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Imagine din pasionanta întrecere a echipajelor de K.2 — 1000 m. 
Fotoi A. NEAGU 

interes dată fiind valoroasa 
prezență a unor specialiști ai 
acestei întreceri. Scontată — 
victoria lui S. Covaliov, care 
a «îștigat elar. Excelent s-a 
comportat tînărul I. Patzai-

Ieri, canicula n-a ocolit nici 
Snagovul 1 Dar, obișnuiți și 
cu zilele de arșiță și cu cele 
de vreme rea, caiaciștil șl 
canoiștii fruntași și-au dispu
tat cu o mare putere de luptă 
cele 14 finale ale „Cupei Di
namo" — prima repetiție o- 
limpică a sezonului. Compe
tiția, excelent organizată, a 
furnizat întreceri de mare 
spectaculozitate, unele înche- 
indu-se cu sosiri extrem de 
strînse, în care învingătorul 
a fost departajat de ceilalți 
concurenți de numai una sau 
cîteva zecimi de secundă. A- 
mințind că la reușita compe
tiției o contribuție însemnată 
au adus și talentații juniori 
prezentați de cluburile Di
namo, Steaua, Clubul sportiv 
școlar ș.a., insistăm — firesa 
— asupra probelor de seniori, 
în care au evoluat toți eom- 
ponenții lotului olimpie.

K 1—1000 m. Masivul cala- 
cist dinamovist D. Ivanov a 
tranșat, relativ ușor, în fa
voarea lui aeest prim exa
men al „simpliștilor".

c 1—1000 m. Probă de mare

chin — încă junior 1 — clasat 
pe locul secund înaintea unor 
canoiști cu multă experiență i

K 1—500 m fete. Din nou, 
Serghei, Tătaru și Dumitru 
(clasate în această ordine, de 
data aceasta) au făcut dovada 
că sînt cele mai valoroase ca- 
iaciste la ora actuală.

K 2—1000 m. Una din pro
bele care a constituit, fără 
îndoială, capul de afiș al com
petiției. Favoriții (Aurel Ver- 
nescu și Atanasie Sciotnic) 
s-au detașat încă din start și 
au condus cursa de la un cap 
la celălalt, trecînd balizele 
de la sosire cu mai mult de 
două secunde înaintea lui 
Conțolenco și H. Ivanov.

C 2—1000 m. Confirmînd 
forma bună în care se află, 
Covaliov și Calabiciov au cîș- 
tigat. dar nu fără să pro
ducă — pe prima parte a 
cursei — emoții suporterilor. 
La început a luat un ușor 
avantaj echipajul Danielov— 
Ditcov. Apoi a atacat dublul 
Manea — Sidorov. După pri
mii 500 m, Covaliov — Cala
biciov se desprind însă și., 
cîștigă !

K 2—500 m fete. Din nou, 
victorie scontată. Dumitru și 
Serghei ocupă primul loc după 
o cursă bună, urmate de An- 
ghelescu — Evdochimov.

K 4—1000 tn. Final de mari 
competiții! în start — nume
roși campioni mondiali, euro
peni și medaliați olimpici. 
Pînă la 500 m, echipajul lui 
Mihai Turcaș păstrează un a- 
vens de o jumătate barcă. In 
replică, atacă cvartetul lui A-
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Pistolarul

Marcel Roșea

învingător

la Veneția
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ultimele întreceri

ale naționalelor

PETRE ASTAFEI

Așadar, echipa betonată a lui lakușev 1-a făcut 
cere lui Gippo Vlanl, trimițînd trei mingi — din 
puțin șase posibile — în plasa porții maghiare.

Cum s-ar explica victoria netă de sîmbătă ?
In primul rînd prin formidabila disciplină a apărării, 

a acestei apărări „om la om“, care a redus practic la zero 
atacul faimos al celui mai bun Jucător al anului 1967, și 
care a oferit, prin Șesternev, cunoscutul libero, impresia 
unei rezistențe de fier. în al doilea rind, ar trebui sa 
ne glndlm la Voronin, acest mare maestru al pasel lungi. 
In sfîrșit — Ia forța de șoc a unul Bannlșevski sau Bișe- 
veț, doi mari jucători pe cont propriu, de tip Mazzoia 
sau Eusebio, gata oricînd să se angajeze, singuri, In 
„carnea” apărării aglomerate, prin care, cum am văzut 
sîmbătă, pătrunderile In cuplu sînt ca șl imposibile, 
(Pentru confirmare, să trecem la poarta adversă, unde 
celebrul tandem Albert-Varga a existat doar în amintire, 
singura ocazie clară a ungurilor fiind „Intrarea" pe cont 
propriu a lui Albert).

Scriu aceste rînduri glndindu-mă la zelul oratoric al 
celor doi antrenori — Ballablo șl Viani — care, din do
rința de a regla unele dispute personale (vezi, în cazul 
Viani, „complexul Herrera"), fac elogiul indirect ai unei 
fantome — apărarea în linie — care continua să planeze, 
undeva în lumea Ideilor, șl așteaptă ziua... reîntrupării, 
cînd 11 jucători vor putea fi conectați, prin fire invizi
bile, la pupitrul de comandă ai „răzbunătorilor”.

Care e, Ia urma urmelor, scopul Jocului bazat pe 
„apărarea în linie» sprijinită pe ofsaid 7 Frocedînd prin 
reducere, scopul e crearea superiorității numerice In 
atac. (Despre carențele în apărare nu mai e cazul să 
vorbim). Dar golurile nu mal sînt de mult o consecința 
a superiorității numerice, ci în primul rînd opera unor 
jucători de curaj șl inițiativă în atac, crescuți la școala 
dură a... inferiorității numerice.

Obiecția ar fi următoarea : „Cum să-1 creștem 7“ Dar 
răspunsul e simplu : ,In nici un caz prin antrenamente 
tn care jucătorul e o simplă piesă obligată să mute doar 
direcția de înaintare a unei mingi spre poarta adversă. 
Antrenamentele noastre continuă să exerseze situații de 
„doi la unu" sau „trei la doi", dar aproape niciodată pe 
cele contrare, ultînd cu încăpăținare că, în întreaga 
lume, atacul are, în 90 la sută din cazuri, cel puțin un 
om în minus față de apărare. Crescuți aproape exclusiv 
la școală ajutorului reciproc", înaintașii noștri își „pa
sează”... sarcinile, așteptînd totul de la teoreticul om in 
plus, care nu mai există de mult.
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Trimisul nostru special la „Cursa Păcii",

HRISTACHF NAUM, transmite:

fTAPA A IV-a
AL PATRULEA „TRICOU

CERKASUV
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VENEȚIA, 12 (prin telefon). 
Ultima zi a concursului inter
national de tir a înscris victo
ria spectaculoasă a românului 
Marcel Roșea la proba de pis
tol viteză. Sîmbătă, după pri
ma manșă, Roșea se afla la 
șase pirnsto de primul clasat 
dar, duminică, trăgînd extraor
dinar (298 p.) a obținut un. to
tal de 590 p. și a disputat un 
pasionant bairaj cu italianul 
Giovani Liverzanl pe care l-a 
întrecut cu un punct în cele 
trei scrii a patru secunde fie
care : 50+49+49 (Roșea) și
49+50+48 (Liverzani).

Rezultate: pistol_vifeză, indl-P- 2.P- 3.P-
vidual: 1. Marcel Roșea 590 
(292+298) — după baraj, 
Giovani Llverzanl 590 
(295+295) — după barai, 
Kiril Nilanov (Bulgaria) 588 
(298+290), 4. Sergio Varetto 
(Italia) 587 p., 5. Boris Todorov 
(Bulgaria) 587 p., 6. Ion Tripșa 
585 p. (293 +292)... 9. Gavrilă 
Maghiar 583 p. (293+290)... 11. 
Virgil Atanasiu 579 p. (290 + 
289), echipe: 1. Italia 2342 p., 
2. România 2337 p., 3. Bulgaria 
2323 p., 4. Ungaria 2269 p. Ar
mă standard 3x20 focuri, indi
vidual : 1. De Chirico (Italia) 
574 p„ 2. Șandor (Ungaria) 573 
p., 3. Grozdanovici (Iugoslavia) 
572 p., 4. Nagy (Ungaria) 572 
p., 5. Caban 570 p...... 9. Olă-
resen 566 p., ...14. Vasilescu 
561 p... 18. Ferecatu 555 p.,
echipe: 1. Ungaria 2272 p., 2. 
Iugoslavia 2257 p., 3. România 
2252 p„ 4. Italia 2250 p„ 5. Bul
garia 2225 p.

între 19 și 21 mal, la Barce
lona se va desfășura „Cupa 
țărilor latine și Grecia"

Pcrlormonțc 
la 10. mai 

virtualăDinamo

remarcabile, dar pînă 
este încă drum lună! 
campioană la atletism pe 1968
ETAPEIREZULTATELE

154.5— 149,5 (F. 47,5—60,5; B. 107—89)
180 —121 ' ---------“
181 —117
146 —153
166 —112
161.5— 1193
168 —
162
144

la
S Dinama—Steaue 
= Dinamo—C.A.U.I.
= Steaua—C.A.U.I.
= Argeș—Brașov 
= Argeș—Timiș 
§ Brașov—Timiș 
Ș Cluj—Metalul 
5 Clu|—Rapid 
= Rapid—Metalul

Etapa secundă a campiona
tului republican de atletism pe 
echipe trebuia să răspundă 
mai multor întrebări. Mai întîi 
cea a viitoarei formații cam
pioane, dat fiind faptul că de 
rezultatele partidelor de la 
București (C.A.U.I. — Steaua 
— Dinamo) depindea, cel puțin 
în proporție de 90%, stabili
rea echipei cîștigătoare a dis
putei pe anul în eurs. în 
doilea rînd, ne-a Interesat să-t 
vedem la lucru pe cei mal 
mulți dintre atleții noștri frun
tași, unii dintre ei candidați la 
un loc în lotul pentru Olim
piada din toamnă de la Ciudad 
de Mexico.

Dinamovîștli au dat un clar 
răspuns la prima întrebare, ad- 
judeeîndu-și la un scor net îd- 
tîlnirea cu reprezentativa stu-

al

(F. 60—49 ; B. 120—72) 
(F. 63—42 ; B. 118—75) 
(F. 60—54 ; B. 86—99) 
F. 67—45 ; B. 99—67) 
(F. 64,5—48,5; B. 97—71) 
(F. 59—47 ; B. 109—65) 
(F. 62—42 ; B. 100—73) 
(F. 47—51 B. 99—67)

denților bucureșteni și învin- 
gînd de justețe formația vechi
lor lor rivali de la Steaua. In 
felul acesta, după toate proba
bilitățile, Dinamo București va 
reintra — la toamnă — în po
sesia titlului de campioană do 
atletism, pe care l-a mai deți
nut în urmă cu cîțiva ani

La a doua întrebare, exami- 
nații au dat unele răspunsuri 
excelente, alții numai mulțumi, 
toare, Iar unii dintre ei vor 
trebui... reexaminați I Mai 
există și o a patra categorie, a 
anelor atleți care n-au evoluat 
în probele lor obișnuite (Mi- 
haela Peneș a concurat doar 
Ia greutate, Ciochină la

—112 
—115 
—118

gime, Jurcă la 110 mg și 
lungime etc.) și asupra poten
țialului cărora nu se poate 
face decît, cel mult, o referire 
aproximativă.

In general, considerăm ca 
mulțumitoare cu plus compor
tarea în aceste concursuri a 
numeroși dintre atleții lotului 
republican a căror formă spor
tivă este în măsură să asigure 
o Îmbunătățire și mai netă a 
actualelor performante. Dar 
despre acest aspect, ca și des
pre altele ale acestui început 
de sezon, ne-am propus să dis
cutăm în numărul de mîine al 
ziarului nostru.

BUCUREȘTI

Cea mai importantă întîlnire 
a etapei a Il-a și, de fapt, a 
întregului campionat a prile
juit o luptă foarte strînsă în
tre Dinamo și Steaua, princi
palele pretendente la titlu, în
cheiată cu victoria meritată a

Romeo VILARA

AUE, 12 (prin tele
fon). — Cea de-a 21-a 
ediție a „Cursei Păcii" 
continuă într-un ritm 
infernal. Pentru a vă 
face o imagine a ceea 
ce a însemnat ziua de 
duminică voi face o 
succintă relatare a pro
gramului. Rutierii — 
cazați la 20 km de Suhl 
— au fost obligați să 
se scoale la ora 4,30. 
După ce au luat micul 
dejun, au fost transbor
dați la Suhl, unde la 
ora 7,30 s-a dat startul 
în etapa contratimp in
dividual, 30 km. După 
o scurtă pauză la Ilme
nau, s-a plecat în etapa 
cu start în bloc progra
mată de-a lungul a 
180 km. Așadar, în to
tal peste 200 km rulați 
într-o zi, pe un traseu 
de munte imposibil de 
descris în ceea ce pri
vește dificultatea și pe 
o ploaie deasă, rece, 
pătrunzătoare : un pro
gram de 15 ore care a 
stors pînă la ultima 
picătură energia aler
gătorilor.

Cei 30 km contra
timp individual au fost 
parcurși pe un traseu 
montan. Suhl se află la 
o altitudine de aproa
pe 400 m și în 10 km 
rutierii au urcat la o 
altitudine de peste 
800 m, pentru ca apoi 
în următorii 20 km să 
coboare pe serpentinele 
udate din belșug de 
ploaie la Ilmenau, care 
se află la o altitudine 
de 200 m. Locul întîi a 
fost cîștigat de norve-

gianul Th. Andresen cu 
timpul de 49:16 (medie 
orară 36,6 km). A 
desigur o surpriză, 
nu dintre cele 
mari pe care ni le 
ră această 
ciclistă. Pe 
următoare :
(R.D.G.) 49:31, Blawdzin 
(Polonia) ~
(Franța) 
(U.R.S.S.) 
Hoejlund 
50:06. Liderul 
rel Vavra (Cehoslova
cia) — a ocupat locul 
23 cu timpul de 51:36. 
Cicliștii români s-au 
clasat astfel î 38. Ion 
Ardeleanu 52:05 ; 51.
Walter Ziegler 53:00; 
56. Nicolae Ciumeti 
53:16 ; 59. Gh. Moldo- 
veanu 53:31 și 85. Ion 
Stoica 58:37. Stoica — 
ca și ieri — a încheiat 
plutonul cicliștilor ră
mași în cursă. După a- 
ceastă etapă, „tricoul 
galben" a fost preluat 
de sovieticul Vladimir 
Cerkasov (în etapa 
contratimp locul 8 cu

fost 
dar 
mai 
ofe- 

competiție 
locurile 
Peschel

49:32, Pacary
49:59, Iffert 

50:05, Ole 
(Danemarca) 

Ka-

(Continuare în pag. a 4-a)
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F
aptelor mai puțin agreabile 
li se asigură, de obicei, un 
culcuș de liniște, crezînau-se 
că astfel nocivitatea |or se 
poate atenua cumva. Deci, la 
noi în sport se. vorbește în 

șoaptă de ani de zile ori de cîte ori 
se întîmplă fapte care n-ar trebui să. 
se întîmple și care — de fapt — nici 
nu sînt chiar atît de întîmplătoare...

Așa s-a petrecut acum patru ani 
cînd', la Tokio, ciclistul Ion Cosma a 
„pierdut’ startul în proba olimpică 
pe echipe în care România putea să 
se claseze mai mult decît onorabil, 
eveniment despre care clapele telexu
rilor din București n-au relatat nimic. 
Tn șoaptă, se spunea câ Ion Cosma 
nu pierduse startul ci-l părăsise vo
luntar pentru a se elibera de unele 
produse considerate doping, în mo
mentul în care comisia însărcinată, cu 
controlul medical își începuse inopinat 
activitatea. Alte telexuri, necunoscînd 
consemnul șoaptelor, au căzut în păcat 
și lumea a aflac Nu cea care ar fi 
trebuit sâ afle, ci cu totul aita...

Anul trecut, Ștefan Suciu, un ciclist 
de perspectivă, a intrat, în plin rulaj, 
în zidul unei case. Cauza ? Aflați-o 
pe șoptite : apelase la doping. Ziarul 
nostru a tras atunci un semnal de 
alarmă, dar numai pînă la jumătate. 
Cealaltă jumătate s-a declanșat într-un 
material confidențial adresat conducerii 
sportului românesc de la care a obținut 
o rezoluție precisă adresată medicilor 
sportivi, cu dispoziții în vederea celor 
mai drastice măsuri.

Dar, probabil că bunele intenții s-au 
topit în marea de șoapte, pentru că 
Ștefan Suciu a fost pedepsit de-abia 
peste un an, după ce „găsise" într-o 
deplasare peste hotare o trusă elec
trică de bărbierit, aparținînd unui ce
tățean care n-a vrut să se despartă 
de ea și care — spre norocul lui, dar 
nu și al lui Suciu — a gâsit-o real
mente în bagajele ciclistului nostru. 
(Dar acesta este un alt gen de 
„doping", de o natură deosebită, des
pre care ar trebui stat mai mult de 
vorbă cîndva cu participarea, even
tuală, a unor călăreți din lotul de 
hipism, a unor fotbaliști și-a altora).

Ziarul nostru a dedicat o pagină 
susținerii unor demonstrații de către 
cîțiva specialiști români și de peste 
hotare împotriva dopingului (care pro
dusese atunci decesul englezului Tom 
Simpson în „lurul Franței’) atrăgînd 
atentia că și la noi unii sportivi au 
apelat la astfel de produse.

La campionatele mondiale de lupte 
greco-romane de la București, anul tre
cut, a funcționat o comisie medicală 
anti-doping. Tn ciclism însă, sportul cel 
mai marcat de flagelul dopingului, nu 
s-a întreprins încă nimic.

„Ce să facem ? Toți se dopează I" 
iată sloganul unei dezarmări premature 
care se aude prea des, deși — e drept 
— tot pe șoptite.

Și-acum, din „Cursa Păcii", după cea 
dintîi etapă, Gabriel Moiceanu se reîn
toarce acasă, fără să fi terminat cursa, 
învins pentru prima dată fără să se fi 
luptat. Cu el însuși mai întîi. Controlul 
comisiei medicale U.C.I. a spulberat 
o minciună: din cei șapte sportivi 
controlați (primii cinci clasați și doi 
prin tragere la sorti) doar Gabriel a 
fost găsit în culpă I

Dar la noi, și de dota asta, neplă
cuta veste, *ristă și revoltătoare deopo
trivă, a ajuns publică tot pe calea 
șoaptelor, care au transformat realita
tea atît de periculoasă a dopajului 
într-o simplă nerespectare a regula
mentului cursei (cum ar fi fost, de 
pildă, rulajul în plasa unui autovehicul).

Acum, cînd atîtor lucruri grave li se
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spune cu curaj și demnitate pe nume, I 
gestului reprobabil al lui Moiceanu, ■ 
primejdios mai întîi pentru cei care 
i-a comis, i se aplică același Irata- 
ment uzat dar încă nedispărut, al 
șoaptei, tn locul altuia principial, 
eficace tocmai prin tratarea publică. 
G. Moiceanu. a greșit grav co și Ion 
Cosma, ca și Ștefan Suciu, poate ca 
și alti necunoscuți încă. Laolaltă cu ei 
au greșit și cluburile lor, antrenorii, 
medicii care-i supraveghează, conduce
rea federației de specialitate.

Greșelile, o dată comise, să se ba
reze măcar drumul altora de același 
fel, posibile în această baie de șoapte 
otrăvite. Toți cei răspunzători să-și 
spună neîntîrziat cuvîntul nu atît împo
triva lui Moiceanu, cît mai ales împo
triva primejdiei.

Cerem cu insistență C.N.E.F.S.-ului I instituirea controlului anti-doping în
sportul nostru, pentru sănătatea și dem
nitatea acestuia.

Em. VALERIU
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Scrimeri români la
Marx-Stadt 
va găzdui, 
19 mai, un 

interna-

Orașul Karl 
(R. D. Germană) 
în zilele de 18 și 
tradițional concurs 
țional de floretă-băieți și fete. 
Printre invitați se află și scri- 
meri români. Federația de re
sort a stabilit lotul care va 

acestdeplasarea

Karl Marx-Stadt
concurs: Rodica Văduva, A- 
driana Moroșan, Iudit Haukler, 
Ștefan Haukler, Ștefan Arde- 
leanu și Petru Habală. Lotul 
va fi condus de conf. uni
versitar Andrei Kakucs iar sa 
antrenor va funcționa prof. 
Sorin Poenaru.
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Crosul

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto: T. RO1BU

tineretului

Vislașele noastre 
victorioase in Franța

Amănunte despre concursul internațional

de la Paris in pag. a 4-a

Ieri, in întreaga țară, 
desfășurat întrecerile din ca
drul finale! pe județe la CRO
SUL TINERETULUI. Cores
pondenții noștri ne-au relatat 
concursuri deosebit de dispu
tate. care au fost urmărite de 
mii si mii de spectatori. în 
ini.îgine — aspect de la finala 
pe municipiul București 
Crosului tineretului.



Politehnica Timișoara și Rafinăria

CUPA 
DINAMO 

(Urmare din .pag. 1) 
urel Vernescu. întrecerea din
tre cele două echipaje — în 
special — dau cursei o fru
musețe cu totul deosebită. O 
singură zecime de secundă a 
decis victoria în favoarea lui 
Țurcaș, Calenic, D. Ivanov și 
Covaliov. A fost, indiscutabil, 
cea mai pasionantă și Spec
taculoasă din cele șapte final* 
ale seniorilor.

REZULTATE TEHNICE 
SENIORI. K 1—1000 m 

D. Ivanov (Dinamo) 3:59,0
2. C. Coșniță (Steaua) 4:01.0 
3.1. Iacob (Dinamo) 4:01,2 ; C,
1— 1000 m : 1. S. Covaliov (Di
namo) 4:22,5; 2. I. Patzai- 
chin (Dinamo) 4:24,5 ; 3. A. 
Butelchin (Dinamo) 4:25,0; 
K 1—500 m fete : 1. Valentina 
Serghei (Steaua) 2:11,5; 2. 
Hilde Tătaru (Steaua) 2:13,0;
3. Viorica Dumitru (Dinamo)
2:13,5; K 2—1000 m :_1. Vsr- nescu - - - • ■
3:37,1; 2. Conțolenco 
Ivanov (Steaua) 3:39,0 ; 3. Vo- 
robiov — I. Terente (Dinamo) 
3:39,3; C 2—1000 m: 1. Co
valiov —•' Calabiciov (Dinamo) 
4:02,3; 2. Manea — Sidorov 
(Dinâmo) 4:04,2 ; 3. Suhov — 
Serghei (Steaua) 4:06,5; K
2— 500 tn fete : 1. Dumitru — 
Serghei (combinată) 2:01,2; 
2. Anghelescu — Evdochimov 
(Steaua) 2:02,0 ; 3. Tătaru — 
Șipoș (combinata) 2:02,8; K 
4—1000 m: 1. Calenic — Țur
caș ‘ ■— Ivanov — Covaliov 
(Dinamo) 3:13,1; 2. Vernes
cu — Sciotnic — Iacob — Si- 
dorenco (Dinamo) 3:13,2; 3, 
Conțolenco — Coșniță — H. 
Ivanov — Pocora (Steaua) 
3:14,-5.

JUNIORI: K 1—500 m: R.
Rujan 
2—500 
rencu 
1—500 
namo) 
Timofei 
1:49,0; v* x— 
chin (Dinamo)

Bciotnic (Dinamo)
H.

(Dinamo) 1:59,4 ; C 
m: Năstase — Zaha- 
(Dinamo) 2:05,5; K 

m fete: M. Lovin (Di- 
2:19,5; K 2—500 m: 

i — Ivanov (Steaua) 
C 1—500 m: Patzai- 

■v..... ____ ) 2:10,8 ; K
2—500 m fete : Humă — Tg- 
natenco (Dinamo) 2:07,8 ; K 
4—500 m : Zafiu — Pantea - 
Petrescu — Dumitrașcu (Clu
bul sportiv școlar) 1:38,5.

Clasamentul pe cluburi (se
niori și juniori) 1. DINAMO 
372 p ; 2. Steaua 194 ; 3. CSȘ 
39 ; 4. Școala sportivă 2 25 ; 
5. Olimpia 18 ; 6. Voința 4.

CONSTANȚA, 12 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
După trei zile de întreceri 
viu disputate, au fost desem
nați campionii naționali de 
juniori la lupte libere pe anul 
1968. Cea de a XlV-a ediție 
a cunoscut un frumos succes i

Fază tipică de rugby, avîndu-i drept protagoniști (de la stingă spre dreapta) pe ^GhițăJDan,^ 
Ionescu (ambii de la Steaua) și Irimescu (Grivița Roșie) . D. RADULurcv

DRIVERI!
Pretenția de a urmări pe ctm- 

pul de curse un spectacol de ca
litate este un drept al spectato
rilor. după cum girul responsa
bilității asupra acestui punct tl 
poartă cei ce alcătuiesc alergă
rile șl, mai ales, driverli.

Oricîte calități native ar poseda 
un cal de curse, ele nu----- —
tea II puse în valoare 
către antrenorul care-1 
șește acțiunea și forma 
în ultimă instanță, de 
care-1 conduce în fața' .
Iul. Pentru aceasta este nevoie 
ca profesioniștii curselor de trap 
să fie preocupați de stima pe 
care trebuie s-o poarte acestei 
meserii, precum șl de stima pe 
care trebuie să și-o ciștige din 
partea publicului. Ea este mai 
valoroasă decît licența în baza 
căreia activează. Subaprecierea 
laturii calitative a muncii consti
tuie o abatere gravă de la înde
plinirea normelor de conduită. 
De aceea unii dintre acești pro
fesioniști ar trebui să-și revizu
iască tn mod serios atitudinea, să 
renunțe absolut la acel familiarism 
neprincipial cu. o serie de jucă
tori, căci aceasta sapă la temelia 
încrederii pe care spectatorii ur
mează s-o aibă față de autentici
tatea curselor.

Am scris toate acestea deoarece 
după șapte reuniuni din stagiune 
— recte 51 de alergări — doar 
cîteva au constituit un spectacol 
de calitate, iar la capitolul regu-

laritate, oricîtă „perslbilitate" am 
fi dispuși să acordăm, variantele 
negative se cam înmulțesc în ciu
da paravanului unor nebănuite 
corectări de recorduri.

Pentru ieri ar fl de consemnat 
valoarea maximă in care-șl pre
zintă pensionarii Traian Marcu. 
de unde și esența dublului succes 
obținut. Cit privește cursele cai
lor de doi ani; au stirnit nedu- 

.. merire criteriile după care deși 
era vorba numai de DEBUTANT! 
s-au atribuit la plecare departa
jări de 20 și 30 de metil.

Rezultate tehnice : 1. Răvaș (T. 
Marcu) ; Hiroșlma ; 2. Nerval (D, 
Popa); Plutaș, Nepal ; 3. Vulpâ- 
șin (M. Stefănescu) ; Iarba, Fi
gurat; 4. Haricleea (I. Bănică); 
Siminel ; 5. Sonia (S. Onache). 
Felix ; 6. Sorg (T. Marcu), Jăra
tec ; 7. Hîrtop (G. Vasile), Ha
banera, Sfada; 8. Silva (I. To* 
deraș), Zagreb.

Foto: D. RADULESCU

Grivița Roșie —Steaua 16-3
cuplajului 
dimineață, 

reu- 
mă- 
din 
ca-

vor pu- 
decît de 
desăvir- 
și apoi, 
driverul 
publicu-

Niddy DUMITRESCU

Campionatul de motocros
Ieri, la Tg. Jiu, s-au desfă

șurat întrecerile etapei a III-a a 
campionatului național de moto
cros. Iată rezultatele tehnice: 
250 cmc : 1. CR. DOVIDS (Me
talul), 2. P. paxino (Steaua), 3. 
A. Ionescu (Steaua) ; '500 cthc . 
1. O. PUIU (St. r... Brașov),. 2. M. 
Dănescu (Steaua), 3. FI. Ștefan 
(Loc. PI.) ; 300 cmc : i. M. ZI- 
DARU (Steaua), 2. A. Pongratz 
(Voința Sibiu), 3. șt. Marin (Stea
ua). (M. Băloi, coresp,).

Meciul-vedetă al 
rugbystic de ieri 
disputat în... deschidere, a 
șit să răsplătească în mare 
sură curajul celor, puțini 
păcate, care au înfruntat
nicula ca de iulie ce transfor
mase 'stadionul Republicii în- 
tr-o plită. S-a jucat vioi, cu 
multe, acțiuni care reușeau să 
poarte balonul din apropierea 
unui but pînă tocmai lingă ce
lălalt teren de țintă — totul 
în același minut. Raportul de 
forțe a fost timp de 70 de mi
nute egal, ba chiar cu un ușor 
(poate chiar numai aparent ?) 
avantaj de partea steliștilor. 
Dar un meci de rugby durează 
80 de minute și grivițenii le-au 
amintit acest lucru in mod us
turător adversarilor lor: de la

3—3 in min. 73, Grivița Roșie 
a terminat învingătoare cu 
16-3 !

în esență, jocul își datorea
ză spectaculozitatea mai mult 
greșelilor comise de ambele 
părți, greșeli care au permis, 
alternativ, dominări teritoriale, 
închegarea unor acțiuni fru
mos concepute, dar la Steaua 
invariabil eșuate la un pas dc... 
fericire. Afirmația conține și 
explicația diferenței de scor și, 
totodată, de valoare, de poten
țial a celor două echipe : cind 
a avut asemenea ocazii, Gri
vița Roșie n-a... iertat. Regre
tele învinșilor n-au motiv să 
se amplifice prea mult, posi
bilitățile de ordinul atenției, 
al concentrării în faza de fi
nalizare pe care le au ei ac
tualmente fiind exact cele a- 
rătate ieri. In schimb,, campio
nii și-au onorat cartea de vi
zită tocmai. în acest domeniu, 
pentru că 
ne-o ? — 
prea bine, 
rit — nu 
fel — de 
greșelile celor cu care se în
trec, în pofida dificultăților de 
formație și chiar de formă 
prin care trec uneori.

Așadar, Grivița Roșie—Steaua 
16—3 (3—3), scor realizat prin 
punctele înscrise de Țibuleac 
(2 drop-goaluri și o transfor
mare), Irimescu .(transformare), 
Onuțu (încercare) și Șerbu (în
cercare) pentru învingători, 
respectiv Giugiuc (drop-goal) 
pentru Steaua. A arbitrat des
tul de bine Th. Witting-Bucu- 
rești.

In al doilea meci, Dinamo a 
dispus clar, dar la un scor mai 
mic decit se sconta, de Pro
gresul : 15—6 (6—0). Din pă
cate, străduința ambelor echi
pe de a juca frumos, cu un lo
gic surplus de valoare la în
vingători. au fost deseori ani
hilate de. arbitrajul, pe-alocuri 
de-a dreptul bizar, prestat ieri 
de V. Cișmaș.

L, 
— de ce n-am spu- 
nici ei n-au jucat 
Au înșă marele me- 
e o noutate, de alt- 
a fructifica prompt

G. RUSSU-ȘIRÎANU

Rezultate din seria a Il-a a 
diviziei A (Cupa Primăverii) : 
Farul Constanța — Agronomia 
Cluj 6—0 (3—0) ; Știința Petro
șeni — Politehnica Iași 6—11 
(3—3) ; Universitatea Timișoa
ra — Rulmentul Bîrlad (dispu
tat în cursul săptămînii) 14—3 
(3-0).

Teleajen — performerele etapei

m3
DIVIZIA A MASCULIN

Dina- 
Rezul- 
etapei.
victo-

Rafinăria Teleajen — 
mo Bacău 18—13 (9—5). 
talul constituie surpriza 
Ploieștenii au obținut o
rie meritată, avînd principalul 
realizator în Hovîrneanu, care 
a înscris 9 goluri. (I. Tănăses- 
cu — coresp.). Universitatea 
București - Politehnica Timi
șoara 12—19 (6—9). Victoria ob
ținută de timișoreni este pe 
deplin meritată. Cele mai mul
te goluri 
Gunesch 
și Gațu, 
(cite 4)
(M. B.). Dinamo București - 
Textila Cisnădie 34—14 (16—6). 
Au înscris: Costache (7), Mo
ser și Nica (6). Textila Cisnă- 
die nu a mai reeditat compor
tarea 
nirea

Alte 
ța — 
(9-9),

au înscris Stenzel (6), 
(5), pentru timișoreni 
Kicsid și Brașoveanu 
pent-u bucureșteni.

satisfăcătoare din întîl- 
cu Steaua. (G. Rangu). 
rezultate : C.S.M.. Reși- 

Dinamo Brașov 14—18 
Universitatea Cluj — 

Steaua București 14—21 (7—7).
DIVIZIA A FEMININ :

Rulmentul Brașov — Poli
tehnica Galați 12-6 (7-5). Bra- 
șovencele au cîștigat pe merit., 
avind inițiativa în tot timpul 
partidei. Principalele realiza
toare : Oancea (4) pentru Rul
mentul.și Oțslea (4) pentru Po
litehnica. (C. Gruia -- coresp. 
principal). Universitatea Buc. 
— Confecția S—7 (5—3). Studen
tele și-au luat revanșa după 
înfringerea suferită în toamnă. 
Principalele realizatoare: 
Furcoi (4) pentru Universitatea 
și Dumitrescu (3) pentru Con
fecția. (G. Ii.). Alte rezultate : 
Universitatea Timișoara — Mu
reșul Țg. Mureș 15—8 (8—2), 
Constructorul Timișoara — Pro
gresul Buc. 13—8 (8—4), Liceul 
nr. 4 Timișoara — Rapid Buc. 
9-11 (5-7). ’
REZULTATE ÎNREGISTRATE 

IN DIVIZIA. SECUNDA.
Masculin, seria I : Pedagogic 

Bacău — Agronomia Iași 19—13 
(9—8); Politehnica Galați —

Numai două recorduri in ultimele 
întreceri ale naționalelor

L
Au fost desemnați campionii 

: ~ de juniori la „libere"
participare numeroasă (176 de 
concurenți, din 32 de județe), 
bună organizare, asigurată de 
Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Con
stanța și arbitraje, cu mici 
excepții, corespunzătoare. O 
comportare excelentă au avut 
reprezentanții Jiului Petrila 
și Steagului roșu Brașov (an
trenori Gh. Pop și, respectiv, 
I. Mureșan) care au cucerit 
4 titluri. Remarcăm și o se
rie de concurenți din Bucu
rești, Tg. Mureș, Iași, Con
stanța, Lugoj, Odorheiul Se
cuiesc și Timișoara care la 
această ediție s-au prezentat 
bine pregătiți, iată cîteva din
tre ultimele rezultate: cat. 
48 kg : P. Ioniță (Buc.) b.p. F. 
Aței (Brașov), I. Carculea (Pe
trila) egal cu P. Ioniță: cat 
52 kg : Gh. Peter (Lugoj) b.t.

60V. Stamulea (Buc.); cat. 
kg: V. Hînțar (Rădăuți) egal 
cu I. Letchescu (Timișoara); 
cat. 65 kg: E. Cristian (Bra
șov b.p. M. Stan (Buc;); cat. 
70 kg : L. Ghyorghy (Tg. Mu
reș) b.t. E. Celal (Constanța); 
cat. 75 kg: I. Dumitru (Buc.) 
b.t. I. Toth (Odorhei); cat. 81 
kg: E. Dukas (Cărei) b.t. V. 
Tigănaș (Iași), V. Mihăilă 
(Brașov) b.p. M. Popa (Tîrnă- 
veni); cat. +87 kg ; N. Marcov 
(Constanța) b.p. L. Șimon 
(Tg. Mureș).

Primii trei clasați: cat. 48 
kg: 1. I. CARCULEA (Jiul 
Petrila), 2, P. Ioniță (Progre
sul Buc.); 3. F. Aței (St. r. 
Brasov); cat. 52 kg: 1. GH. 
PETER (ASMT Lugoj), 2. V. 
Maftei (Nicolina Iași), 3. V. 
Stamulea (Rapid Buc.); cat. 
56 kg: 1. M. APOSTOL (Pe-

trolul Ploiești), 2. Gh. Paras- 
chiv (St. r. Brașov), 3. D. 
Imre (Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc) ; cat. 60 kg : 1. FL. 
MOȚ (Jiul Petrila), 2. V. Hîn
țar (Tractorul Rădăuți), 3. I. 
Letchescu (C.F.R. Tim.) ; cat. 
65 kg : 1. E. CRISTIAN (St. r. 
Brașov), 2. M. Stan (Steaua), 
3. I. Mureșan (Metalul Bocșa 
Română); cat. 70 kg: 1. G. 
ANTONIE (Progresul Buc.), 2. 
L. Ghyorghy (Mureșul Tg. 
Mureș), 3.. E, Celal (Energia 
Constanța); cat. 75 kg: 1. I. 
DUMITRU (Viitorul Buc.), 2.
1. Toth (Lemnarul Od. Secu
iesc), 3. I. Tomuța (Rapid 
Deva); cat. 81 kg : 1. V. MI- 
HAILÂ (St. r. Brașov), 2. E. 
Dukas (Mecanizatorul Cărei), 
3. M. Popa (Unirea Tîrnă- 
veni); cat. 87 kg:.l. V. DU- 
MITRACHE (Nicolina Iași),
2. C. Receanu (St. r. Brașov),
3. E. Iancșo (Lemnarul Od. 
Secuiesc) ; cat. +87 kg : 1. 
ST. GHYORGHY (Mureșul 
Tg. Mureș), 2. N.' Marcov (E- 
nergia Constanța), 3. L. Și
mon (Mureșul Tg. Mureș).

Clasament general pe ju
dețe și municipii: 1. BUCU
REȘTI 35 p, 2. BRAȘOV 29 
p, 3. MUREȘ 18 p, 4. IAȘI 
17 p, 5. Hunedoara 16 p, 6. 
Timișoara 14 p.

T. RABȘAN

Campionatele naționale de 
haltere au continuat, fără să 
strălucească prin rezultate. La 
ultimele categorii s-au înre
gistrat doar două recorduri, 
unul realizat de Marin Cris- 
tea la „mijlocie" (322,5 kg la 
total) și celălalt obținut de 
Gh. Mincu la „grea" (172,5 kg 
la împins) ambele cu numai
2.5 kg superioare vechilor re
corduri naționale, ceea ce 
este, credem, extrem de pu
țin.

La categoria mijlocie, due
lul dintre M. Cristea și Șt. 
Pintilie s-a soldat în favoa
rea primului, după o luptă 
pasionantă. La „împins" ambii 
concurenți au terminat ’ 
egalitate (135 kg). Apoi 
„smuls", Cristea reușește 
kg în timp ce adversarul 
rămîne la 120 kg. La „arun
cat" Cristea se oprește la
162.5 kg. Pintilie ridică 160 
kg și încearcă apoi 167,5 kg 
pentru a cîștiga concursul. 
Ratează, și astfel campion al 
țării devine M. Cristea (Stea- 
uă) cu un total de. 422,5 kg 
urmat de Șt. Pintilie (Dina
mo). cu 415 kg. Pe locul III, 
M. Șerbu (Olimpia) la o di
ferență apreciabilă (352,5 kg.)

Atractivă a fost disputa din
tre Gh. Teleman (Dinamo) și 
Herghelegiu (CSM Cluj) din 
cadrul categoriei semigrea. 
De la început, dinamovistul

la 
la

125 
său

ia un avans de 5 kg (la îm
pins). Teleman își mărește 
„distanța" la „smuls" cu încă 
2,5 kg. Astfel, la „aruncat", 
pentru a cîștiga întrecerea, 
Herghelegiu trebuia să ridi
ce cu 10 kg mai mult decît 
adversarul său. La prima în
cercare, Teleman ratează 160 
kg în timp ce clujeanul ridi
că 162,5 kg. Apoi, dinamovis
tul reușește 160 kg și 165 kg. 
Herghelegiu riscă și intră la 
175 kg, dar ratează. Clasa
ment : 1. Gh. Teleman (Dina
mo) 437,5 kg, 2. S. Herghele
giu (CSM Cluj) 427,5, 3. L. 
Kotlar (Rapid) 382,5 kg.

La „grea", ca dc bicei, Gh. 
Mincu s-a luptat el însuși cu 
propriile recorduri. N-a reu
șit decît unul (172,5 kg la 
„împins") și acela acordat cu

indulgență de doi arbitri 
(Szatmari și Tabarcea) față 
de o decizie — corectă — 
contra (Purcărea). Apoi a 
„smuls" doar 120 kg iar la 
„aruncat" a rămas la 175 kg. 
Clasamentul care urmează ne 
dezvăluie lipsa unui alt greu 
de valoare care să-1 concu
reze pe actualul campion și 
recordman : 1. Gh. Mincu
(Dinamo) 467,5 kg, 2. I. Vlă- 
dăreanu (Olimpia) 405 kg, 3. 
N. Bancilă (Rapid) 360 kg.

★
Campionatul s-a încheiat cu 

un concurs republican de cul
turism (pregătire fizică gene
rală) care din păcate nu se 
bucură de o prea mare popu
laritate, deși pe tot globul 
utilitatea acestei discipline 
este unanim recunoscută. Din
tre cei 16 concurenți, pe pri
mele locuri s-au clasat : 
Parnavelas (Rapid Oradea) 
grupa celor pînă la 1,68 
și Gh. Teleman (Dinamo) 
cei peste 1,68 m.

A. 
la 
m 
la

Ion OCHSENFELD

Dinamo și Steaua 
își rotunjesc golaverajele

tuptă sub panou în meciul
I.C.F. — Steaua 

Foto: V. BAGEAC

lui, eșecul înregistrat de oră- 
deni, chiar în fief-ul lor, i-a 
plasat pe aceștia iremedia
bil în divizia B, .în vreme ce 
victoria Farului asupra Co
merțului Tg. Mureș i-a sal
vat pe constănțeni de la re
trogradare.

Dar, iată rezultatele, înso
țite de succinte comentarii.

I.C.F. — STEAUA 72—68 
(27—33, 59—59). Ambele echi
pe au început partida cu 
foarte multă prudență. Ca ur
mare, numărul aruncărilor 
din acțiune la coș a fost des
tul de mic, iar în min. 6 ta
bela de scor indica rezultatul 
de 4—4. A urmat o luptă în- 
dîrjită, în care încordarea 
nervoasă a fost extremă, dar 
fără a influența disciplina. 
Spre sfîrșitul primei reprize, 
campionii au punctat mai 
precis, în special prin Cîm- 
peanu, și au terminat cu un 
avans de șase puncte. La re
luare, studenții s-au apropiat 
pas cu pas și, în min. 27, au 
obținut egalarea: 42—42. A- 
poi, după două-trei minute 
de echilibru, lcefiștii au acu
mulat un avans de cinci punc-

ultime cinci minute, studenții 
forțează coșul, pătrund, ă- 
runcă de la semidistanță și 
chiar de la distanță și obțin 
victoria, datorită căreia au 
urcat pe locul III în, clașș;

mentul general. Au înscris : 
Tărău 25, Scorțescu 8, Nedef 
4, Spiridon 10, Strugaru 2, 
Podvarcu 11, Irimie 12 pen
tru I.C.F., respectiv Cîmpeanu 
13, Nosievici 22, Savu .12, Bg- 
rău 15, Gheorghe 3, Popa 2, 
Novacek 1. Apreciem ca po
zitivă intenția arbitrilor Cor
nel Negulescu și Petre Ma
rin de a lăsa jocul mai cursiv, 
(d.st.)

DINAMO — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 83—66 (42—35). 
Al doilea meci al cuplajului 
baschetbalistia divizionar din 
sala Dinamo a însemnat pen
tru gazde un galop de sănă-

I. C. F. a învins pe Steaua
Echipele masculine de bas

chet, participante la divizia 
A. au susținut ieri una. dintre 
cele mai interesante etape ale 
întregii competiții. Cele mai 
multe meciuri aveau o im
portanță decisivă în disputa 
pentru ocuparea locurilor 
fruntașe sau pentru evitarea 
retrogradării. în linii mari, 
apele s-șu limpezit. Prin în- 
frîngerea suferită de Steaua 
în fața I.C.F.-ului. Dinamo 
București s-a detașat și, în 
mod normal, nu mai poate 
pierde titlul de campioană a 
țării. La rîndul lor, icefiștii 
și-au asigurat locul în turneul 
final, avînd chiar mari șanse 
de a cueeri medaliile de 
bronz. în coada elasamentu-

A.S.A. Tg. Mureș 21—12 (11—7); 
Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Voința București
11— 9 (6-5); Politehnica Bucu
rești — Rapid București 19—24 
(9—13); Politehnica Brașov — 
Tractorul Brașov 17—20 (8—10). 
Seria a Il-a: Timișul Lugoj — 
Știința Petroșeni 25—14 (13—6); 
Tehnometal Timișoara — Uni
versitatea Timișoara 16—13 
(9—6); Medicina Tg. Mureș — 
Metalul Copșa Mică 18—12 
(8—6); Gloria Arad - Universi
tatea Craiova 21—12 (7—6).

Feminin, seria I: Pedagogic 
Bacău — I.C.F. București 3—19 
(1—6); Politehnica Iași — Șc. 
sp. Ploiești 8—7 (5—2); Spartac 
Constanța — Politehnica Bucu
rești 6—11 (4—6); Universitatea 
Iași — Șc. sp. nr. 2 București 
15—12 (6—8); Șc. sp. Buzău — 
Textila Buhuși 11—17 (3—7).
Seria a Il-a: Științe Economice 
— Constructorul Baia Mare
12— 9 (6—4); Șc. sp. Petroșeni —
Voința Odorhei 7—7 (4—4);
C.S.M. Sibiu — Universitatea 
Cluj 14—9 (5—5); Voința Sighi
șoara — Universitatea II Timi
șoara 15—7 (7—3); Universitatea 
Craiova — Universitatea II 
București 12-10 (8—5).

PERFORMANTE REMARCABILE

(Urmare din pag, 1) 
dinamoviștilor care, aproape că 
se și pot considera ciștigători 
ai competiției.

Rezultate individuale : BĂR
BAȚI : 200 m : Gh. Zamfirescu 
(S) 21,5, C. Nichifor (D) 21,8 ; 
800 m: Gh. Ungureanu (D) 
1:51,9, I. Damaschin (S) 1:52,4 ; 
5000 m : A. Barabaș (D) 14:21,0, 
N. Mustață (D) 14:21,6, Ov.
Lupu (S) 14:50,8; 10 km marș: 
L. Caraiosifoglu (D) 47:09,2, V. 
Ilie (D) 49:14,8 ; 400 mg : I.
Rățoi (D) 52,4, D. Coama (D) 
53,5, I. Burcă (CAU) 55,1 ; 
lungime : V. Jurcă (D) 7,38 (!), 
V. Mureșan (S) 7,31 ; prăjină : 
P. Astafei (S) 5,01, D. Piștalu 
(D) 4,90, Cr. Ivan (D) 4,70 ;
disc : I. Naghi (S) 56,26, Z. 
Hegheduș (D) 47,98; ciocan:
Gh. Costache (D) 63,20, V. Ti- 
bulschi (D) 62,98 ; FEMEI :
200 m : A. Petrescu (S) 25,9, R. 
Marinescu (D) 26,2 ; 800 m : V. 
Gabor (CAU) 2:12,5, I. Szacacs 
(CAU) 2:14,6 ; 80 mg : V. Vis- 
copoleanu (S) 11,6, El. Vintilă 
(D) 11,7, S. Anghelescu (S) 11,8; 
înălțime : D. Radu (S) 1,63 ;
greutate: L. Oros (S) 13,12, El. 
Lefter (CAU) 13,09 ; suliță : I. 
Stancu (D) 51,20, M. Ciurea (D) 
44,60, El. Prodan (CAU)

PITEȘTI
Dintre performanțele 

gistrate se detașează cea 
limpiei Cataramă (Argeș) 
runcarea discului — 53,72 m. 
în rest : BĂIEȚI 110 m g. — 
Adalbert Schneider (Tim.)
14.8 ; 400 m : — Emil Tobias
(Tim.) 49,5 ; 1500 m : — Orț- 
vin Scheible (Br.) 3:53,0 ;
3 000 m obstacole — Gheorghe 
Cefan (Br.) 9:01,2 ; sulița — 
Marian Dimitrie (Tim.) 63,56 
m ; ciocan — Ștefan Șișcovici 
(Br.) 59,18 m: disc — Vasile 
Sălăgean (Br.) 52,98 rn. FETE1 
100 m. — Viorica Dinu (Ag.)
12.4 ; 400 m : — Adriar1 San
du (Br.) 58,8; 80 m g: — 
Viorica Dinu (Ag.) 11,2.

ILIE FEȚEANU, 
C. GORCIU, coresp.

CLUJ
Cîteva cifre remarcabile con

semnate Ia încheierea întrece
rilor dintre formațiile Cluj — 
.Rapid — Metalul. în afara ce
lei obținute la disc (55,88 m) 
de către Lia Manoliu, se im
pun atenției noile recorduri de 
junioare realizate de Doina Bă- 
'descu (55,3 s pe 400 m) și Ma
riana Goth (24,4 s pe 200 m), 
performanța Ilenei Silai la 
800 m (2:07,1) ca și cea a lui 
Vasile Sărucan la lungime 
(7,63 m). Alte rezultate: BĂR
BAȚI : 100 m: “ 
10,6 ; 200 
400 m: D. Grama
800 m : Fl. Purghel (C) 1:51,2, 
I. Nicolae (R) 1:52,4; 1500 m : 
C. Bloțiu (R) 3:54,0, R. Rusu 
(C) 3:54,0; 5000 m: I. Căpraru 
(C) 14:56,6 ; 3000 m ob. : 
praru 8:58,6 ; 110 mg : K. 
col (C) 14,9, St. '
14.9 ; 400 mg : V.
53,7 ;
7,63, M. 
Ciochină 
A- Șepci 
49,36 ; 10
(M) 48:46,2 ; FEMEI:
M. Goth (M) 12,2 ; 200 m : Goth
24.4 ; 400 m: D. Bădescu (R) 
55,3, I. Silai (C) 55,4, A. lacob 
(C) 57,5, C. Berna (M) 58,0, M. 
Linca (M) 58,6 ; 800 m : I. Silai 
2:07,1, Berna 2:11,7, Linca 2:14,3; 
80 mg: FI. Iușan (C) 
înălțime: V.
greutate: El. Elie (M) 14,65; 
L. Manoliu (M) 13,82.

A, PALADE-URSU, coresp.

44,08.

înre- 
a O- 
la a-

STEAUA — RAPID 7—2 
(2—1, 0—0, 2—0, 3—1). Autorii 
golurilor: Szabo 2, Firoiu 2, 
M. Popescu, Neacșu, Țăranu 
de la învingători, Chirvăsuță 
și P.usu de la învinși. Bun ar
bitrajul dr. I. Drăgan (Buc.). 
Cel mai important meci al eta
pei a prilejuit poloiștilor de la 
Steaua o victorie clară, care îi 
menține în cursa pentru titlu 
(au cel mai bun golaveraj la 
ora actuală, și nu au cunoscut 
încă înfringerea). în, ciuda di
ferenței de scor, feroviarii au 
făcut o partidă curajoasă timp 
de 13 minute, rezistînd aproa
pe eroic atacurilor dezlănțuite 
de „7“-le militar. La scorul de 
2—1 pentru Steaua însă, Rusu 
a tras în bară o lovitură de 
la 4 metri (I). A fost momen
tul decisiv al meciului, deoa
rece în continuare (ne aflam 
în repriza a treia), Szabo și 
coechipierii săi au zburdat pur 
și simplu în fața unei echipe 
ale cărei aripi ne-au părut 
complet retezate.

I.C.F. — VOINȚA CLUJ 6—4 
(0—1, 2—1, 2—1, 2—1). Au în
scris : Schilka 2, Popescu 2, 
Bancu, Călin pentru I.C.F. și 
Rusu 3, FillSp pentru Voința. 
A condus autoritar Gh. Dumi
tru (Buc.). Oaspeții au început 
promițător, conducînd 
primul „sfert" cu 1—0. A fost 
suficient însă un gest necuge
tat al lui Szilagy (a lovit cu 
pumnul un adversar), pentru 
ca Voința să se trezească, din 
repriza secundă și pînă La sfîr
șitul meciului, în inferioritate 
numerică (clujeanul a fost eli
minat fără drept de înlocuire). 
Bucureștenii, profitînd de imen
sul avantaj creat, au dominat 
evident, preluînd conducerea, 
dar nu s-au putut desprinde 
de adversari. Mai mult, la si
tuația de 4—3 pentru I.C.F., 
clujenii au avut o situație ex
celentă de a restabili egalita
tea, dar Rusu a ratat o lovi
tură de la 4 metri. Finalul a 
aparținut studenților, aceștia 
obținînd, în condițiile arătate 
mai sus, două puncte prețioase.

DINAMO BUCURF^TI — 
IND. LINII TIMIȘOARA 17—1 
(3—0, 7—0, 2—0, 5—1). Au
marcat: Popa 6, Mărculescu 3, 
Zamfirescu 2, Mihăilescu 2, 
Gyorgy 2, Grințescu și Hasta

evoluția sa la un nivel tot 
mai ridicat. Au înscris : Cer
nea 18, Viciu 6, Cîmpeanu 1, 
Albu 18, Giurgiu 2, Diaco- 
neșcu 4; Novac 32, Vissner 2 
pentru, Dinamo, respectiv Du- 
descu 5, Haneș 6, Jekely 25, 
Moliri 2, Niculescu 8, Popa 6, 
Purcăreanu 11, Georgescu 
Au arbitrat Gh. Dinescu 
I, Șerbănescu. (P. Iv.).

FARUL constanța 
COMERȚUL TG. MUREȘ 
67-—52 (24—20). Constănțenii 
au obținut o victorie pe de
plin meritată, datorită în spe
cial jocului excelent practicat 
de Aurel Popovici. Au arbi
trat bine M. Tănăsescu (Bucu
rești) și M. Vodă (Galați). (L. 
Bruknbr, coresp.)

CRIȘUL ORADEA — UNI
VERSITATEA CLUJ 55—69 
(25—42). Evident mai buni, 
cltijehii au condus permanent 
și au cîștigat comod, spulbe- 
rînd orădenilor orice speranță 
de a rămîne în prima divizie. 
Cei mai buni: Demian, Prie 
și Ruhring de la Universita
tea, respectiv Bencze și Dol- 
han. (V. Sere, coresp.).

POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
73—67 (33—38). Miza partidei 
a influențat negativ evoluția 
gazdelor 
șit s-au

, prompt 
Cei mai 
roneanu, 
respectiv Motaru, Chivulescu 
și Ghentz. (D. Diaconescu, 
coresp,).

UNIVERSITATEA
ȘOARA

m:
B. Iliescu (M) 
Iliescu 21,5;

(C) 48,9 ;

3.
Și

LAȘI — 
GALAȚI

care, însă, spre sfîr- 
impus și au speculat 
greșelile oaspeților, 
buni: Vișioianu, Vo- 
Mihailov de a ieșeni,

după

siu de la Dinamo, Laszlo de la 
Ind. linii. Deși lipsiți de apor
tul a 5 titulari, campionii au 
inscris ieri dimineață scorul- 
record al campionatului. A fost 
o luptă inegală, în care arbi
trul H. Iacobini (dacă regula
mentul ar fi prevăzut un ase
menea lucru) ar fi trebuit să 
dicteze K.O. tehnic...

CRIȘUL ORADEA — VAGO
NUL ARAD 6—3 (2—0, 
3—1, 0—1). Realizatori:
gyel 3, Alexandrescu, 
Hegyesi de la orădeni și Lesai 
2, Kontor de la arădani. Bun, 
arbitrajul lui L. Weinreich 
(Tim.). Crișul a realizat a doua 
victorie consecutivă, la capătul 
unui meci pLăout, cu multe 
faze spectaculoase. (P. Lorincz- 
coresip.).

1-1,
Len- 

Muth,

Szatmari 
Mihăiescu
Sărucan
(R) 7,53,

că- 
So- 
(C) 
(R) 
(O 
s.

400 mg 
lungime :

Zaharia
(M) 7,29 ; înălțime:
(C) 2,05 ; disc : Socol 
km marș : V. Farcaș

100 m :

11,9 ;
Bonei (R) 1,70;

Cooperativa AUTOMECANICA 
(Sediul Central str. Marin Serghiescu 
nr. 12—telefon 12.55.61) execută:
1. - REPARAȚII DE

kilometraje - aparate de temperatura - apa
rate de bord pentru toate tipurile de auto
turisme prin unitățile din : Cai. Floreasca 234 
- tel. 33.43.52, B-dul Aerogării 
tel. 33.16.21, Secții specializate.

2. - REVIZII ÎN GARANȚIE si
DE MOTOCICLETE și MOTORETE CARPAȚI- 
Garanții în exclusivitate pentru București. Re
parații și încărcări de acumulatori prin uni
tatea din Cal. Plevnei 136-138 - tel. 13.68.26.

3. - SUDURĂ LA CALD LA BLOCURI AUTO DIN 
FONTA Șl ALUMINIU. Reparațiuni de arcuri

auto lamelate și spirale. Tinichigerie și vop- 
sitorie auto - prin unitatea din Sos. Berceni 
nr. 7 - tel. 23.44.82.

tate spre titlul național. An
trenorul Dan Niculescu a ru
lat majoritatea jucătorilor pe 
care îi are la dispoziție și, 
înaintea turneului, final,, și . .a 
întîlnirii cu Steaua din ul- . UNIVERSITATEA TIM.I- 
tima etapă, poate aștepta îi- ȘOARA — RAPID BUCU-
niștit evenimentele. Studenții REȘTI 82—93 (40—44). După
au jucat deschis și, împreună o primă repriză de baschet
cu partenerii de întrecere, au excelent (acțiuni rapide, a-
oferit o partidă plăcută. Din- runcări precise), au urmat 20
tre protagoniști, evoluția cea de minute în care studenții
mai bună a avut-o Novac, au greșit destul de mult. Ra-
care a încercat ți a reușit ac-' pidiștii au fost foarte prompți 
țiunl deosebite, atît de sub pe contraatac și au înregis- 

'...... trat o victorie pe deplin me
ritată,, De menționat că Spă- 
taru . și Pușcașu (Universita
tea) au fost eliminați de ar
bitrii V.‘ Chioreanu și I. Știr
bii pentru atitudine ireveren
țioasă. (P. Arcan, coresp,

te cu care au pășit în final. 
Din cauza tensiunii nervoase, 
jocul a devenit neclar, pre
sărat cu greșeli de tehnică, 
uneori copilărești. Acest as
pect a fost pregnant asupra 
tuturor jucătorilor și chiar și 
asupra lui Nosievici, de obi
cei imperturbabil. După cîteva 
minute în care acțiunile au 
suferit ca spectaculozitate, 
dar dîrzenia jucătorilor a .
sporit proporțional, Steaua a panou, cît și din apropierea
reușit să egaleze. Avînd min- lui. Elevii lui Văsile Popescu

■ — • ’ <• . . au jucat ț,jne și au făcut tot '
ce se putea în fața unui ad
versar evident mai bun. Popa, 
de la un meci la altul în 
creștere, Jekely nu este ce a 
fost în anul trecut, iar FI. 
Niculescu atrage atenția prin principal).

gea și 30 de secunde disponi
bile, se părea că I.G.F. va 
obține totuși victoria în limi
ta celor 40 de minute. Dar, 
secundele au trecut și atacul 
a fost ratat, astfel că au fost 
necesare prelungiri. în aceste

38 (Băneasa)
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JIUL — DINAMO 
BUCUREȘTI 6—1 (0-6) 

PETROȘENI, 12 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Stadion Jiul, bun. Timp ex- 
eelent. Spectatori : aproxima
tiv 10 000. A arbitrat Cornel 
Nițescu (Sibiu) (deci
zii eronate). A înscris Haidu 
(mln. 60).

JIUL: Căunei « (min. S3 
Zamfir 6) — Talpai 7, Geor- 
gevici 7, Stoker 6, Mihai 7, 
Grizea 7, Sanda 8, Peronescu 
8, Libardi 7, Ionescu 7 (min. 
71 Toia), Naidin 7.

DINAMO BUC. : Datcu 9 — 
Popa 9, Boc 8, Dinu 9, Ștefan 
8, Ghergheli 8, Stoenescu 7, 
Pîrcălab 8, Varga 8, Dumitra
che 6. Halda 10.

Cu un minut înainte de pauză, 
Georgevlci trage violent de la 
40 de m, dar balonul șterge 
bara. în acest răstimp, bucu
reștenii se apără corect, funda
șii joacă ireproșabil ca plasa
ment și execuții tehnice, iar 
înaintașii construiesc acțiuni 
nuanțate, dar puțin amenință
toare pentru Căunei.

în repriza secundă, băieții 
lui Coidum sînt la fel de am
bițioși, în timp ce oaspeții de
vin din ce în ce mai lucizi, mai 
inventivi. După ce, tn min. 49, 
arbitrul Cornel Nițescu anu
lează, pe motiv de ofsaid, un

Meoi dominat de conjunc
tură. Dinamoviștii aveau obli
gația morală să se prezinte la 
reuniunea jubiliară a clubului 
cu lumina unei proaspete vic
torii în priviri, iar Jiul voia să 
curețe în apele unui succes 
urmele apăsătoarei lnfrîngeri 
de la București. Dominantele 
partidei: dîrzenie, asprime în 
contact cu adversarul, marcaj 
sever în zonă sau om la om, 
deplasare permanentă a jucă
torilor pentru eliberarea de 
sub tutela apărătorilor necru
țători.

In prima repriză, Jiul a do
minat, Peronescu ratînd în 
min. 23 o mare ocazie de gol 
(mingea s-a prelins pe lîngă 
bară). Peste două minute, tot 
Peronescu schimbă jocul de pe 
dreapta pe stingă, și Sandu, 
venit din urmă, trage un șut 
formidabil, pe care numai elas
ticitatea și reflexul lui Datcu 
aveau să-l devieze în corner.

CLASAMENT „A-
1. Steaua 23 12 6 S 40—24 30
2. F.C. Argeș 23 12 4 7 34—19 28
3. Din. Buc. 23 11 5 7 26—23 27
4. Petrolul 23 12 1 10 25—24 25
5. U.T.A. 23 10 3 10 21—19 23
6. Rapid 23 9 5 9 29—28 23
7. Jiul 23 10 3 10 31—31 23
8. Din. Bacău 23 11 1 11 28—34 23
9. Farul 23 9 4 10 32—26 22

10. „U“ Cluj 23 9 4 10 27—32 22
11. „U« Craiova 23 10 1 12 26—28 21
12. Progresul 23 8 9 22—27 20
13. A.S.A. Tg.M. 23 5 8 10 22—36 18
14. Steagul r. 23 6 5 12 15—27 17

rile net superioare ale dlna- 
moviștilor. Demarcări inspi
rate, o fluidă circulație a jucă
torilor, suite de pase precise 
și oportune între Popa, Sher- 
gheli, Pîrcălab, Varga, Dumi- 
tradbe, Haidu, angajament fi
zic total din partea majorității 
jucătorilor — iată elementele 
deferminante ale marilor oca
zii de gol pe sare și le-au creat 
bucureștenii (Dumitrache tn 
min. 68, 69, 71, Varga min. 
68). Jiul va ataca vehement în 
toată această repriză, dar Pe
ronescu, Libardi, Naidin și cei
lalți sînt prea crispați și re
petă anumite greșeli tactice, 
dintre care ridicarea mingii la 
finalizare e cea mai flagrantă

ANTRENAMENTUL LOTURILOR A SI DE TINERET
cesar ca Împreună cu Dinu să fie chemat la lot și celălalt 
dinamovist, Ghergheli. In ceea ce privește atacul, doar Sasu 
a dat randament. Pentru postul de vlrf de atac credem că 
ar fi utilă și verificarea lui Dumitrache. La Pîrcălab proba
bil că se gîndesc și selecționerii, ceea ce înseamnă că linia 
de atac ar putea fi alcătuită din: Pîrcălab, Dumitrache și 
Sasu. în rest: Coman — Ivăncescu, Barbu, Hălmăgeanu, De- 
leanu — Ghergheli, Dinu, Grozea...

în deschidere LOTUL DE TINERET (care va evolua joi 
in campania echipei Congo Kinshasa) a jucat cu formația de 
tineret-rezerve a Progresului, de care a fost întrecută — In 
trei reprize a 30 de minute — cu 4—0 (0—0, 2—0, 2—0). Re
zultatul final vorbește de la sine despre comportarea slabă 
a „tineretului". Au jucat următorii : Moldovan — Crețu, Anca, 
N. Ionescu (min. 35 Cojocaru), Cojocaru (min. 31 Păciulete) — 
Ștefănescu (min. 31 Dincuță), Olteanu — Pantea (min. 31 
Radu), Radu (min. 31 Alecu), Tătaru, Jercan (min. 31 Panici). 
Antrenorii D. Schileru și V. Mărdărăscu vor putea folosi joi 
și pe Gemea, Cuperman, Boc, Șchiopu etc.

Meciurile pe care loturile A și de tineret le vor susține 
miercuri și joi cu Allemania Aachen și, respectiv, Congo 
Kinshasa vor constitui ultimele verificări înaintea meciurilor 
cu selecționatele Olandei ț5 iunie) și Suediei (23 mai).

Nedispuși să petreacă o duminică fără fotbal, cîteva sute 
de iubitori ai sportului din Capitală au fost prezenți ieri pe 
terenul din str. Dr. Staicovlci la antrenamentul loturilor re
prezentative. LOTUL A a avut ca sparing-parteiner prima 
echipă a Progresului, pe care a Intrecut-o cu 3—0 (2—0) prin 
punctele Înscrise de Grozea (min. 9), Oblemenco (min. 17) și 
Sasu (min. 62).

Au intrat pe teren: Coman — Ivăncescu, Barbu, Hălmă- 
geanu, Mocanu — Grozea, Dobrin, Dumitriu III — Sasu, 
Oblemenco, Kallo. Echipa și-a organizat jocul tot după for
mula 1—4—3—3, avînd de astă dată la mijloc pe Grozea (mij
locaș de sprijin), Dobrin și Dumitriu III. Din min. 35 însă, 
cînd Dobrin a acuzat o entorsă la gleznă, a fost introdus Pexa 
(cu rol de acoperitor în fața fundașilor centrali), eliberindu-1 
pe Grozea de sarcinile inițiale și restituindu-1 ofensivei.

După pauză, Sătmăreanu a luat locul lui Ivăncescu, iar 
Adam l-a schimbat pe Oblemenco. Abordînd jocul ca pentru 
un simplu antrenament, majoritatea componenților lotului 
s-au menajat, amînlnd verificarea propusă pentru miercuri, 
ziua meciului amical cu Allemania Aachen. Cîteva concluzii 
se impun totuși: prin accidentarea lui Dobrin și datorită fap
tului că Dumitriu IU nu arată o formă acceptabilă apare ne-

gol înscris de Haidu, peste 
cîteva secunde are loc acțiu
nea decisivă : Dumitrache, de- 
marcat pe dreapta și lansat în 
adîncime, centrează peste apă
rarea Jiului surprinsă într-un 
moment de dezorganizare. Hai
du, care avea să facă în a- 
ceastă partidă o adevărată 
creație tactică, intuiește, preia, 
trage, Căunei respinge greșit 
și tot Haidu Interceptează și 
înscrie.

Soarta partidei va fi pecet
luită în continuare de realiză-

(în fața detentei lui Boc, Dinu, 
Datcu și Popa, aproape imba
tabili în aer ca și pe pămint).

în finalul partidei, Dinamo 
va păstra balonul prin pase 
oare macină nervii adversaru
lui și consumă secunde, în 
timp ce riposta Jiului rămîne 
puternică, dar întunecată de 
presimțirea înfrîngerii.

Romulus BALABAN

IN DIVIZIA B (min. 20) și Moraru (min. 50). 
A arbitrat bine M. Nită — 
Buc. (C. VÎRJOGHIE — co
respondent).

Politehnica lași
amenințată la șefie

multe neregularități (s-au co
mis 44 de faulturi). în pri
ma repriză, gazdele domină 
și deschid scorul prin Kun 
II (min. 10). Cu 10 minute 
înainte de sfîrșitul partidei, 
Miilroth egalează la o învăl
mășeală. A arbitrat satisfă
cător P. Badea — Brașov. 
(I. BOITOȘ — coresp.).

Fază din meciul de fotbal dintre T.U.G. Buc. — Flacăra roșie
Foto :

Vagonul Arad 
își menfine avansul

POLITEHNICA GALAȚI— 
FLACARA MORENI 1—0 
(1—0). Partidă viu disputată, 
de bun nivel tehnic. Unicul 
gol a fost înscris de Stancu 
(min. 3). în min. 33, gălățea- 
nul Stătescu a ratat 
nalti. A arbitrat bine 
nușaride — Buc. (S. 
STANTINESCU și T. 
POL — coresp.).

un pe- 
C. Ma-

CON- 
SIRIO-

MINERUL B. MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—2 
(2—1). Partidă de nivel teh
nic scăzut. Cele două apărări 
au jucat foarte 
marcat: Bohoni 
Zorescu (min. 30) 
și Mosoni (min.
Minerul, Fodor (min. 32) și 
Seceleanu (min. 57) pentru 
C.F.R. A arbitrat bine I. Cîm- 
peanu — Cluj. (T. TOHĂTAN 
— cor-7>. principal).

slab. Au 
(min. 19), 
— autogol 
62) pentru

SERIA I Ion Constantin (Elecitroni-

POLITEHNICA BUCUREȘTI- 
ELECTRONICA OBOR

1—2 (1—0)
Despre meci, foarte puțin. 

Adică, direct proporțional cu 
calitatea fotbalului practicat 
de cele două formații (frun
tașe ???): execuții .tehnice de
fectuoase, tendință de durita
te din primele minute, joc 
mai mult individual, 
orizont, 
cronicar 
amintim 
lurilor : 
min. 33, 
— min.

îndatorirea 
ne 

doar 
Savu 

Ștefan
58

fără 
de 
să 

go-
obligă 

autorii
(Politehnica) 
(Electronica) 

din 11 m

METROM BRAȘOV—CHI
MIA Rm. VILCEA 2—2 (1—1). 
Toate cele patru goluri au 
fost marcate de... oaspeți. 
Pentru Chimia a înscris Stă- 
nescu (min. 28 și 75) iar pen
tru brașoveni au marcat Mo- 
trescu (min. 36) și Drăgușin 
(min. 85) — două autogoluri. 
(C. GRUIA — coresp. princi
pal).

A.S. CUGIR — C.F.R. CLUJ 
2—1 (0—1). Oaspeții atacă 
mai mult în prima repriză 
și deschid scorul prin Pe
trescu (min. 43). După pau
ză, gazdele 
Boroș (min. 65) și înscriu 
golul victoriei prin Safar în 
min. 88. Bun arbitrajul lui 
V. Dumitrescu — București. 
(M. VlLCEANU — coresp.).

egalează prin

stu- 
era 
flu- 
în- 

a

0 ETAPA A GAZDELOR IN DIVIZIA C
r

Seria Sud
PROGRESUL BRAILA — 

DUNĂREA GIURGIU 4—1 
(2—0). în ciuda căldurii exce
sive, 12 000 de spectatori au 

-fost prezenți la această în- 
tîlnire care Ie-a dat satis
facție doar din punctul de 
vedere al rezultatului. Parti
da a fost mai echilibrată de- 
eît arată scorul. Atacan- 
ții Progresului, în vervă, au 
fost bine dirijați de Ciupitu. 
Au înscris : Iancu (min. 8, 
83). Balaban (min. 21) și Ia- 
eob (min. 85, autogol) pentru 
gazde, respectiv Mustață 
(min. 65). A condus foarte 
bine C. Petrea — București. 
(N. Costin, coresp. principal). 

, T.U.G. BUCUREȘTI — 
. FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI 0—0. Cu ocazia aces
tui meci a fost inaugurată și 
noua bază a sportivilor de la 
Trustul de utilaj greu. Parti
da nu a corespuns, din pă
cate. așteptărilor. Prima re
priză a dat loc la un joc pru
dent, lipsit de interes. După 
pauză, cu toate insistențele 
fotbaliștilor de la T.U.G., 
soldate prîntr-o „ploaie" de 
lovituri de colț, scorul rămî
ne alb. (N. Tocacek, coresp.).

RAPID C. F. BUC. — 
ELECTRICA CONSTANȚA 
3—1 (2—1). Meci dinamic,
destul de echilibrat, cu ac
țiuni ofensive de ambele 
părți. Au înscris : Dinu (min. 
9). Berekmery (min. 12), Cu- 
conea (min. 84) pentru Ra
pid C.F., respectiv Lungu 
(min. 17). Foarte bun arbi
trajul lui M. Iorgulescu — 
Pitești. (C. Fufu, coresp.).

Ș.N. OLTENIȚA — RAPID 
PLOPENI 4—0 (2—0). Au în
scris : Stamanichi (min. 1, 
36), Papari (min. 76) și Lau- 
rențiu (min. 81). (M. Voicu, 
coresp.).

CHIMIA TURNU MĂGU
RELE—OLTUL SF. GHEOR
GHE 2—0 (1—0). Au marcat: 
Măican (min. 7) și Catană 
(min. 50). (D. Gruia, coresp.).

METALUL TÎRGOVIȘTE— 
I.M.U. MEDGIDIA 1—0 (1—0). 
A marcat: Buciumeanu (min. 
41, din 11 m). (M. Avanu, 
coresp. principal).

VIITORUL FIENI — STU
FUL TULCEA 2-0 (1—0).

(2—0). Gazdele, aflate în ur
mărirea liderului, de care îi 
despart doar un punct, au 
prestat un joc de bună cali
tate, obținînd o nouă și pre
țioasă victorie la scor. Scorul 
este deschis în min. 5 de că
tre Jimboreanu, care trimite 
mingea, la un corner, cu 
capul, în plasă. în min. 34, 
Gali majorează scorul la 
2—0. La două minute după 
reluare, tabela de marcaj 
indică 3—0, în urma golului 
realizat de Chirițescu. Oaspe
ții insistă ceva mai mult în 
atac și reușesc să reducă 
handicapul prin punctul în-

din Călan a pierdut meciul 
fiind suspendată de federa
ție pe o etapă).

ETAPA VIITOARE (19 MAI)

Electroputere Craiova — Mine
rul Anina, Minerul Lupeni — 
U.M. Timișoara, C.F.R. Caran
sebeș — A.S.A. Sibiu, Tractorul 
Brașov — Progresul Corabia, Chi
mia Făgăraș — Progresul Stre- 
haia. Victoria Tg. Jiu — Victoria 
Călan, Mureșul Deva — Metalul 
Tr. Severin.

Seria nord
MEDICINA CLUJ —MINE

RUL BAIA SPRIE 4—0 (1—0). 
Fotbaliștii clujeni s-au între
cut pe ei, îndeosebi în repri-

Clasamente
SERIA SUD SERIA NORD

1. Prog. Brăila 23 14 4 5 43—16 32 1. Med. Cluj 23 10 7 6 47—19 27
2. Dunărea 2. Chimica

Giurgiu 23 13 4 6 34—23 30 Tîrnăveni 23 12 3 8 31—22 27
3. Met. Tîrg. 23 13 3 7 43—22 29 3. Met. Aiud 23 13 1 9 40—37 27
4. Rapid 4. Vict. Cărei 23 12 3 8 39—37 27

Plopeni 23 12 3 8 37—29 27 5. Med. Tg. M. 23 10 4 9 47—35 24
5. S.N. Oltenița 23 10 6 7 29—29 26 6. Met. S. M. 23 10 4 9 29—26 24
6. FI. r. Buc. 23 10 5 8 28—14 25 7. Soda O. M. 23 10 3 10 32—26 23
7. Chimia Tr. 8. Faianța

Măgurele 23 9 6 8 19—26 24 Sighișoara 23 9 4 10 34—35 22
8. I.M.U. Med. 23 8 7 8 24—22 23 9. Unirea Dej 23 10 1 12 32—33 21
9. Stuful 10. Steaua roșie

Tuicea 23 10 1 12 21—29 21 Salonta 23 8 5 10 23—33 21
10. Rapid C.F. 11. Met. C. M. 23 7 7 9 29—39 21

București 23 8 5 10 24—35 21 12. Unio S. M. 23 8 4 11 26—24 20
11. Elec. C-ța 23 8 4 11 27—35 20 13. Min. Bihor 23 8 3 12 31—35 19
12. T.U.G. Buc. 23 5 9 9 23—28 19 14. Min. B. S. 23 8 3 12 24—58 19
13. Oltul Sf. Gh. 23 4 6 13 21—36 14
14. Viit. Flenl 23 4 3 16 17—46 11 SERIA EST

SERIA VEST 1. Gloria
Bîrlad 23 13 6 4 38—20 32

1. Electroputere 2. Oțelul Gl. 23 13 4 6 35—16 30
Craiova 23 14 3 6 30—19 31 3. Ancora Gl. 23 13 3 7 38—24 29

2. Met. Tr. S. 23 12 6 5 47—24 30 4. Med. Iași 23 11 5 7 37—23 27
3. Min. Anina 23 12 3 8 40—26 27 5. Gloria C.F.R.
4. Chim. Făg. 23 11 5 7 37—31 27 Galați 23 11 3 9 30—24 25
5. U.M. Tim. 23 10 4 9 40—34 24 6. Foresta
6. Tract. Bv. 23 9 6 8 35—33 24 Fălticeni 23 9 7 7 29—26 25
7. Min. Lupeni 23 10 4 9 39—39 24 7. Șoimii Buzău 23 9 6 8 32—30 24
8. Vict. Călan 23 10 4 9 37—37 24 8. Petrolul
9. A.S.A. Sibiu 23 8 6 9 37—34 22 Moinești 23 8 8 7 27—25 24

10. Mureșul 9. Minobrad
Deva 23 8 5 10 46—34 21 V. Dornei 23 10 4 9 26—29 24

11. Progresul 10. Met. Buzău 23 8 7 8 25—22 23
Strehaia 23 8 3 12 30—46 19 11. Textila

12. Vict. Tg. Jiu 23 7 5 11 25—44 19 Buhușl 23 8 5 10 29—28 21
13. Progresul 12. Unirea

Corabia 23 7 2 14 33—54 16 Focșani 23 9 3 11 28—29 21
14. C.F.R. 13. S.U.T. Gl. 23 5 4 14 24—49 14

Caransebeș 23 5 4 14 29—60 14 14. Met. Rădăuți 23 0 3 20 O-S9 3

scris de Mac, în min. 53. Re- za a doua cînd în urma unor

marcat: Ținea (min. 7, 43) 
pentru Metalul, respectiv Că- 
tană (min. 40). A condus bine 
A. Alexe — Rm. Vîlcea. (M. 
Faliciu, coresp.).

VICTORIA CĂREI — FA 
IANTA SIGHIȘOARA 3—0 
(1—0). Au înscris : Hauler 
(min. 31) și Podleschi (min. 
81. 87). A
I Oprițan — 
laghi, coresp.).

METALUL 
DICINA TG. 
(1—0). A înscris : Bartha — 
autogol — în minutul 20. 
(A. Crișan, coresp.).

ETAPA VIITOARE (19 MAI)

Chimica Tîrnăvenl — Minerul 
Bihor. Minerul Bala Sprie — Me
talul Aiud, Faianța Sighișoara — 
Steaua roșie Salonta, Unirea Dej 
— Metalul Satu Mare, Unio Satu 
Mare — Medicina Tg. Mureș, Vic
toria Cărei — Medicina Cluj, 
Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică.

condus corect
Arad. (Tr. Si-

AIUD — ME-
MUREȘ 1—0

Seria est

ETAPA VIITOARE (18 MAI)

Electrica Constanța — Metalul 
Ttrgovlște. Stuful Tuicea — Chi
mia Tr. Măgurele, Dunărea Giur
giu — Rapid Plopeni, S.N. Olte
nița. — Flacăra roșie București, 
Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
Fient, I.M.U. Medgidia — Rapid 
C.F. București, T.U.G. București 
— Progresul Brăila.

Seria vest
METALUL TR. SEVERIN —

MINERUL LUPENI 4—1

Concursul Pronosport nr. 19
etapa din 12 mai 1968
1. Crișul — Vagonul
2. Min. B.M. — C.F.R.
3. A.S. Cuglr — C.F.R.
4. Portul — Poli, iași
5. Vlct. Roman
6. Bologna — Mantova
7. Cagliari — Internazlonale
8. Lanerossl — Florentina
9. Milan — Varese

10. Napoli — Brescia
11. Sampdorla — Atalanta
12. Spal — Juventus
13. Torino — Roma

Fond de premii: 1164 812 
din care BOO 000 lei fond de 
nail eupfiiiaantare.

Tim. 
Cluj

X X
1 2
1 x
1 2

2
1
2
1
1
1
1

2 1
1 x 
lei 

pre-

C.F.R. Paș. 1
i
1
1
1 
x 
X

zultatul meciului este pe
cetluit de Budănescu, în min. 
74 : 4—1 pentru Metalul.
(Gh. Manafu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA— MUREȘUL DEVA 3—0 
(2—0). Au marcat: Lovin 
(min. 34 și 37) și Stanciu 
(min. 70). (T. Costin, coresp.).

PROGRESUL CORABIA — 
A.S.A. SIBIU 3—2 (0—1).
Meci echilibrat, cu o intere
santă evoluție de scor. Au 
înscris : Ungureanu (min. 50, 
75) și Constantinescu (min. 
51) pentru Progresul, respec
tiv Pareșcura (min. 9) și Dă- 
rtilescu (min. 65). (C. Filip, 
coresp.).

PROGRESUL STREHAIA
— C.F.R. CARANSEBEȘ 3—0 
(1—0). Au marcat: Glămeanu 
(min. 30, din 11 m), Pîrvu 
(min. 64) și Bîrzafu (min. 68). 
(Gh. Dobreanu, coresp.).

MINERUL ANINA— CHI
MIA FAGARAȘ 3—0 (1—0). 
Toate cele trei puncte ale 
Minerului au fost realizate 
de Comisar (min. 33, 50, 63). 
A arbitrat corect N. Cristian
— Craiova. (Gh. Crăciunel, 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
VICTORIA TG. JIU " ' 
(2—0). Au înscris : 
(min. 3, 45, 58) pentru Trac
torul, respectiv Petruț (min. 
51). (E. Bogdan, coresp.).

VICTORIA CALAN —U.M. 
TIMIȘOARA 0—3. (Echipa

,3—1 
Vătav

acțiuni de toată frumusețea 
au reușit să se impună cu 
autoritate, cîștigînd la scor. 
Au înscris: Banc (min. 37), 
Marcu (min. 70), Nichiti (min. 
81) și Damian (min. 88). A 
condus bine M. Stelian — Si
ghișoara. (N. Todoran, coresp.).

METALUL SATU MARE — 
CHIMICA TÎRNĂVENI 1—0 
(0—0). Ocupanții locului I în 
clasament nu au reușit să 
facă față asaltului metalur- 
giștilor, pierzînd 2 puncte 
care vor trage greu în ba
lanța seriei. Unicul gol a fost 
înscris în min. 78 de Kno- 
blau. A condus corect A. Co
vaci — Oradea (A, Verba, co
resp. principal).

STEAUA ROSIE SALON- 
TA — SODA OCNA MUREȘ 
6—2 (2—0). Au marcat: Ung- 
vari (min. 36, 44, 46. 68, 75) 
și Benczik (min. 83) pentru 
Steaua roșie, respectiv Suciu 
(min. 47) și Lorincz (min. 88). 
tn min. 31, Hizo (Salonta) și 
Vancea (Ocna Mureș) au fost 
eliminați pentru loviri reci
proce. A condus bine I. To
dor — Cărei (Gh. Cotrău, co
resp.).

MINERUL BIHOR — UNIO 
SATU MARE 1—0 (1—0). Go
lul a fost înscris de Haidu 
(min. 6). Bun, arbitrajul lui 
V. Mezaros — Cluj (M. Do- 
mitian, coresp.).

METALUL COPȘA MICA— 
UNIREA DEJ 2—1 (2—1). Au

GLORIA BIRLAD — ȘOI
MII BUZĂU 1—1 (1—0). Meci 
foarte strîns în care liderii 
nu au putut scoate — deși au 
jucat pe teren propriu — de- 
cît un rezultat de egalitate. 
A înscris Zdreichea (min. 42 — 
autogol) și tot el în min. ?2 
(din lovitură de la 11 m). 
Bun, arbitrajul lui N. Petri- 
ceanu — București. (S. Eliade. 
coresp. principal).

METALUL BUZĂU — PE
TROLUL MOINEȘTI 2—1 
(T—0). Gazdele au avut mai 
mult inițiativa. Au marcat: 
Vlad (min. 9) și Bădin (min 
52) pentru Metalul, respectiv 
Mangalagiu (min. 67). A arbi
trat bine I. Shnion — Buc. 
(I. Stănescu, coresp.)

UNIREA FOCSANI — FO- 
RESTA FĂLTICENI 4—0 
(2—0). Meci la discreția ‘ gaz
delor. Au înscris : Postolache 
(min. 14, 65). Artenie (min. 
35) și Lupulescu (min. 48). A 
arbitrat bine C. Corbu — 
P. Neamț. (A. Axente, co
resp.).

GLORIA C.F.R. GALAȚI — 
MEDICINA IAȘI 1—1 (1—0) 
Golurile au fost realizate de 
Florescu (min. 2) pentru Glo
ria, respectiv Chirilă (min. 
55). în min. 80 ,a fost elimi
nat, pentru joc dur, jucăto
rul Marosi de la Gloria. A 
condus corect D. Ilinca — Buc, 
(S. Constantinescu, coresp^ 
principal).

S.U.T. GALAȚI — TEXTI
LA BUHUȘI 3—0 (3—0). Au 
marcat: Vasile (min. 16), Cio- 
botaru (min. 30) și Moțoc 
(min. 44, din 11 m). A arbi
trat bine V. Buimistruc — 
Buc. (V. Ștefănescu, coresp.).

MINOBRAD VATRA DOR- 
NEI — ANCORA GALAȚI 
1—1 (0—1). Partidă de slabă 
factură tehnică. Au înscris: 
Alexe (min. 44) pentru An
cora, respectiv Weiss (min. 
57). Slab arbitrajul prestat 
de I. Stoian — Bistrița. (P. 
Spac, coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — 
OȚELUL GALAȚI 0—3 (du
pă cum se știe, prima echi
pă este retrasă din campio
nat).

ETAPA VrWOARS. (19 MAI)

Unirea Focșani — Gloria Biriad, 
Ancora Galatf — Oțelul Galați, 
S.U.T. Galați — Gloria C.F.R. Ga
lați, Șoimii Buzău — Medicina 
lași, Textila Buhușl — Mlnobraa 
V. Bornei, Petrolul Molnești — 
Metalul Rădăuți, Foresta Fălti
ceni — Metalul Buzău.

Și 
ca) — min. 69.

Dacă în întîlnirea dintre 
aceste două echipe nu am 
văzut fotbal, ne-a fost dat, 
însă, să urmărim alte lucruri, 
din păcate regretabile. în 
primul rînd maniera în care 
arbitrul C. NICULESCU a în
cercat să ajute Electronica, 
acordînd un 11 m care a lă
sat pe toată lumea stupefiată. 
La o centrare în careul 
denților, cînd mingea 
încă în aer, s-a auzit un 
ier și... penalti. Minute 
tregi ne-am întrebat ce
putut sancționa arbitrul la o 
asemenea fază, la care par
ticipau doar 3—4 jucători, po
zițiile și acțiunile lor fiind 
evidente pentru cei prezenți. 
N-am reușit să-1 întrebăm 
nici pe arbitru, deoarece la 
sfîrșitul partidei cîteva sute 
de spectatori au năvălit pe 
teren, molestîndu-l. Acesta 
a fost al doilea lucru regre
tabil, de nepermis. Ce să mai 
spunem de 
de lemne și 
biecte care, 
loviturii de 
ca o ploaie în teren ?

Este necesar ca federația 
să analizeze întreaga desfă
șurare a acestui joc și să ia 
cele mai severe măsuri îm
potriva arbitrului, a organi
zatorilor și a unora dintre 
jucători.

Călin ANTONESCU

VICTORIA ROMAN—C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 1—0). Au 
înscris Nestorovici (min. 15), 
Crețu (min. 53) și Tuz (min. 
80) pentru Victoria, respectiv 
Burcu (min. 57) pentru C.F.R. 
Pașcani. (G. GROAPĂ — 
coresp.).

C.F.R. I.R.T.A. ARAD — 
C.S.M. SIBIU 3—0 (0—0).
Meci modest, cu multe ra
tări, dar cu trei goluri fru
moase înscrise de Czako I 
(min. 71), Beșcucă (min. 74) 
și Radu (min. 83). Bun ar
bitrajul lui St. Patcoș — Ora
dea. (GH. NICOL Al ȚA — co
resp.). .. ■

pietrele, bucățile 
alte asemenea o- 
după executarea 
la 11 m, cădeau

PORTUL CONSTANȚA — 
POLITEHNICA IAȘI 3—1 
(0—0). După o repriză „albă", 
constănțenii, în rîndul cărora 
este introdus la pauză Bii- 
kosi, stăpînesc mai bine mij
locul terenului și atacurile 
la poarta lui Constantinescu 
se înmulțesc. Alexe (min. 56), 
Mănescu (min. 58) și Moroia- 
nu (min. 61) decid victoria de 
partea gazdelor. în min. 70 
ieșeanul Lupulescu reduce 
scorul la 3—1. Oaspeții mai 
beneficiază de un 11 m, dar 
Vornicu ratează. A arbitrat 
bine Gh. Vasilescu — Buc. 
(C. POPA — coresp. princi
pal).

POIANA CÎMPINA—CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(1—0). Victorie clară a gazde- 

înscris : Dragomir

METALUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA SUCEAVA 2—0 

(1-0).
începutul partidei a aparți

nut formației sucevene, care 
a atacat mai insistent, avînd 
și o „bară" în min. 5. Meta- 
lurgiștii își revin însă repede. 
Primul gol al meciului „cade" 
în min. 32. Iancu, bine lan
sat de Mateescu, centrează 
în careu, mingea îl „păcă
lește" pe portarul oaspeților 
și ajunge la Pantelimon, 
care înscrie nestingherit. Go
lul al doilea este înscris de 
Voinea în ultimul minut de 
joc, dintr-o lovitură de la 
11 metri. Arbitrul T. Leca 
(Brăila) a condus bine.

CLASAMENTUL

Vasile URZICEANU

1. Politeh. Iași 23 12 4 7 29—19 28
2. Elec. Obor 23 10 7 6 40—32 27
3. Politeh. Gl. 23 10 6 7 34—25 26
4. Metalul Buc. 23 10 6 7 26—18 26
5. Ceahlăul 

Piatra N. 23 11 2 10 25—25 24
6. FI. Moreni 23 10 4 9 28—28 24
7. Portul C-ța 23 10 3 10 27-31 23
8. Poli. Buc. 23 8 6 9 30—24 22
9. Chimia Suc. 23 8 6 9 23—23 22

10. Poiana
Cîmpina 23 10 2 11 22—29 22

11. C.F.R. Paș. 23 10 2 11 30—37 22
12. Metrom Bv. 23 8 5 10 27—31 21
13. Chim. Rm.V. 23 6 6 11 23—33 18
14. Vict. Roman 23 7 3 13 21—30 17

ETAPA VIITOARE : Politeh-
nlca Galați — Electronica Obor, 
Politehnica Iași — Flacăra Mo- 
reni, C.F.R. Pașcani — Metrom 
Brașov, Politehnica Buc. — Poia
na Cîmpina, Portul Constanța — 
Victoria Roman, Chimia Rtn. Vil- 
cea — Metalul București, Cea
hlăul P. Neamț — Chimia Su
ceava.

SERIA a Il-a

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — GAZ METAN ME
DIAȘ 5—0 (1—0). Partidă
fără istoric. Au înscris: Co- 
tormani (min. 39 și 72), 
dan (min. 47), Loncer 
75) și Mureșan (min. 
(I. STAN — coresp.).

Sur-
(min. 

85).

IND. SÎRMEI C. TURZII 
— OLIMPIA ORADEA 2—0 
(2—0). în minutele 27 și 29, 
Sziics, respectiv Sardi, au 
adus victoria gazdelor. Bun 
arbitrajul lui I. Soos — Tg. 
Mureș. (F. LAZĂR — co
resp.).

METALUL HUNEDOARA 
— C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1—1). 
Victorie meritată a gazdelor, 
care au înscris cele două 
goluri prin Pleian (min. 29) 
și Szekely (min. 50). Pentru 
oaspeți a înscris Arnoțchi 
(min. 32). A arbitrat bine 
Gavrilă Pop — Brașov. (VOI- 
CU ALBU — coresp.).

CLASAMENTUL

23

23
23
23
23

23
23
23
23
23
23
23

14 6

12 6
10 4
io 4
9 5

9

3 38—18 34

5 30—19 30
9 45—36 24
- 26—30 24 

31—25 23
9
9

11 30—27 22
22—22 22

2
4 10 __ ____
6 9 26-27 22
5 10 27—31
3 11
2 12
4 11

19—35
36—33
26—27

21
21
20
20

2 12 22—33 20

1. Vagonul 
Arad

2. Crișul 
Oradea

3. Poll. Tim.
4. Min. B. M.
5. C.F.R. Tim.
6. C.F.R.I.R.T. 

Arad
7. Met. Huned.
8. Ind. s. C.T.
9. C.S.M. Sibiu

10. A.S. Cugir
11. C.F.R. Cluj
12. C.S.M. Reșița
13. Olimpia

Oradea 23
14. Gaz metan

Mediaș 23

etapa VIITOARE : Gaz metan 
Mediaș — A.S. Cugir, Olimpia 
Oradea — Minerul Baia Mare, 
C.F.R. Timișoara — Ind. slrmei 
C. Turzii, C.S.M. Reșița — Crișul 
Oradea, C.F.R.I.R.T. Arad — Me
talul Hunedoara, C.F.R. Cluj — 
Politehnica Timișoara, C.S.M. 81- 

Vagonul Arad.

7 5 11 22—36 1»

CRIȘUL — VAGONUL 
ARAD 1—1 (1—0).

DERBIUL V'llMIIflIOl!

- ■ :

Ieri, în cadrul duminicii cultural sportive 
din parcul Dinamo — o emoționantă revedere 
cu vechii ași ai gazonului care, cu ani in 
urmă, au făcut din meciul Steaua — Dinamo 
derbiul de tradiție al fotbalului românesc. 
Spectatorii i-au admirat pe Voinescu, Birtașu, 
Zavoda II, Băcuț I, Onisie, A. Teodorescu, 
Peniță Moldoveanu, Barta, Tătarii, Ozon, Enel 
și alții.

Partida veteranilor s-a terminat la egali
tate: 4—4 (1—1) prin punctele marcate de P. 
Moldoveana, Tătaru, Crișan — 2 (pentru
Steaua) ți Sirbu, Aurică Teodorescu, Ozon și 
Neagu (Dinamo).

Poate că nu va trebui să mai așteptăm 20 
de ani pentru a revedea

în fotografie s moment 
lui Voinescu.

revanța.
dramatic la poarta 
Foto: I. MIHĂICA

Școala nr. 171-campioana Bucureștiului
Ieri, pe stadionul Politehnica, în fața unei 

galerii neașteptat de active, două echipe de 
copii, reprezentînd școlile generale nr. 171 și 
163 și-au disputat finala campionatului mu
nicipal la fotbal. După un meci atractiv, cu 
multe faze de poartă, elevii de la Școala 
nr. 171 „Petre Ispirescu" au învins cu 2—1 
(0—0), prin golurile marcate de Nedeianu și 
Niculescu, respectiv Dumitrescu. Iată lotul 
învingătorilor (antrenor: prof. V. Avram): 
Nicolae, Matei, Leibovici, Badea, Cristea, Ni
culescu, Nedeianu, Petrof, Petrea, Ispas, Dra
gomir, Nicoleseu, Duca, Stanca, Merișan, Pe
trescu.



după Tînârul Dinamovist la înot

Trofeele challenge au revenit O

Cei mai tineri înotători ei 
Capitalei au urcat ieri diminea
ță T>e blocstarturile piscinei 
olimpice din parcul Dinamo 
pent™ a se întrece în cadrul 
Cupei Tînărului Dinamovist. 
Prilej bun pentru o primă tre
cere în revistă a speranțelor, 
care au progresat foarte mult 
în sezonul de iarnă.

Competiția ne-a oferit și o 
mică surpriză : cele două cupe 
challenge acordate de organi
zatori celor mai rapizi crau- 
liști. Acestea au revenit lui 
Liviu Copcealău, în mod indis
cutabil get al promoției 1954, 
care a acoperit lejer distanța 
de 100 m în 63,4 sec. șl repre
zentantei Școlii sportive nr. 2, 
Carmen Cehanzuc. Aceasta din 
urmă însă a trebuit să depună 
eforturi deosebite pentru a în
vinge „la fotografie" pe dina- 
movista Lucia Radu, cronome
trată în același timp (71,2).

Printre cele mai promițătoa
re evoluții, remarcăm cele ale 
Ancăi Groza (1:12,4 la 100 m 
liber și 1:19,1 — nou record la

100 m delfin) și Ancăi Mihăescu 
(1:25,7 Ia 100 m bras), învin
gătoare asupra actualei cam
pioane naționale la copii, Lilia
na Burlacu.

Rezultate tehnice — Copii A : 
100 m liber (b): L. Copcealău 
63,4, E. Manolescu 65,9 ; 100 m 
liber (f): C. Cehanzuc 1:11,2, 
L. Radu 1:11,2, A. Anton 
1:13,7; 100 m spate (b): E. Ma
nolescu 1:15,0, T. Nuțeanu 
1:16,3 ; 100 m spate (f) : L. Radu 
1:24,1 ; 100 m bras (f): A. Mi
hăescu 1:25,7, L. Burlacu 
1:28,0, A. Georgescu 1:30,0; 
100 m delfin (b): L. Copcealău 
1:11,8 ; 100 m delfin (f): A. An
ton 1:19,7.

COPII B — 100 m liber (b): 
G. Popovici 1:12,4 ; 100 m liber 
(f): A. Groza 1:12,4, L. Dan 
1:13,5 ; 100 m spate (b) : T. Ni
colae 1:22,2,... 3. E. Tschiltsche 
1:27,0 — nou rec. copii C; 
100 m bras (f): L. Dan 1:30,9, 
I. Hesaun 1:32,1 ; 100 m delfin 
(f): A. Groza 1:19,1 — nou re
cord; 100 m delfin (b): T. Ni
colae 1:16,9.

fii
4 Ei

(Urmare din pag. 1)

Echipa Olandei 
pentru „Tour de l’Avenir

Federația de ciclism a Olan
dei a definitivat echipa care va 
lua startul în tradiționala cursă 
i,Tour de l’Avenir", organizată 
de ziarele „L’Equipe" și bLe 
Parisien liberă". Din Iotul o- 
landez fao parte: Fedor Den 
Hertog, Rene Prinsen, Leen de 
Groot, Joop Zoeterrfelk, Ger 
Harings, Cees Rentmeester șl 
Harry Jansen.

50:17), el fiind al patrule* 
lider al cursei (după Hanusik, 
van Tykhem și Vavra)!

Cea de a doua semietapă, cu 
plecarea in bloc, desfășurată 
intre Ilmenau șl Aue (181 km) 
a fost câștigată de rutierul

UN FRUMOS SUCCES

AL CANOTOARELOR ROMÂNCE

66

Campionii, în vervă: 10-5 
cu selecționata duhorilor 
Dynamo (R. D. G.) la polo

Numai două reprize a durat 
rezistența acerbă a poloiștilor 
din selecționata cluburilor Dy
namo din Berlin și Magdeburg 
în meciul revanșă de feri 
după-amiază, susținut în com
pania campionilor României. 
Dinamoviștii bucureșteni au 
condus cu 2—0 și 4—1, apoi 
au fost egalați (4—4), pentru 
ca încheierea celui de al doi
lea .sfert" să-i găsească cu 
un avantaj minim (5—4) pe ta
bela de marcaj.

A doua parte a partidei a 
aparținut însă categoric gaz
delor, care și-au depășit ade
sea viguroșil adversari prin 
sprinturi prelungite pe contra
atac, și combinații subtile în

ac-fața porții. Din asemenea 
țiuni, Zahan (din nou în ver
vă mare), Mihăilescu, f 
și Blajec au perforat de 
multe ori poarta lui 
aducînd echipei lor un 
taj substanțial.

Scorul final de 10—5
2—3, 2—1, 3—0) nu reflectă în- 
trutotul evidenta superioritate 
a bucureștenilor din ultimele 
două reprize, dacă ținem cont 
că Popa, Novac și apoi Grin- 
țescu (din 4 m) au ratat ocazii 
rarisime. CoreGt arbitrajul lui 
Gh. Dumitru (Bue.). Au mar
cat: Zahan 4, Novac 2, Kroner 
2, Mihăilescu șl Blajec de la 
învingători, Zinner 3, Fritsche 
2 de la învinși, (a.v.j.

Novac 
: mai

Korb,
avan-

(3—1,

ÎN FRANȚA

PARIS; 12 (prin telefon). In 
atrăgătoarea stațiune balneară 
Enghien. din apropierea capi
talei Franței, s-a desfășurat du
minică după-amiază tradițio
nala competiție feminină de 
canotaj, dedicată ambarcațiilor 
cu visile. Concursul, care a 
deschis sezonul internațional 
de canotaj, s-a bucurat de o 
participare valoroasă, la start 
fiind prezente echipaje din 
Olanda. R.D. Germană. Româ
nia. R.F. a Germaniei și Fran
ța. Vîslașele noastre (care au 
cunoscut succese frumoase la 
aceeași regată si acum doi ani) 
au reușit să cîstige proba de 
dublu, să obțină locul secund 
la schit 4-4-1 (după campioa
nele europene) si să se claseze 
pe locul trei la simplu. în ciu-

Klaus Ampler (R.D.G.). Invin- 
gătOTul, după o lungă evadare 
împreună cu Czechowski și-a 
adjudecat detașat etapa, cu 
timpul de 4h 41:50. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 2. 
cary (Franța) 4h 43:06, 3. 
Caterina (Italia) 4h 43:06; 
Huster (R.D.G.) 4h 43:46, 
Hoffmann (R.D.G.) 4h 44:00, 
Ziegler (România), 7. Hoejlund 
(Danemarca), 8, Schurter (Elve
ția), 9. Ardeleanu, ...12. Mol- 
doveanu, 13. Ciumeti, — toți 
în același timp cu Hoffmann... 
45. I. Stoica 4h 52:48. Pe echi
pe etapa a fost cîștigată de 
formația R.D.G. 14h 08:36, ur
mată de România 14h 12:00 șl 
Polonia 14h 12:45.

In clasamentul general indi
vidual tricoul galben a fost 
preluat de CERKASOV 
(U.R.S.S.) 19h 32:49, urmat de 
Pacary la 1:02, Vavra la 1:27, 
...24. Ciumeti la 10:04, ...44. Ar
deleanu la 27:49, ...51. Ziegler 
la 33:24, ...57. Moldoveanu la 
43:25, ...67. Stoica la lh 07:53. 
In cursă au mai rămas 77 ci
cliști.

Clasamentul general pe echi
pe: 1. R.D.G. 58 h 38:56, 2.
Polonia la 1:54, 3. Cehoslova
cia la 13:07, ...6. Norvegia la 
21:17, 7. România la 23:36. In 
cursă au mai rămas 15 echipe.

In campionatele republicane de gimnastică

Gh. Tohăneanu campionul absolut

a mai cucerit 3 titluri
„Noul var s-a făcut simfit in întrecerea gimnastelor

In ultima zi a campionatul 
lui republican de gimnastică, 
Gh. Tohăneanu a adăugat ti
tlului de campion la indivi- 
dual-compus alte trei, la inele, 
bară și paralele dovedind o 
constanță care l-a și dus de 
altfel la titlul absolut. Alți 
doi dinamoviști, au îmbrăcat 
tricoul de campion: la sări
turi — Gh. Păunescu, pe care 
sperăm să-l vedem pe trepte 
mai înalte de măiestrie și 
A. Cadar, indiscutabil cel mai 
bun, în acest campionat, la 
cal cu mînere. P. Mihaiuc a 
cucerit titlul de campion la 
sol fiind singurul care a de
pășit granița celor 19 puncte 
în întrecerea masculină.

Acest punctaj care consti
tuie o linie de demarcație în
tre gimnastica-artă și gim
nastică pur și simplu a fost 
depășit de patru ori în com
petiția feminină. Roza Fili- 
pescu a ajuns la cel mai înalt 
nivel (19,200) cu exercițiul la 
sol pe care îl interpretează 
nu numai foarte bine dar și 
cu o expresivitate deosebită. 
Tpt la sol, Ceampelea a rea
lizat ieri un exercițiu mult 
aplaudat. Campioană la para
lele. Olga Ștefan a totalizat 
de asemenea peste 19 p ca și 
următoarea clasată R. Fili- 
pescu. Să menționăm, în fine, 
pe cele două tinere campioane 
Alina Goriac la sărituri și pe 
Claudia Pandelescu la bîrnă.

REZULTATE TEHNICE. — 
FEMININ. Sărituri: 1. Alina 
Goriac (Sel. Timișoarei) 18,925

Nou record
la velodrom

■■ Sezonul, competițional la ci- 
clismpe pistă s-a deschis ieri 
pe velodromul Dinamo prin 
disputarea „Cupei Steaua". Cu 
acest prilej I. FLOREA (Di
namo) și G. NEGOESCU 
(Steaua) au stabilit un nou re
cord național în proba de 400 m 
lansat cu timpul de 24,8 sec. 
(v. r. 25,0 fusese stabilit în anul 
1966 de V. Burlacu — Steaua). 
Ei au fost urmați de M. Vir
gil (Steaua) cu 25,1 ! Alte re
zultate : SENIORI : viteză: D. 
POPOVICI (D) ; cursă cu adi- 
țiune de puncte (51 ture, sprint 
la fiecare trei ture) : M. VIR
GIL (S) 22 p. Clasament meci 
omnium : l. G. NEGOESCU (S) 
11 p — ciștigător al „Cupei 
Steaua", 2. M. Virgil (S) 11 p, 
3. I. Florea (D) 12 p. JU
NIORI : 200 m lansat: 1. P. 
CÎRNEANU (Steaua) ; viteză: 
I. P. CÎRNEANU (S) ; elimi
nare: 1. M. PIȚU (D). Clasa
ment meci omnium: P. CÎR
NEANU (S) 6 p, ciștigător al 
„Cupei Steaua". (AUREL PĂPĂ
DIE — coresp.).

„Cupa orașelor**

Simbătâ și duminică s-au 
disputat la Tg. Mureș întrecerile 
etapei a doua a „Cupei orașe
lor". Proba de contratimp in
dividual a fost cîștigată de 
M. Băcanu (Brăila). Cele două 
semietape de fond au revenit 
lui Șt. Ene (Brăila) și, respec
tiv, A. Suciu (Brașov). în cla
samentul general individual 
conduce Șt. Ene. Pe echipe, 
după două etape, conduce for
mația Brăila, urmată de Bucu
rești și Ploiești. (I. PĂUȘ — 
coresp- principal).

Olanda 8 p, 5. R.D.
6 p. 6. R.F. a Ger-
p.

trei curse programate 
lac Enghien 
fost urmă-

1. Renee

da faptului că la start a fost 
prezentă o debutantă în între
cerile internaționale. Ca urma
re a comportării superioare șl 
a punctajului acumulat, repre
zentativa României a primit 
din partea organizatorilor tro
feul principal pus în joc — 
;,Cupa municipiului Enghien". 
De altfel, iată și. clasamentul 
pe națiuni : 1. ROMĂNIA 15 p, 
2. Franța I 14 p. 3. Franța II 
11 p. 4. 
Germană 
maniei 6

în cele
pe apele pitorescului 
ordinea sosirilor a 
toarea : SIMPLU : 
Camus (Franța I); 2. Catherine
Boud (Franța II), 3. Elisabeia 
Lazăr (România), 4. J. Braak 
(Olanda), 5. Eva Peine (R-F. a 
Germaniei; DUBLU : 1. Româ
nia (Luminița Olteanu, Elisa- 
beta Ureianu). 2. Olanda. 3. 
Firanta I. 4. Franța H. 5. R.F. a 
Germaniei; 4+1 : 1. R.D. Ger
mană (Holst; Krems. Schnei
der. Bartold+Bauske), 2. Ro
mânia (Ioana TudOTan, Doina 
Bălașa. Stana Tudor. Ileana 
Nemeth+Ștefania Borisov), 3. 
Franța I, 4. Franța II, 5. R.F. 
a Germaniei, 6. Olanda.

GH. TOHANEANU

p. ; 2. Rodica Apâteanu (Di
namo) 18,850 p.; 3. Lucia Chi- 
riță (I.C.F.) 18,825 p. Parale
le : 1. Olga Ștefan (Dinamo) 
19,125 p. ; 2. Rozalia Filipescu 
(Dinamo) 19,025 p. ; 3. Rodica 
Apăteanu (Din.) 18,950 p. Bîr
nă : 1. Claudia Pandelescu
(Șc. sp. nr. 2-București) 18,775 
p.; 2.
18,600 
(Din.) 
zălia 
19,200 
lea (Petrolul-Ploiești) 19,075 
p. ; 3. L. Chiriță (I.C.F.)
18,750 p. MASCULIN. — Să
rituri : 1. Gh. Păunescu (Di
namo) 18,600 p.; 2. P. Miha
iuc (Steaua) 18,575 p.; 3. Gh.

. R. Apăteanu (Din.) 
p. ; 3. R. Filipescu

18,550 p. Sol: 1. Ro- 
Filipescu (Dinamo) 

p.; 2. Elena Ceampe-

Tohăneanu (Din.) 18,425 p. ; 
Inele — 1. Gh. Tohăneanu 
(Dinamo) 18,775 p.; 2. I. Zam
fir (Din.) 18,625 p.; 3. A. Ca
dar (Din.) 18,600 p. ; Sol: 1. 
P. Mihaiuc (Steaua) 19,100 p. ; 
2. Gh. Tohăneanu (Din.) 
18,525 p. ; 3. Gh. Păunescu 
(Din.) 18,275 p. Cal: 1. A. Ca
dar (Dinamo) 18,775 p. ; 2. 
V. Coșariu (Sel. Timișoarei) 
18,175 p.; 3. Gh. Păunescu 
(Din.) 18,175 p. Bară: 1. Gh. 
Tohăneanu (Dinamo) 
p.; 2. A. Cadar (Din) 
p.; 3. I. Zamfir (Din.)
p. Paralele: 1. Gh. Tohănea
nu (Dinamo) 18,800 p.; 2. A. 
Cadar (Din.) 18,675 p. ; 3. P. 
Mihaiuc (Steaua) 18,150 p.

18,900
18,600
18,550

Trimisul nostru special. PAUL OCHI ALBI, transmite:

Ion Covaci, revelația primei semifinale
a turneului de box din Olanda

Gh. GIURCANEANU
antrenor federal

FOTBAL
RAPID ÎNVINGE LA ORAN 
SELECȚIONATA ORAȘULUI

ORAN, 12 (Agerpres). — în 
al doilea meci susținut în 
Algeria, echipa Rapid Bucu
rești a dispus de selecționata 
Oranuiui cu i 
(1—0). Golurile 
au fost înscrise 
Dumitriu II.

scorul de 2—1 
bucureștenilor 
de Greavu și

FRANCEZIFOTBALIȘTII
S-AU CALIFICAT PENTRU 

CIUDAD DE MEXICO

. Lș Eisenstadt (Austria) s-a 
disputat meciul din prelimina
riile turneului olimpic dintre 
selecționatele de amatori ale 
Austriei și Franței. Jocul s-a 
terrjiinat la egalitate: 1—1
(0—1). în urma acestui rezul
tat. echipa Franței, care cîști- 
gase meciul din tur cu 3—1, 
se califică pentru J.O. de la 
Ciudad de Mexico.

telexradiotelBfo
IN TURUL CICLIST AL RO- 
MANDIEI, etapa contracrono- 
metru individual Sierre — Su
per Crans (18 km) a revenit el
vețianului Hagmann în 48:16. In 
clasamentul general conduce 
belgianul Eddy Merckx, secun
dat de francezul Delisle, ia 
1:14.

■
IN CEA DE-A DOUA INTIL- 
NIRE dintre selecționatele 
masculine de baschet ale Polo
niei și Cubei, desfășurată la 
Varșovia, victoria a revenit din 
nou baschetbaliștilor 
învingători 
(31-25).

■
TINĂRA
SCHMIDT 
record al R.D. Germane la 
ritura in înălțime (in aer 
ber) cu performanța 
Vechiul record era

IN SEMIFINALELE turneului 
de tenis de la Stuttgart, india
nul Ramanathan Krishnan 1-a 
invins cu 6—0, 4—6, 9—7 pe a- 
mericanul Tym, iar tînărul ju
cător vest-german Bodo Nit- 
sche l-a eliminat surprinzător 
pe australianul Ken Fletcher 
cu 6-4, 4—6, 8-6.

cu scorul
polonezi, 

de 68—56

CRITERIUL CICLIST DE LA 
CHIETI (Italia) a fost cîștigat 
de italianul Marino Basso, care 
a acoperit 88 km în 21107:50. 
Francezul Jacques Anquetil, în 
declin de formă, a ocupat doar 
locul 16.

ATLETA 
a stabilit

RITA 
un nou 

să- 
li
ni.
tn.

de 1,80 
de 1,76

AUTOMO-MARELE PREMIU
BIIJSTIC al orașului Madrid 
(rezervat mașinilor de formula 
III) a revenit portughezului 
Carloa Gaspar pe un automo
bil Brabham. învingătorul a 
realizat o medie orară de 119,336 
km.

riparuli 1. P. Jntornrațt***, Brezoianu 2S—25.

ATLETUL VEST-GERMAN 
UWE BEYER a aruncat cioca
nul Ia 72,46 m, stabilind cea 
mai bună performanță mondia
lă a anului și un nou record 
al R.F. a Germaniei.

INTILNIREA INTERNAȚIO
NALA DE GIMNASTICA dis
putată în orașul Narvik (Norve
gia) intre reprezentativele mas
culine ale Norvegiei și Elve
ției s-a încheiat cu victoria oas
peților cu 553,45—543,80 puncte. 
La individual, pe primul loc 
s-a clasat norvegianul Storhaug

Caravana pugilistlcă a trebuit 
să parcurgă cu autobuzul 150 km 
pentru a ajunge la Maastricht. 
Pînă la ora închiderii ediției, trei 
dintre boxerii români s-au cali
ficat pentru finala de luni, de la 
Haga. Aceștia sînt N. Gîju, I. Co
vaci șl I. Monea. Clucă șl Mol
dovan au boxat duminică seara, 
tîrzlu, din care cauză nu ne-âu 
parvenit rezultatele.

Dintre Analiștii noștri de sim- 
bătă, nota 10 trebuie s-o acordăm 
lui I. Covaci, criticatul cronici
lor noastre de anul trecut. Cam
pionul român a dispus la puncte 
de o manieră spectaculoasă, de 
unul dintre cel mal buni boxeri 
olandezi, Scheergardus. Olande
zul a fost dominat copios, și 
chiar numărat in repriza a doua, 
fiind la un pas de out.

Din nou ne-a plăcut cum a evo
luat I. Monea. învingător cu o 
decizie de 5—0 în fața danezului 
Jensen, viitor candidat la o li
cență de profesionist. Pentru a 
obține primul loc, Monea trebuie 
să învingă în finală pe vest-ger- 
manul Hlnz.

PE GLOB
cit în ultima etapă a campio- 
naitului peninsular.. Părăsesc 
prima divizie : Mantova (în
vinsă duminică de Bologna, cu. 
1—0) Spăl 
a rezistat 
dar inutil, 
didată la 
rossi Vicenza, a reușit să se 
salveze cu o victorie (1—0) în 
fața Florentinei.

Iată rezultatele celorlalte 
partide : Cagliari — Inter 3—2 ; 
Milan — Varese 1—0 (a mar
cat Sărmani) ; Sampdoria — 
Atalanta 0—0; Juventus — Spăl
1— 0 (Zigoni); Torino — Roma
2— 1 (autogolul lui Scaratti a 
decis victoria torinezilor).

Milan termină în fruntea, 
clasamentului cu 46 puncte, ur
mat de Juventus și Napoli cu 
oițe 37 p. Fiorentina 35 p. In
ter si Bologna 33 p.

și Brescia. Ultima 
cu 0—0 la Napoli, 
deoarece altă can- 
retrbgradare Lane-

Milan era în posesia 
de citeva săptămini. in 

problema retrogradă-

Dacă 
titlului 
schimb 
rilor n-a putut fi rezolvată de

ST. ETIENNE A CÎȘTIGAT 
„CUPA FRANȚEI"

PUNCT FINAL 
IN CAMPIONATUL 

ITALIEI

Cesare TRENTINI

Disputată pe stadionul Co- 
lombes din Paris, finala ..Cupei 
Franței" a revenit în acest an 
echipei St. Etienne, care este 
și fruntașă a clasamentului în 
campionat. St. Etierme a dis
pus ieri — in prezența a 40.000 
spectatori — cu 2—1 (1—1) de 
cealaltă finalistă. Bordeaux.

cu 113,45 puncte, urmat de el
vețienii Berchthold — 112,5
puncte și Rohner — 110,85■
CU PRILEJUL UNEI GALE 
PUGILISTICE desfășurate la 
Madrid, campionul european Ia 
categoria ușoară, spaniolul Pe
dro Carasco, și-a păstrat titlul, 
invingînd prin k.o. în repriza 
a 8-a pe compatriotul său Kid 
Tano.

Duel aerian între Astle, Lo
vett (ambii de la West Brom
wich) și Neill (Arsenal) în me
ciul cîștigat cu 2—1 de Arse
nal, în ultima etapă a campio
natului englez.

Telefoto: UPI — Agerpres

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE BASCHET de la Gorizia 
(Italia) a fost cîștigat de o se
lecționată americană. In me
ciul decisiv, baschetbaliștil a- 
mericani au invins cu scorul 
de 70—68 (43—40) o selecționată 
italiană.

CUNOSCUTUL ATLET AME
RICAN JOHN FENNEL, fost 
recordman mondial la săritura 
cu prăjina (5,35 m), accidentat 
grav anul trecut, își va relua 
activitatea sportivă; in curind. 
Fennel a declarat că speră să 
fie selecționat în echipa olim
pică a S.U.A. pentru J.O. din 
Mexic. Dar pentru aceasta, a 
adăugat el, va trebui să reali
zez cel puțin 5,38 m.

Cupa pentru cel mal tehnic 
boxer al reuniunii a fost atri
buită iul Nicolae Gîju. După ce 
a oferit timp de două rundurl o 
superbă șl aplaudată demonstra
ție de felul cum se lucrează la 
distanță, Gîju boxînd pentru, ga
lerie șl-a desconsiderat adversa
rul. Prins pe picior greșit, el a 
recepționat un croșeu la figură, 
căzînd la podea. S-a ridicat cit 
ai clipi din ochi, însă arbitrul, 
pe bună dreptate, l-a numărat 
imediat. In continuare, campionul 
european șl-a surclasat adversa
rul, obținlnd verdictul cu 5—0. 
Făctnd risipă de energie Moldo
van l-a învins la puncte pe Le- 
lieur (Belgia). Flnalistul olimpia
dei de la Tokio, greul sovletla 
Emillanov, l-a învins prin aban
don in repriza a doua pe I. A- 
lexe. Handicapat după numai 
două minute de o arcadă des
chisă, In urma unei ciocniri in
voluntare, Aiexe, dezorientat șl 
depășit, a fost abandonat de an- 
treno™i I. Popa.

Aseară, tîrziu, la Enschede, du
că a luptat contra maghiarului 
Badarl, iar Moldovan l-a întil- 
nlt pe Praussen (R.D.G.) în ulti
mele semifinale ale turneului.

De mai mulți ani, reprezen
tanții sportivi ai Franței dețin 
un rol fruntaș în natația euro
peană. Faptul a fost confirmat 
și la recenta competiție dotata 
cu „Trofeul celor 6 națiuni", 
disputată la Stockholm, în care 
înotătorii francezi au obținut 
locul doi în clasamentul pe 
echipe, în urma reprezentati
vei Marii Britanii. Unul dintre 
cîștigătorii probelor a fost cu
noscutul campion și 
man francez Alain 
învingător la 400 m 
timpul 4:13,7. Iată-l 
așteptînd să i se
timpul oficial în care a par
curs distanța.

rolo: AFP

record- 
Moscom, 
liber cu 
(în foto) 
comunice

IN „CUPA DAVIS"

Pregătirile
voleibalistelor
franceze

PARIS, 12 (Agerpres). — 
Intre 22 și 27 mai, orașul 
Florența va găzdui un turneu 
internațional de volei femi
nin la care vor concura selec
ționatele Belgiei, Elveției, 
R. F. a Germaniei, Franței, 
Olandei și Italiei.

In vederea participării la 
această competiție, federația 
de. specialitate franceză a 
alcătuit un lot de 12 jucă
toare: Claudina Fouche, Joce- 
lyne Poitout, Mariel-Lea Che- 
viron, Catherina Garnier, 
Claudine Doommee, Monique 
Salembier, Christiane Nousse, 
Mariel-Elisabeth Recoura, Ma
rie-Genevieve 
rie-Beatrice 
riette Nozzi 
Beaumont.

După două zile de întreceri, 
echipa de tenis a Japoniei con
duce cu 3—0 în întîlnirea cu 
selecționata Filipinelor ce se 
desfășoară la Tokio în cadrul 
„Cupei Davis" (zona asiatică). 
Proba de dublu a revenit pe
rechii Koji Watanabe — Isao 
Watanabe, care a întrecut cu 
6—1, 6—2, 6—2 cuplul Eddy 
Cruz — Federico Deyro. In 
urma acestui rezultat, echipa 
Japoniei este calificată pentru 
finala zonei, urmînd să întîl- 
nească formația

La Ciudad de 
ceput meciul de 
chipele Canadei
pent™ zona americană a „Cu
pei Davis". După primele două 
simpluri, Mexicul conduce cu 
2—0; Loyo Mayo l-a învins cu 
16-14, 4—6, 6-3, 6-3 pe Mike 
Belkin, iar Rafael Osuna a 
cîștigat cu 6—4, 6-3, 6—4 în 
fața lui Harry Fauquier.

Indiei.
Mexico a Î11- 

tenis dintre e- 
și Mexicului^

GIMONDI
Recoura, Ma- 

Devives, Hen- 
și Isabelle De

a cîștigat

„Turul Spaniei44

Sportivi mexicani

se antrenează din cele 
etape din 
profesio-

12
in Europa

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Un lot de sări
tori de la trambulină, alcătuit 
din Jesus Robinson, Alvaro Ga- 
xiola și Jorge Telch, va parti
cipa la mai multe concursuri 
de verificare în Europa. Spor
tivii mexicani se vor antrena 
în comun cu cei italieni, iar 
apoi vor fi prezenți la con
cursul internațional de sări
turi de la trambulină de la 
Rostock. In continuare, ei vor 
participa la două concursuri 
internaționale programate la 
Moscova și Minsk în zilele de 
25 mai și, respectiv, 2 iunie.

MADRID, 12. — Ciclistul ita
lian Felice Gimondi a cîștigat 
..Turul Spaniei", una 
mai dificile curse pe 
calendarul rutierilor
niști. Gimondi, care s-a impus 
ca amator cîștigînd „Tour de 
l’Avenir", are în palmares vic
torii în Turul Italiei și Franței. 
El este în vîrstă de 24 ani.

Felice Gimondi își 
dase poziția de lider 
înainte, cîștigînd etapa contra- 
cronometru individual, cu tim
pul de lh45:30 realizat pe dis
tanța de 67 km.

Ultima etapă a cursei, a 
XVIII-a (Tolosa — Bilbao, 217 
km) a revenit spaniolului Mar
tin Pirena în 5h57:ll.

consoli-
cu o zi

TIRIAC Șl NASTASE CALIFICAȚI IN OPTIMI DE FINALA IA ROMA
Nfistasc l-a eliminat pe australianul Aleiandcr: 6-2. 1-5, 6-1

ROMA 12 (prin telefon). — 
Duminică dimineața șl după 
amiaza, pe terenurile de la 
Foto Italico din Roma, s-au 
încheiat ultimele jocuri din 
drui 16-imilor de finală 
probei de simplu masculin, 
campionatele internaționale
tenis ale Italiei. Printr-o vic
torie în trei seturi. Iile Năs- 
tase s-a calificat pentru faza 
următoare a turneului, dispu- 
nînd de australianul J. Alexan-

ca- 
ale 
din 
de

„veteranul" Italian Ni- 
Pietrangell s-a calificat

der cu scorul de 6—2. 7—5, 6—1. 
Bob Hewitt a disipus de M. Or- 
iranites după o dispută acerbă : 
7—9. 6—4. 6—1. 5—7, 6—3. In 
luptă cu compatriotul său Di 
Maso.
cola
cu, 6—2, 6—3, 6—4.

Iată programul optimilor de 
finală ale turneului de simplu : 
Richey — Metrevell, Țiriao — 
Ruffels. Holecek — Phillipa 
Moore. Hewitt — Nodes, Ries-

sen — Gisbert, Okker — Năs- 
tase. Mulligan — Iovanovici, 
Pietransșeli — Castiglione.

în proba de dublu masculin.; 
.viitorii adversari ai perechii 
român# Tiriac — Năstase vor 
fi spaniolii Arilla — Orrantes. 
La dublu mixt, jucătorii români 
au suferi* înfrtngeri.: Croite,- 
Belirăm# — Dron, Ciogolea 
6—4. 6—4; Moare. Toync — 
Tiriac. Gourlay 6—3, 6—4.
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