebuie să fie și ea deosebită.

Probabil pentru că incă nu este suficient 
înțeles acest lucru și pentru argumentele 
enunțate deja bilanțul acestei acțiuni nu 
onorează. Au fost prezentate lucrări de 
înalt nivel și s-au înregistrat dezbateri 
mult mai eficiente ca altă dată și de re
marcabilă competență, dar a existat și o 
nemulțumire unanimă în fața slabei parti
cipări a unor specialiști din țară care au 
fost invitați și a căror prezență era abso
lut necesară (mai ales a specialiștilor din 
orașul Brașov). Oricît am încerca să mo
tivăm aceste neprezențe, ne este imposibil. 
De altfel, această situație ridică o serie de 
întrebări :

— pină cind un mare număr de specia
liști vor mai sta departe de frămîntările 
colective și de manifestările care sint me
nite să contribuie Ia cristalizarea liniei o- 
rientative a muncii noastre ;

— cum este posibil ca atunci ctad anunți 
participarea cu lucrare în program în cali
tate de comunicator și lucrarea apare în 
programul tipărit să absentezi ;

— dacă consfătuirile metodico-științifice 
sînt acțiuni cu o importanță bine stabilită 
și se desfășoară pe baza unui grafic de

plan cunoscut cu luni de zile înainte, spe
cialiștii cei mai indicați să participe la dez
bateri sînt privați de aceasta din cauza u- 
nor sarcini care apar pe moment ;

— care sînt cauzele care permit încă unui 
antrenor ca Ia indicația reprezentanților 
organelor de specialitate să nu realizeze a- 
ceastă indicație ;

— și apoi care sînt temeiurile în baza că
rora tocmai cei care nu au participat ca 
autori sau participanți, ca organizatori sau 
susținători ai acestor acțiuni fac aprecieri 
critice, uitînd să se aprecieze critic pe ei 
înșiși pentru neparticipare.

Dacă dorința unanimă este ca strădania 
muncii noastre practice, a studiilor și cer
cetărilor prinse în paginile unei comunicări 
științifice să aibă ca efect următor valon* 
floarea în practică a concluziilor cu apli
care specifică sau generală, acest lucru nu 
se poate realiza fără participarea masivă 
a specialiștilor. Nu organizăm consfătuiri 
de dragul consfătuirilor, dar dacă ele sini 
o necesitate, o tribună a promovării și ge
neralizării noului și eficientului, atunci pe 
aceste considerente de ce nu înțeleg toți 
specialiștii că locul lor este la fel ne „și 
aicîu ca și pe stadioane și în săli de an
trenament sportiv.

Si dacă în etapa actuală poate ne gîn- 
dim mai mult la specialistul care con^u<\® 
procesul instructiv-educativ in Jomeni^ 
nostru, nu este prematur să ne gindim și 
Ia participarea la consfătuirile 
științifice a sportivilor, pentru 
motive care pledează întregirea în contextul 
muncU a contribuției dinamice a celor trei 
factori: antrenor-niedic-sportiv.

Rodicci SIMIONiSCU 
secretar științific

petre cristea: „Ue îaespat hun“
Cu întrecerea de duminică, organizată la Mediaș, Automo

bil Clubul Român și-a făcut o bună intrare în noul sezon 
competițional. Prima etapă a campionatului republican de vi
teză în coastă a căpătat un aspect sărbătoresc nu numai prin 
evenimentul calendaristic în sine — împlinirea unui an de la 
constituirea clubului — ci și prin frumusețea competiției, prin 
participarea largă a publicului, prin entuziasmul organizatori
lor locali, în sfîrșit, prin noul sistem de arbitraj care a permis 
stabilirea cu promptitudine și obiectivitate a rezultatelor. In
tr-o scurtă declarație, pe care ne-a făcut-o la încheierea cursei, 
cunoscutul automobilist Petre Cristea a spus : „întrecerea a 
fost reușită și ne putem declara mulțumiți. Traseul este inte
resant, adecvat pentru astfel de concursuri. El 
tocilor probleme dintre cele mai dificile. Acest 
se cere continuat".

Victoria lui Marin Dumitrescu era așteptată.

de atletism
școlar își reia 
aer liber, pro-

pune alergă* 
început bun

Cu o mașină 
atent pregătită, cu o experiență îndelungată în arta conduce
rii, el a confirmat pronosticurile cîștigînd primul loc în clasa
mentul general. O surpriză ne-a oferit însă Aurel Puiu, alt 
favorit, care a fost vizibil incomodat de mașina sa prea nouă 
și n-a putut scoate un rezultat pe măsura calităților ce i le 
cunoaștem. El a cîștigat doar un prim loc în categoria auto
mobilelor ameliorate (grupa 2), unde a avut adversari valoroși 
pe C. Pescaru și M. Marinescu.

D. LAZĂR

Atletismul 
activitatea în 
gramînd la 14 aprilie, pe sta
dionul Republicii, finalele pe 
Municipiu ale campionatelor 
școlare — (licee), iar la com
plexul „23 August" întrece
rea echipelor de tetratlon ale 
școlilor generale, cîștigătoare 
în cele opt sectoare ale Bucu
reștilor. In același timp, în 
toate județele atleții școlari 
își vor desemna campionii 
ce se vor întîlni, la mijlocul 
lunii iunie, la Pitești, în fi
nala pe 
întreceri

Tot în 
organiza, 
de cîțiva ani, crosul școlarilor 
(în cadrul crosului tineretu
lui). Alergările pe teren va
riat și-au regăsit astfel locul 
în calendarul sportiv școlar,

țară a acestei mari 
atletice școlare.
luna aprilie se va 
după o întrerupere

spre satisfacția elevilor care 
le îndrăgesc.

Dar activitatea atletică a 
școlarilor nu se poate rezuma 
numai la aceste întreceri. 
Trebuie găsite noi formule 
de concursuri care să asigure 
continuitate și o prezență nu
meroasă a școlarilor. Desigur, 
o asemenea activitate este 
condiționată de o organizare 
bine pusă Ia punct, de exis
tența unor baze atletice în
zestrate cu un minimum de 
materiale și instalații, a unui 
corp de arbitri din rîndul 
profesorilor, care să asigure 
desfășurarea în bune condi- 
țiuni și un interes din partea 
tuturor cadrelor didactice în 
crearea unei ambianțe favo
rabile activității sportive în 
școală.

prof. Cerni! MORȚUN

ÎN FATA FILEULUI

flWmi

® A fost fixată data retu
rului meciului din semifinalele 
„C.C.E." dintre echipele DI
NAMO și Ț.S.K.A. — 25 apri
lie la București.

• Partida din. divizia A (fe
minin) Universitatea Craiova — 
C.S.M. Sibiu a fost amînată 
pentru 2 mai. Și în divizia B 
(feminin) au fost reprogramate 
patru jocuri astfel: Șc. sp. O- 
radea — Univ. Timișoara (19 
aprilie), Șc. sp. Constanța — 
Sănătatea Tirgoviște (21 apri
lie), Univ. lași — Ceahlăul F. 
Neamț (28 aprilie) și Lie. „N. 
Bălcescu" Cluj — Sănătatea 
Arad (28 aprilie), iar la mascu
lin Politehnica Timișoara — 
înainte Timișoara (12 aprilie).

© Ieri, la Giulești, în meci 
restanță : I.C.F. — Șc. sp. Con
stanța 3—0 (9, 5, 10). Azi, la ora 
18, in sala Floreasca, va avea 
loc derbiul campionatului 'fe
minin, divizia A: DINAMO — 
RAPID,

CLASAMENTE, DIVIZIA B, 
MASCULIN

I
13 
13 
12 
13 
12 
13 
12 
12

Seria
A.S.A. Sibiu 
Ind. s. C. T. 
Politeh. Cluj 
Prog. Suceava 
C.F.R. Cluj 
Pedag. Oradea 
Cooperatorul 
Ped. Tg. Mureș

aSeria 
înainte Tim. 
Politeh. Tim. 
Electroputere 
Univ. Tim. 
Univ. Craiova 
Șt. Petroșeni 
Gloria Arad 
Creația Bv.

Seria a IlI-a

1. Prog. Buc.
2. Politeh. Bv.
3. Semănătoarea
4. Medicina Buc.
5. Univ. Buc.

'6. Construcții Buc.
7. Politeh. Iași
8. Dacia Brăila

13 13
13
13
13
13
13
13
13

36:13
28:25
24:31
23:30
20:32
21:30
12:36
B, fe-

24
21
18
18
18
17
14

5. Medicina Cluj j
6. Pedag. Oradea 3 
~ Șc. sp. Oradea 1

Lie. mN. Bălcescu’ 
Cluj :

7.
8.

13
13
11

11

Seria a

3 10 15:34
2 11 12:37
3 8 16:26

16
15
14

3 14

Il-a

3 33:19
4 29:19
3 30:15
6 25:22
6 26:21
.0 15:36
9 17:28
9 13:28

23
22
21
20
18
16
15
15

23
21
21
20
18
18
17
15

A
In parcuri și

11 2
8 5
5 8
5 8
5 8
4 S
1 12

@ Rezultate (divizia 
minin) consumate în etapa de 
duminică : Corvinul Deva 
Pedagogic Qradea 3—1, Știința 
Gâești — Flacăra roșie Bucu
rești 3—2, Sănătatea Tirgoviște 
— Tricotajul Brașov 3—2.

FEMININ
ISeria

î. Univ. Tim. 11 11 0 33: 3 23
2. Med. Tg. M. 12 9 3 31:14 21
3. Corvinul Deva 12 8 4 26:17 20
4. Sănătatea Arad 11 8 3 25:11 19

12.

1.

4.

MASCULIN

2.
3.

16
16

16

16 0 1349—1011 32
15 1 1297—1063 31

10 6 1134—1022 26

1. Dinamo 
Buc. (1)

2. Steaua (2)
3. Politehnica 

Buc. (3)
4. Universitatea 

Cluj (4)
5. I.C.F. (6)
6. Politehnica

Galați (5) 16
7. Universitatea 

Tim. (7)
8. Politehnica 

lași (8)
9. Rapid (9)

10. Crișul 
Oradea (11)

16
16

16

16
16

16

9
8

7

7

7 1135—1081 25
8 1045—1051 24

9 1125—1179 23

9

10
11

5 11

1120—1160 23

1012—1201 22
1141—1148 21

942—1127 21

I.C.F. Buc.
Șc. sp. C-ța
Voința M. Ciuc

4. Sănătatea Tîrg.
5. Tricotajul Bv.
6. Politeh. Bv.
7. Șt. Găeștl
8. Flacăra r. Buc.

1.
2.
3.

11 11
11 8
13 7
13 7
13 5
12 5
12 4
13 2

33: 8
27:17 19
26:22 20
27:26 20
24:29
16:28
20:29
19:33

22

18
17
16
15

Seria a IXT-a

1. Ceahlăul P. N.
2. Progresul Buc.
3. Univ. Buc.
4. Viitorul Buc.
5. Univ. Iași
6. Șe. sp. Bacău
7. Politeh. Galați
8. A.S.E. Buc.

12 11
13 10
13 8
12 8
13 6
13 5
13 2
13 1

23
23
21

35: 6
35:16
27:20
26:17 20
22:24 19

11. Comerțul
Tg. M. (12) 16 4 12 
Farul O0) 16 4 12

FEMININ
Politehnica
Buc. (1) 14
Rapid (2) 15
Universitatea 
Cluj (4) 
Voința 
Brașov (3) 
I.C.F. (5) 
Constructorul 
Buc. (6) 
Crișul 
Oradea (8)

8. Mureșul 
Tg. M. (7)

9. Progresul 
Buc. (10)

10. Voința
Buc. (9)

1026—1170
953-1066

20
20 ■

15

5.
6.

7.

14
12

8

15
15

15

14

15

15

15

7
7

e
6

5

0 926—640
3 891—701

28
27

7

8
0

0

8

10

5 10

4 11

767—765 23

699—716 22
736—779

665—744

687—727

729—875

707—761

22

21

20

20

20

719—818 19

© înaintea meciului cu U- 
niversitatea București, antre
norul clujenilor, Romeo Soti- 
riu, își manifesta îngrijora
rea : „Fără Reich — suspen
dat o etapă — și Barai — 
ușor accidentat — angrenajul 
echipei e dereglat". Echipa, 
cum apreciam de altfel și în 
comentariul meciului, s-a 
comportat bine, inițiind și fi- 
nalizînd faze de handbal de 
o bună calitate și demon- 
ștrînd în felul acesta că an
grenajul echipei clujene nu 
este rigid ■— și că îngrijora
rea antrenorului era în fond 
o... falsă modestie.

© Săptămîna trecută, 
„Cupa Confecția", Progresul 
a obținut în fața Rapidului 
o victorie de proporții. Sin
gurul om pe care victoria nu 
l-a bucurat (din contra, l-a

Culese din prima

neliniștit) a fost — paradoxal
— antrenorul Progresului, 
Eugen Fleșaru (!): „Rapidul
— spunea el — va dori să-și 
ia revanșa. Și, întîlnesc Ra
pidul în prima etapă a cam
pionatului. Iar mie îmi tre
buie puncte, pe care le-aș fi

putut obține numai în cazul 
în care feroviarele nu-mi cu
noșteau jocul". Rapidul însă 
n-a învățat nimic din înfrîn- 
gere și Progresul a cucerit 
cele două puncte. Am vrea 
să credem că evoluția satis
făcătoare a echipei Antoane- 
tei Oțelea ține de o metamor
foză înregistrată peste iarnă 
și că n-a fost un simplu joc 
al întâmplării.

® De pe bancă, antrenorul 
dirija cu toată capacitatea 
sa... pulmonară ; în spatele 
porții, cineva din conducerea 
clubului își instalase micro
fonul pentru indicații ; pe 

- dreapta terenului, o altă per
soană cu atribuții dădea re
comandați!. In această hăr- 
țuială am înțeles perfect ie
șirea exasperată a jucătoarei 
Aurelia Omet de la Univer
sitatea II București: „Mai lă- 
sați-ne să și jucăm!“ Parcă 
voia să preîntîmpine prezice
rea populară: „copilul cu 
multe moașe..."

N. MUȘCELEANU 
Gh. RÂNGU

CLASAMENTELE
DIVIZIEI A
MASCULIN

După un sprint irezistibil, Paul Soare trece primul linia 
de sosire

Foto: TR. GEORGESCU

1.
2.
3.
4.

Steaua Buc. 
Dinamo Buc. 
Dlnamo Bc, 
Kafinăria 
Teleajen

5. Univ. Cluj
6, - ’ -
7.
8.
9.

10.

Univ. Buc. 
Politeh. Tim. 
Dinamo Bv.
C.S.M. Reșița 
Textila 
Cisnădie

9
10
10

10 
io 
io
10

9
10

9 0
7 0
6 0

0
3
4

3
4

4 2 4
3
3
2

4 3
4 2

2
2
1

5
4
7

1
FEMININ

10 0 9

1.
2.
3.

Univ. 
Univ. 
Conf.

Tim. 
Buc. 
Buc.

9 9 0
10 7 0
10 6 1

0
3
3

171—114
191—136
164—144

148—159
174—162
144—142
160—152
121—132
139—184

137—224

„Handicapul Voința" un • ••

18
14
12

2

18
14

etapa...
4. Constr. Tim.
5. Rapid Buc.
6. Politeh. Gl.
7. Rulmentul 

Brașov
8. Prog. Buc.
9. Liceul nr. 4 

Timișoara
10. Mureșul 

Tg. Mureș

10
10
10

10
10

1
0
2

o3
2 1

2 1

3
4
5

7
7

6

78—106
94—116

41— 66

6
5

5

© Peste 400 de studenți și 
studente din toate facultățile 
clujene au concurat la crosul 
din Parcul orașului. Primii 
clasați : BĂRBAȚI — 1. N. Bal 
(Pol.), 2. C. Szocs (Univ.), 
3. V. Wilsoan (Pol.) ; pe echi
pe — 1. Politehnica, 2. Uni
versitatea, 3. Agronomia. FE
MEI — 1. M. Savas (Univ.), 
2. G. Vetessy (Pol.), 3. S. Mîn- 
deanu (Univ.); pe echipe —

1 2 7 76— 92 410

avantaj
Mircea Costache II într-o 
acțiune caracteristică pe. 
semicerc, înscrie un nou 
gol pentru Dinamo Bucu

rești

pe stadioane
1. Universitatea, 2. Politehni
ca, 3. I.M.F. (D. Almășan — 
coresp.).

® Atleții de la Școala spor
tivă și Clubul sportiv din Me
diaș (peste 60) au participat 
la primul concurs în aer li
ber. Cu acest prilej, Friedrich 
Schneider a aruncat ciocanul 
la 58,56 m. Alte rezultate î 
greutate seniori: V. Făcălău 
12,44 ; greutate 6 kg juniori: 
I. Buzic 13,25 ; disc seniori :
V. Făcălău 38,40,' H. C.-B. 
Schuster (Tractorul Brașov) 
43,00. (P. Popescu — coresp.).

• Cros dotat cu „Cupa 
Primăverii" la Sf. Gheorghe. 
Cîștigătorii : 2000 m juniori I
— E. Beke ; 1200 m ju
niori II — A. Dani ; 500 m 
copii — E. Molnar ; 800 m 
junioare I — M. Csiszar; 
500 m junioare II — I. Ve
res ; 300 m fetițe — E. Ko
vacs. (Gh. Briotă — coresp.).

® Pe pista stadionului „23 
August" din Focșani, concurs 
de verificare. Participanți : 
50 de atleți și 20 de atlete. 
Bun rezultatul de 44,4 S la 
300 m, realizat de Margareta 
Onofrei (n. 1954). Alte rezul
tate : 80 m juniori II : G. 
Panait 10,0 ; 100 m juniori I : 
Șt. Munteanu 11,7 ; lungime 
juniori I: Șt. Munteanu 6,04. 
(A. AXENTE — coresp.).

® La Snagov a avut loc 
concursul de închidere a ta
berei de juniori. Realizînd 
performanța de 1:31,0, echi
pa L. Nițulescu — Gh. Pe- 
tronius — T. Szabo — S. 
Păsulă a stabilit un nou re
cord republican de juniori la 
ștafeta neclasică de 4x200 m 
(v.r. 1:31,2 din anul 1958). 
Alte, rezultate: BAlETI — 
80 m : VI. Barboș 9,0 ; 100 m :
L. Nițulescu 11,6 ; înălțime:
M. Negomireanu 1,90, M. 
Preda 1,85 ; prăjină: M. Voi- 
nea 4,00, St. Tăcu 3,90, C. An
ton 3,73 ; 
boș 6,62 ; 
Glăveanu
VI. Hodoș 
VI. Hodoș 
Al. Torofc
53,12, G. Ghelmegeanu 51,42 ; 
ciocan 5 kg: V. Munteanu 
47,46, G. Călin 45,70 ; FETE
— înălțime: E. Stoenescu 
1,65, D. Munteanu și M. Ma
tei 1,55 ; greutate 4 kg: L. 
Mărgineanu 12,90, E. Rîță 
12,30, N. Ioniță 12,05, M.Micu 
12,04 ; greutate 3 kg : M. Illy 
14,18, V. Cîrstea 13,14 ; suli
ță: S. Moritz 45,66.

lungime : VI. Bar- 
greutate 5 kg: P. 
13,37 ; disc 2 kg : 
46,72 ; disc 1,5 kg : 
52,40 ; ciocan 6 kg : 

54,00, E. Pîrlea

„Cupa primăverii"

Despre evoluția
divizionarelor

Vă redăm astăzi amănunte 
de la meciurile penultimei eta
pe a „Cupei primăverii", se
riile I și a Il-a rezervate divi
zionarelor A. La București, în 
deschiderea cuplajului de pe 
terenul Gloria, gazdele au dis
pus la limită de Progresul (Glo- 
ria-Progresul 6—3), la capătul 
unei partide în care dîrzenia 
s-a situat în prim plan, nu ra
reori în dauna tehnicității, Nu 
au lipsit, totuși, fazele în ega
lă măsură spectaculoase și va
loroase, dar nici cele supără
tor de defectuos construite. 
Au fost prezente, din păcate, și 
brutalități (semnalăm comisiei 
de disciplină pe jucătorul cu 
nr. 6 de la Gloria și pe jucă
torul cu nr. 16 de la Progresul; 
primul, pentru o „cravată" sol
dată ca prin minune doar cu 
un k.o., al doilea pentru 
lovirea cu piciorul a ad
versarului căzut). Punctele au 
fost înscrise de Gheorghe (în
cercare) și Crăciunescu (lovi
tură de pedeapsă) pentru Gloria 
și de Gbica (lovitură de pe
deapsă) pentru Progresul. N. 
Cervinschi nu a arbitrat slab 
în general, dar considerăm că 
se uită prea mult după balon 
și pierde din vedere acțiunile 
soldabile cu accidente (în ge
neral, de altfel, el lasă jocii1 
cam „liber"). Cei doi „duri"' 
semnalați erau în mod cert pa
sibili de eliminare, dar.,, hoțul 
neprins e negustor cinstit!

(g. r. — s.)

La Constanța, Farul a învins 
clar pe Rulmentul Bîrlad cu 
8—0 (0—0) dar după o primă 
jumătate de meci anostă. De 
abia după pauză au imprimat 
constănțenii jocului o notă de 
vioiciune, un ritm alert, prin 
fazele incisive. Oaspeții au dat 
o replică palidă, iar Pascal (Rul
mentul) a fost eliminat pentru 
injurii la adresa arbitrului A. 
Găgeatu, care a condus toarte 
bine. Punctele partidei au fost 
realizate de Zamîirescu (lovitu
ră de pedeapsă, încercare și 
transformare).

E. PETRE-coresp.

O zi dulce ca mierea, un 
traseu — pe cea mai mare por
țiune — ca-n 

ft IX-a ediția a
palmă, iată ca-

(grosul), Ploiești, 
Cluj, participanți la 
„HANDICAP VO-

Cursei Munților"
Clubul sportiv Dinamo s-a 

hotărât - in sfîrșit ! - să reia 
organizarea „Cursei Munților", 
întrecere de fond care deve
nise (cu ani in urmă) tradițio
nală. Restrânsă la 3 etape, 
cursa se va desfășura între 3 
și 5 mai pe șoselele din împre
jurimile stațiunii montane Si
naia. In afara celor mai buni 
cicliști din țara noastră au fost 
invitați și rutieri din Cehoslo
vacia, R.p. 
ria.

Germană și Bulga-

Alex. Sofronie

«Mspendof
Pentru infracțiunea comisă 

in „Cupa Flacăra" (pe linia de 
sosire l-a tras de tricou pe 
concurentul Paul Soare), comi
sia de. ciclism a Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică 
și sport București l-a suspendat 
din activitatea oficială pe Aler:. 
Safronie (Dinamo) pe timp de 
o lună de zile. Va avea, deci, 
timp să reflecteze...

a fost

drul desfășurării celei de-a 
treia reuniuni cicliste de șo
sea a sezonului (desfășurată 
duminică pe varianta Buftea, 
de la km. 7) Acestor condiții 
aproape ideale le-au răspuns, 
cu toț entuziasmul tineresc, cei 
aproape 150 de competitori din 
București 
Giurgiu și 
atractivul 
INȚA".

O altă remarcă pozitivă (pe 
lingă participarea record și 
nervul întrecerii) : consecvența 
organizatorilor de a menține în 
calendar o cursă cu un pronun- . 
țat caracter stimulativ. Handi
capul de 5 minute, suportat de 
maeștri și categoria I în fața 
seniorilor de la a Il-a și a 
III-a, nu a făcut decît să în
tețească ritmul de pedalare, 
valoarea reuniunii. Ambiționați, 
fruntașii i-au ajuns pe colegii

lor mai puțin experimentați, 
sosind într-un masiv pluton de 
40 de cicliști, cronometrat cu 
2h 03:51 pe 80 km. Din nou, 
grupul omogen al sportivilor 
de la Steaua a dominat, pla- 
sîndu-se pe primele 4 locuri: 
1. PAUL SOARE, 2. Mircea 
Virgil, 3. Vasile Burlacu, 4. G. 
Negoescu. Primele „interven
ții" străine, în acest vîrf de 
pluton: Șt. Laibner (C.P.B.) — 
loc. 5 și I. Florea (Dinamo) — 
loc. 6.

Același stimulent l-a consti
tuit handicapul (2 min.) și pen
tru proba juniorilor, programa
tă pe 30 km. Cei „mari" au 
tras vîrtos și au reușit să-i 
ajungă pe cei 
urmă 
du-i.

„mici", pînă la 
cîțiva dintre ei întrecîn- 
Pe primele locuri — tot

ff

11-14 aprilie

Cupa federației române de ciclism"
întrecerea internațională de 

fond „Cupa Federației române 
de ciclism" se va desfășura între 
11 și 14 aprilie. La cdmpetiție 
vor participa numeroși alergă
tori din țara noastră — în frun
te cu lotul de tineret care a 
concurat în cursa. Bordeaux — 
San Sebastian — precum și lotu
rile naționale ale Poloniei șl 
Bulgariei. Itinerarul „Cupei 
F.R.C." este următorul:

îl aprilie, etapa I — Bucu
rești — Urziceni — București,

100 km (start și sosire la km 
11,500, plecarea la ora 15,00) ;

12 aprilie, etapa a Il-a — 
București — Oltenița — Bucu
rești, 100 km (start și sosire la 
km 13, plecarea la ora

13 aprilie, etapa a 
București — Ploiești 
rești (start și sosire
varianta Buftea, plecarea la 
ora 14,00) ;

14 aprilie, etapa a IV-a, cir
cuit pe str. Cîmpinei (50 ture = 
55 km, start la ora 8,30).

15,00) ;
IlI-a — 

— Bucu- 
la km 7

P.
3.

la Steaua: 1.
2. N. Gavrilă,

4. P. Cîrneanu (toți 
3:04 a terminat alt

— același timp: 21:03. In 
GH. VOICULESCU (Stea- 
S. Pop (C.P.B.) și colegul 
N. Matei, au încheiat în

cicliștii de 
DOLOFAN, 
V. Buduru, 
46:43,0). La
pluton în frunte cu T. Petre 
(Dinamo). Sosire strânsă și la 
semicurse (10 km): 1. A. NIȚU 
(Unirea Giurgiu), 2. T. Drăgan 
(Voința), 3. Gh. Ionescu (Stea
ua) 
fine, 
ua), 
său
frunte întrecerea bicicletelor de 
turism, fiind departajați doar 
de cite o secundă, fapt care 
oglindește lăudabilul spirit 
combativ al majorității concu- 
renților din „Handicapul Vo
ința".

lon NEAGOE

Agneta Kun și C. Popovicî, eîștigătoH

ai competiției „Criteriul primăverii*4
Timp de o săptămînă, pe te

renurile Progresul s-au desfășu
rat întrecerile competiției de te
nis „Criteriul primăverii". Com
petiția a adunat la start jucători 
de Ia următoarele cluburi și aso
ciații sportive : Dinamo, Steaua, 
Progresul, U.T.A., Politehnica 
Cluj, Steagul roșu Brașov, Con
structorul Hunedoara și Con
strucții București.

La feminin, Agneta Kun 
(Polit. Cluj) a cîștigat autoritar 
cu cinci victorii, fără nici o în
frângere, pe locul doi clasîndu-se 
coechipiera sa, Rado Vera, cu 
patru victorii și o înfrângere. In

proba de simplu bărbați, Po- 
povici (Steaua) a ocupat locul I 
cu 5 victorii și 2 înfrângeri, lo
cul II — Santeiu cu 5 victorii 
și 3. înfrângeri, iar locul III 
a fost ocupat de Năstase 
(Steaua).

PUFU CORNELIU 
corespondent

Etapa de zonă a concursului 
republican de primăvară al juniorilor

Sîmbătă după-amiază și dumi
nică dimineață, în sala de sport 
a Liceului I.L. Caragiale, aproape 
100 de juniori bucureșteni șl-au 
măsurat forțele în cadrul etapei 
de zonă a Concursului republican 
de primăvară (greco-romane). Au 
fost prezenți tineri luptători de 
la Dinamo, Rapid, Metalul, Pro
gresul, Energia, Steaua și Viito
rul. Cea mai bună comportare au 
avut-o cei de la Dinamo și Rapid 
(antrenori Al. Ruji, și, respectiv,

M. Belușica) care au cucerit cele 
mai multe locuri I.

Primii clasați : cat. 48 kg. 1. 
D. MOGÎLDEA (Din.), 2. N. Ma
nea (Met.), 52 kg. 1. GH. ANDREI 
(Din.), 2. C. Drăghia (Rap.), 56 kg. 
1. I. TACHE (Rapid), 2. Șt. But 
(Rap.), 60 kg. 1. D. MARDAN
(Din.), 2. I. Troscot (Din.), 65 kg. 
1. P. MOCANU (Viitorul), 2. A. 
Stan (Din.), 70 kg. 1. T. IGNĂ-
TESCU (Rap.), 2. Al. Nae (Steaua), 
75 kg. 1. M. BOTEANU (Dim), 
V. Rădulescu (Rap.), 81 kg. 1. I. 
MOCANU (Energia'. 2. Gh. Ganea 
(Progr.), 87 kg. .. N. T AN ASE 
(Din.), 2. C. Ivan (Steaua), -4-8*7 kg. 
1. V. DOLIPSC’r~ (Rap.), 2. Gh. 
Nistor (Din.).

Arbitrajele prestate de o serie 
de luptători frimtași, ca, de exem
plu, D. Pîrvulescu, Al. Geantă, 
M. Cristea au fost bune.

D. DANIEL-Coresp.

La Cluj, Agronomia a între
cut pe Politehnica Iași cu 8—0 
(3—0), dominînd în majoritatea 
timpului. Partida a fost plăcu
tă, jucîndu-se tot timpul des
chis. Punctele au fost realiza
te de Cordoș II (drop-goal și 
încercare) și Balint (transfor
mare). A arbitrat bine S. Dra- 
gomirescu — București.

M. RADU, coresp.

La Timișoara, Universitatea a 
dispus de Știința Petroșeni cu 
13—6 (10—6), la capătul unui 
meci foarte frumos, în care a 
condus și cu 10—0. Au înscris 
Suciu și Bobeț cîte o încerca
re, Ionescu și Stan cîte o trans
formare și Duță o lovitură de 
pedeapsă pentru gazde, respec
tiv Dragoș două lovituri de pe
deapsă pentru oaspeți.

P. ARGAN coresp. principal

PENTRU ÎNCĂPERI DE 
DIMENSIUNI MARI

DIAGONALA ECRANULUI 
59 cm.

PREȚUL 5100 LEI

f SE VINDE SI CU
M " 1 PLATA IN RATE

De vînzare la magazinele specializate ale
€(®PERATIVELOR DE CONSUM
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ETAPA a 18-a 
N-A CONFIRMAT 

„CUPA ROMÂNIEI"

COPIII

(Urmare din pag. 1)
rece între etapele a 17-a și a 
18-a s-au disputat și optimile 
„Cupei României". Majoritatea 
echipelor au dovedit cu acest 
prilej o bună pregătire fizică. 
Unele dintre ele, ca de pildă, 
Jiul, Universitatea Cluj, Pro
gresul, cu toate că au susți
nut prelungiri de 30 de mi
nute, deci au jucat miercurea 
trecută cite 120 de minute, au 
realizat partide apreciabile, 
Jiul și Progresul iiind învin
gătoare, iar ,U“ Cluj a dat 
o bună replică Rapidului, în 
a doua parte a înlîlnirii.

Considerăm interesant să re
levăm realizările celor 11 e- 
chipe divizionare A în cele 
trei meciuri susținute în in
tervalul de 3 zile. Iată-le:

1. Dinamo București, 3 vic
torii

2. Steaua, 2 victorii, 1 meci 
egal

3—5. Rapid, Jiul si U.T.A. 
cîte 2 victorii

6. Progresul, 1 victorie. 1 
joc egal

7—10. Petrolul, Universita
tea Craiova, F. C. Argeș șt 
Dinamo Bacău, cîte o victorie

11. A.S.A. Tg. Mureș, nu
mai eșecuri.

Farul, U.T.A. și Steagul roșu 
nu au jucat în optimile „Cu
pei României", fiind eliminate 
încă din „16“-imi.

Echipele bucureștene Dina
mo și Steaua sînt fruntașele 
săptămînii trecute, ele urmînd 
să fie consemnate într-o ast
fel de postură si în altă pri
vință.

2
Intr-o etapă sînt puse în 

joc 14 puncte. Majoritatea a- 
cestora, cu aproximație 2/3, 
revine echipelor gazdă și a- 
bia o treime, de cele mai mul
te ori și mai puțin, revine 
echipelor în deplasare. în e- 
tapa a 18-a, 9 puncte au fost 
cîștigate de echipele care au 
jucat pe teren propriu și 5 
de către echipele care s-au 
deplasat. S-a înregistrat, to
tuși, recordul în acest sezon, 
căci pînă în prezent în retur, 
echipele în deplasare au rea
lizat un maximum de 4 punc
te în etapa a 14-a, 3 puncte 
în a 15-a și numai cîte 2 
puncte în etapele a 16-a și a 
17-a.

în actualul campionat, din 
cele 252 de puncte realizate 
de echipe, 191 au revenit gaz
delor și numai 61 oaspeților.

în clasamentul jocurilor în 
deplasare, conduc Steaua și 
Dinamo București cu cîte 8 
puncte, realizate din 6 par
tide, urmate de F.C. Argeș cu 
7 puncte, U.T.A. și „U" Cluj 
cu cîte 5 puncte.

Ce importanță au punctele 
în deplasare? Ele indică forța 
de joc, valoarea și combati
vitatea echipei în afara tere
nului propriu, ale cărui avan
taje sînt în general cunoscute. 
Echipa ideală ar fi aceea care 
ar realiza în afara terenului 
său cel puțin 50 la sută din 
punctele puse în joc.

în acest campionat Steaua 
și Dinamo București au un 
beneficiu de peste 50 la sută 
în meciurile în deplasare și 
totuși nu putem afirma că sînt 
echipele ideale ale campio
natului nostru. De ce ? Fiindcă 
Dinamo a pierdut pe teren 
propriu jumătate din puncte.

iar Steaua o treime. Și nu nu
mai pentru acest motiv...

3
în etapa a 18-a portarii au 

primit un număr mic de go
luri (13), în comparație cu alte 
ețape. Numai în etapa a 10-a 
au mai fost înregistrate 13 go
luri, dar „recordul ineficacită
ții* din acest campionat este 
de 11 goluri în etapa a 2-a.

Numărul mic de goluri este 
alarmant? Chestiunea este con
troversată, deoarece partidele 
de campionat pot avea o bună 
valoare și fără un număr de
bordant de goluri, după cum 
3 sau 4 goluri într-o partidă 
pot salva spectacolul sportiv 
chiar dacă factura jocului res
pectiv nu a fost la înălțime.

în cazul campionatului no
stru avem de a face cu o vă
dită inegalitate a valorii în- 
tîlnlrilor de la o etapă Ia. alta. 
Chiar pe parcursul aceleiași 
partide se petrec faze de va
lori deosebite, uneori bine re
alizate, spectaculoase, alteori 
de un nivel îngrijorător.

Nici o etapă nu este lipsită 
de asemenea inconsecvențe 
care produc o impresie defa
vorabilă în tribune și îngrijo
rează pe specialiști și în mod 
deosebit comisia de selecție a 
echipei naționale.

Dar, la urma urmei, nu tot 
specialiștii sînt aceia care nu 
reușesc de ani de zile să pu
nă capăt acestei situații ?

Din cele arătate mai sus re
zultă că echipele Steaua și 
Dinamo București au în ulti
mul timp realizări superioare 
celorlalte formații șl totuși ei 
dau lotului reprezentativi ju
cători foarte puțini. Ca și F.C. 
Argeș.

Nici în campionatele altor 
țări valoarea medie a echipe
lor nu are un coeficient prea 
mare, există însă două sau 
trei echipe de suprafață care 
furnizează grosul lotului re
prezentativ. Realitatea este că 
în campionatul nostru valorile 
s-au împuținat șl se face prea 
puțin pentru cultivarea lor.

NOUTĂȚI DE LA LOT
• Comun, indisponibil ; 
Datcu, chemat să-l înlocu
iască • Miercuri primul 

joc de antrenament

După cum se știe, în lo
tul divizionar care se pre
gătește pentru partidele cu 
Austria și Iugoslavia au fost 
chemați — în primă instan
ță — 15 jucători: Coman, 
Barbu, Ivăncescu, Talpai, 
Pojoni, Mocanu, Deleanu, 
Manolache, Dinu (Dinamo 
București), Pîrcălab, Gro- 
zea, Oblemenco, Ionescu, 
Moldoveanu, Răducanu. Dată 
fiind indisponibilitatea mo
mentană a portarului piteș- 
tean, Coman, care are mîna 
în ghips, a fost chemat în 
locul lui, Datcu.

Lotul va susține miercuri 
10 aprilie un meci de antre
nament cu divizionara B E- 
lectronica Obor. Partida se 
va desfășura pe terenul de 
la Snagov și va începe la 
ora 16.

Jocul va fi urmărit de 
toți antrenorii echipelor 
noastre din divizia A.

CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

Volei
Sibiu. (A. VLĂSCEANU 
coresp.)

Campionatele republicane 
școlare de volei desfășurate 
la Ploiești au fost un prilej 
de afirmare pentru elevele și 
elevii Liceului nr. 3 din Sibiu. 
Fetele au cucerit titlul de 
campioane școlare, iar băieții 
au terminat pe un onorabil 
Ioc 3.

Campionatul masculin a fost 
cîștigat, la mare luptă, de 
Liceul cu program de educație 
fizică din Rîmnicu Vîlcea, 
care a învins în meciul deci
siv favorita competiției, echi
pa Liceului nr. 2 din Ploiești, 
după cinci seturi.

Rezultatele ultimei
Fete: Liceul nr. 1
— Liceul nr. 10
3—0 ; Lie. Mihai 
București — Liceul
dea 3—0; Băieți: Liceul nr. 1 
Timișoara — Lie. N. Bălcescu 
Cluj 3—1 Liceul nr. 3 Sibiu
— Lie. Mihai Viteazul Bucu
rești 3—0 ; Liceul cu program 
de ed. fizică Rm. Vîlcea — 
Liceul nr. 2 Ploiești 3—2 (!).

Clasamente. Fete: 1. Liceul 
nr. 3 Sibiu; 2. Liceul nr. 1 
Constanța; 3. Lie. Mihai Vi
teazul București; Băieți: 1. 
Liceul cu program de ed. 

fizică Rm. Vîlcea; 2. Liceul 
nr. 2 Ploiești; 3. Liceul nr. 3

Gimnastică
de

etape.
Constanța
Timișoara
Viteazul 

nr. 1 Ora-

Un număr mic de echipe (9 
fete și U de băieți), compensat 
oarecum de o participare ceva 
mai numeroasă în întrecerile in
dividuale (peste 100 de concurenți) 
— iată un succint „generic” al fi
nalelor campionatelor republi
cane ale liceelor. Echipele au 
avut de susținut examene la două 
aparate (sol și sărituri), precum și 
o probă de ansamblu sportiv, în 
timp ce în concursul individual 
participanții au evoluat !a apara
tele clasice. Iată primii clasați la 
fiecare categorie: FEMININ; mae
stre — Alina Goreac (Lie. nr. 2 
Lugoj) 73,90 p; Irina Sărăcuț (Lie. 
comercial Cluj) 70,68 p; Ana Dra- 
goșin (Lie. M. Viteazul Buc.) 
68,07 p; cat. I — Elena Tetelea 
(Lie. nr. 6 Ploiești) 30,71 p; Flo
ri ca Murzea (Lie. nr. 2 ~ '
30,43 p; silvia Moldovan (Lie. nr. 
35 Buc.) 29,72 p; MASCULIN : 
candidați maeștri — Ioan Grecu 
(Lie. nr. 8 Buc.) 53,30 p; Vladimir 
Mărgineanu (Lie. industrial Cluj) 
46,60 p; cat. I — Constantin Pe
trescu (Lie. nr. 35 Buc.) 52,45 p; 
Nicolae Moscu (Lie. nr. 35 Buc.) 
50,05 p; Andrei Iszlai (Lie. Tg. 
Mureș) 49,85 p; cat. a Il-a — Dan 
Sabău (Lie. nr. 35 Buc.) 52,85 p; 
Nicolae Dobre (Lie. nr. 8 Buc.) 
52,85 p; Adrian Goreac (Lie. nr. 
2 Lugoj) 52,15 p; PE ECHIPE : 
fete — Lie. M. Viteazul (prof. 
Aurora Podlaha) 156,04 p; Lie. nr. 
2 Satu Mare (prof. Zsolt Felmeri) 
154,06 p; Lie. nr. 1 Sf. Gheorghe 
(prof. Rozalia Kovacs) 150,11 p; 
băieți — Lie. N. Bălcescu Pitești 
(prof. Gh. Dan) 203,95 p; Lie. M. 
Eminescu Satu Mare (prof. Fran- 
cisc Czumbil) 202,50 p; Lie. nr. 2 
Giurgiu (prof. Const. Manea) 
193,90 p.

Brașov)

0 nouă cupă
(Urmare din pag. 1)

Emoționați, sportivii clubu
lui Steaua au ridicat cît mai 
sus „Cupa“ — MĂRTURIE A 
EFORTURILOR LOR, SIM
BOL AL DĂRUIRII TOTA
LE. Simpatizanții clubului și 
ai echipei, prietenii, rudele 
— toți au privit-o cu nesaț 
și au aplaudat din nou. Apoi, 
aidoma rutierilor, ei au făcut 
pe pista aeroportului „TURUL 
DE ONOARE" PENTRU A 
MULȚUMI TUTUROR CE
LOR PREZENȚI, CA ȘI CE
LOR CE I-AU ÎNSOȚIT A- 
FECTIV ÎN ASCENSIUNEA 
SPRE CUCERIREA CUPEI. 
Reprezentanții C.N.E.F.S. și ai 
clubului Steaua au adresat

Cu tot saltul spectaculos, Moldovan, portarul clujenilor nu poate opri balonul să intre în plasă. Așa a înscris Dumitriu golul 
doi, la capătul unei acțiuni de „șah-mat“ la care au mai participat Ionescu și Dinu Foto : A. NEAGU

DIN CARNETUL CRONICARULUI
# Memorie slabă

pe ușă intră Ni- 
antrenorul echi- 
a Stelei. Pentru 
arbitri ? Așa am

La Brașov, în cabina arbitri
lor. Meciul de tineret Steagul 
roșu — Steaua s-a terminat și 
brigada de arbitri condusă de 
M. Vizireanu (Cluj) se dezechi
pează...

Dar iată că 
colae Tătaru, 
pei de tineret 
a-i felicita pe
crezut, o clipă. Dar Tătaru nu 
venise cu astfel de intenții, ci 
pentru a reproșa unuia dintre 
arbitrii de linie semnalizarea ți
nui ofsaid (al lui Crăiniceanu) 
la o fază în care Steaua marca
se. Ton iritat, priviri zeflemiste, 
moment penibil. Tătaru nu fă
cea, în fond, decît să prelun
gească scena pe care o înce
puse pe teren, în văzul și pen
tru întărîtarea jucătorilor pe 
care îi antrenează.

Reprobabilă, o astfel de ati
tudine nu reprezintă totuși un 
lucru nou în relațiile echipă — 
antrenor 
șochează în mod deosebit în 
legătură cu cele amintite mai 
sus, este altceva : Tătaru este 
și el arbitru. Nu sînt decît cîte- 
va săptămîni de cînd activa în 
această calitate pe terenurile 
noastre de fotbal. Acum, e an
trenor. Să fi uitat atît de re
pede discuțiile de acest fel pe 
care le-a avut cu jucătorii și 
antrenorii echipelor pe care îi 
arbitra ? Credem că nu. Și-a
tu nci ?

N-A
N-A

arbitru. Ceea ce

Jack BERARIU

® E vorba de lider
@ Zilele care au precedat 

meciul cu A.S.A. Tg. Mureș au 
constituit pentru jucătorii lui 
F.C. Argeș prilej de analiză Și 
frămîntări. Acel 1—5 din întîl- 
nirea cu Politehnica Iași lăsase 
serioase urme, mai ales de or
din moral. Înfringerea însemna 
o pată pe cartea de vizită a 
unei formații ce se vrea cam
pioană a țării. Abandonînd mo
destia și spiritul realist de a 
trata adversarul, la Ploiești, 
Dobrin și colegii săi au apărut 
în postura de mari vedete, de 
cîștigători siguri. Dar, reveniți 
cu picioarele pe pămînt com- 
ponenții lui F.C. Argeș și-au 
dat seama că drumul pe care 
au apucat e primejdios Și au 
promis că se vor reabilita. Joi, 
la antrenamentul la care au 
fost convocați doar fotbaliștii 
care n-au jucat în întîlnirea cu 
Politehnica, s-a prezentat în
tregul lot. Fiecare și-a dat 
seama că, practic, la Ploiești, 
nimeni nu jucase. O seînteie de 
spirit autocritic.

De duminică, echipa a reve
nit pe primul loc. Dar jocul 
ei n-a mers ca altă dată. S-a 
ratat mult, s-au irosit centrări 
excelente din 
sament greșit, 
în continuare 
— dublată la 
de o viață sportivă corespunză
toare — pînă ce Argeșul va re-

cauza unui pla- 
E necesară deci 

o muncă intensă 
unii jucători și

deveni echipa care-și atrăsese 
atîtea simpatii datorită jocului 
său spectaculos și eficace. Cre
dem că jucătorii vor înțelege 
acest lucru. E vorba, doar, de 
lider !

® Minutul 20. Aflat în ca
reu, Tîmpănaru a vrut să de
gajeze. S-a împiedicat și a că
zut. A atins mingea cu mîna. 
Unii spectatori au fluierat și 
au adresat cuvinte injurioase 
arbitrului. Tîmpănaru 
VRUT să cadă și nici
AVUT INTENȚIA să joace ba
lonul cu mîna. Și totuși unii 
spectatori au fluierat !

• Golul trei a fost urmarea 
unei erori de arbitraj. E clar! 
Tușierul Drăgulici n-a semna
lizat poziția de ofsaid a lui 
Nuțu. Dar de aici și pînă la 
unele ieșiri ale jucătorilor din 
Tg. Mureș, e cale lungă. Ion 
Voinescu a intervenit de cîteva 
ori să calmeze spiritele, dove
dind că a rămas același om 
disciplinat. Lui, un sincer 
bravo !

Constantin ALEXE

pare cel mai înzestrat vîrf de 
atac al României, dar are 
mentalități (pe teren și în afara 
acestuia), care îi aduc orizontul 
aproape de vîrful nasului. O- 
prișan, tehnic, conștiincios și 
om dintr-o bucată, inspiră în
credere prin comparație cu Mol
doveanu, omul pe care a vrut 
să-1 legitimeze Penarolul, dar 
care are ceva de cabotin, ele
ment dizolvant pentru talentul 
multora dintre fotbaliștii noș
tri. Aceste cîteva obstacole vor 
îngreuia procesul de fortificare 
al echipei ploieștene, început 
bine, cu jucători tineri și înzes
trați, dar de pe care trebuie 
smulșe toate cozile de păun și 
obiceiurile unei periferii dispă
rute ca localizare geografică. De 
toate acestea, se pare că mîna 
antrenorilor trage cu un gest 
cam moale.

Romulus 8ALABAN

© Debut
a îmbrăcat

ani) a 
viteză, 
vitali
sed am

Radu Ionescu
sîmbătă tricoul de senior. Cres
cut de antrenorul Klfige și in
trodus cu curaj de Drăgușin, 
tînărul (n-a împlinit 1.7 
dovedit reale calități: 
șut, orientare în teren, 
tate. In cronica noastră
că este un demn urmaș al lui 
Oaidă. De ce ? Poate și pentru 
că, de pe banca rezervelor, 
chiar Oaidă era acela care îl 
îndruma și îl încuraja, se 
ziasma și se înciuda cînd 
•nu era atent sau greșea 
Consemnînd debutul lui
Ionescu ca promițător, să rea
mintim și pe cel al lui Alecu 
și să felicităm colectivul de an
trenori ai Progresului, pentru 
munca cu tineretul, (c. m.)

entu- 
Radu 
pasa. 
Radu

Unirea Satulung - 
cîștigătoarea 

„Cupei vacanței"
Au luat sfîrșit, >a Săcele, 

meciurile de fotbal contînd 
pentru „Cupa vacanței", insti
tuită de subredacția noastră din 
Brașov, la care au participat 
șase echipe de copii, renrezen- 
tînd străzi și cartiere din loca
litate. în meciul final, Unirea 
Satulung a dispus cu 2—1 (0—0) 
de Viitorul (blocuri Electropre- 
cizie) prin golurile marcate de 
Gh. Maravela și N. Bălan. Pen
tru învinși a înscris A. Bursuc, 
din lovitură de la 11 metri. 
Meciul, care a suscitat un 
mare interes, atrăgînd sute de 
copii, a fost deosebit de ntcac- 
tiv începîhd de la schimbul de 
fanioane și pînă la îmbrățișă
rile finale ale cîsțl ««ătorilor cu
pei. Echipa învingătoare (an
trenori 7. Eftimie și A. Clinciu, 
componenți ai Preciziei Săcele) 
a utilizat următorul lot : A. 
Trîmbițaș, K. T6r6k, M. Golo
gan, L. Ivan. H. Blrsan, O. Ma
ravela, I. Ciobanu, S. Atana- 
siu, N. Bălan, C. Pitiș, Gh. 
Maravela, A. Șerbănescu și V. 
Deneș.

Ar fi 
semnala 
ponenții 
care s-a _......
„înălțimea" partenerilor de în
trecere : Gh. Beșleagă. V. Stan- 
ciu, N. Barbu, A. Bursuc șl 
alții.

După terminarea partidei fi
nale, într-o atmosferă de entu
ziasm, cîștigătorii competiției 
au primit frumoasa cupă ofe
rită de subredacția noastră din 
Brașov și, din partea clubului 
brașovean Steagul roșu. prin 
intermediul tov. I. Indrei, pre
ședintele clubului și a antre
norului St. Hidișan, felicitările 
de rigoare și un rînd de echi
pament.

C. GRUIA, coresp. principal

nedrept dacă nu am 
și cîțiva dintre com- 

c°îe;1âUp firuri'sto. 
ridicat nu o dată la

cu gîndul

minute pînă la
U.T.A. -

© Oană,
la ziua de miine

Mai erau S
începerea partidei 
Petrolul și cei trei arbitri, de
semnați s-o conducă, nu sosi
seră. Cînd nimeni nu se mai 
aștepta, a apărut ca dintr-o 
trapă A. Alexe, din Rm. Vîl- 
cea, arbitru delegat la centru. 
Motivare : cei trei plecaseră 
cu un turism, duminică dimi
neață, de la Rm. Vîlcea spre 
Arad. Un accident le-a defectat 
mașina și tov. Alexe a găsit 
un turism de ocazie, care l-a 
adus val-vîrtej. De ce, unii 
arbitri pornesc chiar în ziua 
meciului pe o rută atît de lun
gă ? Chiar dacă acest voiaj 
decurge normal, cînd ajungi ia 
destinație, frînt de oboseală, 
numai bun de arbitraj nu ești. 
E lesne de bănuit de ce arbitrii 
se avîntă, de bunăvoie, în ast
fel de croaziere dure. Mobilul, 
fiind atît de transparent, ar 
trebui să-1 înțeleagă și Cole
giul central.

★
Petrolul este o echipă urcată 

de Oană pe bancul refacerii. 
Linia de fundași are acum o 
altă configurație. Un debutant 
înzestrat, tenace și cu singe 
rece (Alexiu), alături de N. Io
nescu (fotbalist care poate 
junge totul
Pal într-o nouă postpră 
i-a redat 
contestată 
deja un 
corect de
chiar de înaintași, astfel, incit, 
la fazele de apărare ploieștenii 
se adaptează în prezent bine. 
Pînă acum. Oană n-a izbutit 
să asambleze atacul, operațiu
ne și dificil de înfăptuit într-o 
perioadă atît de scurtă cu ju
cătorii noștri, care se tîrgu- 
iesc, probabil, în sinea lor, pen
tru fiecare sprint. Grozea ni se

a- 
sau nimic) și de 

care 
valoarea, pe nedrept

de unii, formează 
baraj solid, protejat 
către mijlocași și

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
Comisia de disciplină își va ține 

ședințele in fiecare joi
Tncepînd de săptămîna aceas

ta, comisia de disciplină a 
F.R.F., care pînă acum se în
trunea în fiecare vineri după- 
amiază, își va ține 
lele sale ședințe de

Steaua a plecat

să susțină azi, în noc- 
partidă amicală în o-

urmează
turnă, o 
rașul belgian Bruges, cu echi
pa locală cu același nume.

săptămîna- 
lucru joi.

la Bruges
Frankfurt,Avionul cursă de 

care a decolat ieri dimineață 
la ora 8,30, a avut printre pa
sagerii săi și pe jucătorii echi
pei bucureștene Steaua, care

continentală la București!
5

jucătorilor și antrenorilor fe
licitări pentru marea lor per
formanță.

A fost o primire caldă, e- 
moționantă, o adevărată in
trare triumfală a unor spor
tivi ce-au știut să-și apere cu 
ardoare șansele într-o mare 
competiție. îmbrățișați, pur- 
tați pe brațe de fostele glorii 
ale handbalului nostru, ei au 
simțit cu siguranță o bucurie 
mai mare, chiar decît aceea 
de după fluierul final al 
vest-germanului H. Rosma- 
nith, pentru că o trăiau ală
turi de cei dragi, pentru că 
erau în sfîrșit acasă, cu sim
țul datoriei împlinite.

Redacția ziarului nostru le 
adresează și ea călduroase 
felicitări și urarea de a păs
tra cît mai multă vreme în

vitrina clubului lor acest pre
țios trofeu.

FRANKFURT — BUCUREȘTI...

Duminică ziarele n-au a- 
părut Ia Frankfurt, așa îneît 
opiniile cronicarilor de hand
bal prezenți la finala Cupei 
continentale le-am aflat cu 
o zi întîrziere. Toate rubrici
le de sport au acordat — 
luni — spațiu larg comenta
riilor, publicînd, de aseme
nea, nenumărate fotografii — 
aspecte din timpul meciului 
și momentele de 
tuziasm care au 
ierului final al 
Hans Rosmanith.

„Frankfurter Rundschau" 
își intitulează reportajul: 
„Triumful stelelor din Bucu
rești". nofînd printre altele 
că Steaua a obținut o victo-

mare en- 
urmat flu- 

arbitrului

Partida „U" Cluj - Progresul, 
din „Cupa României", 

se rejoaeă miine la Brașov
Mîine se rejoacă Ia Brașov 

partida Universitatea Cluj — 
Progresul din optimile de fina
lă ale „Cupei României". După 
cum se știe, în prima partidă, 
disputată Ia Rm. Vîlcea, sco
rul după prelungiri a fost egal: 
1—1.

rie meritată, după un joc 
dramatic, și reliefînd forma 
excelentă a portarului Dincă, 
cîștigătorul 
cu Vicha.

Finala a 
peste 8 000 
mulți decît la gala de box 
de vineri în care evoluau 
Karl Mildelberger și Leotis 
Martin), nu numai pentru pu
terea de luptă a celor două 
echipe, ci și pentru valoarea 
ridicată a jocului. „Handba
lul perfect — Steaua—Dukla 
13—11“ scrie „Neue Presse", 
în amplul reportaj ilustrat cu 
fotografii reprezentîndu-1 pe 
Cornel Oțelea, purtat pe bra
țe de coechipieri și supor
teri.

„Steaua a devenit succesoa
rea formației Gummersbach 
(cîștigătoarea ediției de anul 
trecut), pentru eă a practicat 
un joc mai bun în apărare și 
a dovedit mai multă comba
tivitate în atac. Toate golu
rile echipei române au fost 
perfect lucrate, realizate după

pasionantului duel

satisfăcut pe cei 
de spectatori (mai

Buletinul diviziei C
SERIA EST

Minobrad Vatra Dornei — Me
talul Buzău (2—1). Autorii goluri
lor Bălan (min. 27), Chiș (min. 
87), respectiv Naftan (min. 75). în 
min. 84 jucătorul Tănase (Metalul) 
a fost eliminat pentru injurii re
petate aduse colegilor săi. A ar
bitrat bine V. Pop — I * ,n 
Spac, coresp.).

Gloria C.F.R. Galați — 
Buhuși (2—1). Au înscris : 
(min. 17), Preda (min. 30) 
Gloria, Tona (min. 70) 
Textila. Corect, arbitrajul 
Olteanu — București. (S. Cons- 
tantinescu, coresp. principal).

Foresta Fălticeni — Oțelul Ga
lați (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Lontcovschi (min. 75). A 

1 condus bine M. Nicola — Bacău. 
(I.az^r Negru, coresp.).

Petrolul Moinești — Gloria Bîr- 
lad (1—1). Au marcat : Volner 
(min. 13) pentru Petrolul. Chiș 
(min. 85) pentru Gloria. în min. 
89 jucătorul Nițu (Petrolul) a ra
tat un 11 m. A arbitrat corect T. 
Leca — Brăila. (A. Stoianovici, 
coresp.).

Șoimii Buzău — Unirea Focșani 
(1—0). A înscris Preda (min.. 13). 
Slab, arbitrajul lui N. Tăvălug — 
București. (M. Dumitru, coresp.).

Medicina Iași — Ancora Galați 
10—2». Golurile au fost marcate de 
David (min. 46) și Daraban 
82). A condus satisfăcător V. 
— Roman. (V. Diaconescu, 
resp.).

CLASAMENTUL
3
6
6

1. Gloria Bîrlad 18
2. Ancora Gl.
3. Otclu! Gl.

18
18

12
11
9

lași. (P.

Textila
Amza 

pentru 
pentru 

lui Gh.

(min.
Lupu 

co-

31—11
28—19
24—16

27
23
21

3
i
3

4. Gloria C.F.R. 
Galați 18 10 1 7 27—20 21

5. Med’cîna Iași 18 8 4 6 27—19 20
6. Minobrad 

Vatra Dornei 18 9 2 7 23—19 20
7. Petrolul

Mcrnești 18 7 5 6 20—19 19
8. Textila 

Buhuși 
Metalul Bz.

18 7 4 7 23—19 18
9. 18 6 G 6 19—16 18

10 Foresta Fa.lt. 18 6 6 6 18—19 18
11 Unirea Foc, 18 7 3 8 20—20 17
12. Șoimii Bz. 18 6 5 7 24—28 17
13. S.U.T. Galați 18 3 4 11 15—36 10
14. Met. Rădăuți 18 0 3 15 6—44 3

ETAPA VHTOARE (14 aprilie):
Ancora Galați — Petrolul Moi- 
nești, Metalul Rădăuți — Forest a 
Fălticeni, Gloria Bîrlacl — Textila 
Buhuși, Șoimii Buzău — Gloria 
C.F.R. Galați, Unirea Focșani ™ 
S.U.T. Galați, Medicina Iași — 
Metalul Buzău. Oțelul Galați ~ 
Minobrad V. Dorn el.

SERIA SUD
Oltul Sf. Gheorghe — Progresul 

Brăila (0—3). Golurile au fost în
scrise de Stoian (min. 42), Bala- 
ban (min. 58) și Doncu (min. 64). 
A arbitrat competent V. Neacșu 
— Ploiești. (G. Briotă, coresp.).

Metalul Tîrgoviște — Viitorul 
Fieni (3—0). Au înscris : Tiron 
(min. 28, 80) și Casandra (min. 
83) Satisfăcător, arbitrajul lui 
Gh. Vasileseu II — București. (M. 
Avanu, coresp. principal).

Stuful Tulcea — Electrica Con
stanța (2—1). Au marcat : Teodo- 
rescu (min. 33), Zaiț (min. 88), 
respectiv Zăbun (min. 41). A con
dus satisfăcător V. Paladescu — 
Galați. (I. Turșie, coresp.).

Chimia Tr. Măgurele — Rapid 
C.F. București (l—1). Autorii go
lurilor : Rădulescu (min. 19) pen
tru Rapid, Roatămoale (min. 51), 
pentru Chimia. Foarte slab, arbi
trajul lui S. Abagiu — Craiova. 
(D. Gruia, coresp.).

Dunărea Giurgiu — I.M.U. Med
gidia (2—1). Au înscris : Liviu 
(min. 54), Grădinaru (min. 84), 
respectiv Căpitanu (min. 77). V. 
Dumitrescu — București a condus 
excelent. (T, Barbălată, coresp.).

Flacăra roșie București — Ra-

combinații de mare subtili
tate".

Valoarea succesului realizat 
de Steaua cîștigă, desigur, noi 
valențe, datorită faptului că 
adversarul întîlnit are o im
presionantă carte de vizită pe 
care a onorat-o și în meciul de, 
la Frankfurt. De acest aspect 
se ocupă pe larg și ziarul 
„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung", care apreciază că cele 
două finaliste au practicat un 
joc de factură tehnică ridi
cată, desfășurat într-un ritm 
extrem de rapid — pe care 
spectatorii abia îl puteau ur
mări — și în 
noștri au avut 
zistibil.

Toate 
fost cu 
timpul 
rești. Elogii unanime, pe de
plin meritate de handbaliștii 
echipei Steaua, cîștigătorii di
ficilei competiții europene, 
chiar în anul lor de debut în 
„C.C.E.".

Dan GARLEȘTEANU

care jucătorii 
un final ire-

comentarii auaceste
bucurie comentate în 
zborului spre Bucu-

dinSituațte critică în careul de 16 
partida Flacăra roșie București 
divizia C)
piti Plopeni (2—6). Joc de factură 
tehnică modestă. Au înscris : 
Lain (min. 38) și Moldoveanu 
(min. 87). A arbitrat bine C. Tone 
— Constanta. (N. Tokacek, cores- 
pond ent).

T.U.G. București — S.N. Olte
nița (1—1). Oaspeții au deschis 
scorul în min. 45, prin Stamani- 
chi. După pauză, bucureștenii au 
jucat mai bine și au egalat în 
min. 82 • P. Popescu a înscris di
rect dintr-o lovitură de colț. Bun, 
arbitrajul lui D. Heker — 1 
iova. (M. Popescu, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Dunărea

m al oaspeților. (Fază i 
— Hapid Plopeni 2—0

Foto : N. TOKACEK

12.

3. Chimia Făg. 18 9 4 5 32—23 22
4, Min. Anina 18 9 3 G 29—22 21
5. Vict. Călan 18 9 3 6 32—27 21
6. U.M. Tim. 18 8 3 7 30—27 19
7. Mureșui

Deva 18 7 4 7 41—25 18
8. A.S.A. sibiu 18 6 G 6 30—25 18
9. Min. Lupeni 18 7 4 7 28—29 18

10. Tract. Bv. 18 6 5 7 25—28 17
ÎL Vict. Tg. Jiu 18 7 2 9 22—37 16

153 918
P regresul 
Strehaia 
C.F.R.13.

Cra- Caransebeș 18 4 3 11 24—52 11
14. Progresul

Corabia 18 4 2 12 20—41 10
(14 aprilie) :ETAPA VIITOARE , .... . ,

Mureșul Deva — Minerul Lupeni, 
C.F.R. Caransebeș — Chimia Fă
găraș Progresul Corabia — Pro
gresul Strehaia, Victoria Tg. Jiu 
— Metalul Tr. Severin, A.S.A. si
biu — Minerul Anina, Victoria 
Călan — Tractorul Brașov, Elec- 
troputere Craiova — U.M. Timi
șoara.

aprilie):

Ghirgiu 18 12 3 3 32—17 27
2. Metalul

Tîrgoviște 18 11 3 4 33—16 25
3. Prog Brăila 18 10 4 4 32—13 24
4. Rapid Plop. 18 10 3 5 32—21 23
5 FI. r. Buc. 18 9 4 5 25—11 22
6. S.N, Oltenița 18 7 4 7 21—27 18
7. Chim. Tr.M. 18 6 6 6 12—20 18
8. I.M.U. Medg. 18 6 5 7 18—19 17
9. Stuful Tulcea 18 8 1 9 19—24 17

10. T.U.G. Buc. 18 5 6 7 21—21 16
11. Elec. C-ța 18 7 2 9 18—24 16
12. Rapid C.F.

București 18 4 5 9 16—33 13
13. Oltul Sf. Gh. 18 3 4 11 16—28 10
14 Viii. Fieni 18 2 2 14 10-37 6

(14ETAPA VIITOARE
Electrica Constanța — Chimia Țr. 
Măgurele, S.N. Oltenița — Dună
rea Giurgiu, Rapid Plopeni — Me
talul Tîrgoviste, I.M.U. Medgidia
— Oltul Sf. Gheorghe, Rapid C.F. 
Buc. — stuful Tulcea, Viitorul 
Fieni — T.U.G. Buc., Progresul 
Brăila — Flacăra roșie Buc.

SERIA VEST
Progresul Corabia — C.F.R. Ca

ransebeș (1—2). Au marcat : No- 
vacovici (min. 14), Daro (min. 77, 
autogol), respectiv Ungureanu 
(min. 41). Foarte bun, arbitrajul 
lui Gh. Negoițescu — București. 
(C. Filip, coresp.).

Metalul Tr. Severin — Victoria 
Călan (4—0). Autorii golurilor : 
Sandru (min. 16), Constantin (min. 
46), Dlaconu (min. 53) și Chirl- 
țescu (min. 80). In min. 50 Jimbo- 
reanu (Metalul) a ratat un penaltl. 
A arbitrat foarte bine I. Boroș — 
Timișoara. (G. Manafu, coresp.).

A.S.A. sibiu — Mureșul Deva 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Panait (min. 3). A condus bine 
N. Stoiculescu — Rm. Vîlcea. (G. 
Topîreeanu, coresp.).

Minerul Anina — U.M. Timi
șoara (4—0). au înscris : Mură- 
rașu (min. 11 și 66), Leac (min. 
55 și 82). A. Sike — Oradea a ar
bitrat bine. (G. Crăciunel, co
resp.).

Chimia Făgăraș — Tractorul 
Brașov (2—1). Autorii golurilor : 
Drăgol (min. 20), Secheli (min. 50), 
respectiv Cheresteș (min. 14). N. 
Barna — Tîrnăvenl a condus sa
tisfăcător. (S. Bucur, coresp.).

Minerul Lupeni — Electropu- 
tere Craiova (2—1). Golurile au 
fost marcate de Cotroază (min. 
18), Rlzea (min. 83 din 11 m) pen
tru Minerul, Păunescu (min. 65) 
pentru Electroputere. In min. 83 
jocul a fost întrerupt patru mi
nute din cauza protestelor jucă
torilor oaspeți la decizia arbitru
lui de a acorda penaitl în favoa
rea Minerului. A arbitrat cu scă
pări N. Marineanu — Sibiu. (I. 
Costescu și I. Ciortea, coresp.).

Progresul strehaia — Victoria 
Tg. Jiu (1—0). Unicul gol a fost 
înscris de Glămeanu (min. 78). 
Corect arbitrajul lui N. Cătănolu
— București. (C. Bărboi, coresp.).

SERIA NORD
Metalul Copșa Mică — Chimica 

Tîrnăveni (0—6). ~ * ' ' '
factură tehnică. A condus 
T. Gaboș — Cluj, 
coresp.).

Unio Satu Mare — 
(3—0). Au marcat : 
15). Leș (min. 46) șl 
88). A arbitrat competent Z. Sze- 
csey — Tg. Mureș. (A. Verba, 
coresp.).

Medicina Tg. Mureș — steaua 
roșie Salonta (5—0). Golurile au 
fost înscrise de Balint (min. 62, 
76, 90), Balazs (min. 75) și Sakacs 
(min. 80). O. Andercu — Satu 
Mare a condus bine. (A. Sabo, 
coresp.).

Victoria Cărei — Metalul Satu 
Mare (2—1). Autorii golurilor : 
Kineses (min. 53) pentru Metalul, 
Podlesnl (min. 74) și Hauler (min. 
84) pentru Victoria. Corect, arbi
trajul lui F. Piti — Oradea. (T. 
Silaghi, coresp.).

Unirea Dej — Minerul Bihor 
(3—1). Au marcat : Pop (min. 33, 
70), Silvăsan (min. 44), respectiv 
Nemeth (min. 32). A arbitrat 
foarte bine V. Gherasim — Ră
dăuți. (T. Prodan, coresp.).

Minerul Baia Sprie — Faianța 
Sighișoara (1—1). Au înscris : Mi- 
haly (min. 39) pentru Minerul, 
Forsea (min. 85) pentru Faianța. 
A condus corect T. Cîmpeanu — 
Beclean. (A. Domuță, coresp.).

Mediciha Cluj — Soda Ocna 
Mureș (2—2). Golurile au fost 
marcate de Tarcu (min. 19), Nichitl 
(min. 81 din 11 m) pentru Medi
cina, Deceanu (min. 21) șl Vancea 
(min. 88) pentru soda. A arbitrat 
bine N. Iliescu — Brașov. (N. To- 
doran, coresp.).

Joc de slabă 
bine 

(M. Faliciu,

Metalul Aiud 
Bocon (min. 
Matei (min.

CLASAMENTUL
1. Chimica

ETAPA VIITOARE (14 aprilie): 
Soda Ocna Mureș — Faianța Si
ghișoara, Metalul Copșa Mică — 
Victoria Cărei, Metalul Aiud •» 
Unirea Dej, steaua roșie Salonta 
— Medicina Cluj, Chimica Tîrnă- 
veni — Unio satu Mare, Minerul 
Bihor — Medicina Tg. Mureș, Me
talul Satu Mare — Minerul Baia 
Sprie.

Tîrnăveni 18 10 2 6 23—17 22
2. Vie. Cărei 18 9 3 6 28—27 21
3. Med. Cluj 18 8 4 6 37—16 20
i. Med, Tg. M. 18 8 4 6 40—27 20
5. Faianța Sigh. 18 8 3 7 29—26 19
6. Met. Aiud 18 9 1 8 31—32 19
7. Met. S. M. 18 8 2 8 22—21 18
8. Unio S. M. 18 7 3 8 22—19 17
9, Unirea Dej 18 8 1 9 27—27 17

10. Steaua roșie
Salonta 18 7 3 8 21—23 17

11. Soda O. M. 18 7 3 8 23—26 17
12. Min. B. S. 18 7 2 9 19—43 16
13. Met. C. M. 18 5 5 8 20—32 15
14. Min. Bihor 18 G 2 10 26—32 14

CLASAMENTUL
1. Met. Tr. SV. 18 10 4 4 39—19 24
2. Electroputcre

Craiova 18 10 2 6 31—17 22



GABRIEL MOICEANU
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ IN TURUL MAROCULUI

4h 24:57,0. Ceilalți sportivi român! 
partieipanțl în cursă au ocupat 
următoarele locuri : Stoica 17,
Moldoveanu 26, Ciumeti 27. în cla
samentul generai continuă să 
conducă Gabriel Moiceanu cu 
35h 21:86,0, urmat la 2:08,0 de sue
dezul Soederlund. Un remarcabil 
salt a făcut Ardeleanu, promovat 
de pe locul 13 pe locul 6 în cla
samentul general, eu 35h 27:48,0.

Cu ocazia „Săptămânii internaționale a tirului" care a avut loc la Beirut, premiile au fost 
inmlnate de președintele Consiliului de Miniștri al Libanului, Dr. Abdullah Al Yafi. In foto
grafie, premierul libanez (x) se întreține cu sportivii noștri

TRĂGĂTORII ROMÂNI ÎN LIBAN

Un util schimb d® experiență
Așa cum este cunoscut, un 

grup de trăgători de talere șl 
skeet din România ■ a concurat 
la ,,Săptămînă Internațională de 
Tir cu armă de vînătoare44 de ia 
Beirut, organizată de Federația 
libaneză de specialitate. Partici
parea sportivilor noștri la această 
competiție se încadrează în pre
gătirile loturilor reprezentative 
pentru campionatele europene 
(Bruxelles—iunie) și J.O. din 
Mexic.

Comportarea trăgătorilor români 
a fost bună, ei reușind să ocupe 
trei locuri întîi (skeet : echipe și 
G-heorghe Sencovici ; talere : Ion 
Dumitrescu) și un loc secund 
(talere : echipe). Nu vom mai 
reveni asupra rezultatelor, fiind 
cunoscute, dar vom menționa 
doar că ele reprezintă un îndemn 
pentru acest început de sezon. 
Am vrea însă să subliniem că 
pregătirile comune efectuate cu 
trăgătorii libanezi au fost folo
sitoare, gazdele noastre avînd o 
frumoasă tradiție în aceste spor
turi. Astfel, printre cei alături 
de care ne-am antrenat s-au a- 
flat Maurice Tabet — campionul 
Europei de talere, în anii 1956 
și 1957, Muhieddine Natur, Habib 
Schehade, Spiro Hayek, J. Aoun, 
Salhab — protagoniști în dife
rite concursuri internaționale. De 
asemenea, am remarcat prezența 
unor tineri talentați : Răne Sche- 
had6 (locul II la skeet), Rână 
Khoury, Nadim Sahlem etc.

Meci de tenis

România— U.R.S.S.

(tineret)
A fost perfectată întîlnirea 

de tenis dintre reprezentati
vele de tineret ale României 
și U.R.S.S., care urmează să 
aibă loc Ia 18—26 aprilie, ia 
Galați. Federația unională do 
specialitate a comunicat lotul 
tenismanilor sovietici, din care 
vor face parte rachete reduta
bile, cum sînt Vladimir Korot
kov (cîștigător în acest an al 
turneului de la Alexandria), 
apoi jucătorii Volkov, Kozokie. 
vici și jucătoarele Olga Moro
zova (a 3-a în clasamentul se
nioarelor) și Izomaitis.

Turneul internațional de

Drîuibă-locul 5,
BUDAPESTA, 8 (prin tele

fon). încheiată la o oră tîrzie, 
finala turneului internațional 
de floretă bărbați de la 
„Sportcsarnok" a dat cîștig 
de cauză cunoscutului scrimer 
ungur Jeno Kamuty.

Reprezentanții țării noastre 
în finală au ocupat locuri 
modeste : Ionel Drîmbă a ter
minat competiția pe locul 5, 
iar Iuliu Falb pe locul 8. 
Drîmbă a făcut cîteva asal
turi foarte frumoase, reușind 
să dispună de Wojda, inițial 
principalul favorit al finalei, 
cu 5—2. Apoi de Laszlo Ka
muty la un scor la fel de ca
tegoric : 5—3. După aceea, o 
treia victorie, la Falb, cu 
5—3. în același timp, însă, 
Drîmbă a pierdut la J. Ka
muty, cu 5—3, la Jean Claude 
Magnan și Kiczard Parulsky 
cu 5—4 și la h. Lisewsky, cu

Zece tineri cu gîndul la Londra...
(Urmare din pag. 1)

rit anul trecut la Teheran (și pe 
care noi îi dorim să-1 mențină 
neștirbit, după pilda înaintașului 
Bău Brodin !).

SCURTA
TRECERE IN REVISTA

Așadar, pe unul din cei zece 
reprezentanți pentru Londra al 
tinerei noastre generații de scri- 
tneri îl Știți ! Să vi-i prezentăm 
și pe ceilalți nouă !

Cel de al doilea titular al to
tului de spadă este Constantin 
Duțu, exponent al redutabilului 
nucleu de spadasini format de 
prof. Ghinju la Electroputere- 
Craiova.

Șansele noastre la sabie vor 
fi apărate de studenții Politeh
nicii din Iași, Dan Irimiciuc și 
Dan Popescu. Ambii au concu
rat la Teheran, unde au obținut 
rezultate de valoare medie și, 
mai recent, la Havana, în „tur
neul speranțelor olimpice", unde 
Irimiciuc a ocupat locul secund,

Cu ocazia trecerii echipei 
române de tir prin Beirut, 
în cadrul primei săptămini 
internaționale de tir organi
zată în Liban, țin să-mi ex
prim marea mea bucurie de 
a o fi primit. Performanțele 
lor (n.r. ale sportivilor ro
mâni) remarcabile au confe
rit acestor competiții un înalt 
nivel tehnic, iar relațiile de 
prietenie pe care le-au avui 
cu diferite echipe și, în spe
cial, cu echipa libaneză au 
fost foarte fecunde.

îmi exprim speranța că 
echipa română va fi întot
deauna prezentă la viitoarele 
noastre întreceri de tir. în 
special, ca și Ia toate compe
tițiile sportive, în general.

(ss) dr. ISSAM HAIDAR 
directorul general 

al tineretului și al sporturilor

Organizarea competiției a fos 
la înălțime, la reușita ei aducin- 
du-și contribuția o serie de, per
sonalități din conducerea Federa-

Lotul baschetbalistelor 
de la Clermont-Ferrand

Echipa feminină de baschet 
Clermont-Ferrand (Franța) își 
începe turneul în țara noastră 
mîine, cînd va juca la Cluj cu 
Universitatea. In continuare, 
oaspetele vor evolua vineri la 
Brașov (cu Politehnica), sîmbă
tă (cu Politehnica) și luni (cu 
selecționata Capitalei) la Bucu
rești, iar miercurea viitoare își 
vor încheia turneul la Timișoa
ra, in compania Universității. 
Iată și formația franceză: Nata- 
șa Bebic. Colette Petro. Huguet- 
te Prat. Mireille Marsy, Fran- 
cette Petitgas, Michelle Escu- 
die, Milica Tojavici, Annie 
Prugneau, Maryse Sallois, Elia- 
ne Cheiltotz, Elisabeth Amaud. 
Antrenor: Guy Gaudot.

îlorctă dc la Budapesta

Falb-locul 8...
5—1. Este evident că dacă ar fi 
forțat puțin în asalturile cu 
Magnan și Parulsky — Drîm
bă s-ar fi situat printre frun
tașii turneului.

La rîndu-i, Falb, care s-a 
comportat bine pînă la fina
lă, nu s-a mai văzut la ulti
mul act al competiției, unde 
a reușit o singură victorie, la 
Lisewsky, cu 5—3. Avantajat 
de faptul că n-a tras în me
ciurile pe echipe, Falb — o- 
dihnit — ar fi putut realiza 
mai mult...

Iată cum arată clasamentul 
turneului final : 1. Jeno Ka
muty (Ungaria) 6 v., 2. J. 
Wojda (Polonia) 5 v., 3. J. CI 
Magnan (Franța) 5 v„ 4. R. Pa
rulsky (Polonia) 3 v„ 5.1. Drîm
bă (ROMÂNIA) 3 v„ 6. L. 
Kamuty (Ungaria) 3 v„ 7. L. 
Lisewsky (Polonia) 2 v., 8. I. 
Falb (ROMÂNIA) 1 v.

iar Popescu s-a clasat al IV-lea.
La floretă-fete, lotul este ex

trem de tînăr. în afara Adrianei 
Moroșan, care se află în primul 
an de studenție, vor participa 
Eva Lenghel, o elevă în virată 
de 16 ani („talentată la floretă 
și sîrguincioasă la învățătură" — 
cum spune antrenorul său, Al. 
Csipler) și Luminița Popescu, 
care cu cei 14 ani ai săi este 
mezina întregului lot și — s-ar 
putea — chiar a campionatelor.

O medie de virată destul de 
scăzută are și lotul de floretă- 
băieți, care cuprinde pe Tudor 
Petruș, student în anul I, pe 
Gh. Burlea și Aurel Ștefan, am
bii elevi de 17—18 ani.

O ÎNTREBARE 
ȘI O EXPLICAȚIE

Care este explicația acestei 
afluente de elemente foarte tine
re în lotul nostru pentru apro
piatele campionate mondiale ?

Federația de specialitate ar fi 
trimis la Londra sportivi care 
să se situeze mai aproape de li

ției Libaneze de Tir, inginer Mus- 
bah Natur — președinte, Maurice 
Tabet — vicepreședinte, Emil 
Nassar — secretar general ș.a. 
Din partea Direcției Generale’ a 
Tineretului și Sportului a fost 
prezent în permanență dl. Mou- 
hieddine Natur.

Sportivii noștri au fost încon
jurați cu atenție și multă sim
patie. Premiile au fost înmînate 
într-un cadru festiv de președin
tele Consiliului de Miniștri, dr. 
Abdullah Al Yafi. Domnia sa 
a avut bunăvoința de a se in
teresa de activitatea sportivă și 
vînătorească din țara noastră.

Lotul de trăgători români a 
fost primit ere către dl. dr. Issam 
Haidar, director general al tine
retului și sportului care a trans
mis și o scrisoare de mulțumire 
Federației române de tir.

în afara schimbului de expe
riență extrem de util pe care 
trăgătorii l-au făcut, gazdele li
baneze au organizat și o serie 
de excursii. Vizitarea orașelor — 
Saida (vechiul Sidon), Tyr, Byblos 
și mai ales Baalbek (vechiul 
Helliopolis) ne-au dat posibilitatea 
să cunoaștem îndeaproape civi
lizația modernă și antică impre
sionant de bogate în această 
țară.

Această primă întîlnire între 
trăgătorii români și libanezi a 
constituit astfel un început pro
mițător, pe. care ambele federații 
îl doresc a deveni tradițional. 
Și, , îptr-adevăr, trăgătorii liba
nezi vor fi prezenți pentru prima 
oară în țara noastră, la „Cupa 
Națiunilor44 și la „Marele Premiu 
Carpați" de la Tunari (1—8 sep
tembrie). îi așteptăm cu plăcere.

Dr. IOAN ALBESCU 
maestru al sportului

Cu balonul rotund în jurul lumii
AUSTRIA : Lipsește „dirijorul"

VIENA (corespondență spe
cială). Antrenorul austriac Er
win Alge continuă să aibă griji 
în legătură cu alcătuirea re
prezentativei de fotbal a Aus
triei care va intîlni la 1 mai 
la Linz, selecționata României. 
Nici al doilea joc de verificare 
susținut la Klagenfurt, cu o 
combinată a cluburilor Olym
pia Ljubljana — Maribor (care 
a jucat sub denumirea de re
prezentativa Sloveniei), nu a

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ 
A ROMÂNIEI

IN TURUL FINAL LA MINSK
MINSK, 8 (prin telefon). - 

Turneul internațional feminin 
de floretă „Cupa Bielorusiei" a 
continuat azi (n.r. — ieri) cu 
proba pe echipe. Reprezentativa 
țării noastre care concura în 
prima grupă alături de echipele 
Ungariei, Bielorusiei II și Bul
gariei a avut o foarte buna 
comportare cîștigînd comod 
toate întîlnirile susținute și s-a 

, calificat astfel pentru turul 
final.

Floretistele noastre au dis
pus de echipa Ungariei cu 13—3, 
de Bielorusia II cu 12—4 și de 
Bulgaria cu 15—1.

în finală s-au mai calificat 
reprezentativele Ungariei, Bie
lorusiei I și Poloniei.

mita superioară de vîrstă, dar 
nu a dispus de elemente cores
punzătoare. în succesiunea ulti
melor generații s-a înregistrat o 
criză de elemente înzestrate pen
tru scrimă și, mai ales, pentru 
floretă. Abia în timpul din urmă 
au început să se ridice noi suc
cesori pentru Ecaterina Iencie 
sau Ileana Drîmbă, pentru Ște
fan Ardeleanu, Ionel Drîmbă 
ori Mihai Țiu.

S-a considerat că este util 
să li se ofere acestor tinere spe
ranțe șansa de a participa în- 
tr-o competiție de mare anver
gură care le va da ocazia să 
acumuleze — mulțumită recep
tivității și seriozității lor — o 
experiență bogată. în mod fi
resc, o asemenea experiență, 
temeinic asimilată, le va permi
te să-și croiască,'apoi, mult mai 
lesne drumul spre culmile ierar
hiei mondiale.

Această situație caracterizînd, 
în special, capitolul floretă ne 
vom îndrepta speranțele spre cei 
ce vor mînui spada și sabia.

CASABLANCA 8 (Agerpres). — 
Etapa a 8-a a Turului ciclist al 
Marocului (Kheuifra — Meknes, 
155 km) a fost cîștigată fie fran
cezul Bernard, cronometrat cu 
4h 16:47,0. Primul dintre cicliștii 
români a sosit Ardeleanu (pe lo
cul 5) cu 411 17:17,0. Liderul cla
samentului, Gabriel Moiceanu, a 
sosit eu plutonul, cu timpul de

Decanul de vîrstă
La aproape : 34 de ani, Ga

briel Moiceanu este decanul de 
vîrstă al cicliștilor fruntași din 
țara noastră. Dar nu numai 
atit. Căpitanul echipei națio
nale este, pentru colegii săi, 
și un excelent exemplu de dîr- 
zenie și conștiinciozitate in 
pregătire. Lider în „Turul Ma
rocului", G. Moiceanu deține 
un bogat palmares : 3 etape
ciștigate în „Cursa Păcii", de 
două ori învingător în compe
tiția Paris — Rouen — Paris, 
peste 20 de titluri de campion 
al țării, locul I în „Turul Ro
mâniei" (1958) și in „Cursa 
Scînteii" (1965) etc.

TURNEUL selecționatelor de 
volei ale U.R.S.S. în Japonia : 
la Fukui, U.R.S.S. — Nichibo (f) 
3—2 ; U.R.S.S. — Japonia (m)
3—1 ; la Nagoya, U.R.S.S. —.

României.
După 5 
Smîslov 

■ (S.U.A.), 
cu cile

IN SALOANELE hotelului 
Ermitage din Monte Carlo 
se desfășoară un mare tur
neu internațional de șah la 
care participă 14 mari mae
ștri și maeștri internaționali 
din 10 țări. Printre concu- 
renți se află foștii campioni 
mondiali Mihail Botvinnik 
și Vasili Smîslov, precum și 
reprezentantul 
Florin Gheorghiu, 
runde, conduc 
(U.R.S.S.), Byrne 
Uhlmann (R.D.G.) 
3 p fiecare. Florin Gheorghiu 
a acumulat 2* 1 2/2 p. Șahistul 
român a remizat in runda a 
5-a eu americanul Byrne, 
după ce în rundele prece
dente cîștigase la francezul 
I.etzelter și remizase cu 
Uhlmann și Damianovici.

al clasamentului, echipa Benfi
ca Lisabona a fost învinsă cu 
2—0 de C.U.F.. Alte rezul
tate : Braga — Porto 2—3; 
Sporting — Varzim 1—0; Aca
demica — Guimaraes 3—0; 
San Joanense — Barreirense
1— 0; Tirsense — Setubal 0—0; 
Leixoes — Belenenses 1—0. In 
clasament pe primul loc a tre
cut acum Sporting cu 35 p, 
urmată de Benfica 33 p, F.C. 
Porto, Academica 29 p etc.

SPANIA : Derbiul Real Madrid 
—Barcelona a fost amînat

In etapa a 27-a a campiona
tului spaniol de fotbal s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Elche — Malaga 1—0; Sabadell 
— Real Sociedad 1—0; Valen
cia — Espanol 2—3; Cordoba — 
Sevilla 1—1 ; Betis — Saragossa
2— 1; Las Palmas — Pontevedra 
5—0. Meciul Barcelona — Real

grea, Ian Taits a stabilit un nou 
record mondial la totalul celor 
trei stiluri, eu excelenta perfor
manță de 510 kg (v.r. 502,500 kg).
Taits a doborît, de asemenea, 
recordurile lumii la „smuls” — 
153,500 kg și ia „aruncat*! —105,500 
kg.

Japonia (m) 3—0, Haitachi 
U.R.S.S. (f) 3—0.

CLASAMENTUL Olimpiadei 
de șah a nevăzătorilor, cu trei 
runde înainte de sfîrșit : 
U.R.S.S. — 24‘, 2 p, Iugoslavia 
23l/2 P, ROMÂNIA și R. D.

corespuns. Fotbaliștii iugoslavi 
au condus eu 1—0 la pauză și 
numai după mari eforturi, aus
triecii au' reușit să înscrie două 
goluri prin Parits și Kogelber- 
ger. In final, oaspeții au ega
lat. Iată echipa aliniată: Har- 
reither (Hodschar) — Eschmul- 
Ier, Glechner (Wahl), Stamm, 
Frohlich, Eigenstiller, Skovik 
(Hof), Parits, Sieber, Kogelber- 
ger, Macek. După joc, antre
norul Alge a fost nemulțumit 
de selecționabili : „Deocamdată 
nu vreau să critic nici un jucă
tor. Dacă și în următoarele 
partide de verificare ei nu vor 
corespunde, voi fi nevoit să fac 
multe modificări. Consider că 
lipsa unui coordonator de joc 
trebuie urgent rezolvată. Dacă 
vom avea un dirijor bun, ran
damentul reprezentativei noas
tre va fi cu mult mai mare. 
Sper că pînă la 1 mai, data 
meciului de la Linz, reprezen
tativa se va pune pe picioare.

După etapa de duminică a 
campionatului (a 20-a), conduce 
formația Rapid cu 33 p, urmată 
de Austria Viena 32 p, Wacker 
Innsbruck 29 p etc.

Rapid a terminat nedecis
1— 1 cu Admira Viena și A.K. 
Graz cu F.C. Austria (0—0). 
Alte rezultate: Viena Eisen- 
stadt — Austria Klagenfurt
2— 0; Wacker Innsbruck — Ra- 
denthein 4—1; A.S.K. Linz — 
Bregenz 2—0.

Karl POINTNER

FRANȚA : A început turneul 
U.E.F.Â.

In mai multe orașe din Fran
ța au început întrecerile celui 
de-al 21-lea turneu U.E.F.A. re
zervat echipelor de juniori. 
Iată primele rezultate: Elveția 
— Belgia 1-1; URSS — Olan
da 2—2; Cehoslovacia — Iugo
slavia 2—0; R.D. Germană — 
Grecia 1—1; Franța — Ungaria
3— 0; Anglia — Bulgaria 0—0; 
Portugalia — Scoția 2—0; R.F. 
a Germaniei — Italia 2—0.

NOU RECORD EUROPEAN
DE NATALIE

In cadrul unui concurs de na- 
tație, desfășurat la Praga, spor
tiva cehoslovacă Olga Kozikova a 
stabilit un nou record european 
în proba de 200 m liber, cu 
timpul de 2:14,7. Vechiul record 
era de 2:15,0 și aparținea înotă
toarei Danielle Dorleans (Franța). 
Recordul mondial al probei este 
deținut de Pam Kruse (S.U.A.) 
CU 2:09,7.

TÂLTS—510 KG LA SEMIGREA!
MOSCOVA. 8 (Agerpres). Cu 

prilejul unui concurs de haltere

Germană 21V2 p. Cehoslovacia 
2012 p. In ultima rundă Româ
nia a învins cu 3—1 Cehoslo
vacia.

REZULTATE obținute de a- 
tleții americani în concursul de 
la Berkeley (California) : Mc 
Cullough 13.3 la 120 yarzi gar
duri (la o zecime de secundă 
de recordul 
4 x 110 yarzi 
California a 
39,5.

mondial) ; ștafeta 
a Universității din 
realizat timpul de

masculină de gim-ECHIPA 
nastică a Ungariei a învins cu 
278.25 — 267,80 p selecționata 
Austriei, intr-un concurs cu 
exerciții liber alese. La indivi

dual, pe primul toc s-a clasat 
gimnastul maghiar Tihany cu 

55,75 p.

REPREZENTATIVA 
a Iugoslaviei a întîlnit 
meciuri 
cîștigînd 
și 6-3.

de polo 
în două
R.F.G..

cu 7-5
selecționata 

de două ori

ÎNVINGĂTORII tur-
tenis 

simplu masculin : 
U.R.S.S. (3—1 cu

IATĂ 
neului internațional de 
de la Nisa : 
Metreveli —
Moore — Australia în finală) ; 
simplu feminin : G. Sherriff — 
Australia (2—0 cu Lloyd — An
glia) ; dublu masculin : Metre
veli, Lihaciov — Battrick, 
Hutchins 2—0 ; dublu feminin :

înaintașul austriac Skocik a ratat o nouă ocazie... oprindu-se în 
plasa adversă. Fază din meciul dintre selecționatele Austriei și 

Sloveniei (2—2)
Foto : H. Siindhofer — Viena

UNGARIA : Honved — Ferenc- 
varos 4—1 !

Derbiul etapei a 7-a a cam
pionatului maghiar, disputat 
între formațiile Honved și Fe- 
rencvaros, a dat cîștig de cauză 
primei echipe, învingătoare cu 
scorul de 4—1 (2—1). Alte re
zultate : Csepel — Salgotarjan 
3—0; Vasas — Szeged 6—1; Du- 
naujvaros — Szombathely 0—0; 
Diosgyor — Gyor 1—1; Video
ton — Egyetertes 2—2; Pecs — 
Tatabanya 1—0; M.T.K. — Uj- 
pesti Dozsa 4—2. In clasament 
conduc Honved și Vasas cu cîte 
12 puncte, urmate de Szeged 
9 puncte, Dozsa, Csepel, Egye
tertes, Ferencvaros, Dunaujva- 
ros 8 puncte etc.

PORTUGALIA : Benfica — 
învinsă !

In etapa a 21-a a campio
natului portughez, fostul lider

desfășurat la Dubna, sportivii so
vietici au stabilit mai multe re
corduri mondiale, in limitele ca
tegorie? semimijlocii, Viktor Ku- 
rențov a realizat ia stilul împins 
169.566 kg (v.r. 158,300 kg), iar la 
totalul celor trei stiluri 472,500 kg 
(v.r. 470 kg). La categoria semi-

MECIUL Dl FOTBAL AUSTRIA - ROMÂNIA LA 30 APRILIE?
Colaboratorul nostru Karl Pointner din Viena ne-a anunțat, aseară tîrziu, că este posi

bil ca data meciului de fotbaj dintre selecționatele României și Austriei să fie modificată. Fede
rația de specialitate austriacă . intenționează să organizeze partida nu la 1 inai, așa cum' fusese 
inițial programată, ci marți 30 aprilie. Nu sînt menționate cauzele care au determinat 
această decizie, dar se subliniază că meciul va avea loc lă Linz, începînd de la ora 19,30, ora 
locală, Primăria orașului Linz și-a dat deja asentimentul pentru acecs‘ă nouă programare!

Spovedania unui atlet
Destăinuirile demifon- 

distului englez Allan 
Simpson, clasat pe 

locul II (fraudulos), în pro
ba de o milă din cadrul 
Jocurilor atletice ale Com- 
monwealth-ului, ediția 1966, 
au produs senzație în lu
mea sportivă. De fapt, 
mărturiile de acest gen 
devin tot mai frecvente, 
pe măsură ce se ampli
fică dezbaterea pe tema 
uitra-performanței, a solici
tărilor crescînde la care 

mo
larilor crescînde la 
este supus campionul 
dern.

Ne amintim recentul 
flict dintre Jacques 
quetiî și „puriștii" din 
arul organismului interna
țional de resort, scandali
zați la culme de afirma
țiile categorice ale singu
rului ciclist care a cîștigat 
de cinci ori Turul Franței. 
Din spusele lui Anquetil, 
rezultă clar 
stimulenților 
aproape

con-
An-
ca-

că folosirea 
chimici este 

___ _ inevitabilă, în
deosebi în acele discipline 
care solicită lesursele psi- 
hofizice, în mod violent 
și prelungit, dincolo de 
(imita normală. Pentru că, 
evident, o asemenea limită 
există, oricît am încerca să 
teoretizăm (ba chiar să de
monstrăm, din păca:e 1) 
relativitatea noțiunii... De
clarații similare au făcut, 
mai direct, sau mai pe 
ocolite, alți cîțiva cicliști 
de profesie, boxeri, fot
baliști, înotători etc.

Caracterul particular al 
„cazului Simpson" rezidă, 
însă, după părerea mea, 
în precizia detaliilor și în 
tardivitatea mărturiei. Tn- 
tr-adevăr, dacă ne gîndim 
bine, nimeni și nimic nu-l 
obliga pe medaliatul de la 
Kingstone să destăinuie, 
după doi ani, împrejurările 
secrete ale succesului său ; 
nimeni și nimic — în afară 
de propria-i conștiință. Ce

Ket, Sherriff
Gourway 2—1.

IN CUPA NAȚIUNILOR la 
rugby : Belgia — Spania 0-14 
(0-0).

ALERGĂTORUL francez Jean 
Pierre Jaussad, pe o mașină 
„Tecno", a cîștigat competiția 
automobilistică „Marele premiu 
Vigorelli" (formula 
șurată la Monza. El 
143.100 km în 58:21.9 
rară 147,108 km). Cel 
tur — 151,428 km medie orară.

3), desfă- 
a parcurs 
(medie o- 
mai rapid

. D’ORIOLA, pe calul Pomone, 
a cîștigat tradiționalul concurs 
hipic „Marele premiu al orașu
lui Pau“, terminînd cele două 
parcursuri fără nici o penali
zare.

sa
act izo-

pe care nu-l cunosc 
măcar din fotografie, 
căruia mi-ar face plă- 
să-i string mina, pen- 

sinceritatea crudă de

anume va fi declanșat a- 
ceastă necesitate interioară, 
tradusă printr-o confesiune 
publică totală ? Amănunte 
suplimentare, dacă există, 
nu ne-au parvenit pînă la 
ora de față, așa că sîntem 
obligati să recurgem la su
poziții.

Poate că Simpson a în
ceput să resimtă la un mo
ment dat consecințele ne
faste ale amfetaminei, 
poate că imaginea altor 
performeri, uzați pretimpu
riu, din motive misterioa
se, îl va fi făcut să pre
supună că infracțiunea 
nu constituie un 
lat, că răul este mult mai 
profund și mai răspîndiț 
decît s-ar crede... Nu mi 
se pare exclus ca acest tî
năr, 
nici 
dar 
cere 
tru .
care — chiar cu atita întîr- 
ziere — a dat dovadă, să 
fi meditat asupra perspec
tivelor tragice ale pseudo- 
sportului, biciuit zi si noap 
te de refrenul obsedant : 
„Depășiți limitele ! Depă
șiți limitele 1"

Depășind într-adevăr ori 
ce limită, goana derrrntă 
după isprăvi supraomenești 
ar putea transforma trep
tat stadionul, ringul, șo
seaua însorită în antica
mere ale viitoarelor aziluri 
pentru ex-fenomenele spor
tive — sau, mai grav, ale 
întunericului suprem, cum 
s-a întîmplat cu omonimul 
lui Allan, rutierul Tom 
Simpson, decedat în cursul 
ultimei ediții a Turului 
Franței...

înclin 
Simpson 
din această 
murătoare, 
ceasurile sale de insomnie.

să
a

cred că 
întrezărit 
viziune 
într-unul

Allan 
ceva 

cutre- 
din

Dan DEȘLIU

Beltrame,
Jim Clark

nu mai este...

un mi

condusă 
derapat

Comentatorll sportivi ai agen- 
(iilor de presă continuă să dedice 
un spațiu larg, în telegramele 
transmise în tot cursul zilei de 
ieri, tragicului accident de pe 
circuitul <le la Hockenheim (li.F. 
a Germaniei), în care și-a pierdut 
viața cunoscutul automobilist sco
țian Jim Clark, fost de două ori 
campion mondial.

Accidentul, petrecut cu pu
țin după startul cursei - con
țină pentru campionatul euro
pean (formula 2) — a produs 
o impresie deosebită. Organi
zatorii, pentru a evita agitația 
celor 60 000 spectatori prezenți 
în tribunele motodromuiui, au 
anunțat inițial că Clark a fost 
doar rănit, el fiind transportat 
cu elicopterul la clinica univer
sitară din Heidelberg. Abia 
după 4 ore, cînd ceilalți concu- 
renți luau plecarea pentru 
manșa a doua a Trofeului 
A.V.D., megafoanele anunțau 
moartea lui Jim Clark. Specta
torii s-au ridicat in picioare, 
pentru a ține, spontan, 
nut de reculegere.

Mașina Lotus Ford, 
de nefericiul pilot, a 
in cel mai ascuțit viraj al cir
cuitului, ce poartă numele 
„Cleștele de rac". Pista udată 
de ploaie poate fi una din cau- 
zel£ accidentului, deși pilotul 
englez Chris Irwin, care se afla 
la 250 m în urma lui Clark a- . 
firmă că mașina acestuia a în
ceput să derapeze „fără motiv 
aparent". Comisia de anchetă, 
care cercetează condițiile în 
care s-a produs tragicul acci
dent, emite ipoteza că alegerea 
cauciucurilor pentru o pistă 
udă n-a fost făcută cu suficient 
discernămînt, ele prezentînd o 
lipsă de aderență nejustificalâ

Cu Jim Clark, numărul ma
rilor ași ai volanului, care și-au 
pierdut viața pe pistă în ulti
mele două decenii, se ridică 
la 12. Tragica listă cuprinde a- 
semenea nume celebre ca Al
berto Ascari (Monza, 1955), De 
Portago (1957), Jean Behra 
(1959), Lorenzo Bandini (Monte 
Carlo (1967). De la reședința sa 
din Valcarce (Argentina), ma
rele automobilist sud-american 
Juan Manuel Fangio a decla
rat, aflînd vestea marții lui 
Clark : „Sportul cu motor pier
de pe cel mai bun pilot al său. 
Este o mare tragedie, care ne 
emoționează pe toți...".

Madrid a fost amînat datorită 
morții jucătorului Julio Cezar 
Benitez. In clasament continuă 
să conducă Real Madrid cu 37 
p, urmată de Barcelona. Las 
Palmas 34 p, Valencia, Atletico 
Madrid 32 p etc.
ELVEȚIA : Lugano pe primul 
loc

în campionatul elvețian, eta
pa a 18-a, s-au înregistrat re
zultatele : Chaux de Fonds — 
Grasshoppers 0-0; Lausanne — 
Servette 2—2; Lugano — Gran
ges 4—2; Zurich — Lucerna 
0—0; Sion — Bellinzone 2—0. In 
clasament conduce Lugano cu 
27 de puncte, urmată de Gras
shoppers Zurich, F.C. Basel 25 p.

PICCHI Â FOST 
OPERAT LA SOFIA

Din Solia se anunță că fotba
listul italian Armando Picchi, ac
cidentat sîmbătă în meciul Bul
garia — Italia, a fost operat ieri 
Ia Sofia, de un chirurg bulgar. 
El va rămîne în spital cel puțin 
o săptămînă,


