
„Cupa sindicatelor" Ia iahting
Pe lacul Herăstrău s-a desfășurat de curînd a doua competiție 

de iahting a sezonului, dotată cu „Cupa sindicatelor". Și-au disputat 
întîietatea specialiștii a trei clase, de-a lungul a 5 regate. Cel mai 
bine s-au prezentat veliștii Clubului nautic universitar București, de 
două ori în fruntea clasamentelor finale.

Iată și rezultatele principale : FINN — 1. A. Horoveanu (C.N.U.B.),
2. A. Ghiliman (C.N.U.B.), 3. A. Arendt (Electrica); SNIPE — 1. Elec
trica (M. Năvodaru, P. Ancuța), 2. C.N.U.B. (N. Henegaru, S. Agachi),
3. C.N.U.B. (E. Groza, V. Ciucă) ; F. D. — 1. C.N.U.B. (L. Predescu, 
L. Predescu), 2. Electrica (D. Popovici, V. Măciucă), 3. C.N.U.B. (A. 
Vasiliu, M. Mihăiță).

CONFERINȚA 
F. R. VOLEI

Astăzi se desfășoa
ră Conferința Comite
tului federal al F.R. 
Volei, la care parti
cipă — în afara mem
brilor comitetului — 
președinții comisiilor 
județene, membrii 
consiliilor și colegii
lor centrale, precum 
și cei ai comisiei mu
nicipiului București.

HANDBAL

ÎN VIZOR...
SElECriONABiLII

Ieri după-amiază, trei se
lecționate române, alcătuite 
din 22 de jucători, chemați la 
acest prim trial, 
ționată a 
Bulgaria 
stadionul 
turneu 
partide 
minute — cîștigat de selec
ționata A, compusă din Din- 
că, Popescu, Marinescu, Pa- 
raschiv, Nica, Goran, Gruia.

Dar nu rezultatul Interesa 
în primul rînd. Turneul, con
stituind o verificare — și un 
test — al jucătorilor noștri, 
trebuia să ofere indicii asu
pra unui schelet al naționa
lei. Presupuneam astfel, că 
jucătorii noștri vor manifesta 
interes pentru această micro-

și o selec- 
cluburilor din 

s-au întîlnit, pe 
Dinamo, într-un 

fulger — șase 
a cîte 20 de

Cezar Nica șutează din săritură. Fază din jocul de verificare 
Selecționata A — Selecționata C

competiție, mizam pe niște 
partide de luptă, în care ei 
se vor întrece în a demonstra 
subtilități tehnico-tactice.

Căldura (!) însă și oboseala 
— toți veneau după partide

Bologna speră să onoreze
sărbătoarea clubului Dinamo

disputate ieri în campionat — 
a determinat o apatie gene
rală, din care i-au scos oas
peții, prin jocul lor viguros. 
In ansamblu, partide amorfe, 
fără orizont, lipsite de elan, 
sărace în goluri. în anonima
tul partidelor am remarcat 
totuși intuiția tactică a lui 
Stenzel, detenta lui Coasă 
(dar nu și rezistența lui), 
energia lui Marinescu și Dan 
Marin și intervențiile mult 
aplaudate ale tînărului por
tar Orban care, ieri, a cîști-
gat duelul cu renumitul Ne-

De la corespondentul nostru din Italia govan.
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LA 1 DECEMBRIE 

LA BUCUREȘTI
Iată hotărîrea luată Ia Fraga de Comitetul Exe

cutiv al F.I.R.A. (Despre celelalte hotărîri ale fe
derației internaționale, citiți știrea din pag. a 4-a).

DRAPELUL ROȘU SIBIU-I.C.F. BUDAPESTA

întrecerile celor mai buni 
luptători juniori

Începînd de azi, Sala 
Sporturilor din Constanta 
va fi gazda unor importante 
întreceri de lupte. Este- vor
ba de finalele campionatu
lui national de lupte libere 
juniori și tradiționalul con
curs republican de primă
vară la stilul greco-romane. 
La cele două competiții vor 
fi prezenți peste 200 de ti
neri luptători, reprezentînd 
aproape toate județele tării.

Concursul republican de 
primăvară va avea loc în 
zilele de 7, 8 și 9 mai, iar 
în continuare (10, 11 și 12) 
finalele la „libere".
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INTILNI

Revine Bolognei, una dintre 
cele mai vechi și mai glorioa
se formații italiene, cinstea de 
a inaugura festivitățile pe care 
clubul Dinamo și le-a propus 
pentru a sărbători cei 20 de 
ani de la înființare. O mare 
onoare 1 Onoarea de a demon
stra publicului din București 
că faima care însoțește echipa 
roș-albastră este meritată și 
că jocul spectaculos cu care 
este creditată în Italia și chiar 
în alte țări europene este o 
realitate.

Cel care scrie aceste rlnduri 
este bolognez și a jucat în ti
nerețea lui, cu mulți ani în 
urmă, tn roluri și cu rezultate 
modeste. Încă în acei ani a 
existat o legătură pe terenul 
de sport intre Bologna și Bucu
rești. Pe-atunci, Bologna a ju
cat la București, în cadrul 
Cupei Europei Centrale cu e- 
chipa Venus. De atunci, în

cadrul relațiilor sportive italo- 
române, numele Bolognei n-a 
mai apărut. Merită deci oste
neala să arătăm spectatorilor 
români ce reprezintă in fotba
lul italian echipa care mîine 
va .întîlni pe stadionul „23 Au
gust" pe fotbaliștii de la Di
namo.

Bologna este una dintre cele 
mai renumite echipe italiene: 
7 titluri naționale și două cupe 
ale Europei centrale tn timpu
rile eroice ale fotbalului au 
îmbogățit cartea de aur a clu
bului. In plus, o prezență con
stantă în campionatul primei 
divizii, marcată de clasări in 
locuri onorabile ca și parti
ciparea la ultimele ediții ale 
Cupei orașelor tîrguri. In 
această din urmă competiție,

Cesare TRENTINI

(Continuare tn pag. a 3-a)

Nușa MUȘCELEANU 3-1 (15-12, 8-15, 15-13, 15-13)

ECHIPA DE BASCHET 
A CUBEI ÎN ROMÂNIA
Reprezentativa masculină de baschet a Cubei, aflată într-un 

turneu în Europa, va juca săptămina viitoare în România, sus- 
ținînd meciuri cu Dinamo București (16 mai), Steaua (17 mal) 
și cu Selecționata Galați (19 mai). Oaspeții au o formație va
loroasă, care de curînd s-a clasat pe locul secund (după Pa
nama) în campionatul Americii Centrale și al Mării Caraibilor, 
după ce a dispus de Mexic, Guatemala, Honduras și Salvador.

Tinerele voleibaliste 
sibiene, Ia primul lor 
joc internațional, au 
reușit o victorie meri
tată. S-au remarcat: 

Fleșeriu, Lutz și Hîr- 
său de la gazde, res
pectiv Horvath și Pe
ter.

I. BOȚOCAN — 
coresp.

ȘEDINȚA COMITETULUI
F. R. S. B.

Ședința Comitetului Federa
ției române de schi-bob va 
avea loc vineri 24 mai, dimi
neață, la sediul C.N.E.F.S. (e- 
tajul VIII). Ordinea de zi : in
formare asupra activității în 
sezonul 1967—1968 și planul de 
măsuri pentru sezonul viitor ; 
calendarul intern și interna
țional pe anul 1969 ; statutul 
și regulamentul F.R.S.B.; dis
cuții.

ROMÂNIA CONDUCE 
ÎN TRIUNGHIULARUL DE TIR

Ziua a doua a triunghiularului 
de tir Iugoslavia — U.R.S.S. — 
România (tineret) a adus trei 
victorii ale culorilor noastre Și 
una pentru U.R.S.S. După cele 
șapte probe disputate pînă acum, 
România conduce cu 5 victorii, 
în timp ce formațiile Iugoslaviei 
șl U.R.S.S. au realizat cîte una. 
în „Cupa Steaua'1, se cuvine a 
fi subliniată comportarea lui 
Marin Ferecatu — constant la o 
valoare ridicată (armă liberă ca
libru , redus, poziția culcat). De 
asemenea, Neagu Bratu a obți
nut un rezultat foarte bun la 
pistol liber : 562 p.

Rezultate tehnice : concursul 
internațional triunghiular dintre 
reprezentativele de tineret alo 

Iugoslaviei, U.R.S.S. și României: 
armă liberă calibru redus 3x40 f., 
poziția culcat (40 f.) : 1. V. Sa
vin (România) 396 p, 2. V. Pei- 
cev (Iugoslavia) 395 p, 3. M. Si
pete (Iugoslavia) 394 p ; poz. ge
nunchi (40 f.) : 1. Șt. Caban (Ro
mânia) 388 P, 2. I. Olărescu (Ro
mânia) 386 p, 3. D. Epifanici (Iugo
slavia) 385 p; poz. in picioare (40 
f.): 1. I. Olărescu 367 p, 2 șt. Caban 
360 p, 3. A. Savenko (U.R.S.S.) 
357 p ; trei poziții : 1. I. Olăres- 
cu 1143 p, 2. Șt. Caban 1140 p, 
3. D. Epifanici 1136 p. Pistol li
ber 60 f. : 1. E. Doțenko (U.R.S.S.) 
547 p, 2. L. Giușcă (România) 
546 p, 3. M. Kopeikin (U.R.S.S.) 
545 p.

„Cupa Steaua", armă libera 
calibru redus 3x40 f., poziția cul
cat (40 f.) : 1. M. Ferecatu (Di
namo) 398 p, 2. Gh. Sicorschi (Di
namo) 397 p, 3. L. Cristescu 
(Steaua) 396 p ; poz. genunchi 
(40 f.) : 1. șt. Caban (Dinamo)
388 p. 2. I. Olărescu (Arhitectu
ra) 386 p, 3. Gh. Sicorschi 386 p ; 
poz. tn picioare (40 f.) : 1. P. 
Șandor 368 p, 2. Gh. Vasilescu 
367 p. 3. I. Olărescu 367 P ; trei 
poziții : 1. M. Ferecatu 1146 p, 
2. Gh. Vasilescu 1146 p, 3. I. O- 
lărescu 1143 p ; pistol liber <10 f. :
1. N. Bratu (Construcții) 562 p.
2. L. Giușcă (Construcții) 546 p,
3. G. Maghiar (Dinamo) 543 p. 
Proba de talere a revenit lui Gh. 
Florescu (Steaua) cu 189 t.

Programul de azi de la poligo
nul Tunari începe de la ora 9 
cu următoarele probe : armă
standard 3x20 f. femei, pistol 
viteză (eliminatoriu), urmate de 
armă standard 3x20 f. bărbați, 
întrecerile vor avea loc attt tn
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ȘI-ACUM, „CURSA PĂCII"...

Cu 598 p. și 398 p. la 60 f. 
și 40 f. culcat, M. Ferecatu 
anunță un sezon promițător 

Foto: T. RO1BU
cadrul triunghiularului interna
țional, cît și în „Cupa Steaua", 
în ultima competiție se va dis
puta șl proba de skeet (ora 9).

Cele trei zile de con
curs ale „Cursei mun
ților" trebuiau să însem
ne și un ultim test al 
alergătorilor antrenați 
de Ernest Golgoți, adi
că al rutierilor ce vor 
compune în acest an e- 
chipa României pentru 
cea de a XXI-a ediție a 
„Cursei Păcii". După 
„Tour d’Annaba" și 
„Turul Marocului", ci
cliștii desemnați pentru 
Cursa Berlin-Praga- 
Varșovia, care începe la 
9 mai, n-au mai avut 
programate competiții 
la startul cărora să se 
alinieze. A fost și rău și 
bine. Rău — pentru că 
ar fi fost necesar să se 
continue activitatea 
competițională, să li se 
dea „celor 6“ posibilita
tea de a se verifica în 
continuare și de a-și îm
bunătăți pregătirea în 
condiții de concurs. O 
perioadă de inactivitate 
competițională de două 
săptăminj s-ar putea să

NORVEGIA VA FI ADVERSARA NOASTRĂ 

ÎN „CUPA DAVIS"
A fost desemnată adversara echipei Româ

niei, în al doilea tur al competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis". La Luxemburg, te- 
nismanii norvegieni au luat avans decisiv, cîș- 
tigînd partida de dublu și penultimul joc de 
simplu. în acesta din urmă, norvegianul Fried- 
jhof Prydhz l-a învins pe Frank Baden, după 
întrerupere, cu 6—3, 6—4, 3—6, 4—6, 6—2. Scor: 
Norvegia—Luxemburg 3—1.

Dramatic a fost epilogul întîlnirii Spania— 
Olanda, de la Valencia. Conduși cu 2—1 după 
ziua a doua, olandezii au egalat surprinzător 
prin Tom Okker care- l-a învins pe Manuel 
Santana cu 6—4, 3—6, 6 3, 5—7, 6—4. în

aibă repercusiuni asu
pra formei sportivilor. 
Bine — pentru că, to
tuși, 5 din cei 6 rutieri 
care pleacă astăzi la 
Berlin au rulat în Afri
ca — în mai puțin de o 
lună de zile — aproape 
4 000 km și, firește, se 
resimțeau. Exista, în 
mod obiectiv, necesita
tea de a-i odihni puțin 
înaintea unej noi între
ceri de amploare.

Cele două aspecte — 
necesitatea odihnei și o- 
bligativitatea de a-i 
menține în concurs — 
puteau fi împăcate prin 
eșalonarea unor între
ceri de mai mică duri
tate, pe parcursul celor 
două săptămîni. Lucrul 
n-a fost realizat (ziarul 
nostru a criticat la timp 
acest aspect) și cicliștii 
care vor îmbrăca tri
coul tricolor în „Cursa 
Păcii" au intrat în cea 
de a IX-a ediție a 
„Cursei munților" după 
o perioadă destul de

lungă în care făcuseră 
doar antrenamente. în 
aceste condiții, competi
ția organizată de clubul 
sportiv Dinamo a în
semnat — în loc de test
— o punere în temă, o 
reluare a obișnuinței de 
concurs. Din evoluția 
celor vizați direct pen
tru selecționare s-a vă
zut clar acest lucru. 
Majoritatea — excepție 
făcînd Gabriel Moiceanu
— a preferat adăpostul 
plutonului. Cîștigătorii 
„Turului Marocului" 
n-au strălucit și aceasta 
se datorește lipsurilor în 
planificarea activității 
competiționale, lipsuri 
pe care le-am amintit. 
„Cursa munților" nu 
ne-a putut edifica (decît 
în ceea ce-1 privește pe 
Moioeanu) asupra po
tențialului real al „tri
colorilor" și, de aceea, 
este greu de anticipat 
ceva.

Anul acesta, „Cursa 
Păcii" prezintă un tra-

UNGARIA-BULGARIA 5-2, LA HALTERE

seu foarte greu. Se plea
că din Berlin pe șosele 
pavate într-o proporție 
foarte mare cu piatră 
cubică, iar în multe din
tre etape (îndeosebi în 
Cehoslovacia și Polonia) 
participanții vor avea 
de urcat la cote consi
derabile. Nu este de ne
glijat nici faptul că în 
această perioadă timpul 
este foarte schimbător în 
cele trei țări pe care le 
străbate cursa. Din ex-

trimisul special 
al ziarului „Sportul" 

la „Cursa Păcii"
(Continuare 
in pag. a 2-a)
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red că nimic nu poate ega
la farmecul și atmosfera 
campionatelor sportive șco
lare. Pentru că ele dețin 
atributul nemuritor al fru
museții, tinerețea, reușesc 
să dezvolte.pnergii uriașe, 

accelerate în marele ciclotron al en
tuziasmului.

Cu douăzeci și ceva de ani în urma, 
participam la astfel de întreceri (fiind 
— alternativ — concurent și cronicar), 
iar amintirea lor este și astăzi tulbu
rătoare. Rămîn neuitate rivalitățile din; 
tre licee: „Lazăr" și „Sava", „Șincai 
și „Eminescu"; elevii școlilor militare 
defineau o formidabilă pregătire fizica, 
dar le lipsea subtilitatea latiniștilor de 
la „Sf. Iosif". O tempora I...

Pe atunci, a fi campion școlar era 
un titlu de qlorie. Din rîndurile pre- 
mianților stadionului (de obicei, fără 
medalii —■ stilouri și ceasuri drept 
premii) s-au ridicat performeri auten
tici. Și dacă i-am aminti doar pe Ion . 
Moină, Pompi Stoichițescu, Costi Herold, 
7on„ Drnnnmir. loianda Balas sau Lia ■

I 
I 
I 
I

.................... . I
sportului. Pentru' început ne-am gîndit » 
la CAMPIONATUL ȘCOLAR, care, așa | 
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Zeno Dragomir, loianda Balaș sau Lia 
Manoliu tot ar fi de ajuns în "
pledoariei.

Anii din urmă ne-au făcut 
martorii uriașei anverguri pe 
luat-o instituțiile de învățămînt

sprijinul 

cotidian 
care au 
din tara

noastră. Au ’ fost depuse, și se depun, 
eforturi inestimabile în numele nobilei 
idei a instrucțiunii temeinice și multila
terale a generațiilor de mîine. Asistăm 
(sau poate și participăm) la dezbate
rea publică largă instituită* în Jurul 
studiului privind dezvoltarea învățămîn- 
tului de cultură generală și al celui pro
fesional. Ar fi cazul să abordăm în 
cadrul discuției și unele probleme* ale

cum se prezintă în momentul de fată, 
suportă încă îmbunătățiri.
, Instrucțiunile cu privire la organiza
rea campionatelor sportive republicane 
(naționale) ale școlilor pe anul 1967/68, 
emise de Ministerul învățămîntului pre
văd :

© Campionate naționale pentru șco
lile generale

• Campionate naționale ale liceelor 
cu program de educație fizică

® Campionate naționale ale școlilor 
sportive

Adăugind la acestea, campionatele 
naționale de juniori și copii, cu toț cor
tegiul lor de categorii și de vîrste (mari, 
mici, I, II, A, B etc.), vom avea ima
ginea unor competiții amplificate, so- 
cotim noi artificial, în care, la urma 
urmei, sînt vehiculați cam aceiași spor
tivi.

De altfel, „Instrucțiunile* arată clar 
(pag. 15) că la campionatele republi
cane școlare au dreptul să 1 
„și elevii liceelor cu program de edu
cație fizică", aceiași care (pag. 28) 
au o competiție specială a lor, rezer
vată celor care (cităm) „frecventează 
cursurile liceelor independente și ale 
claselor cu program de educație " 
din cadrul liceelor care au secții 
program".

Viciul de formă a atras și unul 
fond. Eforturile se aglomerează, 
suprapun și, în ultimă instanță, se 
luează. Timpul liber al școlarului „ 
așa greu încercat) se împarte între foar
te multe întreceri, aceleași în esență, 
dar fiecare cu pretenții (justificate sau 
nu) la supremație. Ca să nu mai vor
bim de balastul financiar al unui ase
menea program de concursuri.

O revizuire s-ar impune. In realitate, 
avem de-a face cu o singură categorie, 
indiferent dacă o denumim „elevi", 
„copii" sau „juniori". Urmărim săj 
desemnăm pe cei mai buni. Din consi
derente nu aiît competiționale,. cit mai 
cu seamă metodice (iar cîte o dată 
chiar de orgoliu I). Irebuie, oare, ca a- 
ceastă acțiune să se desfășoare, simul
tan, pe patru sau cinci planuri ?

Unificarea întrecerilor sportive școlare 
într-o SINGURĂ COMPETIȚIE, avînd 
acreditivul unor campionate de anver
gură națională — și onorare ca atare 
— în care elevul să concureze sub ecuso
nul liceului (indiferent dacă face parte 
și dintr-o școală sportivă) ni se pare 
tentantă. Desigur, a emite un decret în 
acest sens ar însemna o atitudini? ne- 
realistă, dacă nu chiar o greșeală. Ac
țiunea ar trebui să urmeze, după păre
rea noastră, o cale de evoluție natu
rală. Poate, pentru început, și experi
mental, liceele cu program de educa
ție fizică și școlile sportive să fie incluse 
înfr-o categorie, iar școlile de cultură 
generală și acelea profesionale într-o 
alta Nasc serioase dificultăți campio
natele de juniori, dat fiind că 
rare 
rea 
aici, 
găsi 
mai

Astfel, cu timpul, paralelele se pot, 
totuși, întîlni 1

Valeriu CHIOSE

le cu privire la organiza- 
iernatelor sportive republicane 
) ale școlilor pe anul 1967/68,

participe
—. .. . „ de edu
aceiași care (pag. 28) 

specială a lor, rezer- 
(cităm) „frecventează ....------ _j cj_

educație fizică 
cu
de
se 
di-
(și

- . . cu
excepții — juniorii alcătuiesc ma- 

masă a elevilor, și invers. Dar și 
printr-un studiu stăruitor, se va 
— în mod sigur — soluția cea 
bună.

ultimul med, victoria Spaniei a fost asigurată 
de J, Gisbert, care l-a învins pe olandezul 
Hajer în trei seturi i 7—5, 6—1, 6—0. Spania 
se califică la limită, cu 3—2.

JOCHEN RINDT ÎNVINGĂTOR 
ÎN MARELE PREMIU AL BELGIEI

BRUXELLES, 6. — După rezolvarea liti
giilor ivite la omologarea clasamentului în Ma
rele Premiu automobilistic âl Belgiei, de la 
Limbourg, locul întîi în clasament este atribuit 
austriacului Jochen Rindt, pe o mașină Brab
ham. El întrece un lot valoros de concurenți, 
în frunte cu francezul J. P. Beltoise, învingător 
în recentele curse de la Hockenheim (R.F.G.) 
și Madrid. Media orară înregistrată de Rindt 
(172,142 km) reprezintă un nou record al cursei.

SOFIA, 6 (prin telex, de Ia corespondentul 
nostru TOMA HRISTOV). — în întîlnirea 
internațională de haltere Bulgaria—Ungaria, 
victoria a revenit halterofililor maghiari cu 
scorul de 5—2. Cîștigători în ordinea cate
goriilor au fost: Kirov (B.), Benedek (U.), Ti- 
lev (B.), Bakos (U.), Ritter (U.), Toth (U.), Vass 
(U.). Cu acest prilej au fost desemnați și cam
pionii republicani ai Bulgariei. Iată lista aces
tora : A. Kirov 337,5 kg; M. Kucev 355 kg; 
C. Tilev 400 kg: L Strasimirov 405 kg ; T. Pet- 
kov 412,5 kg ; P. Tacev 457,5 kg ; I. Veselinov 
470 kg.

• Din Londra se anunță că sprintera Do
rothy Hyman, suspendată de forul englez de 
specialitate pentru acuzația de profesionism, 
după Olimpiada de la Tokio, a fost recalificată 
ca amatoare. Ea va putea concura la J. O. 
din Mexic.

Mașina Porsche 907, condusă de englezul Vie Eliord, trece prima linia de 
sosire, în cea de a 52-a edilie a cursei Targa Florio, in Sicilia. Eliord 

Împarte victoria cu colegul său de echipaj, italianul Umberto Maglioll.
Foto : ASSOCIATED PRESS



Antrenorul federal Ion Corneanu urmărește cu deosebită atenție pe unul dintre elevii săi, 
l. Alionescu, executind un tur de șold Foto : AUREL NEAGU
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\,77 cea mai bună performanță mondială in 1968

VUIA BONCI
SAU PUTEREA EXEMPLULUI!

VIRGINIA BONEI 
născută 5 ianuarie 1949 

1,75 m - B kg 
evoluția rezultatelor :

1964 — 1,45 antrenor ion Rlnderlu
1965 — 1,48 antrenor Ion Rinderlu
1966 — 1,60 antrenor ton Rinderlu

1967 — 1,73 antrenor C. Dumitrescu
1968 — 1,77 antrenor C. Dumitrescu

T

u

Recent, sportivii din lotul 
olimpic de lupte greco-romane 
au încheiat prima parte a pre
gătirilor și verificărilor în ve
derea marilor confruntări de 
la Ciudad de Mexico. Este 
deci momentul unor reflecții, 
utile atît pentru sportivi cit și 
pentru noi, antrenorii.

De la bun început trebuie 
să ne referim la un element 
esențial : stadiul pregătirilor 
luptătorilor noștri, comparativ 
cu nivelul internațional. Con
fruntările cu redutabila re
prezentativă a R. F. a Germa
niei, cu robusta echipă a Bie- 
lorusiei, precum și turneele 
internaționale din, Suedia, 
Cehoslovacia, Ungaria și Bul
garia unde aq fost prezenți 
unii dintre cei mai buni lup
tători din lume, ne-au dat 
prilejul unei edificări. Conclu
zia ? Sportivii noștri pot su
porta paralela.

Dar, să facem o scurtă 
incursiune în catalogul olim
picilor, deși la ora actuală 
nu poate fi vorba de certitu
dini. Abia după cea de a 
doua „sesiune" (campionatele 
naționale, europenele și tur
neul internațional de la Con
stanța), vor fi desemnați pro
movați! pentru Mexic.

Numai la două categorii (63 
și 97 kg) se cunosc aleșii : 
S. Popescu și, respectiv, N- 
Martinescu. Ei s-au detașat 
clar de ceilalți contra-candi- 
dați și în cazul cînd vor avea 
o comportare bună la urmă
toarele confruntări, se pot 
considera reprezentanții Ro
mâniei la Olimpiadă. Popescu 
însă va trebui să-și îmbună
tățească rezistența și viteza 
— armele lui principale. La 
rîndu-i, Martinescu evoluea
ză încă sub posibilitățile sale, 
dar el are încă timp suficient 
pentru a-și regăsi forma.

Ea cat. 52 kg., Gh. Rer- 
ceanii în vîrstă de 19 ani, a 
făcut progrese rerpareabile și 
are mari șanse să participe 
Ia Jocurile Olimpice, 
acesta a reușit să iasă 
vingător în fața unor 
luptători. Este suficient 
amintim că unul dintre 
fost I. Alker (Ungaria), cla
sat pe locul II la C.M. din 
1965 și pe locul III la mon
dialele de anul trecut. Dar tî- 
năru) Berceanu va trebui. îna
inte de toate, să treacă de 
Gh. Stoiciu, un alt concurent 
cu șanse de selecționare. La 
fel ca Berceanu, acesta se 
află în plin progres. Corec- 
tînd intrările la adversar, înă-

Anul 
în- 

mari 
să 

ei a

Doar doi luptători fără contra-candidați
Un tiiiăr de 13 ani cu mari șanse de selecționare 
Campionul mondial I. Baciu sau I. Alionescu ?

După retragerea din acti
vitatea competițională a lo- 
landei BalașK Virginia Bonei 
a preluat o moștenire foarte 
grea. Este doar urmașa uneia 
dintre cele mai marț celebri
tăți a sportului mondial.

încheind anul 1967 cu 1.73, 
Bonei a trezit în inimile iubi
torilor de atletism speranțe 
pentru anul olimpic 1968. în
dreptățeau la acestea, atit va
loarea rezultatelor sale, în 
creștere serioasă față de 1966, 
cit. și constanța sa remarca
bilă.

Și primele concursuri ale 
acestui an au confirmat că 
Bonei se află pș un drum bun. 
Dar la 21 februarie, in timpul 
unui antrenament, a suferit 
o entorsă. Urmarea, piciorul 
în ghips timp de o săptămînă, 
apoi fașă elastică, și pauză

CERCURILOR
t

rind rezistența și ritmul 
luptă, Stpiciu va putea 
satisfacție.

Sîntem convinși că muiți 
dintre pasionații luptelor au 
constatat absența de la com
petițiile din acest sezon a 
campionului mondial I. Haciu, 
victimă a unor ușoare trau
matisme. Locul lui Ia cat. 
57 kg a fost luat de I. Alio
nescu, aflat în cea mai bună 
formă. Alionescu s-a întîlnit 
în această perioadă cu foștii 
campioni mondiali I. Varga 
(Ungaria) și Fr. Stange 
(R.F.G.), pe care i-a învins 
sau cu care a terminat la 
egalitate, în cazul în care își 
va ameliora orientarea tac
tică și îndeosebi dacă își va 
menține superioritatea asupia 
lui Baciu,, alegerea sa va de
veni certă- Un alt. țipăr, I. 
Enache (cat. 70 kg) se stră
duiește să întrunească sufra
giile selecționerilor. Este ade
vărat că a obținut unele re
zultate bune dar acestea nu 
sînt suficient de convingătoa
re. De altfel, este singura ca
tegorie deficitară. Dintre I- 
Țăranu. O. Tache și FI. Cior- 
cilă (cat. 78 kg.), doar primul 
a fost constant. Țărani] 
învins pe P.
(R.F.G.), clasat pe locul III 
la C.M. 1966 și a terminat la 
egalitate cu alți sportivi va
loroși, Asta nu înseamnă to
tuși prea mult. Și. oricum, el

de 
da

1-a
Nettekoven

REZULTATELE DE LA NEAPOLE
NU NE AFECTEAZĂ

declară C. Mihai, secretar
După un turneu de 15 zile 

în Italia și R. F. a Germa
niei, poloiștii din „7“-le re
prezentativ al României se 
întorc astăzi în Capitală. S-a 
încheiat, astfel, și cea de a 
doua etapă din lungul lor 
drum spre J.O. din Mexic, în 
care cea mai importantă es
cală a fost piscina Felice 
Șcandone din Neapoie, unde 
formația noastră și-a măsu
rat forțele cu trei echipe din 
careul de ași al ultimului tur
neu olimpic (Tokio 1964), 
U'n^pria, U.RȘ.S. și Italia.

în general, rezultatele de 
la Neapoie nu trebuie să sur
prindă. De altfel. Al. Popescu, 
nou) antrenor al echipei na
ționale, ne-a declarat înainte 
de plecare că nu este cazul 
să așteptăm ceva deosebit în 
această perioadă, cînd noul 
rpecanism de joc al garniturii 
sale este încă departe de a fi 
pus la punct. Speranțele sale 
erau legate mai mult de o 
extrem de riguroasă verifL 
care (în compania celor mai 
valoroși adversari, și în con
diții cît mai dificile) a capa
cității de efort a jucătorilor, a 
modului lor de integrare în 
noul sistem tactic preconizat, 
în ce măsură acest turneu s-a 
dovedit util ? Să facem cu
noscute opiniile secretarului 
general al federației de spe
cialitate, C. Mihai, care a în
soțit delegația noastră în tur
neul respectiv.

„Echipa reprezentativă a 
jugat incomparabil mai bine 
(Jecît în turneul de la Cluj 
— ne-a declarat telefonic tov. 
C. Mihai. Iată de ce nu sînt 
cîtuși de puțin afectat de cele 
trei rezultate negative. Excep- 
tînd partida cu Italia, cînd 
Ciszer... a permis gazdelor să 
conducă cu 4—0 în numai 
6 minute de joc, celelalte me
ciuri puteau fi tot atît de bine 
ciștigate de sportivii noștri. 
Am marcat 9 goluri campioa
nei europene (lucru pe care

general al F. R. Natație 
nu l-a realizat încă nimeni) 
și am condus echipa Unga
riei pînă în min. 18, partide 
în care pe lingă obișnuitele 
ratări s-au irosit și 3 lovituri 
de la 4 metri ! Dar, cu un sin
gur portar, și acela ieșit din 
formă, nu poți realiza suc
cese la un asemenea turneu.

S-a înotat mat mult ca de 
obicei. Chiar și în apărare 
(punctul slab al echipei) s-au 
făcut unele progrese privind 
marcajul adversarului și în
cercările cît mai corecte de 
a-I deposeda de balon. în 
jocul ofensiv însă, continuă 
acea exagerată prudență, în
deosebi Ia tentativele de pă
trunderi individuale (pe care 
sînt obligați acum să le e- 
xecute toți jucătorii) în spa
țiile libere din fața porții ad
verse. Am avut de mai multe 
ori impresia că unii dintre 
jucători, știindu-se deficitari 
la capitolul viteză, și ferin- 
du-se de a fi surprinși de ad
versari pe contraatac, preferă 
să-și invite coechipierii la 
pătrunderi... Este o tendință 
periculoasă, care va trebui 
grabnic evitată. Aș mai vrea 
să remarc jocul bun al lui 
Zahan, Kroner, Szabo și Fi- 
roiti, care au fost din nou 
oamenii de bază ai echipei".

Declarațiile secretarului 
neral al F.R.N. ni se par 
curajatoare și destul de 
timiste, și ele par să se 
zeze pe un lucru cert,
unde în urmă cu 7 luni (Cupa 
Jadran) echipa țării noastre, 
practic, pici nu a contat 
fața echipelor Ungariei 
U.R.S.S., de data aceasta 
a jucat de la egal la egal 
aceste valoroase formații, 
nu ne pripim însă. Principalul 
test al echipei noastre na
ționale va fi de-abia în luna 
iunie, cînd Zahan și coechi
pierii săi se vor alinia Ia ma
rele turneu (primele 6 e- 
chipe din lume) de la Buda
pesta.
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OLIMPICE
totală de antrenament speci
fic pînă la 3 martie, adică pi
ni cu citeva zile înaintea „eu
ropenelor" de sală. In tot a- 
cest timp, Bonei a depus insă 
o muncă susținută, efectuind 
de două ori pe zi antrena
mente judicios întocmite de 
antrenor pentru toate grupele 
de mușchi care permiteau lu
crul. Duminică 3 martie, cu 6 
zile înaintea C.E. de la Ma
drid, eg a sărit 1,68 m pe par

chet, în sala de gimnastică 
de la „23 August". Apoi iar 
odihnă, deoarece piciorul nu 
era încă total restabilit. Vir
ginia Bonei a concurat la 
Madrid cu o dezinvoltură de 
mare campioană. Deschizînd 
lista concurentelor, ea a tre
cut din prima încercare toate 
înălțimile, lată ce spune ea 
despre acest concurs: „După 
ce am trecut 1,78 m le-am vă
zut pe celebrele Schmidt și 
Okorokova cum s-au apropiat 
de mine și m-au privit cu oa
recare teamă. Am căpătat ast
fel o mare încredere incit am 
sărit și 1,76 m din prima. A- 
poi am fost mulțumită. Locul 
2 era pește cele mai optimiste 
așteptări".

O nouă perioadă de pregă
tire. cu o intensitate și cu o 
cantitate de invidiat chiar ți 
pentru unii dintre băieții noș
tri. Atleta efectuează, între 
altele, semiflexiuni cu 200 kg 
pe umeri. Antrenamente imi
tative de ordinul sutelor. Ati 
urmat pregătiri comune în 
Cehoslovacia și Franța, unde 
bagajul cunoștințelor s-a îm
bogățit și iat-o la ștachetă la 
recentul concurs de primă
vară. Știind cit a lucrat și că 
nu se pregătise special pentru 
această competiție nu am spe
rat la un rezultat mare. Dar 
Bonei a ținut din nou să in
firme scepticismul tuturor. 
1,77 din prima încercare, șta
cheta neatinsă. După concurs, 
stupoare. Cînd celelalte sări
toare erau deja îmbrăcate și 
urmăreau din tribună alte pro
be, am urmărit-o pe Bonei cum 
a continuat circa 30 de minu
te antrenamentul efectuind 
un intens program de sărituri 
pe scările marelui stadion „23 
August". A doua zi, duminică. 
Pauză? Nicidecum. Seara la 
ora 21 am găsit-o, din nou, pe 
stadion efectuind alergări.

lată, așadar, cum se clă
dește o performanță pentru 
o atletă care acum 3—4 ani 
era considerată avînd doar o 
valoare medie. Cu rezultatul 

■le 1,77 Virginia Bonei intră 
în galeria marilor săritoare. Și 
acum bilanțul mondial cu spe
cificarea ca în acest an Bonei 
deține 
manță

mai are destule minusuri.
Un duel tacit are Ioc la 

cat. 87 kg între N. Neguț și 
Gh. Popovici. Neguț, deși 
tînăr, l-a depășit detașat, la 
recentul turneu de Ia Buda
pesta, pe campionul mondial 
L. Szillai (Ungaria), iar la 
turneul din Bulgaria a făcut 
meciuri egale cu valoroșii lup. 
tători I. Kwiecinski (Polonia) 
și J. Kormanik (Cehoslovacia). 
O comportare mulțumitoare a 
avut însă și Popovici, deși 
continuă să concureze cu... 
teamă. în sfîrșjt, la caț. -J-97 
kg. C- Bușoiu poate să rămi- 
nâ în lotul olimpicilor 
dacă își va îmbunătăți rezis
tența specifică pentru a 
față concurenților mult 
grei.

îp perioada pe care o 
avem la dispoziție ne 
preocupa îndeosebi de 
gătirea tehnică individuală, 
în funcție de adversarii de la 
fiecare categorie de pe acum 
cunoscuți. Vom depune toate 
eforturile pentru a apăra 
prestigiul cucerit.

prof. Ion CORNEANU 
antrenor al lotului olimpic

dalie de bronz la 
Tokio Ia 400 țn, re
cordmană a lumii la 
440 yarzi și 800 m 
plat); după ce anul 
trecut a fost în frun
tea listei performe
relor mondiale la 
800 m (2:01,0 —
r.m.) și a foșt a doua 
la 400 m (52,5 s) și 
după ce chiar în a- 
cest an a obținut un 
excelent 52,6 s pe 
400 m, Judy Pollock 
a anunțat că la Me
xic nu 
participa, 
pînă la 
urmează 
mamă 1

CU DISCUL.» 
LA FARMACIE!

cea mai bună perf or
din lume in agr liber:

in „Cupa Primăverii''

0 etapă sub semnul nervozității. De ce?...
D 
□ 
O 
0 
0 
□ 
□ 
□
□ O
□ 
□
□ 
□ 
o 
o 
o 
□ 
□ 
□ 
□
□ 
□
□ 
o 
□ 
□ 
o 
□ 
□ 
□ 
□ 
O 
□ 
o 
o 
□ 
D □ 
□ 
O 
o 
p □ 
□ 
□ 
□ 
o 
□ 
o 
o 
□ 
□ 
o
□ 
o
□ 
□
□ 
o 
o 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
o 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ □ 
o 
o 
□ 
□ 
a 
□ 
□ 
n 
n
□ 
o 
□ 
o 
□ 
o 
□ 
D 
□ 
o 
□ 
□ 
□ 
□ 
o 
D 
□ 
□ 
□ 
□ 
O 
□ 
□ 
□ 
O 
D 
□ 
□ 
□ 
0 
O 
□
□ 
o 
□ 
□ a 
o o

• GLORIA—STEAUA 20—34 
(5—25). Un meci reușit, cu 
șarje de o parte și cealalta a 
terenului. Gloria a conclus, în 
primele 10 minute, printr-o în
cercare splendidă a lui Mîrza. 
în continuare, însă, Steaua s-a 
impus și nu a mai cedat iniția
tiva pînă la fluierul final. Rea
lizatori : Penciu (12), Durbac 
(7), Prosi (6), Ciobănel, GhHă 
și Popa (cite 3) pentru învingă
tori și respectiv Crăciunescu 
(12), Mtrza, Iancu (cite 3) și 
Nșca (2). A condus T. Nasta.

C. VĂLEANU, corespondent
« CONSTRUCTORUL—PRO

GRESUL 14—8 (6—0). Ambele 
echipe au practicat un joc di
namic, cu faze interesante. în 
prima parte a întîlnirti Con
structorul a dominat clar, re- 
mareîndu-se Boiangian și Lă- 
zărescu. După pauză, Progresul 
a reușit să echilibreze jocul, 
mai ales pe „treisferturi". Cu 
un plus de eficacitate, Con
structorul și-a apropiat pînă la 
urmă victoria, pe care a meri
tat-o. O impresie proastă a lă
sat comportarea nesportivă a 
jucătorului Vasilescu, din 
formația învingătorilor. Foarte 
nervos, acesta și-a insultat co
echipierii și a imprimat o stare 
de permanentă apițatie. Nu 
este pentru prima oară cînd a- 
ceastă echipă se „evidențiază" 
prin astfel de manifestări ne
sănătoase. Conducerea clubului 
nu are nimic de spus ?

Au înscris : Boiangian (5), 
Cochia, Lăzărescu și Ishidor 
(cite 3) pentru Constructorul, 
Ceaușu (3) și Zorilă (5) peptru 
Progresul.

C. PUFU, corespondent
• AGRONOMIA CLUJ —

RULMENTUL BÎRLAD 6—0 
(3—0). Studenții au cîștigat pe 
merit.

Meciul a fost umbrit de com
portarea nesportivă a jucători
lor Florescu și Manase din e- 
chtpa oaspe, care de altfel, au 
și fost eliminați de pe teren de 
arbitrul Șt. Consfantlnescu.

M. RADU, corespondent
0 POLITEHNICA IAȘI—U- 

NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
6—0 (0—0). Gazdele au practi
cat un joc mai cursiv, la mină, 
folosind intens linia de treisfer
turi, care a constituit un pericol 
permanent pentru apărarea ad
versă. Politehnica și-a asigurat 
victoria prin două încercări 
(netransformate) realizate de 
Spiratos. Gazdele au ratat, 
însă, multe alte ocazii clare. 
A condus bine P. Nîculescu.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

0 FARUL CONSTANȚA— 
ȘTIINȚA PETROȘENI 6—3 
(3—Q). Ambele echipe s-au pre
zentat slab. S-a jucat nervos, 
abundind greșelile tehnice, ca 
urmare a necunoașterii regu
lamentului 1 ? La nervozitatea 
generală a contribuit și arbi
trajul necorespunzător, prestat 
de C. Țăutu. Au marcat Țo- 
mescu (drop) și Criștea (încer
care) pentru gazde și Roșea 
(încercare) pentrp oaspeți.

E. PETRE, corespondent

Progresul a mai pierdut un punct
7—5 (2—1, 3—1, 2—2. 0—1). 
Qrădenii au realizat prima lor 
victorie din acest campionat 
in fata unei echipe care a 
jucat slab, și a comis multe 
acte nesportive (Lazăr a fost 
eliminat definitiv din joc). Au 
marcat : Mutb 4, Alexandres- 
cu, Lengyel, Hegyesi pentru 
Crișul și Bancu 2, Schilka, La
zăr, Popescu pentru I.C.F. (I. 
BOITOȘ — coresp.)

IND. LINII TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA CLUJ 3-9 
(0—1, 1— 2, 2—4, 0—2). Oas
peții, cu un joc mai combina- 
tjv și mai eficace au obținut 
o victorie lejefă. Gazdele, pe 
linia slabelor evoluții din ul
tima vreme, au ratat nume
roase ocazii facile. Realizatori: 
Daroczi 3, Țiu 2, Stanciu 2, 
Spiengold 2 de la învingători 
și Cinteanu 2, Bohm de la în
vinși. Â condys corect I. Ca- 
racionj (Oradea). (C. CREȚU- 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI— 
VOINȚA CLUJ 7—7 (2—2, 
1—0, 2—3, 2—2). Chiar dacă 
nu s-a ridicat la un nivel ca
litativ deosebit, partida a plă
cut totuși prin ardoarea cu ca
re cele două echipe și-au dis

putat (pînă la ultima secundă) 
punctele puse în joc. Și e- 
voluția scorului a fost inte
resantă ; oaspeții au condus 
cu 2—1, 4—3 și 5—4, iar gaz
dele cu 6—5 și 7—6. Cu nu
mai 8 secunde înainte de sfir- 
șit, clujeanul Rusu a înscris 
dlntr-o poziție dificilă, resta
bilind pe tabela de marcaj 
egalitatea deplină. De notat 
că Progresul a ratat două lo
vituri de la 4 metri, iar Voin
ța nu mai puțin de patru (1). 
Au înscris : Păun 5, Lăzăres- 
cu, Goian de la bucureșteni și 
Rușu 3, Szilagy 2, Burdea, 
Fiijop de la clujeni. Autoritar 
arbitrajul dr. I. Drăgan (Buc.).

CR1ȘUL ORADEA — I.C.F.

România 
sală R.D.G. 
Australia 
U.R.S.S.
R. P. Chineză 
R. P. Chineză 
IJ.R.S.S.
R. P. Chineză
S. U.A.
sală U.R.S.S.

lolanda Balaș (născută 1936) 
Rita Schmidt (n. 1950) 
Michel Brown (n. 1939) 
Antonina Okorokova (n. 1943) 
Hsuan Hsiae-mci (n. 1943) 
Wu Fu-san (n. 1943) 
Taisia Cencik (n. 1936) 
Cen Fen-iun (n. 1937) 
Eleanor Montgomery (n. 1946) 
Nina Brințeva (n. 1949) 
Robyn Woodhouse (n. 1943) 
Galina Dolia (n. 1933) 
Maria Faithova (n. 1946) 
Virginia Bonei (n. 1949) 
Suzan Groenewald (n. 1946)

pu excepția lolandei Balaș, atlet 
Mihaelei Peneș și Vioricai atit, i 
Viscopoleanu, nici o atletă sau dials ale tuturor tim-

mai 
vom 
pre

1,77
1,77

1961
1968
1964
1967
1965
1965
1959
1963
1967
1968
1962 Australia
1960 U.R.Ș.S.
1966 Cehoslovacia
1968 România 
1968 Africa de sud

român nu deține un loc 
de ridicat în listele nwn- 

ipurilor.
N. M.

Ciudad de Mexicomaraton olimpic de laPe traseul viitorului

va putea 
deoarece 

acea dată 
să devină

CIPA CENTRULUI 
UNIVERSITAR BUCUREȘTI 

LA JUDO
Echipele de judo ale stu

denților din centrele univer
sitare Timișoara, Brașov și 
Cluj au fost invitate sîmbătă 
și duminică pe terenul de 
sport al Facultății de Științe 
Juridice din Capitală la între
cerile Cupei Centrului Univer
sitar București. Competiția s-a 
bucurat de mult succes, între
cerile fiind foarte disputate. 
Iată clasamentul pe echipe: 
1. București I, 2—3. Timișoa
ra, Brașov, 4. Cluj, 5. Bucu
rești II, 6. București III. La 
individual, primele locuri la 
cele șase categorii de greutate 
au fost cucerite de: St. Sțamu 
(Agronomia Buc.), V Sîntmi- 
hăian (I.P.G G. Buc.), M- Con- 
stanținescu (Universitatea 
Buc.), C. Ciupercă (Agrono
mia Buc.), S. Marinescu (A- 
gronomia Buc.), S. Morariu 
(Politehnica Timișoara).

200 DE PARTICIPANT! 
LA „CUPA OLIMPIA”

Duminică dimineața, pe lacul 
Herăstrău s-au desfășurat în
trecerile unei noi competiții 
de caiac-canoe: „Cupa Olim

pia" care a reunit la startul 
celor 21 de probe aproape 200 
de concurenți.

întrecerile, bine organiza
te, au prilejuit dispute inte
resante .unele curse inchșin- 
du-se cu timpi care dovedesc 
progresul multor tineri ca- 
iaciști și canoiști (componentii 
lotului olimpic nu au partici
pat la competiție) bucureșteni.

Competiția a fost dominată 
de sportivii de la Dinamo. Ei 
au cucerit victoria în 12 pro
be. O bună comportare au a- 
vut, de asemenea, caiaciștii 
și canoiștii de la Olimpia (6 
locuri 1) și Școala sportivă 
2 (3 locuri 1). După desfășu
rarea probelor de juniori și 
seniori, clasamentul pe clu

buri este următorul: |. Di
namo 324 p ; 2- Olimpia 116 ; 
3. Școala sportivă 2 99) 4.
CNU 79; 5. Voința 29.

VOR MAI 
OARE LA

PARTICIPA 
MEXICO ?

obișnuit caNe-am 
la multe din marile 
întreceri internațio
nale, inclusiv la 
Jocurile Olimpice, u- 
nii dintre marii per
formeri — • „capete 
de afiș" în probele 
lor — să aibă ghi
nionul de a nu pu
tea participa la res
pectivele întreceri. 
Iată că și lista pen
tru Mexic a fost 
descinsă : înotătoare
le Fergusson (dublă 
campioană olimpică 
la Tokio) și Wain
wright (multiplă re
cordmană a lumii) 
s-au retras din sport 
cu numai un an îna
intea întrecerilor de 
la Mexico. Record
mana lumii la toa
te probele de bras 
și prima înotătoare 
ce a coborît sub 
2:40,6 la 200 m (timp 
valoros și pentru

bărbați 1), Cathy Ball 
(S.U.A.), își vede 
mult reduse șanse
le datorită unei mo- 
nonucleoze de care 
suferă de mai mult 
timp.

Nu va putea par
ticipa la Mexic re
cordmanul Europei

recordman la sări
tura cu prăjina, a- 
mericanul Paul Wil
son care, accidentat 
fiind, pu a mai par
ticipat la concursuri 
de multe luni. Ră
niți sînt în prezent 
și recordmanul lu
mii la 1500 m plat

CALEIDOSCOP
la 800 m plat, atle
tul vest -german 
Kemper, care sufe
ră de o afecțiune re
nală. Incertitudini 
planează și asupra 
recordmanului lumii 
la decatlon, vest-ger- 
manul Kurt Bendlin , 
(8319 p în anul 1967), 
care a suferit ope
rații de menise la 
ambele picioare, ca 
și asupra tînărului

lim Ryun (S.U.A.), 
ca și compatriotul 
său Dick Fosburry 
(2,18 m la înălțime), 
autorul unui nou stil 
la săritura în înăl
țime, ațît de discu
tat în ultima vreme 
(trece ștacheta cu... 
spatele la ea).

O absență însă si
gură va fi aceea a 
australiencei Judy 
Amoore-Pollock (me-

După cum s-a mai 
anunțat, suedezul 
Rickard Bruch a ob
ținut recent 60,58 m 
la aruncarea discu
lui. Pînă aici nimic 
deosebit, cunoscut fi
ind numărul destul 
de țnșre de atleți 
care au depășit, în 
ultimii ani, această 
cifră. Interesante sînt 
însă cîteva fapte le
gate de acest re
cord. Tînărul gigant 
(22 de ani, 1,99 m 
înălțime și 126 kg 
greutate) a aruncat 
la începutul con
cursului 61,50 ni, 
depășind recordul 
național, vechi de 3 
ani, cu aproape 2 m. 
Bucuria a fost dp 
scurtă durată, căci 
la- verificare s-a con
statat că discul era 
mai ușor cu... 10
grame decît prescrie 
regulamentul. Bruch 
nu s-a descurajat 
însă, a iuat un alt 
disc și, pentru mai 
multă siguranță, a 
dat fuga el însuși la 
o farmacie, unde a 
constatat că discul 
are de data aceasta 
20 de grame în plus, 
ceea ce nu mai con
travenea regulamen
tului. întors la sta
dion, a realizat 60,58 
m și cu aceasta un 
record omologabil.

Și-acom, „Cursa Pâcii“,„
(Urmare din pag. 1) 

periența anilor țrecuțj se știe 
că zilele toride alțernează cu 
cele ploioase, friguroase, că 
de multe ori grindina sau la- 
povița constituie „decorul" e- 
tapelor de munte. Desigur, 
traseul și vrernea sînt penfru 
toată lumea la fel. Există însă 
cicliști mai obișnui ți cu a- 
oeste situații (cei din RD. 
Germană, Cehoslovacia și 
și Polonia în mod firesc) și 
alții care șe adaptează mai 
greu. Printre aceștia din ur
mă — afirmăm tot din expe
riență — se află și alergătorii 
români.

Participarea din acest an 
este una dintre cele rnai va
loroase. Vor fi prezente la 
cursa Berlin-Praga-Varșo- 
vîa echipele selecționate ale 
Italiei, Franței, Belgiei, Uni
unii Sovietice, Poloniei, R.D. 
Germane, Cehoslovaciei (le-am 
enumerat pe cele cu șanse la 
primele 3 locuri), precum și 
selecționatele Ungariei, An
gliei, Suediei, Danemarcei ele.

în acest concern al marilor 
valori ale ciclismului rutier 
amator, echipa României tre
buie să-și mențină echilibrul 
în încercări grele. Locul său 
este în prima jumătate a cla
samentului. Dacă ținem sea
ma de afirmațiile prof. Ilie 
Ișțrate — conducătorul echi
pei îiț întrecerile din Africa 
— și trebuie să ținem seama 
întrueît este președintele co
legiului de antrenori, atunci 
echipa noastră are șanse majo
re în disputa pentru cucerirea 
locului V sau VI.

Să-i prezentăm acum citi

torilor pe cei 6 „tricolori":
GABRIEL MOICEANU -r- 

face parte din clubul sportiv 
Dinamo, are 34 de ani (ii îm
plinește la 12 august), parti
cipă pentru a 10-a oară la 
„Cursa Păcii", în- care a ocu
pat locui V în anul 1962 (are, 
de asemenea, 3 viotorii de e- 
tapăj;

ION ARDELEANU — face 
parte din clubul sportiv 
Steaua, are 27 de ani (10 a- 
prilie), participă pentru a 
5-a oară la „Cursa Păcii" în 
care a ocupat locul 30 in a- 
nul 1966;

WALTER ZIEGLER — face 
parte din clubul sportiv Di
namo, are 30 de ani (10 mai), 
participă pentru a 8-a oară 
la „Gurșa Păcii" în care a o- 
cupat locui 19 în anul 1964:

ION S1 OICa — face parte 
din clubul sportiv Olimpia, 
are 29 ele anj (14 noiembrie), 
participă pentru a 7-a oară 
la „Cursa Păcii" în care a o- 
cupat locul 19 în anul 1961 (în 
anul 1964 a cîștigat o etapă);

NICOLAE CIUMETI — 
face parte din clubul sportiv 
Dinamo, are 25 de ani (21 au
gust), participă pentru a 2-a 
oară în „Cursa Păcii";

GHEORGHE MOLDOVEA- 
NU — face parte din clubul 
sportiv Steaua, are 24 de ani 
(3 martie), participă pentru a 
doua oară în „Cursa Păcii*.

Aceasta este echipa în 
care ne punem speranțele 
pentru o performanță onora
bilă în întrecerea care începe 
joi la Berlin.
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INTRE DOUĂ ETAPE
Nu s-au stins bine ecou

rile partidelor de duminică și 
iată că bate la ușă etapa (in
completă) de mîine. Progra
mată la mijlocul acestei săp- 
tămîni, în urma unei plani
ficări (dacă se poate numi 
așa) mai vechi, deoarece la 
15 mai era prevăzut un joc 
internațional cu Iugoslavia 
(care nu va mai avea loc, 
dar programul campionatului 
a rămas neschimbat, supu- 
nînd, după părerea noastră, 
echipele la eforturi inutile). 
La un moment dat în Bucu
rești urmau șă se dispute 
trei partide (două de campio
nat și una internațională)! 
în sfîrșit, s-a găsit o soluție. 
Meciul Progresul — Steagul 
roșu se va disputa joi, iar 
partida Dinamo București — 
Jiul se va juca la 12 mai, în- 
trucît bucureștenii, în cadrul 
sărbătoririi clubului lor. pri
mesc miercuri vizita echipei 
italiene Bologna.

Oricum, lucrurile s-au cam 
îngrămădit la mijloc de săp- 
tămînă și... duminică va fi 
liniște în divizia A. S-ar pu
tea, însă, ca antrenorii fede
rali să organizeze un antre
nament al selecționabililor 
întrucît, se pare, la mijlocul 
săptămînii viitoare lotul va 
fi opus unei echipe veșt-gșr- 
mane ce va sosi în țara noa
stră.

în fața acestei situații, să 
ne pregătim, deci, pentru e- 
tapa de mîine, trecînd, 
neînțeies, mai întîi în 
tă meciurile disputate 
tapa a 22-a.

Ieri dimineață, mai 
susținători ai Rapidului, 
fectați de înfrîngerea echipei 
lor la Bacău, ne-au întrebat 
la telefon : de ce n-a jucat 
Dumitriu IT ? Am promis tu
turor un răspuns în ziar, 
după ce vom sta de vorbă cu 
antrenorii și conducerea sec
ției de fothai de la Rapid. Din 
cite sîntem informați. Dumi
triu II a refuzat să facă de
plasarea la Bacău din motive 
personale (!). Vom cerceta. A 
mai fost semnalată lipsa lui 
lancu de la Farul. Motivul ? 
Abateri grave de Ia discipli
nă, fapt sancționat de antre
norul V. Mărdărăscu cu nein- 
troducerea acestuia. în for
mație ip meciul cu Dinamo 
București. Dar și asupra a- 
cestui caz vom reveni. Și 
pentru că ne ocupăm de ju
cători în mod individual, iată 
ce ne-a transmis, în comple
tarea cronicii sale de la Bra
șov. trimisul nostru M. PO
PESCU : „Deșelnicu a fost la 
Brașov cel mai bun om al 
craiovenilor, poate chiar cel 
mai bun jucător de pe teren. 
A fost peste tot. A fost apă
rător, a fost atacant, a res
pins și a acroșat ca un ade
vărat fundaș, ia cîțiva metri 
de poarta lui Pilcă, pentru 
ca în faza următoare să a- 
pară în atac, șă șuteze peri
culos Ia poarta apărată de 
Ădamache. A acoperit spații 
foarte mari, a făcut o rară 
rișipă de energie. Din păcate, 
a prezentat și cîteva mostre 
de nesportivitate, printre pare 
degajarea repetată și osten
tativă a balonului în tribune 
(la scorul de 0—0). Cum a- 
cest talentat jucător a mai 
avuț Și altă dată derogări de 
Ia fair-play, vrem să-i amin
tim că fotbaliștii RECUNOS
CUT! pentru valoarea și per
sonalitatea lor nu-și permit 
licențe 
bunul

COMENTARIUL NOSTRU
Revenind la jocul de an

samblu al unor echipe, nu în
țelegem de ce unor confrați 
Ii s-a părut curios jocul bun 
a] Stelei din cea de a doua 
repriză a meciului cu Jiul ! 
Pentru a împrăștia unele sus
piciuni am căutat explicația 
prăbușirii Jiului, stand’ de 
vorbă cu antrenorul secund 
al petroșenenilor, care ne-a 
declarat: „Au fost suficiente 
două ezitări ale Iui George- 
vici și Talpai, la începutul 
reprizei secunde, ca să pri
mim două goluri într-un in
terval scurt și după aceea e- 
chipa să cadă psihic, apărarea 
să se deregleze și să pri
mească încă alte trei goluri, 
neînchipuit de ușor. De alt
fel, problema capacității de 
mobilizare a jucătorilor din 
linia de fund ne-a dat și 
pînă acum bătaie de cap. 
Spre deosebire de alte for
mații, jucătorii noștri din a- 
tac, oricît vi s-ar părea de 
paradoxal, sint mai bătăioși 
decît cei din apărare. E o 
problemă pe care sperăm să

propriu, dar Steaua este o 
echipă sudată, cu multă ex
periență. Victoria poate su- 
rîde oricărei formații..." — a 
declarat, după meciul cu 
U.T.A., Ion Bălănescu, antre
norul argeșenilor.

Vom fi, deci, martorii 
partide decisive pențru 
mul loc în clasament.

Peste o zi (joi 9 mai), 
asista la o altă partidă, tot

unei 
pri-

voțn

ațît de decisivă, la aceea din
tre Progxesul și Steagul roșu, 
ce se va derula în fața publi
cului bucureștean. Aici, lupta 
se va da pentru evitarea ba
rajului. O partidă de un dra
matism covîrșitor.

ARBITRU MtCiURIlflR

bi- 
revis- 
în e-

multi
a-

t-o la Tg. Mureș și n-ar fi 
exclus ca și mîine, în fața 
feroviarilor bucureșteni, să re
editeze performanța de du
minică. Fără îndoială, acest 
joc ne va clarifica asupra po
sibilităților petroliștilor, ne 
va ajuta, totodată, să dezle
găm și enigmele din echipa 
rapidistă...

Aradul găzduiește formația 
studenților clujeni într-un 
meci pe care textiliștii nici 
nu se gîndesc să-l piardă, dar 
pe care noi l-am dori, înainte 
de toate, frumos, cu fotbal de 
calitate.

în încheiere, cîteva cuvinte 
pentru „cavalerii fluierului",

de care depinde în mare mă
sură huna desfășurare a par
tidelor din această atît de im
portanta etapă a 23-a. Ei au 
datoria să fie țot timpul pe 
fază, să colaboreze mai bine 
cu tușierii, să nu se lase in-

A

s ' I , < l

care să le știrbească 
renume..."

Răducanu învins... la Bacău 
o rezolvăm în viitor..." Și, 
adăugăm noi, avem impresia 
că fundașii Jiului se 
curcă foarte anevoios în fața 
unor jucători cu viteză, 
s-a întîmplat sîmbătă, 
au avut de-a face cu Sorin 
Avram și Tătaru, ca și în alte 
ocazii cînd am avut prilejul 
să-i urmărim : la Pitești cu 
F. C. Argeș și în meciul de 
„Cupă" cu Vagonul.

...Așadar, Steaua susține 
mîine la Pitești meciul „che
ie" al campionatului de care 
depinde titlul național. Ei 
vor înfrunta pe F. C. Argeș 
care-i talonează și cu care au 
schimbat șefia de cîteva ori 
in această primăvară. Va fi, 
sîntem siguri, un meci de 
zile mari, deși la această oră 
în . tabăra piteșteană domneș
te o oarecare îngrijorare. „E- 
chipa nu mai merge ca în 
toamnă. Sper, totuși, ca 
jucătorii mei să găsească re
sursele necesare pentru a 
trece acest examen, cel mai 
serios din tot campionatul. 
Este adevărat, jucăm pe teren

des-

cum 
cînd

După trei înfrîngeri conse
cutive, studenții craioveni 
speră să întrerupă șirul 
eșecurilor, mîine, în meciul 
cu Farul, pe teren propriu. 
Constănțenii sînt, însă, adver
sari incomozi oriunde; au 
dovedit-o duminică în fața 
Iții Dinamo București. Așa 
că...

O revelație, comportarea 
petroliștilor, care au făcut un 
salt spectaculos în clasament. 
Echipa lui L Oană știe să 
joace în deplasare, a dovedi-

Foto: V. BOGDĂNEȚ 
fluențați de public, să fie in
transigenți față de actele 
nesportive ale jucătorilor 
(dacă va fi cazul), să aplice 
regulamentul în toate ocazi
ile, oricît de încărcată ar fi 
atmosfera. Dar, să sperăm că 
mai presus de miza meciuri
lor, jucătorii vor înțelege că 
evoluind în fața spectatori
lor au datoria să facă... spec
tacol. Și chiar de calitate.

Cristian MANTU

MIERCURI 8 MAI
• DINAMO BACĂU —

A.S.A. TG. MUREȘ : Gh. ti
mona la centru, C. Popa și 
S. Mîndreș (toți din Bucu
rești) Ia tușă t

9 „U“ CRAIOVA — FA
RUL : A. Bentu la centru, S. 
Lazăr și A. Paraschiv (toți 
din București) la tușă ;

• RAPID — PETROLUL : 
A. Toth Ia centru, M. Bă- 
dulescu și Tr. Vecan (toți 
din Oradea) la tușă;
• F.C. ARGEȘ—STEAUA : 

N. Rainea (Bîrlad) la cen
tru, I. Radu (Bîrlad) și M. 
Vasiliu (Ploiești) la tușă;

• U.T.A. — „U" CLUJ:
R. Buzdun la centru, I. Dan-

cu și A. Munich (toți din 
București) la tușă.

Partida amicală interna
țională DINAMO BUCU
REȘTI — BOLOGNA va fi 
condusă de arbitrii V. Du
mitrescu la centru, Gh. Po
po viei și N. Pelriceanu la 
tușă.

JOI 9 MAI
• PROGRESUL — STEA

GUL ROȘU: S. Mureșan 
(Turda) la centru, T. Leca 
(Brăila) și G. Bîrsan (Galați) 
la tușă.

DUMINICĂ 12 MAI
• JIUL — DINAMO 

BUCUREȘTI: C. Nițescu 
(Sibiu) la centru, E. Bucșe 
(Siljiii) și O. Calugherovici 
(Brașov) la tușă.

Bologna speră să

Jocurile din București
in săptămîna

6-12 mai
MIERCURI 8 MAI
Stadionul Ciulești, ora 10,30: 

Rapid București — Petrolul 
(tineret)Stadionul 23 August, ora
15.30 : Rapid București — Pe
trolul Ploiești (divizia A), ora
17.30 : Dinamo București — 
Bologna Italia (amical).

JOI 9 MAI

Stadionul Republicii, ora
15.30 : Progresul București — 
St. roșu Brașov (tineret), ora
17.30 : Progresul București — 
St. roșu Brașov (divizia A).

DUMINICA IZ MAI

Stadionul Metalul Pantell- 
mon, ora 10,00: Metalul Bucu
rești — Chimia Suceava (di
vizia B) ;

Stadionul Politehnica C.A.M. 
ora 10,00 : Politehnica Bucu
rești — Electronica Obor (di
vizia B) ;

Stadionul Constructorul, ora 
10 00 : T.U.G. București — FI. 
roșie București (divizia C) ;

Teren I.aromet, ora 10,00 : 
Rapid C.F. București — Elec
trica Constanța (divizia C).

onoreze
sărbătoarea clubului Dinamo

(Urmare din pag. I)

anul trecut, Bologna a fost eli
minată. in optimi de către echi
pa engleză Leeds, prin tragere 
la sorți, in cele două intilniri 
egalitatea fiincl perfectă.

In acest an, Bologna a ajuns 
în semifinalele Cupei orașelor 
tirguri (care se vor disputa 
peste cîteva zile), urmînd să 
joace in compania echipei, ma
ghiare Fe'renevaros, după ce a 
eliminat prin două răsunătoare 
victorii în deplasare pe dețină
toarea trofeului, Dinamo Za
greb, și pe Voivodina Novisad.

Un început timid în campio
natul actual a impiedicaț-o pe 
Bologna să lupte cu șanse pen
tru cucerirea titlului care, cum 
se știe, de aproape 3 săptămâni, 
este virtufll cîștigaț de Milan. 
Cu toate acestea, un tur de 
forță in ultimele jocuri a per
mis unsprezecelui bolognez să 
ajungă printre primele în cla
sament.

La București, Bologna va 
prezenta pe cei mai buni jucă
tori ai săi. O telegramă sosită 
ieri dimineața a anunțat clubu
lui bucureștean că vor face de
plasarea următorii jucători: 
Vavassori — în poartă. Furlanis 
și Ardizzon — fundași margi
nali, Guarneri, fundaș central 
și Janich — libero, Vogli — 
un mijlocaș clasic, Turra, Bul- 
garelli, Clerici, Haller șl Pace 
— înaintași. Unii dintre ei au 
îmbrăcat de mai multe ori tri
courile naționale, iar Haller 
a jucat in filiala de la Londra 
a campionatului mondial

fotbal, in echipa R. F. a Ger
maniei.

Păcat că nu vine și Pașcutti, 
pe care publicul bucureștean 
l-a văzut în ultimul meci Ro
mânia—Italia. El este acciden-

Așteptările publicului bucu
re stean nu vor fi înșelate. Cre
dem că Bologna și Dinamo por 
oferi un spectacol fotbalistic 
de clasă, corespunzător reputa
ției acestor două echipe.

Balet! Aspect din meciul Rapid Plopeni—Progresul Brăila 
Foto : ION POPESCUBULETINUL DIVIZIEI C

SERIA EST

COADA CLASAMENTULUI

AL. CLENCIU
— Ce faceți aici, dragii moșului ?

— ...COADA !
3B

MEDICINA IAȘI — S.U.Ț. 
GALAȚI (4—2). Au înscris : 
Chiriță (min. 8). Slăvoiu (min. 
27, 51), Iordache (min. 89), 
respectiv I. Vasile (min. 13, 
42). A arbitrat D. Covoran — 
Orașul Gh. Gheocghiu-Dej. (D. 
Diaconescu, coresp. principal)

ȘOIMII BUZĂU — MINO- 
BRAD VATRA DORNEI 
(2—0). Au marcat : Zdren- 
che (min. 3 din 11 m), Bucșe 
(min. 10). A condus bine G. 
Angheluță, București. (M. Du
mitru, coresp.)

FORESTA FĂLTICENI — 
TEXTILA BUHUȘI (1—0) U- 
nicu) gol a fost realizat de 
Nae (min. 67). Bun arbitrajul 
lui C. Alexandru, Iași. 
Lazăr, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTT 
UNIREA FOCȘANI (2—0). 
Autorii golurilor: Dumitrică 
(min. 26), Mangalagiii (mân. 
84). A condus satisfăcător V. 
Humă, Fălticeni. (A. Stoia- 
novici, coresp.)

GLORIA BÎRLAD — GLO’- 
RTA C.F.R. GALAȚI (0—0). 
Gazdele au dominat majori
tatea timpului, însă steril. A 
arbitrat bine M. Socrate. P. 
Neamț. (E. Solomon, coresp. 
principal)

OȚELUL GALAȚI — ME
TALUL BUZĂU (1—0). Uni
cul gol a fost înscris de 
Cernega (min. 85). în min. 
87 jucătorul Caloian (Metalul) 
a fost eliminat pentru lovi
rea adversarului, iar Năstan 
(Metalul) pentru atitudine ire
verențioasă față de specta
tori. A condus bine M. Bu- 
zea, București. (G. Arsenie, 
coresp.)

ETAPA VIITOARE (12 mai): 
Metalul Rădăuți—Otelul Ga
lați, S.U.T. Galați—Textila 
Buhuși, Gloria Bîrlad—Șoimii 
Buzău, Minobrad V. Dornei— 
Ancora Galați, Metalul Bu
zău—Petrolul Moinești, Uni
rea Focșani—Foresta Fălti
ceni, Gloria C.F.R. Galați— 
Medicina Iași.

SERIA SUD

GURELE 
început eu 
de minute, 
era ocupat, 
înscris de.

A arbitrat foarte bine35).

(0—1). Meciul a 
o intirziere de 25 
deoarece terenul 
Unicul gol a fost 

Dumitrescu (min.

11 m). Bun arbitrajul lui M. 
Ostafeâuc, Deva. (G. Crăciu- 
nel, coresp.)

VICTORIA TG. JIU —MU
REȘUL DEVA (2—2). Autorii 
golurilor : Cergo

ETAPA VIITOARE (12 mai): 
Elecțroputere Craiova—Mure
șul Deva, Progresul Corabia— 
A.S.A. Sibiu, Minerul Anina— 
Chimia Făgăraș, Victoria Că
lan—U.M. Timișoara, Tracto
rul Brașov—Victoria Tg. Jiu, 
Metalul Tr. Severin—Minerul 
Lupeni, Progresul Strehaia— 
C.F.R. Caransebeș

■a

Medgidia — S. N. 
(1—1). Au marcat: 
(min. 75) pentru 

Eftimescu (min. 32)

I.M.U. 
Oltenița 
Bașchir 
I.M.U., 
pentru S.N.O. Satisfăcător, ar
bitrajul lui H. Bezen, Bucu
rești. (R. Avram, coresp.)

OLTUL SF. GHEORGHE — 
TU.G. BUCUREȘTI (1—1). 
Au înscris: Csosz (min. 4) 
pentru Oltul, Popescu (min. 
53) pentru T.U.G. A condus 
corect G. Popescu, Moreni. 
(G. Briotă, coresp.)

VIITORUL FIENI — ELEC
TRICA CONSTANȚA (2—2). 
Golurile au fost realizate de 
Cîtu (min. 72 și 76) 
Electrica, Chiva (min. 
11 m) și Nistor (min. 
arbitrat bine S. Ene,
rești. (C. Popescu, coresp.)

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — CHIMIA TR. MA-

Situa(ie diiicilă la poarta echipei Chimia. (Fază 
Măgurele 0—1)

E. Sterescu, Curtea de Argeș.
(N. Tokacek, coresp.)

STUFUL TULCEA — DU
NĂREA GIURGIU (1—0). Au
torul golului: Teodorescu
(min. 56). Corect arbitrajul 
lui N. Dima, 
TurSie, coresp.)

RAPID C. F.
— METALUL 
(1—0). Gazdele 
mai clar. Unicul gol a fost 
marcat de Cuconea (min. 24). 
A condus satisfăcător N. Cre- 
țu, Zimnicea. (C. Putu, co
resp.)

RAPID PLOPENI — PRO
GRESUL BRĂILA (0—1). A 
înscris Ionescu (min. 29). 
Bun arbitrajul lui C. Iofciu, 
București. (I. Țănăsescu, co
resp.)

ETAPA VIITOARE (12 mai): 
Progresul Brăila—Dunărea
Giurgiu, S.N. Oltenița—Rapid 
Plopeni, T.U.G. București— 
Flacăra roșie București, Viito
rul Fieni—Stuful Tulcea, 
Metalul Tîrgoviște—1 M U. 
Medgidia, Chimia Tr. Măgu
rele—Oltul Sf. Gheorglie, Ra
pid C.F. Buc.—Electrica Con
stanța.

București. (T.

BUCUREȘTI 
TÎRGOVIȘTE 
au acționat

SERIA VEST

din partida Flacăra roșie București — Chimia Tr
Foto: N. TOKACEK

pentru Mureșul,
14) și Stăpescii

pentru
78 din
87). A
Bucu-

A.S.A. SIBIU — VICTORIA 
CALAN (2—0). Golurile au 
fost marcate de Pavel (min. 
13) și de Paireșcura (min. 22). 
A condus slab G. Opriță, 
Arad. (I. Ionescu , coresp. 
principal)

MINERUL ANINA 
TRACTORUL BRAȘOV 
(2—0). Au înscris: Spălățelu 
(min. 7), Comisar (min. 66 din

Sile (min, 12) 
Firoiu (min.
(min. 47) pentru Victoria în 
pauză jucătorul Haidu (Mu
reșul) a fost eliminat pentru 
injurii aduse arbitrului E. 
Bucșe, Sibiu, care a condus 
bine. (M. Băloi, coresp.)

MINERUL LUPENI — PRO
GRESUL STREHAIA (3—1). 
Au marcat : Frecup (min. 35, 
70), Poenar (min. 80), respec
tiv Glănieainu (min. 65). A 
arbitrat bine T. Cruceanu, 
Arad. (I. Ciortea, coresp.)

C.F.R. CARANSEBEȘ — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 
(1—2). Golurile au fost reali
zate de Lovin (min. 35), Stan- 
ciu (min. 43) pentru Electro- 
putere, Bălan (min. 60) pen
tru C.F.R. Satisfăcător arbi
trajul lui I. Vețan, Deva. (M. 
Mutașcu, coresp.)

U.M. TIMISOARA — PRO
GRESUL CORABIA (5—1). 
Au înscris: Chirvăsuță (min. 
32, 53), Sețu (min. 18), Lau- 
rențiu (min. 65), Covaci (min. 
78), respectiv Agape (min. 34 
din 11 m). Corect a condus 
I. Knok, Oradea. (C. Crețu).

CHIMIA 
METARUL 
(3—2). Autorii golurilor : Nițu 
(min. 27), Feher (plin; 54), 
Drăgoi (min. 61), respectiv 
Constantin (min. 14), Jimbo- 
reanu (min. 42).
Prodan (Metalul) și Drăgoi 
(Chimia) au fost '/
pentru piedică pusă arbitru
lui și respectiv lovirea por
tarului. Arbitrajul lui P. Ma- 
lița, Ploiești : foarte bun în 
prima repriză, slab după pau
ză. (B. Stoiciu, coresp.).

SERIA NORD
F AI ANTA 

METALUL 
(2—2). Au 
(min. 47, 90) 
Marian (min.

SIGHIȘOARA — 
SATU MARE 
marcat: Vasile 
pentru Faianța, 

23) și Filip 
(min. 51) pentru Metalul. A 
arbitrat corect E. Călbăjos, 
Cluj. (I. Ttirjan, coresp.)

MEDICINA TG. MUREȘ — 
VICTORIA CĂREI (4—2). Au 
înscris: Balint (min. 24, 29),

1. Gloria
2. Oțelul
3. Ancora Gl.
4. Med. Iași
5. Foresta

Fălticeni
6. Gloria CFR 

Galați
7. Petrolul 

Moinești

FAGARAȘ — 
TR. SEVERIN

Jucătorii

eliminați

Macai (min. 36), Balaș (min. 
43), respectiv Maneca (min. 
38), Petz II (min. 62). .4 con- 
duș I, Baranyai, Cluj. (A. 
Sabo, coresp.)

METALUL AIUD — STEA
UA ROȘII? SALON TA (5—0). 
Autorii golurilor: Pop (min. 
4, 29), Ratoni (min. 65), Che- 
lemen (min. 68), Toma (min. 
71) Bun arbitrajul lui S. Ma
rian, Sighișoara- (A. Crișan, 
coresp.)

MEDICINA CLUJ — CHI
MICA TIRNAVBNI (1—1). Au 
înscris: Damian (min. 42) 
pentru Medicina, Vegh (min. 
75) pentru Chimica. A con
dus cit greșeli I. Ețdos, Ora
dea. (N. Todoran, coresp.)

SODA OCNA MUREȘ — 
MINERUL BIHOR (2—0). Go
lurile au fost realizate de 
Lornty (min. 33) și Sântei 
(min. 89). A arbitrat corect
F. Solemesy, Tîrnăveni. (G. 
Tăutan, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE — 
METALUL COPȘA MICĂ 
(2—2). Autorii golurilor : I. 
Pop (min. 35 din 11 m, 88) 
pentru Minerul, Onache (miri. 
69), Niță (min. 77) pentru 
Metalul. Au fost eliminați: 
Mureșan (Metalul), în min. 
35, pentru injurii aduse ar
bitrului, Blejan (Metalul) și
G. Pop (Minerul) — în min. 
63 — pentru că s-au bătut. 
Ion Barbu, Aiud, a conclus 
bine. (A. Domuță, coresp.)

UNIO SATU MARE — U- 
NIREA DEJ (3—0). Au mar
cat : Bakor (min. 4), Leș (min. 
6), Erder (min. 73). A arbi
trat corect Al. Covaci, Oradea. 
(A. Verba, coresp.)

ETAPA VIITOARE (12 mai): 
Medicina Cluj—Minerul Baia 
Sprie, Steaua roșie Salonta— 
Soda Ocna 
Satu 
veni, Victoria Cărei—Faianța 
Sighișoara, Metalul Copșa 
Mică—Unirea Dej, Minerul 
Bihor—Unio Satu Mare, Me
talul Aiud—Medicina Tg. Mu
reș.

Mureș, Metalul
Mare—Chimica Tîrnă-
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o confruntare de stiluri
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA BUDAPESTA

R. S. S.Imeciul ungaria-u.

CURSĂ NON-STOP SPRE MARILE
înitr-o pasionantă cursă de 

urmărire a copiilor minune din 
însorita Californie. înotătorii 
bătrînului continent atacă în
tr-un permanent crescendo po
zițiile (socotite pînă nu de mult 
intangibile) ale sportivilor de 
peste Ocean. Aproape că nu a 
existat concurs de amploare în 
ultima vreme care să nu im
pună noi candidați europeni la 
una din. cele 87 de medalii o- 
litnpice. ce var fi atribuite în 
octombrie la Ciudad de Mexico.

Luna aprilie, care în general 
marchează finele unul sezon 
desfășurat în piscine acoperite, 
a programat la Tallin derbiul 
continental (tradiționala întâl
nire bilaterală dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R.D. Germa
ne), precum și anualul concurs 
al celor 6 națiuni, care aduce 
pe blocstarturi înotători din 
Anglia. Franța, Suedia. Olanda, 
R.F. a Germaniei Și Italia.

Concretizate într-un mod cit 
mai lapidar, confruntările ma
rilor performeri ai Europei au 
însemnat, ta numai trei săp
tămâni. două modificări în ta
bela recordurilor mondiale, alte 
sase în cea a recordurilor eu
ropene și un sir impresionant 
de rezultate valoroase.

In domeniul sprintului, sco
țianul Bobby Mc Gregor (53,7 
la 100 in) șl Leonid Ilicev (53,4 
la 100 m și 1:56,9, rec. euro
pean si a doua performanță 
mondială din toate timpurile) 
par a fi cei mai în măsură să 
dea o replică viguroasă așilor 
craulului american. Alain Mos
coni nu ne-a oferit la Stock

DE PE PISTELE
. TOKIO. — Concurs de ma
raton pentru verificarea „can- 
didaților olimpici" : 1. Akio 
Usami 42,195 km în 2hl3:49;
2. Yoshiaki Unetani 2h 14 : 24 ;
3. Kenji Kiminara 2hl4 : 46.

BUDAPESTA. — Vilmos 
Varju a aruncat de 4 ori greu
tatea peste 19 m. Cea mai bună 
aruncare : 19,31 m.

MOSCOVA. — Kondrakov a 
stabilit un record personal la 
aruncarea ciocanului: 70,10 m

MUNCHEN. — Uwe Beyer a 
stabilit un nou record al R.F.G. 
la ciocan: 70,42 m. Vechiul re
cord (69,88 m) îi aparținea.

AUCKLAND. — în proba da 
10 000 m, Maguire a realizat 
28:15,4 (cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului). 
Pe locul 2 — Maddafort cu 
28: 17,8.

HELSINKI. — La Kuortane. 
Jorma Kinnunen a cîștigat 
aruncarea suliței cu 82,96 m. 
Pe locul doi, campionul olimpia 
Pauli Nevala cu 78,44 m.

THOUNE. — Nou record el
vețian la aruncarea greutății: 
Eddy Hubacher cu 18,92 m. 
Vechiul record s 18,18 m.

Șahistele românce conduc 
In meciul cu Iugoslavia

BELGRAD, 6. — în localita
tea Vrnjacka Banja a început 
întâlnirea internațională de șah 
dintre selecționatele feminine 
ale Iugoslaviei și României. 
După prima zi, șahistele ro
mânce conduc cu 2,5—1,5 
puncte, patru partide fiind în
trerupte. Iată rezultatele tehni
ce înregistrate: Nicolau-Mar- 
covici O—1 ; Polihronlade-Stad- 
ler 0,5—0,5 ,■ Baumstark-Nadj
1—o. Jianu-Masniak 1—0. 
Partidele Perevoznik-Konar- 
kovska, Teodorescu-K. Iovano- 
vici, Reicher-R. Iovanovici și 
Makai-Jivcovici s-au întrerupt.

LUPTĂ STRÎNSĂ

In „turul spaniei»
MADRID, 6. Etapa a 11-a a 

Turului ciclist al Spaniei, des
fășurată pe distanța Madrid- 
Palencia (242 km) a fost cîș
tigată de rutierul spaniol Ra
mon Saez, cronometrat cu 
timpul de 6hl0:06. în clasa
mentul general continuă să 
conducă ciclistul vest-german 
Rudi Altig, urmat de englezul 
Wright la 25 sec., olandezul 
Janssen la 59 seo., spaniolul 
Momene la 1:06 și francezul 
Aimar la 1:44.

ANQUETIL Șl BRACKE 
ÎNVINȘI

Competiția Internațională de 
ciclism contracronometru de la 
Mont Faron (Franța), disputată 
pe distanța de 26,500 km a reve
nit surprinzător lyonezulul Rl- 
gon ta 45:12,3. Marele specialist 
al probei, Jacques Anquetil, s-a 
clasat al doilea (46:18,2), Iar re
cordmanul mondial, belgianul 
F. Bracke, a ocupat locul 9.

I
ÎN PISCINELE EUROPENEI

holm decit un 4:13,7 pe 400 m, 
dar elevul lui G. Garrett este 
capabil oricînd de mai mult.

Cu mult aplomb s-au lansat 
în acest an competitidnal și 
brasiștii sovietici. Nikolai Pan
kin (19 ani) cu 1:06,2 și Vladi
mir Kosinski (23 ani) cu 2:27,4 
— ambele noi recorduri ale lu
mii — conduc detașat plutonul 
care mal cuprinde pe veșnic 
tânărul Prokopenko (67,5 și 
2:29,4) și I. Morciukov (68,3 și 
2:29,4). Ei sînt talonați îndea
proape de Egon Henninger 
(R.D.G.) cu 2:30,3 și românul 
V. COSTA cu 68,5...

In probele spatiștilor, Roland 
Mathes (R.D.G.), recordman 
mondial absolut (100 m și 200 
m). ca și olandezul Schoutens 
(61,6 șj 2:12,0) — o mare reve
lație a sezonului — se află bine 
plasați pe orbita olimpică. In 
schimb. în rîndurile „delfini
lor" incă nu a apărut vreun 
adversar de valoare pentru 
Ma.ro Spitz. Să mai amintim și 
de studentul moscovit Andrei 
Dunaev (19 ani), proaspăt re
cordman mondial la 400 m mixt 
(4:45,3) și vest-germanul Michael 
Holthaus (4:49,4), doi veritabili 
specialiști în cea mai dificilă 
cursă de înot.

Caruselul craulistelor euro
pene este condus în momentul 
de față de englezoaica Alexan
dra Jackson (61,5 la 100 m) și 
suedeza Elisabeth Ljunggren 
(4:45,4 la 400 m — rec. euro
pean). Șansele cele mai mari 
aparțin insă unui alt produs 
minune al școlilor de înot din 
R.D.G. : Gabriele Wetzko, care

DE ATLETISM
BERLIN. — Cu prilejul unui 

concurs de atletism desfășurat 
la Berlin, tînărul sportiv Rein
hard Theimer (R.D.G.) a stabi
lit cea mai bună performantă 
mondială în proba de arunca
rea ciocanului (juniori) cu re
zultatul de 68,82 m. Cea mai 
bună performanță mondială 
aparținea pînă acum sovieticu
lui Iuri Ahmarin cu 68,68 m.

ÎNAINTEA STARTULUI ÎN „CURSA PĂCU“

SOVIETICII PREZINTĂ 0 ECHIPĂ NOUĂ

Iată-1 pe Eduard Savin, revelația sezonului ciclist in U.R.S.S., 
după victoria sa în cursa de la Soci Foto : TASS

Avem impresia că Viktor 
Verșinin, antrenorul reprezen
tativei eicliste a U.R.S.S., n-a 
plecat niciodată In „Cursa Pă
cii" cu atîtea emoții, ca acum. 
De vină este acel trial de la 
Soci, desfășurat luna trecută 
in cadrul pregătirilor lotului 
sovietic, in care vechii can
didați la un loa In reprezen
tativa tării au dispărut pur șl 
simplu de pe lista probabililor. 
Cursa de la Soci a tost ctști- 
gată de ttnărul rutier Eduard 
Savin, care a realizat pe un 
traseu de 577 kilometri — im- 
părțiți in cinci etape — timpul 
total de 14 h 24:12. El a fost 
urmat, in clasamentul general 
de un alt outsider, Stanislav 
Șepel, la 3:47. Ca urmare, an
trenorul Viktor Verșinin a re
ținut pentru „Cursa Păcii' doar 
doi dintre obișnuita marii în
treceri rutiere de primăvară și 
anume, pe Gainan Saidhufin și 
Reingold Kalnenieks. In rest 
numai prezente mai puțin scon

PERFORMANȚE! ’
la 13 ani pancurge 400 m în 
4:46,3 (!). |

Ada Kok continuă să fie im- | 
batabilă în probele de delfin, 
ca și Gaiina Prozumenșcikova I 
în cele de bras (1:15,4 pe 100 | 
m — rec. european). Doar 
cursele spatistetor nu oferă I 
încă o ierarhie precisă. Deocam- | 
dată. Ia 100 m : B. Duprez 
(Franța) 68,6, C. Butter (Olan- | 
da) 69,0, T. Savelieva (U.R.S.S.) g 
69,6, A. Andrei 70,2 și C. Caron 
70,3. în fine. Sabine Steinbach | 
(H.D.G.), cu -acel 5:14,9 — rec. | 
european la 400 m mixt, se a- 
propie în salturi mari de Clau- | 
dia Kolb...

Ce ritm va avea această 
cursă europeană în lunile ur- | 
mătoare ? Să așteptăm primele | 
starturi în aer liber... (a. v.).

Turneul de polo de la Sofia a

IUGOSLAVIA (B) - . 
ROMÂNIA (tineret) 7-5 ’

SOFIA, 6 (prin telex, de la 
corespondentul nostru Toma | 
Hristov). — Prima ediție a tur- g 
neului internațional de polo 
dotat cu „Cupa Sofiei" a reve- | 
nit echipei R. D. Germane, I 
care nu a cunoscut înfrîngerea 
în această competiție. In ulti- I 
mul meci, echipa de tineret a ■ 
României a întîlnit formația _ 
secundă a Iugoslaviei. La ca- I 
patul unui joc echilibrat, vic- I 
toria a revenit sportivilor iu- , 
qoslavi cu scorul de 7—5 (1—1. 9 1—1, 1—1, 4—2). I

Tinerii poloiști români au . 
condus cu 1—0, 2—1, 3—2 și |
4—3, dar au fost de fiecare ® 
dată egalați..Apoi a fost rîndul ■ 
selecționatei iugoslave să fie' | 
în avantaj (5—4), dar Blajec a ’ 
restabilit egalitatea. în ultimul a 
minut însă, Poijak și Rodiei | 
au transformat două lovituri de “ 
la 4 metri, aducînd victoria e- a 
chipei lor.

în urma acestui rezultat, e- “ 
chipa de tineret a României a ț 
ocupat ultimul loc în clasamen- g 
tul final.

tate — Aleksandr Kulibin, Vla
dimir Urbanovici, Vladimir 
Cerkasov și, firește, Eduard 
Savin.

Iată motive care fac nece
sară o prezentare mai amă- 
nunfită a celor care vor re
prezenta ciclismul sovietic la 
această a XXI-a ediție a tra
diționalei curse. Gainan Said- 
hujin este desigur cel mai cu
noscut. Figurează de aproape 
un deceniu in echipa U.R.S.S., 
al cărei căpitan este din 1961. 
El a și cîștigat, tn 1962, marea 
întrecere, fiind considerat un 
mare specialist al ,,Cursei Pă
cii". în palmaresul său sînt 
notate o serie întreagă de ti
tluri unionale tn diterite probe 
cicliste. A fost in toți anii din 
urmă inima și nervul echipei 
sovietice, pe care știe s-o mo
bilizeze ca nimeni altul în lup
ta cu kilometrii.

Kalnenieks — nr. 2 al echi
pei — este și el un ciclist pe 
care se poate pune bază. Deși

După meciul de fotbal dintre 
reprezentativele Ungariei și 
U.R.S.S., nici unul dintre cei 
doi antrenori — Karoly Sos și 
Mihail Iakusin —• nu s-au de
clarat mulțumiți de valoarea 
jocului. Este o părere împărtă
șită de altfel de majoritatea 
ziariștilor (italieni, francezi, 
iugoslavi etc.) prezenți la 
partida de sîmbătă de pe „Nep- 
stadion". Căutînd să explicăm 
ce a determinat nivelul medio
cru al întâlnirii, nu ne vom li
mita la miza importantă a jo
cului, ci vom sublinia alte as
pecte.

Fără îndoială că atît selec
ționata Ungariei cît și cea a 
U.R.S.S. reprezintă o valoare 
de certă clasă internațională. 
Atunci, de ce o întrecere din
tre aceste două forțe nu s-a 
ridicat Ia nivelul așteptărilor ?

Un prim răspuns l-am primit 
de la Karoly Sos: „Pe teren 
s-au întîlnit două echipe cu 
concepții diferite de joc. Se
lecționata Ungariei este o for
mație care preferă jocul liber, 
finețea în acțiuni, fantezia 
creatoare. Pe de altă parte, 
fotbaliștii sovietici sînt adepții 
unui joc atletic, cu marcaj se
ver, cu atacuri în torță. O con
fruntare între ele nu poate 
oferi niciodată un spectacol 
fotbalistic de înaltă valoare".

Să ne amintim de partidele 
din campionatul mondial, de 
acele meciuri în care s-au în
tîlnit două formații cu același 
stil de joc (liber). întâlnirile 
dintre Brazilia și Ungaria, Por
tugalia și Brazilia, Ungaria și 
Portugalia au fost deosebit de 
apreciate, tocmai pentru că 
s-a jucat liber, cu multă fante
zie și într-un ritm viu.

Antrenorul italian Valca- 
reggi, care a asistat și el la 
jocul de la Budapesta, a afirmat 
că Italiei îi convine mai mult 
jocul echipei Ungariei, în pri
mul rînd pentru că are un stil 
asemănător „squadrei azzura", 
ceea ce ar asigura un bun 

spectacol fotbalistic (n. r. la 5 
iunie, la Neapole, Italia va în
tâlni în semifinale pe învingă- 
toarea dintre U.R.S.S. și Un
garia).

tn continuarea discuției, Sos, 
proaspătul selecționer maghiar, 
ne amintea că în fotbalul mo
dern idealul îl constituie o îm
binare perfectă între jocul 
atletic, finețea în acțiuni, su
plețea și fantezia creatoare în 
fazele de finalizare.

Echipa U.R.S.S., spre deose
bire de cea a Ungariei, a ară
tat un excelent joc atletic 
(Sesternev, Strelțov, Hurtilava, 
Voronin), în schimb ea a fost 
deficitară în finalizarea acțiu
nilor. Strelțov și Banisevski au 
fost serviți excelent, dar au 
ratat 3—4 ocazii excepționa
le. Le-a lipsit finețea, suple
țea în străpungerea apărării 
adverse, într-un cuvînt, efica
citatea.

Ungaria a învins, în primul 
rînd, pentru că a știut să fruc
tifice putinele ocazii avute. Să 
recapitulăm. Farkas a marcat 

are numai 24 de ani, el posedă 
o bagată experiență acumulată 
în întrecerile cu așii pedalei. 
Va fi unul din concurența care 
pleacă încrezători de la Ber
lin. Firește, nici ceilalți com- 
ponenți ai caravanei sovietice 
nu pot fi considerați ca lipsiți 
de șanse. Chiar dacă pentru A. 
Kulibin, la 31 de ani, palmare
sul nu conține pînă acum suc
cese deosebite, afară de locuri 
printre premiați la campiona
tele unionale. El debutează abia 
acum în „Cursa Păcii". La fel, 
Urbanovici, deținătorul locului 
trei în cursa de Ia Soci, pre
cum și Cerkasov, care de mai 
multe ori a candidat pentru 
marea cursă, dar va lua acum 
primul său start. Acesta din 
urmă posedă ceva mai multă 
experiență, el făcînd parte din 
echipa U.R.S.S. care a cîștigat 
„Turul Angliei".

O figură deosebit de intere
santă este Eduard Savin. Deși 
are 27 de ani, el este abia la 
cel de al patrulea său an de 
competiții cicliste. Pînă de cu- 
rînd, Savin se ocupa de înot 
și schi. Locul întîi în amintita 
cursă de trial a fost și primul 
succes în cariera sa de rutier.

Poate o asemenea echipă să 
continue victoriile, devenite a- 
proape tradiționale, ale cicliș
tilor sovietici în „Cursa Păcii"? 
Multe păreri în cercurile spe
cialiștilor înclină spre scepti
cism. Dar noi ne vom abține 
de a da pronosticuri. Să lăsăm 
cuvîntul doar celor 6 compo
nent i ai acestei noi echipe re
prezentative de ciclism a Uni
unii Sovietice, care intră acum 
tn tocul luptei.

Evgheni BIRUN
Moscova, mat

^tefex ■ radio telefon^
IN CAMPIONATUL DE BAS
CHET AL AMERICH DE 
SUD, care se desfășoară la 
Asuncion, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Brazi
lia — Ecuador 85—45 (36— 
19), Argentina — Chile 79—67 
(40—29); Peru — Ecuador 
75—49 (28—24); Chile — Pa
raguay 59—49 (30—14). 

un gol (ce-i drept, cu concursul 
portarului Kazavașvîli) pe care 
puțini înaintași l-ar fi realizat: 
a reluat balonul cu călcîiul în 
condițiile unui marcaj extrem 
de sever. Al doilea punct a 
fost înscris de Gorbcs, care a 
intuit respingerea mingii de 
portarul sovietic și s-a demar- 
cat, surprinzător, în faza de fi
nalizare. A fost, într-adevăr, o 
sclipire decisivă.

La nivelul modest al jocului 
— referindu-ne de data aceas
ta la gazde — a contribuit șl 
lipsa lui Albert. Fără acest ju
cător de mare talent (în același

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

Dintre Bene, Kaposzta, Tamas și Albert, ultimul a fost, fără îndoială, marele absent al meciului 
de simbălă de la Buda pesta. Pînă acum nu se știe dacă fotbalistul nr. 1 al continentului pe 
anul 1967, va putea evolua In jocul de sîmbătă de la Mosco va. în fotografie, Albert înscrie un 
gol într-un meci din actualul campionat al Ungariei

Nantes 1—3 ; Rennes—Bor
deaux 1—0 ; Sochaux—St. Eti
enne 0—4 ; Sedan—Lens 1—1; 
Metz—Strasbourg 1—0 ; Mona
co—Marseille 1—0 ; Lyon—Red 
Star 0—0; Lille—Nice 0—2. In 
clasament conduce St. Etienne 
cu 48 de puncte, urmată de 
Nantes și Marseille cu cite 37 
de puncte, Nice 37 de puncte 
(un meci mai puțin jucat) etc.

1—1 ;
2—0;
2—0 ;

Iugoslavia : (etapa a 
23-a) : Partizan — Vojvodina
3—2; Steaua Roșie — Zagreb 
3—2 Hajduk — Proletar 3—2; 
Vardar — Olympia 
Radnicki — Maribor 
Sarajevo — Dinamo 
O.F.K. Belgrad — Rijeka 0—0. 
In clasament pe primul loc se 
află echipa Partizan cu 33 de 
puncte, urmată de Steaua Ro
șie cu 32 de puncte.

AUSTRIA (etapa a 22-a) : Aus
tria Viena a fost învinsă cu sco
rul de 1—0 de formația Sport 
Klub Viena. Alte rezultate : 
Sturm Graz — A.S.K. Linz 3—0; 
Eisenstadt — Admira Viena 4—0 ; 
Austria Kiagenfurt — A. K. Graz 
2—1 ; Wacker Innsbruck — Bre
genz 2—1 ; Rapid Viena — Viena 
1—0. In clasament conduce Ra
pid Viena cu 37 de puncte, ur
mată de Austria Viena, Inns
bruck cu cîte 32 de puncte etc.

FRANȚA (etapa a 32-a) :
Aix—Valenciennes 1—1 ; Aja
ccio—Rouen 5—3 ; Angers—

Iile Năstase — o victorie 
șl două infrîngeri, 
la Reggio Calabria

ROMA 6 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul internațio
nal de tenis de la Reggio Ca
labria. Proba de dublu mixt a 
revenit cuplului format din Ilie 
Năstase (România) și Mabel 
Vrancovich (Argentina). în fi
nală, ei au dispus cu 7—5, 6—1 
de perechea australiană Harris- 
Dent.

Finala de simplu masculin, 
în care au evoluat românul 
Ilie Năstase și americanul 
Marty Riessen, a dat loc unei 
dispute spectaculoase. Primele 
două seturi au revenit tînăru-

„ClIPA DAVIS“
S-au decis mai multe întîlniri 

contând pentru „Cupa Davis" : 
Finlanda — Portugalia 4—1 j 
Belgia — Polonia 3—2 i Iugo
slavia — Noua Zeelandă 4—0 j 
Italia — Ungaria 5—0 ; Bulga
ria — Turcia 5—0 ; Elveția — 
R. F. a Germaniei 1—4; Ceho
slovacia — Brazilia 3—2i Sue
dia — Rhodesia 2—1.

SELECȚIONATA FEMININA 
DE VOLEI A MEXICULUI a 
evoluat Ia Varșovia în com
pania reprezentativei Polo
niei. Victoria a revenit volei
balistelor poloneze cu scorul 
de 3—1 (15—7, 5—15, 15—9, 
15—13).

■
CICLISTUL ITALIAN FRAN
CO BITOSSI a cîștigat „Ma

timp dirijor și realizator), ata
cul maghiar a fost privat de 
prima sa vioară. Oricît s-au 
străduit Farkas și Varga, ei 
n-au putut trece de „măturăto
rul" Șesternev și de impetuosul 
Hurtilava.

Acum, toată atenția se con
centrează spre meciul retur de 
la 11 mai, de Ia Moșcova. Este 
greu de prevăzut o victorie 
la trei coluri în favoarea echi
pei U.R.S.S. Totuși, în fotbal, 
orice rezultat este posibil...

Ion OCHSENFELD

. Tir- 
Bele- 
Ben- 
37 p

PORTUGALIA (etapa a 25-a) : 
Guimaraes — Braga 2—0 ; War- 
zim — Barreirense 5—1 ; F. C. 
Porto — Benfica 1—1 ; Setubal 
— Sporting 1—0 ; Lelxoes 
Sanjoanense 3—2 ; C.U.F. 
sense 5—0 ; Academica - 
nenses 3—1. In ’ 
fica 39 puncte, 
etc.

clasament :
Sporting

în etapa a 21-aBULGARIA.
a campionatului bulgar a inter
venit o nouă schimbare de li
der. Cîștigînd dificil la Botev 
Burgas cu 2—1, formația 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname se 

lui tenisman român, dar în ur
mătoarele trei seturi el nu a 
mai jucat la aceeași valoare, 
permițînd lui Riessen să obțină 
o victorie la limită : 3—6, 3—6,
6—3, 6—4, 6—2.

Proba de dublu masculin a 
fost cîștigată de perechea Rie
ssen (S.U.A.)—Stone (Austra
lia) învingătoare cu 4—6, 8—6, 
6—2, 7—5 in fața cuplului ro
mân Ion Țiriac—Ilie Năstase.

în finală, la simplu feminin : 
Gourlay (Australia) — Tym 
(S.U.A.) 6—4, 8—6.

ILDIKO REJTO 
VICTORIOASĂ LA LONDRA

Turneul internațional femi
nin de floretă de la Londra s-a 
încheiat cu victoria campioanei 
olimpice Ildiko RejtO (Unga
ria). Ea a totalizat 4 victorii în 
turneul final și a fost urmată 
In clasament. de Helga Mees 
(R. F. a Germaniei) șl Heidi 
Schmidt (R. F. a Germaniei).

rele Premiu «I orașului Zu
rich", parcurgînd 249 km în 
6 h 27:40. DupS 4 sec. a sosit 
belgianul Van Sweevelt, ur
mat de Italianul Basso.a
TURNEUL DE SABIE desfă
șurat la Budapesta a revenit 
maghiarului T. Kovacs cu 6 
victorii. Au urmat în clasa
ment : Kalmar (Ungaria) 5 
v, Vinokurov (U.R.S.S.) 5 v, 
Pezsa (Ungaria) 4 v etc.■ ■
PROBA DE SIMPLU din ca
drul turneului „HurUngham", 
desfășurat la Londra, a fost 
cîștigată de tenismanul aus

Kăroly S6s

află din nou în fruntea clasa
mentului, în timp ce Lokomotiv 
Sofia a trecut pe locul secund, 
după ce meciul feroviarilor la 
Tolbuhin cu Dobrudja s-a în
cheiat cu un scor alb. Levski 
a suferit prima înfrîngere în 
provincie în actualul campio
nat în fata campioanei Trgkia, 
la Plovdiv, în prezența a 50 000 
de spectatori.

ELVEȚIA. F. c. Zurich — 
.Lugano 1—o ; Grasshoppers — 
Young Boys 4—0 ; Sion — young 
Fellows 3—0 ; Lausanne — Gran
ges 7—0 ; Basel — Chaux de 
Fonds 3—1 ; Servette — Bellinzo
ne 2—1 ; Lucerna — Bienne 2—1. 
In clasament : Zurich 30 de punc
te, Lugano 30 de puncte, Gras
shoppers 29 de puncte, Basel 27 
de puncte etc.

BELGIA : _ Beringen—Ander- 
lecht 2—0. în clasament, An- 
derlecht are 43 de puncte fiind 
urmată de Bruges cu 41 de 
puncte. Bruges a învins cu
2—1 pe Beveren Vaas.

Lucrările Comitetului
Executiv al F.I.R.A.
PRAGA 6 (Agerpres). — La 

Praga s-au desfășurat lucră
rile Comitetului Executiv al 
Federației internaționale de 
rugby (FIRA) A fost pri
mită ca membră a acestu; for 
și Federația de rugby din Se
negal. S-a stabilit în princi
piu organizarea în fiecare an 
a unui turneu pentru echipele 
reprezentative de juniori, par
ticipantele fiind repartizate 
în 3 grupe a cîte 3 echipe. în
vingătoarele din fiecare gru
pă se vor întrece într-un tur
neu final alături de repre
zentativa Franței, calificată 
direct. Prima ediție ar urma 
să aibă loc anul viitor în Ita
lia.

în ce privește „Cupa Na
țiunilor" (F.I.R.A.) 1968—69,
echipele participante vor fi 
repartizate în două grupe, A 
și B, ultima clasată din grupa 
A urmînd a disputa meci de 
baraj cu cîștigătoarea grupei 
B. în grupa A vor juca Fran
ța (deținătoarea trofeului). 
România, Italia și Cehoslova
cia. în sfîrșit, s-a stabilit ca 
meciul România — Franța să 
aibă loc la 1 decembrie Ia 
București.

tralian Ken Fletcher, învin
gător în finală cu 6—1, 9—7 
în fața englezului K. Wool
dridge. La feminin, Margaret 
Smith Courth (Australia) a 
învins-o cu 6—2, 6—2 pe Vir
ginia Wade (Anglia).

■
ECHIPA BULGARIEI pen
tru „Cursa Păcii" (în paran
teză — vîrsta cicliștilor): 
Anghel Kirilov (24), Ștefan 
Neicev (29), Atanas Savcev 
(21), Vesco Cutuev (24), Ivan 
Iordanov (20), Pavel Sivarov 
(20). Rezervă — Aii Huseinov. 
Antrenor — Boian Koțev,


