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RUCBYȘTII Dt LA „CONSTRUCȚIIti

VICTORIOȘI
10-3 cu C.U. Clermont Ferrand

sportivilor

că au pă- 
partidelor

Contlnulndu-și turneul în 
țara noastră, echipa de rugby 
C.U. Clermont Ferrand a întîl- 
nlt formația Institutului de con
strucții din București. Partida 
a luat sflrșit cu scorul de 10—3 
(5—0) în favoarea 
buoureșteni.

Oaspeții, cu toate 
rut obosiți datorită
anterioare, au practicat un joc 
modern, cu schimbări rapide de 
pe o parte pe alta a terenului. 
Mai menționăm la jocul oaspe
ților grămada bine pusă la 
punct în care a excelat talona- 
jul, prin Durif,, și jocul bun al 

■ fundașului Chatoix.
în prima parte a întîlnirii, 

francezii au atacat puternic, iar 
linia lor de treisferturi a 
funcționat ireproșabil. La un 
asemenea atac, jucătorul din e- 
Chipa gazdă, Wierdak, a avut 
o intercepție pe linia de trei- 
eferturi și a pasat lui Ghețu

O acțiune a 
treisferturilor 

rugbyștilor de la 
Institutul 
construcții 
meciul
C. U. Clermont 
Ferrand.

de 
in 
cu

MECIUL DE RUGBY
STEAUA -DUKLA PRAGA

Intîlnirea internațională ami
cală de rugby dintre Steaua și 
echipa cehoslovacă Dukla Praga 
va avea loc miercuri 17 
tn deschidere la partida 
bal Steaua — Progresul 
drul „Cupei României", 
dionul Republicii.

aprilie, 
de fot- 
din ca
pe sta-

START ÎN

care a sprintat șl 
încercare transformată, apoi, de 
Iacob. Grămada bucureștenilor 
a început să meargă tot mai 
bine. In această perioadă a 
jocului s-au evidențiat Wierdak 
și Nistor, cei mai buni jucători 
de pe teren.

La reluare, riposta francezi
lor a fost dîrză și după cîteva 
atacuri ei au reușit o încercare 
prin Peran, dar Chatoix nu a 
reușit să o transforme. Rug- 
byștii bucureșteni au preluat 
inițiativa acoperind mai bine 
terenul și reușind să mărească 
scorul prin încercarea Iui Ghe
țu, transformată de Ia cob.

Partida s-a încheiat în nota 
de dominare a jucătorilor de 
la Institutul de construcții care 
au reușit astfel frumoasa per
formanță de a învinge o echi
pă franceză 
ție.

Ultimul 
francezi va 
mlșoara.

a reușit o

SIMPOZION OLIMPIC

cu o bună reputa-

Joc al rugbyștilor 
avea loc joi la Ti-

La Casa de cultură a tinere
tului din sectorul IV a avut 
loc, recent, un simpozion cu 
tema 3 „Olimpiada albă". Cu 
acest prilej vicepreședintele 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, Marin 
Bîrjega, a prezentat expunerea 
„Scurt Istoric al Jocurilor O- 
limpice în general și al Jocu
rilor de iarnă în special". Ti
nerii prezenți au pus întrebări 
referitoare la Jocurile Olimpice 
de Iarnă la care au primit răs
punsuri amănunțite din partea 
vorbitorului. A urmat filmul 
„Olimpiada albă", însoțit de un 
comentariu al lui Cristian T°~ 
pescu, trimisul televiziunii la 
Grenoble.

MÎINE, SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

Mîine se vor disputa — pe terenuri neutre — 
sferturile de finală ale „Cupei României". Iată pro
gramul lor : Brașov : POLITEHNICA IAȘI — RA
PID ; Tr. Severin : C.F.R. TIMIȘOARA — DINA
MO BUCUREȘTI ; Sibiu : VAGONUL ARAD — DI
NAMO BACAU ; București : PROGRESUL — 
STEAUA.

PARTIDELE VOR ÎNCEPE LA ORA 18.
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Din carnetul cronicarului

zzD/vor/" brașovean ?

COMENTARIUL NOSTRU

DISTRIBUȚII CELEBRE...

„CUPA ȘCOLII
Din inițiativa Consiliului mu- 

nicipiului București al organi
zației pionierilor, în toate șco
lile generale vor fi organizate 
întreceri dotate cu „Cupa Șco
lii", începînd chiar din această 
săptămină. Vom reveni cu amă
nunte.

tt
C. P. P. AUREL — coresp.

Mulțl cititori se vor mira 
poate că în rândurile comenta
riului nostru nu ne vom ocupa 
nici de graficele de comporta
re, nici de procentele de punc
taj ale echipelor din prima Di
vizie, nici de indicii funcțio
nali și nici măcar de biomeca
nica șutului (necunoscută chiar 
și lui Pole care va ajunge — 
totuși curînd la mia de goluri!). 
Ne vom opri asupra unui fapt 
mult mai puțin însemnat, des
tul de rar apărut în progra
mele de lucru ale simpozioa
nelor, consfătuirilor, ședințelor 
de lucru ale tehnicienilor, spe
cialiștilor și teoreticienilor în 
problemele culturii fizice și 
sportului pentru simplul motiv 
că ține mai mult de domeniul

unei pregătiri psihologice a an
trenorului și... vai, cît de des, 
de domeniul întîmplării. E vor
ba de titulari și formații sudate 
în timp, de debutanți și de 
operațiunea de intrare în pri
ma divizie, PROMOVAREA.

Subiectul ni l-a sugerat’ un 
jucător de Ia A.S.A. Tg. Mureș. 
11 cheamă Sîrbu și a debutat 
ieri în echipa lui Bone și Voi- 
nescu. Nu, nu s-a întîmplat ni
mic deosebit la debutul lui ; 
dar el este al 26-lea jucător 
încercat, acesta este termenul, 
de A.S.A. în actualul campio
nat, 
rare 
cepe 
sub
tineretul, faceți loc

Faptul trădează o exage- 
în care fotbalul nostru în
să cadă. De la un timp, 
goana acestui „Promovați 

tinerelor

talente", s-a deschis ușa spre 
culise unor certe valori, încă 
utile fotbalului (Voinescu, Za- 
voda II, Bone, Călinoiu, Ozon 
și mai știu eu care). Dar, nu 
aici e drama. In continuare, 
ritmul promovărilor s-a ac
centuat; numărul jucătorilor a- 
păruți în meciurile de primă 
divizie în postura de debutanți 
crește vertiginos» Dar, o reali
tate tristă ne arată că promo
vările se fac cu o repeziciune 
și într-o cadență specifice unei 
probe de coborâre la schi și că 
renunțările se efectuează în a- 
celași ritm. E mai mult o joacă 
de-a promovarea, de o opera
țiune cu merite statice, în bună 
măsură.

Dacă veți cerceta fișele unor

avea curiozita- 
și etatea fot» 
vedeți că cel 
70%) au intre

se folosească 26 de 
Steagul roșu sau 

Mureș, 24 la Progre- 
Universitatea Craio- 
o mare diferență și

LA 21 APRILIE, TOȚI ȘCOLARII ÎN DEALUL SPIRII !

1!L“ BUCUREȘTI SE ANTR ENEAZĂ

campionate europene veți con
stata că grosul echipelor nu în
trebuințează mai mult de 13 
jucători, în medie, pentru com
petiții cu minimum 30 de eta
pe. Și dacă veți 
tea să verificați 
baliștilor o să 
mai mulți (cam
25—30 ani. Admitem realitatea, 
tot tristă, că jucătorii români 
se „termină" mult mai devre
me. Și sîntem de acord și cu 
constatarea că infuziile de ti
nerețe își au rolul lor emula- 
tiv. Dar de aici și pînă la a 
ajunge să 
jucători la 
A.S.A. Tg. 
sul, 23 la 
va, există
ca explicații și, mai ales, ea 
randament. Mai ales că exem
plele celor care au reușit să se 
mențină în actualitate și peste 
granița celor 30 de ani în fot
balul nostru, de la Pavlovici, 
Vogi, Dobay, Baratki pînă la 
Constantin sau Pahonțu 
lelor noastre; pledează 
o mai mare constanță și 
în utilizarea jucătorilor.

Iată încă un element peste 
care se trece prea ușor cînd e 
vorba de o competiție de du
rată Și regularitate cum este

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a

COPIII ai zi» 
pentru 
duratăCluj. Antrenorii Iotu

lui, sub conducerea lui 
E. Iordache, s-au ori
entat spre următorii 
jucători: Dragnea, Ni- 
culescu, frații Mocanu, 
Popescu, Badea, Con- 
durache, Matei, Iorda
che, Belea, Ștefănescu, 
Tănăsescu și Petreanu. 
După cum observați, 
lipsește extrema dreap
tă a naționalei, Radu 
Ionescu, pe care Pro
gresul, utilizîndu-1 in
tr-un meci oficial, I-a 
scos din prevederile re
gulamentare ale meciu
lui nostru. Joi, 
București va juca 
„Mașini - unelte"
campionatul orășenesc.

După primul antre
nament al reprezentati
vei liceelor Capitalei 
(„L“ București) desfă
șurat zilele trecute, pe 
stadionul Voința, am 
solicitat părerea prof. 
Tr. Tomescu, metodist 
la Consiliul municipal 
pentru educație fizică 
și sport:

„Avînd la dispoziție 
un lot lărgit de jucă
tori, circa 30, am pro
cedat la un trial, con- 
stînd în meciuri direc
te între patru echipe, 
urmînd ca la antrena
mentele viitoare să-i 
„rulăm" pe cei 13 jucă
tori reținuți, din care 
vom alcătui formația ce 
va fi opusă lui „L“

RĂSPUND:
PREZENT!

„L“ 
cu 

din

y-v;-

U.S. CIVITA NOVA, LA BOX
lecționatei de tineret : luga, Ni- 
colau, Cuțov și Ene. Boxerii 
italieni vor susține o nouă în- 
tilnire la Galați, în ziua de 23 
aprilie. Adversarii lor vor îl 
pugiliștii de la C.S.O.

dimineață, gală În
de box in Capita- 
Bucureșii — Unio- 
Civita Nova (Ita-

DINAMO
Duminică 

temațională 
lă : Dinamo 
ne Sportive
lia). In echipa dinamovistă vor 
evolua și patru titulari ai se-

SFÎRȘIT DE STAGIUNE LA SCHI
„Cupa Federației", concursul 

tradițional prin care se încheie, 
la începutul lunii aprilie, acti
vitatea oficială a sezonului de 
schi, s-a desfășurat, de astă 
dată, intr-o atmosferă de iarnă. 
Este drept, în jurul Virfului cu 
Dor se aflau doar petice de ză
padă (deci, decor specific de 
primăvară), dar cerul înnourat, 
din care cădeau fulgi de zăpa
dă înghețată, temperatura scă
zută și vîntul șfichiuitor dădeau 
impresia că ne aflăm de abia 
la început de sezon. Aceasta în 
prima zi, deoarece in cea de a 
doua temperatura a urcat pu
țin, prea puțin pentru a reda 
atmosfera de aprilie, dar sufi
cient pentru a înmuia zăpada 
și a crea dificultăți schiorilor, 
mai ales celor cu numere

start mari. Trebuie să preci
zăm, însă, că Ia cursa inaugu
rală a întrecerii, zăpada a fost 
excelentă (fim înghețat), ceea 
ce a permis celor din prima 
grupă să se întreacă de la egal.

Referitor la concursul pro- 
priu-zis, trebuie să menționăm 
de la început că a fost unul 
dintre cele mai reușite 
zonului. 
de a-și 
mares ul 
vergură

ale se- 
dorința 
în pal- 
de an- 
de po- 
măcar 
dispu-

cuceri 
necesar 
sezon (cei din 
și mai slabi),

Stimulați de 
înscrie numele 
unei competiții 
(cei mai buni),

sibilitatea de a 
acum punctajul 
telor viitorului 
Dlutonul secund
avînd condiții organizatorice și 
atmosferice favorabile, schiorii 
au aruncat în luptă întreaga lor 
capacitate tehnică,

Reprezentativa școli
lor generale va întîlni 
miercuri, pe stadionul 
Republicii, echipa 
.juniori Metalul.

Și o ultimă constata
re : după numeroșii co
legi prezenți la trial, 
bănuim că galeria 
„L“ București va 
la 21 aprilie foarte 
ternică".

MM MULTE
ÎNTRECEBI

CA NICIODATĂ!
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Ică și. lucru destul de rar tntîl- 

nit în acest sezon, au dat do
vadă de multă combativitate, 
realizînd, spre satisfacția publi
cului (din păcate, foarte re- 
strins), un spectacol agreabil.

Cît privește cursele, vom a- 
minti, în primul rînd, de cea 
de slalom uriaș, desfășurată pe 
un traseu scurt, în două man
șe. A fost o soluție fericită, 
prin care s-a demonstrat că, 
dacă există dorință și capaci
tate, un slalom uriaș poate ti 
organizat chiar și atunci cînd 
pîrtiile nu oferă decît puțină 
zăpadă. Proba tare a concursu
lui, care a decis, de altfel, pe 
cîștigătorii „Cupei Federației", 
a fost slalomul special. Șocați 
de eșecul suferit în prima zl 
în fața mai tinerilor lor colegi, 
Tăbăraș, Gohn și Gh. Bălan 
au asaltat cu mult aplomb po
zițiile fruntașe. Dorința de re
facere a prestigiului, dar, desi
gur, și plusul de tehnică și ex
periență și-au spus . cuvîntul, 
ei ocupînd trei din cele patru 
locuri fruntașe. Diferențele mi
nime vorbesc de la sine despre 
dirzenia cu care s-a luptat,

WWW®

D. STANCULESCU

(Continuare în pag, a 2-a)

Prima reunire a componenților lotului reprezentativei liceelor bucureștene a 
fost urmărită de numeroși colegi și prieteni. Și, după cum se vede în secvența 
surprinsă de fotoreporterul nostru V. Bageac, ei n-au avut ce regreta 1 Antici

pații plăcute pentru 21 aprilie..

tactică, fizi-

u
Xl-a. ediții a „Cupei Fe- 

Foto : A. NEAGU
Dan Cristea, cîștigătorul celei de-a 
derației“.

I
I
I
I

REFLECȚII DUPĂ O VICTORIE

polonezi — 
și Lech 

elvețian — 
un austriac

LONDRA, 15 (prin telefon). — 
Pe tabelul turneului final a! 
probei de spadă din cadrul 
Campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret, afișat 
luni după-amiază la Cristall 
Palace, au figurat doi trăgători 
sovietici — Igor Samușkin și 
Valeri Rossar, doi 
Zbigniew Matveev 
Kosziejowski, un 
Christian Stikker și
— Karl Heintz Muller. Ultimul 
este cel care a barat duminică 
drumul lui Anton Pongraț în 
această reuniune sportivă a ce
lor mai buni șase spadasini de 
perspectivă din lume.

Ce s-a întîmplat cu Pongraț ?
Luni dimineață, reprezentan

tul nostru a întîlnit, în recali
ficări, pe vest-germanul Behr, 
la care a cîștigat primul asalt 
cu 5—4, dar căruia l-a cedat în 
asaltul următor cu 5—1, iar în 
asaltul al treilea — cel decisiv
— cu 5—4.

Acest din urmă episod a fost

de o tensiune maximă, pentru 
că el a debutat cu două lovi
turi duble. Apoi, Behr, a reușit 
să ia avantaj cu o tușă dato
rită căreia a terminat învingă
tor, deoarece i-au urmat alte 
două lovituri duble...

Trebuie să spun că Anton 
Pongraț a luptat din răsputeri 
pentru victorie, dar — se pare 
— ultimei noastre speranțe i-a 
fost împovărat prea mult bra
țul și astfel el a cedat unui ad
versar pe care, în alte împre
jurări, cu siguranță că l-ar fi 
întrecut.

Să revin la turneul final de 
spadă. Acesta a confirmat va
loarea trăgătorului sovietic Sa- 
mușkir,, care se detașase încă 
de duminică în primul tur al 
probei. In finală, seria victo
riilor sale a fost știrbită doar 
de o dublă înfrângere în asaltul 
cu M filler, în care 
timpului regulamentar

(Continuare în pag.
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Renăscind parcă din propria lui ce
nușă, ciplismul românesc iși face 
marcată prezența in arena interna
țională, ulmindu-i pe cei care-i cu
nosc baza de mase (restrînsă la con
diții de „laborator"), baza materială 
(importăm *biciclete, baieuri șl piese 
de schimb in cantitate mai mică decit 
orice club serios din țările cu tradi
ție, pe care, uneori, paradoxal, le în- 
trecem în competiții oficiale de an
vergură) și calendarul competițional 
intern (mai sărac decit cel extern...). 
Băieții lui Nicolae Voicu l-au încin- 
tat pe Bahamontes în cursa 
— San Sebastian, pe care

gat-o depășind orice așteptări, iar 
continentul african, echipa atit 
hulită in „Tour d’Annaba" a cîștigat 
„Turul Marocului"! Sînt performanțe 
dincolo de previziunile normale (știin
țifice — dacă vă place cuvîntul), din
colo de realitate. Ele sînt obținute 
datorită condițiilor excelente pe care 
le au o mină de alergători selecțio
nați in 
ambiții 
norii și 
sportul
tuturor... intemperiilor. Seniorilor și 
cadeților Ii se cuvin, 
isprăvi.

pe 
de

ca acum să se uite condițiile vitrege 
in care-și fac meseria și să II se 
pretindă în „Cursa răcii", în „Turul 
Franței" pentru amatori și Ia Jocu
rile Olimpice să repete rezultatele 
acestor întreceri care — totuși — sînt 
niște competiții de mina a doua...

Ciclismul românesc n-a mai cucerit 
primul loc într-un tur ciclist desfă
șurat in străinătate de acum aproape 
20 de ani. Atunci, Nicolae Ion Țapu 
prezenta în „Turul Poloniei" o echipă 
de vedete, in fruntea căreia se afla 
Marin f'iculescu. Un tur ciclist na
țional este, uneori, mai greu de 
cîștigat decît un campionat mondial.

I
I
I
I

f© început sezonul sportiv în aer 
Bs '. er- Cu atrăgătoare întreceri 
MJ' tinerești, cu fete și băieți — 
i/șj mii — ce își dispută întîie- 
® £ tațea sub marea cupolă albas

tră a primăverii. Trebuie pro
fitat, deci, de acest splendid anotimp, 
de viitoarele zile călduroase, organi- 
zîndu-se — acum, în anul olimpic — 
mai multe concursuri ca niciodată I Tra
diții există, activiști sportivi cu dragoste 
și experiență, de asemenea. Va treoui 
doar reanimată flacăra tinerească a în
trecerilor de masă I

Ne gîndim la acel mare festival spor
tiv,, comunal, „duminica cultural sporti
va care prin farmec și originalitate 
iși croise drum în întreaga țară forța 
acestei îndrăgite competiții de masă a 
fost aprinsă în urmă cu 11 ani în co
muna Coteana, răspîndindu-se apoi la 
iSIâtioara, Horezu, Oporelu. Ca orice 
lucru bun, folositor, care place. Care 
aduce în tribunele frumoaselor stadioa- 
ne din Goicea Mică sau Goicea Mare, 
de pildă, toată suflarea din comună I 
Explicabil : „duminica cultural-sporiivă" 
înseamnă o mică olimpiadă locală : 
fanfară, defilarea pionierilor, a tineri
lor din ansamblurile artistice, a sute
lor de sportivi care se vor întrece în 
acea zi pe stadion, sau pe scena tea
trului de vară comunal.

Ne gîndim, de asemenea, la acele 
pasionante întreceri ce aveau loc în 
fiecare an (în ultima vremp tot mai 
puține din păcate) și care se numeau 
— după profesia participanfilor — 
.Olimpiada forestierilor", „Olimpiada 

„Olimpiada pietrarilor", 
„wumpiaaa sanitarilor" ș.a. La acele 
serbări cîmpenești organizate cu fast 
și bun gust în pădurea Sarului, sau în 
alte locuri _ pitorești din țară. La acea 
„Zi de odihnă activă" de pe malurile 
Ărgeșului, Dornei sau Oltului, care în
semna atîtea și atîtea întreceri spor
tive inedite, atrăgătoare prin sponta
neitatea și tinerețea lor.

Acestea ca și multe alte asemenea în
treceri de masă, pot fi îndrăgite de 
sportivi, se pot împămînteni, devenind 
tradiționale și-apoi necesare tinerilor și 
vîrstnicilor deopotrivă. Deci, să li se 
acorde atenția cuvenită I Să fie reaprin- 
să torța pasiunii pentru astfel de com
petiții de masă, care polarizează în 
jurul for. mii de tineri. Să se profite de 
acest minunat anotimp, de viitorul se
zon cald, înscrijndu-se pe agendă, 
acum, în anul Olimpiadei — mai mul
te concursuri ca niciodată I

E o obligație a tuturor I Ea va onora, 
în primul rînd, Comitetele comunale 
U.T.C., consiliile < 
din G.A.S. și C.A.P.......................
de activiști și instructori sportivi din 
noii ’ 1 ' ' ‘ ”
five.

fanfară, defilarea

»
tractoriștilor", „L....
,Olimpiada sanitarilor'

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

lot și ambiției, extraordinarei 
pe care biroul federal, antre- 
alergătorii o au de a face ea 
cu pedale să supraviețuiască

Bordeaux 
au cîști-

după aceste 
felicitări. Dar, nu ne-ar mira

mai mul

TURNEU DIN BULGARIA

G. MOICEANU L ARDELEANU I. STOICA N. CIUMETi GH. MOLDOVEANU

S-
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asociațiilor sportive
’. — întreg colectivul I

y. >■ iw>. vx». V» t apuiiivi U!ll n 
le organe locale ale mișcării spor-
3. I

Vasile TOFAN

LUPTĂTORI ROMÂNI LA MARELE

In zilele de 19, 20 șl 21 aprilie 
va avea loc Ia sevlievo (Bul
garia) „Memorialul Kolov șl 
Petrov", turneu internațional 
de lupte libere șl greco-ro- 
mane. Federația bulgară a tri
mis invitații luptătorilor din : 
U.R.S.S., Turcia, Ungaria, 
Iran, Suedia, Cehoslovacia, 
România, Italia, Iugoslavia, 
R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Mongolia, Mexic, Cuba, 
Elveția, Finlanda, Franța și 
Austria. Printre cel care vor 
face deplasarea mîine sînt : 
Gh. Berceanu, Fi. Ciorcilă, I. 
Gabor, C. Bușoiu (greco-șo- 
mane), Gh. Stan, I. Marton, P. 
Poalelungi șl Șt. Stîngu (li
bere).

t
Â
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Primăvara a renăscut, 

pare, 'pasiunea bucureștenilor 
pentru echitație. Poate, pentru 
că la fiecare din concursurile 
acestui început de sezon zilele 
au fost atli de frumoase. Poate, 
pentru că — rispunzînd unei 
reale nevoi de popularizare a 
călăriei — federația de speciali
tate a avut lăudabila inițiativă 
de a organiza două competiții 
cu intrare gratuită. Dar, cu si
guranță, afluența de public (du
minică tribunele au fost pline) 
se datorește — în primul rind — 
atracției pe care o poate exerci
ta acest sport.

Așadar, succes de popularitate 
— o probă grea, dar fără de 
care nu se poate merge mai de
parte. Două elemente au avut 
pondere în trecerea acestui prim 
examen : consecvența în organi
zarea întrecerilor (deocamdată 
numai în probele de obstacole) 
ți renunțarea la competițiile 
programate pe două sau chiar 
trei zile, în favoarea unui redus 
concurs duminical.

Duminică, sutele de spectatori 
au urmărit cu ineîntare un spec
tacol sportiv excelent, cu toate 
că Pinciu, Langa, Bărbu- 
ceanu și ceilalți maeștri ai par
cursurilor de obstacole, ca și 
Specialiștii probelor de dresaj nu 
figurau pe listele de start.

Ceea ce a putut să înlocuiască 
aceste absențe (de 
vate de planul de 
călăreților fruntași) 
siva participare a
Faptul comportă comentării pen
tru că această participare re
cord — deși regulamentul în
grădea oarecum înscrierile — 
a fost dublată de o evoluție sur
prinzător de bună a majorității 
tinerilor călăreți. Numeroșii re
prezentanți ai cluburilor bucu- 
reștene au executat parcursuri 
fără greșeală, de o manieră care 
arăta că nu peste mult timp — 
posibil chiar in acest sezon — pot 
concura cu succes alături de că
lăreții consacrați. Și, să mai 
spunem că echitația noastră are 
nevoie de cît mai mulți călăreți 
tineri, talentați care — pregătiți 
in continuare de antrenorii care 
pînă acum au manifestat nu nu
mai pricepere, ci și pasiune în 
munca lor — să continue tradiția 
unei prestigioase 
sportului călare in 
națională ?

Pledoarie reușită 
musețea și spectaculozitatea în
trecerilor de călărie, competiția 
de duminică a fost — totodată — 
dătătoare de multe speranțe. 
Sezonul este abia la început...

STEAUA - SUCCES 
PE TOATA LINIA!

Etapa a III-a a campionatu
lui național de scrimă pe e- 
chipe a aparținut integral 
trăgătorilor de la Steaua. Du
pă ce sîmbătă ei reușiseră să 
învingă „4“-ul Petrolului, cu 
14—2, a doua zi campionii 
țării au mai adăugat în pal
maresul lor alte două victorii 
— la Medicina Tg. Mureș, tot 
cu 14—2 și la Universitatea 
București, cu 11—5. Oamenii 
ds bază ai formației bucureș- 
tene au fost Drîmbă, care a 
obtinut 10 Victorii în trei me
ciuri și Falb, cu același nu
măr de asalturi cîștigate.

IN FAJA HLEIIHII

E. Boiangiu (cu calul Gratis), trecînd peste un „oxer".
Foto i V. BAGEAC

UN POST SCRIPTUM
LA CRONICA HIPICA

altfel motî- 
pregătire a 
a fost ma- 
tineretului.

prezențe a 
arena inter-

pentru fru-

Plăcerea de a consemna o a- 
sistență numeroasă la o reuniu
ne obișnuită, n-a fost un eveni
ment neobservat pe hipodromul 
din Ploiești. El denotă că aler
gările de cai — chiar în ac
tuala fază de provizorat orga
nizatoric — se bucură de aten
ția amatorilor de sport.

Evident, o atare satisfacție nu 
poate fi' unilaterală. Ea trebuie 
să fie consemnată în dublu sens, 
adică să ofere și celor ce frec
ventează cîmpul de curse o sa
tisfacție deopotrivă de vie. Alt
fel, fenomenul își va pierde con
tinuitatea.

Nu .este un secret faptul că 
hipodromul din Ploiești nu co
respunde cerințelor moderne.

Tribuna amintește ceva din 
exhibiția aviatică a lui Bleriot 
pe cîmpul Cotrocenilor în 1912, 
iar vizionarea fiecărei alergări 
devine o problemă de unghi op
tic foarte complicată.

Fără intenția de a fi statisti
cian, un soi de sondaj mi-a re
levat unele aspecte interesante, 
denotînd că publicul participant 
cere mai mult simț de răspun
dere din partea celor ce au obli
gația unor gazde gospodare.

Din cele cîteva răspunsuri co
lecționate voi releva numai 
două.

AUREL ENE, strungar. Uzine
le „1 Mai“ Ploiești : „De patru 
ani alergările de trap m-au cap
tivat. Sînt nelipsit de la orice 
reuniune, nu atît pentru joc, cît 
ca să urmăresc frumusețea aler
gărilor. Uneori, ele sint pasio
nante. Dar dacă stau în tribună, 
nu înțeleg să mă expun răcelii. 
Întotdeauna este un curent teri
bil. Dacă s-ar așterne măcir 
niște prelate care să acopere 
spatele tribunei, vîntul n-ar mai 
sufla din toate părțile. Sper că 
nu sînt un spectator mofturos 
pretinzînd un asemenea lucru".

CLAUDIA IONESCU, str. Ca
meliei 6, Ploiești. „Cînd am pri
lejul, vin să asist la cursele de 
cai. îmi plac. Dar ca să le ur
măresc cîteva ore numai în pi
cioare, sprijinindu-mă de o bară, 
mi se pare obositor. Lipsesc băn
cile lingă grilă".

Evident, răspunsurile de mai 
sus nu pot fi socotite preten
țioase. Ele cer maximum de bu
năvoință și... minimum de in
vestiții. Ca atare, le supun aten
ției tov. Mircea Popa — directo
rul administrativ al hipodromu
lui — spre..; conformare.

Dar îmi permit să adaug și 
amănuntul că publicul spectator 
are datoria să folosească băncile 
în mod civilizat, fără să le mute 
după bunul plac sau să le dete
rioreze. E vorba de un bun ob
ștesc. Bunelor măsuri gospodă
rești pe care le așteptăm, trebuie 
să li se răspundă cu aceeași 
grijă !

CLASAMENT
DIVIZIA A FEMININ

1. Rapid 15 14 1 44: 7 29
2. Dinamo 14 13 1 41: 7 27
3. Penicilina 15 11 4 35:16 26
4. C.S.M. Sibiu 14 8 6 31:26 22
5. C.P. București 14 8 6 27:27 22
6. Farul 15 7 8 29:32 22
7. Univ. Craiova 14 4 10 13:35 18
8. Univ. Cluj 13 3 10 15:32 16
9. Medicina 14 2 12 12:36 16

10. Drapelul roșu 14 1 13 10:39 15

DIVIZIA B
SHblUr

SERIA
1. înainte Tim.
2. Politeh. Tim.
3. Electroputere
4. Univ. Tim.
5. Univ. Craiova
6. Șt. Petroșeni
7. Gloria Arad
8. Creația Bv.

SERIA

a n-A
14 13
14 9
14 9
14 8
14 6
14 5
14 4
14 2

A

1
5
5
6

III-A

9 17:29
3 11 15:39
3

14
12

17
15

La floretă fete, Steaua a 
susținut un singur meci, cu 
Medicina l'g. Mureș, de care 
a dispus cu 10—6. Olga Or- 
ban-Szabo și Ileana Drîmbă 
au punctat de cite 3 ori, Eca- 
terina Iencic și Suzana Arde- 
leanu de cîte două ori. De 
partea cealaltă este de remar
cat comportarea excelentă a 
Suzanei Saplontai, care a ob
ținut trei victorii : 4—2 cu
Drîmbă și 4—3 cu Iencic și 
Ardeleanu. Este un succes 
fără precedent al tinerei flo- 
retiste din Tg. Mureș (18 ani), 
atestînd o formă foarte bună 
și care trezește întrebarea i 
de ce n-a fost inclusă în Io
tul de tineret pentru Londra? 
Saplontai a realizat maximum 
de victorii și în cel de-al doi
lea meci din această etapă, 
cu Universitatea, pe care Me
dicina Tg. Mureș l-a cîștigat 
la tușe (44—48).

La spadă, într-un meci care 
se anunța echilibrat, Steaua 
a învins pe I.C.F. cu 13—2.

în fine, la sabie Steaua a 
reușit să se detașeze net în 
meciul cu Dinamo ~ 
(12-4).

Iată și celelalte 
tehnice. FLORETĂ 
versitatea — Petrolul 10—6. 
SPADA : I.C.F. — Universita
tea 8—8 (64—66).

MASCULIN : A.3.A.
Ind. sirmei C, Turzii 3—0 (8, 
10, 12), Cooperatorul Șknl. Sdlv.- 
Pedagogic Tg. Mureș 3—-2 (—10, 
12, —13, 7, 14), Politehnica CSuj- 
Pedagoglc Oradea 8—0 (12, 9, 
7), Progresul Suceava-C.F.R. 
Cluj 3—1 (—10. 3, 13, 2), Uni
versitatea Timl^oara-Gloria A- 
rad 3—1 (6, 6, —8, 6). Creația 
Brașov-Electroputere Craiova 
1—3 (6,—II,—10,—2). înainte Ti. 
mișoara-Știinița Petroșeni, 3—0 
(7, 2, 10). Semănătoarea Bucu- 
rești-Medicina București 3—0 
(12, 3, 11). Universitatea Bucu- 
rești-Construcții București 3—2 
(14, 11, —8, —15, 14), Politehni
ca Brașov-Progresul București 
3—1 (—15. 8, 10, 7). Politehnica 
Iași-Dacia Brăila 3—0 (2, 12,
11), Universitatea Cratova-Po- 
litehniea Timișoara 3—0 (12, 12, 
10).

MASCULIN SERIA I
11
10 

9 
8 
6 
4 
3 
3

1. A.S.A. Sibiu
2. Politeh. Cluj
3. Ind. s. C. Turzii
4. Prog. Suceava
5. C.F.R. Cluj
6. Cooperatorul
7. Pedag. Oradea
8. Ped. Tg. Mureș

14
13
14
14
13
13
14
13

25
23
23
22
19

Brașov

rezultate
B. : Uni-

T. ST.

FUS
BUCUREȘTI. — Pe stadio

nul Olimpia, s-a desfășurat 
„Crosul Tineretului". Au par
ticipat un număr record de 
concurenți: 763 ! Primii trei 
clasați : 500 m junioare II — 
1. A. Besliu (Șc. generală 
80), 2. P. îonescu (Ș.G. 196), i 
3. C. ~..........
600 m juniori II — 1. Șt. 
Radu (Ș.G. 77), 2. Al. îonescu 
(Ș.G. 86), 3. S. Popescu (Ș.G. 
69) ; 700 m junioare I — 1. A. 
Manolache (Lie. 43), 2. V. Du
mitrescu (Lie. 43), 3. El. Ion

Chifimia (Lie. 39);
- - - — j

LA CRAIOVA:

1. Prog. Buc.
2. Politeh. Bv.
3. Semănătoarea
4. Unlv. Buc.
5. Politeh. iași
6. Medicina Buc.
7. Construcții Buc.
8. Dacia Brăila

14 13
14 12
14
14
14
14
14
14

9
6
5
5
5
1

27 
26
23
20
19

5 31:25
8 26:32
9 24:30
9 24:34 19
9 22:35 19

13 22:39 15

12 3
SERIA A II-A

13 13
7
8
7
6
5
3
4

14
12
13
14
13
14
13

9 14:31 15

26
21
20

9

FEMININ : Universitatea Ti- 
mișoara-Medicina Tg. Mureș 
3—2 (11, 12, —2, —16, 7), Medi
cina Cluj -Corvinul Deva 1—3 
(12, —7, —6. —9), Pedagogic 
Oradea-Lic. N. Bălcescu Cluj 
3—2 (—9, —13, 2, 5, 5), Sănăta
tea Arad-Șc. sp. Oradea 3—1 
(8, —8, 8, 7), Voința M. Ciuc-
1. C.F. București 1—3 (—11, 10, 
—12, —6), Flacăra roșie Buc.- 
Politehnica Brașov 3—1 (4, —9,
2, 3), Tricotajul Brașov-Știința 
Găești 3—0 (12, 7, 1), Universi
tatea București-Viitorul Bucu
rești 0—3 (3, 12, 3), Politehnica 
Galați-A.S.E. București 3—0 
(5, 2, 11), Șc. sp. Bacău-Progre- 
sul București 0—3 (13,

FEMININ SERIA

1. I.C.F. Buc.
2. Voința M. Cluc
3. Șc. sp. C-ța
4. Sănătatea Tîrg.
5. Tricotajul Bv.
6. Politeh. Bv.
7. Flacăra r. Buc.
8. știința Găești

SERIA A III-A
14 11 3 38:15 25
12 11 1 35: 6 23
13 9 4 29:17 22
14 8 6 27:23 22
13 8 7 22:24 19
14 5 9 20:33 19
14 3 11 13:34 17
14 1 13 8;39 14 

consumat ulti-

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

Duminică s-a
ma etapă a diviziei B, rămînînd 
de disputat două partide la 
masculin și zece la feminin.

NICOLAE SOTIR
ANTRENOR FEDERAL

5, 5).
I

1. Univ. Tim.
2. Med. Tg. Mureș
3. Corvinul Deva
4. Sănătatea Arad
5. Medicina Cluj

12 12
13 9
13 9
12 9
14 3

0 36: 5 24
4
4
3

11

33:17 22
29:18 22
28:12 21
16:37 17

Antrenorul emerit NICOLAE 
SOTIR, întors recent din Fraru 
ța, unde a funcționat ca direc
tor tehnio național, a fost nu
mit ieri în funcția de antrenor 
federal. El se va ocupa de vo
leiul feminin, în redresarea 
căruia îi urăm deplin succes, 
cu toată nădejdea și încrederea 
în priceperea sa.

CONCURSURI...
(Lie. 39) ; 800 m juniori I —
1. Gh. Cosim (Gr. șc. Chi
mie), 2. Șt. Georgescu (Ș.G. 
80), 3. Ad. Vitulescu (Flacăra 
roșie) ; 800 rn senioare — 1. M. 
Pantea (Tes. Borangicul),
2. C. Chețan (Biofarm), 3. El. 
Ilie (Gr. șc. Chimie) ; 1800 m 
seniori — 1. M. Mardare (Fla
căra roșie), 2. P. lori (Tim
puri noi), 3. I. îonescu (Sta
tistica). (A. PĂPĂDIE — co- 
resp.).

PETROȘENI. — 44 de atleți 
din localitate și din Petrila, 
au concurat pe stadionul Jiul. 
Starea pistei, a sectoarelor 
pentru sărituri și aruncări, 
total necorespunzătoare, a in-

Halterele... in anticameră

REZULTATE...
fluențat rezultatele. Singu
rele acceptabile : 11,2 la 100 m
— Mircea Niculescu și 2:05,0 
la 800 m — Vasile Ularu. 
(S. BALOI — coresp. prin
cipal).

BUCUREȘTI. — Concurs de 
verificare a sprinterilor di- 
namoviști, pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare. Cei mai 
buni : Constantin Nichifor — 
10,6 la 100 m, Ion Rățoi — 
52,8 la 400 mg, Cristian Da- 
nielescu — 9,3 la 80 m ju
niori II, Ruxandra Marinescu
— 12,5 la 100 m fete.

PREGĂTIRI...

în 1953 și 1955, Vasile Bec- 
teraș cucerea titlul de cam
pion republican la haltere. 
Performanța au repetat-o, 
mai tîrziu, doi dintre elevii 
săi : Ion Balmău (în 1956—58) 
și Lazăr Baroga, devenit a- 
poi multiplu campion al țării 
(1956—64) și recordman o- 
limpic la Tokio.

Pe scurt, aceasta a fost pro- 
halterelor la Craiova, 
trecut nu prea înde-

★
o întrerupere de cîți- 
activitatea a fost re-

ducția 
într-un 
părtat...

D. G.

Fugarii depun eforturi pentru a se distanța de pluton în ultima etapă a „Cupei F.R.C.".
Acțiunea a constituit și ea un succes al rutierilor noștri

H
Asemenea „greutăți" au de ridicat halterofilii craioveni. 

Desen de NEAGU RADULESCU
După 

va ani, 
luată în 1965, o dată cu în
ființarea secției de haltere a 
clubului „Electroputere". Ce 
s-a realizat pînă acum ? La 
finala din 1967, Gabriel Niță 
a devenit campion republican 
de juniori mici la cat. 52 kg. 
în acest an, Concurînd în ca
drul cat. 60 kg (deși cîntăreș- 
te doar 57 kg.) s-a clasat al 
treilea. în același timp, ju
niorii mari Florin Negoianu 
și Constantin Tudorică au o-

„TURUL MAROCULUI-
(Urmare din pag. 1)

Ținînd seamă de ambițiile or
ganizatorilor, de marele număr 
de cicliști participanțl din țara 
respectivă, de faptul că sc află 
„pe teren propriu" și dispun 
de avantajele firești (și nefi
rești) — în mod obișnuit victo
ria, mai ales la echipe, este un 
apanaj al gazdelor. De aceea 
poate au trecut 20 (le ani pînă 
cind in palmaresul ciclismului 
românesc s-a mai înscris o vic
torie intr-un tur dincolo de 
fruntarii. N-a fost o competi
ție in care să fi alergat An- 
quetil, Merckx, Gimondi și 
Poulidor — așa cum ar vrea să 
le pretindă colegul meu loan 
Chirilă cicliștilor noștri pentru 
a le acorda intr-adevăr merite
— n-a fost nici măcar un tur 
cu participarea celor mai buni 
amatori. Dar, să nu uităm că 
întrecerea s-a desfășurat in a- 
prilie, că a măsurat 2 500 km 
și a cuprins urcușuri neobiș
nuite pentru noi (s-a rulat pe 
șosele situate la altitudini mai 
mari de 2 000 m), că au fost 
angajate în dispută 16 echipe
— din care 9 europene — Si că 
linii dintre băieți nu mai sînt 
la prima lor tinerețe sportivă. 
Gabriel Moiceanu, Ion Ardelea 
nu, Ion Stoica, Nicolae Ciunieti, 
Gh. Moldoveaiiu merită laudele 
tuturor pentru faptul că au 
reușit să treacă peste aceste 
dificultăți mai bine decit alții, 
pentru că au realizat această 
victorie care reprezintă un ba
lon de oxigen pentru ciclismul 
românesc. Antrenorul E. Gol- 
goți, intră, desigur, și el în 
această horă...

Vrînd, nevrînd, trebuie — to
tuși — să ne gindim la cele-

lalte întreceri ale sezonului. 
Nicolae Voicu și elevii săi își 
fac bagajele pentru Roma. 
Acolo vor lua parte Ia două 
competiții de o zi (printre care 

.Cupa Eliberării", 25 apri- 
lui, cel

și
lie). Dintre oamenii 
puțin 5 vor trebui să facă față 
în „Turul Franței" (7—16 iunie). 
Va avea, deci, de furcă. E. Gol- 
goți va rămîne să-și readucă 
oamenii în plenitudinea forțe
lor înir-o stațiune montană. O 
ultimă verificare în ..Cursa 
munților" (3—5 mai) și apoi la 
Berlin, la startul celei de a 
XXI-a ediții a „Cursei Păcii". 
Va fi testul principal al pla
nului Iui de bătaie. Pentru că 
pe traseele din cursele Berlin 
— Praga — Varșovia și „Turul 
Franței" se fac clasamentele 
oficiale, acolo se vede clar și

categoric cine are și cine nu 
are valoare. Ultimele partici
pări (mai ales cele din 1980 și 
1907) s-au soldat cu rezultate 
deplorabile. Vor reuși — cit de 
cît — băieții aceștia vlăguiți 
in Africa să țină pasul eu pri
mul pluton ? Ne-am mulțumi, 
firește, cu un loc între pozițiile 
4 și 6, dar, oare, nu Ie cerem 
prea mult ? Și-apoi, ce vom 
face în „Turul Franței", dar la 
Jocurile Olimpice ? In condiți
ile in care fiecare insucces a- 
pasă greu asupra ciclismului, 
am ajuns și noi să așteptăm 
cu sufletul la gură fiecare re
zultat. Ce altceva am putea 
face ?

SFÎRSIT

(Urmare din pag. 1)

despre evidentul echilibru de 
valoare și spectacolul creat. 
Dar, opțiunile cucerite în pri
ma zi au fost suficient de cate
gorice pentru Dan Cristea și 
Munteanu pentru a-i ajuta să 
ocupe, în această ordine, pri
mele locuri în clasamentul com-

DIVIZIA B
MASCULIN. Unlo Satu ! 

Medicina Timișoara 67—57 
(s-a jucat miercurea

Mare — 
’ (33—30) 

____ ______ . trecută); 
A.S.A.'' Bacău — Progresul Bucu
rești 65—57 (31—28); Steagul roșu 
Brașov — Unio Satu Mare 110—29 
(46—8); Universitatea Craiova — 
Politehnica Brașov 63—70 (32—38);
Medicina Tg. Mureș — Medicina 
Timișoara 87—62 (36—19); Știința 
Petroșeni — Politehnica Cluj 
61—63 (34—34); Pedagogic Oradea 
— Constructorul Arad 67—66 
(39—30); Universitatea București — 
I.C.F. II 87—74 (42—33); I.C.H.F. — 
Universitatea lași 91—52 (45—13);
Voința București — Petrolul Plo
iești 53—51 (26—29); Academia Mi
litară — Construcții București 
77—63 (38—31).

FEMININ. Pedagogic Bacău — 
Școlarul București 50—60 (19—24); 
Șc. Sp. Craiova — Universitatea 
Timișoara 54—36 (28—22); Spartac 
Salonta — Foresta Arad 45—36 
(25—20); Medicina Tg. Mureș — 
Politehnica Brașov 45—46 (16—22);
Voința Tg. Mureș — A.S.A. Cluj 
55—53 (21—26); Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești — Universitatea Iași 60—47 
(31—20); I.C.F. II — Pedagogic 
Constanța 40—34 (23—12); Univer
sitatea București — Arhitectura 
București 46—56 (18—30); Viitorul 
Dorohoi — Olimpia București 
67—37 (31—16).

DE STAGIUNE
binalei, pentru care s-a decer
nat trofeul.

La fete, nimic deosebit față 
de întrecerile precedente ale 
sezonului. Șase concurente de 
valoare mediocră (am reținut-o, 
ca perspectivă, doar pe foarte 
tînăra Minodora Zerman).

Cupa a fost cîștigată de Liana 
Blebea. încheiem prin a amin
ti de participarea schiorilor de 
la U.I.S.P, — Italia, modești ca 
valoare, dar inimoși și curajoși.

Clasamentele probei de sla
lom special (350 m lungime, 
două manșe a cite 38 de porți 
marcate de antrenorii Ion Cașa 
șl Radu Scîrneci): seniori: 1. 
Cornel Tăbăraș (Clubul sportiv

Sinaia) 71,1 (34,5+36,6); 2. Kurt 
Gohn (Dinamo Brașov) 71,2 
(34,3 +36,9); 3. Dan Cristea (CI. 
sp. Sinaia) 71,3 (35,3+36,0); 4. 
Gh. Bălan (A.S. Armata Bra
șov) 71,8; 5—6. Dorin Munteanu 
(A.S.A.) și Gheorghe Vulpe 
(CI. sp. Sinaia) 72,1; senioare: 
1. Mihaela Sandu (Dinamo Bra
șov) 87,6; 2. Ioana Belu (I.C.F.) 
88,2; 3. Liana Blebea (A.S.A.) 
88,7.

Clasamentele „Cupei Federa
ției" (combinata 
be): seniori: 1.
6,48 p; 2. Dorin 
p; senioare : 
7,26 p ; 2.
10,20 p.

1.

de două pro- 
Dan Cristea 
Munteanu 7,90 
Liana Blebea

Mihaela Sandu

cupat locul V. în afara celor 
trei de mai sus, mai amintim 
de Ion Mîrșu (în prezent la 
Steaua), Dumitru Găletaru și 
Ștefan Albăstroiu, cîțiva ti
neri de perspectivă, bine dez
voltați fizic și 
mari progrese, 
atît.

Poate că, față 
lui Vasile Becteraș, antrenor 
inimos și priceput, care nu-și 
economisește timpul atunci 
cînd e vorba de pregătirea ti
nerilor halterofili, este 
prea puțin.

Dorind să vedem în ce 
diții lucrează secția de 
tere, ne-am îndreptat către 
sală. Și, am nimerit într-o 
cameră lată de 3 metri, lungă 
de 7 și înaltă de... 8 metri I 
Cu chiu, cu vai au încăput 
aici două podiumuri, de 2x2 
m fiecare, adică pe sfert cît 
cele regulamentare de con-

capabili de 
Deocamdată,

de năzuințele

încă

con- 
hal-

Rezultate înregistrate în etapa 
a doua a returului diviziei B.

MASCULIN, seria 1: Agrono
mia Iași — Cauciucul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 21—11 
(9—2); Politehnica București — 
Politehnica Galați 11—21 (8—10) ; 
Politehnica Brașov — Pedago
gic Bacău 20—20 (12—7) ; Tracto
rul Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 
18—13 (12—8); Rapid București
— Voința București 14-16 (4—7); 
seria a Il-a: Știința Petroșeni — 
Știința Lovrin 21—15 (9—9) ; 
Tehnometal Timișoara — Gloria 
Arad 9—10 (4—8) ; Medicina Tg. 
Mureș — Timișul Lugoj 19—23 
(9—11) ; Metalul Copșa Mică — 
Universitatea Craiova 15—7 
(9—2); Universitatea Timișoara
— Politehnica Timișoara 11—12 
(7-7) ;

FEMININ, seria I: I.C.F. 
București — Spartac Constanța 
10—4 (4—3) ; Universitatea Iași
— Politehnica Iași 3—7 (2—2); 
Școala sportivă Buzău — Peda
gogic Bacău 17—10 (3—3) ; Texti
la Buhuși — Școala sportivă 
Ploiești 13—7 (6—3); Școala 
sportivă nr. 2 București — Poli
tehnica București 22—13 (9—8); 
seria a Il-a: Voința Sighișoara
— Școala sportivă Petroșani
14—12 (7—7); Universitatea
Craiova — Științe Economice 
8—6 (5—3) ; Universitatea II 
București — Voința Odorhei 
6—18 (4—11) ; Universitatea II 
Timișoara — Universitatea Cluj 
10—8 (5—4); , Constructorul
Baia Mare — C.S.M. Sibiu 6—11 
(3—4).

ours. E drept, la dispoziția hal
terofililor stă și încăperea ală
turată (7x5 m), de fapt o ante- 
câmeră a frumoasei săli de 
lupte. Dar, acolo este un veș
nic du-te-vino al luptătorilor, 
se face curent și — în special 
iarna — microclimatul con
travine flagrant regulilor igi
enice.

S-au propus mai multe so
luții, s-au făcut numeroase 
promisiuni.

Cea mai recentă promisiune 
făcută halterofililor se referă 
la repartizarea unei camere 
sub tribuna noului stadion, în 
momentul recepționării (spe
ranțele se leagă de începutul 
lunii mai). Așteptăm cu ne
răbdare evenimentul, pentru 
â putea consemna că — în 
sfîrșit — halterele craiovene 
au ieșit din anticameră.

Belgrad, Bayonne, Gdansk, 
Soci - locuri de antrena
ment pentru atieții noștri 

fruntași
în aceste zile, atieții își 

definitivează pregătirile în 
vederea competițiilor sezonu
lui în aer liber. Unii se an
trenează la cluburile lor, al- 

în diverse tabere iar cîți- 
dintre fruntașii atletismu- 
efectuează pregătiri pes- 

hotare. Astfel, la Belgrad 
află o grupă de alergă

toare de semifond, compusă 
din Mariana Filip, Doina Bă- 
descu, Viorica Gabor, Flori- 
ca Grigorescu, Iudit SzakăcS 
și Claudia Iacob (antrenori O. 
Constantinescu-Nehoi și Gh. 
Stânei). La Bayonne (Franța) 
se antrenează campionii na
ționali ai săriturii în înăl
țime : Virginia Bonei și Șer- 
ban Ioan, sub conducerea an
trenorului lor, C. Dumitres
cu. în două orașe poloneze 
(Gdansk și Wisla), sub supra
vegherea antrenorilor Clau
dia Simionescu și Nicolae 
Păiș, lucrează sprinterii: Aura 
Petrescu, Ecaterina Vitalios, 
Gh. Zamfirescu, A. Deac, Em. 
Tobias, Al. Munteanu și B. 
Hiigel.

Ieri au plecat la Soci, în 
U.R.S.S., alergătorii de gar
duri Dan Hidioșanu și Viorel 

lungime

Adrian IONESCU

REZULTATE,
, CLASAMENT

DIVIZIA A - MASCULIN

1. Steaua Buc.
2. Din. Buc.
3. Dinamo Bc.
4. Univ. Cluj
5. Rafinăria

Teieajen
6. Univ. Buc.
7. Politeh. Tim.
8. Din. Bv.
9. C.S.M. Reșița

10. Textila
Cisnădie

Suciu, săritorii în ___
Vasile Sărucan și Ștefan Lă- 
zărescu, aruncătorii de ciocan 
Gheorghe Costache, Virgil Ti- 
bulschi și Ștefan Șișcovici în
soțiți de antrenorii Gh. Teșii, 
C. Spiridon și Eveline Ghim
pu. în sfîrșit, în zilele ce ur
mează, semifondiștii Gh. Ene, 
I. Damaschin, m’ Neamțu și 
N. Gagiu, împreună cu an
trenorul D. Alexandrescu se 
vor deplasa în Cehoslovacia.

După cum se vede, fede
rația de atletism a făcut e- 
forturi deosebite pentru a 
asigura Sportivilor fruntași 
cele mai bune condiții de pre
gătire, alături de specialiști 
reputați ai atletismului eu
ropean. (A. I.).

CLASAMENTE
CLASAMENT

DIVIZIA A — FEMININ

1. Univ. Tim. 11 10 0 1 104— 66 20
9 9 0 0 171—114 18 2. Univ. Buc. 11 8 0 3 97— 67 16

11 8 0 3 212—150 16 3. Confecția
11 7 0 4 184—158 14 București 11 7 13 98— 74 15
11 5 2 4 202—181 12 4. Rapid Buc. 11 7 0 4 115— 84 14

5. Constr. Tim. 11 6 14 105— 90 13
11 4 3 4 162—180 11 6. Politeh. Gl. 11 4 2 5 75— 95 10
11 4 2 5 162—163 10 * 7. Liceul nr. 4
10 3 2 5 160—152 8 Timișoara 11 3 17 52— 80 7
10 3 2 5 135—152 8 8. Rulmentul
11 2 1 8 158—212 5 9.

Brașov 
Prog. Buc.

11
11

3 0 8
2 18

96—130
96—126

6
5

11 2 0 9 158—242
10. Mureșul

4 Tg. Mureș 11 12 8 80—106 4

SĂPTÂMiNA VIITOARE PE ECRANE
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INCOMPETENȚĂ SAU NECINSTE?
un lucru sîntem siguri: că e- 
rorile constatate aduc serioase 
prejudicii cluburilor în cauză, 
colegiului de arbitri, federației, 
fotbalului in general. Aceste 
erori — intenționate sau nu - 
sini de natură să alimenteze a- 
numite suspiciuni, să Intăreasoă 
părerile unora dintre iubitorii 
fotbalului (Îndeosebi din pro
vincie) care
bucureștene s-ar 
voritlsme (păreri

cred că echipele 
bucura de fa- 
exprimate In

Despre Dinu,
lumina 
un re- 
cu Ra
pe sta-

și disciplina

Conform unei mai vechi și 
nefericite tradiții existente în 
fotbalul nostru, arbitrii continuă 
să favorizeze, în meciurile de 
campionat, echipele gazde. In 
ultimele etape, acest fenomen 
de tristă semnificație s-a repe
tat sub ochii noștri pe stadioa
nele din Capitală. Cu două săp- 
tăminl in urmă, arbitrul Aurel 
Pop (Oradea) l-a penalizat pe 
piteștenl cu o discutabilă lovi
tură de pedeapsă, care avea să 
fie decisivă in privința dezno- 
dămlntulul partidei dintre a- 
ceștia și dinamoviștli bucureș- 
teni. în etapa următoare, Petre 
Sotir (Mediaș) le-a refuzat clu
jenilor un 11 m clar ca 
zilei, care le-ar fi adus 
zultat egal în întîlnirea 
pid București. Sîmbătă,
dionul Dinamo, prin bunăvoin
ța arbitrului Mircea Rotaru 
(Iași), gazdele au fost din nou 
gratulate cu un penalii. In 
fine, duminică. Ia meciul Stea
ua — U.T.A., băcăuanul Adrian 
Macovei n-a sancționat un 
fault cum nu se poate mai evi
dent comis în careul bueu- 
reștenilor asupra lui Mețcas. El 
a trecut, de asemenea, cu ve
derea (fiind „ajutat" de tușierul 
Constantin Dragu), pozițiile cla
re de ofsaid în care se aflau 
Voinea și Sorin Avram in două 
situații de atac ale gazdelor, 
care se puteau încheia cu go
luri (înaintașii militari au iro
sit însă cu dezinvoltură ocaziile 
avute).

Iată cum, în toate cele patru 
meciuri la care ne-am referit, 
arbitrii au favorizat prin deci
ziile lor (sau prin lipsa unor 
decizii ce se impuneau) echi
pele bucureștene, infiuențînd 
direct rezultatele finale. Nu 
știm ce anume i-a determinat 
pe respectivii „cavaleri ai flu
ierului" să procedeze astfel, nu 
știm dacă este vorba de incom
petență

0 C. DINU (Dinamo Bucu
rești) a fost sîmbătă, de depar
te, cel mai bun cm ds pe teren. 
Băiatul acesta face progrese de 
la un meci la altul. Munca și 
modestia i-au permis o frumoa
să ascensiune. EI candidează 
acum la un loc în echipa națio
nală. Jocul din meciul cu Stea
gul roșu i-a mărit considerabil 
șansele. Sigur în intervenții, 
mereu în mișcare, el a partici
pat cu succes la destrămarea 
multor acțiuni ale adversarului, 
dar a luat parte și la atacurile 
bucureștenilor. fiind de multe 
ori cel mai periculos adversar 
pentru portarul Papuc. Am 
vrea, totuși, să-i recomandăm 
lui Dinu mai multă prudență. 
Din dorința de a se duce să 
sprijine atacul, și chiar de a 
înscrie, și-a lăsat, uneori, zona 
descoperită. Pe aici, Alecu s-a 
infiltrat de multe ori și a fost 
la un pas de a marca. Deci, 
atenție la acest aspect !

© Se vorbește mereu
TACTICĂ DE JOC. In meciul 
de sîmbătă ce variante au fost 
aplicate ? 4—2—4 (Dinamo) și 
4—1—2—3 (Steagul roșu) ? Mai

de

sau de necinste, dar de

R A T I F

republican al ar-

C. FIRANESCU

de joc Jack BERARIU

MINUTUL 29

Constantin ALEXE

modifica așezarea jucătorilor 
de a abandona proiectele detactica

minute nu ne-am 
că, 

6-7—8

S A N C
multe dintre scrisorile sosite la 
redacția noastră), să întunece 
atmosfera în care se desfășoară 
cea mai populară întrecere 
sportivă de la noi — campiona
tul diviziei A de fotbal.

Nu doar pentru a risipi ase
menea bănuieli, ci, in primul 
rind, din necesitatea de a se 
apăra splritnl de sportivitate, 
arbitrii nepricepuți sau inco- 
recți ar trebui sancționați cu 
toată severitatea. După cum se 
impune tot mai mult o prime
nire a lotului 
Mirilor.

bine de 60 de
putut da seama, pentru 
unde se afla mingea, 
jucători se năpusteau spre ea. 
Era o înghesuială de mama fo
cului ! Și, în plus, pe teren, o 
gălăgie de nedescris. Toți ju
cătorii strigau, toți dădeau in
dicații colegului de echipă. Nu
mai arbitrul nu auzea nimic.!

Nu se făcuseră decit cîteva 
schimburi de mingi în, meciul 
Steaua — U.T.A. și arădenii 
aveau un om in minus: pe Po
joni, funda? central stingă. A- 
cesta intrase pe teren bine... 
înfășurat la un picior, ceea ce 
arăta că nu este in plenitudi
nea mijloacelor sale; De altfel, 
după 15 minute de .quasi-flgu- 
rațle, el a trebuit să părăsească 
terenul, fiind Înlocuit cu Do- 
mide. Din această cauză, U.T.A. 
s-a văzut pusă în situația de 
a 
Și

• ACEL MINUT 29... Repri
za I: In plină dominare clujea
nă, Juhasz 
spre poarta 
gea, lovită 
rostogolește 
și Pexa o 
intervenția 
Moldoveahu 
mint, oprește balonul și...
Ne uităm la cronometru! sta
dionului : min. 29. Repriza a

încearcă un șut 
lui Moldovan. Min. 
defectuos, abia se 

spre poartă. Costin 
„admiră", așteptind 

portarului, cînd 
răsare ca din pă- 

1—1.

joc schițate, desigur, la ulti
mul antrenament.

întrebare : de ce a fost in
trodus Pojoni In formație ?

Nu ne place să ne ameste
căm în treburile antrenorilor 
(și ne supărăm cînd alții fac 
acest lucru), dar nu putem să 
acceptăm o asemenea ușurință 
din partea antrenorilor Dumi
trescu și Reinhardt. Dar medi
cul echipei ? Nici el n-a avut 
nimic de spus? Și, în ultimă 
instanță (dacă nu în prima) 
însuși jucătorul Pojoni — care 
suferise o întindere muscula
ră la antrenamentul „lotului" — 
nu trebuia el să se recuze ?

E vorba undeva — chiar dacă 
expresia poate părea cam „tare" 
— de neseriozitate...

n-a: Grozea insistă la un con
traatac ce părea sortit eșecu
lui. Pexa se oprește acuzind of
said sau poate henț, atacantul 
ploieștean driblează portarul și 
Petrolul conduce cu 2—1. Era 
— stranie coincidență — minu
tul 29 al reprizei a Il-a ! Clu
jenii se grăbesc să repună min
gea la centru, dar toată lumea 
înțelege că meciul este ca și 
terminat... (Ov. I.).

Ț I U N I 
I C A T E

Colegiul central al arbi
trilor de fotbal, analizînd, în 
ultima sa ședință, modul cum 
au fost conduse unele me
ciuri din campionatele divi
ziilor A, B și C și „Cupa 
României", a hotărît sancțio
narea următorilor arbitri : 

Pop — Oradea, G.
- Rm. Vîlcea, 
Pitești și Con- 

Costică — București 
suspendați pe cîte

— A.
Smeureanu 
I. Chilibar 
stantin 
au fost 
3 luni ;

— G. Popa — Pitești, A. 
Alexe — Rm. Vîlcea, C. Ghe- 
mingean — București, P. So
tir — Mediaș și S. Drăgulici 
— Tr. Severin —• suspendați 
pe cîte o lună ;

— O. Comșa — Craiova — 
suspendat pe o săptămînă.

★
Comisia de disciplină a 

F. R. Fotbal a sancționat, 
pentru abaterile săvîrșite, pe 
jucătorii :

— Neșu („U“ Cluj) — sus
pendat pe patru etape ;

— Neagoe (Chimia Rm. Vîl
cea), Stănescu (Victoria Tg. 
Jiu) — suspendați pe cîte 
3 etape ;

— Deselnicu („U“ Craiova),

Mărculescu (Chimia Suceava), 
Nedelcu (Chimia Suceava), 
Tănase (Metalul Buzău) și 
Munteanu (Victoria Tg. Jiu)
— pe cîte 2 etape ;

— Oblemenco („U" Craiova)
— ultim avertisment;

— D. Vasilescu („U“ Craio
va), Petrescu (Electronica 
Obor), Voinea și Pantelimon 
(Metalul București), Mânu 
(Medicina Iași), Sekelî (Tex
tila Buhuși), Moroși (Gloria 
C.F.R. Galați), Lungu (Dună
rea Giurgiu), Casandra (Me
talul Tîrgoviște), Lupulescu 
(Politehnica Iași), N. Ionescu 
(Petrolul Ploiești), Pexa („U“ 
Cluj), Rozorea (C.F.R. Paș
cani), Drăgoi și Stoia (Chi
mia Făgăraș), Vătafu și Vințu 
(Tractorul Brașov), Ordoș și 
Catena (Chimia Tr. Măgure
le), Dinu (Rapid C.F. Bucu
rești), S. Sacaci (Olimpia 
Oradea) și Laufceag (C.S.M. 
Sibiu) — avertisment.

★
Biroul Federației române 

de fotbal a hotărît ca antre
norii I. Zaharia (Politehnica 
Iași) și V. Rizea (C.F.R. Paș
cani) să fie retrogradați, in- 
terzicîndu-li-se intrarea în 
incinta terenurilor de fotbal 
pînă la terminarea actualului 
campionat, ca urmare a com
portării lor necorespunzătoa- 
re în timpul meciului C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Iași. 
De asemenea, Biroul Federa
ției a ratificat hotărîrile Co
legiului central 
și ale Comisiei

al 
de

arbitrilor 
disciplină.

BULETINUL DIVIZIEI C
Serna EST lulia (M. Fa-I.M.U. MEDGIDIA — OLTUL 

SF. GHEORGHE (2—0). Golurile 
au fost înscrise de Căpitan (min. 
49 șl 70). în min. 45 jucătorii Vîl- 
san (I.M.U.M.) șî. Maksai (Oltul) 
au fost eliminați pentru 
reciprocă. A condus cu ___......
S. Mincă — București. (R. Avram, 
coresp.).

RAPID C.F. BUCUREȘTI — 
STUFUL TULCEA (2—0). Au 
marcat : Rădulescu și Berecmeri. 
A arbitrat satisfăcător C. Crls- 
tache. (C. Văleanu, coresp.).

VIITORUL FIENI — T.U.G. 
BUCUREȘTI (3-0). A marcat : 
Podină (min. 10, 47 si 54). T. Cor
nel — Călărași a arbitrat foarte 
bine. (C. Popescu, coresp.)

PROGRESUL BRAILA — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI (1—o). 
Unicul gol a fost înscris de Sto- 
ian (min. 21), care a transformat 
un penălti. A condus bine E. Bă- 
lătică — Oltenița. (D. Cristache, 
coresp.).

ELECTRICA CONSTANTA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE ' (3—1). 
Autorii golurilor : Seitan (min. 5), 
Zăbun (min. 29), Ciobănică (min. 
80), respectiv Haimana (min. 60). 
Corect și autoritar, arbitrajul lui 
V. Prelici — București. (C. Popa, 
coresp. principal).

bine C. Șora — Alba 
liciu, coresp.),

METALUL AI™ ________
DEJ (1—0), A înscris : Ene (min. 
52). A condus ____ U_LZ-
Oradea. (A. Crișan, coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
MEDICINA CLUJ (1—1). Golurile 
au fost marcate de Ungvari (min. 
54) pentru steaua roșie. Banc 
(min. 65) pentru Medicina. A. 
Bercea — Timișoara a arbitrat 
foarte bine. (M. Moarcăș, coresp.).

CHIMICA TIRNAVENI — UNIO 
SATU MĂRE (2-t—l)). Autorii golu
rilor : Secheli (min. 47) și Solo
mon (min. 58). a condus corect 
G. Vereș — Cluj. (I. Ducan, co
resp.).

MINERUL BIHOR — MEDICINA 
TG-. MUREȘ (0—1). A înscris : Ba- 
lint (min. 77). A arbitrat bine S. 
Birăescu — Timișoara. (G. Teaha, 
coresp.).

METALUL SATU MARE — MI
NERUL BAIA SPRIE (4—0). AU 
marcat : Noblau (min. 33), Gero 
(min. 44), Elekes (min. 56) și Fi
lip (min. 88). în min. 43 jucătorii 
Both (Metalul) și Csoma (Minerul) 
au fost eliminați pentru lovire 
reciprocă. M. Bădujescu — Ora
dea a condus bine. (A. Verba, 
coresp.).

CLASAMENTUL
li 2
9 4
8 5 
0 1
9 3 
9 2

AIUD — UNIREA
ANCORA GALAȚI - PE

TROLUL MOINEȘTI (1-1). Au
torii golurilor: Udriș (min. 32, 
autogol) pentru Petrolul, Voi- 
noiu (min. 67) pentru Ancora. 
A arbitrat corect P. Dumitrescu 
— Constanța. (S. Constantinescu, 
coresp. principal).

GLORIA BIRLAD - TEXTI
LA BUHUȘI (2—0). Au înscris: 
Trăznea (min. 1), Foca (min. 61 
din 11 m). Satisfăcător arbitra
jul lui P. Căpățînă — Buzău. 
(E. Solomon, coresp. principal).

ȘOIMII BUZĂU — GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (2-0). Au mar
cat : Crețu (min. 24) și Preda 
(min. 44). în min. 83 jucătorii 
Coteț (Gloria) și Antal (Șoimii) 
au fost eliminați pentru lovite 
reciprocă. A arbitrat bine C. 
Manusaride — București. (M. 
Dumitru, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - S.U.T. 
GALAȚI (4-2). Golurile au fost 
realizate de Hetrea (min. 4), 
Naghi (min. 33), PostOlă'ch'b 
(min. 67), Korosi (min. 80),

IAȘI - META- 
(2—0). Au înscris: 
4) și Mânu (min.

lovire 
scăpări

corect A. Toth

respectiv Vasile (min. 51 și 74). 
Satisfăcător, arbitrajul lui A. 
Munich — București. (A. Axen- 
te, coresp.).

MEDICINA 
LUL BUZĂU 
Slăvoiu (min.
72). In min. 80 jucătorii Costă- 
chescu și Bădin au fost elimi
nați pentru lovire reciprocă. A 
condus cu erori P. Popovici — 
Botoșani. (D. Diaconescu, co
resp. principal).

OȚELUL GALAȚI — MINO-. 
BRAD V. DORNEI (6-0). Au 
marcat : Drăghiescu (min. 16, 
29), Obreja (min. 21, 74), Ai- 
loaiei (min. 63) și Perianu (min.

Grosu — Constanța a 
corect. (V. Ștefânescu,

și 79), respectiv

(

C.F.

66), C. 
arbitrat 
coresp.).

3 | Duel aerian intre
Răducanu și Iancu.

Fază din meciul
’> ~ a Farul— Rapid.

Foto : S. BAKCSY

DISTRIBUȚII CELEBRE
(Urmare din pag. 1)

ani în urmă, se spunea 
și automat urma Sfera, 
sau după Petrică Rădu- 
se continua cu Slivăț, 

ori numindu-1 pe 
adăuga prin 

Chiroiu...

campionatul. Anume aceasta 
formație de bază, acești jucă
tori care alcătuiesc fondul e- 
chipei, nucleul de oameni la 
care s-a ajuns (și trebuie să se 
ajungă după un timp). Toate 
echipele mari au obținut per
formanțele maxime aproape cu 
aceiași 12—13 jucători. Interna- 
Zionale a luptat împotriva tutu
ror echipelor din peninsulă, din 
Europa și din lume cu aceiași 
14 jucători. In campionatul nos
tru cu 
David 
Albu... 
lescu
Lengheriu, 
Pavlovici oricine 
reflex Burger, Chiroiu... N-a 
fost o întîmplare că Steaua ani
lor de victorii la rind în cam
pionat oferea asemănătoare e- 
xemple protectoare pentru me
morie : Voinescu, Zavoda II, 
Apolzan, Victor Dumitrescu... 
ca și Dinamo, mai tîrziu, cu 
Datcu, Popa, Nunweiller III... 
Distribuțiile celebre și-au cuce
rit faima prin conviețuire în 
timp. In teatru s-a vorbit și se 
vorbește de reuniri îndelungate 
de nume celebre care au ajuns 
să facă spectacole cu casa în
chisă numai și numai pentru 
că indiscutabilei lor valori 
le-au adăugat-o și pe aceea a 
perfectei cunoașteri, completări 
și deci a singurului triumf.

In schimb, campionatul nos
tru înfățișează dese fluctuații 
de formații, o ploaie de debu
turi, în realitate încercări care 
fac ca aproape trei sferturi din-

tre echipe să nu fi 
consacrată formulă 
Nerăbdarea, teama, primele ne
reușite, fac ca tineri ce păreau 
stele azi să fie repede treceți 
în rîndul necunoscuților, după 
ce au salutat o dată sau de 
două ori tribunele Diviziei A. 
Ioniță III, Florescu. Iordaehe, 
Ion Vasile, Banu. Bogdan, Stă
nescu, Mirăuță, Frentz, Sleam, 
Rațiu sînt fotbaliști de Divizia 
A dar nu le-âm dat intenționat 
numele clubului unde au jucat 
tocmai spre a vă prezenta un 
exercițiu de memorie; pentru 
că prezența lor în echipele 
primului campionat n-a , totali
zat — după 19 etape — nici 
măcar minutele unui meci în
treg. Aici întilnim o altă ma
ladie a organismului și menta
lității fotbalului nostru, de 
care aminteam, această manie 
a promovărilor cu orice preț. 
Trebuie să se manifeste o se
veritate mai mare față de fot
baliștii cărora li se inmînează 
tricourile primei echipe, mai 
ales cînd, prin înființarea cam
pionatului de tineret, există o- 
cazia pentru destule repetiții, 
în cele mai apropiate condiții 
de spectacol, pentru cei ce emit 
pretenții de a-i dubla pe titu
lari. Provoacă mai 
ceastă tentație de 
orice tînăr jucător 
lent, decît tactul,
grija de a-1 încerca atunci cînd 
există deplina convingere că el 
va suporta focul debutului. In 
momentul de față asistăm la o 
veritabilă „subțiere" a loturilor 
din prima categorie și pentru 
motivul că sita care trebuie 
să-i cearnă pe jucătorii noi ai 
echipelor s-a rărit prea mult.

Merită atenție o recentă de
clarație a antrenorului Munoz 
de la Real Madrid, care nil-i 
un conservator în meserie, de 
numele lui legîndu-se construi
rea noii formații a campioanei 
Spaniei: „Noi avem 200 de ju
niori în club ?i dispunem și de 
cel puțin 2 000 de tineri din în
treaga țară, reuniți în cluburile 
Real pentru juniori, tineri care 
participă la anualul concurs de 
selecție organizat la Madrid. El 
bine, eu sînt fericit dacă din 
această promoție de peste 2.000

ajuns la o 
de echipă.

• •9

reușesc să selecțio-
DOI“.
firește, proporțiile 

trebuie să se mani- 
noi o reconsiderată

de juniori, 
uez, anual,

Păstrînd, 
credem că 
feste șl la
atitudine față de această cursă 
halucinantă — promovarea cu 
orice preț — care minează și 
așa slăbitul grad de valoare 
tehnică a campionatului.

mult rău a- 
a vedea în 
un mare ta- 
răbdarea și

MÎINE, LA PITEȘTI

F. C. ARGEȘ -
LOKOMOTIV PLOVDIV

Stadionul „1 Mai" din Pi
tești va găzdui mîine, cu în
cepere de la ora 17, partida 
internațională amicală de 
fotbal F.C. Argeș — Lokomo
tiv Plovdiv. Echipa bulgară 
este una din fruntașele cam
pionatului țării vecine.

CLASAMENTUL
1. Gloria

Bîriad 19 13
2. Ancoră Gl. 19 11
3. Oțelul Gl. 19 10
4. Med. iași 19 9
5. Gloria C.F.R.

Gafați 19 M
6. Forestă Făl. 19 7
7. Petrolul

Moinești 19 7
8. Minobrad

V.D. 19 9
9. Unirea Foc. 19 8

10. Șoimii Buzău 19 7
11. Textila

Buhuși 19 7
12. Met. Buzău 19 6
13. S.U.T. Gl. 19 3
14. Met. Rădăuți 19 0

21—206 6

ETAPA VIITOARE (21

1
6

4
6
4
3

8
8
7

27—22
21—19

8
7

12
16

3
2
3
4

8
6

33—11
29— 20
30— 16
29—19

3
6
6
6

2
3
5

23— 25
24— 22
26—28

23—21
19—18
17—40
6—47

29
24
23
22

21
20

20

20
19
19

18
18
10

3

anrilie): 
Metalul Rădăuți — Șoimii Buzău. 
Metalul Buzău — Gloria Bîrlad. 
Minohrad V. Dornei — Foresia 
Fălticeni, Ancora Galați — S.U.T. 
Galați, Textila Buhuși — Petrolul 
Moinești, Otelul Galați — Gloria 
C.F.R. Galati, Unirea Focșani — 
Medicina Iași.

Seria VEST
DEVA - MINE- 
(0—3). Au înscris:
57) și Precup

Simion,

- CHI- 
Autorii

MUREȘUL 
RUL LUPENI 
Lucuță (min. 
(min. 63 și 88). A arbitrat bine
S. Plev — Reșița. (I. 
coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ 
MIA FĂGĂRAȘ (1—1).
golurilor : Cara (min. 87) pentru 
C.F.R,, Avramescu (min. 89), 
autogol pentru Chimia. In min. 
37 jucătorul Drăgulete (C.F.R.) 
a fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. Sa
tisfăcător, arbitrajul lui A. A- 
nescu — Deva. (M. Mutașeu, 
coresp.).

PROGRESUL CORABIA — 
PROGRESUL STREHAIA (5-1). 
Au marcat: Ghiocel (min. 2), 
Miculea (min. 28, autogol), 
Bumbăcea (min. 40), Agiu (min.

Faptele s-au petrecut în felul ur
mător : la o ședință de analiză a echi
pei de fotbal Steagul roșu, programată 
parcă stîngaci într-o zi de luni, după 
o călătorie de la Cluj obositoare și 
prelungită peste limitele obișnuite (în
cepută înainte de amiază, s-a încheiat 
în jurtil orei 17 !), cerîndu-le 
părerea asupra capacității de 
a formației pentru meciurile 
antrenorul S. Ploieșteanu a 
la unul din jucătorii săi, 
răspuns șocant prin stupiditatea sa : 
„Nu mai știu. Mi-e foame..."

Să recunoaștem că față de atmosfera 
creată, față de tonul de pînă atunci al 
discuțiilor, un astfel de răspuns a că
zut ca trăznetul. Reacțiile celor pre- 
zenți puteau să fie, însă, de două fe
lurii Sau un hohot de rîs, care să des
tindă frunțile, să tonifice relația an- 
trenor-echipă, pentru că, în fond, pozi
țiile nu erau de loc antagoniste — la 
acea oră —. Iar mobilizarea în vederea 
partidelor următoare era o chestiune 
de a cărei necesitate toată lumea era 
convinsă ; sau o tratare pedagogică a 
obrăzniciei lui Alecu și continuarea dis
cuțiilor la nivelul de seriozitate ante
rior, urmînd ca cele petrecute din 
lipsă de tact, or pur și simplu ca o 
reacție de sinceritate a unui om mai 
puțin educat să fie analizate ulterior 
în funcție de cum avea să fie cata
logat gestul.

Lucrurile s-au petrecut, din păcate, 
altfel. Antrenorul S. Ploieșteanu, într-un 
moment de „scurt circuit" nervos s-a 
repezit spre Alecu. l-a pălmuit și — in 
ciuda opoziției acestuia — l-a urmărit 
în jurul mesei de masaj, contirtuînd 
să-1 bruscheze. Situația a fost, evident, 
penibilă șl dezonorantă pentru un an
trenor, mai ales cu calitățile pedagogice 
și tehnice ale lui S. Ploieșteanu. Și. 
totuși, gestul — profund regretabil — 
poate fi explicat, într-o oarecare mă
sură.

Pentru a aprecia complexa situație 
trebuie să ne transpunem în situația 
acestui om respectabil, care muncește 
la echipa Steagul roșu din septembrie 
1947, consacrînclu-i, deci, o bună parte 
din viața sa. Iar dacă în 
ani a cules de multe ori 
șl parfumate de pe urma 
în ultimul timp în desaga 
adunat numai din acelea 
strepezesc dinții. Poziția echipei Steagul 
roșu în clasament și rezultatele ei în 
acest campionat (consecințe șl ale lipsei 
de sprijin din partea clubului și a con
ducerii uzinei) ne scutesc de orice alt 
comentariu pe această temă. Apare de 
înțeles, așadar, starea sufletească a lui 
S. Ploieșteanu, clocotul Iul nervos, care 
în fața răspunsului neașteptat ăl iul

jucătorilor 
mobilizare 
următoare, 
primit de 

Alecu, un

acești 20 de 
roade dulci 

muncii sale, 
echipei s-au 
amare, care

66), Șarpe (min. 88), respectiv 
Glămeanu (min. 33). A condus 
foarte bine R. Virgil — Pitești. 
(O. Filip, coresp.).

VICTORIA TG. JIU - ME
TALUL TR. SEVERIN (0-0). 
Gazdele au dominat, dar nu au 
reușit să înscrie. Bun arbitra
jul lui C. Pop — Hunedoara. 
(N. Chivulescu, coresp.).

A.S.A. SIBIU - MINERUL 
ANINA (2—1). Au înscris : Pa
nait (min. 21
Comisar (min. 77). L. Chiș — 
Tg. Mureș a condus bine. (G. 
Topîrceanu. coresp.).

VICTORIA CALAN - TRAC
TORUL BRAȘOV (1—1). Golu
rile au fost realizate de Chimina 
(min. 44) pentru Tractorul, Sa- 
vancea (min. 50) pentru Victo
ria. Slab arbitrajul lui I. Cîm- 
peanu — Cluj. (A. Gunter, co
resp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA - U.M. TIMIȘOARA (2-1). 
Autorii golurilor: Bulfan (min. 
43 și 46), respectiv M. Popa 
(min. 55 din 11 m). In min. 62 
jucătorul Matei (Electroputere) 
a ratat , un penâlti. (O. 
coresp.).

Maiica,

CLASAMENTUL
1. Met. Tr. Sv. 19 10 5 4 32—19 25
2. Electr. Cv. 19 11 2 6 33—18 24
3. Chimia Făg. 19 9 5 5 33—24 23
4. Vict. Călan 19 9 4 6 33—28 22
5. Min. Anina 19 9 3 7 30—24 21
6. A.S.A. Sibiu 19 7 6 6 32—26 20
7. Min. Lupeni 19 8 4 7 31—29 20
8. U.M. Tim. 19 8 3 8 31—29 19
9. Mureșul

Deva 19 7 4 8 41—28 18
10. Tract. Bv. 19 6 6 7 26—29 18
11. Vict. Tg. Jiu 19 7 3 9 22—37 17
12. Progresul

Strehaia 19 6 3 10 23—38 15
13. Progresul

Corabia 19 5 2 12 25—42 12
14. C.F.R.

Caransebeș 19 4 4 11 25—53 12
ETAPA VIITOARE (21 

Timișoara —
Tractorul

aprilie): 
U.M. Timisoara — Metalul Tr. 
Severin, Tractorul Brașov — 
C.F.R. Caransebeș, Chimia Făgă
raș — Mureșul Deva. Victoria Tg. 
Jiu — Electroputere Craiova. Pro
gresul strehaia — A.S.A. Sibiu, 
Minerul Lupeni — Victoria Călău, 
Minerul Anina — Progresul Co
rabia.

Seria SUD
S.N. OLTENIȚA — DUNĂREA 

GIURGIU (0—0). Gazdele au do
minat, iar oaspeții s-au apărat 
bine. Foarte bun arbitrajul lui 
Ion Mircea — București. (M. Voi- 
cu, coresp.).

RAPID PLOPENI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE (3-1). Au marcat : 
Panait (min. 53), Ghiurea (min. 
64 și 89 din 11 m), respectiv Mu- 
reșan (min. 75). In min. 50 jucă
torul Tiron a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului. Corect și 
autoritar, arbitrajul lui N. Suclu 
— București. (I. Tănăsescu, co
resp.).

Alecu s-a revărsat, opărind pe toată 
lumea.

Consecințele ? Obosit și tracasat, In 
finalul ședinței, antrenorul S. Ploieș
teanu a anunțat, pe un ton categoric, 
că nu mai antrenează echipa. EI a spus 
în fața jucătorilor : „Gata I Nu mai mă 
ocup de voi. Sînt uzpt. stors..." clipă 
de slăbiciune sau de sinceritate ? Greu 
de spus... Cert este că, după plecarea 
jucătorilor, profesorul T. Verdeș, secre
tarul clubului Steagul roșu, și Nicolae 
Proca, antrenorul secund, care asista
seră la ședință, l-au însoțit cîteva mi-

1.

2.
3.
4.

CLASAMENTUL
Dunărea 
Giurgiu 
Prog. Brăila 
Met. T-viște 
Rapid 
Plopeni 
FI r. Buc.

19 12 4
19 11 4
19 11 3

3 32—17 28
4 33—13 86
5 40—19 25

5.
6. i.m.u. Medg.
7. S.N. Oltenița 
r —- ■
9.
8. Electr. C-ța 
“ Chimia

Tr. Măgurele
Stuful 
Tulcca 
T.U.G. Buc. 
Rapid C.F. 
București 
Oltul Sf. Gh. 
Viitorul 
Fieni

10.

11. 
12.

13.
14.

19
19
19
19
19

19

19
19

19
19

6 6

8
5

1
6

5
3

5
4

5 35—22 25
6 25—12 22
7 20—19 19
7 21—27 1»
9 20—25 18

7 13—22 18

10
8

9
12

18—33
16—30

17
16

15
10

13—37 8
ETAPA VIITOARE (21 aprilie): 

Oltul Sf. Gheorghe — Dunărea 
Giurgiu, Rapid i 
T.U.G. Buc., I.M.U, 
Medgidia — Electri
ca Constanța, jf 
căra roșie Buc. 
Viitorul Fieni, C 
mia Tr. Măgurele — 
S.N. Oltenița, Me- 
taipl Tîrgoviște — 
Progresul Brăila, 
Rapid Plopeni 
Stuful Tulcea.

Seria

SODA OCNA MU
RES — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (1—0). 
Unicul gol a fost, 
realizat de Lorincz 
(min. 33). Foarte 
bun arbitrajul Iul 
C. Cîmpeanu — Tg. 
Mureș. (E. Tîrnă- 
veami, coresp.).

METALUL COP- 
ȘA MICA — VIC
TORIA CĂREI (3—1). 
Au marcat: Blejan 
(min. 35), Horilă 
(min. 69, autogol), 
Ignat (min. 90), res
pectiv Poclleschi 
(min. 60). A arbitrat

19 3 2 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

19
19
19
19
19
19

Chim. Tfrn. 
Med. 
Med.
Met. 
Vict.
Met. 
Faianța 
Sighișoara 
Soda O. M. 
Steaua roșie 
Salonta 
Unlo S. M. 
Unirea Dej 
Met. C. M. 
Min. B. S. 
Min. Bihor

Tg. M.
Cluj 

Aiud 
Cărei 
S M.

24 
22
21
21
21
20

19
19

8 3
8 3

8
8

1929—27 .....
24—26 19

7
7
8
6
7

. ---------... „ (j _ .
ETAPA VIITOARE (21

18
17
17
17
16
14

19 
19 
19
19
19
19

8
9

10
8

10
11

4
3
1
5
2
2

22— 24 
22—21 
27—28
23— 33 
19—47 
26—33

__ . --- -------- aprilie):
Unio Satu Mare - Victoria Că
rei, Medicina Tg. Mureș — Soda 
Ocna Mureș, Faianța Sighișoara 
Tr C;hinilca Tîrnăveni, Metalul 
Aiud — Metalul Copșa Mică, Mi
nerul Bihor — Minerul Baia 

!e- Medicina Cluj - Metalul 
Satu Mare, Unirea Dej — Steaua 
roșie Salonla.

10.
11.
12.
13.
14.

Faza din meciul Rapid C.F. București 
Stuful Tulcea. Foto : D. RADULESCU

hotărîri, aprobată ulterior atît de con
ducerea clubului (președinte Ion Indrel, 
secretar Teodor Verdeș) ca și de cele
lalte organe administrative și sportive 
din orașul Brașov. Să dăm cuvîntul 
celor două părți, rezumînd, firește, de
clarațiile.

Antrenorul S. PLOIEȘTEANU : „Mărfi, 
la antrenamentul de dupâ-amlază, au 
venit la mine prof. T. Verdes și un 
cetățean pe care nu-l cunosc (n.r. este 
vorba de inginerul M. Baltag, membru 
al secției de fotbal). Acesta din urmă, 
afirmînd că este din secția de fotbal,

DIVORȚ
BRAȘOVEAN’

nute pe antrenorul S. Ploieșteanu tn- 
cercînd să-l convingă să renunțe la 
hotărirea sa. Dar răspunsul a fost ferm, 
solicitindu-se lui T. Verdeș să anunțe 
în acest sens secția și clubul. Ceea ce, 
acesta a și făcut marți dimineața. Si
tuația reclamînd o urgență, justificată 
de poziția precară a echipei, s-a hotărît 
convocarea secției pentru ca în plenul 
ei să discute șl să stabilească măsurile 
ce se impun.

La ședință a fost invitat și antrenorul 
S. Ploieșteanu (telefonic) dar acesta a 
refuzat să vină. Ulterior, el ne-a spus 
că marți la ora 12 avea antrenament 
cu 2—3 jucători și că acesta a fost mo
tivul pentru care nu a venit la ședință. 
Biroul secției, aflînd cele întîmplate și 
apreciind întreaga activitate a antre
norului S. Ploieșteanu, a decis să-i 
acorde o perioadă de odihnă, ținînd 
seama și de faptul că el nu
concediu de odihnă nici anul trecut.

Pînă în acest moment, din 
întreprinsă de noi la Brașov, lucrurile 
s-au înmănunchiat perfect, declarațiile 
șl faptele culese sau aflate din mai 
multe surse coincizînd în conturarea 
adevărului. De aci înainte. însă, pozi
țiile sint total diferite și este greu să 
deslușim pînă unde există o ținută 
corectă și din ce loc începe să se stre
coare o undă de neadevăr cu scopul 

■ de a apăra un prestigiu sau pentru a 
facilita o meschinărie.

O primă neconcordanță apare la mo
dul în care S-a făcut anunțarea acestei

avusese

ancheta

mi-a comunicat că s-a hotărît trimi
terea mea în concediu, l-am răspuns 
că nu-l cunosc și că în privința acestei 
hotărîri o să mă mai gîndesc".

PROF. T. VERDEȘ : „Am transmis 
hotărîrea luată de secție antrenorului 
S. Ploieșteanu și acesta m-a insultat, 
acuzindu-mă că am vînturat în toată 
uzina o Vorbă pe care a aruncat-o la 
necaz. T-am răspuns că eu sînt un om 
serios șl nu suport nici insulta șl nici 
situațiile echivoce. I-am întors spatele 
și am plecat".

ING. M. BALTAG : „Am asistat Ia o 
scenă penibilă. Antrenorul S. Ploieș
teanu l-a insultat pe prof. T. Verdeș. 
N-am intervenit, crezînd că în relațiile 
lor își permit asemenea lucruri. După 
ce a plecat prof. T. Verdeș, eu am ră
mas și am încercat să explic antreno
rului situația creată. Am discutat mai 
mult șl, în cele din urmă, S. Ploieșteanu 
a spus că se va mai gîndl. Mă miră 
afirmația lui că nu mă cunoaște. Am 
fost la nenumărate antrenamente și 
chiar înainte de plecarea la Cluj am 
rezolvat, la solicitarea antrenorilor, o 
problemă administrativă".

O altă situație : antrenorul S. Ploieș
teanu susține că nu este bolnav, iar 
cei din secție și din conducerea clu
bului afirmă că din respect pentru el 
nu au vrut să anunțe că îl recomandă 
un concediu de odihnă, tocmai atunci 
cînd echipa traversa o perioadă de loc 
strălucită.

Unde este adevărul ?

Faptele s-au depănat în continuare tot 
așa. Ce era alb pentru una din părți, 
căpăta culoarea neagră dincolo. S-ar pă
rea. așadar, că ne aflăm în fața unei 
iremediabile situații de... divorț. Cu 
atît mai tristă, și mai demnă de atenție 
(șl nu numai din partea noastră !) se 
prezintă această nedorită de nimeni, 
credem, întîmplare, cu cit este vorba 
de un antrenor care și-a consumat 
peste 20 de ani de muncă (un caz unic 
în istoria fotbalului nostru) servind 
aceeași echipă. Șl. de asemenea, să nu 
uităm că în discuție intră o formație, 
un oraș întreg, dacă vreți, în care fot
balul are rădăcini adinei și merită să 
fie demn reprezentat pe plan național.

Tocmai aceste lucruri ne determină 
să urmărim evoluția conflictului brașo
vean. Avem convingerea că două de
cenii de activitate la același club în
seamnă un capitol moral mai plin de 
semnificații pentru antrenorul S. Ploieș
teanu decit unele ambiții personale sau 
tendința de a se considera „săpat" șl 
„neajutat". Iar dacă azi se află în 
culpă morală, ca urmare a gestului de 
care am amintit, este șl vina lui. 
Respectul pe care i-1 purtăm nu ne 
permite să-i dăm sfaturi. Tn munca 
unui antrenor sînt, totuși, elemente care 
nu pot fi evitate : relațiile cu secția, cu 
clubul, cu conducerea administrativă, 
cu organele sportive locale. La baza 
acestor relații nu trebuie să stea o ri
giditate determinată de teama ameste
cului inoportun, al influențelor de orice 
gen. Nimeni nu ar fi capabil să justi
fice imixtiunile tehnice sau tactice în 
munca unui antrenor. Dar, totodată, ni
meni nu-șl poate imagina un antrenor 
lucrînd izolat cu un mănunchi de fot
baliști. Așa că relații, măcar corecte, 
trebuie să existe. Iar la echipa de fot
bal Steagul roșu, trist, dar adevărat, 
ele nu există. Pe această fisură, negli
jată nu numai de antrenor, ci de toată 
lumea, s-a ivit brusc prăpastia de azi.

Să credem că totul a fost înscenat, 
așa cum afirmă antrenorul S. Ploieș
teanu ? Poate fi posibil. Totuși, dacă 
există necinste în toată această întîm
plare, avem credința că ea va ieși la 
iveală. Mai devreme sau mal tîrziu. De 
fapt. în momentul de față nici nu-l 
important acest lucru. Ceea ce con
tează mai mult este echipa, situația el, 
posibilitățile sale de redresare. Pornind 
de aici și pe temeiul dragostei pe care 
toată lumea și-a mărturisit-o pentru 
fotbal, pentru această formație, pentru 
orașul șl uzina de care ea este trainic 
legată se vor găsi cu certitudine căile 
de evitare a divorțului sau de soluțio
nare demnă și corectă a acestui con
flict.

Călin ANTONESCU
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SEMNIFICAȚIA
UNEI ÎNNOIRI...

Balcaniada

sincer nationa de tir

INTERVIU CU TOV. VASILE IONESCU, PREȘEDINTELE
FEDERAȚIE! ROMÂNE DE SCRIMA, SOLICITAT DUPĂ 
LUCRĂRILE UNOR COMISII ALE F.I.S.

de scrimă 
recomandări 
Congres al 
va avea loc

In continuare, Federația inter
națională de scrimă va trebui să 
ia măsurile de rigoare pentru 
completarea aparatului său de 
conducere cu acest birou execu
tiv care va fi alcătuit, după toa
te probabilitățile, din 11 membri.

LONDRA (prin telefon). In 
zilele premergătoare actualei 
ediții a C.M. de scrimă pentru 
tineret s-au desfășurat, în sa- 

' Ioanele de Ia Quen’s Hotel, lu
crările unor comisii ale Federa- 
ției internaționala 
care își pregătesc 
pentru apropiatul 
acestei federații ce
la Paris (16 și 17 mai). După cum 
am mai anunțat, cu acest prilej 
delegația Federației române de 
scrimă, alcătuită din președinte
le acesteia, tov. V. lonescu și 
prof. D. Apostol, membru în bi
roul federal, a propus ca în 
structura organizatorică a Fede
rației internaționale de scrimă 
să existe și un birou executiv. 
In legătură cu această propu
nere, am solicitat președintelui 
federației noastre cîteva amă
nunte suplimentare.

— Trebuie să vă spun — ne-a 
declarat d-sa — că punctul de 
vedere exprimat în propunerea 
făcută de noi s-a bucurat de o 
bună apreciere din partea marii 
majorități a participanților. Ca 
dovadă: propunerea a fost în
sușită de 
voturi și o 
mează ca 
recomande 
țional să ia în considerare pro
punerea federației noastre, *ceea 
ce reprezintă 
ei la nivelul 
acestui for.

către comisie cu 10 
singură abținere. Ur
la Paris comisia să 
Congresului interna-

în fapt acceptarea 
cel mai înalt al

— Ce atribuții ar trebui să 
aibă noul organ al F.I.S. ?

— In principiu, biroul execu
tiv va conduce activitatea fede
rației internaționale între două 
congrese, degajîndu-l pe pre
ședinte de o serie de sarcini. 
Aceasta înseamnă că diferitele 
probleme ridicate în fața forului 
internațional vor putea fi rezol
vate mult mai operativ, fără fă 
se mai aștepte convocarea con
greselor internaționale.

In altă ordine de idei este bine 
să se știe că actualmente preșe
dintele F.I.S. este ajutat în mun
ca sa de 3 consilieri din aceeași 
țară de origine cu el. Aceștia, cu 
toată priceperea și bunăvoința 
lor, nu mai puteau cuprinde 
multiplele probleme al căror 
număr a 
pîndirea 
dial. In 
executiv,
reprezentanți ai diferite țări din 
diverse zone ale lumii, va asigu
ra tuturor problemelor o rezol
vare adecvată, care să permită 
un progres continuu în acest 
sport.

crescut o dată cu răs- 
scrimei pe plan mm- 
noua formulă, biroul 
care va fi alcătuit din

PONGRAȚ N-A PUTUT INTRA IN FINALĂ
cerii un număt de 5 victorii, 
dintre care numai două i-au 
creat ceva mai multe dificultăți 
— în fața ungurului Kocsis și, 
apoi, în asaltul cu francezul 
Toaueboeuf, despre care am 
aflat că este component al lo
tului olimpic al Franței. Toque- 
boeuf a ocupat locul secund, 
î.ntrecîndu-1 pe sabrerul sovie
tic Renskj ia număr de tuse 
primite.

Inexplicabil de slab s-a com
portat în finală Șarazenidze, 
care a terminat abia ne penul
timul loc.

Iată și clasamentul turneului 
final al probei de sabie :

1. Krovopuskov (U.R.S.S.) 5
v. ; 2. Togueboeuf (Franța) 3 v. 
—12 t.p. ; 3. Renski (U.R.S.S.) 
3 v. —21 t.p., 4. Kocsis (Unga
ria) 2 v., 5. Șarazenidze
(U.R.S.S.) 1 v. —21 t.p., 6. Abbay 
(Ungaria) 1 v. —23 t.p.

După terminarea finalei pro
bei de sabie a avut loc festivi
tatea de închidere a campiona
telor mondiale de scrimă pen
tru tineret. Au fost prezenți, 
printre alții, d-nii Pierre Ferry, 
președintele Federației interna
ționale de scrimă, Charles de 
Beaumont, precum și alte per
sonalități din lumea scrimei 
internaționale.

(Urmare din pag. 1)

pe cei doi combatanți Ia egali
tate de tușe : 4—4.

Pentru locul 2, lupta s-a dat, 
în ultimă instanță, între un alt 
sovietic, Rossar și polonezul 
Matveev. A învins Rossar, des
tul de comod, cu 5—3.

Mai încîlcită a fost situația 
pentru următoarele locuri, ai 
căror ocupanți au fost departa
jați doar de numărul tușelor 
date și primite.

Iată și clasamentul turneului 
final al probei de spadă :

1. Samușkin (U.R.S.S.) 4 v
2. Rossar (U.R.S.S.) 3 v; 3. 
Matveev (Polonia) 2 v — 18 t.p.;
4. Muller (Austria) 2 v — 19 
t.p. = 18 t.d.; 5. Stikker (El
veția) 2 v — 18 t.p. = 15 t.d.;
6. Kosziejowski (Polonia) 1 v.

Ultima probă din cadrul com
petiției a fost cea de sabie. Fi
nala acesteia a adus o nouă 
victorie a sportivilor sovietici 
care au fost de altfel copios 

/ reprezentați de trei sabreri — 
Krovopuskov. Renski și Șara- 
zenidze.

Vlktor Krovopuskov a obți
nut în acest ultim act al între-

Săptămîna aceasta, între 19 și 21 aprilie, se desfășoară 
în pitoreasca localitate Donaueschingen din R. F. a Ger
maniei, prima etapă din cea de-a doua ediție a „Cupei 
Dunării11 la haltere. Ediția întîia, care a numărat nu 
mai puțin de șapte etape, programată în tot atîția ani, 
a fost cîștigată de echipa Ungariei.

Acum, la cea de-a doua manșă a marii competiții 
de haltere, vor lua startul toate țările dunărene, dintre 
care unele aliniază echipe deosebit de valoroase. Este 
vorba de Ungaria, cu trei recordmani mondiali în for
mație (Imre Foldi, Gybziî Veres, Geza Toth), de Ceho
slovacia (cu Hans Zdrajila), de Bulgaria și de R. F. a, 
Germaniei (care au halterofili consacrați pe arena 
mondială).

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE

ÎNAINTEA
Sportivii români, care iau 

startul la această competiție 
de mare anvergură — consi
derată pe drept cuvînt de ță
rile participante un pro
log la campionatele europene 
de la Leningrad — au o mi
siune dificilă.

în ultimii ani, echipa noas
tră reprezentativă de haltere 
a fost radical întinerită și 
acest lucru trebuie consemnat 
ca un fapt pozitiv. La ac
tuala „Cupă a Dunării*1 Ro
mânia prezintă cea mai tînă- 
ră formație dintre țările 
participante : media de vîrstă 
nu depășește 24 de ani !

Doi dintre componenții 
echipei noastre au toate șan
sele să se plaseze, la această 
întrecere, în primele locuri: 
F. Balaș (la cat. ușoară) și 
Z. Fiat (cat. cocoș). Primul a 
arătat anul trecut — după o 
perioadă de stagnare deter
minată de unele accidentări 
— o formă și o pregătire ex
celente, iar Z. Fiat și-a îm
bunătățit performanțele cu 
peste 15 kilograme, salt care 
pentru categoria sa (56 kg) 
constituie un progres remar
cabil. Rămîne de văzut în ce 
măsură au folosit aceștia (ca 
și ceilalți componenți ai lo
tului) perioada din timpul 
iernii afectată pregătirilor. 
Așteptăm, de asemenea, o îm
bunătățire a performanțelor 
din partea greului nostru Gh. 
Mincu (cu frumoase perspec
tive), care cu acest prilej va 
fi desigur stimulat de valo
roșii săi adversari, cotați în 
jurul unor rezultate de 500 kg, 
să realizeze un nou record 
național.

Printre ceilalți componenți 
ai echipei noastre menționăm 
pe tînărul V. Rusu (debutant 
într-o competiție internațio
nală), Spiridon Herghelegiu 
și Marin Cristea.

în următoarele zile, lotul 
își va încheia pregătirile. 
După cum ne-a declarat re
cent Lazăr Baroga, care s-a 
ocupat de antrenamentele

■ I .. . - ■ —

fotbal pe glob •
FRANȚA : St. Etienne 

continuă să se distanțeze

In campionatul de fotbal 
al Franței continuă să con
ducă echipa Saint-Etienne, 
care totalizează 44 de punc
te. Ea este urmată de echi
pele Bordeaux — 33 puncte, 
Nantes — 33 puncte, Sochaux 
— 33 puncte etc. Rezultate 
din cea de-a 13-a etapă: 
Nantes — Lyon 3—0; Sd- 
chaux — Strasbourg 1—1; 
Saint-Etienne — Kennes 3—0; 
Koucn — Nisa 1—0 ; Sedan

Marsilia 1—1; Lens — Angers 
2—1.

IUGOSLAVIA : Partizan 
învinsă

Rezultate din cea de-a 20-a 
etapă a campionatului iugo
slav de fotbal :
— Velez 4—0 ; 
Vardar 0—1 ;
O.F.K. Belgrad 
jevo — Partizan 3—.1. : Rad- 
nicki — Zagreb 3—0. în cla
sament conduce Steaua Ro
șie cu 27 puncte, urmată de 
Partizan cu același număr

Steaua Roșie 
Vojvodina — 

Maribor — 
2—1 ; Sara-

STARTULW
halterofililor noștri, toți mem
brii dețin o pregătire cores
punzătoare actualei etape 
premergătoare campionatelor 
europene. „In acest an — 
spunea Lazăr Baroga — toate 
recordurile naționale vor fi 
depășite11. Am fi bucuroși ca 
în acest prim concurs oficial, 
să consemnăm începutul se
riei de recorduri...

Favorita întrecerii
Selecționata 

marea favorită 
nării11. Alături 
consacrate

Ungariei este 
a „Cupei Du
de elementele 

(Veres, Foldi,

Recordmanul mondial Imre 
Foldi (Ungaria)

Toth), echipa a fost comple
tată cu elemente tinere (Ba- 
gocs, Bakos și Szentgyorgyi) 
care au atins de pe acum un 
nivel internațional apreciabil.

A. Tamas, secretarul gene
ral al Federației maghiare de 
haltere, ne-a declarat : „Echi
pa pe care o prezentăm la 
„Cupa Dunării11 are un sin-

de puncte și Dinamo cu 24 
puncte.

SPANIA : Scoruri strînse
Real Madrid totalizează 

pină în prezent 40 de puncte 
în campionatul Spaniei. Ur
mează în clasament Barce
lona cu 36 puncte, Las Pal
mas cu 34 puncte, Atletico 
Madrid și Valencia cu cîte 
32 puncte etc. Rezultate din 
etapa a 28-a : Real Madrid — 
Pontevedra 1—0 ; Malaga — 
Barcelona 1—1; Sevilla — 
Elche 1—0 ; Atletico Bilbao 
— Valencia 1—0

trat rezultatele: Benfica — 
Sanjoanense 6—0 ; Setubal — 
C.U.F. 1—0; Braga — Leixoes 
2—0 ; Varzim — Porta 1—0 ; 
Quimaraes — Sporting 1—0. 
Clasament: 1. Benfica 35
puncte ; 2. Sporting 35 punc
te ; 3. Academica 30 puncte; 
4. Porto 29 puncte; 5. Setu
bal 29 puncte etc.

CEHOSLOVACIA
întreceri pentru juniori

Halterofili români la antrenament, înainte de plecarea la 
Donaueschingen

gur semn de întrebare : se 
va restabili Gyozo Veres (care 
a reclamat dureri în regiunea 
lombară) pînă sîmbătă ? Dacă 
Veres nu va putea lua totuși 
startul, el va fi înlocuit la 
„mijlocie*1 cu 
cui acestuia 
luat de un 
echipa B“.

Iată performanțele sporti
vilor maghiari :

Cat cocoș : Imre Foldi 
365 kg (record mondial)

Cat. pană: Janos Benedek 
365 kg

Cat. ușoară : Janos Bagocs
402.5 kg (record maghiar)

Cat. semimijlocie : Karoly 
Bakos 437,5 kg

Cat. mijlocie : Gyozo Veres 
485 kg (record mondial ega
lat)

Cat. semigrea : Geza Toth
487.5 kg (record maghiar)

Cat. grea : Sandor Szent- 
gybrgyi 475 kg.

irerenc BELIAK 
redactor la „Nepsport11

Geza Toth, lo- 
urmînd să fie 
halterofil din

R£a GERMANIEI

candidează la primul loc
Reprezentativa R.F.G. pre

zintă la actuala ediție un lot 
de halterofili deosebit de 
omogen, dintre care unii cu 
o frumoasă carte de vizită.

9 TRĂGĂTORII ROMANI 
CIȘTIGATORI Șl ÎN CEA 
DE A DOUA ZI ® NOI 
RECORDURI ROMANEȘTI 
• MARGARETA ENACHE 
PE PRIMUL LOC LA ARMA 

STANDARD

au
47

corectat nu 
de recorduri

lotul și per-

I
I
I
I

In fruntea listei se situează 
tînărul Rudolf Mang (17 ani), 
care a totalizat recent 502,5 
kg la categoria grea și este 
unul din favoriții întrecerii.

In ultimul an, halterofilii 
vest-germani 
mai puțin de 
naționale!

Iată, de altfel, 
formanțele titularilor și re
zervelor care vor lua startul 
la, „Cupa Dunării" (al doilea 
sportiv la fiecare categorie 
participă în afară de con
curs).

Cat cocoș: Giinter Neg- 
werhz 275 kg, Ernst Beirle 
275 kg.

Cat. pană: Dieter Rausoher 
350 kg, Siegfried Rosengard 
310 kg.

Cat. ușoară: Uwe Kliche
387.5 kg, Reinhold Stuhlma- 
cher 355 kg.

Cat. semimijlocie: 
Huser 405 kg, Karl 
Mertens 380 kg.

Cat. mijlocie : Werner Ku
cera 430 kg, Bernd Rolser
407.5 kg.

Cat. semigrea: Willi 
Ier 455 kg, Leonard 
450 kg.

Cat. grea: Rudolf
502.5 kg, Arthur Haun 490 kg.

Albert
Heinz

Mul-
Hofer

Mang

Karl SCHERER
redactor la

S.I.D. Dusseldorf

VICTORII ROMANEȘTI IN ULTIMA ZI
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A TURNEULUI DE TENIS DE LA CATANIA
CATANIA, 15 (prin telefon). 

Luni dimineața s-au dispu
tat ultimele finale din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Catania (Italia). 
Jucătorii români au obținut 
două titluri, terminînd învin
gători în proba de dublu 
masculin, prin cuplul Ion Ti
riac—Ilie Năstase, ca și în

I

In campionatul de fotbal 
al Portugaliei s-au înregis-

PORTUGALIA: Benfica 
învingătoare i'a scor

BELGIA: Jocuri de cupă
Rezultate din optimile de 

finală ale „Cupei Belgiei11 : 
F.C. Bruges — S.C. Ander- 
lecht 1—0 : Lyra — S.C. Has
sel t 1—0 ; Beringen 
Liege 2—2 (s-a
Liege prin lovituri 
11 m); Lierse — St. 
2—0.

La Praga se desfășoară un 
turneu internațional de fotbal 
pentru juniori, dotat cu cupa 
memorială „Josef Vogel11. 
Dukla Praga a terminat la 
egalitate, 0—0, cu Dynamo 
Zagreb, iar Sparta Praga a 
învins cu 2—0 pe Olimpique 
Marsilia.

ION ȚIRIAC

dublu bărbați, chilienii Pinto 
Bravo și Cornejo : 6—1, 6—3, 
6—0.

Foarte disputată a fost fi
nala de mixt, în care învin
gătorii au întîmpinat o dîrză 
rezistență din partea perechii 
române Ilie Năstase—ludith 
Dibar. Au cîștigat Ion Ti
riac —Helen Gourlay cu sco
rul final de 4—6, 6—4, 7—5.

I
I
I
I
I

— F.C. 
calificat 

de la 
Nicolas

© Au fost stabilite de co
mun acord datele de desfă
șurare a întîlnirii dintre echi
pele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei din cadrul prelimina
riilor olimpice. Primul meci 
se va juca la Moscova, la 
21 mai, iar returul va avea 
loc la Ostrava la 2 iunie.

aceea de dublu mixt, în care 
Ion Țiriac a împărțit victo
ria cu tenismana australiană 
Helen Gourlay.

Confirmând forța de joc 
arătată în ultimele lor apa
riții, Țiriac și Năstase au dis
pus la un scor categoric de ad
versarii lor din finala de

PARIS, 15. — Roger Cirot- 
teau, președintele federației de 
tenis a Franței, a declarat re
prezentanților presei că între
cerile campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, de 
la Roland Garros, vor fi rezer
vate numai jucătorilor ama
tori. El a subliniat că în acest 
an nu se va disputa nici un 
turneu „open11 în Franța. Hotă- 
rîrea aceasta este motivată de 
faptul că grupurile americane 
de tenismani profesioniști, con
duse de Dixon și McCall, au 
cerut sume exorbitante pentru 
a permite angajaților lor parti
ciparea la Roland Garros. în
treaga problemă a organizării 
turneelor „open11 continuă să 
rămînă sub semnul întrebării.
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ÎN ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

DEMONSTRAȚIE INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ

Herbin este socotit jucătorul care a contribuit cel mai mult 
la succesele repurtate în acest sezon de echipa St. Etienne. 
Iată-l într-o săritură caracteristică, cu un „cap" deasupra 

adversarilor.

Iubitorilor sportului din Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej li 
se oferă astăzi după-amiază, 
posibilitatea să asiste la un in
teresant spectacol de giBSias- 
tică sportivă. Este vorba de de
monstrația la care participă 
componentele echipei reprezen
tative a Uniunii Sovietice și 
unele gimnaste din lotul nos
tru reprezentativ. Antrenorul

principal al selecționatei 
U.R.S.S., lori Ștukman. ne-a 
declarat că în cadrul spectaco
lului demonstrativ de azi va 
folosi toate gimnastele pe 
care le-a deplasat în România.

Deci, spectatorii din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej vor 
putea s-o urmărească la citeva 
aparate pe tripla campioană mon-

dială din 1966, Natalia Kucîn- 
skaia, precum șl pe alte sportive 
care nu au concurat la Bucu
rești. Credem că și gimnastele 
românce care vor participa la 
demonstrație (Rodica Apăteanu, 
Lucia Chiriță, Alina Goreac, 
Ștefan Olga ) nu vor dezamăgi 
așteptările spectatorilor.

CAMPIONATELE DE NATAȚIE ALE 
S.U.A., în bazin de 25 m, au continuat 
la Greenville (Carolina de nord). Proba 
de 100 y fluture a fost cîștigată de 
Mark Spitz care a realizat timpul exce
lent de 49,7. Hickcox a cîștigat proba de 
200 m spate în 1:54,9. Mike Burton a ter
minat victorios în proba de 1 650 yarzî, 
realîzînd 16:04,6. Havens a fost cronome
trat cu 45,7 în proba de 100 y liber.

desfășurat la Marsilia, a fost cîștlgat de 
echipa Italiei cu 10 puncte, fiind urmata 
în clasament de Spania — 6 p, Iugosla
via — 6 p, R.F. a Germaniei — 1 p șl 
Olanda — 2 p.

învins cu 6—4, 7—5. 6—4 pe maghiarul 
Istvan Gulyas. Proba de dublu a revenit 
jucătorilor . Bay Ruffels (Australia) — 
Mark Cox (Anglia) care au dispus cn 
6—1, 6—4 de Gulyas (Ungaria) și Franu- 
lovici (Iugoslavia).

CUNOSCUTUL TENISMAN AUSTRA
LIAN Roy Emerson și-a făcut un bun 
debut în rîndul profesioniștilor, cîștlgînd 
turneul Internațional de la Holywood.

DOUA PERFORMANTE DE VALOARE 
au fost înregistrate în concursul inter»

TRADIȚIONALUL CRITERIU INTERNA
ȚIONAL de la Chateauneuf la Foret a 
fost cîștigat la această ediție de ciclistul 
francez Poulidor, care a acoperit 108 km 
in 2h 42:33. La 23 sec. a sosit Gutty 
(Franța), iar la 1:09 un pluton în care se 
aflau Robim, Aimar, Dumont și italianul 
Bitossi. Anquetii s-a clasat pe locul 14.

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL INTER
NAȚIONAL PREOLIMPIC DE BOX DE 
LA BUDAPESTA. Iată învingătorii în 
ordinea categoriilor (de la muscă la 
grea) Gedo (Ungaria), Badari (Ungaria), 
Szabo (Ungaria), Han Hon (R.P.D. Co
reeană), Sii-sov (U.R.S.S.), Kadji (Un
garia), Mnsalinov (U.R.S.S.), Slbllov 
(U.R.S.S.), Kim Phil (R.P.D. Coreeană). 
Brausek (R.D. Germană) șl EmiUanov 
(U.R.S.S.). De remarcat că Emilianov l-a 
făcut k.o. în prima repriză pe Llmant 
(R.D. Germană).

gl
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO 
PE APA, rezervat echipelor de tineret.

In finală, «I l-a învins eu 6—1, 6—1 pe Ken Rosewall (Australia). Pentru locu
rile 3—4, americanul Pancho Gonzales a 
dispus cu 6—4, 7—5 de australianul Rod 
Laver.
MANUEL SANTANA a-a clasat pa pri
mul loc tn turneul internațional da tenia 
de la Tampa (Florida). In finală, el l-a

național atletic de la Eugene (Oregon). 
Bob Seagren (S.U.A.) a obținut la sări
tura cu prăjina S,22 m, iar australianul 
Gary Konka a fost cronometrat in pro
ba de «0 y Cu timpul de S0,3. Alte re
coltate I 121 jț garduri — Mccullough 
13,4» W y •- Fred Kuller 8,3.

PREMIUL CICLIST „La Fleche Braban- 
conne”, competiție disputată la Aisem- 
berg, a fost, dominată de belgianul Vie 
Van Schll. El a acoperit 185 km în 
4h 23’, învingîndu-1 cu o lungime de bi
cicletă pe colegul său Willy Van Neste. 
Campionul mondial Eddy Merckx (Bel
gia) a sosit pe locul 8 cu o întîrzlere de 
4» sec.

LA CANNES s-a disputat un turneu pro
fesionist feminin de tenis. Turneul a fost 
cîștigat de jucătoarea americană Billie 
Jean King care a dispus cu 10—7 de 
Ann Jones (Anglia) și cu 10—3 de 
Franțolse Durr (Franța). în finală, Jean 
Billie King a tnvlns-o cu 10—6 pe Casals (S.U.A.).

SKOPLJE, 15 (prin tele
fon). — „Azi a fost o zi ad
mirabilă pentru noi — ne 
spunea la telefon, din 
Skoplje, antrenorul lotului 
de tir, Mihai Toader — 
trăgătorii români au reu
șit rezultate excelente11! 
Intr-adevăr țintașii noștri 
au cules luni nu mai puțin 
de 6 titluri de campioni 
balcanici (la individual) 
și asta la cele mai grele 
probe : armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri (se
niori) și armă standard 
3x20 focuri senioare. Ște
fan Caban a cucerit în- 
tîietatea la 3 probe. Cifrele 
atinse de el, în special, la 
40 focuri poziția în pi
cioare (375 p) și 3x40 
focuri (1156 p) reprezintă 
rezultate de valoare inter
națională. Cei patru țin- 
tași au corectat și două 
recorduri naționale pe e- 
chipe, la 40 focuri poziția 
în picioare și la 3x40 
focuri. Margareta Enache, 
după insuccesul din prima 
zi, luni a reușit să se 
claseze pe primul loc la 
armă standard 3x20, în- 
trecînd o serie de concu
rente valoroase din Bul
garia si Iugoslavia.

REZULTATE: armă li
beră calibru redus 40 f. 
poz. culcat: Șt. Caban 398 
p ; 40 f. poz. genunchi: 1. 
I. Olărescu 389 p; 40 f.
poz. picioare : 1. Șt. Ca
ban 375 p ; 3x40 focuri :
1. Șt. Caban 1156 p, 2. 
Koen (Bulgaria) 1150 p,
3. Gh. Vasilescu 1147 p.
4. P. Șandor 1144 p, 5. I. 
Olărescu 1142 p. Pe echi-

România 4589 p.
La 
pi
s-a 
cu 
ro-

pe : 1.
(nou record românesc), 
proba de 40 f. poz. în 
cioare echipa noastră 
clasat pe primul loc 
1486 p — nou record 
mânesc (Șt. Caban 375 p, 
P. Șandor 371 p, I. Olă
rescu 370 p, Gh. Vasilescu 
370 p). Armă standard
3x20 f. senioare : 1. Mar
gareta Enache 564 p, 2.
Lanceva (Bulgaria) 564 p, 
3. Xenova (Iugoslavia) 
563 p. 4. Mariana Anto
nescu 559 p.

Motocidiști și parașutiști
români

peste hotare
Motocicliștii Ștefan Chițu și 

Otto Stephani, însoțiți de se
cretarul comisiei centrale de 
motocros Andrei Iliașcu, au 
plecat astăzi în R. D. GER
MANA. Ei vor participa la 
două concursuri internaționa
le de motocros care vor avea 
loc la Zeuthen (21 aprilie) și 
Frohburg (28 aprilie). în con
tinuare sportivii noștri vor 
lua startul la alte două con
cursuri în R. S. CEHO
SLOVACA, la Dobrany Plsen 
— 1 mai și Holice — 5 mai.

•
Luni, lotul nostru de parașu

tiști a plecat la Tașkent. Spor
tivii aviatori vor face mai mul
te antrenamente comune cu pa- 
rașutiștii sovietici.

ROMANIA
AUSTRIA

7—5 ia șah (tineret)

Cîștigînd cele două parti
de întrerupte, șahiștii ro
mâni și-au adjudecat victo
ria finală în întâlnirea cu 
formația Austriei cu scorul | 
de 7—5.

Barbarians—Swansea 22-16
în al doilea joc din cadrul 

turneului său în Tara Galilor, 
echipa de rugby Barbarians a 
dispus cu 22—16 de Swansea. O 
impresie excelentă a lăsat fran
cezul Lacaze, care a fost cel 
mai bun de pe teren.

A. Brundage 
la Johanesburg
Duminică eeara a sosit la 

Johanesburg Intr-o vizită ino
pinată dl. Avery Brundage, pre
ședintele Comitetului Interna
țional Olimpic. Sosirea d-lui 
Brundage este pusă în legătură 
cu problema admiterii Republi
cii Sud-Africane la Jocurile O- 
limpice de vară de la Ciudad 
de Mexico.

Pietrangeli - Metreveli 2-0!
In finala probei de simplu 

masculin a turneului interna
țional de tenis de la Monte Car-

Fl. Gheorghiu a remizat
MONTE CARLO, 15, — Ma

rele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat ultimele 
sale două partide susținute în 
cadrul turneului internațional 
de șah de la Monte Carie. 
Campionul României a încheiat 
egal partida întreruptă cu fos
tul campion mondial M. Bot
vinnik și același rezultat a fost 
înscris in partida sa ou marele 
maestru cehoslovac V, Hort.

io, italianul Pietrangeli l-a în
vins pe sovieticul Metreveli cu 
6—2, 6—2, în timp ce proba si
milară feminină s-a încheiat cu 
victoria jucătoarei cehoslovace 
Voplckowa, care a întrecut-o In 
trei seturi (6—4, 3-6, 6—3) pe 
Aschner (S.U.A.).

Echipa Cehoslovaciei
campioană II. E. F. A.
Finala turneului internațional 

de fotbal U.E.F.A. s-a încheiat 
cu victoria tinerilor fotbaliști 
cehoslovaci, care au dispus cu 
2—1 de echipa Franței. In me
ciul pentru locul 3, Portugalia 
- Bulgaria 4—2.

cu Botvinnik și Hort
Iată alte rezultate, din runda 
a 11-a: Larsen-Damianovici 
1—0, Uhlmann-Botvinnik ‘A—’A, 
Byrne-Pidevskj ‘A—*A, Portiseh- 
Zinzer 1—0, Benko-Letzelter 
1—0. în clasament, Larsen con
tinuă să conducă, avînd 9 punc
te. Urmează: Botvinnik 7*A P> 
Smislov și Hort 7 p, Byrne 6% 
p, Gheorghiu și Portisch 6 p 
etc.
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