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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Joi au continuat lucrările 

Sesiunii a X-a a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La sosirea în sală, conducă
torii partidului și statului au 
fost întîmpinați cu vii și în
delungi aplauze.

La lucrările sesiunii au 
luat parte numeroși invitați, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați Ia București, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Ordinea de zi a cuprins dis
cuția generală la Proiectul de 
lege pentru dezvoltarea con
strucției de locuințe, vînzarea 
de locuințe din fondul de stat 
către populație și construirea 
de case proprietate persona
lă de odihnă sau turism și la 
Proiectul de lege privind ad
ministrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor 
dintre proprietari și chiriași.

Deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei Juridi
ce, a prezentat raportul co
mun al comisiilor juridice și 
economico-financiare la pro
iectele de legi supuse dezba
terii.

In cadrul discuției generale 
au luat cuvîntul deputății 
Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, Gheor
ghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, 
Gheorghe Achimescu, maistru 
la Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală, Eugenia Iordache, 
muncitoare la Fabrica „Țesă
tura" din Iași, Iosif Orban, 
inginer agronom la coopera
tiva agricolă de producție din 
comuna Păpăuți, județul Co- 
vasna, Gheorghe Lăpădean, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
Cluj, Nicolae Drago, lăcătuș 
la Uzinele de autocamioane 
din Brașov, Alexandra Ștefă- 
nescu, inginer agronom la co
operativa agricolă de produc
ție din comuna Dăbtileni, ju
dețul Dolj, Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipiului Ploiești al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar municipal, Dobre Popescu.

strungar Ia Uzinele „Progre
sul" din Brăila, Iuliu Gali, 
maistru lăcătuș la Uzinele 
„Tehnometal" din Timișoara, 
Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului municipiului 
Petroșeni al P.C.R., președin
tele Consiliului popular mu
nicipal, Liane Gerlinde 
Schlosser, cercetător la Insti
tutul „Chimigaz" din Mediaș, 
Gheorghe Tuiu, președintele 
Consiliului județean Argeș al 
sindicatelor, Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Mi
hail Lupșan, oțelar la Com
binatul siderurgic din Reșița, 
Alexandru Szabo, muncitor Ia 
Fabrica de piele și încălță
minte din Cluj, Constantin 
Buiac, lăcătuș Ia Uzinele 
„1 Mai“ din Ploiești, Ion Cos- 
ma prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiu
lui București, și Mircea Re- 
breanu, judecător la Tribu
nalul municipiului București.

După 
rilor, a 
articole 
Supuse 
tului deputaților, Marea Adu
nare Națională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Legea 
pentru dezvoltarea construc
ției de locuințe, vînzarea de 
locuințe din fondul de stat 
către populație și construirea 
de case proprietate personală 
de odihnă sau turism, și Le
gea privind administrarea 
fondului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre 
prietarî și chiriași.

Pentru a da comisiilor 
manente posibilitatea 
continue lucrările în legătură 
cu proiectele de legi înscrise 
Pe ordinea de zi a sesiunii, 
Marea Adunare Națională a 
hotărît ca în zilele de vineri 
10 și sîmbătă 11 mai să se 
lucreze în comisii, urmînd ca 
ședințele în plen să fie re
luate luni 13 mai.

încheierea dezbate- 
avut loc discuția pe 
a proiectelor de legi, 
apoi în întregime vo-

pro-

per- 
să-și
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POLONEZUL HANUSIK-PRIMUL ÎNVINGĂTOR
Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM, transmite:

Echipa României înainte de startul festiv al „Cursei Picii"

Cristea (motocicletă

IN CEA DE A XXl-a EDIȚIE
© O etapă calmă dar foarte rapidă: 44,4 km/h
© Ion Stoica
© Cîștigătorul 
® Azi, etapa

în pag. a 2-a:

Serialul nostru
Competiția „K.O."

PANORAMIC
SPORTIV INTERN

(Agerpres)

VIORICA VISCOPOLEANU

PI ST ARZ II

LA START

Canicula a îmbogățit sub
stanțial, în plus fată de calen
darul oficial, competițiile în 
aer liber 
în 
rnînă

evident dominante 
ediția din această săptă- 

a panoramicului intern.

Poate cea mai 
invitație este 
micn rl o ntlof

VITEZIȘT! ROMANI

Duminică dimineața va avea 
loc la Budapesta, în organizarea 
clubului Uonved, un concurs 
internațional de viteză pe cir
cuit la care vor lua startul și 
trei alergători români. Astfel, 
la clasa 125 cmc, vor participa 
Mihai Pop și Alexandru Șuier 
(ambii pe motociclete Bultaco), 
iar la clasa 250 cmc se va pre
zenta dublul campion național, 
maestrul sportului Alexandru 
Ionescu 
Yamaha). Cei trei sportivi ro
mâni, însoțiți de antrenorul Ște
fan Șerbănescu, au părăsit ieri 
Capitala cu destinația 
pesta.

■ Gna doi
I se ccartt

handicapat in 
s-a impus In 
a doua, Berlin—Halle,

BERLIN. 9 (prin tele
fon).

Cea de a ■ XXIra edi
ție a „Cursei Păcii" a în
ceput. Joi la amiază, 
pe Karl Marx-Alee din 
Berlin. 107 alergători —

PROGRESUL

final
ultimul viraj

189 km

renrezentînd 18 țări — 
au mrtiiaroat la ceremo
nia de deschidere a a- 
cestei mari campetitii de 
lung kilometraj. Din par
tea Uniunii Cicliste In-

ternationale a vorbit 
Adriano Rodoni. preșe
dintele U.C.I. și al 
F.I.C.A.. care, subliniind 
importanta cursei pentru 
■progresul mondial al ci
clismului amator, a urat 
succes deplin tuturor 
sportivilor. Panglica star
tului festiv a fost tăiată 
de ambasadorul Poloniei 
la Berlin, Felix Baranow- 
sky.

Ora 13.50 (14,50 ora
României) s-a dat — de

(Continuare in pag. 4)

STEAGUL ROȘU
1-0 (1-0)

Citiți cronica 
în pag. a 3-a

CLASAMENTUL

1. Steaua
2. F. C. Argeș
3. Dinamo Buc,
4. Petrolul

I
I
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I
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oi întîi a fost cazul antreno
rului de fotbal Silviu Ploieș- 
teanu. Apoi, s-au mai înscris 
în atenția opiniei publice ațte 
două regretabile despărțiri, 
alarmarjte prin similitudinea 
cauzelor lor : cele ale antre

norilor de handbal D. Popescu-Colibași 
și Dumitru Lupescu. Cu puțin timp in 
urmă, dacă ne amintim bine, acest 
vulcanic și ambițios antrenor care este 
Constantin Teașcă a avut și el unele 
discuții, urmate de o plecare, furtu
noasă si de o reconciliere subliniată 
(atunci 1) cu un adînc oftat de satis
facție în orașul universitar de pe 
Someș.

Răminînd, deci, la aceste cîteva ca
zuri, ceea ce frapează este izbitoarea 
asemănare a cauzelor care le-au gene
rat. Pe undeva, pe fisuri mai vechi sau 
mai noi, înlesnit de o neînțelegere a 
rolului fiecăruia sau determinat — de 
cele mai multe ori, din păcate — de 
ambiții mărunte, îmbrăcate, totuși, în 
straie de principialitate, a apărut un 
conflibl între antrenori și secțiile res
pective. Cum poate fi explicat acest 
fenomen, care capătă în ultimul timp 
o îngrijorătoare amploare ? în fond 
lucrurile ar trebui să se prezinte cu 
totul altfel, știut fiind faptul că princi
palele relații dintre un antrenor și o 
secție pe ramură de sport trebuie să 
fie identitatea de țeluri, colaborarea, 
buna înțelegere.

Și atunci ? Atunci se întîmplă că în 
activitatea, fortuit comună, apar uneori 
neînțelegeri, mărunte poate la început, 
dar care cu timpul capătă alte sensuri. 
O vorbă aruncată la necaz, necon- 

unui 
arbi- 
spor- 
stau 
unor
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O vorbă aruncată la necaz, 
cordanță în păreri asupra valorii 
adversar sau asupra calității unui 
traj, simpatia exagerată pentru un 
tiv anume în detrimentul altora, 
de cele mai multe ori la baza 
asemenea conflicte. Pentru că atît an
trenorii, cît și membrii birourilor sec
țiilor pe ramură de sport — primii 
dintr-o nemăsurată încredere în infaili
bilitatea metodelor lor de muncă, iar 
ceilalți dintr-o pasiune de suporter din 
peluză, adică zgomotos și fără tact, 
ajung să se privească cu neîncredere, 
apar suspiciunile. Alteori, necunoscînă 
(sau nedorind să le cunoască...) sarci
nile, limitele atribuțiilor lor, antrenorii 
exclud orice apropiere a unor terțe 
persoane de ecnipă,' asumîndu-și chiar 
îndatoriri administrative. La rîndul lor, 
membrii secțiilor, dintr-o incapacitate 
tehnică sau din dragoste pentru echipă, 
așteaptă de la tehnicienii în cauză re
zultate senzaționale ca și cînd antre
norii ar fi niște prestidigitatori. Or, în 
sport, asemenea situații sînt rare și nu 
pot avea un substrat serios, deoarece 
victoriile se realizează greu, ca o con
secință a unei munci temeinice, efectua
tă lucid, pe baze sănătoase. Si asa 
ceva cere timp. Timp și, mai ales, răb
dare.

Acestea sînt adevăratele cauze ale 
unor asemenea conflicte, care dincolo 
de ambițiile sau dorințele fiecărei 
părți, afectează totuși grav munca de 
pregătire a unor echipe. Apar între
ruperi în activitatea de instruire, se 
schimbă brusc, în plină perioadă com- 
petițională, metodele de antrenament si, 
ceea ce este mai grav, se risipește în
crederea sportivilor în capacitatea celor 
care au menirea să le cizeleze calită
țile fizice, dar și pe cele morale.

De fapt, cazurile antrenorilor 
S. Ploieșteanu, D. Popescu-Colibași sau 
D. Lupescu sînt și cazurile unor echipe, 
ale unor sportivi, care în ultimă instan
ță nu au nici o vină, sau una foarte 
mică, în conflictele dintre antrenori și 
secții. Cu toate acestea — surprinzător 
— și antrenorii, dar și membrii birouri
lor secțiilor pe ramură de sport, oameni 
îndrăgostiți de sport, uită aceasta cu o 
condamnabilă ușurință.

Evitarea unor asemenea situații, evi
dent dăunătoare activității noastre spor
tive, nu se poate realiza, nici prin zîm- 
bete de circumstanță și nici prin anga
jamente formale. Calea, în această di
recție, este una singură : colaborarea 
permanentă, cu înțelegere și tact, în 
limitele atribuțiilor fiecăruia. în felul 
acesta conflictele, chiar dacă apar — 
în definitiv, este iluzoriu să se creadă 
că ele pot dispărea total — r>u vor 
ajunge la forme acute și vor putea fi, 
a'eci, rezolvate cu calm, cu respect 
reciproc și, îndeosebi, fără să se im
pieteze asupra activității de pregătire 
a unor echipe.

I
I
I

I
I
I

5. U. T. A.
6. Jiul iUngureanu (s-a rezolvat, în 

sfîrșit, problema la S00 m!), 
Lăzărescu (cel mai bun ju
nior pentru proba 
me), Peca (nici la 
namo nu stătea pe 
desigur, pentru că 
ceste condiții chiar 
nu este de loc dispusă 
cedeze supremația.

Ce se așteaptă, în plus ? 
Performanțe superioare la 
multe probe și, după calcu
lele hîrtiei, în special la lun
gime, suliță și prăjină. Reflec
torul va urmări, desigur, 
înainte de toate evoluția 
„olimpicilor". Pentru Viorica 
Viscopoleanu, Mihaela Peneș, 
loan Șerban, Marilena Ciu- 
rea, Zoltan Vamoș, Petre As- 
tafei, Dinu Piștalu ș.a. a în
ceput seria numeroaselor 
examene preolimpice. Acum, 
nu sint eliminatorii, dar no
tele se vor aduna...

de lungi- 
suliță Di- 
roze...). Și,
— In a-
— Steaua 

să

7. Rapid

8. Dinamo Bacău
9. Farul

I

(Continuare în pag. a 2-a)

i tentantă 
cea trans

misă de atletism, Ince- 
cu rezultate promiță- 
divizia programează

Dan GARLEȘTEANU

pută 
toare.
sîmbătă și duminică atracti
vul derbi al campionatului. 
De fapt, un triunghiular care 
aduce pe gazon și pe pistele 
de alergări aproape toată elita 
atletismului românesc. Se in- 
tilnesc echipele Steaua — 
cîștigătoarea ultimelor trei 
ediții!, Dinamo și Clubul 
atletic Universitar — ocupan 
tete locurilor ll și, respectiv, 
III. Va fi 
ordine.
destul 
că, in 
atletic 
tăiiri. 
dinamoviștilor 
nume noi: Argentina Menis,

păstrată această 
Pronosticurile sint 

de riscante. Pentru 
noua sa formă, Clubul 
a primit puternice în- 
Pentru că în formația 

au apărut

10. „U“ Cluj
11. „U“ Craiova
12. Progresul
13. A.S.A. Tg. M.
14. Steagul roșu

I
I
I
I

Duel aerian intre Oaidă și Alecu. (Fază din 
meciul Progresul — Steagul roșu).

SIMPOZION
Vineri 10 mai, la ora 19,30, în sala de fes

tivități a Institutului de Cultură Fizică, va 
avea loc un simpozion cu tema: JOCURILE 
OLIMPICE DE VARA — MEXICO 1968.

In cadrul simpozionului vor lua cuvîntul Ion 
Balaș, vicepreședinte al C.O R., Corneliu Flo- 
rescu, șeful sectorului metodic al C.N.E.F.S. și 
campioana olimpică Mihaela Peneș.

Simpozionul este organizat de Institutul de 
Cultură Fizică — ateneul studențesc.

TINERETULUI I I
Comitetul Municipiului 

București al U.T.C., în colabo
rare cu Consiliul local al 
sindicatelor, organizează du
minică 12 mai faza finală 
pe Municipiul București la 
cros. întrecerile se vor des
fășura pe terenurile de sport 
ale Casei de cultură a tine
retului din sectorul 7. Parti
cipă peste 400 de crosiști (ju
niori și seniori). Startul se va ' 
da în jurul orei 9.

I I
I I
I I
I
I
I
I
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I
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Inaugurarea oficială a sezonu
lui de ciclism de pistă va avea 
loc, duminică dimineața, la ve
lodromul Dinamo din Capitală.

Clubul steaua organizează cu 
acest prilej un mare concurs la 
care a invitat pe toți pistarzii 
bucureșteni. Competiția, dotată 
cu „Cupa Steaua“, va cuprinde 
mai multe probe, atît pentru ju
niori (mari șl mici) cît și pentru 
seniori. Este vorba de probele 
de vtteză, 400 m cu start de pe 
loc, eliminare, curse cu adițiune 
de puncte (51 ture cu sprinturi 
la trei ture, 100 de ture cu sprin
turi la fiecare cinci ture) etc.

Sportivii clasați pe locurile 1—3 
vor fl premiațl cu materiale șl 
echipament sportiv, iar echipei 
ctștigătoare a meciului omnium 
i se va decerna „Cupa Steaua".

PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

La Amsterdam au început întîlnirea marii maeștri 
Samuel Reshevsky (S.U.A.) și Victor Korcinol (U.R.S.S.) 
contînd pentru sferturile de finală ale turneului can- 
didațllor Ia titlul mondial de șah. Prima partidă s-a 
terminat remiză.

@ Baschet masculin, la
78—76 (33—33).
• In Elveția a început 

Romandle". Prima etapă
Bltossl.
• O comisie a Bundestagulul vest-german va con

trola stadiul lucrărilor de pregătire a bazelor sportive 
de la MQnchen, pentru J.O. din 1973.

Budapesta : Cuba — Ungaria

competiția clcllstă „Tour de 
a revenit Italianului Franco

PRIMUL MECI DINTRE BENFICA 

LISABONA Șl JUVENTUS TORINO

putea fl urmărit pe micile ecrane, cu Începere de 
ora 18,30. tntîlnlrea va avea loc în nocturnă șl va 
condusă de arbitrul vest-german W. Tschenscher.

la 
fl

I
I

I
I

Azi noapte s-a desfășurat la Lisabona primul meci 
dintre Benfica și Juventus din cadrul semifinalelor 
„C.C.E.”. Ora tirzle la care a luat sfîrșlt partida nu 
ne-a permis să inserăm rezultatul final al partidei. In 
minutul 65 scorul era 1—0 pentru Benrica.

Vom reveni cu amănunte în ziarul nostru de mline.

MECIUL DE FOTBAL U.R.S.S.—

UNGARIA SE TELEVIZEAZĂ

Returul meciului de fotbal dintre reprezentativele 
U.R.S.S. șl Ungariei, care are loc mline la Moscova va

MARIELLE GO1TSCHEL LA STARTUL

UNUI RALIU AUTOMOBILISTIC

PARIS 9. — La 15 mal se va da startul tu raliul 
automobilistic feminin Paris — Saint Raphael. Printre 
participantele la aceasta întrecere automobilistica, 
desfășurată pe 1643 km, se află cîteva din cele mal 
bune specialiste ale volanului : Lucette Pointet, Clau
dine Trautinann, Marie-Claude Beaumont șl Nicole 
Roure. Aceasta din urmă va avea ca parteneră pe 
campioana olimpică de schi, Marlelle Goltschel.,

I I
I I
I I

Calin ANTONESCU
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SĂ RIDICĂM HALTERELE LA NIVELUL 
PERFORMANTELOR INTERNATIONALE

sută, cucerirea titlului pe anul 
în. curs, întrucît este greu de 
presupus că vreo altă echipă 
(poate Metalul) ar mai putea 
încurca situația liderului în 
etapele următoare.

Așadar, la startul concursu
lui de la sfîrșitul săptămînii

De aproape o lună, halterofilii fruntași competițional deosebit de bogat. Faptul 
merită a fi consemnat deoarece răniî- 
rierea în tifmă a hăiterofiiiltif noștri Țâță 
de nivelul european, se datorează în 
mare măsură și lipsei de competiții in
ternaționale și chiar interne. Din octom
brie anul trecut și pină în aprilie 1968, 
halterofilii fruntași nu au luat startul în 
nici o competiție oficială. De aceea, poate, 
ia primul concurs al anului, la „Cupa 
Dunării", t. Fiat, S, Herghelcgi* au avut 
trac, au fost emotivi, inregistrînd cifre 
sub posibilități. De altfel, și pregătirea 
haltOfOfililOf tloștfî este deficitară îhdeo- 
sebî la procedeul smuls. Vina o poartă

. . ...... ,I.;...-..,,..,,. ...

se află într-o intensă activitate competi- 
țională. După ce au participat lă „Gupă 
Dunării" membrii lotului național iau 
startul azi, în campionatele republicane 
individuale (sala Recolta, de la ora 17). 
Apoi ei vor evolua la Verona 
meciul cil Italia), după care 
campionatele europene (a dotia 
a lui iunie). Ih Sfirșit, înaintea 
programată ■— la București —

(28 mai, 
urmează 
jumătate 
J.O. este 

___...... , îhtîlhireă 
cu Franța. în afara acestor întreceri vor 
mai avea loc și alte reuniuni, unele re
zervate Juniorilor, altele, echipei de ti
neret, cum ar fi „Cupa Dunării" și „Cupa 
speranțelor". Prin urmare, un calendar

i»i'i ,, . .......... .. .....

„CUPA PRIMJ^EM^

în seriile 1 șl a II-a ale divi
zionarelor A care se întrec pen
tru cucerirea trofeului tranzlto-

SEMIFINALELE
CAMPIONATELOR 

PE ECHIPE 
p

Campionatele republicane 
de popice pe echipe au ajuns 
îh faza superioară. Astfel, du- 
ffîilnica trecută s-au consumat 
jocurile primei etape a semi
finalelor, încheiate cu urmă» 
tbarele rezultate t

Feminin 5 U. T. Arad — 
Gaz metan Mediaș 2136—1977 
p.d., I. C. Oradea — Voința 
Graiova 2174—2220 p.d., La- 
romet București — Cetatea 
Giurgiu 2332—2198 p.d.; mas
culin : Petrolul Ploiești — Vo
ința Baia Mare 5114—4860 
p.d., Nicolina Iași — Flacăra 
Gîmpina 4547—4701 p.d., Ce
tatea Giurgiu — Progresul Pi
tești 4977—4639 p.d., Voința 
Oradea — Olimpia Reșița 
4887—4951 p.d., Rapid Buc.— 
Cimentul Bieaz 4947—4802 
p.d.

Duminică va avea loc eta» 
pa a doua a semifinalelor, 
după următorul program 1 
feminin: Băimăreana Baia 
Mare — Voința Cluj, Voința 
Ploiești — CSM Reșița, Ce
tatea Giurgiu — Progresul 
Pitești, Petrolul Ploiești — 
Laromet Buc., Voința Craiova 

U. T. Arad, Voința Blaj — 
LC.O. Oradea, Voință Con
stanța — Voința Buc., Unirea 
ftomân — Voința Brăila; 
masculin 1 Voința Tg. Mureș 
— Petrolul Ploiești. Voința 
Baia Mare — Voința Cluj, 
Nicolina Iași — Cetatea Giur
giu, Constructorul Buc. — 
Progresul Pitești, Voința Cra-

— C.F.R. Timișoa- 
Constanța — Ci- 
licaz, Laminorul

riu „Cupa Primăverii", prima 
etapa a returului s-a soldat eu 
rezultate avînd drept consecință 
echilibrarea numărului dd punc
te . din clasamente.

Derbiul Dinamo — Grlvlța Ro
șie a determinat Schimbarea de 
lider, dar avantajul momentan de 
un punct al grlvițeniior, deși im
portant, nu le poate permite 
„relaxări» pe parcurs campioni» 

în^seria a Il-a — de asemenea 
schimbare de lider : Politehnica 
Iași, secunda la finele turului, a 
dispus, Pe teren propriu, de li
deră, Universitatea Timișoara, a- 
flată la egalitate de puncte îna
inte de confruntare. Constănțenii, 
de asemenea victorioși, le-au luat 
timișorenilor șl locul 2, afiîndu-se 
acum îh luptă directă pentru lo
cul în finală interserii.

Iată aeum clasamentele :
SERIA I

1. Grivița Roșie
2. Dinamo
3. Steaua
4. Gloria
5. Constructorul
6. Progresul

SERIA

3. Univ. Timișoara.......... ....... ......
4. Știința Petroșeni 6 2 1 3 27:34 11
5. Agronomia Cluj 6 2 1 3 29:26 li
6. Rulmentul Bîrlad 6 2 0 4 23:38 lo

:40 16
:47 15

6 4 2 0 71:40 16
6 4 11 7Î!|| 15
6402 106:68 14
6 2 0 4 “ “
6 2 0 4
6 0 15

ii-a
6 4 1 1 33:28 15

Constanța 6 2 4 0 25:15 14 -----1 6 3 j 2 47:44 13

53:73 10
51:74 16
34:87 7

A

iOva — Voința Oradea, Olim
pia ța — L-
fa, R. O
mentul Bicaz, —.......-
Brăila — Rapid București.

CLASAMENTE 
LA ZI

1. steaua
Buc. 13

2. Din, Buc. 14
3. Din. Bc. i;
4. Uhiv. cluj 14
5. univ. BUC. 14 
e Rafinăria

releajen
7. POli. Tim.
8. Din. Bv.
9. Textila 

Cisnădie
10. CSM R ța. 

rxr
1. univ. Tim.'
g. Univ. Buc.
3. Confecția 

București
4. Rapid Buc.
5. Constr. 

Timișoara
6. Liceul 4

Timișoara
7. RU1. Bv.
8. Poll. Gl.
9. Mureșul

Tg. Mureș
10. Prog. Buc. .

MASCULIN
1. Poli. Gl.
2. V-ța Buc.
3. Pedag. Bc. 14
4. Poli. BUC. 14
5. Cauc. O. Gh.

Gh.-Dej
6. Agronomia 

lași
7. A.S.A. 

Tg. M.
8. Foit BV.
9. Rapid Buc.

14

AN A
.2 0 1 260—184 S4
1 0 3 282—196 22
9 0 S 231-203 18
6 2 6 254—232 14
6 2 6 218—207 14
5 3 6 209—234 13
5 2 6 203—195 12
4 2 8 196—227 10
3 0 11 215—304 6
2 1 11 204—295 5

în primul rînd antrenorii (inclusiv cei ai 
lotului național).

și ătBifrajttl constitute tmwH o frîtiă 
în progresul halterofililor. De obicei, re
zultatele obținute în competiții sînt infe
rioare celor înregistrate la antrenament. 
Cauza ? In concursuri sportivul execută 
mișcarea incorect și firește, arbitrii nu 
o punctează. Pe de altă parte există și o 
diferență între modiii in care se arbi
trează îh Concursurile interne și îh cele 
internaționale. Ne referim la lipsa de 
exigență a „judecătorilor" noștri. Ei trec 
cu vederea unele inexactități în mișcări, 
făeind astfel tin dcserviciu Sportivilor, 

(i.b.)

DERBIUL CAMPIONATULUI PE ECHIPE

PRIMA ETAPĂ A „MOTOCROWI BALCANIC" 
de 250 cmc. Reahiintim cititori
lor ridștri că anul trecut t.itlurile 
au fost cucerite de Selecționata 
României și de campionul nos
tru, maâstrul aportului ttelrfe 
Păxino.

Prima etapă a ediției 1068 â 
tradiționalei competiții triotocL 
difete „Motocrosul balcanic", lă 
care participă reprezentativele 
României, Bulgariei și Iugosla
viei se va desfășura duminică 
19 mai pe traseul de lă comple-

Nouă formații, cele mai 
bune din țară, au luat startul 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
într-o nouă ediție ă carhpio- 
riâtului republican de atletism 
pe echipe. Steaua, Dihamb și 
Clubul atletic universitar au 
obținut cîte două victorii în 
clasamentul general. Sîmbătă 
Și duminică aceste fedutăbile 
forinâții ale atletisrilulrii nos
tru vor evolua îri ini rece re 
directă pe stadiofiui „23 Au- 
gust“.

Fără îndoială câ pgntfU oH- 
eirie cundâște cît de cît si
tuația valorilor ăutbhtbrife ale 
acestei ramuri sportivei apare 
limpede câ de rezultatele tfi- 
unghiularului steaua—Diria- 
ino—C.Â.ÎJ. va depihdh, cei 
puțin în proporție de 90 la

ține atleții formațiilor respec
tive. Și este bine să se știe 
că în componența acestora 
vor face parte cei mai mulți 
dintre membrii loturilor noas
tre republicane și mulți din
tre candidații pentru Olim
piadă.

Ideea aceasta a rezultatelor 
de valoare, mai presus chiar 
de interesul sec al victorii
lor, a reieșit — lucru deose
bit de pozitiv — din cererea 
directă a antrenorilor, care 
au solicitat ca meciurile să 
se desfășoare pe stadionul 
„23 August", a cărui pistă 
teste cu mult superioară celei 
de lă stadionul 
planificat inițial 
desfășurare.

® Participînd 
ediție a cursei de

vor fi prezente Steaua — cam
pioana ultimelor trei ediții. 
Dinamo — clasată pe locul 
shdUfid și ridul club atletic 
bucureșteari, constituit pe ve
chea secție a I.C.F. — ocu
panta locuirii trei lă ultimate 
ediții âld corilpdtiției. Va fi 
interesant de urmărit dacă 
C.A.U. cu o echipă foarte o 
mogenă, puternică și cea mai 
numeroasă va reuși Să Se Ieri 
pună în întîlnirBă cri valoroa
sele sale adversare.

Indiscutabil ceea ce va re
ține atenția spectatorilor, pe 
care-i dorim prezenți în nu
măr cît mai mare, dar și a 
altora, nu va fi doar între
cerea pe puncte dintre cele 
trei echipe, ci rezultatele in
dividuale p'e care le vor ob-

Republicii, 
ca loc de

la a XI-a 
marș „Cir< 

cuitul orașului Milano" (31 
km), împreună cu atleți din
ii țări, tînărul sportiv dina- 
movist LEONIDA CARAIO-- 
SÎFOGLU (antrenor Alex. 
St ornic seu) a înregistrat un 
merituos succes clasîndu-se 
pe locul 4 din 42 de concu- 
reriți. Victoria a revenit en
glezului Fulianger, urmat de 
francezul Delertt© și de fostul 
campion olimpic, italianul 
Pahiich.

S9 
chet masculin. Jocuri deci
sive pentru calificarea in 
turheul filial și pentru ce
darea lanternei. Derbiurile 
etapei: Steaua—I.C.F. și Di- 
namb—Ddliiehnica București 
și apropierea turneului final 
reactualizează propunerea ca 
baschetul să iasă iii ăCr liber. 
Ce-ar fi, să spunem, ca fede
rația să ofere plăcuta surpriză 
a unor nocturne ?

Lă volei — pauză. Dar, cw 
intense pregătiri (amintită 
pentru suporteri) în vederea 
tiiriieilllli feminin pe care 
Urmează sd șj-l dispute, 
C&hst&rlță, “ *
PChicilina 
biți. Pină 
pe maliil 
unei alte 
tafițe care 
hala campibhălului republi
can de juniori la lupte libere. 
Aceeași competiție, dar la 
tenis de Plasă, este găzduită 
la Graiovă.

Scrimerii semnează ea de- 
obicei in agenda compelițlo- 
nală prin prezența lă Ultima 
etapă din calificările — la 
toate armele — pentru cam
pionatul republican indivi
dual. Trei zile (de vineri phiă 
duminică) de asalturi decisive 
in lupta pentru titlu.

(Urmare din pag. 1)

4» porturile nautice 
dicăt pînzele ! 
spectaculoasa

xul sportiv Metalul din șoseaua 
Pantelimon.

Oaspeții au anunțat loturile 
participante : BULGARIA - Ște_ 
fan Gheorghiev, Gheorghi Se
rafimov, Ivan Sekulinov, fîristo 
Peev, Ivan Gheorghiev și Lud- 
mil Minev} IUGOSLAVIA - 
Stanko Veseniac, Milko Vese- 
niac, Leno Sostaric, Adolf Bele, 
Vlado Samac și Jonas Rotar.

Competiția se va desfășura 
în două manșe a dte 10 ture 
(la fiecare etapă), pe motociclete

primul plăn „Clipa Dinamo". 
Duminică după-ămiază, în 
finalele probelor olimpice îi 
vom revedea pe așii padelei 
și păgaiei, pentru prima oară 
in acest an concurînd pe dis
tanțele clasice și în echipaje. 
Deci, la start toți candidații 
pentru Ciudad de Mexico.

Astăzi (de la ora 15), clil- 
bl!l nautic unlversitar or'g'a- 
nizCâză o frtiitioasă întrecere 
dC câiăc-canoe rezervată stu
denților. Program bogat, par
ticipare numeroasă, tie'răs- 
trăill iși așteaptă spectatorii. 
Start și în canotaj. Era 
Chiar timpul să ne reamintim 
dh schifiști.

iclisntul continuă să ru
leze pe age.nda săptă
mînii. ...

„Cursa Păcii" nu marchează 
în acest an abandonul ce
lorlalte competiții interne. 
Âr fi fost și păcat! Dintre 
întrecerile cate rețin aten
ția i „Cupa orașelor", găzduită 
de Tg. Mureș și „Cupă Steaua" 
câte inaugurează, duminică, 
sezânul de velodrom.

Participarea la

la
Rapid, Dinamo, 

lași și C.S.M. Si- 
atnnci Praștii de 
mării este ijaz&a 
competiții lînpor- 
începe ăsiâzi■; ff-

POVESTEA CUPEI ROMÂNIEI (li!)
START IN „CONSECUTIVELE" RAPIDULUI

Ediția 1936/1937, prima ediție cu peste 150 de echipe par
ticipante și peste 150 000 spectatori (bineînțeles, la toate 
meciurile !). Și cîte surprize !...

Nici măcar finalistele nu au fost scutite de ertioțf.l : Ri
pensia a fost ținută în șah de o necunoscută: Olimpia C.FR. 
Satu Mare, care nu i-a cedat decît în prelungiri și atunci 
numai cu 2—1 : Rapid era condusă la pauză cu 2—0 în 
meciul de la Cluj cu Victoria, specialistă a meciurilor 
acasă. Dar „Baratki a dus echipa după el" și feroviarii aii 
învins cu 3—2. Tot „minunea blondă" avea să fie eroul 
meciului și în semifinale, cu Venus, cind a marcat 3 poturi.

Ba 20 iunie 1937, Ripensia spera, nu numai Să cîștipe 
„Cupă" pentru a treia oară alternativ și a doua bară con
secutiv, ci și să-și ia revanșa pentru înfrîngerea suferită in 
prima finală disputată cu feroviarii, cu doi ani înainte. Giu- . 
leștena doreau și ei victoria și amintirea aceleiași finale le ■ 
mărea speranțele ; aveau și ei o revanșă de luat: în ediția 
precedentă, Ripensia ii eliminase CU 3—2 în sferturile de 
finală!

Disputat pe o căldură toridă, meciul a rămas îh amintirea 
celor 12 000 de spectatori nu pentru acest ămăndht... meteo
rologic, ci pentru numeroasele faze de mare, spectacol. Vom 
reda numai cîteva.. fi numai din cete cu goluri.

IU min. 4, Baratki ii pasează lui Barbu, care trage puter
nic; Pavlovici (R) boxează mingea care ajunge ta Lazăr ; 
neatent, timișoreanul trimite la... Bogdan, dind ocazia rapi-

Sălile fac, totîiși, concu
rență stadionului. La 
arene din 16 orașe se 

Vdr disputa anonimele — din 
păcate — dar atît de specta
culoasele întreceri de popice 
programate in etapa a II-a 
a - semifinalelor campionate
lor republicane. Capete de 
afiș, Olimpia Reșița

Competiția ,,K.O."

PANORAMIC INTERN

in iml in aer liber. 
Unde ? După preferințe 
— pe terenurile de 

rugby, la atractivele meciuri 
din returul „Cupei primăve
rii", pe traseul motocicliști- 
lor înscriși la startul etapei 
a iii-a care vă avea !cc la 
Tg. Jiu, în tribune, la singu
rul hieci de „A" : Jiul—Dina
mo...

Sau, pentru amatorii de... 
schi, pe splendida Vale Albă, 
in Bticegi, la cel de al doi
lea concurs de slalom special. 
Ce ți-e și cu schiorii!

Remarcăm, în schimb, cî
teva absențe. Poate că săptă- 
mina virtoare...

— O F.R. Timișoara, la băieți, 
Petrolul Ploiești — LARO- 
MET București, la fete. 
Apropo, pe cind mai mulți 
spectătM la sportul în care 
(ptirS-se Că e nevoie să se 
reamintească) avem atîția 
campioni mondiali ?

Duminică — penultima 
etapă. în divizia A la~'bas-

au ri- 
După 

inaugu
rare a sezonului de caiac-că- 
noe și după debutul veliști- 
lor, alte competiții de am
ploare sînt programate, in 
acest sfirșit de săplămină. Pe

ARBITMJ SPINS?
NU. ARBITRAJ CONSTRUCTIV!

Se obișnuiește să sfe spuiiâ : ,,a 
fost un arbitraj larg» sau „a fost 
un arbitraj strîns“, la care unii 
tebi'btîcieiii răspund băj de .fapt, 
tiu există decît arbitraj în lihii- 
ta r@giilâftientului. Bineînțeles, 
așa este. Dar» regulamentul are 
limite minime și maxime. Lă boi, 
acestea sînt determinate de di
ferența de valoare dintre echipele 
Cărâ se înfriihtă, de scor. De o- 
bicei, arbitrii noștri încep o par
tidă prin a fluiera orice, iar pe 
parcurs, dacă Una din formații 
acumulează un avantaj mâi sub
stanțial, lasă jocul mai liber. La 
meciurile ,cheie, însă, se sanc
ționează tot, arbitrii sufețihînd 
că „dacă las jocul liber, se nasc 
discuții, a pai" interpretările spe
cialiștilor de pe margine și, mai 
ales, ale ăntrehorilor“. Ca urma
re, orifle âtihgere este sancționa
tă (chiar și îh lupta aeriană), 
capacele sînt considerate faulturi, 
ca și folosirea forței. Arbitrajul 
strîns, fie el chiar în limitele 
regulamentare, devine o armă 
de autoapărare a arbitrilor îm
potriva eventualelor acuzații ale 
sUstihătbrilor echipei căre pier
de.

Deci, lă îhtîlhîrilâ decisive, e- 
chilibrate, se arbitrează strîns, 
iar ca urmare. baschetbaliștii 
noștri fruntași sînt obișnuiți să 
acționeze cu teamă, sînt împie
dicați să utilizeze procedeele fo
losite de jucătorii din alte țări. 
Aceasta ieste o constatare sim
țită de atîtea ori în întrecerile 
interhaționâlb. îneît ar fi tre
buit să dea de mult de gîndit 
colegiilor centrale de arbitri și 
de antrenori. Problema spriji

nului pe care-1 pot da arbitrii 
în dezvoltarea calitativă a bas
chetului nostru a mai fost dis
cutată, chiar și în coloanele zia
rului nostru. Din păcate^ fără 
rezultate. Și nici nU poate fi alt- 
felj atlța vreme cît antrenorii, 
pCimii interesați în susținerea jo
cului bărbătesc, a jocului de 
baschet modern, sînt cei că re se 
revoltă în cazul unui arbitraj 
larg și incită publicul.

Se apropie meciurile decisive 
și turneul final al diviziei A la 
băieți. Ce ar fi dacă, măcar 
ăbUrtlj s-ar încerca să se arbi
treze mai liber, adică modern? 
Arbitihi, sîntem convinși, ar fi 
de acord. Mai rămîne „aproba
rea" antrenorilor care trebuie 
consemnată prin atitudinea lor.

(d. *t.)

învingătorii in Concursul de primăvară 9. 3’âehe (Răpiri Bue.). 3. 1. Bri- 
rețea (Cârpati Sinaia) ; cât. 
60 kg.: 1. I. LUPȘAN (Tract. 
Brașov), 2. D. Mardan (Di
namo Buc.), 3. I’. Boxa
(C.F.R. Tim.) ; cat. 65 kg : 1. 
8. ȘERB A N (Eleetroputere 
Craiova). 2. M. Civic (ASMT 
Lugoj), 3. M. Mârmara (Stea
ua) ț cat. 70 kg. i 1. GH. PA- 
DLîREANU (Energia Constan
ța), 2. A. Năe (Steaua), 3. 
T, IgnăteScu (Rapid Buc.) ; 
cât. 75 kg: 1. E, NEGREA 
(Electropuierc Cv.), 2. O. Bo- 
teânil (Dihamo Buc.), 3. H. 
Popescu (Petrolul PI.) ; Cât- 
81 kg.: 1. L. EIZIC (Tracto
rul Rădăuți), 2. F. Nagy 
(C.S.M. Cluj), 3. I. Mocanu 
(Energia Buc.) ; cat. 87 kg. :
1. A. BUCOV (CSM Galati),
2. t. Pîrvii (CSM Reșița), 3. 
M. Radu (Energia Constanta) ; 
cat. -j-87 kg.: 1. V. POLIP- 
SCHI (Rapid Buc.), 2. M. 
Moșneag (Vagonul Arad), 3. 
H. Pletl (Ci’ft Timișoara).

Cîștigătorii la juniori mici 
cat. 48 kg. : I. Ciutan (Rapid 
Sue.), cat. 52 kg. : A. Szâbo 
(Crișul Oradea), cat. 56 kg. : 
F. Constantin (Steaua) cat. 
87 kg. : N. Tănase (Dinamo 
Buc.), cat. -j-87 kg. : R. Co- 
dreanu (Vagonul Arad). Vi
neri încep finalele campiona
tului național la lupte libere, 
juniori.

Ldistului să centreze ea la carte; Alter reia din voie pe 
lingă Pavlovici, prins pe picior greșit: 1—0 pentru Rapid și 
întreg Giuleștiul aplaudă in picioare.

Nesigură, apărarea timișoreană permite feroviarilor să 
inițieze atac după atac, asăltînd poarta apărată admirabil 
de Pavlovici. Chiar și Cotor mani, altă dată motorul echipei, 
„nu se vede", iar Dobay e ca și acoperit de Vintilă. Rapid 
atacă, dar Auer ratează in serie I

$i, deodată, in minutul 36, parcă la un semn magia, Ri- 
pensia redevine ea însăși. Un gol din ofsaid lspune arbi
trul !), o bară și. in Sfirșit, cu un șut de la 30 de metri, 
Dobay egalează, surprinzindu-l pe Petrică Rădulescu; 1—1.

A doua repriză debutează cu o bombă a lui Giussy Ba- 
ratlii și un penalti neacordat de arbitru, deși Schwartz a 
fost trintit in careu... Rapid iși revine, dar Ripensia con
traatacă fulgerător. Minutele trec și șuturile lui Ciolac, 
Bindea și Schwartz îngheață inimile giuleștene, iar ghinio
nul in fața porții al lui Auer, Baratki și Barbu dă speranțe 
puținilor suporteri timișoreni I

Și, atunci cind nimeni nu se aștepta, s-au derulai acele 
inexplicabile 10 minute, in care Ripensia nu a mai existat 
pe teren / In min. 63, Bîlrger (R) degajează la... Auer, care-i 
pasează lui Moldoveana. Acesta, de la 6 m, trage peste 
Pavlovici: 2—1.

Începsîid de astăzi 
CAMPIONATELE REPUBLICANE 
INDIVIDUALE Șl PE ECHIPE 

ALE SENIORILOR
Începînd. de astăzi dimineață 

(orele 10) și piuă duminică la 
prinz, fruntașii gimnasticii noas
tre iși vor disputa, în sala Flo- 
reasca, titlurile ds campioni (in
dividuali și pe echipe) ai țării.

Această întrecere, care va 
constitui și un criteriu de se
lecție a elementelor ce vor par
ticipa la apropiatele campionate 
internaționale ale României, va 
reuni șapte echipe feminine 
(C.S.M. - Cluj, Flacăra - Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Di
namo București, Școala Sporti
vă nr. 2 București, I.C.F.- 
București, Farul Constanța, se
lecționata Timișoarei) și cinci 
echipe masculine (selecționata 
Clujului, Dinamo București, 
Știința București, I.C.F. Bucu
rești, Politehnica Timișoara). 
La concursul individual iau 
parte 18 gimnaste' și 14 gim
nast».

CONSTANȚA, 9 (prin te
lefon. de la trimisul nOStru). 
Joi, la prînz, ari luat sfîrșit 
întrecerile celei de a 111-â e- 
dlții a Concursului republi
can de primăvară la lupte 
greco-roteane, juniori. Com
petiția, desfășurată în Sala 
Sporturilor din orașul de pe 
malul marii, â prilejuit o tre
cere în revistă a tinerei ge
nerații de luptători. Am pu
tut constata cu satisfacție 
progresul înregistrat dte ti
nerii luptători de greco-ro- 
mane. Dovadă : numărul mare 
de juniori bine pregătiți. Tre
buie să remarcăm inițiativa 
federației de specialitate 
care, cu ocazia acestei com
petiții. a introdus în program, 
experimental, și întrecerile 
juniorilor mici (15—16 ani), 
la cihoi categorii.

Iată si primii trei clasați : 
cat. 48 kg.: 1.1. GHIBU (C.S.O. 
Pitești), 2. Gh. Pop (Steagul 
roșu Brașov), 3. N. Manea 
(Metalul Buc.); cat. 52 kg. : 
1. N. GHEORGHE (I.M.U. 
Medgidia), 2. V. Tiru (St. r. 
Brașov), 3. I. Gologan (C.F.R. 
Timișoara) ; cat. 56 kg. : 1. 
A. DINCA (C.F.R. Tim ), 2.1.

14
13
14
14
14 

FEMININ A-- - 1 140— 93 26
3 138- 87 22
4 132— 98 19
5 156-114 18
6 131-114 15
8 76—107 10
9 130—163 10
8 92—147 10

10 99—131 5
11 126—166 5 
tr.:.-. i

1 269—184 26 
263—183 26 
224—210 17 
237—241 16
177-204 12

14 13 0
14 11 0
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14

9. Rapid Bue. 14
10. Tract. Bv. 14 

MASCULIN b
1. Met. c. M. :
2. Timișul

Lugoj
3. Gloria Arad :
4. '
5.
6.
7.
8. Oniv. Cv.
9. Poli. II Tim.

10. Tehnomet. 
Tim.

FEMININ
1. Textila 

Buhușl
3. I.C.F.
3. Șc. sp. 

Buzău
4. Spârtac 

C-tă
5. Șc. sp. 2 

București
6. Poli. Iași
7. ȘC. sp. PI.
8. Pedag. Bc.
9. Poli. Buc.

Univ. TUtt. 
Med. Tg. M. 
Șt. Lovrln 
Șt. Petroșeni 
Univ. Cv.

9 1
9 0
7 1
4 9
5 0
4 2
1 3
2 1____

B SERIA 1 
14 13 0 ‘ '
14 13 0

l 7 3
, 6 4
I 5 2
I 5 1
I 4 1
I 3 3
l 2 3
1 3 1.. .. .

SERIA A II-A
14 9 1 4 221-166
14 9 1 4 226—226
14 7 1 6 235—212
14 5 3 6 229—232
14 5 3 6 218—239 .
14 6 1 7 242—216 13
14 6 1 7 164—235 13
14 6 0 8 227—213 12
14 5 2 7 180—203 12
14 5 1 8 191-191 11 
B SERIA I

14 12 0
14 11 2
14 11 1
14

1
4
4
7
8 235—236 11

9
9
7
7

19
19
15
13
13

9 205-233
8 237—269
9 223—238

10 246-318

Trec numai 3 minute ?t Bogdan, ajuns la 2 m de Pavlo
vici. pasează înapoi la Batatki, care nu greșește: 3—1, încă 
2 minute, și Ionică iși repetă „numărul" pasînd tot lui 
Giussp, dar Baratki sare peste minge, lăstnd-o pe seama 
lui Moldovean», care o trimite în plasă: 4—1. In sfirșit, 
cu 20 de minute înainte de fluierul arbitrului, Giussy mai 
înscrie un gol... numai pentru că era în țață porții cu min
gea la picior : 5—1 pentru Rapid.

După meci, Giuleștiul iși sărbătorea victoria la „Luther" 
și, in continuare, la grădina „Drăguș". Timișorenii iau o 
masă colegială la restaurantul „Victoria". Sînt foarte triști. 
Bănuiesc nare că nu vor mai fi prezenți niciodată in finala 
Cupei?

Competiția ,,K.O.' ii 12 Competiția ,,K.O.'

T. RÂBȘAN

PRIMUL... EMISAR DIN „B" I

sSptămfna viif-oaAe pe ec/yne
ÎOMĂ (ADAGIU, (WEL DOPA, PEM.RADULESCU.(AQHEN GALIN, 
OVID lEODODESOI, PETER PAULHOFFEQ, ELENA CAPAG1U

apar în comedia în culori pe ecran lat
fost in ofsaid; arbitrul nu fluieră și Cuedan marchează' 
2—0 pentru Rapid i

După pauză, feroviarii atacă mai insistent, dar cei care 
marchează sînt timișorenii: la unul din puținele contra
atacuri inițiate de CAUT, fundașii Rapidului se încurcă 
reciproc și Reuter înscrie primul punct al echipei sale: 
2—1 pentru Rapid In, min. 80, Rafinski — din penalti — 
ridică scorul la 3—•!, iar șutul „de departe" al lui Gerber 
aduce al doilea gol al timișorenilor, cu trei minute înainte 
de sfîrșitul meciului. Și cam atît despre a cincea finală,.. 
OIN NOU STUDENȚII TN FINALĂ

Giuleștenii sînt din nou in finală, cu emoții insă (2—1 
cu Unirea Tricolor, în prelungiri) și după un 2—0 cu Venus, 
care se va mulțumi cu titlul de campioană.

Cea de a doua finalistă a ediției 1938—39 va fi, după 
cinci ani, o echipă studențească, dar nu vechea cunoștință 
a „Cupei", Universitatea Cluj, ci Sportul Studențesc, pentru 
prima oară Idar nu și pentru ultima oară) autoarea unei 
asemenea performanțe. Lipsiți de o linie de atac pătrunză
toare și mai ales eu șut pe poartă, studenții au trebuit să 
se resemneze cu o rezistență onorabilă și... ceva aplauze! 
In min. 29 Baratki execută o lovitură liberă de la 20 m 
și... 1—0. Cei care prind, însă, curaj sînt... studenții. Ei 
inițiază cîteva atacuri și în min. 44 sînt pe punctul de a 
egala, dar Petrică Rădulescu, „ajutat de la O vreme de un 
noroc devenit proverbial", salvează o minge care se în
dreaptă spre plasă.

In repriza secundă, Ionică Bogdan, care juca ultimul meci 
la Rapid înaintea unei noi aventuri franceze, iși face... da
toria (a se citi: cursa) și pasează la Dan Gavrilescu ; acesta 
„întoarce" mingea la Baratlci și „minunea blondă" trage fără 
drept de apel: 2—0.

Meciul se termină și toată lumea e fericită : Rapid a cîș- 
tigat „Cupa" pentru, a treia oară consecutiv (și a patra 
oară alternativ), iar studenții... au primit mai puține goluri 
de la Rapid decît Ripensia în „37" !

A cincea ediție a „Gupei" a avut o semifinală de mare ră
sunet : Rapid — Venus, zi povestit-o, insă, nu de mult, loan 
Ghirilă în „Finala se joacă astăzi", a?a că ne vom mulțumi 
să redăm rezultatul; mai precis rezultatele, deoarece după 
prima victorie a Rapidului (2—1), meciul s-a rejucat. (con
testație Venus) și a învins tot Rapid, cu 4—2; Auer, BaratM 
și respectiv Humis au marcat cîte două goluri.

Adversara feroviarilor în finala „Gupei" a«eo să fie tot 
o echipă timișoreană. Dar nu „marea" Ripensie — care va 
fi numai campioană, ci prima reprezentantă a diviziei se
cunde într-o finală de cupă i CAMT (locul 2 în seria ves
tică). Nu avusese o cale prea spinoasă plnă în finală; doar 
în sferturi, Sportul Studențesc o dominase. Noroc cu por
tarul Eichler, care marcase din penalti singurul gol al me
ciului (școala lui Zombori!).

Rapid nu se grăbea, însă, să joace finala și solicita con
tinue amînări, amenințind chiar că nu se va prezenta pe 
teren I Cind Rapidul s-a hotărît, in sfirșit, să joace, a venit... 
rîndul GAMT-ului să înainteze memorii la federație, cerind 
ca giuleștenii să-i plătească daune, deoarece continuele „sî- 
cîieli" rapidiste au diminuat interesul pentru meci. Pe bună 
dreptate, presa afirma că „nici o finală a Cupei României 
nu a suferit de atîtea intemperii morale"...

Pentru a o confirma parcă, numai 7000 de spectatori au 
asistat la 19 iunie 1938, pe Giulești. la cea mai puțin inte
resantă finală de pină atunci. In plus, nici arbitrajul n-a 
fost mai strălucit. In min. 2, Roșculeț comite un henț în 
careu, dar arbitrul nu acordă penalti timișorenilor. 7 mi
nute mai tîrziu, dintr-o învălmășeală la poarta timișorenilor, 
mingea ricoșează la Auer și acesta găsește un culoar prin
tre picioarele adversarilor și partenerilor: 1—0. După un 
singur minut, Negru — portarul giuleștean — salvează un 
gol aproape înscris...

Minutul 39 a adus o fază mult discutată: Moldoveana 
trimite mingea lui Cuedan; Eichler, portarul timișorean, 
ieșit din poartă, atrage atenția arbitrului că tapidistul a

2 172- 93 24
i'"’ “ “
2
6
6

137- 91 24
165—110 23
132-107 16

_ 155—146 15
6 110—133 12 

. _ c::: “t ' 
3 1 10 84—143

„. .  ___  .. 1 2 11 104—166
10. Uhlv. lași 14 1 2 11 98—169 

feminin b seria a ii-a
1. Voința 

Odorhel
2. C.S.M.

Sibiu
3. Univ. Cluj
4. Voința 

SIghiș.
5. Univ. II '

Timișoara
6. șe. sp. 

Petroșeni
7. Constr. 

Bata M.
8. Univ. Cv,
9. șt. ec.

10. Univ. Buc.

14
14
14
14
14

7 2
7 1
4 4
5 1

14 12 1
14 11 1
14 11 0
14 8 2
14 ’ 2
14 S 2
13 3 2
14 2 3

8 108-107 LI
7
4
4

1 203- 95 25
2 144— 93 23
3 199-120 22
4 187-130 18
5 151—126 16
7 156—135 12
8 115-144
9 * -

3 0 11
0 1 12

Acest clasament s-a 
fără rezultatul jocului _ 
torul. Baia Mare — Universitatea 
București.

115-208 7
79— 184 8
80— 194 1 
întocmit
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Progresul-Steugui roșu 1-0 (1-0)
Stadionul Republicii ț timp 

călduros; aproximativ 12 000 
A marcat 

36).
Mataehe 8 

7, Măndoiu S

de spectatori, 
șoangher (min.

PROGRESUL :
— V. Popescu _______
(min. 71 Grama 6), Peteanu 8, 
Ad. CoiiStăntineScu 6, Neacșu 
7, Șoangher 8, Oaidă 8, Mi- 
răuță 7, Matelanu 7, Matei 7.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
ehe 9 — Ivăncescu 8, Jehel 7, 
Aiecu 8, Rusii 7, Peseătu 7, 
Cadar 5, Ciutac 4 (min. SS — 
Nectlla 5), Ardeleanu 7, FIo- 
rescu 4, Gyorfi 7.

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) -fr-dr ajutat de Gr. 
Birsăn șl T. Leca. Arbitrul de 
centru, lent, departe de faze, 
a dat dese decizii greșite, 
Incurcînd jocul șl rupîndu-i 
ritmul.

rea lui Ivăiicescu, urmată de 
un șut de la 7—8 metri la colț, 
pe care Mataehe, bine plasat, 
l-a parat, respingînd în comer.

In min. 36, la un corner a- 
cordat de brașoveni, Șoangher 
șutează din unghi dificil, de 
la circa 10 m, mingea strecu- 
rîndu-se printr-un buchet de 
jucători (care l-au mascat pe 
Âdamache) în plasă: 1—0.

In min. 40, un placaj auten
tic a lui Neacșu asupra lui 
Ardeleanu duce la o fază care 
a oprit respirația suporterilor e- 
chipei buCureștene. Ivănceseu 
execută lovitura liberă peste 
zid, Jenei pleacă spre poartă

Pescaru care se încurcă reci
proc și sîfit contrați în extre
mis. E foarte adevărat însă că, 
față de cursul jocului, un re
zultat egal ar fi fost o 
ție, Progresul jucîndu-și 
multă inimă șansa. Fe
blu, partida a fost, repetăm, 
dominată de „complexul bara
jului", valoarea să plutind în 
cea mai măre parte din timp în 
zona mediocrității. Există îhsă 
ciffciimsfâitțe foarte dmenești,..

injusti- 
cu mai 
ansam-

M. POP

La tineret: Progresul — 
Steagul roșu 4—1 (1-0).

Copiii răspund: PREZENT!
Pentru astăzi, alte trei scrisori alese 

din maldărul primit în ultima vreme :
• Ne-au scris elevii clasei a IX-aA 

a liceului „Avram lancu" din Mediaș. 
Ei ne informează câ în urma Inițiati
vei luate de ziarul nostru, profesorii 
de educație fizică ai liceului „Avram 
lancu", cu sprijiftul organizației U.T.C. 
au hotărît desfășurarea unui campio
nat „intern", pe clase, în cadrul că
ruia clasele a IX-a erau programate 
pe stadionul Sparta în 24 aprilie, orele 
15. Știrea inițierii unei asemenea com
petiții ă Creat îti rîhdul elevilor mc- 
dieșeni o adevărată efervescență: „O 
după-amiază întreagă s-au alcătuit 
echipele, s-aii stabilit schemele tac
tică, iâh provocările au circulat de 
la o clasă la alta cu o viteză record".

A două zi, tinerii fotbaliști ău luat 
cu asalt stadionul Sparta, cu „inimile 
pline de emoții și speranțe**. Dar la 
fața locului. — două mari surprize. 
Prima t nici un profesor de educație 
fizică nu se zărea prin apropiere. A 
două!, după o așteptare de fhai bine 
de o oră, cîhd elevii au început să 
joace, a apărut îngrijitorul stadionu
lui, care, înarmat cu o bîtă, i-a alun
gat, pe motiv că strică gazonul ! ? Și 
totul a rămas baltă... Ne abținem de 
lă oricb fel de cbmehtariu, încheiem 
însă cu un nou citat din scrisoare: 
„Oare este drept ca entuziasmul atîtor 
tineri dornici să contribuie cit de cit
Ia progresul sportului nostru să fie 
retezat cu brutalitate *!“ Ce părere au

„organizatorii" respectivei competiții t 
oare este drept...?

© A doua scrisoare poartă semnă
tura mai multor membri ai echipei 
de fotbal a liceului din orașul Bujor, 
județul Galați. După ce ne adresează 
felicitări pentru inițiativa luată, elevii 
din Bujor atacă o problemă care re
vine în numeroase alte scrisori î ni se 
solicită să desemnăm un liceu din 
Galați, cu care semnatarii scrisorii să 
dispute un meci tur-retur.

Dragi băieți, ziarul „Sportul" popu
larizează competițiile, publică rezulta
tele și otgahizează unele întreceri, dar 
să programeze meciuri între două li
cee din Galați, Tecuci sau Craiova 
nu poate ! Utilizați în acest scop pro
vocările pe care noi le-am lansat în 
întreaga țâră. C.ît despre cazul con
cret, scrieți direct adversarilor și aș
teptați răspunsul lor, pentru că, la 
urma urmei, Bujorul e mai aproape 
de Galați decît e redacția noastră...

se acorda

tovarășe Toth?

în tribuneLa Pitești, „joc nesportiv"

11 metri,DUPĂ „ETAPA DERBIULUI**
Lft 24 de ore după disputa

rea derbyului „înălțimilor" 
F. C. Argeș — Steaua, s-a con
sumat un derby ăl celuilalt pol 
ăl acestui campionat, simetric 
pe verticala clasamentului. 
Dacă se poate vorbi totuși de 
0 identitate, credem că nu gre
șim afirmînd că ea ă existat 
pe plan emoțional. Ba, poate 
că media tensiunii de pe Re
publicii a fost chiar mai mare 
decît cea de miercuri, de pe 
stadionul din Trivale, dacă ac
ceptăm ideea că dansul pe...’ 
marginea prăpastie! te solicită 
psihologic mai mult decît ul
timii metri străbătuți pentru 
cucerirea unei culmi.

Jocul a început într-0 notă 
de circumspecție evidentă la 
ambele formații. Atît Progre
sul cit și 
this bîrtb 
mul rînd 
că gol.

Mai decisă în prima parte a 
jocului hi s-a părut formația 
bucureșteană, care a exercitat 
un pressing pe tot terenul (u- 
neori obstructionist — Neacșu) 
jucătorii săi arătîndu-se mai in
cisivi în fazele de la poarta 
îtii Âdamache. Dintre acțiuni
le notabile în primele 30 de 
minute, am consemnat șutul- 
surpriză a lui Viorel Popescu, 
de la circa 30 de metri, mingea 
fiind 
mind 
fața 
Cele
ternice expediate de Șoangher și 
Mirăuță în miri. 15; bomba a- 
celuiași Mirăuță, salvată prin- 
tr-Un reflex excepțional de A- 
damache în corner și pătrunde-

Steagul roșu și-au în- 
„garda", fiind în pri- 
atente să nu primeas-

scăpată de Âdamache (ur- 
o bilbîială periculoasă în 
porții brașoveanului) : 

două șuturi foarte pu-

stegarii să iasă hotăriți 
Să-și încerce mai millt 
în atac, să riște chiar 
a obține egalarea. O

teren
la mijloc

® Steaua se desprinde in cîștigâtor ® 

fair-play -—pe
Alaltăieri,, miercuri,

de săptămînă, s-a mai scurs o 
etapă : a 23-a din această ediție 
a diviziei A care se apropie rit
mic — că niciodată ! — de firul 
alb al sosirii. Și dacă punctul 
smuls la Bacău de băieții lui 
Bone a încurcat și mai mult 
ghemul în zona barajului,

® F. C. Argeș a
de partea cealaltă, F.C. Argeș se 
deplasează de două ori, pentru 
meciurile cu ,,U“Clu) și Progre
sul, jueînd doiar o dată la domi
ciliu, în compania Petrolului. 
Așa Incit, practic...

•fr
.Lăudabil și demn de subliniat 

faptul

mizat pe cartea angajamentului fizic

O astfel de întrebare, adre
sată ilhill arbiitu care are in 
urmă sute de meciuri, con
duse în general bine, apdre 
depiasăiă. De altfel, nu he 
îndoim nici un moment că 
Alexandru toth* chiar dăcă 
ar fi trezit din somn la oi'ti 
3 dimineață, ar putea să enu
mere fără cea mai mică ezi
tare toată infrăcțilihile dih in- 
teriorul careului d^ 16 metri 
pentru care, potrivit artico
lului 11, se acordă ' 
pedeapsă.

Arbitrul orăddah 
dit-o în repetate 
n-dre însă tăria __________
ă aplică 'i'egutâmehtuî în a- 
semeneă condiții. Am putut 
ăstfel asistă, miercuri, cu pri
lejul meciului Rapid—Petro
lul, la două fâze care tre
buiau sancționate de arbitrul 
jocului cti lovituri de la 11 
metri, dar... Ne referim la 
h'ențul în careu (Mdirdc) din 
primele minute ale partidei, 
ca și " '' 41 ' 
tarul 
li-ă, 
de la 
urmă _ ...... . ...........
Rapid—Progresul, condus iot 
de Al. Toth, în dare Dungu, 
portarul feroviarilor^ l-a apU‘ 
cat de picior pe Banciu. Ceea 
c'e înseamnă că îii aceasiă 
materie, a neacordării lovi
turilor de 
trul Toth 
tradiție...).

Dacă ăr ____ ___ ____
dintre conducătorii de joc cu 
posibilități limitate, poate- câ 
n-am fi stăruit atît asupra ă- 
cestui aspect. Dar, Al. Toth 
este un arbitru bun. Și co- 
reâi. LipSindu-i însă curajul, 
de iniitte ‘ “
s&mhe de

însă jocul lui Rotarii, fundașul 
lateral Sting, care avansa spre 
mijlocul terenului (formînd îm
preună CU Negrea și cu Jenei 
o linie de trei), participînd ade
sea (el și nu Sătmăreanu cum 
s-ar fi așteptat adversarul) la. 
acțiunile ofensive.

Acest .mod al ansamblului de 
a acționa s-a materializat într-o 
serie de ocazii, unele foarte cla
re, risipite insă de Voinea și 
Tătara.

golul înscris de Țiircatl dar 
„făcut" de Dobrin.

★
Emil Dumitriu, marele absent 

al Rapidului la Bacău, și-â fă
cut reintrarea. De o manieră 
senzațională, NiKi vrînd, desi
gur, Să demonstreze că o valoa
re de talia lui merită oricum 
mai multă atenție din partea 
conducerii clubului. A fost, cum 
spune colegul meii, tin festival 
DumitHu. Jucătorul Rapidului 
a fenta!., a driblat tot ce i-a ieșit 
în cale, realizând, cu cele 4 go
luri înscrise de el, un record 
personal.

S-a spus nu o dată că acest 
mare produs al fotbalului nos
tru întrunește o gamă mai va
riată de calități care-i permit 
să fie — aproape în egală măsu
ră — un exceleht creator și rea
lizator.

Ce-ăr fi ca onorata comisie de 
selecție să renunțe la anumite 
prejudecăți și să-l Introducă în 
lat și pe Dumitriu ? L-ar reco
mandă cu suficientă tărie și... 
„experiența Linz", prima a aces
tui sezon 
jocurilor

lovitură de

— a dove- 
rlnduri 
morfdâ de

că hici tiflă diil protago
nistele derbiului n-a 
dat curs atitudinii to
tal nesportive a publi
cului, incitat la scan
dal încă din primele 
ore ale dimineții. Pes
te întreaga partidă a 
plutit spiritul fair- 
play-ului, demonstrat 
și de puținele iregula
rități în contactul din
tre adversari : 6 faul
turi — în prima repri
ză, 11 — In cea de-a 
doua — toate faulturi 
de }oc. Adăugind la a- 
ceasta și faptul că 
mingea a ieșit rareori 
în aut și că, de Pil
dă, în repriza a doua 
ăm înregistrat un sin
gur henț, ni se înia- 
țișăază și maî comple
tă imaginea jocului 
cursiv, curgător, 
bună tehnicitate.

fi vorba de unul

Jack BERARIU

G. NICOLAESCU

ori. ridică neddrlle 
întrebate. și 6 pă-

de joc era 
lovitura de 
în poziție 

puternic, 
Necula și

care precede seria 
oficiale din toamnă.

la II metri, arbl- 
continui o veche

la faultul comis de por- 
lonescu, in repriza a 

asupra, dmonirhiiiiii său 
Rapid. (Faza aceasta din 
ne-a reamintit un meciriF

polul opus,

Discuție cu selecționerul elvețian ERWIN BALLABIO

poarta petroliștilor.
Rapid — Petrolul 
Foto: T. ROIBU

cială 
cu .

o arata 
prima și 

ultima

Situație Critică la 
Fază din meciul

— iată ex- 
suporteri. 

reproșează 
indepe.n- 

autonomie

Spectatori în tribuna „neoficială" pe stadionul din Pitești

Foto: A. NEAGU
iMISTERELE ECHIPEI ROMÂNIEI

ÎNAINTE eu o fracțiune de se
cundă de executarea loviturii, 
este în Ofsaid evident, arbitrul 
ele centru S. Mureșan nu flu
ieră și brașoveanul înscrie, cu 
capul, peste Mataehe. Intrucît 
tușierul T. Leca ridicase din 
primul moment steagul, arbitrul 
Mureșan nu acordă gol. Notăm 
reacția foarte tardivă a arbitru
lui de centru.

In repriza a doua ne aștep
tăm ca 
la joc, 
șansele 
pentru
îhfrîngere cu 1—0 sau cu 2—0 
era absolut Sinonimă pentru 
situația lor în clasament. N-au 
făcut-o, după părerea noastră, 
în măsura în care se cerea. 
Prea multe devieri laterale, 
prea multe pase înapoi, prea 
multă „dantelă" în loc de des
chideri în. adîncime sau de an
gajări individuale curajoase. 
Așa că tot Progresul a dominat 
terenul. In min. 67, Ardeleanu, 
infiltrat în careu, șutează slab 
de la 11—12 metri ratind o si
tuația avantajoasă, dar Șoan
gher — în min. 68 — și Matei — 
în min. 70 — au situații mult 
tnai clare de â înscrie decit a 
avut-o brașoveanul.

In ultimul minut 
să Se producă totuși 
teatru. Ardeleanu. 
excelentă, șutează 
mingea revine ia

★
Așezindu-se cu două vîrfurl 

(Kraus șl Ț'urcan) mai mult de 
luptă și mai puțin de finețe, 
F.C. Argeș ne-a arătat de la bun 
început că mizează mai mult pe 
cartea angajamentului fizic în 
careul advers. Așa a și fost, în- 
trucît aproape întreaga primă 
repriză. Nuțu (căutat aproape în 
exclusivitate de coechipieri, de 
unde și o stereotipie dăunătoa
re) a trimis invariabil baloane 
înalte deasupra careului .mic, 
ușor culese de Haidu. Cind . 
F.C. Argeș a încercat, (foarte 
rar) să „lege", culcind mingea 
la firul ierbii, au ieșit și cl'teva 
acțiuni de efect printre câte și

ARUNCAȚI
ÎN „AUT

„Redresarea fotbalului", di
ficila problemă aflată în ac
tualitate, a generat printre pa
sionalii atestUi sport o netnai- 
întilnită efervescență. Ținuți 
— prin natura lucrurilor — de
parte de acest nod gordian, 
simțind, însă, nevoia să fie în 
jurul celor care plănuiesc și 
dirijează destinul fotbalului, 
convinși că sint utili, că prin 
contribuția lor adaugă un plus 
de... eficacitate echipei X, su
porterii au trecut „linia de aut" 
inălntînd hotărit spre eentrlil 
terenului.

Tribuna nu mai rezolva Sr- 
tunția. Ea oferea doar cadrul 
unor manifestări spontane, eti
chetate. de cele mai multe ori, 
drept, fanatism sau exuberanță 
estivală. Suporterii voiau un 
for al lor, unde să dezbată idei 
si să-și. spună cuvîntul care, nu 
de puține ori, a dovedit înțe
lepciune și bun simț. Este pe
rioada cind cluburile înregis
trează cel mai mare aflux de 
adeziuni. Un calcul estimativ a- 
rată că numărul membrilor 
susținători a crescut. în ultimul 
timp considerabil, în cazul u- 
nor cluburi, procentele — ra
portate la anul trecut — indi- 
cînd un spor de 90 la sută. In 
acest sens, cel mai elocvent e- 
xem.plu îl constituie Progresul.

Pornit ca un „nou val", Cer
cul F.C. Progresul a declanșat, 
fn decembrie campania de 
apropiere a simpatizanților de 
club, reușind ca numai în trei 
luni si legitimeze 500 de su
porteri și să toarne în visteria 
clubului peste 15 000 de lei. 
Activitatea lor nu s-a redus 
însă la o simplă chetă băneas
că. acțiunile inițiate — întîl- 
niri săptămânale cu jucătorii, 
festivaluri artistice pentru sim- 
patizanti, excursii la meciurile 
pe care echipa le are în de
plasare, sărbătorirea în cadru 
festiv a principalelor eveni
mente din viata jucătorilor și 
a echipei, premierea ..celui mai 
bun jucător al etapei" — vor
bind despre prospețimea st via
bilitatea acestui cerc.

De altfel, recent constituita 
asociație a „Șepcilor roșii" (su
porterii lui „U") a luat ca mo
del de organizare și ca exem
plu de acțiune Cercul suporte
rilor F.C. 
stimulativ, 
întrecere.

Dar iată
meni nu se aștepta (și cind e- 
chipa, regăsindu-și pulsul, a în
ceput să ramburseze procente 
la capitalul moral investit de 
suporteri), Cercul amicilor Pro- 
aresului e în pragul autodizol
vării. După, trei luni de pro
ductivă activitate, el este ame-

schimb în față, la
apele par să se fi limpezit: da
torită acestui „egal" obținut de 
Steaua în fief piteștean, datorită 
acestui neașteptat 0—4 cu care 
Petrolul (înfiptă insidios, pînă 
miercuri, la pîndă...) a cedat 
în fața copilului teribil al Gîu- 
leștiului, care este Emil Dumi
triu.

Și programul ultimelor trei 
acte este avantajos militarilor: 
două jocuri consecutive acasă, 
cu Progresul și Universitatea 
Cluj, unul singur pe teren 
străin, la Ploiești cu Petrolul;

Tabela nu
(nuri pentru 
nici 
oară
trebuie : 

reușita 
fotbalistic 
adus o 
mare. S-a mișcai de
zinvolt, a combinat 
mai ușor pentru că li
niile âu acționat uni
tar, pentru că compo- 
nerlții lor s-au spri
jinit rfiai mereu, inte
resantă și tactica spe- 

i folosită de Steaua : 
Jenei pus să acopere o 

zonă în apropierea fundașilor 
centrali, dar mereu atent, la 
Dobrin, cu o aripă retrasă 
— în funcție de direcția în care 
ataca adversarul. Toate acestea, 
firește, numai în situația de apă
rare. Cind echipa intra în pose
sia mingii, Jenei aVanSa mult 
in interiorul terenului, Dumitru 
Popescu se intercala în atac, 
amîndouă aripile ocupau locuri 
aproape de tușă pentru a des
face sistemul defensiv piteștean. 
Surpriza tactică a Constituit-o

pentru
în fotbal), dar 

spus că la 
spectacolului 

: Steaua a 
„parte" mai

Progresul pe care, 
l-a și provocat la

câ, atunci cînd ni-

nințat cu stingerea. De altfel, 
obiectivul ultimei îhtîlniri a 
membrilor susținători l-a con
stituit propunerea de retragere 
a acțiunilor. Cauza ? Surprin
zătoare, oricum: imposibilita
tea colaborării cu Clubul.

Afîrmîndu-se Ca o persona
litate, Cercul a început să in
comodeze, să stîrnească invidie. 
Cîteva obstrucții (torpilarea u- 
nor acțiuni, tergiversarea său 
desconsiderarea altora, intere
sul redus pentru asociația su
porterilor) le-au indicat acesto
ra că smt neăveniți, ei hotă- 
rînă, în consecință, retragerea. 
„Afectiv voi merge mai depar
te cti Ntateianti et compânla, 
dar voi renunța să mai cotizez. 
Pentru că hu înțeleg, ca ata
șamentul să-mi fie răsplătit cu 
indiferență suverană, uneori 
chiar eu afronturi"
plicația mâi multor

In replică, clubul 
Cercului o excesivă 
clanță, o tendință de
care duce, nedorit, la un para
lelism in acțiuni.

Indiscutabil, suporterii con
stituie o forță. Fină anul tre
cut, Internazionale „legitimase" 
peste 60 000 de susținători. E o 
cifră, nu? (Ea impresionează mai 
ales, dacă o raportăm ta situa
ția... campioanei noastre, echi
pă în jurul căreia se află o 
mare de simpatizanți, dar nu
mai 400 de susținători coti- 
zanți). Supremația, însă, n-o 
dețin neroazzurrii, ci echipa 
lui Juliano, cu Vestlțli ei na- 
polltanî.

Suporterul nu trebuie negli
jat ; din contră, el trebuie cul
tivat, lui trebuie să-i întreții 
permanent convingerea utilită
ții sale, să-i arăți că nu-ți este 
indiferent și, cînd este posibil, 
să-i oferi ceva în compensație. 
Pentru 
dincolo 
gosiea 
el este 
bule să-i dai raport de parti- 
cipație la acțiune. Fiind SU
PORTERUL unui club, el tre
buie, însă, să fie primul care-l 
promovează ideile, subscrie ho- 
tăririlor stabilite, eventualele 
lui observații sau propuneri 
(pertinente in multe cazuri), 
urmînd să fie inserate în pla
nurile de acțiune ale clubului 
sau echipei Y numai Ca rezul
tat al colaborării între „părți*.

Inventivitatea trebuie apre
ciată, dar ea trebuie oricum ca
nalizată pentru că paralelismul 
în acțiuni (suporteri, club) poa
te duce la divergențe, deser
vind, în final, însăși cauza pen
tru care militează Și unii și 
alții.

Nușa MUȘCELEANU

ca, în ultimă instanță, 
de atașamentul și dra- 
sinceră pentru echipă, 
un „acționar", lui tre-

în timpul discursului rostit 
de inginerul Walch, președin
tele federației austriece de 
fotbal, la banchetul oferit la 
Cazinoul din Linz participan- 
ților la întâlnirea Austria — 
România, o frază a stirnit 
zîmbete. Ea identifica întreun 
limbaj spiritual o persoană 
cU o prezență foarte discreta 
pînă atunci s „spionul" acelei 
după-amieze pe Linzer Sta
dion, Erwin Ballabio! Selec
ționerul elvețian, venit spe
cial să-și vadă o viitoare ad
versară din preliminariile 
C. M. Adică, echipa noastră.

Deși știam că 
sonaj n-are nici 
să comunice unui 
mân — cu toată 
— impresiile și

acest per- 
un interes 
gazetar rb- 
sinceritatea 
concluziile 

sale relative la echipa țării 
noastre, am angajat totuși o 
discuție încercînd, pe cit se 
putea, să aflu măcar o parte 
din ideile interlocutorului 
meu.

REP.: Cum apreaați, la 
modul general, partida Aus
tria România ?

E. BALLABIO: Deși s-a ju
cat sub titulatura „meci ami
cal", în fapt a fost un joc 
tipic de campionat sau de 
cupă... N-a existat spectacol, 
jucindu-se vizibil numai pen
tru rezultat.

REP.: Sinteți de acord cu 
acest fel de a privi o par
tidă amicală ?

E. S: Teoretic, nu. Am în 
vedere insă FETIȘUL REZUL
TATULUI, o realitate care 
domină azi Europa. Echipa 
română n-a jucat spectacu
los, n-a făcut ceea ce se chea
mă un joc constructiv, mai 
mult, jocul său n-a plăcut. 
Dar a obținut un rezultat de 
egalitate. Dacă juca construc
tiv, spectaculos etc și pierdea, 
argumentele „joc frumos, ae-

risit..." n-ar fi salvat-o de cri
tici neîndurătoare la întoarce
rea acasă. Atn simțit acest 
tratament pe pielea mea. Așa 
că vă vorbesc în calitate de 
pățit...

REP.: Ce părere aveți de 
rezultat? îl Considerați just?

E. B. : StriCt etic : nu Aus
triecii meritau mai mult vic
toria dar românii au fost cei 
care tiu pierdut-o din buzu
nar...

REP. I De cite ori ați văzut 
pînă acum la lucru 
României ?

E. B.: De două ori. 
7—-1 de la Zilrich, 
care a coincis cu numirea mea 
în funcția de selecționer 
echipei Elveției, și acum, la 
Line.

REP.: De la meciul de 
Zilrich la joCui de azi 
schimbat, probabil, 
față de posibilitățile echipei 
noastre...

E. B.: Nu și... da. Nu, pen
tru că lă Zilrich echipa ro
mână a jucat la atac, des
chis, atît de deschis însă incit 
a Uitat pur și simplu de apă
rare, pe cind azi a jucat după 
cel mai rigid șt, dacă vreți, 
mal imposibil beton. Deci a 
folosit în cele două situații 
mijloace absolut diferite, a- 
proape antagonice. (In paran
teză fie spus: cred că dacă 
in repriza a doua jucătorii 
români nu se retrăgeau in 
corpore în fața porții lui Co
mun, obțineau mai mult de
cît o remiză. Am în vedere, 
evident, cursul jocului la în
ceput și alura echipei dum
neavoastră în primele 15 mi
nute).

REP.: Maniera deosebită de 
joc a echipei române vă pune 
probleme în ceea ce privește 
tactica pe care o veți adopta 
în jocul împotriva ei ?

echipa

La acel 
succes

al

la 
v-ați 

optica

E. B. : 
București 
câți în trombă, la Zilrich ne 
putem aștepta la o serioasă 
porție de beton românesc... 
Vom căuta, bineînțeles, și 
antidoturi.

REP. : Din cile am înțeles, 
nu prea aprecia ți betonul,.,

E. B.: Să mi-l Văd ! Din 
păcate, nu numai că-l văd. 
dar mă 
de el...

REP.: 
lui?

E. B. : 
o mașină infernală care 
cide fotbalul. Distruge spec
tacolul, schimonosește gestu
rile, indepfhtează spectatorii, 
repet, ucide fotbalul.

REP. : Vedeți vreo .salvare 
în fața invaziei betonului ?

EB.: H&ias! Une seule ! 
(Din păcate numai una). în
mulțirea meciurilor de tipul 
Celtic — Internazionale. Să 
vadă toată lumea. Numai a- 
tunci discrepanța 
urît, fotbal-antifotbal va sări 
în ochii tuturor.

REP. : Revenind la echipa 
României pe care ați văzu
t-o azi...

E. B.: 
turisesc, 
Mi-ar fi 
jocul ei 
simplistă a neputinței, apă
rarea la disperare fiind, sin
gurul ei mod de exprimare. 
Cred că în panoplia repre
zentativei române se află și 
alte arme: oricum, pînă la 
meciul de la București am 
destule gînduri, echipa Româ
niei fiind pentru mine o cu
tie cu. mistere... Zimbiți ? Lu- 
at.i-o ca o glumă, eu o spun 
în serios !

Desigur. Dacă, 
știu că vom ți ata-

Să tiu-l Văd ț 
numai că-l

șî lovesc adeseori

Ce aveți împotriva

Totul. Betonul este
u-

frutnos-

Evoluția ei, vă măr- 
m-a dezorientat, 

ușor să consider că 
de azi este expresia

Marius POPESCU

UN CAZ IEȘIT DIN COMUN ...

in ultima vreme, ca urmare ă măsurilor luate de F. ît. Fotbal, 
ll}0|sciplină în diviziile secunde s-au mai rărit. Comi- 

«tîSe.d,sciphria competiții, lucrînd cu operativitate și avîtidsprijinul conducerilor secțiilor de fotbal din cluburi și asociații au 
reușit m bună măsură să instaureze lin climat favorabil desfășu
rării jocunlor. Un sprijin prețios în acest sens îl aduc delegații fe- 
dcra_?i care asistă la meciuri, prezența 10r contribuind deseori ia 
elucidarea unor probleme Chiar la fața locului.

Spfo rCgrețui nostru, inserăm astăzi un caz ieșit din conitin» pe- 
’tecut cu prilejui meciului Victoria Călap — Chimia Făgăraș 

c’;!n Contrariat de joctil dur practicat de unii fotbaliști
din Călăii, delegatul federal, nv Virgil, a încercat în timpul pauzei 
acestui meci să stea de vorbă cti arbitrul întîlnirii, să-i atragă a- 
tenția asupra neregularităților de pe teren. Spunem a încercat, 
deoarece o serie do membri din conducerea secției de fotbal Vic- 

i toria f-att împiedicat s-o facă, ămemnțîndu-1 si adueîndu-i in
jurii din cele mai grosolane. Ceea ce uimește în mod deosebit, 
este prezența în fruntea acestora chiar a vicepreședintelui secției, 
tov. V. Berevoiescn, el fiind cel mal vehement șî apreciind pre
zența delegatului federal iax cabina arbitrului și îii incinta terenu
lui..., frauduloasă (!). Ignorînd cele maî elementare reguli ăle res
pectului față de un oficial al federației, încălcînd bunele maniere 
ale civilizației prin vocabularul folosit, tov. Berevoioscu a dovedit 
că nu merită să ocupe funcția de vicepreședinte al unei secții de fotbal.

Invitat săptămînă aceasta la București de către comisia fie com
petiții a F. R. Fotbal, pentru a da explicații atît asupra nereguli
lor maî vechi (secția de fotbal Victoria Căian a mai primit im 
ultim avertisment pentru insuficiente măsuri de ordine și după 
meciul cu Tractorul), cit și asupra celor întîmplate recent, tov. 
Berevoiescu a avut o atitudine neeorespunzătoftre. amenințătoare 
chiar, unde s-o fi crezut i La periferiile Călaniilui 7

In fata acestei situații, comisia tie competiție unind seama de 
antecedentele ea și de recentul caz a hotărît să stisnende formalin 
Victoria pe o etapă (12 mai 1S6S). Măsura este binevenită și ea 
trebuie să dea loc Ia serioase reflecții, să determine conducerea 
asociației sportive din Căian la analizarea justă a situației. să 
curme acțiunile de indisciplină ce s-au împâmîntenit în cadru! 
secției de fotbal (și la unii din conducătorii ei), să ia hotărîri din 
cete mai severe, mergînd pînă la eliminarea din cadrul colectivului 
de fotbal a acelora care aruncă o lumină defavorabilă asupra ac
tivității sportive din această localilate.

Ieșirile turbulente, actele lipsite de civilizație pe terenurile de 
snort sau în afara lor, trebuie stîrpite clin fașă. Jucătorii, antreno
rii și chiar membrii din conducerile echipelor trebuie puși imediat 
la punct. Sportul. în general, și fotbalul, în special, nu pot progre
sa, dacă nu se creează un climat propice de desfășurare»

Cazul de la Căian. desî izolat, ridică în. aceste zile de sfîrșit de 
campionat, în toate diviziile, la toate cluburile și asociațiile, același 
deziderat : întărirea disciplinei.

In cc privește F. R. Fotbal, comisiile ei ajutătoare sint hotănte 
să aplice și în viitor, ori de cite ori va fi nevoie, măsuri din cele 
mai aspre.

Cr. M.

DINAMO BACAU
Joi, la prînz, echipa Dinamo 

Bacău a plecat în Polonia. Fot
baliștii băcăuani urmează să 
susțină prima partidă la Varșo
via, cu selecționata A a Polo-

IN POLONIA
nici. Cel de-al doilea meci este 
programat miercuri, la Cracovia, 
cinci fotbaliștii noștri vor, intllni 
selecționata de tineret a țării 
gazdă.
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In cadrul relațiilor tradi
ționale dintre România și 
Franța, schimburile sportive 
ocupă un loc important.

In ultimii ani, relațiile spor
tive româno-franceze s-au 
dezvoltat și s-au diversificat 
considerabil. In timp ce in 
anii 1958—1960, 159 sportivi 
români au participat Ia com
petiții în Franța iar 140 spor
tivi francezi ’ au venit în 
România, în anul 1967, numă
rul de sportivi și tehnicieni 
români trimiși în Franța a 
ajuns la 393, iar acela al 
sportivilor și tehnicienilor 
francezi primiți în România 
s-a ridicat la 179. Pentru a- 
nul 1968 se prevede o nouă 
creștere a volumului de 
schimburi față de anul 1967.

Federațiile sportive din 
România au relații directe cu 
aproape toate federațiile de 
specialitate din Franța. Cele 
mai strînse legături există în
tre federațiile de rugby, fapt 
ce se reflectă, printre altele, 
în realizarea unor întilniri 
amicale între echipele repre
zentative de rugby, care stîr- 
ncsc un mare interes atit în 
Franța cît și în România, pre
cum și în întilniri interclu- 
buri sau intre selecționatele 
armatelor din cele două țări.

Numeroase întilniri au avut 
loc în ultimii ani între echi
pele franceze și române de 
volei, scrimă, lupte, baschet, 
gimnastică etc. Tenismanii 
români participă, în 
an, Ia concursurile 
Coasta de Azur și la 
Garros, iar atleții și 
noștri sint prezenți la startul 
concursurilor tradiționale 
primăvară.

Pe pîrtiile de schi din Po- rile internaționale și JaJocu- tului și sporturilor din Fran- 
iana Brașov au concurat 
vorile Goitschell, iar la Bucu
rești au evoluat înotătorii, bo
xerii și hocheiștii francezi.

Desfășurate într-un spirit a- 
mical, de stimă reciprocă, a- 
ceste întilniri duc la conso
lidarea și extinderea continuă 
a legăturilor sportive româno- 
franceze. Intre sportivii fran
cezi și români au loc nu nu
mai întreceri ci și antrena
mente comune sau schimburi 
de experiență. Sportivii și 
tehnicienii români au împăr
tășit din experiența lor luptă
torilor, voleibaliștilor, jucă
torilor de tenis de masă, ca- 
iaciștilor și canoiștilor fran
cezi.

In ultimii ani s-au intensi
ficat schimburile de antre
nori și specialiști. Antreno
rul emerit de volei Nicolae 
Sotir a funcționat, timp de 
trei ani, ca director tehnic 
al Federației franceze de vo
lei (1965—1968). Munca pe 
care a desfășurat-o în Franța 
în această calitate, a fost 
foarte bine apreciată. El a 
fost distins cu „Medalia de 
argint a orașului Paris**. Fos
tul primar al Parisului, sena
torul Jean Louis Vigier, în- 
tr-o scrisoare deschisă, îl nu
mește „un demn slujitor al 
sportului, un ambasador al 
prieteniei franco-române, un 
frumos exemplu de coopera
re latină".

In anul 1967, rectorul In
stitutului de Cultură Fizică 
din București, Leon Teodores- 
cu, a ținut conferințe de spe
cialitate Ia Institutul Națio
nal al Sporturilor din Paris, 
care au trezit un viu interes 
și au avut un larg ecou in 
cercurile sportive franceze.

La cererea Federației fran
ceze de gimnastică, atît in a-

ternațional Olimpic ; Paul Li- 
baud, președintele Federației 
Internaționale de Volei ; Pier
re Ferri, președintele Fede
rației Internaționale de Scri
mă 5 Jean Supervielle, secre
tar general al Federației 
Franceze de Rugby; Charles 
Petit Montgobert, președinte
le Federației Franceze de 
Handbal.

FHANCEZE i
Iburi de experiență în dome

niul educației fizice și spor- - 
tului; organizarea de coloc- I 
vii; participarea la conferin- I 
țe și simpozioane de speciali
tate ; schimb de informații și 
publicații; traducerea și pu
blicarea reciprocă de cărți și 
articole; schimburi de gru
puri de tineri și participarea 
unor grupuri de tineri

i
I

fiecare 
de pe 

Rolland 
cicliștii

de

su-

DUPĂ CONGRESUL
A.I.P.S

PARIS, 9 (Agerpres). — Din 
partea Comitetului director al 
Asociației Internaționale a 
Presei Sportive, la Paris s-a 
dat un comunicat în care se 
arată, printre altele : ,„ 
cheierea celui de-al 
Congres al A.I.P.S., 
săptămîna trecută la 
rești, delegații a 31 de ; 
ții naționale de presă spor
tivă s-au declarat satisfăcuți 
cu informările prezentate de 
reprezentanții Comitetului de 
organizare a Jocurilor 
pice din Mexic.

Datorită contactului 
menținut între A.I.P.S. 
ganizatorii Olimpiadei s-a ob
ținut sporirea numărului de 
acreditări acordate ziariștilor 
sportivi.

,La în-
32-lea 
ținut

Bucu- 
asocia-

Olim-

strîns 
și or-

Ti^jLirdlona
START ÎN „CURSA PĂCII

(Urmare din pag. 1)

ro-

PRESSE-SPORTS-L'EQUIPE
Fază din meciul Franța — România disputat la 10 decembrie 1967 la Nanțes 

Foto:
nul 1967 cît și în 1968, pia
nistul român Eugen Filipescu 
s-a deplasat Ia Paris și a 
pregătit partitura muzicală 
pe care va evolua echipa fe
minină a Franței în concursu-

Relațiile sportive româno- 
franceze au dobindit un ca
dru mai larg în 1967 cînd, 
cu prilejul vizitei în țara 
noastră a domnului Franțois 
Missoffe — ministrul tinere-

rile Olimpice de la Mexico, ța — a fost încheiat un aran- 
în România au fost invi

tați în ultimii ani antrenori domeniul 
francezi de rugby, atletism și 
înot. Cîteva grupuri de spor
tivi români care se pregătesc 
pentru Jocurile Olimpice au 
făcut sau vor face stagii de 
aclimatizare Ia baza spor
tivă de la Font Romeu (1950 
m altitudine). O serie de ar
bitri francezi au fost invi
tați să conducă întreceri de 
fotbal, box, lupte, baschet în 
România. Totodată, între or- 
ganizațiile sportive din cele 
două țări se face un larg 
schimb de publicații și de 
informații; specialiștii în do
meniul sportului participă re
ciproc la conferințe în dome
niul educației fizice și spor
tului.

Relațiile prietenești dintre 
organizațiile sportive române 
și franceze se concretizează 
și prin colaborarea în cadrul 
organizațiilor sportive inter
naționale. Astfel, între repre
zentanții României și Franței 
există o bună conlucrare în 
cadrul Comitetului Interna
țional Olimpic, federațiilor in
ternaționale de fotbal, scrimă, 
volei, rugby, caiac-canoe etc.

In ultimii ani, țara noastră 
a fost vizitată de numeroase 
personalități sportive france
ze : Armand Massard, vice
președinte al Comitetului In-

jament privind colaborarea în 
educației fizice, 

sportului și tineretului între 
Republica Socialistă România 
și Republica Franceză.

Aranjamentul prevede că 
cele două părți vor sprijini: 
dezvoltarea competițiilor în
tre echipele și sportivii fede
rațiilor și cluburilor celor 
două țări; organizarea de an
trenamente comune ; schim-

POLONIA SI BELGIA
J

IN C.E. DE BASCHET
FEMININ

VARȘOVIA, 9 (Agerpres) — 
în localitatea Gliwice s-a în
cheiat turneul de calificare 
pentru campionatul european 
de baschet feminin ce se va 
desfășura între 5 și 15 iulie 
în Sicilia. La acest turneu au 
participat selecționatele : Bel
giei, Suediei și Poloniei. Iată 
rezultatele tehnice înregis
trate : Belgia—Suedia 69—40 ; 
Polonia—Suedia 59—27 ; 
lonia—Belgia 63—33. 
mentul: 
puncte ; 
puncte ; 
puncte.

în urma acestor rezultate 
au obținut calificarea echipele 
Poloniei și Belgiei.

1.
2.
3.

Po-
Clasa-

Polonia — 4
Belgia — 3.
Suedia ■— 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mâni și francezi la colonii, 
tabere de vacanță și cursuri 
de informare.

Pe baza prevederilor aces
tui aranjament, contactele 
dintre organizațiile și insti
tuțiile de specialitate din 
România și Franța s-au in
tensificat ; schimburile de de
legații sportive prevăzute pen
tru anul în curs se realizea
ză cu succes, contribuind la 
ridicarea măiestriei sportivi
lor români și francezi, la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la 
consolidarea trainicelor legă
turi de prietenie dintre po
poarele român și francez.

I. PAUN

I
I
I
I
I
I
I

la marginea Berlinului — star
tul tehnic în prima etapă Ber- 
lin-Fnainkfunt pe Oder-Berlin— 
170 km. La start a absentat e- 
chipa Iugoslaviei deoarece a- 
lergăitorii Boltezar și Cubrici 
s-au îmbolnăvit, iar formația 
Olandei cuprinde numai cinci 
cicliști, cel de al șaselea firac- 
tarîndu-si clavicula la ultimul 
antrenament înaintea cursei. 
Timpul a fost frumos, tempe
ratura ridieîndu-se la aproape 
20 de grade.

Ritmul de alergare a fost de 
la început foarte rapid, cara
vana diefiiînd în viteză prin 
fata zecilor de mii de specta
tori aflati pe șoseaua spre 
Frankfurt. Ostilitățile au fost 
declanșate de italianul Santam- 
brozio. dar acțiunea sa solitară 
a eșuat după 5 km, deși pluto
nul nu era în dispoziție tocmai 
bună. Piatra cubică de pe șo
sea genera trepidații și rutierii 
se acomodau greu. Din această 
cauză la km 30 s-a produs o 
busculadă in care au fost an
grenați aproape 50 de rutieri, 
printre ei aflîndu-se Moiceanu 
și Moldoveanu. Șoseaua șerpuia 
prin păduri și îi ferea de cu- 
renții de aer. Avantaje și dez
avantaje...

Plutonul a rulat multă vreme 
compact — o singură dată, la 
km. 108, fiind... deranjat de 
belgianul Van Tyghem, care l-a 
devansat timp de 3 km — Și

POULIDOR 
PE LOCUI 8!

PARIS, 9. — Cursa ciclistă 
„La Polymultipliee" a reve
nit la ediția 45-a fostului cam
pion mondial de amatori Jean 
Jourden, secundat de spani
olul Julio Jimenez. Favoritul 
cursei Raymond Poulidor a 
ocupat locul 8.

ECHIPA DE FOTBAL A ANGLIEI ȘI-A ONORAT
TITLUL DE CAMPIOANĂ

In meciul susținut miercuri 
seara la Madrid, echipa Angliei 
șl-a onorat, cum nu se putea 
mai frumos, titlul de campioană 
mondială. Ca și în finala de la 
Londra, a reieșit, marea clasă 
a acestei formații, care, deși lip
sită de aportul unor titulari 
(Stiles, Banks, J. Charlton), a 
arătat resurse fizice și morale 
de-a dreptul impresionante. Vom 
aminti doar de citeva aspecte. 
Spaniolii au înscris primul gol, 
egalînd scorul general (Anglia 
cîștigase primul joc cu 1—0)., E 
lesne de înțeles că in asemenea 
momente, cind beneficiezi de 
avantajul terenului, cînd ești 
ajutat de 125 000 de spectațori, 
părea că un nou gol al gazdelor 
este iminent. Și, totuși, englezii, 
cu calmul lor proverbial (dar și 
cu o siguranță de invidiat), au 
temperat jocul și au trecut pes
te momentele cele 
In continuare, au 
obținut o victorie 
echivalentă cu un
sportiv. Iată cîteva amănunte 
relatate de comentatorul agenției 
France Presse.

Deși s-a disputat pe un teren 
alunecos, datorită ploii abun
dente care a căzut în timpul zi
lei, meciul s-a caracterizat prin- 
tr-un bun nivel tehnic. In prima 
repriză gazdele au atacat mai 
mult, dar apărarea oaspeților a 
fost la post respingînd cu calm 
acțiunile impetuoșilor înaintași 
spanioli. La numai trei minute 
după pauză, Amancio înscrie 
aducînd echipei sale avantajul : 
1—0 pentru Spania. Jucătorii 
englezi ies acum mai deciși la 
atac și in minutul 55, la un cor
ner, Peters înscrie spectaculos,

mai dificile, 
atacat și au 
răsunătoare, 
mare triumf

egalind scorul : 1—1. După acest 
gol, fotbaliștii spanioli au o pe
rioadă de cădere, oaspeții accen- 
tuîndu-și dominarea teritorială. 
In minutul 82, Hunter marchea
ză stabilind scorul final la 2—1 
(0—0) în favoarea reprezentati
vei Angliei.

Arbitrul cehoslovac Josef 
Krnavek a condus următoarele 
formații :

SPANIA : Sadurni — Saez, 
Galleco, Zocco, Canos — Pirri, 
Grosso — Rife, Amancio, Velas
quez, Gento.

ANGLIA : Bonetti — Newton, 
Labone, Moore, Wilson — Mulle- 
ry, Bobby Charlton — Ball, 
Hurst, Hunter, Peters.

Pină in prezent, în turneul 
final al competiției, care va avea 
Ioc la începutul lunii iunie în 
Italia, s-au calificat echipele An
gliei, Iugoslaviei și Italiei. Cea 
de-a patra formație participan
tă va fi învingătoarea jocului 
Ungaria — U.R.S.S. Conform 
programului, în semifinale se 
intîlnesc Italia cu învingătoarea 
dintre Ungaria și U.R.S.S. și An
glia cu Iugoslavia.

IN „CUPA EUROPEI 
CENTRALE"

La Trnava s-a disputat pri
mul meci dintre echipele Spar
tak Trnava și Vardar Skoplje, 
contînd pentru semifinalele „Cu
pei Europei Centrale". Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
4—1 (2—1). Returul acestei întîl- 
niri se va desfășura la 29 mai 
la Skoplje.

La Ljubljana, în cadrul „Cupei 
balcanice" s-au intilnit forma-

A LUMII

Bobby Moore — căpitanul e- 
chipei Angliei

(iile Olimpia Ljubljana și Fener
bahce Istanbul. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu sco
rul de 4—0 (2—0).

crainicii reporteri care trans
mit în direct cursa aiu avut 
timp să ia interviuri lui Gustav 
Schur și Jan Vesely (prezenți 
în mașinile caravanei) pentru 
a da culoare reportajului. Foto
reporterii Bernhard Eckstein- 
fost campion mondial, și Wolf
gang Behrend — campion olim
pic la box își caută poziții 
cit mai diferite pentru a foto
grafia piutoniul mereu același. 
Sprinturile cu premii de la 
Frankfurt pe Oder (km 83) și 
Muncheberg (km 116) revin tî" 
nărului rutier polonez Czechow- 
ski. Acele kilometrajului ma
șinii ne indică în permanentă 
o viteză de 45—46 km/h.

Cel care-șt încearcă norocul 
Ia km 134 este același Santam- 
brozio. care a dat semnalul 
atacurilor în această cursă. Reu
șita nu-i aparține însă nici 
lui. Pe străzile Berlinului 
profilează o acțiune deosebită. 
Cinci rutieri — belgienii De 
Bie și Van de Vijver. sovieti
cul Kalnenieks. francezul He
intz și italianul VerceUi se de
tașează de pluton cu 14 km 
Înainte de sosire. Se dezlănțuie 
o vînătoare îndrăcită între fu
gari și grupul masiv. Joncțiu
nea se face abia in 
de stadion. înainte 
pe poziția a cincea 
I. Stoica, dar -presat 
spre parapet a căzut
dut posibilitatea de a ocupa un 
loc fruntaș. Etapa s-a încheiat 
cu. un sprint lung pe pista de

la Friederach—Ludwig—Jahn—« 
Sportpark in tribunele căruia 
se aflau 20000 de spectatori^ 
sprint cîștigat de polonezul Ha- 
niusik.

Zygmunt Hanusik este cu
noscut iubitorilor de ciclism 
din tara noastră. El a cîștigat 
în aprilie cea de a XI-a ediție 
a Cupei F.R.C., dovedinidu-se 
deosebit de combativ. Hanusik 
are 23 de ani, s-a născut în lo
calitatea Tychy de Ungă Kato
wice, are 167 cm și 72 kg. Este 
debutant în „Cursa Păcii".

I Clasamentul etapei : 1. ZIG- 
MUNT HANUSIK (Polonia) a 
parcuirs 170 km in 3h49:40 — 
medie orară 44,4 km, 2. Schoe
lers (Belgia), 3. O. Hoejlund. (Da
nemarca). 4. Kulibln (U.R.S.S.), 
5. Kvapil (Cehoslovacia), 6. 
Richard (Elveția), 7. Peschel 
(R.D.G.). 8. Mickein (R.D.G.); 
9. Huster (R.D.G.),. 10. Heintz 
(Franța)... 14. Ziegler, ...31. Gh. 
Moldoveanu, ...60. N. Ciiumetij 
...62. I. Aideleanu, ...64. G. Moi- 
oeanu — toți în același timp cu 
învingătorul, 87.1. Stoica 3h51:07. 
în cuirsă au rămas 106 
(a abandonat Smith — 
Briitanie). Clasament pe 
1. Polonia llh28:0O. 2.
llh28:30. 3. Danemarca 111128:45,■ 
4—14. R.D.G.. U.R.S.S., Unga
ria. Cehoslovacia. Franța. Nor
vegia, Bulgaria, România. Ita
lia, Marea Britanic. 
llh29:00, 15. Olanda 
16. Elveția llh29:29. 
Ilh32:45. 18. Finlanda

cicliști 
Marea 

echipe:
Belgia

apropiere 
de sprint 
se afla 

de pluton 
șl a pier- Suedia 

llh29:19, 
17. Cuba 
llh41:28.

Prin telefon, de la trimisul nostru special, PAUL OCHIALBI

Turneul de box din Olanda
ZEIST, 9. Turneul internațio

nal de box, organizat de fede
rația olandeză a debutat joi 
dimineață, o dată cu îndeplini
rea formalităților de cintar și 
vizită medicală. Cei 7 „olimpici" 
(C. Ciucă, N. Gîju, N. Moldovan, 
I. Covaci, Gh. Chivăr, I. Monea, 
și I. Alexe) care ne reprezintă 
la acest turneu, au trecut cu 
bine dificilele teste, primind 
semnăturile celor în drept, de a 
urca in ring.

Prima gală s-a disputat joi, 
foarte tirziu, din care cauză nu 
putem furniza cititorilor amă
nunte. La ședința tehnică a fost 
stabilit programul reuniunii 
inaugurale. Monea a boxat în 
penultimul meci cu olandezul 
Schoorl. In viitoarele gale, boxe
rii noștri vor susține următoa
rele partide : Glju — Klenovicz 
(Ungaria); Ciucă — Badari (Un
garia) — ambele partide contează 
ca semifinale; Moldovan — 
Abspoel (Belgia) : Covaci — Jan
sen (Olanda); Chivăr — Hebel 
(Polonia); Alexe — Stevens (An
glia).

Ieri, ne-am intilnit cu o ve
che cunoștință : antrenorul polo
nez Feliks Stamm, care ne-a 
declarat următoarele : „Turneul 
se anunță deosebit de dificil 
pentru toți participanții. în le
gătură cu favorițiî acestei com
petiții, după părerea mea, Gîju, 
Covaci și Monea au șanse apre-

ciabile. Sint tare curios să-1 văd 
pe Alexe, despre care am auzit 
numai lucruri bune. După păre
rea mea și gazdele vor avea un 
cuvînt de spus, deoarece prezin
tă la start 25 de boxeri. Vedeta 
lor nr. 1 este Huppens, care in 
trecut a obținut o victorie asu
pra lui Ciucă. De data aceasta, 
el va debuta la categoria cocoș".

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE TIR DE LA VENEȚIA >

Astăzi, la Veneția, va începe 
un interesant concurs interna
țional de fir la oare și-au anun
țat participarea trăgători din 
Italia, Ungaria, Bulgaria, Iugo
slavia și România. Vor avea loc 
întreceri la probele de 60 focuri 
culcat, armă liberă calibru re
dus 3 x 40 f., armă standard 
3 x 20 f., pistol viteză și pistol 
liber. In prima zi a competiției, 
este programată proba de 60 
focuri culcat.

La întrecerile care vor dura 
trei zile, țara noastră va fi re
prezentată de M. Ferecatu, Șt. 
Caban, Gh. Vasilescu, I. Olăres- 
cu (pușcă), V. Atanasiu, I. Trip- 
șa, M. Roșea, G. Maghiar (pistol 
viteză), și N. Bratu, G. Ma
ghiar, L. Giușcă, M. Roșea (pis
tol liber).

PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
BELGRAD, 9. — Mihail Tal 

conduce cu 4—3 în meciul cu 
S. Gligorici pentru sferturile 
de finală ale campionatului 
mondial de șah. Tal a cîștigat 
la mutarea 66-a partida a 7-a,

după întrerupere.
La Porec (Iugoslavia) a în

ceput și meciul dintre Bent 
Larsen și Lajos Portisch. 
După două partide conduce 
Larsen cu 1,5—0,5 puncte.

TURNEUL DE

ILIE NĂSTASE S-A CALIFICAT
TENIS DE LA ROMA

ÎN TUBUL III

CAMPIOANA A EUROPEI LA 14 ANI cehoslovacă, pe școlărița de 14 ani, liana Vostova, eleva fostu-

9 (prin telefon). — 
de întreceri, pe tere- 
tenis de la Foro Ita-

ROMA, 
încă o zi 
nurile de 
lico, au apropiat campionatele 
internaționale ale Italiei de pro
gramul inițial fixat, care a 
ferit pină acum întîrzieri 
cauza întreruperilor cauzate 
ploaie. S-au disputat partide 
cadrul turneelor de simplu, 
masculin și feminin.

Dintre participanții români, 
numai Ilie Năstase a figurat pe 
program. El l-a intilnit, în tu
rul doi, pe italianul Tocci, de 
care a dispus în cinci seturi: 
6-4, 6—3, 3—6, 1—6, 6—2. Re
zistența adversarului lui Năs
tase se datorează și faptului că 
jucătorul român a avut neșan
sa de a-și vedea pe rind rache-

su- 
din 
de 

din

LHiiinnitninniiiiiiiiiiiii MARTIN

Tenisul de masă are frumoase tradiții In R. S. Sehoslovacă, 
transmise din generație în generație. Recentele campionate 
europene, desfășurate la Eyon, au consacrat o ttnără paletă

lui campion mondial Ivan Andreadis. Ea a reușit să-și învingă 
pe rind toate adversarele, tn turneul de simplu feminin, cuce
rind titlul de campioană a Europei.

Fotoi G.T.K.

telex
ÎN TURUL CICLIST AL 
SPANIEI s-a înregistrat o 
nouă schimbare de lider. Tri
coul galben este purtat acum 
de rutierul italian Felice Gi- 
mondi, urmat de spaniolul 
Perez Frances la 11 sec. și

olandezul Janssen la 31 sec. 
Etapa a 14-a, Santander—Vi
toria (224 km), a revenit spa
niolului Castello în 6h 31:28

■
IN CADRUL CAMPIONATU
LUI masculin de baschet al 
Amerîcii de Sud, care se des
fășoară în prezent la Asun
cion, s-au disputat două noi 
întilniri. Echipa Braziliei a 
întrecut cu scorul de 84—55 
(36—29) selecționata Colum-

ULTIMA PROBA din cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Roma a revenit 
sportivului englez P. Robeson 
(pe calul ,JFirecrest“) care a 
străbătut traseul în 60 sec. 
cu 0 puncte penalizare. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat italienii : G. Castellini (pe

biei, iar reprezentativa Uru- 
guayului a învins cu 67—58 
(33—30) formația Peru.

mul din Rotterdam 
cheiat cu succesul 
Peter Post (Olanda) 
trick Sercu (Belgia),

„King’s Coin") — 53:6 (8 punc
te penalizare) și V. Orlandi 
(pe „Palabras Mayores") — 
58:8 (8 puncte penalizare).

CURSA CICLISTA de șase 
zile desfășurată pe velodro

Tiparul: 1. P. „Informația**, «Ic. Brezoianu 23—25.

lele rupte în timpul jocului, 
care a purtat, intr-adevăr, un 
caracter foarte viu, cu dese a- 
tacuri la fileu și lovituri în for
ță. In turul următor, Ilie Năs
tase întîlnește pe australianul 
J. Alexander, care a eliminat 
pe sovieticul S. Lihaciov, tot în 
cinci seturi: 4—6, 6—3, 7—9,
6—1, 6—2.

S-au mai înregistrat rezulta
tele : Mullighan — Barrett 6—2,
6— 1, 6—0 ; Hewitt — Palmieri
7— 5, 6—3, 6—1 ; Kalogheropou- 
los — Butorl 5—7, 6—3, 7—5, 
6—3 ; Maud — Gorla 6—3, 4—6, 
6—0, 6—4 ; Phillips Moore — 
Crotta 3-6, 6—3, 6—8, 6—2, 
6—2. Alți calificați în turul 
trei sint brazilianul Koch, aus
tralianul Ruffels, sovieticul Me-

treveli, chilianul Pinto Bravo.
Un prim rezultat surpriză s-a 

înregistrat în întrecerea femi
nină, unde australianca Fay 
Moore a eliminat pe capul de 
serie Virginia Wade cu 6—3, 
3—6, 6—3. Alte rezultate : Les
lie Turner Bowrey — Alice Tim 
6—4, 6—2 ; Galina Bakșeeva — 
Kathy Harris 6—3, 6—3.

Iată capii de serie în turneul 
de dublu masculin: 1. Hewitt — 
McMillan, 2. Riessen — Okker, 
3. Bowrey — Ruffels, 4. Me- 
treveli — Lihaciov, 5. Țiriac - 
Năstase, 6. Koch — Mandarino, 
7. Crealy — Alexander, 8. Ko- 
des — Holecek.

ROD LAVER

MULLIGAN DIN NOU PRIMUL
traliei pentru „Cupa Davis' - 
1962 alături de Fraser, La- ~ 
ver și Emerson. Un punct = 
maxim în cariera sa l-a con- = 
stituit sezonul trecut, cind = 
revista americană de speciali- = 
tate „World Tennis" l-a cla- = 
sat al 3-lea in lista mondială = 
a tenisului amator pe anul = 
1967, după Newcombe și E- = 
merson (1—0), dar 
lui Roche (1—0),
(1-1), Pitici (1-1), 
(2—0), Graebner, 
(3-0), Taylor (1—1).

Tenismanul care poartă 
nr. 1 pe tabloul de simplu al 
„internaționalelor" de la 
Roma, este un nume bine
cunoscut in lumea sportului 
alb. De origine australiană, 
născut la Sydney, la 13 oc
tombrie 1940, el este stabilit 
de cinci ani in Italia, unde 
a obținut cetățenia. Ciștigă- 
tor al turneelor de la Roma 
(1965 și 1967) și al celui de la 
Monte Carto din 1964, el a 
fost finalist la Wimbledon, 
in 1962 (pierde la Laver). A 
făcut parte din echipa Aus- 
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s-a în- 
cuplului 
— Pa- 
care a 

totalizat 505 puncte. I-au ur
mat în clasament perechile 
Duyndam (Olanda) — Bug- 
dahl (R.F. a Germaniei) — 
393 puncte și Renz 
Germaniei) — Koel 
— 201 puncte.

HI
LA LOS ANGELES,

(R.F. a 
(Olanda)

cu pri-

înaintea 
Santana 
Bungert 
Hewitt

lejul unui concurs atletic, 
sportivul Van Reenen (Repu
blica Sud-Afrîcană) a stabi
lit un nou record al țării sale 
în proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 
18,23 m. 
înălțime 
Johnson

cu performanța
Proba de săritură în 

a
cu

revenit lui C.
2,14 m.

de la Pecs dintreIN MECIUL 
echipele masculine de șah

LONDRA, 9. — Proba de 
simplu a turneului de tenis 
pentru profesioniști, desfășu
rat la Wembley, a revenit cu
noscutului jucător australian 
Rod Laver, care l-a învins în 
finală cu 6—1, 6—1, 6—0 pe 
compatriotul său Ken Rose- 
wall. Pentru locul 3 : Gimeno- 
Gonzales 16—14, 17—15 ! La 
dublu, au cîștigat Stolle-Ro- 
sewall, învingători cu 6—8, 
6—3, 6—2 asupra perechii La- 
ver-Emerson.

ale Ungariei și Iugoslaviei, 
după primul tur, conduc ju
cătorii iugoslavi cu 4—3 (3 
partide întrerupte). La prima 
masă Ivkov a remizat cu 
Szabo.
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