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Baschetbaliștii 
cubanezi, 

adversari redutabili
Luni au continuat tn 

dintă plenară lucrările 
siunii a zecea a celei de-a 
,V-a legislaturi a Marii Adu- 
,nări Naționale.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu puternice și înde
lungi aplauze pe conducătorii 
partidului și statului.

Tn loja din dreapta in
cintei iau ioc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
.Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, llie Ver
de), Maxim Berghianu, Flo
rian Dânalache, Constantin 
Drăgan, lanoș Fazekaș, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu.

Tn loja din stînga au luat 
loc membrii Consiliului de 
Stat.

Tn tribune se aflau nume
roși invitați, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați Ia 
București, ziariști români și 
corespondenți ai presei stră
ine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, o pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege privind învățămîntul 
Tn Republica Socialistă Româ
nia.

Deputatul Ion Creangă, vice
președinte al Comisiei pentru 
cultură și învățămînt, a expus 
apoi raportul comun al Co
misiei de Cultură și Tnvăță- 
mînt și Comisiei juridice asu
pra acestui Proiect de lege.

Tn cadrul discuției generale 
au luat cuvîntul deputății 
.Gheorghe Mihoc, rectorul U- 
nîversității din București, Ioa
na Stancoveanu, profesoară, 
vicepreședintă a Comitetului 
județean al femeilor 
Ion Iliescu, prim-sei 
C.G ol U.T.C., ministru pen-

le- 
ie-

tru problemele tineretului, Sil
vestru Patița, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor, Ludo
vic Takacs, profesor la Uni
versitatea din București, Mi
hai Marinescu, ministrul In
dustriei Construcțiilor de ma
șini, Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, 
Gheorghe Arsenescu, directo
rul liceului din Topoloyeni, 
județul Argeș, Kovacs Gyorgy, 
redactor șef al revistei „Igaz 
Szo", Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Ștat 
pentru Cultură și Artă, Nicu- 
lina Vostescu, profesoară la 
liceul din Pucioasa, județul 
Dîmbovița, Richard Winter, 
secretar al Comitetului jude
țean "Sibiu al P.C.R., loan 
Anton, prorector al Institutului 
politehnic din Timișoara, Ște
fan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean —- Neamț 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, Siito 
Andras, scriitor, Costin D. 
Nenițescu, decan al Facultății 
de chimie organică de la In
stitutul politehnic dm Bucu
rești, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Cristofor Simionescu, recto
rul Institutului politehnic din 
lași, Nicolai Agachi, director 
general al Combinatului side
rurgic din Hunedoara, Stanciu 
Stoian, profesor universitar, 
și Nicolae Dumitrescu, direc
torul liceului din comuna Pă- 
tîrlagele, județul Buzău.

După încheierea dezbateri
lor a avut loc discuția pe ar
ticole a Proiectului de lege. 
Cu unele amendamente propu
se de deputați în cadrul dis
cuției, Marea Adunare Națio
nală a aprobat prin vot se
cret, cu bile, Legea privind 
învățămîntul în Republica So
cialistă România.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

pentru reprezentativa 
României

După șapte ani, naționala 
baschet masculin a Cubei 
vizitează, din nou țara. I 
spre deosebire de întîlnirea din 
1961, în care reprezentativa Ro
mâniei era mult superioară (a 
și învins, de altfel, cu 95—65), 
acum se pare că baschetbaliștii 
cubanezi au realizat un însem
nat salt calitativ și se prezintă 
ca adversari redutabili. Dintre 
rezultatele înregistrate In tur
neul pe care-1 întreprinde ac
tualmente în Europa, se cuvin, 
de pildă, a fi remarcate înfrîn- 
gerea la numai două puncte în 
fața puternicei echipe a Iugo
slaviei și victoriile obținute asu
pra formației Olimpia Ljublja
na și selecționatei Ungariei. O 
apreciere competentă asupra 
oaspeților ne-a fumizat-o Eu
gen Hottya, unul din arbitrii 
meciului Ungaria — Cuba: 
„Naționala Cubei este deosebit 
de puternică. Ea beneficiază de 
un lot de 12 jucători, la fel de 
buni tehnicieni, ți cuprinde 4 
baschetbalițti de peste 2 m. 
Oaspeții sînt robuțti, acționează 
foarte rapid, folosesc atacul po
zițional și aruncările de la dis
tanță".

A 20-a aniversare a clubului
sportiv Dinamo

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea clubului 
sportiv Dinamo, luni după- 
amiază, la Casa de Cultură a 
Ministerului Afacerilor Interne 
din Capitală a avut loc o adu
nare festivă. Au participat to
varășii Ion Cosma, membru al 
Consiliului de Stat, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor in
terne, Ion Stănescu, președin
tele Consiliului Securității Sta
tului, Anghel Alexe, președin
tele C.N.E.F.S., sportivi frun
tași, ziariști.

Lulnd cuvîntul, tov. Ion Nae, 
președintele clubului sportiv 
Dinamo, a arătat însemnatele

realizări obținute de sportivii 
dinamoviști tn decursul celor 
două decenii de activitate.

Tovarășii Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S., și general- 
locotenent Stellan Staicu, ad
junct al ministrului afacerilor 
interne, au felicitat călduros pe 
sportivii, antrenorii și tehni
cienii clubului sportiv Dinamo 
pentru contribuția adusă la dez
voltarea mișcării de educație 
fizică și sport din țara noastră.

In Încheiere, maestrul emerit 
al sportului- Aurel Vemescu.

(Continuare în pag. a 4-a)

Corbeanu, dublat de Tîrlici, Stoian ți Cozonici, atacă, evitînd blocajul echipei
Legia Varșovia, pe care dinamoviștii au învins-o în semifinalele „C.G.E"

Kotos A. NEAGU

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO 
IN AJUNUL FINALEI „c.
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Circuitul
de viteză

de la Budapesta

Clubul budapestan Honved 
a organizat duminică un con
curs internațional de viteză pe 
circuit, la care au participat și 
trei motocicliști români. Tra
seul, în lungime de 3 000 de 
metri, a fost acoperit de 16 ori 
la clasa 125 cmc și de 20 de 
ori la 250 cmc. învingător la 
ambele clase a fost L. Szabo 
(Honved) — pilot al fabricii de 
motociclete M. Z. Concurența 
români, Ia primul contact cu e 
asemenea întrecere peste ho
tare (după o întrerupere de 
mai bine de un deceniu), au 
ocupat următoarele locuri: AL. 
IONESCU-CRISTEA s-a cla
sat pe locul 5 (din 22 de con- 
curenți) la ci. 250 cmc iar, Ia 
cl. 125 cmc, M. POP (locul 9) 
și Al. Schuler (14) din 32 de 
alergători din 11 țări. ;;.
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După ce au trecut prin sita din ce în 
mai .deasă a calificării în finala „Cupei cam
pionilor europeni", deținătorii trofeului, dina- 
moviștii bucureșteni au ajuns în fața ultimu
lui examen,

Vor avea de înfruntat (mîine, cu începere 
de la ora 18 în sala Dinamo) tehnica și fan
tezia voleibaliștilor de la Spartak Brno, repre
zentanți ai țării care la ora actuală se află în 
vîrful, ierarhiei mondiale. Sarcina elevilor lui 
Sebastian Mihăilescu nu este de loc ușoară, 
și acest lucru l-am văzut cu prilejul evoluției 
de la București (în partida cu Steaua) a volei
baliștilor cehoslovaci. Nu trebuie să uităm 
că armele principale ale acestora, și în spe
cial loviturile de atac variate, sînt deopo
trivă de bine executate de ridicători ca 
și de trăgători. Cu toate acestea, ei pot 
fi bătuți, cu mingile „puse" de Schreiber, 
cu „diagonalele" scurte ale lui Corbeanu, cu 
șuturile-surpriză ale lui Tîrlici sau cu blo
cajul agresiv pe care de atîtea ori dinamoviștii 
l-au aplicat cu succes. Sportivii din soș. Ștefan 
cel . Mare le sînt superiori adversarilor din 
punct de vedere al experienței meciurilor 
internaționale, al organizării jocului, al ran
damentului ridicătorilor-coordonatori, în sfîrșit, 
prin maturitatea sportivă pe care au probat-o 
în suficient de multe ocazii. Deci, jucînd la 
valoarea lor,. dinamoviștii au prima șansă în 
meciul-tur, de miercuri, al finalei „C.C.E.".

Reflecții pe marginea „Cursei Păcii", de la trimisul nostru special, HR1STACHE NAUM:

IDOLII SE NĂRUIE NOAPTEA...
AUE, 13 (prin telefon). — 

Ascensiunea unui sportiv, mai 
lentă sau mai rapidă, are 
profunde rezonanțe în inimile 
tineretului. Mii de copii de 
pretutindeni își spun Pele sau 
Eusebio, Patterson sau Benve-

nuti, Anquetil sau Schur — nu
mele ales fiind în directă le
gătură cu sportul preferat. Inăl- 
țați de presa de pe toate me
ridianele, acești sportivi devin 
idoli ai tineretului, biografiile

LA CHEMAREA C. C. AL U. T. C

SPORTIVII PE ȘANTIERELE MUNCII VOLUNTAR-PATRIOTICE
Chemarea C. C. al U.T.C., 

adresată tineretului, a avut 
darul să declanșeze din pri
mele zile uriașe energii. Pe 
întreg cuprinsul patriei, mii 
§i mii de băieți și fete, elevi, 
studenți, muncitori, au răs
puns cu un entuziast PRE
ZENT, punînd mina pe tîrnă- 
cop și lopată, unelte pe care 
vechile generații de uteciști 
le-au ridicat la rangul de 
simbol pe șantierele glorioase 
de la Bumbești-Livezeni, Ag- 
nita-Botorca, Salva-Vișeu și 
altele.

Se reînnoadă astfel o tradi
ție menită să ridice pe plat
forme și coordonate noi, mai 
înalte, contribuția pe care tî- 
năra generație o poate aduce 
— și o aduce — la înflorirea 
necontenită a patriei; se re- 
deșteaptă conștiința de briga
dier, cu toate marile și nepre
țuitele sale virtuți. De bună 
seamă, vacanța care se apro
pie va înscrie o vară memo
rabilă a muncii voluntar-pa- 
triotîce ridicată la scară na
țională. Mulți lauri vor înno
bila harnicul nostru tineret, 
atît de receptiv la chemările 
partidului, ale organizației 
sale revoluționare.

ir
Duminică a fost dat un uriaș 

start simultan în cele mai 
multe din orașele și satele 
țării. Din rîndurile zecilor de 
mii de tineri n-au lipsit de la 
apel nici sportivii. Cîteva in
stantanee bucureștene ni s-au 
părut a fi demne de reținut.

1 750 DE TINERI ȘI TINERE 
au participat la primele lu-

Secvență de pe fosta „vale a Plingerii". Aici — prin eforturile tineretului — ss vor amenaja, 
pe Ungă edificii de cultură ți odihnă, baze sportive ți pentru agrement

Foto 1 I®N ANDREIȚA

lor fiind cunoscute în detaliu, 
fotografiile lor gășindu-se prin
tre filele manualelor de mate
matică sau istorie, iar perfor
manțele lor memorizate mai re
pede decît campaniile lui Na
poleon. O competiție de talia 
„Cursei Păcii", pe care dl A- 
drlano Rodoni o caracteriza 
drept una dintre cele mai marj 
din lume, este și ea generatoa
re de idoli sportivi. La Berlin, 
a doua zi după prima etapă, pe 
Karl Marx-Alee se aflau imen
se panouri fotografice, cu Ha- 
nusik pe bicicletă, îmbrățișat 
de colegii săi, agitînd 
de flori pe treapta 
înaltă a podiumului, 
polonez se și vedea la 
purtînd ultimul tricou galben al 
acestei curse. Dar viața într-o 
caravană ciclisță este chiar mai 
agitată decît a înfățișat-o Le- 
louch. Hanusik a fost detronat 
rapid de belgianul Van Tyghem, 
apoi acesta de către cehoslo
vacul Vavra, pentru ca la Il
menau lider să devină sovieti
cul Vladimir Cerkasov. Fiecare 
zi a avut liderul ei, idolul ei. 
De ce oare n-au rezistat acești 
giganți ai șoselei mai mult de 
o zi în fruntea clasamentului ?

Am discutat cu fiecare dintre 
purtătorii tricoului galben. In 
afară de Cerkasov, care a avut 
șansa de a fi preluat șefia cla
samentului înaintea zilei de o- 
dihnă, ceilalți mi-au mărturi
sit că nu ziua de concurs le-a 
răpit iluziile, ci noaptea dina
intea startului. Hanusik a dor
mit o singură oră, Van Ty
ghem — trei, iar Vavra a făcut 
pur și simplu o noapte albă. 
Somnul le-a fost alungat de fi

buchetul 
cea mai 
Ciclistul 
Varșovia

(Continuare in pag. • 4-a)

DOUA MECIURI INTERNAȚIONALE
© Miercuri Lotul A — Allemania Aachen Joi: Lotul de tineret —Congo (Kinshasa)

(Continuare în pag. a 3-a)

Inițial, la mijlocul acestei 
săptămini era anunțat un sin
gur meci internațional amical : 
acela prevăzut în cadrul pro-

Concurs de atletism la Dinamo
Astăzi după-amiază, de la 

ora 17, clubul Dinamo organi
zează un concurs deschis tutu
ror atleților fruntași din Ca
pitală care vor avea prilejul 
să se întreacă în compania 
unor reprezentanți ai clubului 
cehoslovac Ruda Hvezda. în
scrierile se pot face înaintea 
fiecărei probe. PROGRAMUL : 
M mg, ciocan (ta stadionul Ti-

neretulul), 400 m fete, 100 m 
băieți și fete, lungime și înăl
țime băieți, 200 m băieți. 2 000 
m obstacole, disc băieți și fete, 
800 m băieți, 1 500 m, suliță și 
greutate băieți, 4x100 m băieți 
și fete.

In cadrul concursului se va 
face o tentativă de record mon
dial in proba de 1 milă marș.

gramului de pregătire al jucă
torilor care fac parte din lotul 
A. Adversarii fotbaliștilor noș
tri, puternica echipă vest-ger- 
mană ALLEMANIA AACHEN. 
Partida, după cum se știe, va 
avea loc miercuri în Capitală.

O telegramă primită sîmbă
tă de către F.R. Fotbal ne-a 
adus însă vestea sosirii la Bucu
rești (la 15 mai) a echipei na
ționale Congo (Kinshasa) care 
întreprinde un turneu de trei 
jocuri în țara noastră. „Leo
parzii" (așa este denumită e- 
chipa națională congoleză), sînt 
campionii Africii, titlu cucerit 
la 
în 
la
După cits sîntem

Începutul acestui an 
turneul final disputat 

Adis-Abeba (Etiopia), 
informați,

fotbaliștii din Republica 
Democratică Congo, sosesc în 
țara noastră, direct din Brazi
lia unde au susținut, în cadrul 
unui turneu, mai multe jocuri.

Prezența în țara noastră a 
„Leoparzilor" va prilejui publi
cului bucureștean, ca și ce
lui din alte orașe ale țării, să 
facă cunoștință cu cei mai de 
seamă reprezentanți ai fotba
lului african, să constate pro
gresul pe care jucătorii din a- 
ceastă parte a lumii i-au înre
gistrat în ultimii ani In jocul 
cu balonul rotund.

Congolezii, deși deficitari, 
față de europeni, unor tactici 
moderne de joc, au înclinații 
deosebite pentru acest sport, 
»înt posesori ai unei viteze de-

bordante, joacă balonul cu o 
deosebită măiestrie, uimind 
prin curajul cu care se anga
jează în fazele de finalizare ca 
și prin inventivitatea creării 
unor faze.

In iama anului 1967, am 
avut prilejul să-i văd pe „Leo- 
parzi“ la ei acasă, unde mi-au 
lăsat o puternică impresie. Să 
sperăm că joi seară, îr com
pania echipei noastre naționale 
de tineret, „Leoparzii" vor 
reuși să convingă că titlul de 
campioni ai Africii a fost cu
cerit de fotbaliștii cei mai ta- 
lentați de pe „continentul ne
gru" că nu întîmplător el a 
poposit pe malurile Congou- 
lui.

Cr. M,

sz
fâ

s

Itm Popicarii ro
mâni — în Iugosla
via, 
noastre 
tive de 
află în 
pentru . 
două meciuri 
verificare în vede
rea campionatelor 
mondiale de la Linz 
(Austria). Jocurile 
sînt programate 
miercuri șl joi la 
Zrenjanln, unde 
sportivii noștri vor 
întîlni selecționate
le orașului.

JS Azi, Rapid — 
Comerțul Tg. Mu
reș la baschet mas- 
culin. — Sala Ciu
lești găzduiește as
tăzi, de la ora 17,30 
meciul de baschet 
Rapid București — 
Comerțul Tg. Mu
reș, restantă din e- 
tapa a XVII-a a 
diviziei A la băieți.

HI Sîmbătă, la 
Bolzano, în revan
șă : România — 
Italia, la box. — 
Mîine va pleca în 
Italia reprezentativa 
de box (tineret) a 
țării, care, ’ 
cum se știe, va în- 
tîlnl sîmbătă, 
Bolzano, în 
revanșă, i '' 
similară a 
Meciul, de 
importanță 
calificarea 
două echipe _ 
neul final al „__
pel Europei", va fi 
condus de .........
neutri 
(Franța) șl

Loturile 
reprezenta- 
popice se 
Iugoslavia, 

a susține 
' ’ de

!
I
I
I

SOCIOLOGIA i 
SPORTULUIi 

I
ființă a realităților sociale, 
știință complexă și fascinantă 
prin aria de cuprindere, socio
logia are avantajul de a pune 
sub lupă fațete variate ale 
vieții în societate, legate în 

ansamblu prin strînsa lor interdepen-
- jjjetniavom
înțelege mai bine interesul aproape subit 
ce se manifestă în ultima vreme, în

> o sociologie a

I
I

Iuiisuiiiuiu prin srrmsa lor intere 
dențâ. Acceptînd această premisă, 
înțelege mai bine interesul aDroane

Ic» as maniTesTQ in țj 
lumea întreagă, pentru 
sportului.

I Componentă permanentă a vieții so
ciale contemporane, aspect esențial al(Zt I ZI 4- 1-4- li _  . 

I 
I
I■ ei, activitatea sportivă rămăsese aproa- 

Ipe o terra incognita a sferei sociologice. 
Sportul însuși, în plină expansiune, cu 
contradicții evidente, simțea nevoia unei 
clarificări, unor precizări în incidențele 
sale reale. Fenomen marcant al seco
lului^ XX, „acest straniu secol al spor
tului" cum îl numea Franțois Mauriac, 
cultura fizică merita un studilu social.

Am urmărit cu pasiune, în anii din 
urmă, tentativele de sociologie sportivă 
în special ale savanților de limbă fran
ceză : Dumazedier, Georges Magnane, 
Jean Meynaud. Dar nu ne-am fi putut 
închipui ce furtunoasă, interesantă, 
propice dezbatere și confruntare de 
opinii poate stîrni o (aparent) discretă 
convocare nu într-o aulă academică, ci 
m modestul sediu al Școlii sportive 
nr. 2 din București. Masa rotundă, cu 
intenție de contact preliminar, s-a 
transformat într-un veritabil conclav al 
unor somități ale sociologiei si mișcării 
noastre sportive. Putem să vă asigu
răm că seînteia a fost aprinsă. Nu s-a 
ales un papă, dar am asistat la naș
terea unei noi discipline științifice în 
România : sociologia sportului.

Hiperbola gazetărească pretinde con
descendența, căci nu ne putem stăvili 
entuziasmul față de o selectă și se
rioasă adunare care — dincolo de I dispute semantice și de controverse me
todologice — a pus în discuție, pe 
neașteptate aproape, problemele de 
chintesență ale mișcării noastre spor
tive, ba chiar întrebările, inconsecven
țele sau dubiile mișcării sportive mon
diale.

Unanimitatea a confirmat: rolul 
sportului în integrarea socială a indi
vidului (fără a nega, la polul opus, 
fenomenele de alienare), posibilitatea 
educării generale prin sport, transfor
marea exercițiului fizic înfr-o necesi
tate cotidiană (precum lectura), obli
gația de a face din sport un comple
ment și nu un substitut al vieții profe
sionale etc.

Unanimitatea s-a manifestat în abor
darea semnificației, sportului și a im
plicațiilor șale sociale. Era evident că 
ne aflăm în mijlocul unor oameni pa
sionați sau nu de sport, care încearcă 
să se obictiveze, recunoscînd ceea ce 
nu poate fi negat. Am auzit un distins 
sociolog susfinînd că în tratarea for
melor de manifestare a energiei umane 
în societatea contemporană, noțiunile 
de caracterizare sînt de sorginte strict 
sportivă : competitivitate și performanță, 
trăsături tipice ale vieții moderne. Pă
cat că Teodor Mazilu, împreună cu 
vecinii săi casnici și nelaureafi, nu a 
fost de față...

Un excelent început de drum. Nou- | 
născută, sociologia sportului are toate 
șansele să ajungă la maturitate.

1
I
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I
I
I
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I
1
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I

după 

la 
meci 

naționala 
Italiei.

mare i 
pentru 

celor I 
în tur- 

„Cu- | 
____ li 
arbitrii | 
Gondră

. ------ T- Ivano- I
viei (Iugoslavia). I 
Antrenorii Duml- I 
treseu șl Nlculescu 
vor conduce la Bol- l 
zano următoarea 
formație, în ordi- I 
nea categoriilor : P. 
ruga, p. Nedelcea, I 
P. Dobrescu, c. ~ 1
țov, Gh. Ene, 
Silberman, Gh. 
Un, A. KTăstac, 
Cojocaru și I. 
nătescu.

sa a rost i 
lotul _______
noastre pentru tra
diționalul turneu 
internațional de la 
Como, dotat cu 
„Floreta de argint": 
Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ana Ene. T- 
leana Drîmbă, Ma
rina Stanca și Eca- 
terina lencic. An
trenori : Andrei
Vilcea și Alexandru 
Csipler.

■ Atlețl români 
în Cuba. — ieri au 
plecat spre Havana 
tinerii atleți Car
men lonescu, viad 
Hodos și ion laru 
Pentru a participa 
la un concurs.

ța Călăreți ro
mâni evoluează Ia 
Novi Sad. — ieri a 
2?ră-siî, , Capitala 
plecmd la Novi Sad 
(iugoslavia), un lot 
nnf C? ă,reti- AU fă
cut deplasarea : Gh. 

D- Velea, c. 
YlaS-’ Boiangiu, 
A. Kadar, șl a. Bo- 
zan. Sportivii ro
mani, care sînt în
soțiți de antrenorul 
P. Andreianu, vor 
lua parte la un con
curs internațional 
programat între 17 
«1 19 mal.

Cu-
V. 

Că-
P. 

Să-

fixat 
scrimerelor
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Seagren trece 5,34 m la prăjină 
dar doboară la 5,40 ms ■

anului în proba 
5,34 m. Seagren 

recordul mondial 
sa de a trece

de săritură cu 
a încercat să 

al probei, dar 
peste ștacheta 
Pe locurile ur-

NEW YORK 13 (Agerpres). — In cadrul 
concursului de atletism de Ia Fresno (Ca
lifornia) au fost înregistrate cîteva rezul
tate de valoare. Astfel, Bob Seagren a 
stabilit cea mai bună performanță mon
dială a 
prăjina : 
doboare 
tentativa
înălțată la 5,40 m a eșuat.
mătoare: Mustakari 5,18 m și Ed. Mar- 
tensen și Christos Papanicolau — ambii cu 
5,03 m.

Alte rezultate. 100 m: Dave Reaver 
10,2: 120 yds-gardurl 13,3 (cu vînt favora
bil), disc: J. Silvester 62,41 m j lungime a 
G. Hopkins 8,11 m.
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MEXICO!

cundă. Vă fi, desigur, foarte 
greu pentru antrenori să al
cătuiască echipa olimpică 
pentru K 4 — 1000. Cu atât 
mai mult cu cit la uh loc 
în acest echipaj concurează 
și alți caiaciști. Important 
este însă, că va fi de unde 
să se aleagă...

@ Foarte bună inițiativa 
(justificată de nevoia verifi
cării permanente a lin® 
sportivi din cluburi diferite) 
înscrierii în competiții a 
unor echipaje combinate.

MMM

Cu o singură excepție — 
caiacul de 4 — 1000 m, con
dus de V. Nicoară — seriile 
„Cupei Dinamp“ aii desemnat 
finaliștii scontați in compe
tiția cafe a însemnat, de 
fapt, 'pri'ma repetiție olimpică 
a 'caiaciștilăr și canoiștilor 
noștri. De aceea, comentariul 
de azi are în vedere, în spe
cial, cele șapte curse de du
minică ale Seniorilor. Ce a 
reliefat, așadar, prima întâl
nire a olimpicilor (în prdbe 
specifice și în alcătuirea co- 
Vespnnzătoare a 'echipajelor) 
și a celorlalți sportivi frun
tași ?

© Victoriile favoriților a- 
testă, fără îndoială, normala 
desfășurare a muncii de pre
gătire, asigurată de colecti
vul de specialiști în frunte cu 
antrenorul emerit Radu Hu- 
țan în cadrul lotului olimpic, 
ierarhia valorică cont.urîndii-se 
chiar de la începutul sezo
nului. In acest sens, prezența 
pe lista învingătorilor a unor 
nume de sportivi ca A. Ver- 
nescu, A. Sciotnic, 8. Cova- 
liov, D. Ivanov, V. 
ciov, C. Covaliov, M. 
A. Galenic, Valentina 
este mai mult decît 
dentă. Desigur, fără ca aceas
ta să însemne o ierarhie de
finitivă !

9 Este știut că în sportu
rile nautice — din cauza 
factorilor meteorologici dife
riți ș.a. — există o relativi
tate a timpilor realizați de 
concurenți. Aceasta nu împie
dică, însă, compararea cifre
lor. Referindu-ne la rezulta
tele obținute duminică, se 
poate aprecia că — ținînd, 
desigur, cont de etapa ac
tuală a sezonului competițio- 
nal — ele au fost la toate 
probele de natură să satis
facă exigențele antrenorilor. 
Este o constatare deosebit de 
îmbucurătoare, mai a 
afirmația nu are în 
numai timpii realizați 
tigătorii finalelor, ci 
multe din echipajele 
pe locurile 2—4.

9 Probele de fete, 
spectaculoase, au 
valoarea trio-ului: Valentina 
Serghei, Viorica Dumitru și 
Hilda Tătaru, un pluton care, 
deocamdată, conduce autori
tar întrecerea caiacistelor 
noastră.

® La canoe, ue remarcat 
în special forma excelentă a 
lui S, Covaliov, constanța lui 
V. Calabiciov, asaltul tineri
lor Manea-Sidorov (la dublu), 
Butelchin și Patzaichin (la 
simplu). De reținut că Pat
zaichin este junior și că — 
după ce în cursa seniorilor 
i-a depășit autoritar pe mulți 
canoiști consacrați — în în
trecerea cu cei de vîrsta sa 
l-a învins, pe. 500 m, cu a-» 
proape 9 (!) secunde pe N. Si- 
mionov. Este — și sperăm 
s-o confirme — una din ma
rile speranțe pentru proba 
de canoe simplu.

* Caiaciștii. au completat 
substanțial aprecierile favo
rabile pe marginea evoluției 
„olimpicilor" în finalele Cu
pei Dinamo. Un duel pasio
nant (D. Ivanov — C. Coșni-

Calabi- 
Țurcaș, 
Serghei 
conclu-

foarte 
confirmat

Au mai rămas cîteva luni pînă 
la emoțiile întrecerilor olim
pice propriu-zise. Febra pre

gătirilor are însă emoțiile ei : 
sportivii și antrenorii luptă pen
tru „cîștigarea unui bilet la Me
xic", urmăresc cu febrilitate per
formanțele viitorilor adversari ; 
statisticienii caută să prevadă 
rezultatele luptei sportive, șansele 
unora și ale altora. Desigur, nu 
victoria in sine contează (de alt
fel, nici nu pot învinge toți : din 
cele cîteva mii de Sportivi, doar 
vreo trei sute vor pleca acasă cu 
medalii de aur) ; a participa, a 
concura cinstit este infinit mai 
important la Jocurile Olimpice, 
aceasta reprezintă însăși esența 
acestor Jocuri. Dar putem spune 
că ne-ar bucura victoriile sporti
vilor noștri, că le dorim o com
portare cit mai onorabilă. Sporti
vii români nu vor merge la Mexic 
în primul rind pentru a cuceri 
puncte șl medalii, cl mai ales 
pentru a se întllni și a lega prie
tenii cu reprezentanții tineretului 
lumii. Dar tabele cu numărul de 
medalii cucerite de sportivii dife
ritelor țări, cu punctajul obținut 
de el, Se vor face. Se vor face în 
ciuda recomandărilor Comitetului 
Internațional Olimpic, se vor face 
în pofida rolului lor limitat, se 
vor face pentru că a intrat în tra
diția gazetărească a se întocmi 
astfel de clasamente neoficiale.

Se pune atunci firesc problema

ță) la K: — i 0'00 hi, o cursă 
sigură, de zite niari a exce-
ieiituluî Cchijiăj Â. Vferne^'cii—- 
A. SaBihte la £ 2 — i 000 m, 
probă în căite finișul — lâ 
care au participat și A. Coii- 
țoleii'că ~ H. iVâiidV, Voro- 
biov ~ I. Terente, fe. Botez — 

fctjaîî ~ a afătăi'că exis
tă și ălțji sportivi (atentați, 
’â'e rîdîcât'ă Valoare. Âteă'eași 
constatare — poate chiar hiâi 
puternic 'argumentată de tim
pii realizați — â prilejuit-o 
pasiohăhta întrecere a echi
pajelor de caiac 4. A im
presionat, desigur, frumusețea 
acestei probe. Dincolo de 
■sp'ectâcoh'il sportiv de câli- 
tete oferit de aproape toate 
echipajeie i^articipante; reți
ne atenția echilibrul văloric 
al primelor două ,,4“, des
părțite, în eiâsam’ehtui pro
bei, doar de o zecime de se-

Pentru că este anul Olimpia
dei I

9 Cîtevâ cuvinte, totuși; 
despre jtiniori. Evoluția lor 
ă exprimat convingător preo
cuparea sporită a antrenori
lor de a asigura elevilor lor 
posibilitatea 'unei cit mai ra
pide Ascensiuni Spre perfor
manțele de valoare. Notăm 
acest liici'ii cti satisfacție gîh- 
dindu-ne la viitoarele mari 
competiții, dai- și la faptul că 
și în actualul lot olimpic al 
sOilibrilor figurează cîțivă 
din juniorii (It Rujail, I. l’at-
zaicliin) care ău lăsat < 
hiăi frtlitibasă impresie.

Utilitatea competiției, i 
tată ctl „Clipa Dlnartio", 
fost ăsifei multilateral 
îmbucurător reflectată.

cea

db-
, a

Și

Dan GÂRLEȘTEANU

(mtacele calificate în finala probei de R 4 — tMt) m te îndreaptă spre sosire^.
Foboi N, AUREL

EXAMENUL DIN 27-28 MAI
Experiență anilor irecuți, 

privitoare la pregătirile gene
rale efectuate de sportivii ro
mâni îh reclerea uiior mari 
competiții cu cafâ.cter interna
țional a dovedit, in marea ma
joritate a cazurilor, că stabili
rea Unor performanțe minime 
de care si fie legată pitriiei-

părea la respectivele întreceri 
a provocat, intr-o faza prima
ră, o oarecare emulație in rin- 
dtil candtâaților dar, in același 
timp, a prezentat și o serie de 
aspecte negative de ordin pur 
subiectiv. Preponderența aces
tora din urmă fiind totuși mai 
mare, s-a ajuns la concluzia că

o
„---------- , . . , ... , „ a. . ------- ... pe

irezentăm în acest număr înfățișează Stadionul Aztec, gazda turneului olimpic de fotbal și a viitoarei ediții a

ORGANIZATORII MEXICANI A CELEI DE A XIX-A EDIȚII A JOCURILOR OLIMPICE DE VARA au apelat la 
serie de graficieni de renume pentru realizarea unor afișe de mare efect, într-o bogată gamă de culori. Afișul | 
care-.l prezentăm în ace ' " ‘ “f, “ " ' ' ‘ ..................
lui „World Cup—1972".

v'’ . .

pentru participarea la J.O. din 
Mexic criteriul de selecționare 
și, iti filial, Se participare tâ 
competițiile olimpice, să nu mai 
fie exclusiv realizarea cerințe
lor stăndardurilor, ci să Se aibă 
in vedere evoluția dintr-un ari 
a sportivilor noștri cei mai 
buni, comportarea lor iti ifia- 
rile competiții internaționale 
preolimpice, formă sportivă pe 
eâre -aceștia 0 vor atinge în pe
rioada dinaintea Jocurilor.

Prin specificul său, tMetis- 
mul este totuși una dintre ra
murile sportive care impune o 
excepție, dată fiind posibilita
tea de apreciere d vtiiorii gene
rale idti numai de moment a 
fiecărui atlet, iii funcție de 
rezultatele pe cate le înregis
trează, de constanța lor etc. 
Din acest punct de vedere Fe
derația de atletism a stabilit 
totuși unele criterii potrivit că
rora să Se făcă selecționarea 
candidăților fient.ru lotul olim
pic ăl României, Ținîndu-se 
seama de rezultatele anului 
precedent, lotul olimpic, Stabi
lit încă in Urmă cu 2—3 ani, 
a suferit o serie de modificări 
Substanțiale, astfel Că, ia înce
putul sezonului de concursuri 
din 1968, din ăcCSt tbt fad par
te un număr de 18 sportivi, Se
parat, avindu-se în Obiectiv 
perspectiva, a fost constituit Și 
un lot secund de speranțe in 
cars figurează, intre alții: Vâ- 
leriu Răuț, Elena- Vintilă, Ni- 
Colăe PCrță, Ibdnâ Stancu, Ar
gentina Meiiis.

Pentru toți atleții din lotu
rile A și B, ca și pentru alți 
candidați, s-a opinat că primul 
examen serios, cu caracter de 
Verificare și totodată de trie
re, să-l constituie concursul re
publican de primăvară al senio
rilor, programat pentru data de 
27 și 28 mai, în Capitală. Deci, 
mai avem de așteptat mai ptl- 
țin de dOilă săptămâni și-l vom 
vedea, în cadrul aceluiași con
curs, pe toți ătleții noștri frun
tași și specialiștii vor fi în mă
sură să tragă 
nite.

Pînă atunci 
Serie de atleți 
performanțele
porțile lotului olimpic se vor 
deschide larg să-i, primească. 
Este vorba de Lia Manoliu, cu

■ 55,88 m, a doua performeră mon
dială a sezonului. Ea revine în 
lot arătîndu-se mai puternică 
decît în oricare alt an, Vasile

concluziile clipe

insă, iată că o 
s-au impus prin 

lor și credem că

PERSPECTIVE OLIMPICE
de a analiza cam unde vor apă
rea sportivii români în aceste cla
samente, ce locuri ău ei șansa de 
a ocupa. Nu, nu vom face prono
sticuri, vom încerca aceasta poa
te mai în preajma Jocurilor. Vom 
încerca, deocamdată, să strângem 
la Un loc rezultatele de anul tre
cut ale sportivilor lumii, cele mai 
bune performanțe ale lor, rezulta
tele campionatelor mondiale ; cu 
aceste surse absolut obiective, 
vom întocmi clasamente ipotetice, 
cate ar 
olimpică, 
Jocurilor 
avut loc 
lui 1967. ____  . _
aceste clasamente au vreo valoa
re ? Sînt șanse ca ele să se re
pete aidoma la Jocurile din Me
xic ? Aidoma nu, dar foarte ase
mănător, da. Ne dă această con
vingere faptul că un astfel de 
clasament, întocmit la sfîrșitul a- 
nului 1963, s-a confirmat aproape 
total la Tokio : de pildă, România 
figura cu 86 puncte pe locul 12 
(pe țări) în acest clasament ipo
tetic, iar la Tokio a obținut chiar 
locul 12 și 8,5 puncte în plus.

Așadar, vom alcătui un clasa
ment pe puncte (acordînd prime
lor 6 locuri de la fiecare probă

7—5-—4—3—2—-1 puncte) și unul pe 
medalii. Ne va interesa în special 
poziția României, dar vom releva 
și aspectele mai interesante pri
vind alte țări. Și vom începe cu 
sportul-rege al Olimpiadei, atle
tismul.

KENYA — A TREIA 
PUTERE ATLETICA 

A

oglindi ierarhia pre- 
ar indica rezultatele 

Olimpice dacă ele ar fl 
nu în 1968, ci Ia finele 
Dar bine, se va spune.

LUMII ?
la listele ceior 
lumii în 1967 și ți- 
numărul maxim de

maiPornind de 
buni atleți ai 
nînd cont de 
sportivi ce-i poate înscrie o țară 
la fiecare probă, se ajunge la ur
mătoarea ierarhie în atletismul 
masculin mondial : 1. S.U.A. 196 
puncte ; 2. U.R.S.S. 88 ; 3. Kenya 
25,5 ; 4. R.F.G. 24,25 ; 5. Australia 
22,4 ; 6. R.D.G. 19,5 ; 7. Franța 18 ; 
8—10. Belgia, Polonia și ungaria 
cite 16 p etc.

România lipsește din acest cla
sament, nici un atlet român ne- 
putînd intra printre „primii șase"; 
Importanța atletismului în concer
tul olimpie este prea mare pentru 
a putea trece cu ușurință peste 
acest aspect ; astăzi forța sportivă 
a unei țări se măsoară și prin 
forța atletismului el. Desigur, ne 
punem speranțe în ciochină, în

Șerban loan, Naghi,, Caraiosifoglu 
și alții pentru a cuceri „punctele 
de onoare*4, dar pentru importanța 
atletismului este încă ptea puțin. 
Din păcate, Mexicul este prea 
aproape pentru a mai putea obți
ne o mare cotitură, dar Mdnchen- 
ul ne obligă...

Punctajul s.U.A. ni se pare exa
gerat, avînd în vedere, mai ales, 
inconstanță manifestată in sezonul 
trecut de unii dintre atleții ameri
cani* în rest, este de remarcat po
ziția uimitoare a Kenyei, datorită 
cîtorva atleți 'de mare valoare. 
Trebuie, totuși, să remarcăm fap
tul că ierarhizarea această, datori
tă punctării numai a primelor șase 
locuri, nu va reflecta întotdeauna 
forța reală a atletismului dintr-o 
țară sau hlta, nivelul general de 
dezvoltare al acestei ramuri spor
tive (așa cum o poate arăta, de 
altfel, un meci bilateral); se întîm- 
plă astfel ca o țară să apară în 
clasament înaintea altora lipsite 
de super-vedete, dar cu un nivel 
uniform de dezvoltare în toate 
probele (vom aminti cazul Bel
giei, care își datorează punctajul 
mai sus amintit aproape exclusiv 
lui Gaston Roelants, sau cazul Ca
nadei, așa cum vom vedea mai 
jos, care la înot-femel obține 31

din cele 38 de puncte prin Elaine 
Tanner).

în atletismul feminin o mare 
surpriză : supremația au preluat-o 
momentan cel puțin, statele Uni
te — țară unde este încă relativ 
slab practicată printre femei a- 
eeastă ramură sportivă, cu toate 
acestea, S.U.A. au reușit să selec
teze un buchet de atlete foarte ti
nere și extrem de talentate (in 
special din rîndul populației de 
culoare). In același timp, remar
căm poziția țării noastre, în par
te mulțumitoare, dar susceptibilă 
de îmbunătățire la Mexic. Iată de 
altfel ierarhia din 1967 în atletis
mul feminin : 1. S.U.A. 57,9 punc
te ; 2. U.R.S.S. 43,2 ; 3. Australia 
33,8; 4. polonia 21,7 ; 5. R.D.G. 
22,5 : 6. R.F.G. 22 ; 7. Ungaria 15 ; 
s. ROMANIA 10,5 etc.

NATAȚIA — UNUL DIN 
CAPETELE DE AFIȘ

Nu mal puțin de 29 de probe de 
înot (pe lingă cele 4 de sărituri 
în apa și turneul de polo) figu
rează în programul J.O. diji Mexic 
(reprezentînd un spor de 11 pro
be față de Tokio), fapt ce mă
rește și mai mult tradiționalul in-

<»

<»

O>
O- 
<?>

Sărucan (7,63 m la lungime) 
ținut multă vreme departe de 
performanță din cauză unor re
petate accidente. Ar mai tre
bui luat în discUțiâ și tlilăful 
Dan tiidioșanu care, in decurs 
de numai o săptămînă, a reușit 
14,4 și 14,3 s pe 110 m garduri.

Fără pretenția unei andîize, 
pe care o vom face după con
cursul de primăvară, ne-artl 
propus să trecerii succint in re
vistă evoluția membrilor lotu
lui olimpic in ceti de ă doua 
etapă a campionatului republi
can pe 
zultate 
fiecare 
ătit la ____ ..
cele internaționale, apreciem că 
atleții noștri ar putea fi impăr- 
țiți in cinci grupe: A — va
lori certe: Lia Manoliu, Vio
rica ViscOpoleatiu (a treia din 
lume la lungime), Petre Astafei 
(al șaselea de pe continent la 
prăjină) și Ileana Silâi (îri gru
pul fruntașilor probei de 800 
m); B — confirmări : Elena 
Vintilă (cti ănticipăție pentru 
probă-i fie specialitate CȘfe CȘii 
pentatlonul). Nicolae PCrța șt 
Dan Hidioșănu tâ 116 Ing, Dinu 
Piștalll (4,90 fii la prăjină), Ioa
na Stancu (cdrlstaiită in arun
cări de peste 51 m la suliță), 
Leonida Caraiosifoglu la marș; 
C — iri regres: Iosif Năghi 
(după recordul de 59.96 m ob
ținut Ici primul concurs, râzul- 
tatelO următoare marchează o 
descreștere de peste 3 metri), 
Virginia Bonei (situație asemă
nătoare. după acel 1.77 m care 
reprezintă recordul european ăl 
săritoarelor în înălțime juni
oare) și Șerban Ioan (a stabilit 
la Atena recordul național cu 
2,12 m, apoi 
confirmări : 
(suliță), Ana 
te), Olimpia
Zoltan Vamaș (3000 m obst.) etc. 
1) — ?? : despre alții, între care 
Mihaela Peneș, Șerban Ciochi
nă, Valeriu Răuț, Gheorghe 
Cefan, Doina Muntetmu, Ttodica 
Țarălungă, nu se poate spune 
încă mare lucru, pentru că, fie 
că n-au participat în proba lor, 
fie că n-au avut încă prilejul 
unei confruntări mai serioase, 
al unei solicitări intense în ca
drul unui concurs tare.

Așa că, nu ne rămine decît 
să așteptăm 27 și 28 mai CU în
crederea că vom putea urmări 
dispute interesante și că per
formanțele de pînă aciim vâr 
fi serios îmbunătățite. Reclamă 
această puținele zile care 
mai rămas pînă la Mexico!

echipe. Cu fișele de re
in față, cintărind bine 
cifră și fiapoftind-o nu 
valorile autohtone cit la

insă...); D — ne- 
Marilena Ciurea. 
Sălăgean (greuta- 
Cataramă (disc).

au

Romeo VILARA

0

0 SPLENDIDĂ DUMINICĂ 
CULTURAL-SPORTIVĂ

Ne-am numărat, duminică, 
printre miile de spectatori 
care au urmărit frumoasele 
manifestări cultural-sportive 
organizate cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de activi
tate a clubului Dinamo. Am 
asistat deci, și noi, la pasio
nantele întreceri sportive de 
pe terenurile de handbal, 
volei, tenis și baschet ț la 
reușitele demonstrații ale 
boxerilor, luptătorilor și gim- 
naștilor; la mult aplaudatul 
concurs de călărie ț la atitea 
ți atitea alte puncte atractive.

Pe care neobositul crainic al 
stadionului le anunța con
tinuu. Spre necazul parcă al 
cronicarului sportiv, care în 
dorința de a cuprinde totul, 
nu reușea să fie prezent de
cît ici, colo.

Spicherul anunța mereu t 
concurs de înot ou partici
parea tuturor cluburilor bucu- 
reștene j demonstrație de 
dresaj cu cîini de miliție; 
întreceri de polo; ștafeta 
pompierilor; ciclism pe ova
lul de beton al velodromului 
ete. Firește, din acest bogat

program dinamovist, specta
torul . își alegea ce voia. Re
porterul sportiv, însă... și 
crainicul stadionului nu con
tenea : fotbal juniori, hand
bal, volei...

In sfîrșit, se anunță me
ciul zilei: PARTIDA DE 
FOTBAL CV FOȘTII INTER
NAȚIONALI DE LA DINA
MO ȘI STEAUA. In cîteva 
minute stadionul e plin. Ce 
întreceri de tenis ? Care 
concursuri de polo ? SPOR
TUL „REGE" TREBUIE IN- 
TIMPINAT CU APLAUZE, 
CU OBIȘNUITUL ALAI AL 
TRIBUNELOR! Ozon, Peni
ță Moldoveanu, Voinescu, 
Băcuț, Zavoda II, nu și-au 
făcut încă apariția pe teren. 
Se echipează in cabine t emo
ții, poftă de joc, scheme tac
tice... O scurtă declarație 
după meci i f,Joc frumos, spe- 
cifio de „olds-boy", în care 
cei mai ^slabi" (cei care

n-aveau nevoie de... tricouri 
duble) puteau să câștige me
ciul."

Aceasta a fost repriza în- 
tii". Seara, de la ora 19, a 
urmat partea a doua a pro
gramului sportiv-cultural din 
parcul Dinamo. Aici, reporte
rul a „lucrat" mai relaxat: 
soliști de muzică populară, 
recitatori, soliști de muzică 
ușoară, demonstrații sporti
ve, ansamblul de eîntece și 
dansuri „Ciocârlia", bufet 
asortat... „Rezultate": mii de 
participanți, aplauze la scenă 
deschisă, multă, foarte multă 
bună dispoziție !

A fost o splendidă dumi
nică cultural-sportivă, una 
din numeroasele acțiuni or
ganizate cu prilejul aniversă
rii a 20 de ani de activitate 
a clubului sportiv fruntaș 
DINAMO BUCUREȘTI.

V, TQFAN

teres cu care sînt urmărite între
cerile de natație din cadrul Jocu
rilor Olimpice.

România lipsește dintre națiuni
le punctate în 1967, dar unele din
tre performanțele obținute în acest 
început de sezon ne dau speranțe 
pentru prezența noastră în douâ- 
trei finâle olimpice. în fruntea lis
tei găsim Statele Unite, care — 
mai ales la femei — dețin încă 
un mare avans asupra europeni
lor. De notat marele salt' realizat 
de natația sovietică, ca și pierde
rea vechilor poziții de către Aus
tralia și Japonia. Dar iată clasa
mentele pe 1967 la acest sport (ne 
referim, numai la înot) :

BĂRBAȚI

La sărituri în apă se prevede un 
pasionant duel între S.U.A., 
U.R.S.S., Italia și R.D.G., iar la 
polo între U.R.S.S., Iugoslavia și 
Ungaria ; d comportare corespun
zătoare în acest an a echipei de 
polo a României ne-ar deschide 
perspective pentru un loc între 

' primele patru-cinci echipe ale 
lumii.

CAIAC-CANOE: PORT
DRAPELUL CELOR MAI 

MULTE SPERANȚE
31 

ârp 
noe 
tot atîtea, precum și un număr cit 
mai mare de medalii (în 1967 : 2 
aur, 2 argint și 1 bronz pentru Ro
mânia). Iată și poziția noastră 
clasamentele anului trecut :

de puncte la probele olimpice 
fi obținut în 1967 la calac-ca- 
; la Mexic sperăm cel puți»

in

BĂRBAȚI

ROMÂNIA 22 puncte
S.U.A. 158,5 puncte U.R.S.S. ’ 21 puncte
U.R.S.S. 53,5 puncte Ungaria 20 puncte
R.D.G. 39 puncte Suedia 11 puncte
Canada 16 puncte
Franța 15 puncte FEMEI

FEMEI U.R.S.S. 14 puncte
ROMÂNIA 9 puncteS.U.A. 160,5 puncte

Canada 38 puncte R.F.G. 6 puncte
U.R.S.S. 28 puncte Cehoslovacia 5 puncte
Olanda 18 puncte
M. Britanic 11,5 puncte ing. Dan’ PACURARIU

fient.ru
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Duelul Olga Szabo—Maria Vicol, din calificările tn finala 
naționalelor.. Un nou succes pentru campioana mondială 

de la Buenos Aires
Tatei A. NEAGU

Oi DIVIZIONARELE B DE 
FLORETA (băieți șl fete) s-au 
întâlnit la Oradea, unde au fost 
programate meciurile din tu
rul competiției. Succes net al 
echipelor I.C.F. Fetele (Rodica 
Văduva, Luminița Popescu, Eva 
Maria Voinea, Gabriela Ștefă- 
iiescti, Elena Toma) au încheiat 
Victorioase toate "ele patru 
meciuri: 15—1 cu Viitorul, 
32—4 cu Farul șl C.S.M. Cluj 
M 11—5 cu Crișul. în clasament, 
pe locul I — I.C.F. cu 8 p (50 
v.) urmată de Viitorul cu 6 p 
(30 v.), Farul cu 4 p (30 v.), 
C.S.M. Cluj cu 2 p (27 v.) și 
Crișul cu 0 p (23 v.).

Floretiștil de la I.C.F. (A. 
Ștefan, T. Petruș, Șt. Alexiu, 
L. Meleca și T. Tache) au re
petat performanța colegelor lor, 
termînînd neînvinși meciurile : 
10—6 cu Progresul, 11—5 cu 
Politehnica Timișoara, 12—4 cu 
Școala Sportivă Oradef șl 8—8 
(57—61) cu Crișul. Clasament: 
I.C.F. 8 p (41 v.), 2. Progresul 
6 p (36 v.), 3. Politehnica Ti
mișoara 4 p (31 v.), 4. Șc. sp. 
Oradea 2 p (36 v.), 5. Crișul 
B p (16 v.).

© LA CONSTANȚA s-au 
disputat întrecerile fazei I din 
cadrul campionatelor republica
ne — echipe. Iată cum arată 
clasamentele primelor trei echi-

între parade 
și riposte

pe în fiecare probă. Floretă 
băieți : 1, Șc. sp. Oradea; 2. 
Politehnica Iași; 3. Farul C-ța. 
Floretă fete: 1-2. Viitorul
București și Farul C-ța; 3. E- 
leCtroputere Craiova. Spadă: 
1. Progresul București; 2. C.S.O. 
Galați; 3. Șc. sp. Oradea.

@ Un ultim hop — înaintea 
finalei — in campionatul na
țional individual: calificările. 
La floretă fete, duelul Olga 
Szabo —- Maria Vicol a dat cîș- 
tig de cauză primei sportive. 
In urma lor s-au clasat, pe 
locurile 3—4. ex aequo, Iudit 
Haukler și Marina Stanca, la 
prima apariție publică, după o 
îndelungată absență. La floretă 
băieți, C. Bunicelu a trecut li
nia de sosire destul de ușor 
avînd drept secondanți pe Ște
fan Haukler și Aurel Ștefan. 
Un rezultat normal la spadă : 
Stefan Moldanschi s-a impus 
in disputa cu principalii săi 
urmăritori, C. Duțu (locul 2), 
Gh. Cristof și N. Marinescu 
(3-4).

în fine, la sabie, Gh. Culcea 
a tranșat în favoarea sa, deo
camdată, disputa pentru întî- 
ietate, cu H. Bădescu. în con
tinuare s-au clasat C. Nieoltte 
și Z. Rohohi.

r„:
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i
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Bill CÂPITAIĂ
(13^.19 mai)
MIERCURI

StadiOnul 23
18,00 Lotul Divizionar A 
lemania Aachen.

Stadionul Dinamo l oră 15,30 
Dlnamo Buc. — F.C. Argeș (ti
neret).

JOI 16.V.1968
Stadionul Republicii:

17.30 Steaua Buc. — Farul Con
stanța (tineret), ora 19,30 Lotul 
de tineret — Congo (Kinshasa).

pUMÎNîeÂ 19.VA968
Stadionul 23 August î ora

15.30 Progresul BUe. — Steaua 
Buc. (divizia A)

aba 17,36 Rapid Bub. — Di
namo Buc. (divizia A).

Stadionul Progresul: ora
10,00 Progresul Buc. — Steaua 
Buc. tineret.

Stadionul Giuleșfi i ora 10,06 
Rapid București — Dinamo 
Buc. tineret.

Terenul T.U.G., Șos. Giurgiu
lui ora 16,00 T.U.G. Buc. 
Progresul Brăila divizia C.

15.V.1968
August:

ora

SE APROPIE
FINIȘUL...

Care sînt echipele ce vor 
promova în prima divizie ? 
'Această întrebare și-o pun 
tot mai des iubitorii hand
balului, pe măsură ce ne 
(apropiem de sfîrșitul întrece
rilor. Au mai rămas de dis
putat doar trei etape și cal
culele hîrtiei sînt în toi. Du
pă ultimele rezultate, în nici 
una din cele patru serii ale 
'diviziei secunde (prima cla
sată din fiecare serie va pro
mova în divizia A) câștigă
toarea nu poate îi anticipată.

în seria I masculin lidera 
Politehnica Galați s-a des
prins cu puțin (numai 2 
puncte) de principala sa ri
vală, Voința București, care 
a suferit un eșec în etapa 
precedentă, pierzînd jocul cu 
formația Cauciucul Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej. Totuși, 
avansul luat este insuficient 
deoarece „duelul" nu a luat 
sfîrșit. Duminică, în Capi
tală, vom urinări disputa di
rectă între aceste formații 
și cine știe... în seria a Iî-a, 
situația este identică: cele 
două echipe pretendente la 
locui întîi. Metalul Copșa 
Mică și Timișul Lugoj, afla
te la egalitate pînă dumini-

că trecută, s-au departajat 
tot cu 2 puncte și ca urmare 
ele și-au inversat locurile. 
Timișul Lugoj a trecut pe 
locul întîi, dar un pronostic 
asupra cîștigătoarei nu se 
poate da deoarece ambele 
echipe mai au de disputat 
cite două jocuri acasă și unul 
în deplasare, cu echipe de 
forțe sensibil egale.

Situația se repetă și în 
campionatul feminin, seria I, 
unde probabil golaverajul 
va decide dacă Textila Bu- 
huși sau I.C.F. București va 
ocupa un loc în prima divi
zie. Ambele formații sînt în 
prezent la egalitate de punc
te, iar Întâlnirea directă a 
avut loc. Textilistele mai au 
de trecut un „hop“ la Con
stanța, în timp ce studentele 
mai au de susținut un joc 
dificil acasă cu Școala spor
tivă Buzău. în seria a doua, 
Voința Odorhei conduce cu 
1 punct (insuficient pentru a 
scăpa de griji) față de a 
doua clasată, C.S.M. Sibiu. 
Din jocurile care au mai ră
mas de disputat pentru frun
tașele clasamentului hotărî- 
tor se pare a fi cel din ulti
ma etapă cînd Voința va 
întîlni, în deplasare, pe Uni
versitatea Cluj, aflată pe lo
cul 3,

în concluzie, în divizia B 
tensiunea este în continuă 
creștere, fiecare etapă care 
a mai rămas de disputat pu
țind să aducă o modificare 
în fruntea, clasamentului.

„C0PA STEAUA- A REVENIT 
ORGANIZATORim

Ultima probă a competiției de 
tir „Cupa Steaua", pistol sport, s-a 
încheiat Cu victoria Anișoarel 

Matei (Dlnamo) șl a lui Mircea 
Popescu (Steaua). Iată, de altfel, 
rezultatele : fete : .1. Anișoara
Matei 523 p, 2. Liliana Ionescu 
(Steaua) 513 p, 3. Ana Buțu (Stea
ua) 511 p ; băieți: 1. Mircea Po
pescu 567 p, 2. Nlcolae Clotloș 
(Steaua) 566 p, 3. Daniel Marinescu 
(Olimpia) 557 p, 4. Dan Clobanu 
(Steaua) S56 p, 5. Radu Vldrașcu 
(Dlnamo) 552 p, 6. Petre Buzatu 
(Steaua) 550 p. clasament general 
pe echipe, la toate probele : 1.
Steaua 416 p, 2. Dlnamo 283 p, 
3. Olimpia 77 p.

CLASAMENTE

Gh. RAMGU

Divizia A, masculin

1. Steaua 14 13 0 1 281—198 26
2. Din. Buc. 15 12 0 3 316—210 24
3. Din. Bacău 15 9 0 6 244—221 18
4. Rafin. Tlj. 15 6 3 6 227—247 15
5. Pol. Tim. 14 6 2 6 227—207 14
6. Univ. Cluj 15 6 2 7 268—253 14
7. Univ. Buc. 15 6 2 7 230—226 14
8. Din. Ev. 15 5 2 8 214—241 12
9. Text. Cis. 15 3 0 12 229—338 6

10. C.S.M.
Reșița 15 2 1 12 218—313 5

Divizia A . feminin
1. Univ. Tim. 15 14 0 1 155—101 28
2. Univ. Buc. 15 12 0 3 146— 94 24
3. Rapid Buc. 15 10 0 5 167—123 20
4. Conf. Buc. 15 9 1 5 139—106 19
5. Cons. Tim. 15 8 1 6 144—122 17
6. Rulm. Bv. 15 6 0 9 142—169 12
7. Llc. 4 Tim. 15 4 2 9 85—118 10
8. Pol. Galați 15 4 2 9 98—159 10
9. M. Tg. M. 15 1 3 11 107—146 5

10. Prog. Buc. 15 2 1 12 134—179 5

Credem că este uh record 
absolut în 6 serii ale celor 
două divizii inferioare nu s-a 
înregistrat în etapa a 23-a nici 
o Victorie în deplasare. Scuza- 
țî-ne, există două excepții „for
male" : Oțelul Galați a cîștigat 
la Metalul Rădăuți, echipa din 
Rădăuți fiind... retrasă din 
campionat, iar U.M. Timișoara a 
ciștigat ia Victoria Câlan, fără 
a mai face... deplasarea Ia Că- 
lan, Victoria fiind suspendată 
de federație pe o etapă. Pohte

că unii dr mai putea considera 
i,joe tn deplasare* partida E- 
lectronicii Obor cu Politehnica 
București disputată pe terenul 
acesteia. Jocul însă s-a desfă
șurat tot tn Capitală, deplasa
rea făeindu-se cu... troleibuzul.

Așadar, din 42 de meciuri ale 
diviziilor B și C, nici o' victo
rie, „arară". în schimb, 34 de 
victorii ale gazdelor și numai 
6 meciuri egale. Față de acest 
limbaj atît de categorie al ci
frelor, comentariile par super-

Oue. Concluzia este însă foarte 
netă: în acest final de cam- 
pioRat,-' ierarhia valorilor 
pulverizată de avantajul 
nulul. Echipe mediocre 
Slabe se fjautodepășesc", 
punîndii-se în fața unor

Construetorul 2:3 “(1 întreruptă), ... . .... Electronica

Electronica 
(Bucilrești) 8V, (1), Constructorii! 
7 (1), Mureșul 6 (1), Medicina (Ti
mișoara), Petrolul (Ploiești), Cri- 
SUl 5*/2, Medicina (Iași) 4*/2, Banca 
de Investiții (București) 3Vs (1).

P. ARCAN — corespondent

Campionatul pe echipe
TIMIȘOARA. — în primele două 

runde ale campionatului republi
can de șah pe echipe au fost în
registrate următoarele rezultate : 
RUNDA T: Constructorul (Bucu
rești) — Petrolul (Ploiești) 4:2, 
Mureșul — Medicina Iași 4:2, 
Banca de Investiții (București) — 
Medicina (Timișoara) 3:3, Electro
nica (București) — Crișul 4:2. 
RUNDA II : Petrolul — Medicina 
(Timișoara) S'/rM. Crișul — Me
dicina (Iași) _ Mureșul —■

Banca de investiții 
•A-4% O).

CLASAMENTUL :

Carmerî Crișan 
șî Șerban Doboși - campioni 

de juniori ai țării
CRAIOVA (prin telefon). — în

trecerile ultimei etape a campio
natelor republicane de tenis de 
masă ale juniorilor au reunit 66 
de concurente și 95 de concu
rent!. iată rezultatei© finalelor : 
simplu fete: Carmen Crișan (IJro- 
gresul București) —- Maria Cored! 
(Rapid Brașov) 2—1, simplu bă
ieți : Șerban Doboși (C.S.M. Cluj) 
— lancu Sîngeorgean (Comerțul 
Tg. Mureș) 2--0, dublu fete : Car
men Crișan,. Maria Corodi — Mo
nica Harîgâ, Nicoleța Spiridon 
(Rapid Brașov, CSO Iași) 2—0 ; 
dublu băieți : Șerban Doboși, A- 
drian Șîmandan (CSM Cluj, Voința 
Arad) — Nicolae Stelian, Gheor- 
ghe Teodor (Bere Grivița Bucu
rești) 2—0 ; dublu mixt : Carmen 
Crișan, Șerban Doboși — Maria 
Corodi, Nicolae Stelian 2—0.
N. BASTRAMAGIU și 
VLADOÎANU — coresp.

l 
i
I

Atac al bilcureșlenilor oprit: de portarul echipei oaspete. 
Fază din meciul Metalul București — Chimia Suceava

Fote: V. ONESA

este 
tere- 

sau 
im- 
fob-

mații de trei ori mai bune.
Care este misterul ? Se pare 

că sînt multe. Acasă, 
(mai ales cele cu o 
critică), joacă mai dur

■ cînd în acest final do 
naf. Arfetâșiii
— sînt timorați de argumentele 
care de cate mai impresionante 
(corespondentul nostru Eliade 
Solomon, din Bîrladț ne-a 
transmis că la meciul Gloria 
Bîrlad — Șoimii Buzău spec
tatorii* i-au... gratificat pe con
ducătorii jocului cu pietre);

Nu este mai puțin adevărat 
că, știind ce le așteaptă, multe 
echipe vizitatoare, care pot juca 
cu totul altfel’, in deplasare se 
apără din minutul 1 pînă în 
minutul 90. Și jocul „pe bari
cade" al echipelor aflate în de
plasare are evident incidențe 
cu totul nefavorabile asupra 
spectacolului și asupra ținutei 
tehnice a partidelor.

„Noi (gazdele) trebuie 
cîștigăm ! Orfeum, dar să eîști- 
găm ! Acest imperativ, auzit de 
multe ori în cea mai clară ex
primare vocală, este o realitate 
tradusă pregnant, fn fapt, pe 
teren.

Nu
mind 
fanții 
pot asigura desfășurări norma
le tuturor partidelor de divizia 
B sau C.

Cazul meciului Politehniea 
București — Electronica Obor 
este convingător. Cronicarul 
nostru 1® acest joc a scris că 
arbitrul meciului a greșit fla
grant și grav. Au mai fost însă, 
din păcate, destule greșeli de 
arbitraj care au stricat meciu
rile și au viciat rezultatele. Să 
te pomenești însă- la sfîrșitul 
jocului cu o invazie de peste 
200 de oameni care să vrea SA 
FACA „DREPTATE", este de 
neudmis.

Dacă asemenea lucruri se fn- 
tîmplă la București, ce preten
ții mai putem avea pe alte te
renuri din- țară-, multe din ele 
cu o împrejmuire relativă și 
cu o protecție formală pentru 
arbitri ?

Temele ridicate în rîndurils 
de mai’ sus merită o analiză

gazdele 
situație 
ca ori-, 

campîo- 
cei imparțiali

pe stadionul de pe Co

seria a doua, socotelile 
foarte clare. Vagonul are

să

credem că greșim afir- 
Că, Ia ora asta, reprezen- 
federației de fotbal nu

NICI 0 VICTORIE IN DEPLASARE ÎN DIVIZIILE B SI C!
?

mult mai profundă a federa
ției de specialitate și MASURI 
CU ADEVARAT EXEMPLA
RE.

Cîtevâ cuvinte deSpre întrec 
cerea sportivă propriu-zîsă din 
diviziile’ B și- C. în seria I a 
diviziei B, Politehnica Iași 
bate de la o vreme' pasul pe 
loc. Nu1 este o întâmplare că 
ea Sff află' acum tatonată’ de 
Electronica Obof și Politehnica 
Galați, ambele' cu veleități șl 
șanse de ultimă oră. Atuul ie
șenilor este, în principal, pro
gramul ultimelor 3 partide, 
dintre care primele două se'vor 
juca 
pott.

I® 
par
4 puncte’- aVâns față de Crișul 
cate,, la rîndiil ei,’ are 6 puncte 
avans față de Poli. Cu- trei e- 
tape înainte de final, Vagonul 
are 95 la Sută șanse „să gare
ze în A", iar Crișul se pregă
tește' de pe acum pentru, baraj.

Tn cele 4- serii ale diviziei C, 
lupta pentru promovare este 
extrem, de dbschisăi U® punct 
sau doua despart prima clasată 
de a doua, cu excepția seriei 
Nord în care 4 echipe au ace
lași număr de- puncte (27).

Așadar, la „C“ lupta în ulti
ma linie dreaptă este electri
zantă’. polarizînd emoții- extre
me în numeroase orașe.

Chiar dacă fotbalul rămîne 
de multe ori numai în faza de 
deziderat,, dte’ emoții nu ne pu
tem plînge...

Marius FOPESGU

U.TA-EJ.C Szeged 
2-1 (0-î)

ARAD, 12 (prin telefon). Du
minică, textiliștii. au susținut 
un meci amical internațional 
în compania formației E.A.C. 
Szeged. In general, a fost un 
meci modest sub aspectul ca
lității și spectaculozității, cu 
excepția ultimelor 20 de mimi- 
te, cînd divizionarii noștri au 
forțat victoria, pe eare au șl 
dobindît-o, în 2 minute, prin 
golurile înscrise de Domide 
(mîn. 75) și Axente (min. 78). 
Pînă atunci oaspeții au avut 
avantaj pe .tabela de marcaj 
printr-un... autogol a lui Petes- 
cu „realizat" în min. 15. 
ST. IACOB — coresp. 
ei pal.

prin-

Divizia B la fete
Rezultatele etapei a XVII-a a di

viziei feminine B, seria I; Poli
tehnica Brașov — Universitatea 
Timișoara 52—57 (18-28. 46-46), Școa
la sportivă Craiova—Școala spor
tivă Brașov 58—49 (28-22), Vpința 
Tg. Mureș — Medicina Cluj 55—25 
(33-7), Medicina Tg. Mureș — 
Spartac Salonta 47—51 (15-25) ; ,
seria a n-a : Școala sportivă nr. 1 
București — Arhitectura București i 
40—46, Olimpia București — Peda- > 
gogic Constanța 47—37 (20-17), ;
Școlarul București — Universita- . 
tea Iași 58—50 (27-27), Pedagogic I 
Bacău — I.C.F. II 42—40 (16-16), 
Viitorul Dorohoi — Universitatea ■ 
București 63—48 (29-26).

I
I
I
II
I
I
I
L

Partida de tineret Dinamo 
Bacău —■ Rapid a fost apri
gă, iar pe alocuri mai capti
vanta 
pentru cine 
afhîhdduă cu mintea neîncăr
cată dfe algebra ciâsămehtu- 
lui. Formate din juniori sau 
din jucători abia trecuți de 
18 ani (excepție doar An
drei — Rapid), echipele s-au 
înfruntat bărbătește, risipind 
energie din belșug și con
struind, în fața porților, faze 
concordante cu logica fot
balului.

Privind 
care abia 
cațere pe 
mantei, este pasionant Să ob
servi și să descoperi în miș
cările adolescentului, în exe
cuțiile sale, în soluțiile tac
tice pentru care optează, 
acea scînteie de mare fot
balist. Cu toate meritele 
unora dintre băieții văzuți 
duminică, cu toată dorința 
noastră ardentă de a anunța 
numele unor 
nu îndrăznim 
una singură : 
18 ani și o 
proporționată. 
ciunea piciorului de pisică, 
proprie brazilienilor și argen-

decît meciul vedetă, 
le-a privit pe

acești jucători 
au început să se 

muntele perfor-

viitoare stele, 
a vesti decît' 

Simionaș. Are 
voinicie bine 
Nu are moli-

Sportivii pe șnnderele muncii
voluntar-puiriotice

(Urmare din pag. 1)

crări de amenajare a unui 
vast complex sportiv ampla
sat în cartierul Pantelitaon. 
Pe harta noului complex sînt 
prevăzute terenurile pentru 
volei, baschet și fotbal pre
cum și un lac de agrement. 
Acțiunea de amenajare de la 
Pantelimon va fi continuată 
zilnic cu participarea a cîte 
1 000 de tineri.

UNUI COMPLEX SPORTIV 
similar i-a fost semnat actul 
de naștere într-un alt cartier 
al Capitalei, Ia Crîngași. A-

ici, peste 1 200 de tineri au 
trasat primele linii ale unor 
terenuri de sport care vor 
completa actualul ștrand, u- 
nul dintre cele mai frumoase 
din cîte s-au amenajat în ul
timii ani.

FIINDCĂ AM AMINTIT de 
ștrand, trebuie să relevăm 
faptul că pe malul lacului 
Băneasa a fost reconsiderată 
o spațioasă bază sportivă, 
care va fi afectată în între
gime tineretului. La dispozi
ția celor interesați vor sta un 
număr de 12 bărci. Se vor pu
tea practica, în același timp,

SCENARIUL MIRCEA MUREȘAU, EUGEN POPITĂ,MUZICA C.ttEXâMDRU 
IMAGINEA OCTAVIAN BASLI,ALEXANDRU DAVID, DECORURI G-ȘTIRSli

TOMA CARAGIU, TUOOREL 
POPA,DEM. RADULESCU, 
OVID TEODORESCU, PETE2 
PAULHOFFER, CARMEN GALIN 

ELENA CARAGÎU
apar In comedia în cu/ori p& ecran lat

Simionaș
tinienilor. Execută 
aruncă mingea peste 
sar și o readuce lin pe pă- 
mînt, o proteguiește bine și 
o trimite în locuri pe care 
numai cei talentați le văd.

După ce în decursul anilor 
am văzut atîtea falnice făgă
duieli, întoarse după un 
zbor retezat în zona anoni
matului. am ajuns să resim
țim neîncredere și teamă în 
fața fiecărei noi descoperiri. 
Prea mulți tineri fotbaliști 
au dispărut, prea mulți s-âu 
stins ca niște luminări sub
țiri, după ce promiteau să 
incendieze stadioanele Euro
pei cu focul talentului lor, ca 
să mai rămînern indiferenți 
în fața epidemiei de veste
jire, veche și puternică. Căci 
fotbalistul român nu se naște 
numai cu talent, dar și cu o 
carie necunoscută, cuprinsă în 
el, atacatoare și anihilantă. Nu 
se naște fără vise, blazat și 
refractar la muncă îndîrjită, 
boem și chefliu. El se naște 
cu talent și cu dorul nemăr
ginirii, cu ambiția lui Bobby

precis, 
adver-

Chariton și Eusebio și cu 
repulsie față de mediocritate.

Pe ’a 15—16 ani pătrun
de într-un anumit climat, în- 
tr-o anumită structură orga
nizatorică improprie, respiră 
aburul unor mentalități mo- 
leșitoare, asistă la lecții des
pre echivoc și. lipsă de res
ponsabilitate, Ie reține și le 
urmează Vrînd-nevrînd și, 
de la un timp, devine un 
mic-burghez în fotbal, cu ta
bieturi și idei de loc măgu- 
litoare.- Infim de puțini reu
șesc să se sustragă acestui 
mecanism puternic, răspîn- 
dit, acaparant și apărat de 
toți cei ce s-au perindat pe 
la cîrma fotbalului, cu ar
gumente lipsite de luciditate, 
servind, de fapt, unui singur 
scop; păstrarea unui jiiț.

După ce că asemenea ta
lente apar rar (cartierele ora
șelor, satele și școlile nefiind 
răscolite de o mînă pricepu
tă și interesată), nici nu le 
cultivăm și nu le apărăm 
cum trebuie pe acele rara 
avis, capabile să zboare la

înălțimea vedetelor din 
țări.

• Simionaș nu e un caz,

alte
simionaș nu e un caz, e un 

simbol, susținut, de sute. de 
nume trecute, ' prezente și 
viitoare. Ce se va întîmpla 
cu el, se va întîmpla cu toți 
ceilalți. Dar ce temei obiec
tiv ar putea să ne susțină 
credința că ceea ce s-a pe
trecut cu Raab, cu Nunu, cu 
Favlovici și cu alte zeci de 
nume actuale, rămase sub 
plafonul și așa scund al di
viziei noastre naționale, nu 
se va repeta și cu el ?

Romulus BALABAN

CLASAMENTUL „CUPEI F.R.F?
PENTRU ECHIPELE DE TINERET

1. Farul 9 7 0 2 14— 9 14
2. Dlnamo Bacău 10 6 1 3 23—14 13
3. Jiul 10 5 3 2 14—10 13
4. Rapid 11 6 1 4 19—16 13
5. Progresul 10 4 4 2 12— 6 12
6. Petrolul 10 4 4 2 8— 6 12
7. Steaua 9 4 3 2 17—12 11
8. U.T.A. 10 4 2 4 17—14 10
9. Dinamo Buc. 9 4 1 4 16—15 9

10. A.S.A. Tg. M. 10 4 1 5 8-13 9
11. „U‘* Craiova 11 2 4 5 15—17 8
12. F. C. Argeș 9 2 2 5 7—11 6
13. Steagul roșu 10 1 4 5 12—22 614. „U« Cluj 10 0 2 8 6—23 2

Rezultatul de duminică : Jiul
— Dlnamo Buc. 2—0 (1—0).

voleiul, tenisul și popicele. 
Inaugurarea bazei sortive de 
la Băneasa este proiectată 
pentru sfîrșitul săptămînii. 
Cu acest prilej va avea loc 
un bogat program care va 
cuprinde, printre altele, me
ciuri de volei, un concurs de

TOT ÎN CAPITALA, în ve
cinătatea stadionului Steaua, 
peste 600 de tineri au trasat 
contururile unui viitor com
plex sportiv : Ghencea. Acest 
complex, foarte necesar tine
retului din această zonă a o- 
rașului, va cuprinde în princi
pal terenuri de fotbal, volei, 
handbal si baschet.

ÎN RÎNDUL amenajărilor 
sportive de amploare se si
tuează, desigur, și complexul 
din strada Coralilor (sectorul 
8), cartierul Dămăroaia. El va 
fi alcătuit, pentru început, din 
trei terenuri de fotbal, în i- 
deea ca aici să fie puse ba
zele unui puternic centru de

ț inițiere, în cel mai popular 
dintre sporturi.

★
Vorbind despre orașul 

București trebuie să arătăm 
că acțiunea de amenajare a 
unor terenuri sau baze spor
tive simple, declanșată încă 
de Ia începutul lunii aprilie 
în toate școlile și liceele, a 
fost continuată în mijlocul a- 
celeiasi atmosfere de mare in
teres. Elevi și profesori de e- 
ducație fizică sau de alte 
specialități (și în foarte tnulte 
cazuri chiar și părinți) și-au 
unit eforturile pentru a trans
forma fiecare curte de școală 
într-o mică bază sportivă. 
Prezența unor asemenea a- 
menajări pe lîngă școli va fi 
de un aport hotărîtor pentru 
desfășurarea unei activități 
sportive cît mai bogate în a- 
propiata vacanță de vară, în 
cadrul unor tabere de curte 
sau a unor campionate In- 
terstrăzi sau interșcoli.

Moment din desfășurarea probei cu adițiune de puncte. 
Plutonul se pregătește pentru un nou sprint

Fotei N. AUREL’

La zi
„Cupa Steaua", competiție 

care a prilejuit deschiderea se
zonului de pistă a dat loc la 
întreceri dîrze, în ciuda tem
peraturii foarte ridicate. Rezul
tatele obținute de concurenți 
au fost bune, reaiizindu-se și 
un record național în proba de 
400 m lansat. Autori: I. FLO- 
REA (Dinamo) și G. NEGOES- 
CU (Steaua), care au înregistrat 
pe rînd, timpul de 24,8 sec. 
(v.r. .- 25,0 - V. Burlacu,
stabilit în 1966).

Un moment demn de reținut 
din concursul de duminică este 
cel de la proba cu adițiune de 
puncte, unde stelistul M. VIR
GIL și-a depășit partenerii cu 
două ture, iar GH. JURAVLE 
și G. NEGOESCU cu cîte un 
tur. (A. PĂPĂDIE — coresp.).

★
Etapa a doua a „Cupei ora

șelor", disputată sîmbătă și

duminică la Tg. Mureș, a scos 
în evidență buna pregătire a 
majorității concqrenților. Ast
fel, în semietapa contracrono- 
metru, 6 cicliști s-au înșiruit 
de-a lungul a 4 sec. Media ora
ră : 40,679 km este destul de 
bună. Cea de-a doua semietapă 
(40 km — fond) a fost înche
iată de un pluton de 42 de con
curenți marcați cu același timp 
al învingătorului St. Ene (m.o. 
41,513 km). în finalul etapei de 
fond de duminică (60 km — 
m.o. 40,999 km), plutonul frun
taș de 7 rutieri a fost urmat la 
numai 14 sec. de un alt pluton 
masiv de 30 cicliști.



A 20-a aniversare a clubului 
sportiv DinamoFRANȚA SPORTIVA SI EXEMPLELE SALE

Iubitorii de, sport au dese
ori prilejul să înregistre
ze prezența reprezentan

ților Franței in părțile superi
oare ale clasamentelor sportive. 
Roade ale atenției -din ce în ce 
mai mari acordate exercițiu
lui fizic, ale pregătirii din ce 
în ce mai sistematice pe care 
specialiștii francezi o asigură 
talentaților performeri, purtînd 
pe tricouri emblema cocoșului 
galic, aceste succese fac ca 
Franța să se numere printre 
marile puteri sportive ale lumii. 
Nume de prestigiu in ciclismul 
amator și profesionist,, în călă
rie, rugby, in schiul alpin, in 
atletism; în natație, în patinajul 
artistic, în automooțili&m, în 
scrimă, în pugilismul' amator și 
în cel profesionist, ân tenis și 
baschet, ascensiunea pregnantă 
în sporturi care, pină nu de 
mult, se limitau la participare 
în marile confruntări interna
ționale — gimnastică, handbal 
și altele— ilustrează, această 
realitate. La loc de\ cinste, în 
domeniul, activității sportive, 
figurează, de asemenea, prezen
ta activă a reprezentanților 
Franței in marile organisme in
ternaționale de resort — Comi
tetul Internațional Olimpic și 
numeroase federații internațio
nale pe ramuri de sport.

Sporul substanțial de atenție, 
de sprijin acordat în Franța 
activității sportive s-a canali
zat pe d»uă direcții principale 
— baza de mase și pregătirea 
performerilor. Paralel cu înmul
țirea terenurilor, sălilor, insta
lațiilor necesare, s-a organizat 
extinderea practicării exerci- 
țiilor fizice, domeniu în care 
s-au impus o serie de federații 
naționale. Nu mai surprind pe 
nimeni succesele schiului alpin 
francez (beneficiar al unui „corp" 
de aproape un milion și jumă
tate de membri activi), cu o 
excelentă organizare a învăță
rii și perfecționării schiului, 
după o metodă unică și cu po
sibilități egale, în orice stațiu
ne, sub conducerea instructori
lor temeinic pregătiți, cărora li 
se adaugi un număr măre de 
instalații și amenajări de înalt 
nivel tehnic care împinzesc sta
țiunile de iarnă. Și nu va sur
prinde nici amplificarea conti
nuă a acestor succese dacă se 
iau in considerare acele „clase 
de zăpadă", mijloc eficace de 
împletire a exercițiului fizic în 
mijlocul naturii cu activitatea 
intelectuală, școlară, propriu- 
zisă. Exemplul de la J.O. din 
Grenoble, încă prezent în amin- 
tirea publicului și telespectato-

Zsivotski— 72 m la aruncarea 
ciocanului

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Budapes
ta, cu participarea atleților ma
ghiari fruntași, Zsivotski a cîș
tigat aruncarea ciocanului cu 
performanța de 72 m, iar Fa- 
rago a realizat 58,50 la arun
carea discului. In cursa de 400 
m pe primul Ioc s-a clasat Mi-

Zsivotski a reușit 72 m la, aruncarea ciocanului

IDOLII SE
(Urmare din pag. 1)

moțiile provocate de responsa
bilitatea acestui tricou galben, 
de nenumăratele calcule, de vi
surile ce s-au țesut, purtîndu-i 
pe aripi în vîrfurile Pirineilor 
și ale Al pilor, înaintea așilor 
pedalei. Și, încet-încet, zorii au 
adus grijile unei noi etape, la 
startul căreia aveau să se pre
zinte cu 'fețele brăzdate de o- 
boseală. Și Hanusik și Van 
Tyghem și Vavra acuzau, în
deosebi, noianul de calcule ce 
împovărează viața unui rutier 
într-o asemenea dificilă dispu
tă. Fostul campion mondial și 
cîștigător al „Cursei Păcii", 
Gustav Schur, îmi explica ast
fel starea de inhibiție care îi 
cuprinde pe rutieri : „Anul a- 
cesta, regulamentele „Cursei 
Păcii" prevăd o serie de ino

rilor de pretutindeni, își mai 
are explicația și în metodele 
de antrenament ultramodern cu 
ajutorul cărora elevii celebru
lui Honore Bonnet și-au între
cut adversarii.

In plină actualitate se găseș

te — și in Franța — pregătirea 
olimpică pentru marea con
fruntare din Mexic. Dornice de 
a cuceri un număr de medalii 
proporțional cu popularitatea 
de care se bucură sportul în 
țara lor și cu valoarea reală 
a sportivilor care îl reprezintă, 
oficialitățile franceze de resort 
au făcut pregătiri mai minuți-' 
oase ca orieînd. Aici se impune 
să fie amintit în primul rînd 
imensul laborator de perfor
manțe de la Font Romeu, în 
Pirinei, localitate de altitudine 
in care selecționabilii se pot 
antrena și verifica în cele mai 
bune condiții. Este elocventă 
solicitarea internațională extra
ordinară de care s-a bucurat 
acest centru, pentru toate ra
murile de sport olimpice și în 
toate sezoanele. Excelente baze 

halfy cronometrat cu timpul de 
47“ 7/10.. La feminin, în proba 
de 100 m victoria a revenit 
sprinterei Nemeshazi cu 11“ 9/ 
10, iar la 400 m primul loc a 
fost ocupat de Toth cu 55" 8/ 
10.

La săritura în lungime a cîș
tigat Kispal cu 6 m.

NĂRUIE NOAPTEA...
vații, in scopul dinamizării în
trecerii. Bonificațiile la sprin
tul final — destul de mari — 
sint însoțite și de bonificațiile 
acordate la fiecare punct de 
cățărare, precum și de cele ale 
tricoului violet, adică pentru 
clasamentul sprinterului sprin
terilor. Adăugind și faptul că 
toate bonificațiile, ca și penali
zările, se operează și în clasa
mentul pe echipe, se mărește 
— evident — grija ciclistului. 
El trebuie să-și facă o mie de 
calcule. Se creează o presiune 
psihică foarte puternică, pe care 
alergătorii o suportă greu, în 
condițiile efortului tot mai 
mare solicitat de cursa ce se 
desfășoară în condiții meteoro
logice nefavorabile. Modificările 
aduse constituie o sursă de în
grijorare, care generează nopți 
albe, nu numai liderilor". 

sportive, laboratoare ultramo
derne utilate pentru control și 
testări medicale, hoteluri-cămin, 
restaurante și instalații anexă 
de cea mai bună calitate stau 
la dispoziția celor ce aspiră la 
gloria olimpică. Sportivii ro

mâni au fost, în mai multe rîn- 
duri, oaspeții acestui Mexico 
miniatural, iar cuvintele spe
cialiștilor, tehnicienilor, medici
lor și performerilor care au stat 
fie și numai pentru scurt timp 
la Font Romeu sint unanim 
laudative.

O recentă călătorie prin 
Franța, cu escală de aproape 
patru zile la Nantes, gazdă a 
întîlnirii de rugby Franța — 
România din decembrie 1967, 
ne-a purtat pașii pe cîteva sta
dioane ale cochetului oraș de 
pe Loire. Acest popas și posibi
litatea. de a vizita mai în amă
nunt Nantes-ul ne-au prilejuit 
o întîlnire cu seva sportului cu 
balonul oval din țara rugbyști- 
lor care au cucerit cu „mare 
șlem." — patru victorii din patru 
posibile — locul I in „Turneul 
celor cinci națiuni" chiar în pri
mele luni ale acestui an. A 
doua zi după sosirea in locali

pe stadionul unui clubtate,
nantez unde urma să aibă loc

Graham Hill, primul
in „Marele Premiu

al Spaniei“
MADRID, 13 (Agerpres). — 

„Marele premiu al Spaniei", 
tradiționala competiție automo
bilistică, desfășurată Ia Ma
drid, în cadrul campionatului 
mondial (formula I), s-a în
cheiat cu victoria englezului 
Graham Hill, pe o mașină Lo
tus. El a străbătut cei 306,289 
km ai traseului în timpul de 
2h 15:20. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Denis Hulme (Mc 
Laren Ford) — 2h 15:36; Brian 
Redman (Cooper B.R.M.) și 
Lodovico Scarfiotti (Cooper 
B.R.M.) — ambii 2h 16:03; Jean 
Pierre Beltoise (Matra) — 2h 
16:36.

^telexradioteleforf^,
INTILNIREA INTERNAȚIO

NALA DE BASCHET dintre 
reprezentativele masculine de 
baschet ale Franței și Ceho
slovaciei, desfășurată la Caen, 
a revenit baschetbăliștilor fran
cezi cu scorul de 87—83 (41-41).

B
A OPTA PARTIDA dintre 

marii maeștri Mihail Tal și 
Svetozar Gligorici, care-și dis
pută la Belgrad unul din me
ciurile sferturilor de finală ale 
campionatului mondial de șah, 
s-a încheiat remiză la mutarea 
27. Scorul rămîne favorabil lui 
Tal : 4‘/2—3%.

IN CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE CĂLĂRIE DE LA 
ROMA „Premiul Jaincule" s-a 
încheiat cu o mare surpriză, 
victoria revenind sportivei Ir
landeze Diana Conolly, pe ca
lul „Barrymore". Printre în
vinșii săi s-au numărat Ral-

Așa și este. In clasament se 
produc salturi neprevăzute, în 
fața cărora toată lumea rămîne 
uimită. Dar cercetînd regula
mentul întrecerii, constați că 
Ampler și-a devansat încă trei 
adversari, pentru că a cîștigat 
sprintul de cățărare, iar Cze- 
chowski luptă la fiecare sprint 
intermediar, pentru a smulge 
minutul care îi va aduce o as
censiune rapidă spre fruntea 
clasamentului general. Liderul 
nu mai știe de cine trebuie să 
se ferească, pe care dintre ru
tierii ce-i concurează locul să-1 
marcheze. Cineva spunea că 
principalul adversar al liderului 
este... regulamentul cursei. Nu 
era prea departe de adevăr.

Astăzi nu l-am văzut pe Vla
dimir Cerkasov. S-ar putea să 
fi dormit bine, fiindcă luni nu-1 
aștepta decît antrenamentul 

antrenamentul de acomodare al 
rugbyștilor români, dimineața, 
sute, de copii, împrăștiați pe 
jumătate de teren, jucau rugby 
in cadrul orei de educație fi
zică. Nu erau, fără îndoială, 
copii cu aspirații spre perfor

manță, ci clase în totalitatea 
lor; nu era o vreme deosebit 
de atractivă — ninsese pentru 
prima oară după 30 de ani în 
această localitate — era frig, 
iar terenurile rezervate acestor 
mici pasionați — între 12—16 
ani... — nu erau chiar îmbie
toare. Dar entuziasmul cu care 
participau la sănătoasa joacă

FOTBAL PE GLOB
Patru echipe sînt gata de start pentru turneul final al 

campionatului european din Italia. Ultima calificată în această 
competiție de mari proporții a fost desemnată sîmbătă, la 
Moscova, unde echipa U.R.S.S. a făcut un joc magistral, 
pulverizînd selecționata Ungariei, aflată într-o zi extrem 
de slabă, așa cum nu a fost în ultimele două decenii.

Prin urmare, la titlul celei de-a treia ediții candidează 
ANGLIA, ITALIA, U.R.S.S. și IUGOSLAVIA.

A fost fixat și programul semifinalelor i
miercuri 5 iunie, la Neopole : ITALIA — U.R.S.S. (ora 19 

—- ora României); la Florența: ANGLIA — IUGOSLAVIA 
(ora 22,15 — ora României);

sîmbătă, 8 iunie Ja Roma : MECIUL (dintre învinsele 
din semifinale) PENTRU LOCURILE 3—4 (ora 20 — ora 
României);

duminică, 9 iunie, la Roma : FINALA CAMPIONATULUI 
EUROPEAN (se întîlnesc învingătoarele din semifinale) (ora 
22 — ora României).

CAMPIONATE, CAMPIONATE
AUSTRIA t Etapa a 23-a : 

Eisen stadt — A.K. Graz 1—1; 
Admira Viena — Bregenz
3—3 ; Rapid Viena — Sport- 
club Viena 2—1; Austria 
Salzburg — A.S.K. Linz 0—0; 
Sturm Graz — Wacker Inns
bruck 1—0 ; Austria Viena — 
Radentheim 3—1. In clasa
ment continuă să conducă 
Rapid Viena cu 39 p, urmată 
de Austria Viena 34 p, Wac
ker Innsbruck 32 p etc.

BELGIA 1 în clasament 
conduce Anderlecht cu 44 p, 
urmată de Bruges 43 p, Stan
dard 38 p. în penultima eta- 

mondo d’Inzeo (Italia) și P. J. 
d’Oriola (Franța).

■
REPREZENTATIVA MAS

CULINA DE BASCHET A 
CUBEI a jucat la Szombathely 
(Ungaria) cu o selecționată lo
cală. Victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 75—58 (22—29).

■
CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE LUPTE LIBERE AL 
BULGARIEI s-a desfășurat în 
orașul Sumen. Noii campioni 
în ordinea categoriilor : I. Din- 
kov, P. Jelev, St. Kolev, E. 
Vîlcev, A. Sotriov, R. Petrov, 
P. Gardjev, O. Duraliev.

E
PROBA DE DUBLU din ca

drul turneului internațional de 
tenis de la Huelva (Spania) a 
fost cîștigată de cuplul Couder 
(Spania) — Stubs (Australia), 
care în finală au învins cu 
6—4, 6—3, 6—0 perechea ame
ricană Perry — Cantin.

ușor al zilei de odihnă. 11 voi 
vedea însă, marți la amiază, 
înaintea startului din etapa 
Aue — Praga. Pot face un pa
riu că nu va avea o față zîm- 
bitoare. Nu se poate ca grijile 
care i-au frămîntat pe prede
cesorii săi să nu-1 fi marcat 
și pe el. Pentru că. aici, în 
„Cursa Păcii", idolii se năruie 
noaptea...

P.S. Sint dator cîteva detalii 
despre băieții noștri. După per
formanța din ziua celor două 
etape, majoritatea dintre ei se 
simt bine, sint optimiști. Ar- 
deleanu, Ciumeti, Moldoveanu 
și Ziegler se află în plenitu
dinea forțelor. Doar Stoica ma
nifestă o scădere a potențialu
lui. Luni dimineața ei au fost 
oaspeții întreprinderii metalur
gice „Blema" din Aue, iar 
după-amiază au făcut un ușor 
antrenament pe șoseaua spre 
Praga, pe care vor pomi marți 
într-o nouă confruntare.

Rugby-ul est® unul din cele 
mai populare sporturi din 
Franța. Jocurile pe care le 
dispută reprezentanții „coco
șului galic" stârnesc un Inte
res enorm» și furnizează par
tide dinamice, cu momente de 
o rară spectaculozitate ca 
imaginea alăturată.

£n

sportivă, oferea imaginea grăi
toare a pasiunii pentru activi
tatea fizică bine călăuzită spre 
ceea ce înseamnă sport auten
tic, sport cu atributele lui ine- 
ductibile, sănătate desăvîrșită, 
măiestrie înaltă, performanțe 
de valoare, succese de răsunet.

G. RUSSU-ȘIRIANU

pâ, Anderlecht a terminat 
la egalitate, 0—0, cu Malines, 
iar Bruges a învins cu 3—1 
pe Beerschot. Alte rezultate :

Fericire, dar numai pentru cîteva minute... Amancio a înscris primul gol al echipei Spa
niei în meciul cu An glia 1 Dar englezii au spulberat ori ce speranță a spaniolilor, au în

vins cu 2—1 și s-au calificat în semifinalele carapiona tutui european
Beveren — Charleroi 2—0 ; 
Beringen — Daring 2—0 ; 
Waewgem — Standard 2—1.

BULGARIA (etapa a 22-a) 1 
Minior Pernik — Slavia So
fia 2—0 ; Trakia Plovdiv — 
Beroe Stara Zagora 2—1 ; 
Sliven — Dobrudja Tolbuhin
1—1 ; Botev Burgas — Spar
tak Sofia 0—0 ; Levski Sofia 
— Marița 5—0; T.S.K.A. 
Cerveno Zname — Lokomotiv 
Plovdiv 0—2. Lokomotiv So
fia cu 34 p, Levski Sofia cu 
33 p, Ț.S.K.A. Cerveno Zna
me 32 p.

IUGOSLAVIA : După 24 de 
etape, conduce echipa Parti
zan cu 34 de puncte, urmată 
de Steaua roșie 33 p, Zelej-

pnoonamiL sAptăminii
MIERCURI : Juventus To

rino — Benfica (în tur 0—2) 
Real Madrid — Manchester 
United (în tur 0—1).

JOI : Palmeiras — Estu- 
diantes (meci decisiv în fi
nala „Cupei campionilor A- 
mericii de Sud“).

nicear 28 p etc. în etapa a 
24-a, Partizan a terminat ne- 
decis 2—2 cu Steaua roșie. 
Alte rezultate! Hajduk — 
Zagreb 1—1 ; Zelejnicear — 
Vardar 0—0 ; Olympia — Pro
letar 3—1 ; Radnicki — Sa
rajevo 1—0; Vojvodina —

(Urmare din pag. 1)

în aplauzele puternice ale a- 
sistenței, a dat citire unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R. 
— personal tovarășului Nicotae 
Ceaușescu — prin care, în nu
mele sportivilor, antrenorilor și 
tehnicienilor clubului Dinamo, 
sint exprimate profundele lor 
sentimente de recunoștință față 
de partid, pentru minunatele 
condiții create dezvoltării cul
turii fizice și sportului în Ro
mânia.

Cu ocazia celei de-a 20-a a- 
niversări a clubului sportiv Di
namo au fost înmînate decorații 
acordate de Consiliul de Stat și 
titluri sportive cu care Consi
liul General C.N.E.F.S. a dis
tins mai mulți sportivi și teh
nicieni ai clubului.

Trimisul nostru special, PAUL OCHI ALB I, transmite:

MOLDOVAN Șl COVACI, ÎNVINGĂTORI
ÎN FINALELE TURNEULUI DIN OLANDA

In penultima gală a turneu
lui internațional de box, pro
gramată la Enschede, era cit 
pe ce să fim martorii unei gra
ve erori de arbitraj, care putea 
să-1 coste calificarea în finală, 
pe reprezentantul nostru C. 
Ciucă. în meciul cu maghiarul 
Badari, fostul campion al țării 
a controlat tot timpul intilni
rea, nepermițindu-i lui Badari 
să schițeze vreun atac mai efica
ce. In bună dispoziție, Ciucă 
a plasat toată gama de lovituri, 
ciștigind fără emoții. Spre sur
prinderea generală, juriul l-a 
declarat învingător pe boxerul 
nostru doar cu 3—2. Directorul 
de ring, olandezul Brill, ne-a 
declarat că după el „Ciucă cîș- 
tigase cu un avans de 3 puncte. 
Nu-mi închipui cum unii ofi
ciali pot. avea o asemenea op
tică atît de diferită".

In finală Ciucă va lupta cu 
sovieticul Zaporojeț, Gîju cu 
Sokolov (U.R.S.S.), Covaci cu 
Mueck (R.F.G.), Monea cu Hinz 
(R.F.G.). Al 5-lea boxer român 
calificat în finală, „pana" Mol
dovan, a evoluat mult mai 
bine, duminică seara, decît în 
primul său meci. Luptînd me
reu in forcing, el i-a barat 
drumul către finală vest-ger- 
manului Prausse, învingindu-1 
cu 5—0. Iată programul celor
lalte meciuri: Krumov (U.R.S.S.)
— Grudzien (Polonia), Kulej 
(Polonia) — Kajdi (Ungaria), 
Schaik (Olanda) — Hansen 
(Danemarca), Hebel (Polonia)

— Strumkis (U.R.S.S.), Emilia- 
nov (U.R.S.S.) — Lubbers (O- 
landa).

Meciuri pentru „Cupa Davis“
Intilnirea internațională de 

tenis dintre echipele Japoniei 
și Filipinelor, desfășurată la 
Tokio, s-a încheiat cu victoria 
gazdelor cu 4—1. Rezultate din 
ultima zi : Konishi (J) — Cruz 
(F) 6—1, 6-0, 6—4; Ampon (F) 
— Sasaki (J) 7—5, 1—6, 6—4, 
6—3. In finala zonei asiatice,

O.F.K. BeograCt 0—0 ; Dyna
mo — Velez 1—1.

R.F.G. : După 32 de etape, 
în campionatul vest-german 
conduce F.C. Nurnberg cu 
43 de p, urmată de Werder 
Bremen 40 p, Borussia MOn- 
chengladbach 39 p, Bayern 
Miinchen 37 p etc. Rezultatele 
etapei : F.C. Niirnberg — Ha- 
novra 2—-1 ; Borussia MSn- 
chengladbach — F.C. KSln 
1—0 ; F.C. Kaiserslautern — 
Bayern Miinchen 2—2 ; 
Schalke 04 — Borussia Neun-

TIRIAC Șl NĂSTASE-
NOI SUCCESE ÎN ITALIA

ROMA. — Campionatele in
ternaționale de tenis ale Italiei 
au programat luni după amia
ză primele partide din cadrul 
optimilor de finală ale probei 
de simplu bărbați. Reprezen
tanții noștri, Tiriac și Năstase 
fiind angrenați în întîlnirile de 
dublu bărbați și dublu mixt 
își vor apăra șansele la sim
plu, în cursul zilei de marți 
(n.r. azi).

La dublu bărbați, Tiriac 
și Năstase au dispus de spa
niolii Arllla șl Orrantes cu

Pentru contribuția adusă Ia 
dezvoltarea mișcării de educa
ție fizică șl sport din țara noa
stră, clubul sportiv Dinamo a 
fost decorat cu Ordinul „Meri
tul sportiv" — clasa 1.

Un număr de 101 sportivi; 
antrenori șl tehnicieni ai clu
bului au fost distinși cu ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România. De asemenea, 
trei sportivi (Vasile Pinciu — 
călărie, Mihai Albu — baschet, 
Ștefan Pongratz — canotaj aca
demic) au primit titlul de 
maestru emerit al sportului, iar 
33 titlul de maestru al spor
tului.

Inminind distincțiile, tov.' 
Ion Cosma, membru al Consi
liului de Stat, a felicitat căldu
ros pe sportivii dinamoviști.

(Agerpres).

N. MOLDOVAN

Aseară, târziu, s-au dispu
tat finalele turneului. C. Ciu
că l-a întâlnit pe sovieticul 
Zaporojeț, de care a fost în
trecut la puncte. Decizia, a- 
cordată de judecători cu 3—2, 
a fost dezaprobată îndelung 
de toți cei prezenți în sală. 
I. Covaci l-a învins la punc
te pe yest-germariul Nueck, 
iar N. Moldovați l-a, întrecut 
pe Kuznețov (U.R.S.S.) într-o 
partidă memorabila. în prima 
repriză, reprezentantul nostru 
a fost depășit, dar în celelal
te a atacat deslănțuit, plasînd 
serii de Lovituri la față și la 
plex, și obținînd in final, O 
victorie netă.

Nicolae Gîju și Ion Monea 
au evoluat în ultimele două 
partide, iar rezultatele le 
vom publica în numărul nos
tru de mîine.

selecționata Japoniei va întâlni 
formația Indiei.

★
In ziua a doua a întîlnirii 

Mexic — Canada din cadrul 
zonei americane, perechea me
xicană Osuna — Zarazna a în
trecut cu 6—3, 6—4, 6—3 pe 
Belkin — Carpenter. Conducînd 
cu 3—0, echipa Mexicului s-a 
calificat pentru turul următor.

kirchen 2—0 ; Werder Bre
men — Borussia Dortmund
2—1 ; V.F.B. Stuttgard — S.C. 
Karlsruhe 3—2 ; H.S.V. Ham
burg — Miinchen 1—0.

PORTUGALIA: în ultimul 
meci susținut în cadrul cam
pionatului portughez, Benfica 
a surclasat pe adversara sa, 
Varzim, cu scorul de 8—0. 
Șase goluri au fost marcate 
de Eusebio, în formă extra
ordinară. Benfica termină în
vingătoare în campionatul 
Portugaliei.

6—2, 6—3, 8—6 iar la dublu 
mixt, Năstase împreună cu a- 
mericanca Harter au întrecut 
pe soții Kalogheropoulos cu 

6—1, 6—4.
In proba de simplu s-au În

registrat următoarele rezultate: 
Philips Moore — Holecek 6—2, 
6—4, 6—4; J. Gisbert — Riessen 
6-8, 6—2, 2—6, 6—1, 6—3 ; Mul
ligan — Iovanovici 6—4, 2—6, 
2—6, 6—1, 6—3; Metrevelli con
ducea în fața lui Richey — la 
ora comunicării acestor rezul
tate — cu 2—6, 6—0, 6—2.

(Tiparul 1 L F. „Informația”, «l». Brezolanu 23—25. 40363


