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participat șase echi- 
tenis de masă peste 
băieți și fete, iar la 
14 formații. Asocia-
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Cu iota pe lacul Herăstrău... (Continuare în pag. a 4-a)Foto : O. CAHANE

care 
meciul

destul 
ore și 
supor-

MARIUS POPESCU,

mare tenis
NE ACU

Radu VOIA
Neagoe MARDAN

„Cupa Davis“

donează lupta. A
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Cei patru, care ne-au oferit ieri un spectacol de 
Foto : A.

Salut confraților!

Pe întreg cuprinsul patriei 
vor avea loc, în zilele de 1 
și 2 mai, numeroase mani
festări cultural-sportive pen
tru tineret. îmbrăcate în hai
ne de sărbătoare, parcurile 
și stadioanele vor găzdui 
zeci și zeci de carnavaluri 
ale tineretului. Spicuim din 
bogatul lor program : „Olim
piade ale veseliei", „reprize" 
de cîntece și dansuri, între
ceri și demonstrații sporti
ve la fotbal, gimnastică, lup
te. volei, cros, judo, box, ci
clism — jocuri distractive.

Desigur, din acest atrăgă
tor program nu vor lipsi 
nici excursiile. în Capitală, 
bunăoară, în afara celor opt 
carnavaluri organizate în 
fiecare sector, se va forma 
și un „tren al tineretului" 
O frumoasă drumeție, cu 
peste 1 600 de tineri și ti
nere, care vor pleca spre 
Valea Prahovei, în diminea
ța zilei de 2 mai. Așadar, 
două zile de sărbătorești 
manifestări cultural-artistice, 
de pasionante întreceri spor
tive 1

COMPETIȚII
SPORTIVE
ÎN CINSTEA ZILEI 
DE 1 MAI

Stadioanele orașului ar- 
geșean au fost în urmă cu 
câteva zile gazda unor in
teresante întreceri la atle
tism, ciclism, baschet, 
fotbal, handbal, gimnasti
că etc. în încheierea aces
tor acțiuni, care au coincis 
cu deschiderea sezonului 
sportiv de vară, s-a desfă
șurat un cros, la startul că
ruia s-au aliniat 1 500 de 
tineri și tinere. întrecerile 
sportive au fost organizate 
de organele locale sportive, 
U.T.C., sindicale și de pio
nieri. (/. Fețeanu — coresp. 
principal).

Comisiile pe ramuri de 
sport din județul Bihor au 
organizat în aceste zile o 
serie de competiții sportive 
dotate cu „Cupa 1 Mai". La 
tir au 
pe, la 
60 de 
fotbal 
ția sportivă Voința Oradea 
a inițiat, pentru cooperato
rii din oraș, „Cupa 1 Mai" 
la fotbal, handbal, volei, 
tir, popice și orientare tu
ristică. (I. 
principal).

tineretului", 
cinstea Zilei in- 

a celor ce

„Crosul 
ganizat în 
ternaționale 
muncesc, a reunit la etapa 
pe localitate peste 400 de 
elevț și eleve. La fete a 
cîștigat Maria Licurici, iar 
la băieți Gheorghe Isac 
(ambii elevi în clasa a 
Xl-a). Pentru pionieri au 
fost inițiate întreceri de 
atletism, dotate cu frumoa
se premii. (N. Cirstocea 
coresp.).

( u soare generos, cu parfumul 
' florilor, cu tot ce are mai 
frumos și plin de gingășie, 
primăvara salută omagial 
’nobila zi a muncii — 1 Mai.

• Calda strălucire a sărbătores
cului Armindeni o vor răspîndi, însă, 
pe toate plaiurile tării, oamenii muncii, 
acești oameni minunaji, care — sub 
conducerea înțeleaptă a partidului — 
prin hărnicia lor, au ridicat România 
pe culmi necunoscute în milenara sa 
istorie.

De 1 
o mare de 
desfășurate, 
deni, priviri luminoase și atîtea gînduri 
de deplină mulțumire pentru înfăptui
rile de pînă acum și pentru cele care, 
cu certitudine vor urma.

împreună cu întregul popor, tineretul 
patriei socialiste s-a pregătit, ca în 
fiecare an, să participe mîine, la tradi
ționala cinstire a muncii. O va face 
cu entuziasm, cu dragoste, cu recu
noștință pentru zilele luminoase pe care 
ie trăiește.

Prezentă, ca întotdeauna, coloana 
sportivilor e gata să-și aducă contri
buția la sărbătorirea muncii și a primă
verii. Zeci de mii de tineri, cu trupuri 
puternic colite în aerul curat al sta
dioanelor sau în cristalul bazinelor, 
vor defila prin fața tribunelor raportînd 
succese 
mondial 
crească 
reamintirea marilor performanțe rea
lizate în ultima vreme I Plăcută reîn- 
tîlnirea cu mulți dintre cei care, numai 
în acest an, au obținut rezultate remar
cabile în importante confruntări inter
naționale : scrimeri și handbaliști — 
deținători ai Cupei campionilor euro
peni, voleibaliști, boxeri, jucători de 
tenis ș. a.

Armindeni — 1968 poartă pe stadioa
ne nu numai strălucirea succeselor de 
azi, ci și îndrăzneala speranțelor pe 
care le dorim împlinite în toamna 
mexicană a anului olimpic. Așteptăm 
cu încredere evoluția sportivilor români 
la Jocurile Olimpice, dorind cît mai 
multe cununi de lauri pe frunțile băie
ților și tetelor care vor purta, în 
Mexic, treningurile cu numele drag al 
țării noastre.

Este acum, totodată, ora declanșării 
energiilor încă latente, a sporirii efor
turilor, a căutărilor pline de răbdare 
pentru ca tot ce dorim sporiuiui româ
nesc sâ devină cît mai curînd realitate. 
Marea încredere în trăinicia vieții 
noastre noi, în forța de granit a te
meliilor pe care ea a fost făurită, 
luminează puternic, în ziua sărbătores
cului 1 Mai, orizontul acestei primă
veri și al primăverilor viitoare.

Dan GARLEȘTEANU

I
I
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Rodica PRATO

MIHAI STANESCU

Ce hronic a înveșmintat în scoarțe grele, 
tot graiul tău cu vuiet milenar, 
cu prăvăliri de trunchiuri de stejar 
și unduiri de holdă și trifoi ?

Și ce noroc te-a însoțit din veac 
să te păstrezi prin vremi și să te-adum 
cu-același suflet din tumultul dac, 
ca visele-ncrustate în cerdac 
și-același port rămas de la străbuni ?

pravilă-nțeleaptă-ți dă puteri 
crești pe ceas cît altele-ntr-un an, 
țara mea de clocot și dureri 
viscoliri și calde primăveri, 
brațul de bujori si măghiran ?

MARE INTERES 
PENTRU MECIUL 
AUSTRIA - ROMÂNIA

Association Internationale de 
Presse Sportive (A.I.P.S.) 

aniversează la București 44 de 
ani de fructuoasă existență, 
timp în care și-a asigurat o lar
gă audiență și a impus pe plan 
mondial respectul drepturilor 
profesionale ale ziariștilor din 
domeniul sportului.

Pe frontispiciul asociației fi
gurează nume de mare notorie
tate ce onorează nu numai 
breasla noastră, ci și lumea 
sportului. Președinte fondator 
este francezul FRANZ REICHEL, 
vechi prieten al României, pro
motorul ediției din 1924, de la 
Paris, a Jocurilor Olimpice (la 
care i-a invitat personal pe rug- 
byștii români) ; președinte de 
onoare este belgianul VICTOR 
BOIN, scrimerul care a prestat, 
pentru prima oară în istoria 
Jocurilor, jurămîntul olimpic, 
astăzi ziarist și președinte al

Comitetului olimpic belgian; 
președinte activ este distinsul 
ziarist francez FELIX LEVITAN.

Pentru reuniunile sale anuale, 
asociația a acceptat, in 1968, 
oficiul de gazdă a asociației 
naționale a presei sportive din 
România. După colocviile FIJET, 
alegerea din nou a capitalei 
românești face cinste întregu
lui corp al ziariștilor sportivi 
români. Pentru ospitalitatea 
noastră tradițională, președin
tele A.I.P.S. a găsit cuvintele 
de rigoare, inserate încă de a- 
nul trecut în buletinul asocia
ției.

Asociația presei sportive de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor din 
România va asigura fără în
doială cele mai bune condiții 
de desfășurare celui de al 32-lea 
Congres al A.I.P.S., menit să 
dezbată problemele specifice 
profesiunii noastre, să măsoa-

re drumul parcurs și să traseze 
aci, la București, viitorul aso
ciației. în acest an olimpic, du
pă experiența de la Grenoble, 
reuniunea din Capitală devine 
foarte importantă pentru exer
citarea meseriei noastre la 
Jocurile Olimpice de vară de 
Ia Ciudad de Mexico. în acest 
sens, prezența la București, 
printre reprezentanții celor 37 
de țări, a unei impozante de
legații mexicane, se dovedește 
plină de semnificații.

Astăzi se deschid lucrările 
congresului. Redacția ziarului 
„Sportul" se alătură întregii 
prese sportive românești urînd 
congresiștilor o activitate rod
nică, spre beneficiul frumoasei 
noastre profesiuni și a întregii 
vieți sportive pe care o slujim.

LINZ 29 (prin telefon). — 
După o oră și cincizeci de mi
nute, avionul cursă „IL-18", cu 
care a călătorit echipa noastră 
națională, a aterizat la Vietia. 
De pe scara avionului, fotba
liștii noștri au fost asaltați de 
ziariști și fotoreporteri. De o 
atenție deosebită s-au bucurat 
aici I. Ionescu și Dobrin. După 
formalitățile de vamă, lotul 
român s-a îmbarcat într-un ele
gant autobuz, pornind imediat 
spre Linz, orașul în 
miercuri se va disputa 
Austria — România.

Drumul pînă la Linz, 
de lung (a durat 
jumătate), a fost 
tat cu plăcere de 
legație. Motive ? 
care am alergat

OASPEȚII REDUC DIN SCOR 
ÎNAINTEA ULTIMEI ZILE

Cit de redutabili sînt acești 
tenismani danezi, cu care re
prezentativa noastră luptă în 
primul tur al „Cupei Davis", 
s-a putut vedea ieri, in partida 
de dublu, un adevărat specta
col de gală pentru iubitorii 
sportului alb, în care ultimul 
cuvînt l-au avut oaspeții. Ti
riac și Năstase au părăsit te
renul învinși, după o luptă 
dramatică, ciștigată de Leschly 
și Torben Ulrich în patru se
turi. Iată confirmată excelen
ta carte de vizită cu care se 
prezenta la București acest cu
plu, avînd la activ rezultate 
prestigioase, culminînd cu acea 
victorie obținută, iarna trecu
tă. în fața campionilor de la 
Wimbledon, faimoșii sud-afri- 
cani Hewitt — McMillan. Pre
zența lui Jan Leschly, restabilit 
după o gripă contractată în 
timpul călătoriei, a dat un nou 
impuls echipei daneze, condu
să cu 2—0 după prima zi și

acum cu numai un punct, îna
intea ultimelor meciuri de sim
plu, decisive.

Evident, o infrîngere din par
tea unor adversari cu aseme
nea reputație n-ar constitui un 
cap de acuzare împotriva jucă
torilor noștri. Felul în care au 
pierdut, însă, poate fi supus 
criticii. Greu de înțeles de ce, 
după un început atit de pro
mițător, in care Ion Țiriac și 
Ilie Năstase s-au arătat supe
riori adversarilor, acționînd o- 
mogen. incisiv și bine 
tactic — ceea ce le-a 
victorie clară cu 6—3 
2-0, 4-1 și 5-2) - ei 
o bruscă scădere de potențial 
de la începutul setului doi. ca 
apoi să fie suficiente citeva gre
șeli (în special ale lui Năstase) 
pentru ca spiritul de echipă să 
dispară, dînd loc Ia o adevărată 
derută, imediat speculată de 
adversari. Surprinzător este

mai ales faptul că Țiriac, pe 
care-1 știam un adevărat con
ducător de joc, un motor al a- 
cestui cuplu, nu și-a mai susți
nut rolul, a renunțat să-și mo
bilizeze coechipierul, iar spre 
snrșit a părut practic că aban-
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o nouă ediție a campionatului
republican pe echipe

Marginalii ia meciul da box România
Să nu ne culcăm pe

Italia
laurii succesului

După primii zeci

La sfîrșitul săptămînii, în 
8 orașe se vor desfășura în
trecerile primei etape a noii 
ediții a campionatului repu
blican de atletism pe echipe. 
Anul acesta competiția reu
nește următoarele 
CATEGORIA 
Steaua, Rapid, 
A. studențesc 
Argeș, Cluj și 
zer.tative județene) ; 
GORIA B — seria I: 
greșul, C. A. studențesc II, 
Constructorul din București, 
Bacău, Constanța, Galați Iași, 
Ilfov, Neamț (reprezentative 
județene); seria a Il-a î Arad, 
Bihor, Caraș-Severin, Dolj, 
Hunedoara, Maramureș, Mu
reș, Prahova și Sibiu (repre
zentative județen?).

Ca și la edițiile trecute 
campionatul pe echipe pro
gramează întîlniri bilaterale 
în cadrul unor meciuri triun
ghiulare, numai tur.

Punctajul se va face după 
următorul sistem: locul I 
— 5 p, II — 3 p, III — 2 p, 
IV — 1 p ; la ștafete I — 
4 p, II — 1 p. Nu vor primi 
puncte concurenții care au 
fost descalificați (starturi gre-

formații i 
A : Dinamo, 
Metalul și C. 

din București, 
Timiș (repre- 

CATE-
Pro-

șite, cei care n-au trecut înăl
țimea inițială la înălțime și 
prăjină etc) și cei care, con
form regulamentului compe
tiției, nu vor înregistra în 
concurs performanțe cores
punzătoare categoriei a Il-a 
de clasificare sportivă pentru 
seniori și categoria a III-a 
pentru juniori (cat. A), res
pectiv, categoria a III-a pen
tru seniori și categoria I ju
niori pentru aceștia din urmă 
(cat. B).

Vor fi întocmite trei cla
samente generale (bărbați, fe
mei și total) pe baza cărora 
vor fi decernate 
echipe campioane 
pe 1968. Ultima 
categoria A va 
anul viitor în „B“ 
urmînd să fie luat de câștigă
toarea meciului de baraj din
tre învingătoarele celor două 
serii.

Prima etapă 
meciurile : CAT. Ă : Rapid — 
Argeș — C.A.S. I (București), 
Timiș — Cluj — Steaua (Ti
mișoara), Brașov — Metalul — 
Dinamo (Brașov) ; CAT B-I 1 
Galați — Bacău — Construc
torul (Galați), C.A.S. II — 
Ilfov — Constanța (București), 
Neamț — Iași — Progresul 
(Roman). CAT. B-II t Dolj — 
Arad — Sibiu (Craiova), Bi
hor — Prahova — Caraș-Se
verin (Oradea), Mureș — Ma
ramureș — Hunedoara (Tg. 
Mureș).

de kilometri!
coniinuăm co
de remarcabi-

titlurile de 
republicane 
clasată din 

retrograda 
locul ei

programează
de a- 
partea

de ti- 
între-

IN FAȚA
FILEULUI

Etapa a XVII-a, penultima, 
din divizia A (feminin) consu
mată duminică a lămurit situa
ția clasamentului atît în partea 
superioară, cît și la subsol. 
C.S.M. Sibiu, prin victoria asu
pra Universității Cluj, și-a asi
gurat locul în turneul 
indiferent de rezultatul 
ultima etapă, Iar 
București, învinsă la Constan
ta, a pierdut ultima 
a evita retrogradarea. Singurul 
semn de întrebare rămas (cine 
va fi a treia retrogradată?) va 
fi lămurit de partidele Drape
lul roșu — Universitatea Cluj 
(azi la Sibiu) și Universitatea 
Cluj — Universitatea Craiova 
duminică, la Cluj). Pentru a 
evita retrogradarea, studentele 
clujence au nevoie de trei 
puncte din aceste două meciuri.

Partida Combinatul poligra
fic București — Penicilina Iași 
(disputată duminică, la Giu- 
teștl) s-a Încheiat cu rezulta-

tul de 3-2 (6, —10, —11, 12, 2) 
în favoarea oaspetelor.

tin al, 
din 

Medicina

șansă de

CLASAMENTUL

1. Dinamo 17 16 1 50: 7 33
2. Rapid 17 16 1 50: 7 33
3. Penicilina 17 13 4 41:19 30
4. C.S.M. Sibiu 17 10 7 37:32 27
5. Farul C-ța 17 8 9 33:37 25
6. C. P. Buc. 17 8 9 30:36 25
7. Univ. Craiova 17 4 13 15:44 21
8. Univ. Cluj 16 4 12 20:39 20
y. Medicina 17 3 14 18:43 20

10. Drapelul r.
Sibiu 16 2 14 13:43 18

SOTIR, MEDIANII ... — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—0

Sala de sport din str. dr. 
Staicovici a găzduit, sîmbătă 
seara, o partidă amicală. S-au 
întîlnit, la fileu, foștii și ac
tualii reprezentanți ai clubului 
Progresul. Meciul, încheiat cu 
scorul de 2—0 (13, 10) 
voarea „bătrînilor", din 
rile cărora s-au delașat 
iade și M. Chezan, a 
celor prezenți.

în fa- 
rîndu- 
N. Pa- 
plăcut

Așadar, să ne 
mentariile legate 
la victorie repurtată duminică 
pe ringul de la Republicii în 
față „squadrei azzura". Să obții 
un succes cu 7—3 în fața echi
pei lui Rea și Poggi e«te o per
formanță cu care nu se pot 
lăuda prea multe echipe euro
pene. Un lucru trebuie să vă 
reamintim, eînd facem această 
laudativă afirmație. In Italia, 
boxul amator este o importan
tă sursă de elemente pentru 
profesionism. Este bine să ară
tăm că în prezent boxerii ita
lieni domină categorio ringul 
profesionist, avind cîteva ele
mente de certă valoare, in 
frunte eu campionul mondial 
Nino Benvenutti, Șandro Maz- 
zinghi. Del Papa, Golfarini, Be- 
tini, Brondi, Atzori, Bossi.

Iată de ce, repet, victoria ti
nerelor noastre speranțe, are o 
semnificație deosebită și, de
sigur, ea se va bucura 
precieri favorabile din 
specialiștilor străini.

„Avem, însă, o echipă 
neret completă ?“ — iată
barea firească care trebuie să 
ne-o punem. Categoric, nu. Ca 
și în anii treouți. boxul româ
nesc posedă elemente de certă 
valoare la categoriile „mici". 
Duminică am văzut din nou că 
dispunem de talente autentice, 
boxeri cu mari perspective de 
progres, ea Pavel Nedelcea 
(cocoș), Paul Dobrescu (pană), 
Calistrat Cuțov (semiușoară), 
Gheorghe Ene (ușoară) și V. 
Silberman (semimijlooie). A- 
cești băieți, spre deosebire de 
ceilalți componenți ai echipei 
de tineret, sînt posesorii unui 
stil elegant, cunosc bine proce
deele tehnice si. în lupta de 
aproape, sînt energici. Fără în
doială, că ei nu dispun încă 
de experiența necesară și mai 
trebuie „șlefuită". 
Nedelcea neglijează 
ori apărarea. Cuțov 
fie mai temperat și 
rează în schimburi 
Ene obstrucționează 
ori în lupta din apropierea cor
zilor. iar elevul Paul Dobrescu, 
care este un mare talent, nu a- 
preciază bine întotdeauna dis
tanța. Sub posibilitățile sale a 
boxat Pascale Iuga, mult prea 
lent pentru o „muscă" și depă
șit net la capitolul nervi, de 
miza meciului cu Grasso. Nu 
dispunem la ora aceasta de 
elemente talentate la catego
riile mari. Călin mai este ca
pabil de progres, însă cu Năs- 
tac trebuie început de la abc-ul 
boxului. Nu înțelegem cum un 
boxer eu alonjă ca I. Sănătes- 
cu nu știe să întrebuințeze 
lungimea brațelor. Cu toate că 
era mai înalt eu un cap decit 
adversarul său. Sănătescu nu a 
putut să-i stăvilească atacurile

De pildă, 
de multe 

nu știe să 
se aventu- 
hazardate, 
de multe

Pe afișul sportiv international al săptăminii

DUPĂ PUMNUL LUI SILBERMANN...

Simpaticul arbitru I. Wolf (R.D.G.) într-una. din atitudinile 
sale caracteristice, susținînd pe boxerul itlaian knock-dutat, 
G. Valsecchi.

cu directe de stingă. Conside
răm că V. Lehăduș nu trebuia 
să evolueze la semigrea. El a 
fost slăbit 6 kg pentru a face 
greutatea și nu a dat randamen
tul normal. O lipsă generală, 
care poate fi remediată, este a- 
ceea că mai toți componenții e- 
chipei nu au avut o condiție fi
zică perfectă pentru a lupta 
intr-un ritm uniform toate cele 
9 minute. Apreciem victoria pu- 
giliștilor noștri ca o performan
ță remarcabilă Și ne permitem 
să le recomandăm să nu se cul
ce pe laurii succesului. Revanșa 
de la 18 mai se anunță deose
bit de pasionantă. La Bolzano, 
nu avem o misiune ușoară și 
nici nu ne deplasăm pentru a 
îndeplini o formalitate. Cum 
meciul se dispută într-o sta
țiune de sporturi de iarnă, Ia 
altitudine, recomandăm harni
cilor antrenori C. Dumitrescu 
și T. Nioulescu o pregătire la 
altitudine.

Paul OCH1ALBI

o- 
fi- 
a- 
au 
in

A început, așadar, pasionan
ta întrecere a caiaciștilor și 
canoiștilor. „Cupa Dinamo1* a 
inaugurat — sîmbătă și duminică 
— sezonul competițional pe 
care-l dorim bogat în noi afir
mări prestigioase. Printre cei 
care au luat startul s-au aflat 
și toți componența lotului 
limpic, ceea ce a sporit — 
rește — interesul pentru 
ceastă întrecere. „Olimpicii" 
susținut acest prim examen
condiții oarecum diferite, par- 
ticipînd — conform programu
lui — la numai trei din cele 
șapte probe clasice care se dis
pută la J.O. și acestea desfă
șurate pe o distanță de... zece 
ori mai mare decit cele pentru 
care se pregătesc.

De ce — în primul rînd — 
probe individuale 1 Specialiștii 
sînt de părere că această etapă 
era absolut necesară pentru 
pregătirea și verificarea cit 
mai reală a fiecărui sportiv în 
parte. De ce — apoi — probe 
de fond ? Pentru că așa se 
cîștigă mai ușor rezistența. Din 
ambele puncte de vedere, com
petiția de sîmbătă (duminică 
au concurat doar juniorii) a 
fost extrem de utilă pentru 
toți „olimpicii", după acești 
primi zece kilometri antrenorii 
lotului avind posibilitatea să

facă, desigur, numeroase ob
servații, prețioase pentru _ vii
toarea activitate de pregătire.

Cîteva concluzii s-au des
prins, cu claritate, chiar din 
timpul desfășurării probelor.

„Olimpicii", în marea majo
ritate specialiști ai întrecerilor 
de viteză (500 șl 1000 m) au 
avut starturi excelente, condu
cînd chiar pe prima parte a 
curselor și rămînînd, în gene
ral, In plutonul fruntaș pînă 
la sosire, cînd experiența și 
specializarea fondiștilor și-au 
spus cuvlntul (mai ales la X 1
— 10 000 m, probă ciștigată de 
A. Vorobiov, dar în care D. 
Ivanov, A. Calenic, H. Ivanov, 
A. Sciotnic, A. Vernescu ș.a. 
au fost multă vreme pe primul 
plan al întrecerii).

Doar Serghei Covaliov — 
în evidentă revenire de forma
— a reușit să depășească han
dicapul cu care au luat startul 
vlteziștii, cîștigînd de o manie
ră categorică întrecerea canoiș
tilor pe cei zece kilometri ai 
probei. Îmbucurătoare și 
luția următorilor clasați 
telchin, Igorov, lonescu, 
lit, Sidorov, Macarenco, 
biciov), cu toate că unii

posibilități de

evo- 
(Bu- 

Lipa- 
Cala- 
erau 

a 
mai buni și, deci, 

locuri fruntașe, 
începutul sezonu-

întrecerea
gimnaștilor

universitarii

creditați cu 
realiza timpi 
de a ocupa 
Dar, e abia 
lui și caracteristicile întreceri
lor de sîmbătă nu trebuie ne
glijate.

.Întrecerea fetelor a fost doar 
in parte concludentă. Aceasta 
pentru că unele concurente au 
fost descalificate (A. Moreanu, 
E. Istrate, E. Berbecel), iar al
tele s-au răsturnat (Elena Li- 
palit) sau au abandonat (Viori
ca Dumitru, Ana Arvai), in 
cîteva cazuri fiind vorba de 
caiaciste cu îndreptățite pre
tenții la primele locuri. Un 
singur lucru a fost clar: evo
luția foarte bună a Hildei Tă- 
taru, care a reamintit tuturor 
valoarea ridicată atinsă de a- 
ceastă Sportivă in 1964. Să fi 
luat, oare, sfîrșit seria fluctua
țiilor ei de formă din ultima 
vreme ? Ar fi, desigur, spre 
binele echipei feminine care 
ne va reprezenta la probele 
olimpice de caiac.

Rămînem in așteptare ! Peste 
două săptămîni, din nou „Cupa 
Dinamo", 
în care 
probe 
clasice, 
primul 
al celor care vizează pașapor
tul pentru Mexic.

CLUJ 28 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). — Gimnaști 
ș'l gimnaste din principalele 
centre universitare și-au dat 
întîlnire în Sala sporturilor 
la finala campionatului repu
blican rezervat studenților.

Contrar așteptărilor, eveni
mentul n-a suscitat un prea 
mare interes, în ambele zile 
întrecerile desfâșurîndu-se îr.- 
tr-un cvasianonimat. Din pă
cate, nici întrecerile propriu- 
zise nu s-au ridicat la nivelul 
așteptărilor. Băieții — infir- 
mînd tradiția — au fost ceva 
mai aproape de obiectivele 
competiției, de cerințe, lu- 
crînd mai curat și mai si
gur. In ce privește concursul 
republican de gimnastică ar
tistică se poate afirma că el 
a constituit o demonstrație 
reușită, mai ales la categoria 
-maeștrii Alături-, -de ’< Ana 
Mdțăt, campioana țării, Livia 
Grama, Victoria Vîleu ș'i Ma
riana Jinga au reușit șă ofere 
puținilor spectatori ■ cli:jeni 
un spectacol sportiv de au
tentică clasă. Și acum, rezul
tatele tehnice î gimnastică 
sportivă : FETE, cat. maestre; 
individual compus: 1 Rodica 
Apăteanu (I.C.F.) 36,833 p, 
2. Lucia Chiriță (I.C.F.) 36,290 
p. 3. Iudith Frenkel (I.C.F.) 
31,630 p ; echipe : 1. I.C.F. ; 
cat I : 1. Nona Știucă („U“ 
București) 36,793 p, 2. Ma
riana Florean („U“ București) 
33,566 p, 3. Agneta Rago („U“ 
Cluj) 33,133 p. Echipe : 1. „U" 
Cluj 92,725 p, 2. I.C.F. 91,590 
p, 3. „U“ București 87,659 p. 
Cat. a Il-a: 1. Maria Boșca 
(I. P. Oradea) 32,563 p, 2. Vio
rica Moglan (Poli. Brașov) 
32,093 p, 3. Ana Irimie („U“ 
Timișoara) 28,053 p. BĂIEȚI i 
candidat maestru : 1. Gh. Blaj 
(I.C.F.) 52,75 p, 2. I. Iszlai
(I.C.F.) 52,65 p, 3. , C. Șerdi- 
neanțu (I.C.F.) 51,05 p ; cat. I: 
1. P. Veszi (IMF Tg. M.) 52,15 
p, 2. P. D. Costin (Poli. Buc.) 
52,00 ‘ * *
(I.C.F.) 
1—2.
Constr. Buc.) și I. Ciobanu

(I.C.F.) 54,20 p, 3. Alex. Ga- 
vriș (Poli. Buc.)
Echipe : candidați
1. I.C.F. 157,40 p, 2. „U“ Ti
mișoara 143,55 p, 3. Institutul 
Mine Petroșeni 
cat. 1:1.*"
Poli. Buc.
Timișoara
ticâ“, cat.
Cătineanu-Moțet („U“
28,30 p ; cat. I: Mihae'a Ni
col aescu (I.C.F.) 27,10 p;
echipe: 1. I.C.F. 75,35 o.

„Cupa Ministerului Invățâ- 
mîntului" a fost decernată 
sportivilor de la I.C.F., care 
au totalizat 145,55 p.

54,10 p. 
maeștri: 
„u“ -

139,70 pj
I.C.F. 149,80 p. 2.

147,95 p, 3. Poli.
146,20 p. „Artis-
maestre : 1. Ana

Buc.)

T. STAMA

dar cil un program 
vor figura cele șapte 

olimpice, pe distanțele 
Atunci, va fi de fapt 
examen de specialitate

D. G.

„CURSA MUNȚILOR
• Sportivi de valoare la 
startul cursei ® întrece
rile au loc în împrejurimile 
stațiunii Sinaia @ Prima 
etapă: 3 mai ® Premii 
substanțiale oferite 
I. S. Loto-Pronosport 
clubul Dinamo ® Rezulta
tele campionatelor Capi
talei la contratimp pe 

echipe și semifond

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Principalul eveniment al ci
clismului nostru în această 
săptămînâ este, fără îndoială, 
cea de a IX-a ediție a „Cursei 
munților". Organizată de Di
namo și I. S. Loto-Pronosport 
în cinstea celei de a 20-a a- 
niversări a clubului Dinamo, 
întrecerea se bucură de par
ticiparea unor sportivi parti
cipant la „Cursa Păcii", la 
Jocurile Olimpice și campio
natele mondiale, Ia alte con
fruntări de anvergură.

Primim vizita cicliștilor so
vietici (Dinamo Moscova), din 
rîndul cărora șe remarcă, a- 
lergătorul ȘEPEL — partici-

pant la mai multe competiții 
internaționale de amploare, 
membru a) echipei U.R.S.S., 
Cehoslovacul JIRI HAVA — 
care a lăsat o excelentă im
presie în „Turul Bulgariei", 
precum și în întrecerile din 
țara noastră, STENZEL și 
DRECHSLER (Dynamo Ber
lin) — doi rutieri de prima 
mînă, membrii echipelor 
noastre naționale iată o

„INTIM" esie un recepior de televiziune mulficanal, cu dia
gonala ecranului de 47 cm și cu un difuzor de 4 W, dispus 
lateral, care asigură o excepțională audiție.

Este montat într-o casetă elegantă din lemn furniruit, a vi nd
• linie modernă,

din protagoniștii curseiparte
care începe la 3 mai Ia Si
naia. Va fi o cursă deosebit 
de interesantă, o întrecere în
tre alergători care vor să se 
impună pentru selecție în ve
derea marilor competiții ale 
anului 1968.

Itinerarul „Cursei munți
lor" este următorul : 3 MAI, 
etapa I, Sinaia — Predeal — 
Brașov — Vlădeni — Sinaia 
(punct de cățărare la Timiș, 
la întoarcere), 140 km — 
start la ora 13,30 ; 4 MAI, 
etapa a Il-a, Sinaia — Pre
deal — Brașov — Sf. Gheor- 
ghe — Sinaia (punct de că
țărare la Timiș, la întoarce
re), 140 km — start la ora

9.30 ; 5 MAI, etapa a III-a, 
Sinaia — Brașov — Bran — 
Moeciu de jos — Rîșnov — 
Pîrîul rece — Azuga — Sinaia 
(puncte de cățărare la Moeciu 
de jos, la ducere și Pîrîul 
rece, la întoarcere), 144 km 
— start la ora 9.

Se întocmesc clasamente in
dividuale și pe echipe. I. S. 
Loto-Pronosport și organiza
torii oferă' numeroase premii 
primilor clasați.

★
Vineri și duminică au avut 

loc campionatele județene de 
contratimp pe echipe și se
mifond. în Capitală s-au în
registrat următoarele rezulta
te ; contratimp pe echipe — 
seniori — 1. STEAUA a par
curs 80 km în 1 h.52:06 ; 2. 
Olimpia 1 h.56:14 ; 3. Steaua 
II 1 h.56:39; juniori mari — 
1. STEAUA a parcurs 40 km 
în 55:09 (m.o. 43.6 km !) ; 2. 
Dinamo 56:13 ; 3. Olimpia
56:38 ; juniori mici — 1.
STEAUA a parcurs 20 km în 
30:55 ; 2. Dinamo 30:59 ; 3. 
Voința 32:03; semifond — 
seniori — 1. M. VIRGIL
(Steaua) 77 p; 2. C. 
(Dinamo) 32 p ; 3. G. 
eseu (Steaua) 30 p;
mari : 1. S. SUDITU
pia) 34 p ; 2. P. Dolofan (Stea
ua) 23 p; 3. FI. Porcăruș
(Steaua) 20 p ; juniori mici: 
1.
26
17 
13

Ciocan
Nego- 

juniori 
(Olim-

P. 
p; 
p; 
p-

ClRNEANU (Steaua)
2. V. Buduru (Steaua)
3. G. Avram (Dinamo)

H. N.

Dinamo Bacău, perf ormera etapei

ll?K
De la o etapă la alta, pe 

măsură ce se apropie de sfîr- 
Sit. campionatul de handbal 
prilejuiește (mai mult ca in 
prima parte a întrecerilor) re
zultate surpriză. Echipe neîn
vinse nu pot rezista finișului 
fără a gusta și ele din cupa 
înfrângerilor. Prima a fost Uni
versitatea Timișoara în campio
natul feminin. Acum, iată că 
și Steaua, campioana Europei, 
este obligată să se recunoască 
învinsă la Bacău. Pentru suc
cesul obținut băcăuanii merită 
felicitări : au dominat copios, 
conducînd ostilitățile pe toată 
durata partidei, la o diferență 
de scor concludentă 
13—7; 19—11). Ei au 
anihileze cu succes 
palul realizator de
Gruia, (care a înscris numai 3 
goluri și acestea din lovituri 
de la 7 m) și ceea ce trebuie 
remarcat, *u obținui eceasti

performantă asupra unei for
mații în plină ascensiune. Așa
dar. Dinamo Bacău care în ul
timul timp nu ne-a oferit pri
lejul să-i acordăm prea multe 
superlative poate evolua și 
bine, la valoarea jucătorilor de 
care dispune, și. ce-i mai im
portant. poate juca corect și a- 
casă. Concludentă în acest sens 
este și declarația făcută de an
trenorul echipei Steaua. O. Ni- 
țescu. la sfîrșitul meciului : 
„Victoria dinamoviștilor este pe 
deplin meritată, și a fost obți
nută în limitele sportivității. Au 
jucat bine de 
să, Costache 
La care noi 
pe jucătorul 
apărat foarte

la adversari Coa- 
I și Paraschiv". 
mai adăugăm și 
Negovan 
bine.
★

4 mai la 
la Oradea 
desfășura

care a

Tg. Jiu 
(mascu- 
turneele

Jqi dimineața, pe stadionul Republicii,

p, 3. M. Constantin 
50,50 p ; cat. a Il-a : 
L. Romaniuc (Inst.

Joi dimineața, pe stadionul 
Republicii, iubitorii sportu
lui cu balonul oval au prile
jul să urmărească din nou 
confruntarea dintre divizio
nara A Steaua și Selecționata 
Armatei franceze.

Este o întîlnire de mare 
interes, mai ales dacă ținem 
cont de faptul că oaspeții 
reprezintă un rugby in plină 
ascensiune, evident lider eu
ropean, iar gazdele constituie 
de ani de zile o echipă per
manent candidată la supre
mație în campionatul țării și

in alte comj 
ter republican, 
maresul este elocvent pentru 
evoluția în timp a raportu’ui 
de forțe.

Prima întîlnire a avut loc 
la 12 mai 1926, cu ocazia inau
gurării stadionului O.N.E.F.,— 
„Republicii" de azi. Victoria 
le-a revenit rugbyștilor fran
cezi cu scorul de 38—6. Re- 
înnodat, firul tradiției mar
chează un rezultat de egalitate 
(3—3, în anul 1966, pe ace
lași teren) și, apoi, o nouă 
victorie franceză (15--9, în 
1967, la Vichy).

Iată formația probabilă a 
oaspeților : Benacloi, Silleras, 
Marot, Auger, Beristain ; Ro- 
meu, ' Astre ; Gleizes, Biecas, 
Tisseyre ; Verdier, Morel ; 
Izquiero, Gadalou, They ret.

întîlnirea va fi arbitrată 
de Th. Witting.

.petiții cj carac- 
an. în plus, pal

Despre surprizele de
pe 

pînă la 
victorie 
„a fost 

din ulti-

duminica

(3—0; 8—3; 
reușit să-1 
pe princi- 
la Steaua,

Intre- 2 șl 
(feminin) și 
lin) se vor 
finale ale campionatelor de ju
niori. Pentru această ultimă 
etană a competiției s-au cali
ficat cele mai bune 4 echipe : 
Liceul nr. 2 Iași, Șc. sp. Craio
va.
sp. 
Tg.
Șc.
BP,

Dinamo București și Șc. 
Ploiești la juniori și Start 
Mureș, Chimia Victoria, 

sp. nr. 1 București și Șc. 
Timișoara la junioare.

Cîteva rezultate au făcut 
senzație în etapa de duminică 
a diviziei A la baschet mas
culin. în primul rînd, cel de 
la Galați, unde Politehnica 
din localitate a fost înfrîntă 
de codașa clasamentului, Co
merțul Tg. Mureș. Amănunte
lor furnizate de coresponden
tul T. Siriopol, „gălățenii au 
jucat static, lipsiți de vitali
tate și cu greșeli elementare

ne-a relatat că bucureștenii au 
luat din start un avans, 
care l-au menținut 
sfîrșit, realizînd o 
meritată. Remarca 
cel mai slab meci
mii ani, în care nereguiari- 
tățile și vociferările au abun
dat", nu face, însă, cinste a- 
cestor echipe. La Constanța 
s-a disputat un „derbi" al 
codașilor, în care Rapid a ob
ținut un succes salvator de

la retrogradare. Coresponden
tul C. Popa ne-a transmis că 
antrenorul Gr. Avachian a dat 
o adevărată lecție de felul 
cum se conduce o echipă că
tre victorie. în sfîrșit; în Ca
pitală, Politehnica a învins 
Universitatea Cluj datorită 
jocului mai bun practicat în 
prima repriză, perioadă în 
care oaspeții nu prea au reu
șit să se apropie de panoul 
advers.

19 7 12 1193-1407 
București (11)

18 7 11 1281-1278 
Oradea (9)

19 6 13 1125-1341 
Constanta(lO)

19 5 14 1085-1237 24
18 5 13 1187-1332 23

11. Farul

12. Comerțul Tg. Mures (12)

4. „U“ Cluj (4)
5. I.C.F. (5)
6. Polithehnica

10. Crisul

Clasamentul Ia zi:
1. Dinamo București (1)

19 18 1 1581-1198 37
2. steaua (2) 19 17 2 1530-1277 36
3. Politehnica Buc. (3)

19 12 7 1339-1216 31 
1“ 10 9 1319-1267 29 
19 10 9 1232-1220 29 
Galati (6)
19 8 11 1375-1430

7. Universitatea Timișoara (7)
19 8 11 1315-1359

8. Politehnica Iași (81
9. Rapid

sub panou, iar mureșanul Țe- 
dula a înscris... 44 de puncte", 
le adăugăm regretul nostru 
că echipa din Tg. Mureș în
cepe să arate abia la „spar
tul tîfgului" că reprezintă un 
centru cu tradiție în basche
tul românesc. Surprinzătoare 
este și victoria I.C.F.-ului. la 
Timișoara, unde Universitatea 
a cedat rareori. Coresponden
tul nostru principal, P. Arcan,

— Viteza de regim : 40 km pe ora ; viteza maxima : 
55 km pe ord.

— consum de benzină : 1,8 litri la 100 km.
— costul transportului a două persoane (145 kg) pe o 

distanță de 10 km, inclusiv uzura pieselor, este de circa 
0,45 lei.

— preț: 4 190 iei.
— se vinde și cu plata în rate.
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Tragerea la sorți
a semifinalelor
Gupei României"
Luni seara, la sediul Fede

rației române de fotbal. a 
avut loc tragerea Ia sorți a 
semifinalelor „Cupei României1' 
la fotbal. Au fost stabilite ur
mătoarele meciuri :

Vagonul Arad — Rapid Bucu
rești și

Progresul București — Dina
mo București.

Data disputării partidelor se 
va anunța ulterior.- Jocul Pro
gresul — Dinamo 
in București, iar 
Rapid intr-un oraș 
bilit de cele două

va avea Ioc
Vagonul — 

ce va fi sta- 
echîpe.

După meciul

revanșă de la Cluj
1 9 A doua „manșă" a meciu
rilor reprezentativelor școlare 
din București și Cluj, consu
mată duminică în orașul de 
pe Someș, s-a bucurat de a- 
tenția deosebită a organizato
rilor. O splendidă demonstrație 
de gimnastică, susținută de e- 
chipa Liceului nr. 5, o cursă 
ciclistă de urmărire și o de- 

motomodele. 
public, au 
dintre me- 

Din păcate,

Cum-necum duminică
seara o nouă etapă — a 
XXl-a — a intrat în istorie ; 
a intrat, dar nu va rămîne 
decit prin vreo două-trei re
zultate surpriză (la București, 
Craiova și întrucitva la Arad) 
menite să condimenteze între
cerea divizionarelor A, intrate 
în turnantă, și să dea bobîr- 
nace celor ce se vor catego
rici în afirmații, aruncind eu 
„sentințe" înainte de vreme. 
Cu privire, de pildă, la Steaua, 
cu privire la A.S.A., ca să ci
tăm numai două dintre forma
țiile care au ținut și au reușit 
să dezică prin comportare și 
rezultate tot ce s-a spus 
pre ele la sfîrșitul etapei 
terioare.

Șl iată acum : steliștii 
singuri în balansoarul frunta
șelor, mureșenii (deși fără 
Dumitriu III și Pavlovici) emit 
îndreptățite speranțe la supra
viețuire în prima categorie a 
țării. Referitor la întîlnirea de 
la Arad ? Al 9-lea val a fost 
fatal și pentru dinamoviștii 
bucureșteni. Este drept, Boc a 
fost un fel de coautor la uni
cul gol înscris pe tabelă, dar 
nu trebuie omis că tot el a 
intervenit salvator într-un a- 
numit moment al partidei (min. 
28), semn că echipa sa a mi
zat, la Arad, aproape numai 
pe defensivă.

Invățind din greșeli, Steaua 
a pregătit in mod serios difi
cila partidă de la Craiova. In
tuind perfect „asediul" pe 
care-1 va dezlănțui din primul 
minut echipa lui Oblemeneo, 
antrenorii Covaci și Onisie, au 
aliniat o formație cu 3 mijlo
cași de meserie : Jenei, Negrea 
și Dumitru Popescu. Primul a 
căpătat, firește, sarcini mai 
mult defensive (acoperind zona 
din fața fundașilor centrali), 
cel de al treilea a îndeplinit

să superficialitate... Au trecut, 
iată, 7 etape de la începutul 
returului și evoluția rapjdiștilor 
ni i-a arătat pe aceștia „a- 
depți" ai 
etape), ai 
Dumitru, 
propierea 
duminică 
2-4. Să 
ceste condiții, că Dumitriu, 
nescu et comp, au realizat 
singur joc valoros (acela 
Steaua) din șapte partide ?

pe aceștia
„betonului" (două 

lui „1—4—3—3“ (cu 
mijlocaș retras în a- 
„centralilor") și — 
— ai așezării 1—4— 
mai surprindă, în a-

1 O’
Un
cu

s-ar fi exprimat antrenorii 
că nu „betonul" ii împiedică 
să joace fotbal cum trebuie".

Repetăm, e posibil, dar pînă 
una alta cu numai cele 21 de 
puncte acumulate la ora actua
lă rapidiștii nu sînt chiar atît 
de departe de zona barajului. 
Și atunci ? S-ar putea ca „di
plomația" să nu mai servească...

★
O parte dintre cavalerii flu

ierului au onorat această eta
pă, prestînd arbitraje de cali-A MAI TRECUT 0 ETAPĂ...

des-
an-

Silit

® Steaua — singură în balansoarul fruntașelor ® Dinamo
București

sistemele
a mizat
precum..

un rol de „dispecer", partici- 
pînd, în plus, și Ia acțiunile 
ofensive. Și această INTER
PRETARE ELASTICA a

1—4—1—2-3 atituril lui
in valoare superioritatea 
mației militare (față 
versitatea Craiova) și 
lalți factori : 
moral-volitiv.

tehnic,

totul
cămășile

pe defensivă @ Cînd schimbi
® Greșeli plătite cu stele

car
pus 
for- 

Unt-
cei-

de
la
fizic și

★ 
sistem, 

pregătirea
Apropo de 

esențială în 
echipe, dar pe care Rapid, for
mația campioană, o tratează 
de la o vreme cu o periculoa-

noțiune 
unei

Nu-i un secret pentru noi fap
tul că, după meciul de la Pi
tești, între antrenori și o parte 
clin jucători au intervenit se
rioase disensiuni legate de 

,Nu ni
tac-
co- 

față 
sis-

legate 
aplicarea „betonului". 
se potrivește o asemenea 
tică" — au spus jucătorii 
mozi, nedispuși să facă 
efortului sporit solicitat de 
tem, și... antrenorii au cedat. 
Posibil, de teama „boicotului" 
(fotbaliștii noștri sînt în stare 
și de așa ceva), posibil din ra
țiuni diplomatice. „Ca să vadă, 
cu timpul, și dumnealor —

tate. Ne referim la Andrei Ra
dulescu (București), Nicolae 
Cursaru (Ploiești) și Sever Mu- 
reșan (Turda), apreciați 
tre cronicarii noștri cu 
rul maxim de stele. îi 
ză îndeaproape Vasile 
trescu și llie Drăghici
din București) notați cu cîte 
patru stele.

Arbitrii partidelor Rapid — 
A.S.A. Tg, Mureș și Universita
tea Craiova — Steaua au avut 
mari perioade cînd au condus 
bine, Iuliu Boroș (în repriza I),

de că- 
numă- 

urmea-
Dumi- 
(ambii

monstrație de 
mult gustată de 
„umplut" pauzele 
ciurile de fotbal.
eforturile organizatorilor n-au 
fost sprijinite de gospodarii 
stadionului Central, care au 
permis micilor spectatori in
trarea în incinta terenului de 
joc, chiar și în momentele cînd 
jocul era întrerupt pentru un 
minut-două.

9 Arbitrajele prestate de I. 
Roching și G. 
cîteva cuvinte 
obstinența cu 
spuza pe turta 
mul a fluierat

. „neiertînd" nici 
bucureștenilor,
doilea, după ce a prelungit ne
justificat prima repriză cu 4 
minute și a acordat gazdelor 
un penalty imaginar, dar s-a 
făcut că nu vede un fault clar 
comis în careu asupra bucu- 
reșteanului Nicolae. Patriotism 
local, patriotism local,. dar nici 
chiar așa...

Consa merită 
tocmai pentru 

care au... tras 
gazdelor ! Pri- 

cu nemiluita, 
un atac al 

iar cel de al

Ov. 1.

POVESTEA

și Zaharia Drăghici (in repriza 
a Il-a). Amîndoi, însă, au găsit 
de 
în 
din 
de 
tal. 
nul 
eronat o cădere în careu 
lui Dumitru (mureșeanul Sleam 
jucase corect mingea care l-a 
dezechilibrat pe fragilul jucă
tor rapidist), închizînd, în 
schimb, ochii la alte trei nere- 
gularități petrecute în supra
fața de pedeapsă; constănțea- 
nul Zaharia Drăghici a i 
rat pur și simplu toate infrac
țiunile în careu care reclamau 
acordarea penaltiului.

Și toate 
fost plătite 
doi arbitri.

cuviință să interpreteze 
mod original articolul 14 

regulament — lovitura 
pedeapsă — și, fa- 
au greșit : timișorea- 

Iuliu Boroș a apreciat 
a

I
I
I
I
I

LJiLect- „ 
igno- I 
lf-rac- ■

aceste greșeli
cu... stele de

au 
cei

i
I

* IIn încheiere, iată notele pri- |
mite de componenții naționalei 
în etapa care precede meciul 
de la Linz: Coman 10 — I- 
văncescu 8, Barbu 8, Hălmă- 
geanu 7, Deleanu (la categoria 
B nu se acordă note), Grozea 
7, Dinu 8, Dobrin 6, Pîrcălab 
(n-a jucat), Ion lonescu 6, 
Kallo

Să 
grați 
Dobrin, Ion lonescu și Kallo 
își vor regăsi forma arătată la 
ultima verificare pentru a pu
tea contribui, împreună cu

5.
sperăm că, odată reinte- 
în „U“-le reprezentativ,

Ion lonescu și

10-12 mai:
Finalele campionatelor 

de gimnastică
După meciul cu reprezentativa 

Uniunii Sovietice șl înaintea Cam
pionatelor internaționale ale Ro
mâniei, gimnastele noastre frun
tașe se pregătesc acum pentru un 
nou examen, deosebit de sever. 
Este vorba de campionatele na
ționale pentru seniori, programa
te la finele săptămînil viitoare 
(10—12 mai) în Capitală și la 
care și-au anunțat de pe acum 
participarea cele mai bune gim
naste ale țării. Concomitent, se 
vor întrece și maeștrii, urmînd ca 
la sfîrșitul competiției sâ cu
noaștem pe noii campioni al ță
rii, cel pe anul 1968.

După evoluțiile din acest se
zon, credem că actualii campion! 
ai țării, Elena Ceampelea și 
Gheorghe Tohăneanu, au cele 
mai mari șanse de a-și apăra po
zițiile fruntașe.

La lupte greco-romane: 
Dinamo București -

Dinamo hckenwald (R.D.G.)
Cu prilejul celei de-a 20-a 

aniversări a clubului sportiv 
Dinamo București, joi dimi
neață, de la ora 10, va avea 
loc în sala din Șos. Ștefan cel 
Mare întîlnirea de lupte gre- 
co-romane dintre
Dinamo București și Dinamo 
Luckenwald (R.D.G.).

> Finalele de haltere — 
I

formațiile

I

I
I

ceilalți coechipieri, Ia succesul | 
selecționatei noastre. •

G. NICOLAESCU

la București
La sfîrșitul săptămînii vii

toare, între 10 și 12 mai, ca
lendarul intern la haltere pro
gramează o importantă între
cere : finalele campionatelor 
naționale individuale pentru 
seniori. Cu acest prilej, se vor 
întrece cei mai buni halterofili 
ai tării, printre care maeștri 
ai sportului, sportivi din lotul 
republican precum și o serie dfe 
elemente tinere care s-au a- 
firmat în ultimele întreceri re
zervate juniorilor.

Azi, în sala Giulești:

Voleibalistele mexicane

BULETINUL DIVIZIEI
SERIA EST

GLORIA C.F.R. GALAȚI — UNI
REA FOCȘANI (2—0). Au marcat: 
Ene (min. 32) și Antohi (min. 54). 
A arbitrat bine F. Iancu — Ba
cău. (G. Arsenie, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — OȚE
LUL GALAȚI (0—0). JOC de slabă 
factură tehnică. Slab și arbitrajul 
lui P. Mărășescu — Iași. (A lano- 
vicl, coresp.).

S.U.T. GALAȚI — ȘOIMII BU
ZĂU (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Moțoc, în min. 31, care a 
transformat un penalti. (N. Cri- 
cică. coresp.).

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
MEDICINA IAȘI (1—0). A marcat: 
M. Petre (min. 35). A arbitrat bine 
P. Cîmpeanu — Beclean. (P. Spac, 
coresp.).

METALUL BUZĂU — ANCORA 
GALAȚI (2—0). AU înscris : Ru- 
sem (min. 24), Tănase (min. 75). 
A condus bine C. Popa — Bucu
rești. (M. Dumitru, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — GLO-

1. Gloria Bîrlad
2. Oțelul Galați
3. Ancora Gl.
4. Medicina

Iași
5. Gloria C.F.R. 

Galați
6. Foresta Fălt.
7. Minobrad

V. Dornei
8. Petrolul 

Moinești
9. Textila 

Buhuși
10. Met. Buzău
11. Șoimii Buzău
12. Unirea Focș.
13. S.U.T. Galați
14. Met. Rădăuți

421

10 321

7 821

11
8

4
4
2

21
21
21
21
21
21

21
21
21

13
11
12

1
7

21
21

10

4 37—19 30
6 31—16 26
7 34—23 26

7 32—20 24

9 29—23 23
6 28—22 23

8 25—26 23

6 24—23 22

8 29—24 21
7 23—20 21
8 29—29 21

10 24—27 19
13 19—45 12
18 6—53 3
MAI): Me-

RIA BÎRLAD (6—2). Autorii golu
rilor : Constantin (min. 3), Nae 
(min. 35, 72), Loncovschi (min. 42), 
Ivan (min. 52), Lichtenstein (min. 
80), respectiv Furnică (min. 29) și 
Trăznea (min. 49). A condus foarte 
bine A. Preda — Comănești. (N. 
Lazăr,, coresp.).

CLASAMENTUL

(5

5. FI. r. Buc. 21 10 4 7 28—13 24
6. S.N. Oltenița 21 9 5 7 24—28 23
7. I.M.U. Medg. 21 8 6 7 23—20 22
8. Chimia Tr.M. 21 7 6 8 16—26 20
9. Elec. C-ța 21 8 3 10 24—30 19

10. Stuful Tulcea 21 9 1 11 20—27 19
11. T.U.G. Buc. 21 5 7 9 22—27 17
12. Rapid C.F. 

București 21 6 5 10 20—34 17
13. Oltul Sf. Gh. 21 4 5 12 20—33 13
14. Viitorul

Fieni 21 3 2 16 13—44 8
ETAPA VIITOARE ,

I.M.U. Medgidia — S.N, Oltenița, 
Oltul Sf. Gheorghe — T.U.G. 
București, Viitorul Fieni — Elec
trica Copstanța, Flacăra rorie 
București — Chimia Tr. Măgu
rele, Stuful Tulcea — Dunărea 
Giurgiu, Rapid C.F. București —- 
Metalul Tîrgoviște, Rapid Plopeni 
— Progresul Brăila.

SERIA VEST

„CUPEI ROMÂNIEI1*

//

8 5
7 7
8 5
8 3 
4 4 
0 3

ETAPA VIITOARE (5 
dicina Iași — S.U.T. Galați, Șoi
mii Buzău — Minobrad V. Dor
nei, Foresta Fălticeni — Textila 
Buhuși, Petrolul Moinești — Uni
rea Focșani, Gloria Bîrlad — Glo
ria C.F.R. Galați, Oțelul Galați — 
Metalul Buzău Ancora Galați — 
Metalul Rădăuți.

SERIA SUD

Cu pa !
Competiția knock-out-urilor fotbalistice, a speranțelor 

(împlinite sau nu !), a marilor afirmări, sau — fără 
aluzii — a rapidelor dezamăgiri!...

Nu știu dacă fiecare soldat napoleortian purta în 
raniță bastonul de mareșal. Dar fiecare echipă poate 
avea în „Cupă" ambiții nemăsurate, poate ajunge 
la marea victorie finală, așa cum au făcut-o 
lungul anilor, la noi și aiurea, atîtea echipe de 
gorii inferioare.

Să-i urmărim împreună pe eroii „cupelor" de 
acum. ■■

pînă 
de-a 
cate-

pînă

DE LA „CUPA ANGLIEI" LA CEA A ROMÂNIEI
Peste numai patru ani, fotbalul va trebui să închine 

un pahar de șampanie .în cinstea aniversării unui secol 
de la înființarea primei sale competiții oficiale : Cupa 
Angliei (1872).

Campionatul, ceva mai tînăr, se va naște abia în 
1888/89, o dată cu primele meciuri din „Liga Angliei-". 
Dar, nici acest eveniment nu este străin de istoria 
cupei. Prima campioană a Angliei, echipa „Preston 
North End", va cîștiga în același an și cupa. Prima 
„dublă" i"

Și, în 
spectatori 
la un joc

La noi,
Dar, curînd, maidanul de la „Bolta rece" va con

stitui scena primelor contacte dintre balonul rotund și 
fotbaliștii autohtoni.

Anii trec...
25 august 1933.

din istoria fotbalului era realizată !
. sfîrșit, ceea ce părea incredibil, 100 000 de 

la un meci de fotbal, a devenit realitate tot 
de cupă : la finala Cupei Angliei din 1901... 
încă nu se juca fotbal.

PROGRESUL BRAILA — VIITO- 
RUL FIENI (4—G). Au marcat : 
Turcu (min. 17), Iancu (min. 23) 
și Ciupitu (min. 25 și 59). A con
dus bine A. Caricaș — București. 
(N. Costin, coresp. principal).

S. N. OLTENIȚA — METALUL 
TIRGOVIȘTE (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Popani (min. 8). 
Foarte bun arbitrajul lui P. Poa- 
ga — București. (M. Voicu, co- 
resp.).

STUFUL TULCEA — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI (1—0). A mar
cat : Peceriță (min. 29). A arbi
trat O. Flondor — Slobozia. (I. 
Tursie, coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — 
OLTUL SF. GHEORGHE (3—3). 
Autorij golurilor : Seitan (min. 3), 
Durduman (min. 79), Zăbun (min. 
83) pentru Electrica, Goga (min. 
41, 86), Sandor (min. 60). Corect 
arbitrajul lui Gh. Retezau — 
București. (N. Enache, coresn.).

T U.G. BUCUREȘTI — I.M.U. 
MEDGIDIA (1—1). Au înscris : 
Bașchir (min. 39) pentru
Novac (min. 59) pentru T.U.G. A 
condus autoritar M. Moraru — 
Ploiești. (C. Pufu. coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — RAPID 
C.F. BUCUREȘTI (1—0). A mar
cat : Cristache (min. 65). A arbi
trat slab N. stavru — Constanța. 
(T. Barbăiată, coresn.).

chimia tr. măgurele — 
RAPID PLOPENI (2—1). Autorii 
golurilor : Catană (min. 2), Măi- 
can (min. 73), respectiv Dridea 
II (min. 10). Foarte bun arbitra
jul lui I. Urdea — București. (D. 
Gruia, coresp.).

CLASAMENTUL

TRACTORUL BRAȘOV — PRO
GRESUL STREHAIA (4—0). Auto
rii golurilor Vătav (min. 10), Ciu- 
pa (min. 17), Cherestes (min. 22, 
73). A arbitrat foarte bine A. Pîr- 
vu — București. (C. Gruia, coresp. 
principal).

MUREȘUL DEVA — U.M. TIMI
ȘOARA (3—0). Au înscris : r" 
(min. 27, 64) și Cergo (min. 
Bun arbitrajul Iul M. Roman 
Brașov. (I. Simion, coresp.).

PROGRESUL CORABIA — I 
NERUI, LUPENI (3—0). Au mar
cat : Agape (min. 52 din 11 m), 
Ungureanu (min. 60) șl Sopteran 
(min. 75. autogol). A condus foarte 
bine C. Dinulescu — București. 
(C. Filip, coresp.).

METALUL TR. SEVERIN — MI
NERUL ANINA (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Diaconu (min. 
17). Arbitrajul lui M. Iorgulescu — 
Pitești : foarte bun. (G. Manafu, 
coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — VICTO
RIA TG. JIU (2—0). Au ■ înscris : 
Cara (min. 33) și Bălan (mia. 55). 
în min. 70 jucătorul Teodorescu 
(C.F R.) a ratat un penalti. A ar
bitrat bine I. Stepanescu — Ti
mișoara. (M. Mutașcu, coresn.’i.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
A.S.A. SIBIU (2—0). Golurile au 
fost marcate de Popescu (min. 
15) și de Lovin (min. 60). (S. Gur
gui coresp. principal).

VICTORIA CALAN — CHIMIA 
FAGARAS (2—0). Autorii goluri
lor : i. Constantin (min. 33) și 
Soos (min. 84). M. Nicolaescu — 
.Caransebeș a arbitrat bine. (A. 
Gunter, coresp.).

CLASAMENTUL

MAI) :

meciuri

I.M.U.

Progre-
din Capitală, echipa

Penici-

I'ază din meciul de divizia C, T.U.G. București
.Medgidia (1—1)

Minerul Anina — Tractorul Bra
șov, Victoria Tg. Jiu — Mureșul 
Deva, Minerul Lupeni — Progre
sul Strehaia, C.F.R. Caransebeș — 
Electroputere Craiova, U. M. Ti
mișoara — Progresul Corabia. 
Chimia Făgăraș — Metalul Tr. 
Severin.

SEKIA W®E)

2 COMPETIȚIA ,,K.O.“

La propunerea cunoscutului animator al mișcării 
noastre fotbalistice, Octav Luchide, Consiliul federal 
aprobă în unanimitate înființarea „Clipei 
competiție care avea ca scop „întrunirea, în 
mari probe, a tuturor echipelor din țară".

Organizarea primei ediții a competiției a 
și multe îndoieli. Unele cluburi ezitau să 
invocînd diferite pretexte, legate în special de cheltuie
lile pe care le presupunea participarea la o asemenea 
„probă" lipsită de atractivitate.

Să nu ne mire acest lucru. La meciul Ripensia — 
Universitatea (5—3), desfășurat la 9 iunie 1933 la Timi
șoara, nu asistaseră decît 2 500 spectatori. Și era 
finală a primei ediții a Diviziei naționale !...

Presa sprijină însă noua competiție, criticînd 
asprime „grupările care nu se înscriu după ce 
văitat că nu au activitate". Și „Cupa" ia startul în 
toamna anului 1933.
O FINALA... AMICALA 1

La 8 iulie 1934, pe stadionul „Electrica" din Timi
șoara, s-au aliniat echipele Ripensia și Universitatea 
Cluj, singurele neînvinse pînă atunci în prima ediție 
a „Cupei României". 3 000 de spectatori așteptau nerăb
dători acest meci care reprezenta o reeditare a finalei 
Diviziei naționale din anul precedent (cîștigată de Ri
pensia : 5—3 la Timișoara și 0—0 la Cluj).

Dar. arbitrul a întîrziat să fluiere începutul meciului. 
Era și normal. Venit să conducă finala Cupei, era 
anunțat de studenți că ei sînt obosiți de pe urma 
examenelor și că vor juca numai... amical. Discuții, 
argumente pro și contra și, în sfîrșit, meciul începe, 
lăsîndu-se pe mai tîrziu clarificarea problemei dacă se 
joacă amical sau oficial...

După numai 5 minute, timișorenii deschid scorul prin 
„Subi" Schwartz. Clujenii contraatacă și Ploieșteanu 
egalează cu o „bombă" de la 20 m. Publicul s-a în
călzit și jucătorii la fel.

In min. 29, Dobay driblează în stil personal, trei 
adversari rămîn pe drum și un șut de la 16 m 
îl transformă pe Șepci (portarul Universității) în simplu 
spectator. Ar aplauda și el șutul „Calului" !... Apoi,

României14,
cadrul unei

stîrnit însă 
se înscrie,

Foto: C. PUFU
NA MUREȘ (3—3). Au marcat : 
Petz (min. 2 și 44), Hauler II (min. 
84 din 11 m), respectiv Cîmpeanu 
(min. 15) și Suciu (min. 70). A ar
bitrat bine U. Oscar — Oradea. 
(T. Silaghi, coresp.).

CHIMICA TIRNAVENI — ME- 
TALUL AIUD (4—0). Golurile au 
fost înscrise de Veg (min. 27 din 
11 m, 62, 81) și de Sașeă (min. 
85). Bun arbitrajul lui M. Bădu- 
lescu — Oradea (I. Ducan, coresp-).

I
i
I

1. Dunărea
Giurgiu 21 13 4 4 33—18 30

2 Prog. Brăila 21 12 4 5 38—15 28
3. Met. Tîrg. 21 12 3 6 42—21 27
4. Rapid 

Plopeni 21 12 3 6 37—24 27
(5

1. Met. Tr. S. 21 11 6 4 41—20 28
2. Electroputere

Craiova 21- 12 3 6 35—18 27
3. Chimia Făg. 21 10 .5 6 34—26 25
4. Vîct. Călan 21 10 4 7 37—32 24
5. Min. Anina 21 10 3 8 35—26 23
6. Tract. Bv. 21 867 32-30 22
7. Min. Lupeni 21 9 4 8 35—34 22
8. Mureșul

Deva 21 8 4 9 44—29 20
9. A.S.A. Sibiu 21 7 6 8 33—31 20

10. U.M. Tim. 21 8 4 9 32—33 20
11. Vict. Tg. Jiu 21 7 4 10 22—39 18
12. Progresul 

Strehaia. 21 7 3 11 26—43 17
13. Progresul 

Corabia 21 6 2 13 29—47 14
14. C.F.R.

Caransebeș 21 5 4 12 28—55 14
mai):
Călan

ETAPA VIITOARE
A.S.A. Sibiu — Victoria

MINERUL BAIA SPRIE — ME
DICINA TG. MUREȘ (3—1). Au 
marcat : Suliod (min. 9, 63), Suta 
(min. 77), respectiv Balaș (min. 
82). A condus corect I. Cîmpea
nu — Cluj. (A. Domută, coresn.).

METALUL SATU MĂRE — MI
NERUL BIHOR (0—0). Meciul a 
fost condus satisfăcător de R. 
Săbău — Cluj (A. Verba, coresp.).

METALUL COPS A MICA — ME
DICINA CLUJ (1—1). Au înscris: 
Ținea (min. 21) pentru Metalul, 
Banc (min. 84) pentru Medicina. 
Arbitrul I. Ciucă — Rm. Vîlcea 
a condus bine în prima repriză, 
iar în cea de a doua a scăpat 
jocul din mînă. (M. Faliciu. co
respondent).

STEAUA ROSIE SALONTA ~ 
UNIO SATU MARE (0—6). Joc de 
nivel tehnic modest. Foarte bun 
arbitrajul lui I. Barta — Reghin. 
(C. Cotrău, coresp.).

UNIREA DET — FAIANȚA SI
GHIȘOARA (2—0). Autorii golu
rilor : Pop (min. 26) și Mardan 
(min. 82). Competent arbitrajul lui 
T. Rențea — Baia Mare. (A. Con
trai coresp.).

VICTORIA CĂREI — SODA OC-

CLASAMENTUL
1. Chimica 

Tîrnăveni
2. Vict. Cărei
3. Med. Cluj
4. Met. Aiud 

Med. Tg. M.
Unirea Dej 
Metalul Satu
Mare 
Faianța Sig.
Soda Ocna M. 
Steaua r. 
Salonta 
Unio Satu M.

12. Met. Copșa M.
13. Minerul Baia

Sprie
14. Minerul Bihor

5.
6.
7.

8.
9.io.

11.

21 12 2 7 30-20 26
21 11 3 7 34-33 25
21 9 6 6 42-18 24
21 11 1 9 34-37 23
21 9 4 8 43-32 22
21 10 1 10 31-28 21

21 9 3 9 26-24 21
21 9 3 9 32-30 21
21 9 3 9 28-30 21

21 7 5 9 22-26 19
21 7 4 10 23-23 18
21 6 6 9 25-36 18

21 8 2 11 22-52 18
21 7 3 11 30-33 17

etapa VIITOARE (5 MAI) : 
Faianța Sighișoara — Metalul 
Satu Mare, Medicina Tg. Mureș — 
victoria Cărei, Metalul Aiud — 
Steaua roșie Salonta, Medicina 
Cluj — Chimica Tîrnăveni, Soda 
Ocna Mureș — Minerul Bihor, Mi
nerul Baia Sprie — Metalul Cod- 
șa Mică, Unio Satu Mare — Uni
rea Dej.

COMPETIȚIA „K.O.“ 3 4 COMPETIȚIA „K.O.“
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o combinație a întregii înaintări timișorene îl face 
„mat" în min. 40, cînd mingea expediată de Ciolac 
zguduie din nou plasa clujeană : 3—1.

In repriza secundă, cu Dobay retras în locul lui 
Deheleanu — accidentat — timișorenii joacă prudent, 
peimițînd universitarilor să atace. în min. 64, Surlașiu 
reduce scorul și egalarea pare aproape. în min. 69 
devine aproape o certitudine : Sfera trebuie să execute 
un penalti. în poarta Ripensiei, Zombori e neliniștit ;

Șepci și Dobay, în anii acestor amintiri....Bindea,

în 
se 
întrece pe

Meciul se termină cu victoria Ripensiei (3—2), dar... 
nu se știa dacă timișorenii au cîștigat sau nu cupa I 
PRIMA CUPĂ E SEMNATĂ BINDEA 1

Discuțiile despre meciul de la Timișoara au durat 
mult. între timp, Ripensia dispută finala campionatului 
1933/1934 cu Venus. în primul meci, pe teren propriu,

min. 16 
apropie

executase el un penalti, clar... ratase ! Sfera 
de minge, trage plasat, dar... Zombori se 

el însuși. Apără !

timișorenii conduceau la pauză cu 2—0. Victoria li se 
părea asigurată. Dar, frații Vîlcov n-au fost de acord 1 
Volodea marchează 2 goluri, Petea unul și Venus în
vinge cu 3—2, într-un final dramatic. Al doiiea meci, 
disputat la București, revine aceleiași echipe ; timișo
renii au condus și de această dată la pauză (1—0), dar 
au cedat în final: 5—3 pentru Venus, care cîștigă 
astfel titlul de campioană.

Cupa părea uitată, dar „cînd nimeni nu se aștepla, 
după ce Ripensia și Universitatea au dat vacanță jucă
torilor, Comisia „Cupei României" anunță că finala 
se va rejuca la 5 august 1934 1“ Clujenii'nu sînt nici 
de data aceasta de acord. Din nou discuții, amînări. 
în sfîrșit, la 30 septembrie 1934, pe stadionul -ONEF, 
în fața a 10 000 de spectatori, se dispută veritabila 
finală.

Meciul începe cu atacuri avîntate ale studenților, dar 
încet, încet, elanul lor este calmat de dantelăriile 
timișorenilor. Primul gol concretizează o fază admira
bilă : Bindea. în plină cursă, trece ca o nălucă printre 
adversari, pasează lui Ciolac, care trimite scurt spre 
Schwartz ; acesta' se renede spre balon, dînd impresia 
că va șuta, dar lasă mingea lui Dobay, care, venit 
în viteză, din urmă, trage imparabil : 1—0. Două minute 
mai tîrziu, faza se repetă, minus artificiul lui „Subi" 
Schwartz : Bindea driblează trei adversari, pasează lui 
Ciolac, iar acesta lui Dobay, care înscrie fulgerător în 
același colț al porții ! în min. 41, Bindea înscrie al 
treilea gol timișorean, dintr-o pasă primită de la Lazăr, 
dar nu fără a-i dribla pe Borgia și pe Iancovici ! Re
zultat la pauză : 3—0 pentru Ripensia.

La numai 3 minute după reluare, „fachirul" (Co- 
tormani) îl deschide pe Dobay, acesta trage, Vidrășan (U) 
intervine cu un... luft și ■ „Subi", atent, nu iartă: 4—0. 
Bindea pare necăjit că nu a participat și la acest gol 
și, ca să-i treacă supărarea, face o cursă de unul 
singur, de la mijlocul terenului, îr.cheind-o cu un șut 
la care Șepci privește uimit : 5—0

Meciul s-a terminat. Ripensia e prima cîștigătoare a 
„Cupei României ', iar Bindea marele maestru al acestei 
victorii 1

Dorm ȘTEFLEA

î

Azi, Ia ora 18, în sala Ciu
lești, prima reprezentativă fe
minină de volei a Mexicului în- 
tîlnește formația feroviarelor 
bucureștene, în ultimul meci 
pe care oaspetele îl susțin în 
tara noastră. în deschidere, la 
ora 16,30, Penicilina Iași va ju
ca în compania reprezentativei 
secunde a Mexicului.

® Joi, Ia ora 18, în sala Flo
reasca, campioana de volei a 
țării, Steaua, va primi replica 
selecționatei de volei a armatei 
franceze.

9 Tot la Floreasca, sîmbătă, 
Ia ora 19,30, va avea loc derbi
ul campionatului feminin de 
volei : Dinamo — Rapid

© Aseară în Sală 
sul 
Mexicului a întrecut 
lina Iași cu 3—2.

Cupa Dinamo" la polo
„Cupa Dinamo", competiție 

rezervată echipelor de rezervă 
ale cluburilor bucureștene re
prezentate în prima divize a 
tării, este în plină desfășurare. 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : Rapid — Steaua 7—6; 
Dinamo — Progresul 4—3; Di
namo — Steaua 6—5 ; Steaua — 
Progresul 3—3; Dinamo — Ra
pid 8—7.

Cupa 1 Mal" 
la popice

Sase echipe masculine au luat 
startul în concursul dotat de 
către clubul sportiv Construc
ția București cu „Cupa 1 Mai". 
După prima etapă, au rămas în 
cursa pentru cucerirea trofeu
lui următoarele formații: I.M.C. 
7 Noiembrie, I.C.O.M. Se
joacă la proba de 100 bile mix
te

Campionii studenților 
bucureșteni Ia judo

Pe terenul Facultății de ști
ințe juridice din Capitală s-au 
desfășurat întrecerile campio
natului universitar de judo. 
Iată campionii în ordinea ca
tegoriilor de greutate : S. Sta
tuate (Agronomia), V. Sințmi- 
hăian (IPGG), T. Teodorescu 
(Agronomia). C. Ciupercă (A- 
gronomia), S. Marinescu (Agro
nomia) și C. Băiculescu (Agro
nomia). Pe echipe primul loc 
a revenit studenților de la 
Agronomia.

rr

Azi, baschet internațional: 
! Selecționata divizionară — 

Dinamo Volgograd
Sala Floreasca găzduiește 

astă-seară, de la ora 19, în
tîlnirea internațională de bas
chet masculin dintre Selecțio
nata divizionară a țării noas
tre și Dinamo Volgograd. Se
lecționata va fi alcătuită din 
următorul lot : Albu, Novac, 
Diaconescu, Cernea. Dragomi- 
rescu, Savu, Gheorghe, Jekely, 
Dikay. Bîrsan, Tarău, Ruhring, 
Demîan.

I
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6 LUPTĂTORI ROMÂNI 
LA UN TURNEU 

INTERNAȚIONAL ÎN BULGARIA 
în localitatea Radnevo (R.P. 

Bulgaria) se vor desfășura în 
zilele de 4 și 5 mai întrecerile 
unui turneu internațional de 
lupte libere, la care au fost in
vitați și 6 sportivi români. Vor 
face deplasarea Gh. Tăpălagă, 
P. Poalelungi, I. Marton, Șt. 
Stîngu, T. Pancă și St. Enache.

NUMĂRUL VIITOR 
AL ZIARULUI „SPOR
TUL" VA APARE VI
NERI 3 MAI LA ORE- 

LE OBIȘNUITE



Mîine, la Linz și Olsztyn
i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiînnuitiiiinuniiniiiiiuiiuiiiiiiliHiiuiiiiHiiiiniuniiiiiiiii

REPREZENTATIVELE A Șl DE TINERET ALE ROMÂNIEI
Turneul de polo de la Neapole

ROMÂNII AU SCĂPAT VICTORIA
PRINTRE DEGETE ÎN MECIUL CU UNGARIA

SUSȚIN PRIMELE MECIURI DIN ACEST AN
MARE INTERES PENTRU MECIUL 

AUSTRIA-ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

peisajul de un pitoresc unic. 
De o parte verdele crud al unor 
păduri picturale, de cealaltă 
parte, Dunărea, iar dincolo de 
ea, Alpii înzăpeziți, strălucind 
în soare. Așadar, o panoramă 
de film care ne-a încîntat 
ochii, comprimînd distanța și 
timpul.

La ora 14,15 (ora României) 
am ajuns la Linz, cunoscut 
centru industrial austriac, cu o 
populație de 100 000 locuitori.

<\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

File din istoria 

fotbalului austriac
Colaboratorul nostru FREDE

RIC MOISES din Rupea ne-a tri
mis cîteva date interesante pri
vind istoria fotbalului austriac.
• Austria a susținut primul 

meci internațional de pe conti
nent la 4 aprilie 1901 și a învins 
Elveția cu 4—0.
• Perioada 1931—1933 marchează 

succese mari pentru fotbalul aus-

Viena ca și cele locale anunță 
formația pe care gazdele o vo: 
alinia miercuri în jocul cu se
lecționata noastră. Iat-o : HOD. 
SCHAR — GEBHARDT, GLE- 
CHNER. EIGENSTILLER
FROHLICH, STAREK, STURM 
BERGER, PARITS, KOGEL 
BERGER, SIBER, FIALA.

Din rîndul lor cei mai peri 
culoși pentru Coman sint ata 
canții Parits și Kogelberger.

Antrenorii noștri au anunța 
presei formația României : CO
MAN - IVANCESCU, BARBU. 
HALMĂGEANU, DELEANU, 
DINU, GROZEA, DOBRIN, 
SASU, I. IONESCU, KALLO. 
Rezerve: Răducanu, Mocanu, 
Oblemenco, Nunweiller IV. 
După cum se vede Pîrcălab și 
Ghergheli, cei doi jucători di- 
namoviști, nu au făcut depla
sarea, fiind accidentați.

Partida va fi condusă de dr. 
Galba (Cehoslovacia).

trlac. Echipa Austriei era denu
mită sWunderteam“. Cîteva re
zultate din acea perioadă : 5—0
cu Scoția, și Germania, 2—1 cu 
Italia, 8—1 cu Ungaria. Dintre ju
cătorii acestei formații, antrenate 
de celebrul Hugo Meisl, amintim 
pe renumiții Sindeiar, Blum, Ses- 
ta, Nausch, Vogi, smistik.
• In 1965 Austria a repurtat o 

victorie senzațională : a învins 
Anglia eu 3—2 la Londra, fiind 
a treia țară din lume care obține 
această victorie în capitala An
gliei.
• Meciul de miercuri de la Linz 

cu România este cel de al 350-lea 
din palmaresul internațional al 
Austriei (156 victorii, 64 meciuri 
egale, 129 înfrîngerl, golaveraj : 
758—650). Cele mai multe partide 
le-a susținut cu echipa Unga
riei : 112 (record în întîlnirlle bi
laterale inter-țări).
<\\\\\\\\\\\\^^^^^

Meciul internațional de fot
bal este așteptat cu mare in
teres. Se crede că stadionul, cu 
cele 30 000 de locuri ale sale, 
va deveni neîncăpător.

Ziarele apărute astăzi la

Parits (stingă), unul dintre cei mai periculoși atacanți austrieci, in luptă cu un fundaș 
iugoslav. Fază din meciul de pregătire Austria — Selecționata Sloveniei (2—2), desfășurat 

recent la Klagenfurt

amănunte despre echipele
de tineret ale României și

Ieri, la ora 14,30, fotbaliștii 
selecționatei de tineret au ple
cat pe calea aerului spre Po
lonia, urmînd să întîlnească, 
în localitatea Olsztyn, echipa 
națională de tineret a țării 
gazdă.

Cu cîteva minute înainte de 
decolarea avionului, am avut 
o scurtă convorbire cu antre
norul Dincă Schileru, care ne-a 
furnizat cîteva amănunte, de 
ultimă oră, în ce privește for
mația noastră.

— După meciurile etapei de 
duminică au survenit unele 
indisponibilități: Păciulete și 
Dincuță s-au accidentat și nu 
vor face deplasarea, Oprișan 
a suferit și el o ușoară con
tuzie.

— Atunci ?
— Plecăm cu un lot de 15 

jucători, din care vom alcătui 
formația, în ajunul meciului. 
După toate probabilitățile vom

OASPEpI REDUC DIN SCOR

Înaintea ultimei zile

alinia următoarea echipă: 
GORNEA (MOLDOVAN) — 
CREȚU, BOC. N. IONESCU, 
ROTARU, (ANCA), POP, DU
MITRU, RADU, (OPRIȘAN). 
ȘCHIOPU, CUPERMAN, TA- 
TARU, (DEMBROVSCHI).

— Ce ne puteți spune des
pre echipa poloneză ?

— Știu doar că adversarii 
vor alinia o echipă alcătuită 
din jucători dornici de afir
mare. Antrenorul Kazimierz 
Gorski „lucrează" acum un lot 
de fotbaliști foarte tineri din 
care speră să ridice intr-un 
viitor apropiat multe vedete 
pentru fotbalul polonez.

— Avem impresia că sînteți 
cam neliniștit. Din ce cauză ?

— Sint îngrijorat din cauza 
indisponibilităților ivite in lo
tul nostru. De asemenea, mă 
preocupă faptul că drumul 
pînă in orașul Olsztyn va fi 
deosebit de obositor. Vom sta 
pe aeroportul din Praga pină 
la ora 21,30, după care ne vom 
îmbarca pentru Varșovia. După 
un popas, noaptea, în capitală

Poloniei, vom face o deplasare 
de aproape 200 de km cu auto
buzul pină în orașul gazdă al 
acestui meci. Așa că, am toa
te motivele să fiu îngrijorat.

— Un pronostic ?
— îmi cereți prea mult. Vă 

voi sta la dispoziție vineri 
după-amiază, tot aici, pe aero
portul Băneasa, cînd ne vom 
reîntoarce de la Olsztyn...

VARȘOVIA 29 (prin telex.). 
— Miercuri, în orașul Olsztyn, 
localitate situată la 200 de km 
de Varșovia, va avea loc în- 
tîlnirea dintre echipele de ti
neret ale României și Polo
niei. Antrenorul polonez Ka
zimierz Gorski a alcătuit în 
vederea acestui meci o echipă 
foarte tînără. Majoritatea mem
brilor din lot (mai exact 10 
jucători) au făcut parte din 
echipa de juniori a Poloniei 
care a participat anul trecut la 
turneul U.E.F.A., dar, este bine 
să se știe, mulți dintre ei evo
luează, acum, in formațiile din 
prima categorie a campiona
tului polonez. Echipa nu a fost

Poloniei
încă stabilită, ea urmînd să fie 
alcătuită de antrenorul Gorski 
în cursul zilei de marți, din 
următorul lot:

Portari : Maysek (Szombier- 
ki), Sput (Katowice).

Fundași : Esczenczski (Zag- 
lebie Sosnowiec), Rachwalski 
(Pogon Sczeczin), Gorgon (Gor- 
nik Zabrze), Musial (Wisla Kra- 
kovia), Drobny (Hutnik Huța), 
Jaloch (Krakovia).

Mijlocași : Janik (Polonia 
Bytom), Deja (Gornik Zabrze), 
Masztaler (Gwardia Warszava) 
Seweryn (Zaglebie Sosnowiec).

înaintași : Kozerski (Stal
Rzeszow), Gadoch (Legia Var
șovia), Malkieaicz (Odra Opo- 
le), Szarama (AZS Varșovia). 
Singurul jucător din liga a 
treia este Szarama.

Echipa a susținut duminică 
un meci amical în compania 
formației Polonia-Bytom, fiind 
învinsă cu 1—0.

Meciul dintre selecționatele 
de tineret ale României și Po
loniei va avea loc miercuri cu 
începere de la ora 17 — ora lo
cală, (ora 18, — ora României).

CU BALONUL

NEAPOLE 29 (prin telefon). 
Nici în cel de al treilea meci 
susținut în cadrul turneului 
internațional, găzduit, de pisci
na Scandone din localitate, e- 
chîpa de polo a României nu 
a avut prea multă șansă. Po- 
loiștii noștri au jucat foarte 
bine în primele trei reprize 
ale meciului cu Ungaria, con- 
ducînd pină în min. 18 cu 3—2. 
Era greu de crezut că victoria 
le va scăpa, cu atit mai mult, 
cu cit campionii olimpici nu 
excelaseră de loc pînă în acel 
moment. Și totuși... In mai 
puțin de două minute, cu lar
gul concurs al portarului Cis- 
zer, sportivii unguri au inver
sat scorul pe tabela de mar
caj, obținînd o victorie care 
Ie-a adus și primul loc în cla
samentul final al turneului: 
6—4 (0—1, 2—2, 0—0, 4-1).

Zahan a deschis scorul în 
min. 3,10 iar 4 minute mai 
tîrziu conduceam cu 3—1. E- 
chipa română domina evident 
un adversar căruia nu-i reu
șea aproape nimic. A urmat o 
repriză albă, în care Steinetz 
a intervenit de-a dreptul mi
raculos la două șuturi ale lui

Zahan și Grințescu, și apoi 
cele două minute fatale. Și 
încă un amănunt de loc lipsit 
de importanță: la situația de 
4-4, cînd mai erau de jucat 
mai puțin de 60 de secunde, 
Zahan a ratat (pentru a cita 
oară ?) o lovitură de la 4 metri. 
Felkay și Konrad III nu au 
greșit însă ținta, din poziții di
ficile, obligînd echipa noastră 
să părăsească piscina din nc-u 
învinsă.

W. Ulrich (R.D.G.) a condus 
următoarele formații: UNGA
RIA : Steinetz (Molnar) — 
Mayer, Sarosi, Bodnar, Szivos, 
Felkay 3 (2 din 4 m), Konrad 
II, Konrad III 3 (2 din. 4 m), 
Domotor, Rusoran : ROMANIA: 
Ciszer — Zahan 2 (din 4 tn), 
Szabo 1 (din 4 m), Grințescu 
1 (din 4 m), Kroner, Mărcu- 
lescu, Novac, Firoiu, Culineac, 
Zamfirescu.

In ultimul meci al turneului: 
Italia — U.R.S.S. 3—3 (0—1, 
0-1, 2-0, 1-1).

CLASAMENT

1. Ungaria 3 2 10 15—11 52. italia 3 12 0 1-'—io «
3. U.R.S.S. 3 111 17—18 3
4. România 3 0 0 3 17—21 0

DEBUTUL INTERNAȚIONAL
al tinerilor pentatloniști români
Intre 20 și 24 aprilie a avut 

loc la Alma-Ata în U.R.S.S. 
un concurs internațional de 
pentatlon modem la care a 
luat parte și echipa reprezen
tativă de juniori a României. 
La întreceri au concurat mai 
multe formații de seniori din 
Kirghizia și Kazahstan. La de
butul lor internațional tinerii 
noștri sportivi au avut, în ge
neral, o comportare mulțumi
toare.

14506 p. Pe locurile următoare: 
Kazahstan I 14261 p, Kirghi
zia II 12246 p, România 12155 
p, Kazahstan II 11206 p, Ka
zahstan III 10619 p. In clasa
mentul individual : 1. Osipov 
(Kazahstan I) 5056 p, ... 13. Gh. 
lonescu 4177 p, 14. C. Călina 
4053 p, 16. D. Spirlea 3961 p, 
IS. M. Cosmescu 3945 p. Cele 
mai bune rezultate pe probe: 
călărie: 7. Spirlea 1070 p, 11. 
Cosmescu 1010 p ; scrimă:

Antrenorul Gheorghe To-
miuc, fostul campion al țării, 
ne-a pus la dispoziție rezulta
tele înregistrate de elevii săi. 
Competiția a fost cîștîgată de 
prima echipă a Kirghiziei cu

2. Călina 1041 p, 14. lonescu
754 p ; tir: 12. lonescu 758 p, 
16. Cosmescu 736 p : înot : 
6. Spîrlea 1003 p, 10. Cosmescu 
964 p; cros: 5. lonescu 1015 
p, 17. Spirlea 835 p.

(Urmare din pag. 1) 

o explicație, pe care am dori-o 
justificată.

Iată acum secvențele princi
pale ale festivalului danez, la 
care și-au dat, bineînțeles, con
tribuția și tenismanii noștri, cu 
seînteieri dovedind posibilitățile 
lor reale. Leschly, din ce în ce 
mai bun, secondat de un Tor- 
ben Ulrich surprinzător de 
prompt la fileu, au ținut sco
rul strîns pînă la 2—2, unde cu 
un sprint sec se distanțează la
5— 2 (chiar și serviciul lui Ti
riac se pierde). Apoi, revenire 
a românilor, care egalează și 
împotriva a două setbaluri. Tri
bunele au impresia că oas
peții vor fi din nou ținuți in 
frîu. Dar, după dueluri la fi
leu de mare spectaculozitate, 
care continuă prelungirile pînă 
la 7—7, survine o nouă cădere 
a echipei noastre și danezii iși 
adjudecă primul lor set. A fost, 
probabil, turnanta decisivă a 
întregii partide.

Seturile trei și patru mai 
dau cîteva speranțe spectato
rilor, dar prea puține. Cu fie
care minge devine evident că 
adversarii noștri au preluat 
deplina inițiativă, iar românii 
joacă sub nivelul lor cunoscut. 
Iată toate premisele pentru un 
succes danez și arbitrul Mircea 
Constantinescu consemnează 
rezultatul final : 3—6, 9—7, 6—2,
6— 3 pentru Leschly — Ulrich.

Soarta întilnirii se va decide

astăzi cînd sint programate la 
Progresul (de la ora 14) ul
timele două jocuri de simplu î 
Tiriac — T. Ulrich și Năstase 
— J. Ulrich. Meciuri de mare 
răspundere pentru tenismanii 
noștri, cărora Ie acordăm to
tuși prima șansă.

Micro-diagrama partidei
Tiriac, Năstase—Leschly, 
t. Ulrich

T N L U
Puncte din serviciu 2 4 7 1
Dublă greșeală 12 10
Puncte din retur 3 0 3 4
Retururi pierdute 6 7 12 13
Puncte din Iov.

de dreapta 2 3 2 4
Lov. de dreapta

pierdute 8 6 4 5
Puncte din lov.

de stingă 0 0 10
Lov. de stingă

pierdute 4 5 2 1
Puncte din voie 6 13 7 8
Voleuri pierdute 7 10 3 12
Puncte din stopuri 2 0 10
Stopuri pierdute 110 0
Puncte din passing 3 12 5
Passinguri nereușite 0 0 0 2
Puncte din cros 2 113
Crosuri pierdute 0 2 11
Puncte din smeciuri 7 10 6 7
Smeciuri pierdute 13 10
Puncte din lob 0 110
Loburi pierdute 110 1

@ In completarea programului 
de ieri, am asistat la un meci 
demonstrativ între jucătorii de 
rezervă ai celor două echipe. Se
ver Dron a cîștigat în fața dane
zului Carl-Edvard Hedelund, după 
un joc foarte frumos, cu scorul 
de 6—3, 7-5.

BUDAPESTA: Indisponibilități 
în echipa Ungariei pentru 

meciul cu U.R.S.S.

Campionatul maghiar de 
fotbal a fost întrerupt de du
minica trecută, în vederea me
ciului Ungaria — U.R.S.S. din 
cadrul sferturilor de finală ale 
campionatului european. Pri
ma manșă are loc sîmbătă la 
Budapesta, iar revanșa, la 11 
mai, la Moscova. Pauza este 
destul de mare: 3 etape au 
fost aminate, urmînd ca ele să 
fie reprogramate ulterior. An
trenorul Karoly Sos4 are, însă, 
multe probleme de rezolvat. In 
ultima săptămînă o serie de 
jucători au suferit accidente. 
Deși Varga, Mathesz, Tamas, 
nu sint complet restabiliți, ei 
au început totuși pregătirile. 
Mai gravă se prezintă situația 
cu Bene, accidentat Ia picior 
și este mai mult ca sigur că 
nu va fi introdus în meciul de 
la Budapesta. Nici Albert nu 
este cu totul valid. Abia în 
urmă cu cîteva zile „Flori1* a 
apărut Ia primul antrenament. 
Lotul maghiar, care se află 
cantonat la Budapesta, a sus
ținut cîteva meciuri de verifi
care și, in general, echipa s-a 
mișcat bine. Este însă o mare 
diferență între partenerii pe 
care i-a avut și redutabila se
lecționată a U.R.S.S., pe care 
o va întîlni sîmbătă după amia
ză pe Nepstadion, cu începere 
de la ora 17 (ora locală). Du
minică, selecționata a învins 
cu 5—0 echipa Csepel prin

Suedezul Bengt Aberg, unul dintre cei mai buni motucrosiști ai lumii la clasa 500 cmc, 
în timpul cursei pe. care a ciștigat-o la Sittendorf — Austria

ROTUND ÎN JURUL LUMII
punctele marcate de Farcas (3), 
Rakosi și Fazekas.

Antrenorul Karoly Sos care 
a urmărit recent la Kiev „ami
calul1* dintre U.R.S.S. și Bel-

I

VARGA (Ungaria) 
gia (1—0, gol realizat în ulti
mele secunde) nu a fost mul
țumit de jocul gazdelor. Dar, 
după cum a declarat Sos, este 
de așteptat ca echipa sovietică 
să dea o replică dirză fotbaliș-

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII
MIERCURI: Austria — Ro

mânia, Polonia — România 
(echipe de tineret) Polonia 
— Olanda, Luxemburg — 
Belgia, Izrael — Itlanda de 
Nord (meciuri amicale) ; 
Franța — Austria (prelimi
narii olimpice) ; Cardiff Ci
ty — Hamburger S.V. (în 
tur 1—1) și Milan — Bayern 
Munchen (primul joțj — 
meciuri în semifinalele „Cu
pei Cupelor" ; Dundee Uni
ted — Leeds United („Cupa 
orașelor tîrguri").

JOI: Suedia — Spania 
(meci amical)

SÎMBĂTĂ: Ungaria — 
U.R.S.S. (în sferturile de fi
nală ale campionatului eu
ropean)

DUMINICĂ; Polonia — 
R.D. Germană

tilor maghiari. De altfel, re
prezentativa U.R.S.S. a jucat 
întotdeauna bine în deplasare.

Katalin RUSZKA1
FRANȚA : St. Etienne are

11 puncte avans !
In etapa a 31-a a campiona

tului francez, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Nan
tes — Ajaccio 1—0: Valencien
nes — Rouen 0—2; Lens — So- 
chaux 0—2; Bordeaux — Lyon 
0—0; St. Etienne — Sedan 2—1; 
Nice - Aix 1—0; Marseille — 
Metz 2—0; Strasbourg — An
gers 5—1.

In clasament continuă să 
conducă St. Etienne cu 46 de

DUMITRU SPIRLEA

puncte, urmată de Marseille 
35 puncte (un meci mai puțin 
jucat) etc.

PORTUGALIA : Benfica 
a cîștigat derbiul

In etapa a 24-a a campiona
tului Portugaliei, Benfica a în
vins cu 1—0 pe Sporting. Alte 
rezultate mai importante : Gui
maraes — Varzim 3—2; F. C. 
Porto — Barreirense 5—1; Se- 
tubal — Academica 2—0; Bele- 
nenses — Sanjoanense 3—0; 
Leixoes — Cuf 0—0.

Benfica totalizează în clasa
ment 38 de puncte, fiind urma
tă de Sporting cu 37 puncte și 
F.C. Porto cu 33 puncte.

SPANIA : Real Madrid 
învinsă !

Intr-o restanță din campio
natul Spaniei, Malaga a învins 
cu 1—0 pe Real Madrid. Cla
samentul final al campionatu
lui : 1. Real Madrid 42 puncte; 
2. Barcelona 39 puncte; 3. Las 
Palmas 36 puncte etc.
ELVEȚIA ; Lugano — în frunte

După 20 de etape, în cam
pionatul elvețian conduce Lu
gano cu 30 de puncte, urmată 
de Zurich 28 puncte și Gras- 
shopers — 27 puncte. Cîteva 
rezultate : Bellinzona — Gras- 
shopers 1-0; Young Fellows — 
Lugano 1—3; Zurich — Gren- 
chen 5—2; Sion — Young Boys 
2—1.

BELGIA : Anderlecht — 
campioană

Campionatul belgian a pro
gramat penultima etapă. Prin
cipalele rezultate : S.C. Char
leroi — Daring 0—0; Trond — 
Malines 1—2; Bruges — Ant
werp 1—0; Lierse — Beringen 
1—0.

In clasament conduce An
derlecht cu 43 puncte. Urmea
ză F.C. Bruges 39 puncte, Stan
dard — 37 puncte și Waregem 
30 puncte.

Pe terenurile de tenis
CALCUTTA : Echipa de te

nis a Indiei a învins cu 3—2 
echipa Ceylonului, calificîn- 
du-se pentru finala zonei asia
tice a „Cupei Davis11. In finală, 
tenismanii indieni vor juca cu 
echipa învingătoare din jocul 
Filipine — Japonia.

MANILA : Echipa Filipine- 
lor a învins cu 4—1 selecțio
nata Indoneziei în cadrul „Cu
pei Davis" (zona asiatică). In 
jocul următor tenismanii fili- 
pinezi vor întîlni echipa Ja
poniei.

Keres, învingător 
la Bamberg

BAMBERG. Șahistul sovietic 
Paul Keres a cîștigat turneul 
internațional de la Bamberg, 
în cursul turneului el nu a 
pierdut nici o partidă. Keres a 
cîștigat 9 partide și 6 Ie-a în
cheiat remiză. în clasamentul 
final Keres a totalizat 12 punc
te, fiind urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.) și Schmidt (R.F. a Ger
maniei) cu cite 10 puncte.

LONDRA: Proba de dublu 
masculin din cadrul turneului 
de la Bournemouth a fost ciș- 
tigată de cuplul australian Rod 
Laver — Roy Emerson, care a 
învins în finală cu 8—6, 4—6, 
6—3, 6—2 perechea Andrea Gi- 
rneno (Spania) — Pancho Gon
zales (S.U.A.).

BRUXELLES. Meciul amical 
de tenis dintre echipele Re
publicii Sud-Africane și Bel
giei a luat sfîrșit cu victoria 
oaspeților la scorul de 4-1. In 
ultima partidă Maud (R.S.A.). 
l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—4. 
6—1 pe Hombergen (Belgia).

ECHIPA Monaco s-a califi
cat pentru turul doi al Cupei 
□avis. In meciul disputat la 
Monaco, gazdele au învins e- 
chipa Irlandei cu 3—1 (ultima 
partidă a fost întreruptă de 
ploaie).

Competiția ciclistâ 
de amatori de la Le Mans

Competiția ciclistâ interna
țională rezervată amatorilor, 
desfășurată în împrejurimile 

localității Le Mans a fost do
minată de Grimbert (Franța) 
care a parcurs 584 km. (împăr- 
țiți în 5 etape) în 14 h 58:08. 
Au urmat în clasament Bo- 
therel (Franța tineret), Rvalleu 
(regiunea Bretania), Besnard 
(Franța), Blawdzin (Polonia).

Rezultate valoroase 
in concursul de natație 

de la Bonn
BONN, 29 (Aqerpres). — 

Numeroase performante de va
loare au fost înregistrate în 
concursul international de na- 
tație care a avut loc în bazinul 
acoperit din Bonn. în proba 
feminină de 100 m — liber 
Mirjana Segrt (Iugoslavia) a 
fost cronometrată în 59,4. Leo
nid îlicev (U.R.S.S.) a cîștigat 
proba masculină, realizând ex
celentul timp de 52.5. Ștafeta 
masculină de 4x100 m — liber 
a revenit echipei U.R.S.S, în 
3:30,6. Pankin (U.R.S.S.) a reali
zat pe 200 m bras timpul 
de 2 : 22,4 iar Belit-Geiman 
(U.R.S.S.) a înregistrat la 400 
m liber timpul de 4: 05,6.

FEitvlexrailiu telefon
COMPETIȚIA CICLISTÂ internațională „Tu

rul Toscanei", disputată la Florența, a fost 
dominată de rutierii italieni. Clasament: 1. 
Franco Bitossi 6 h 09:25 (medie orară : 38,889 
km); 2. Adriano Durante ; 3. Marino Basso.

ECHIPA FEMININĂ de gimnastică a U.R.S.S. 
a învins cu 384,65 — 376,65 selecționata Ungă 
riei, în întîlnirea amicală disputată la Budapes
ta. Individual compus: 1. Petrik (U.R.S.S.) 77.75 
p.; campioana mondială Kucinskaia (U.R.S.S.) 
a ocupat locul 5.

>3
LA VERBIER (Elveția) se desfășoară un con

curs internațional de schi apliu. Slalom uriaș-

bărbați (2 100 m, diferență de nivel 500 m): 
1. R. Tritscher (Austria) 2:06,90; 2. H. Duvillard 
(Franța) 2:07,16; 3. K. Huggler (Elv.) 2:07 87; 
șlalom uriaș-femei (1 900 m, dif. de nivel: 450 
m): 1. Ingrid Laflorgue (Franța) 2:08,91; 2. Ger
trud Gabl (Austria) 2:10,34; 3. Jacqueline Rou- 
vier (Franța) 2:11,47.

r
DUPĂ 4 ETAPE în Turul ciclist al Spaniei 

conduce Michael Wright (Anolia) cu 15 h 11:5. 
îl urmează Rudi Altig (R.F.G.) la 14 min ; 
Janssen (Olanda) la 15 min. Wright a cîștigat 
etapa a IV-a disputată între Barcelona și Salou 
(108 km) în 2h 31:47.

Tiparul: 1. P. „Informația", sir. Biezoianu 23—25. 403o5


