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Azi, la Atena, pe stadionul Karaiskakis (ora 16,30):GRECIA ROMANIA. ÎN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTRAl
Trimisul nostru special, G. Nicolaescu, transmite:

Speranțe pentru Mexic...

• TRE! DIN PATRU ATACANȚI DE PE WEMBLEY • ECHIPELE ȘI-AU ÎNCHEIAT 

PREGĂTIRILE MARȚI • IERI SEARĂ,'PLOUA TORENȚIAL LA ATENA

f ATENA; 15 (prin telefon). — 
' A sosit, iată, șl ziua mult aș
teptată a meciului România — 
Grecia din preliminariile cam
pionatului mondial; un meci 
important prin el însuși (este a 
jll-a întîlnire din palmares, pri
ma confruntare oficială după 12 
ani), dar, mai ales, prin atrac
ția pe care o exercită simultan 
?la București, Atena, Zurich și 
Lisabona.

GRECIA
Ikonomopoulos

Kamaras Kremidas Ballopoulos Gaitatzis 
Haitas Youtsos

Karafeskos Sideris Papaioanu Botinos

9
Lucescu Dumitrache Ionescu Dembrovschi

Deleanu
Dinu

Dan
Ghergheli 

Boc

Răducanu

Sătmăreanu

ROMÂNIA

Dan Coe, căpitanul „ll“-lui 
care ne va reprezenta în me

ciul cu Grecia
I

Intr-adevăr, priviți clasamen
tul din pagină întocmit după 
„bătălia" din toamnă. Toate cele 
patru formații ale grupei I au 
reluat partea a doua a cursei 
de la egal. în dreptul fiecăreia 
sînt trecute cele două puncte 
(din tot atîtea partide), culese 
numai la domiciliu, 
arăta acest clasament, 
seara, cînd jocurile de 
(Grecia — România) și
(Portugalia — Elveția) — două 
mari semne de întrebare la ora 
la care telefonăm — se vor pu
tea conjuga la timpul trecut ? 
Greu, foarte greu de anticipat 
Iată, de pildă, dl. Gheorghiadis, 
antrenorul naționalei Greciei, se

Cum va 
miercuri 
la Atena 
Lisabona

și crede cu pașaportul pentru 
Mexic în buzunar, omițînd prea 
ușor faptul că fotbaliștii eleni 
n-au reușit să învingă — nici
odată în 37 de ani — reprezen
tativa României.

★
Marți, amîndouă formațiile 

si-au încheiat pregătirile, sus- 
tinînd antrenamente ușoare, de 
menținere a condiției fizice. La1 
sfîrșitul „reprizei" de 40 de 
minute, urmărită pe stadionul 
Karaiskakis de foarte mulți cu-

reproduce următoarea decla
rație a antrenorului Angelo 
Niculescu : „Nu joacă Doma
zos, sint mulțumit". Apoi în 
continuare; „Românii sint 
optimiști, dar nu ascund fap
tul că ii așteaptă o partidă 
foarte grea. Ei speră, totuși, 
intr-un rezultat de egalitate

de-a face, tn 
cu un cîștig și 
Nu este un pa-

SITUAȚIA LA ZI 1N GRUPAI

Brigada arbitrilor : ANTO
NIO SBARDELLA (la cen
tru), LUCIANO GIUNTI și 
ALBERTO PICASSO, — toți 
din Italia. Cei trei arbitri 
au sosit marți la Atena și 
sînt găzduiți în plin centrul 
orașului la hotel King Geor
ge. Observator din partea 
F.I.F.A. — prof. Mihail An
dreevici (Iugoslavia).

rioși, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a comunicat oficial tutu
ror ziariștilor „ll“-le care va 
intra pe teren.

Ce ne spune introducerea de 
ultimă oră a lui Dembrovschi 
(un atac cu trei din cei patru 
înaintași de pe Wembley) în 
echipă, în locul lui Năsturescu ?

Un singur lucru : schimbindu-1 
ne rapidist, o aripă incisivă dar 
cu mai puține resurse pentru 
jocul tehnic, combativ, Angelo 
Niculescu intenționează să in- 
tărească mijlocul terenului și 
să pună accent —• întocmai - ea 
pe Wembley — pe jocul de tem
porizare, cu care să „taie" rit
mul acțiunilor ofensive declan
șate de gazde.

Avem, astfel, 
aceeași măsură, 
cu o... pierdere,
radox, întrucît este știut faptul 
că dinamovistul băcăuan nu are 
posibilități să-și îndeplinească 
dublul rol — de mijlocaș in 
faza de apărare și de înaintaș 
în cea de atac — pe parcursul 
întregului meci.

Cum se vor descurca, în a- 
ceste condiții, Ion Ionescu și 
Dumitrache. cele două „vîrfuri" 
ale echipei noastre ? Ce măsuri 
de contrabalans a luat antre
norul ? Teoretic, le vom putea 
cunoaște abia miercuri dimi
neață, la ședința tehnică dina
intea jocului, practic abia 
teren.

A PRELIMINARIILOR C M.

REZULTATELE DE 
ACUM

Elvcția—Grecia 
Portugalia—România 
România—EI veți a 
Grecia—Portugalia

la...

★
Iată ce scriu ziarele 

rute astăzi după-amiază 
pre meciul Grecia 
nia.

Ziarul Ta Nea (Noutățile)

apă- 
des- 

Româ-

Adnotări pe marginea finalelor 
campionatelor naționale de box

Categoriile de la care au dispărut ciccptațll etapei de zona : cocoș $1 pana

PINA

1-0
3- 0
2-0
4- 2

<1
6>
1

CLASAMENTUL
2 1 0
2 1 0
2 10
2 10

1. Grecia
2. Portugalia
3. România
4. Elveția

PROGRAMUL DE

1
1
1
1

4— 3 2
5— 4 2
2—3 2
1—2 2

AZI

• La Atena ; Grecia—Ro
mânia

• La Lisabona : Portu
galia—Elveția

CELELALTE MECIURI
4 mai : Portugalia—Gre

cia ; 14 mai : Elveția-Ro- 
mânia ; 12 octombrie : Ro
mânia—Portugalia; 15 octom
brie : Grecia—Elveția ; 2 no
iembrie : Elveția—Portuga
lia ; 16 noiembrie : România- 
Grecia.

Continuăm analiza campio
natelor naționale de box, atît 
de disputate, de pasionante 
și pline de surprize de la pri
mul și pînă la ultimul sunet 
de gong. Dacă cineva s-ar fi 
hazardat înainte de deschide
rea competiției, pronosticînd 
Infrîngerea campionului euro
pean al categoriei cocoș, Ni- 
colae Gîju, ar fi stîrnit fără 
discuție cel puțin zîmbete iro
nice. Dar Gîju, marele favo
rit al nostru la apropiatele 
confruntări europene a capo
tat chiar din primul meci (și 
încă în mod lamentabil : a- 
bandon în rundul II) în fața 
unui tînăr — Gabriel Pomet- 
cu — care oricum nu putea 
fi creditat cu șanse în cam
pionatul național. Despre Gîju 
s-au scris în ultimul timp 
multe comentarii, făcîndu-se 
legături firești și cu ultimele 
sale evoluții interne și inter
naționale, de loc- îmbucură
toare.

La polul opus a evoluat tî- 
nărul Aurei Dumitrescu, nou] 
campion al categoriei, despre 
care se știa că este un real 
talent, dar nimeni, absolut ni
meni nu i-ar fi acordat un prea 
mare credit. Răsturnînd orice

care i-ar favoriza in clasa
mentul grupei".

Ziarul Apoghevmatini (După 
masă) își intitulează articolul 
„Trebuie să cîștigăm". Și 
scrie: „Românii, adversarii 
noștri de miine, au o echipă 
nouă, tehnică și disciplinată. 
Este adevărat, noi nu i-am 
învins niciodată pină acum, 
dar tot atit de adevărat este 
și faptul că niciodată nu am 
avut o echipă puternică ca 
acum".

Antrenorul Dan Gheorghla- 
dis, care a pregătit cu multă 
atenție naționala Greciei, în 
limitele timpului și a posibi
lităților avute, a declarat i 
„Dacă jucătorii noștri vor evo
lua ceva mai bine ca 
cei vor cîștiga sigur".

Astă seară la sediul 
ției de fotbal grecești

Romeo CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Gheorghe Pușcaș (cu fața) în meciul final cu brașoveanul 
Glieorghe Drugă

Foto t AUREL NEAGU

Â fost stabilită echipa de box a României pentru „europene"
Ieri la prinz a avut loc ședința colegiului 

central de antrenori, în cadrul căreia a fost 
definilivată echipa României pentru campio
natele europene de box. Cele mai multe dis
cuții au fost purtate în legătură cu titularii 
categoriilor cocoș si pană. Pînă la urmă au 
fost selecționați următorii 11 boxeri A—1
Mihai (semimuscă), Constantin Ciucâ 
Aurel Dumitrescu (cocoș), Gheorghe 
(pană), Calisfrat Cuțov (semiușoară),

: Aurel 
(muscă), 

Pușcaș 
Antoniu

Vasile (ușoară), Victor Silberman (semimijlo- 
cie), Ion Covaci (mijlocie ușoară), Horst 
Stumpf (miilocie), Ion Monea (semigrea) și Ion 
Aîexe (grea). Antrenorii echipei sînt j Ion Popa, 
Constantin Dumitrescu și Teodor Niculescu.

Totodată a fost alcătuit și lotul secund : V. 
Ivan, C. Gruiescu, P. Nedelcea, A. Ilieșcu — 
C. Stanef, P. Dobrescu, I. Dinu, C. Chiță, I. 
Gyorffi, C. Cojocaru, M. Constantinescu și A. 
lancu.

de obi-

federa- 
are loc

Drumul spre Mexic trece pe la., 
reanu și Răducanu)

o consfătuire pe tema t „Dez
voltarea fotbalului în Balca
ni". Participă Ion Balaș, Ion

In preliminariile C.M. pot 
fi schimbați doi jucători în 
lot timpul meciului.

Cei doi înlocuitori vor fi 
aleși dintre cinci rezerve, 
desemnate înainte de joc și 
trecute pe toaia de arbitraj.

Șiclovan, Mihail Andreevici 
(Iugoslavia), Tarik Oezeren- 
ghin (Turcia) și E. Karadimos 
(Grecia).

Acropole! (De la stingă; Ion Ionescu, Dumitrache, Sătmă- 
Desen de NEAGU RADULESCU

DECLARAȚII
„Ah, de 
ioc umă-

DUMITRACHE : 
nu m-ar supăra de 
rul...“.

DAN: (căpitanul 
„Meciul nervilor, al mușchilor 
și al răbdării. Dat fiind tem
peramentul asemănător al am
belor echipe, meciul tinde 
către egalitate".

DINU î „Aș dori să-i jucăm 
o festă antrenorului Gheor- 
ghiadis, care declară că în 
momentul de față îl preocupă 
doar meciul de la... Porto".

KAMARAS : „Am jucat și 
împotriva Elveției și împotri
va Portugaliei, așa îneît sînt 
în cunoștință de cauză și pot 
declara că echipa României

ACTUALITATI
NOI TNTTLNIRI INTERNATIONALE DE VOLEI

Echipa feminină de volei Burevestnik Odesa va în
treprinde începînd cu 16 aprilie un turneu în țara noastră 
în cadrul căruia va întîlni pe Rapid la 21 și 22 aprilie, 
pe Dinamo la 23 aprilie și pe Farul, probabil, pe 17 și 18 
aprilie.

FLORETISTELE ROMÂNIEI LA MINSK

Miercuri dimineața pără
sește Capitala, pe calea ae
rului, lotul de floretă (fe
mei) al României care va 
participa la tradiționalul 
concurs internațional de la 
Minsk.

Din lot fac parte, prin
tre altele, Olga Szabo, Ma
riana Stanca, Marla VI- 
col șl Adriana Moroșan.

Lotul este însoțit de prof. 
I. Zilahl, din colectivul 
antrenori federali.

ȘTEFAN CHIȚU A CÎȘTIGAT TROFEUL 
ORAȘULUI BARCELONA

de

Duminică s-a desfășurat la Barcelona prima etapă a 
campionatului mondial de motocros (clasa 250 cmc), pe 
anul în curs La această etapă, la care au fost prezenți 
52 din cei mai buni motocrosiștf ai lumii, au luat startul 
șl alergătorii noștri Ștefan Chițu și Cristian Dovlds. Tî- 
nărul Chițu a avut o comportare bună, ocupind locul 
11 In clasamentul etapei șl cucerind Trofeul orașului 
Barcelona.

VINERI ÎNCEPE LA SOFIA UN MARE TURNEU 
INTERNATIONAL DE LUPTE

Un mare turneu Inter
național de lupte greco- 
romane va avea loc la So
fia In zilele de 18, 19 șl 
20 aprilie. Este vorba de 
„Memorialul Nikola Pe
trov", la care șl-au anun
țat -------------
din

participarea luptători
13 țări printre care

Ungaria, Turcia, U.R.S.S;. 
România, R. D. Germană, 
Iugoslavia și Polonia. La 
această competiție țara 
noastră va ft reprezentată 
de I. Stoica (cat. 48 kg.), 
I. Baciu (cat. 57 kg.),
M. Vlad (cat. 74 kg) șl 
V. Dolipachi (cat.+100 kg)

„CUPA DINAMO" LA TIR

începînd de azi, timp de patru zile, poligonul Dlnamo 
din Capitală va găzdui tradiționalul concura republican 
de primăvară organizat de clubul Dlnamo București. La 
Întreceri participă cel mal buni trăgători din Întreaga 
tară — seniori, senioare, Juniori șl Junioare. In program 
figurează probe de armă-glonț (liberă, standard și sport) 
și pistoale (viteză, precizie șl sport).

ROMANIA UNGARIA

echipei):

este cea mai tare din grupa 
noastră. Oricum, noi ne vom 
vinde scump pielea".

SIDERIS i „Echipa Româ
niei este suficient de pericu
loasă pentru formația elenă.

Meciul de fotbal Grecia 
— România va fi transmis 
Ia radio, pe programul I, 
începînd din jurul 
Transmisia va fi 
crainicul-reporter 
țulescu.

orei 16,30. 
făcută de 
Ion Ghi-

Se face atîta caz în jurul ab
senței lui Domazos ; vă asigur 
însă că Youtsos va putea să-1 
înlocuiască cu brio".

★
La ora cînd transmit aceste 

ultime amănunte (20), la 
Atena plouă torențial.

j COLOCVII I
I

• Primul test al

Echipa feminină de vo
lei a țării noastre va sus
ține o dublă confruntare 
cu reprezentativa simila
ră a Ungariei. Aceste în- 
tîlniri, primele ale anu
lui. vor oferi posibilita
tea verificării stadiului 
de pregătire al jucătoare
lor în urma antrenamen
telor efectuate pînă a- 
cum. Formația Ungariei 
a sosit la București, în 
urma unei intense pe
rioade de pregătire, pre- 
zentînd numeroase nume 
noi.

naționalei feminine de volei

că aș-Fără îndoială 
teptăm cu deosebit in
teres evoluțiile celor 
două echipe, cu speranța 
că vom asista la un spec
tacol voleibalistic 
bună calitate care 
șteargă o parte din pe
tele ce umbresc încă * 
leiul nostru feminin.

Pentru jocurile de azi 
și de mîine vor fi folo
site următoarele jucă
toare : ROMANIA : Hel
ga Bogdan, Mariana Po
pescu, Marta Szekely, 
Mariana Badea, Rodica 
Popa, Gabriela Popa, Mi-

de 
să

vo

Venera 
Klein, 

Liliana 
Paula Cazangiu, 
Caranda ;

nodora Meseșan, 
Zaharcscu, Eva 
Elena Fandrea, 
Pașca, 
Victoria Caranda ; an
trenori : V. Surugiu, N. 
Papuc; UNGARIA: Ghe- 
hardne, Moklari. Blau- 
man, Nagyne, I 
Banhegyl, Borocz. 
Șiry ; antrenor 
Havasi.

Partidele vor 
trate de Costa 
(Bulgaria), ajutat 
Armeanu, în primul joc, 
și de N. Mateescu, în cel 
de al doilea.

Sebok, 
. Găl, 
Gyula

ii arbi- 
Șopor 
de I.

I 
I

I
I
I

I
I

I
I

stăzi se deschid în Capitală 
lucrările celei de a 7-a Confe
rințe pe țară a Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România.

Reuniunea se înscrie în do
meniul acțiunilor de însemnă

tate majoră, adunînd la masa dezbate
rilor pe reprezentanții tuturor centrelor 
universitare din țară, pe delegații auto
rizați ai marii armate de viitori intelec
tuali ai patriei.

Dintotdeauna, studențimea a repre
zentat un nucleu de entuziasm și ac
țiune, atribute conferite nu numai de su
perba vîrstă a tinereții, dar si de aspi
rații, mai cu seamă. Universitarii au 
traversat epoci și au făcut epocă. Lor 
le revine, indiscutabil, marele merit de 
a fi reabilitat romantismul, de a fi ți
nui mereu trează pasiunea. Niciodată 
în viață, ca la anii studenției, nu se în
vață mai bine, nu se cîntă mai frumos 
și nu se iubește cu mai multă dăruire.

Fără a i se răpi boemia și farmecul, 
viața universitară a României noi a pu
tut primi alte valențe și dimensiuni, de
venind cu adevărat epoca de aur a vie
ții, în care se sedimentează cunoștințele 
și deprinderile întregii activități viitoare, 
consacrate sporirii bunurilor societății.

Transpunînd în viață o politică de 
înaltă înțelepciune, partidul și statul nu 
au precupețit eforturile spre a pune la 
dispoziția eșalonului celui mai înaintat 
al tineretului studios condiții admirabile 
de viață si de studii. Datorită lor, stu
dentul intră în activitatea practică stă- 
ptnind un domeniu vast de cunoștințe 
teoretice, este capabil — de la început 
— să răspundă cerințelor mereu rnai 
mari ale științei, industriei, culturii și ar
tei noastre socialiste.

Tn pregătirea multilaterală a viitori
lor ingineri, profesori, medici sau eco
nomiști nu a fost omis amănuntul atît 
de însemnat că, tn zilele noastre, o înal
tă capacitate profesională nu se poate 
realiza decit în condițiile unei înalte 
pregătiri fizice, lată de ce pe agenda 
oricărui student figurează — și nu la 
ultimul loc — activitățile sportive.

Stadionul și sala de gimnastică trăiesc 
într-o deplină alianță cu amfiteatrul, se 
completează, se ajută. Nici nu putea fi 
altfel într-o epocă a marilor solicitări 
intelectuale, într-o vreme cînd autode- 
pășirea nu se poate realiza doar pe 
seama creierului I

Integrat organic în viata universitară, 
sportul — recunoscut ca fenomen și ca 
mijloc — exercită un rol de cea mai 
mare însemnălate. Desigur, în acest 
domeniu mai există încă serioase rămî- 
neri în urmă. Ideal ar fi ca exercițiul 
fizic cotidian so devină o deprindere ; 
ca din rîndul studenților să se recolteze 
majoritatea loturilor de performantă 
pentru marile competiții mondiale, olim
pice, europene ; ca la vîrsta echilibru
lui biologic deplin tînărul să dea pro
dusul maxim nu numai pe planșetă și 
în laborator, ci și pe pistă. Ar fi ideal...

Tocmai de aceea, poa*e, de pe pro
gramul vast al marelui colocviu uni
versitar, care își deschide lucrările, nu 
vor lipsi ideile care să 
sens la fapte. Mai ales 
fost și va rămîne vîrsta 
idealuri I

ducă in ocest 
a 
Și

că studenția 
marilor idei

„SPORTUL"

I.
I

i

I

I
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FESTINA LENTE

Concursuri... Rezultate...

FESTINA 
te-te încet) ! 
respectat de 
resc să ajungă departe, ca de 
pildă alergătorii de fond 
care recunosc în aceste două 
cuvinte însăși esența tacti
cii lor pe parcursul zecilor de 
kilometri. Festina lente... căci 
altminteri vei abandona cursa.

Pare de necrezut, dar unii 
dintre cei mai buni perfor
meri ai atletismului româ
nesc, recordmani mondiali, 
campioni sau medaliați olim
pici, cei care au astăzi un 
nume în ierarhia europeană, 
Viorica Viscopoleanu, Lia Ma- 
noliu- Ileana Silai- Șerban 
Ciochină, Ana Sălăjan și scu
zați-mi lipsa de modestie, Io- 
landa Balaș, nu figurează pe 
tabelele de recorduri națio
nale pentru juniorii mici și 
mari. Oare acești atleți nu 
au fost juniori ? Anuarele a- 
tletice ne contrazic. Aceste 
nume apar, dar curios, nu 
prin performanțe care ies 
din comun. Unii dintre ei au 
fost recordmani de juniori, 
dar recordurile lor au consti
tuit o pradă sigură pentru 
generațiile următoare. Cine-și 
mai amintește de cei 41 m ai 
Liei ? Este un rezultat de du
zină pentru juniorimea ani
lor '60. Noi o cunoaștem as
tăzi pe Lia Manoliu numai 
în postura superbă de cam
pioană olimpică. Și aceasta 
ajunge. Este ceea ce trebuie 
să fie; juniori pentru iniție
re iar performanțele maxime, 
la seniorat. Exact ca la școa
lă : alfabetizare și elemente 
de bază pentru tineretul șco-

LENTE 
Este un 
toți cei

(grfibeș- 
proverb 

care do-

Iar, studii universitare și 
muncă creatoare pentru oa
menii maturi. Aici nu este 
vorba de nici o filozofie (ea 
a fost descoperită încă acum 
2 000 de ani în palestrele e- 
line). Este logic, simplu și 
UMAN- Cale de mijloc nu 
există. Copiii minune dispar 
o dată cu copilăria lor !

Printr-o simplă analogie cu 
copiii minune se ivește între
barea oarecum firească, unde 
sînt junioatele care le-au de
tronat pe junioarele Manoliu- 
Silai, Sălăgean ș.a. ? Mulți 
dintre acești „superjuniori" 
nu au mai ajuns atleți la 
vîrsta senioratului, alții, și 
această categorie constituie 
majoritatea, nu s-au ridicat 
la nivelul rezultatelor pe 
plan național. Cine a mai au
zit de Elena Flaișer (400 m), 
Ion Buiachi (1500), Ana Be- 
șuan (cu 15 recorduri la copii, 
juniori II și I în 1905), Mihai 
Simionescu-Calnicov (lungi
me) de atîția alții ? La un 
moment dat, Gabiela Rădu- 
lescu monopolizase toate re
cordurile republicane la sprint 
și lungime, pentru copii, ju
nioare mici și mari. Vă rea
mintesc că Viorel Suciu a 
fost recordman european de 
juniorj pe 110 m garduri, iar 
Gheorghe Costache și Virgil 
Țibulschi, recordmani mon
diali de juniori la aruncarea 
ciocanului de 6 kg. Cunoaș
teți ce locuri ocupă ei în ie
rarhia europeană și mondială 
a anului 1969 ? Nici nu se 
văd ! Unde ne sînt juniorii de 
ieri, cei care au fost mai buni 
câ predecesorii lor ? Sînt pe

deplin conștientă că această 
întrebare este riscantă și poa
te fi răstălmăcită. Dar o dată 
și o dată trebuie pusă cu cu
raj. Probabil că profesorii și 
antrenorii care i-au pregătit 
pe performerii de azi, au fă
cut o filozofie din acest „fes- 
tina lente". Probabil acei în
drumători ai căror juniori au 
șters multe recorduri de copii 
și juniori, au făcut-o în do
rința de a avea juniori mai 
buni. Și la drept vorbind, nu 
au făcut lucru mare. Cel pu
țin pentru atletismul nostru 
nu ! Talente irosite, de parcă 
ne-am putea permite acest 
huzur.

Ideile acestea devin actuale 
în preajma concursurilor re
publicane de primăvară ale ju
niorilor, din aprilie. Oare vom 
vedea din nou recorduri de 
copii și juniori, trase de păr ; 
recorduri cu orice preț ? Sau 
vom asista la niște recorduri 
ca urmare firească a progre
sului natural și al pregătirii 
complete pentru formarea u- 
nor viitori performeri, urmași 
ai actualilor piloni ai atletis
mului nostru ? Doar atît! Fes- 
tina lente...!

(olanda BAIAȘ-SOTER

Sfîrșitul acestei săptămîni va 
însemna — pentru ■ iubitorii at
letismului — inaugurarea șiru
lui competițiilor de anvergură 
republicană. Sîmbătă și dumi
nică, pe stadionul Dinamo din 
Capitală, a cărui pistă oferă — 
așa cum s-a văzut și la meciul 
de baraj pentru categoria B — 
cele mai bune condiții la oră 
actuală, vor fi chemați la start 
fruntașii tinerei generații de 
atleți, în cadrul concursului re
publican de primăvară al ju
niorilor mici (născuți în 1953 
și mai tîrziu).

• în București a avut loc un 
scurt stagiu de pregătire co
mună a unor aruncători de disc 
și suliță din Bulgaria, Polonia 
și România. In încheiere s-a 
disputat și un concurs (sîmbătă 
pe stadionul Dinamo), la care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : disc bărbați: Iosif Na- 
ghi (Steaua) 56,56, Gh. Giurov 
(B) 51,94, A. Rabat (P) 51,40, V. 
Pencev (B) 51,26, Z. Hegheduș 
(St. r. Brașov) 49,56, V. Velcev 
(B) 46,40, B. Penev (B) 44,64 ; 
disc femei: Ștefania Lesenciuc 
(Dinamo Buc.) 45,38 ; suliță fe
mei : Cecylia Bajer (P) 49,98, 
Stela Ciontu (Rapid Buc.) 46,20, 
Emilia Traikbva (B) 43,36.

• Meciul Ș.S.A.—C.S.Ș.— Vi
itorul—județul Caraș-Severin, 
desfășurat la sfîrȘitul săptămî- 
nii precedente, avea darul să 
desemneze echipele ce vor par
ticipa în categoria B a campio
natului republican, pe baza 
punctajelor acumulate de fie
care din cele patru formații 
participante. Menționăm insă 
că rezultatele întîlnirilor direc
te au fost întrucîtva modifica
te, datorită unei greșeli de ar-

bitraj : proba de 1500 m obsta
cole s-ia disputat de fapt 
pe distanța de 1900 m, întrucît 
dintr-o neatenție la nutnără- 
toarea turelor, concurenții au 
fost puși să alerge cu 400 m 
mai mult!

• Pe pista stadionului Me
talul din Sibiu, concurs de co
pii cu participarea a 4 școli 
sportive. Clasament pe echipe: 
L, Brașov 106 p, 2, Sibiu 92 p, 
3. Mediaș 67 p, 4. Codlea 58 p. 
Dintre rezultatele individuale : 
C. Ilarioin (Sibiu) 40,5 la 300 m, 
Virginia David (Bflhșov) 8,1 la 
60 m. In afara concursului, F. 
Schneider (Mediaș) a aruncat 
ciocanul la 59,30 m. (I. IONES- 
CU—coresp. principal).

• Concurs de verificare la
Baia Mare. Al Petrușan 10:06,0 
la 3000 m obstacole, Fr. Mos- 
tiș 2:40,8 .................................“
LCoiiftna 
junioare. 
resp.)

• Pe

la 1000 m juniori II, 
Sălăjân 43,7 la 300 m 
(V. SĂSĂRANU—co-

baza hipică Plevnei, 
„Crosul Primăverii" pentru stu
denții din centrul universitar 
București. Primii clasați : 
2000 m băieți — Gr. Mihăescu 
(Universitatea), 1000 m fete — 
Pandelica Gavrilă (Universita
tea).

DOUĂ PROPUNERI

Nu este pentru nimeni un 
secret că ediția recent în
cheiată a campionatului na
țional masculin de baschet 
nu s-a bucurat de succes. 
Pretendentele la titlu fiind 
cunoscute încă de la prima 
etapă (datorită faptului că 
Dinamo și Steaua se prezen
tau cu loturi evident supe
rioare), singura dispută inte
resantă s-a dat pentru evita
rea retrogradării, ceea ce, 
trebuie recunoscut, reprezin
tă mult prea puțin pentru o 
întrecere de nivelul diviziei 
A, atît de pretențioasă și de 
costisitoare. Rarisimele sur
prize (în speță, înfrîngerea 
dinamoviștilor în fața I.E.F.S.- 
ului și a steliștilor în me
ciurile cu Politehnica Bucu
rești și Universitatea Cluj) 
nu au influențat cu nimici 
duelul direct pentru titlu și 
nici nu au adus o contribu
ție la sporirea atracțiozității 
competiției.

Cauzele ? Le-ăro mai ară
tat și, spre edificare, vom re
peta un paragraf dintr-un ar
ticol publicat în coloanele 
ziarului nostru, în toamna 
anului trecut (articolul era 
intitulat : „Sistemul competi- 
țional este de vină ?"): „Nu 
cumva adevăratele cauze le 
constituie sistemul de trans
ferări (care dă posibilitate 
unor cluburi să racoleze, 
de-a gata, puținele elemente 
valoroase care apar în bas
chetul nostru), concursul larg 
dat de federație pentru întă
rirea excesivă a unor echipe 
și, ca urmare, de slăbire, tot 
excesivă, a altora, lipsa de 
conștiinciozitate, de pasiune, 
pentru sport, a multora din
tre jucătorii din divizia A ? 
își închipuie cineva că dacă 
în divizia A vor fi mimai 
6—8 echipe care vor juca în
tre ele 4—5 tururi (sau orice 
alt sistem), actualele fruritâșe 
(despre care este cert că se 
vor întări și în acest an) vor

putea fi ajunse de alte for
mații (care, la rîndul lor, vor 
fi... descompletate) ?•

Faptele s-au petrecut în
tocmai cum pronoslicasem 
(Jekely, Tarău și Czmor au 
întărit Steaua, dar au slăbit 
pe Politehnica, I.E.F.S. și 
Universitatea Timișoara). Și, 
după toate probabilitățile, se 
vor petrece și peste puțină 
vreme cînd Chivulescu (Poli
tehnica Galați), Niculescu, 
Haneș, Săucă (Politehnica 
București). Irimie (I.EF.S.) și 
alți baschetbaliști, care vor 
absolvi anul acesta facultatea, 
se vor transfera la Dinamo 
sau. la Steaua. Nu este greu 
de presupus ce Se va petre
ce în viitorul campionat di
vizionar.

Deunăzi, un mucalit propu
nea ca Dinarrio și Steaua să 
formeze o grupă aparte și să 
joace între ele de 6—8 ori pe 
an, iar celelalte formații să-și 
dispute un campionat care ar 
fi echitabil și, în mod cert, 
interesant.

Se îndoiește cineva că a- 
ceasta nu ar fi o soluție fe
ricită. prin care s-ar redeș
tepta interesul jucătorilor și 
al publicului pentrit divi 
zia A ?

★
Referitor la mult discuta

tul turneu final, el s-a dovedit 
și în acest an inutil pentru 
că nu a îndeplinit nici unul 
din scopurile pentru care fu
sese organizat: desemnarea 
campioanei și obligarea echi
pelor fruntașe de a juca în 
condiții asemănătoare cu cele 
ale marilor turnee internațio
nale (trei jocuri grele în trei 
zile). în realitate, Dinamo era 
campipapă încă din penulti
ma etapă a returului, iar în 
cursul Turneului final, dife
rențierile valorice nu puteau 
fi anulate peste noapte. în 
fața acestei situații, repetată 
în ultimii ani, apreciem că 
ar fi necesară o adăugire la 
regulamentul de disputare a 
diviziei A : în caz că echipa 
campioană este cunoscută 
înaintea turneului final, dis
putarea acestuia să fie anu
lată. în felul acesta, s-ar evi
ta întrecerile formale, de loo 
propagandistice, asemenea ce
lor găzduite cu puțin timp în 
urmă de. sala Floreasca.

D. STANCULE5CU

CZonvorbiri <î-2 
cu domnul Gov*e

Dacă vorbești de performanță 
la calac-canoe, fără să vrSl te 
gîndești la tinerii crescuți In sa
tele Deltei. De mici copii, vfslind 
alături de părinții lor în lotci, 
pentru a ajunge la locul de pes
cuit' străbat zeci de km și la vîr
sta de 16—18 ani au bogat bagaj 
de kilometrii vîsllțl și un simț 
extraordinar privind sprijinul pa
lei în apă, care le permite un 
randament maximal în aluneca
rea ambarcațiunii respective. Cu 
această obișnuință zilnică de 
mers pe ape, tinerii deltași o 
dată trecuți pe ambarcațiuni 
sportive își însușesc cu repezi
ciune tehnica respectivă și ob
țin, de obicei, rezultate remar
cabile.

Analizînd locul de unde provin 
cei care au cucerit medalii de 
aur la Jocurile Olimpice, la Cam
pionatele mondiale și Campiona
tele europene desfășurate pină a- 
cum, vedem că din cei 24 de me
daliați, 17 sunt fii de pescari din 
Deltă. Repartizați pe comune cel 
mai mulți — cîte 5 — provin din 
satul Mila 23, de unde au fost 
descoperlți Și actualii campioni 
olimpici Setghei Covaliov Și Ivan 
Patzalchin, și comuna Caraor- 
man.

Chilia Veche a dat doi meda
liați în frunte cu valorosul maes
tru emerit al sportului Simion 
Ismallcluc, cuceritor al medali
ilor olimpice, mondiale și eu
ropene de aur. Celelalte comune, 
Sf. Gheorghe, Mahmudia, Sullna, 
Periprava, Crișan au — de ase
menea — cîte un medaliăt cu aur.

Un bilanț strălucitor cu care 
ne mîndrim cu toții și în special 
locuitorii Deltei, dar care nu re
flectă realitatea activității caia
cului șl canoei din județul Tul- 
cea.

Toți acești sportivi au fost se
lecționați și crescuți de clubu
rile Dinamo București (13) șl 
Steaua București (4). Cum de 
s-a ajuns la acest lucru ?

După un început de activitate 
inițiat de către fosta Secție Sport 
a C.C.S., prin organizarea curse
lor de mare fond pe Dunăre și a 
Cupelor Deltei, s-a renunțat la 
această competiție de mare uti
litate și toată activitatea s-a re
zumat la o singură secție, Fla
mura Roșie din Tulceă, care 
insă, n-a depășit un nivel me
diocru.

Pentru stimularea acestei acti
vități, la propunerea clubului 
Steaua s-a aprobat ca secția Fla
mura Roșie să fie patronată de 
acest club, sub denumirea de 
Steaua Tulcea. Aceasta s-a în- 
tîmplat in 1965, dar numai după 
cîteva luni secția a fost desfiin
țată pentru a se putea transfera 
un sportiv în perioada competl- 
țională și astfel toată Delta a ră
mas fără nici o activitate compe- 
tlțională ideală, iar la campiona
tele naționale n-au mai apărut 
reprezentanți ai actualului județ 
Tulcea. Singurele posibilități de a 
practica caiacul și canoea de către 
tinerii din Deltă au rămas selec
țiile cluburilor Dinamo și Steaua. 
Ceea ce este mai curios, atît or
ganele sportive locale cît și Bi
roul F.R.K.C. au privit cu pasi
vitate această situație care nu â 
contribuit la dezvoltarea sportului 
respectiv. După cîțiva ani de 
inactivitate, organele sportive lo
cale cît șl cele centrale — 
F.R.K.C. și U.G.S.R. — caută a- 
cum să remedieze lucrurile. Ast-

fel, în anul 1968 s-au înființat 
două secții, una la Tulcea și una 
la Sullna, care au fost dotate șl 
vor mal fi dotate de către 
F.R.K.C., cu un număr de ambar
cațiuni nfecesare pentru începerea 
unei activități mai intense. Cu 
sprijinul C.J.E.F.S. Tulcea s-a a- 
menajat cîte o cabană pentru 
ambarcațiuni pe malul lacului 
Ciuperca din Tulcea și la Sulina 
și au fost procurate ambarcați
uni cu motor pentru urmărirea 
antrenamentelor. De asemenea, au 
fost procurate și o serie de ma
teriale sportive necesare începerii 
activității. Se pare că începutul 
este promițător și cu un sprijin 
permanent âl tuturor forurilor in
teresate. se va putea ajunge în- 
tr-adevăr la rezultate mari, ne
cesare dezvoltării sportului nos
tru.

O lipsă acută este aceea a an
trenorilor de specialitate, ceea ce 
face ca toată această muncă de 
organizare, selecționare și învă
țare, să fie condusă de către in
structori cu o practică foarte re
dusă îri caiăc-canoe $i â6 doi ihi- 
moși șl pasionați instructor! vo
luntari, Timofei Llpalit, la Tulcea, 
$i Mihai pușcâșiu, lă Sulina, care 
tn timpul liber ’ coor&on^âză ă- 
ceastă activitate. Numărul celor 
dornici să practice caiacul și ca
noea este din ce în ce mai măre, 
Iar la ultimele concursuri ale a- 
nului 1968 au fost semnalați și re
prezentanți ai județului Tulcea, 
cu rezultate modestă, dar cu rriari 
perspective de viitor.

Pentru o dezvoltare a activității 
în toât.ă Delta efețe necesâră lua
rea unor măsuri urgente care să 
ducă la creșterea numărului de 
secții și prin aceasta la angrenarea 
majorității tinerilor dornibi să 
practice acest sport. De aseme
nea, intensificarea organizării u- 
nor concursuri pe plah Ideal, sti
mulent permanent pentru toți 
sportivii și mijloc eficient de pro
pagare a caiacului și canoei.

Propun următoarele obiective 
principale :

T. Ca primă măsură este ne
cesară înfăptuirea undi plan de 
dezvoltare în două etape pentru 
înființarea și organizarea unor 
secții dotate cu toate cele nece
sare (cabană — bac — ambarca
țiuni suficiente și antrenori cali
ficați).

a) Prima etapă 1969—1971 — or
ganizarea secțiilor din Tulcea, 
Sulina și Crișan, cu Mila 23 și Ca- 
raorman.

b) a doua etapă — 1972—1974 — 
înființarea Secțiilor în comunele 
Chilia Veche — Murigliiol, Juri- 
lovca și Babadag.

II. Calificarea unui număr de 10 
antrenori dintre foștii sportivi cu 
activitate îndelungată și cu multă 
experiență, calificare pentru care 
este necesar sprijinul efectiv al 
Biroului C.N.E.F.S.

IÎI. Dotarea în continuare atît

de către F.R.K.C. cît șl de către 
U.G.S.R. cu ambarcațiuni cores
punzătoare ca număr, mai ales cu 
ambarcațiuni de antrenament, 
dintre care să nu lipsească ca
ndele de 10 persoane.

IV. Retransformarea centrului 
Stbaua din T’ulcea într-o secție 
locală, eventual o secție cu profil 
școlar, așa cum inițial a fost ho- 
tărît de Biroul F.R.K.C.

V. Organizarea de concursuri pe 
plan local între comune care să 
stimuleze și să angreneze pe ti
nerii Sportivi.

Consider că dacă se vor lua a-
ceste măsuri și ele vor fi urmă
rite permanent, vom crea în Delta 
Dunării o pepinieră într-adevăr 
la nivelul cerințelor.

Radu HUȚAN

Cinema

Săptămîna trecută, dl. 
G. a urmărit, la un club 
din București, cîteva șe
dințe de instruire, prin fil
me, a fotbaliștilor. Metoda, 
foarte răspîndită în străi
nătate, e simplă și, — bi- 
iuindu-se pe imagini — 
convingătoare. Jucătorii 
stau pe bănci tn fața unui 
ecran, se stinge lumina. 
Antrenorul spune antreno- 
rului-secund: ,,dă-i] dru
mul", interpelatul pune-n 
mișcare aparatul de pro
iecție și spectatorii por
nesc a vedea pe 16 mm 
jocul de duminica trecută 
cînd băieții au mîncat bă
taie cu 3—1 de la F. C. Ro
șiori.

La un moment dat, an
trenorul strigă: Stop! 
(imaginea înțepenește pe 
ecran) și se adresează fun
dașului lateral stingă.

— Vezi, Ceaușule 3
Ceaușu se foiește pe 

bancă.
— Da, nea Vasile.
— Aici ai greșit. In loc 

să tai unghiul adversaru
lui, ai făcut un pas la 
dreapta și el a tras pe 
poartă. Să sperăm că du
minica viitoare cînd jucăm 
cu Cisnădie...

— S-a-hțeles nea Vasile.

Or, se pare că aceste 
proiecții l-au impresionat 
într-atîta pe dl. G. incit
— deși, organic, străin de 
tehnică și incapabil să dis
tingă deosebirile dintre 
mecanismul unui magneto
fon „Philips" 230 și subti
litățile aparatului de ras 
electric „Remington" 235
— prietenul meu s-a arun
cat cu patimă in activități 
cinematografice.

-— Unde ai dispărut 3 — 
l-am întrebat telefonic 
după zile de sterile cău
tări.

— Filmez.
— Ce 3 — Am urlat eu.
— Fragmente din activi

tatea fotbaliștilor.
Apoi, după ce a aștep

tat să mă liniștesc.
— Treci sîmbătă seara 

pe la mine. Dau o vizio
nare.

Sîmbătă seara, locuința

d-lui G. era ca niciodată 
plină de lume — și ca nici
odată iarăși — în trenin
guri. Erau, după cite 
mi-arn dat seama, membrii 
lotului de tineret. Biblio
teca era acoperită cu un 
ecran. In spatele biroului
— urcat pe măsuța desti
nată telefonului — se afla 
un aparat de proiecție. în 
spatele aparatului, un bă
iat de la studioul Sahia.

— A venit toată lumea 3
— întrebă gazda. Cred că 
putem începe proiecția. 
Apoi către mine : stinge, 
te rog, lumina. Băiatul de 
la Sahia porni motorul și 
pe ecran începură a curge 
imaginile documentarului 
realizat de domnul G. Nu
mai că, spre uimirea mea, 
în loc de stadionul Repu
blicii apăru Barul Atlan
tic, noaptea pe la două ju
mătate și după program.

Ce-i asta 3
Băieții din lot răsuciră 

captele înipre dl. G.
— Liniște, vă rog...
Barul, așadar.
Mesele, mai toate ocu

pate.
La o masă lingă orches

tră patru din lot: Tete, 
Nole, Vivi și Alexandru.

Chelnerul se apropie, 
deschide o sticlă de 
whisky, ia paharul lui 
Tete, ll Umple plnă la ju
mătate, după care întreabă 
politicos.

„— Cu sifon 3"
La care Tete face „nu" 

din degete, indiclnd că o- 
bișnuiește a consuma see.

— Stop ! strigă dl. G. 
Imaginea înțepenește.
— Vezi, dragă Tete 3
— Da, nea Gore, mor

măie jucătorul.
— Aici ai greșit.

p. conf.
Al. MIRODAN

Adnotări pe marginea finalelor 
campionatelor naționale de box

(Urmare din pag. 1)

calcule, elevul lui Lucian Po
pescu a dovedit însă nu nu
mai că posedă un punch ne
cruțător, dar că este și un 
adept convins al boxului teh
nic. Gama variată de lbvituri, 
imaginația, clarviziunea îh 
luptă, ne-au convins că tînă- 
rul de la Progresul merită cu 
prisosință centura de campion. 
In categoria evidențiaților tre
buie neapărat inclus și tînă- 
rul Octavian Anderco de la 
Voința Cluj, deși el a fost 
învins de reșițeanul Pavel Ne- 
delcea. Anderco. ca și colegul 
său de la categoria ușoară, 
Ladislau Mathe, au arătat că 
Clujul rămîne unul dintre pu
ținele noastre centre pugilis- 
țice care promovează boxul 
tehnic.

★
In mod sigur, mai mult de

cît în anii precedenți, cam
pionatele naționale i-au pus 
pe titularii echipelor repre
zentative într-o situație cît se

poate de critică. Ce s-ar fi 
întîmplat oare dacă aceștia ar 
fi trebuit să treacă și prin fil
trul sever al etapei de zonă ? 
Tineri anonimi au luptat cu 
ardoarea specifică vîrstei, 
știind că n-au ce pierde. Sin
gurul lor țel a fost să dărîme 
idolii. La categoria pană, cele 
mai justificate pretenții ia 
cucerirea centurii le emiteau 
Constantin Stanef și Constan
tin Buzuliuc, boxeri care s-au 
bucurat de condiții superioare 
de pregătire, ei fiind selec
ționați în lotul pentru cam
pionatele europene. Pretenții 
emitea întrucîtva și constăn- 
țeanul Aurel Iliescu, temut 
prin tirul loviturilor sale și 
respectat de ceilalți colegi de 
categorie, datorită experienței 
competiționale.

Stanef a pierdut însă din 
„primul foc" în fața tînărului 
Pușcaș ; n-a fost o înfrîngete 
la puncte, care i-ar fi dat 
dreptul, poate, să conteste ver
dictul judecătorilor, ci prin 
descalificare. Celălalt preten

O „BOMBA" PE BENZILE 
DE TELEX

^3

dent la ocuparea unui loc tn 
echipa națională, Constantin 
Buzuliuc a fost eliminat tot 
din primul tur, și tot înainte 
de limită I N-a pierdut, e 
drept, la un necunoscut, pen
tru că învingătorul său (Gh. 
Drugă) avea să ajungă în fi
nală, dar noul insucces al 
unui sportiv din lotul repre
zentativ este alarmant. A- 
ceasta ne face să eredem fie 
că pregătirea n-a fost la ni
velul cerințelor, fie că va
loarea lui Buzuliuc este în
doielnică.

Campionul — Gheorghe 
Pușcaș — a dominat autori
tar pe ceilalți șapte preion- 
denți la titlu. Mobilitatea sa 
derutantă, promptitudinea și 
acurateța ripostelor sale au 
atras unanima simpatie a ce
lor prezenți în sala Floreasca. 
Pușcaș n-are, deocamdată, for
ță. Poate că nici nu va acu
mula mai multă în viitor. El 
este un scrimer, gen Gîju, și 
ar fi poate rău ca antrenorii 
să-i impună schimbarea sti
lului de luptă, să-1 învdțe să 
lovească tare. Subliniei-i și 
pentru Gheorghe Drugă, Oc
tavian Amăzăroaie. Aurel 
Iliescu, carfe își merită ldiul 
în eșalonul boxerilor ffimtași.

La poalele munților Utah din 
America de Nord, a avut loc de-a 
lungul timpului — ca șl la 
Baskunclak pe Volga superioară 
sau în pustiurile din mijlocul 
Australiei — un curios fenomen 
al naturii : apa unui uriaș lac 
salin s-a evaporat, iar in vechea 
albie a rămas o crustă aspră, 
rezistentă și perfect dreaptă de 
sare. Imensa întindere albă a 
fost „descoperită" de francezul 
Benjamin Louis — Eulalie de 
Bonneville, care l-a dat o desti
nație : poligon pentru tentativele 
de record cu motocicleta și auto
mobilul.

Obișnuit, activitatea febrilă în
cepe la Bonneville salt Lake 
toamna cînd căldura soarelui se 
potolește, vînturile încetează și 
razele soarelui nu se mai reflectă 
orbitor în crusta de sare, lungă 
de peste 20 de kilometri, foarte 
largă șl aderentă pentru anve
lopele mașinilor de record. A- 
tunci, pe acele locuri apar con
structorii, mecanicii, arbitrii și 
nilofil, care fac să bubuie cerul 
cu bolizii lor apocaliptici,- desti
nați unicului și supremului țel t 
să alerge cît mal repede I

De peste 35 de ani, pe pista 
de la Bonneville se consumă ac
țiunea unui dramatic și insolit 
scenariu. Cîteva generații de ași 
ai vitezei șl-au disputat șl ișl 
dispută întîietatea nentiu obține
rea titlului de „cel mal rapid om 
pc patru roți". Ultimul cuvînt l-a 
avut americanul Craig Breedlove. 
La 16 noiembrie 1955 el a făcut 
să explodeze o „bombă" pe ben
zile de telex ale agențiilor de 
presă, anunțînd că marina sa de 
record, botezată patriotic „Spirit

of America", a reușit să înregis
treze cea mai fantastică viteză 
obținută vreodată pe pămînt de 
un vehicul : 966,571 km pe oră I 
Federația Internațională a omo
logat această performanță în ca
tegoria „record mondial absolut 
de viteză terestră obținut cu ve
hicule speciale", iar Breedlove a 
devenit oficial „cel mai rapid om 
pe patrii roți".

GHINIONISTUL MICKEY 
THOMPSON

Să ne întoarcem puțin în isto
rie. Ideea recordului absolut a 
apărut la sfîrșitul secolului tre
cut, o dată cu primele curse 
Cu ajutorul unei mașini de con
cepție proprie, francezul De Dion 
Bouton a stabilit la 1888 o medie 
orară de... 45 km. Cifra a fost 
mai apoi foarte repede corectată, 
iar recordul s-a dublat și s-a 
triplat la intervale de timp foarte 
scurte. Aceasta pînă în anul 1917 
cînd englezul John Cobb, cu a- 
jutorUl mașinii sale „Napier 
Railton", de 2500 C.P., reușește 
să ajungă la 634.397 km pe oră. 
performanță rămasă în picioare 
aproape 17 ani.

Stoparea cursei recordului ia 
cifra stabilită de Cobb se dato- 
rește unor noi obstacole de na
tură tehnică. Pe măsura creșterii 
ritmului de rulaj, au sporit șl 
greutățile de construire a unor 
mașini capabile să reziste viteze
lor din ce în ce mai mări. La 
început, una din problemele de 
bază era să se găsească un agre
gat de forță adecvat. Ulterior. 
•■K'eastă problemă nu s-a mal pus 
pentru că s-a făcut apel la mo
toarele de aviație. Au intervenit, 
însă, alte dificultăți, legate de 
construirea unor caroserii care

să rămînă stabile pe traseu la 
vitezele imprimate de noile mo
toare. In slirșit, trebuia convinsă 
lo-tierația internațională să omo
logheze și recordurile obținute cu 
motoare reactive.

In șirul celor care s-au înscris 
pe linia temerarei acțiuni de 
doborîre a recrrdulul iul Cobo 
se numără americanii Mickey 
Thompson și Craig Breedlove, 
precum și englezul Donald Camp
bell. Primul șl-a pregătit o ma
șină ,,Pontiac Tempest" cu care, 
în i960, s-a dus la Bonneville 
Salt Lake. Lansîndu-se în plină 
viteză cu cele patru motoare de 
8 cilindri în V fiecare, el a rea
lizat într-un sens al pistei 639 km 
pe oră. La mersul în celălalt sens 
însă, s-a găsit la un pas de ca
tastrofă : cînd să termine cursa 
i s-a blocat transmisia și mașina 
a început să derapeze. Cu sînge 
rece, Thompson a declanșat pa- 
rașuta-frînă și vehiculul s-a oprit. 
Dar el n-a cules roadele dorite 
deoarece performanța nu l-a fost 
omologată, pe de o parte pentru 
că nu depășea cu unu la sută re
cordul lui Cobb, iar pe de altă 
parte pentru că viteza obținută 
nu reprezenta, așa cum pretinde 
regulamentul, media a două lan
sări, în ambele sensuri ale pistei

Breedlove a fost mal norocos 
într-o oarecare privință. In 1963 
el a început pe aceeași pistă vt- 
nătoarea recordului lui Cobb, ob- 
ținînd în final 657 lio km pe oră 
și devenind astfel cel mai rapid 
alergător terestru. Dar nici per
formanța sa n-a fost omologată 
pentru că mașina era neregu- 
tămentară : ea avea doar 3 roți, 
Iar tracțiunea nu se realiza prin 
sistemul clasic, cu angrenaj, ci 
prin forța de propulsie a unui 
meter reactiv. Pînă la urmă, re
cordul lui Breedlove, refuzat de

Federația internațională de auto 
mobilism, a fost omologat de 
rul internațional de motoclcllsm 
(avînd 3 roți, s-a considerat că 
,.Spirit of America" este, totuși... 
motocicletă) într-o categorie nou 
înființată de vehicule speciale.

EPOCA „PĂSĂRII ALBAS
TRE"

Așadar, lupta pentru depășirea 
recordului obținut cu ajutorul bă- 
trinulul „Napier Kallton" rîmînea 
deschisă. Dar numai pentru tn 
an de zile, deoarece performanța 

/Hvea. în sfîrșit, să cadă sub ro
țile unei mașini cu nume poetic 

Blue tlrd" (botezată dup» o 
piesă a ltj Maeterlinck), pregglha 
de-a lungul unul deceniu și tre
cută prin focul unui spectaculos 
accident Constructorul șl pilotul 
acestei mașini a fost enlgmat'o.il 
Donald Campbell, cel care «l-a 
Încheiat cariera iu mod tragic în 
primele zile ale anului 1967, in 
timp ce încerca să doboare re
cordul de viteză pe apă.

In 1969, marele aS al tentati
velor absolute, care moștenea am
biția de recordman de Ia tatăl 
său, Malcolm Campbell, s-a de
plasat pe pista din statul Utah. 
După cîteva încercări la viteze 
mici, el â lansat „Pasărea al
bastră" la capacitatea totală a 
celor 5000 C.P. furnizați de tur
bina de tracțiune. Lucrurile de
curgeau normal și pilotul era 
mulțumit. Deodată Insă, o rafală 
de vînt a dezechilibrat mașina 
S> a făcut-o să execute o săritură 
de peste 300 m. Ctnd a atins 
pista s-a sfărîmat in bucăți. 
Doar cabina a rămas întreagă 
spre norocul pilotului care s-a 
ales numai cu cîteva lovituri )â 
cap.

Se părea că nefericita întîm-

plare îl ta face pe Campbell să 
renunțe. Dar, de pe patul le 
spital, el a declarat că va con
tinua.

După însănătoșire, a construit 
o altă mașină, mal bine studiată 
aerodinamic pe care a transpor
tat-o. pentru a fi scutit de a- 
mintlrl neplăcute, pe o pistă din 
Australia. Noul automobil era 
deosebit de impresionant : cîntă- 
reâ peste 4 tone, avea o lungime 
de aproape 10 metri, iar în coadă 
i se profila o enormă derivă de 
avion. Ăn această versiune, . Pa
sărea albastră" costase 3 milioa
ne de lire sterline și, pentr.i rea
lizarea el. colaboraseră 7o de 
firme engleze, mobilizate de ideea 
de a păstra sub culorile Marii 
Britanii un record amenințat d» 
pcgălirile piloților americani.

La 16 iulie 1964, cînd măi erau 
doar două luni pînă să se împli
nească 17 ani de la stSbilirea re
cordului Iui Cobb, puternica ma
șină a lui Campbell a pornit bu 
buirid în lungul pistei austra'iene 
și a reușit, în sfîrșit, să obțină 
victoria. Ea a „zburat" cu 14 km 
mai mult decît „Napier Railton", 
realizind o medie de 648,728 km 
pe eră. Performanța a fost omo
logată ca „record mondial abso
lut de viteză automobilistică", 
deoarece mașina lui Campbell, 
deși cu turbină (cea a lui Cobb 
fusese acționată de un motor cla
sic) se înscca perfect în preve
derile regulamentare : avea 4 roți 
iar puterea agregatului de forță 
era transmisă prin angrenaj ia 
echipamentu' dc rulare.

ȘI ACUM, ZIDUL SONIC!
Dar anul 1964 rămîne înscris în 

Istoria vitezei nu numai prin 
performanță iul Campbell, ci și 
printr-o adevărată vînătoare a 
recordului absolut, dezlănțuită de

americani. La început. Tom 
Green ..merge", cu ajutorul ma
șinii ,,Wingfoot Express", cu 
668 km pe oră. Apoi intră tn sce
nă Art Arfons cu „Green Mon
ster" șl, imediat după aceea, craig 
Breedlove (toți dtspunînd de mo
toare reactive). Tentativele con
tinuă în toamna următoare, cînd 
doi anonimi automobllfștl califor- 
nleni, Bob și Bill Summers, reu
șesc să depășească recordul cla
sic al Iul Campbejl, obținîr.d vi
teză medie orară de 655,469 km. 
Vehiculul lor avea forma unei ți
gări de foi și era propulsat de 
4 motoare Chrysler cu piston.

în domeniul vehiculelor specia
le. Arfons și BreedDvă au an
gajat un fel de meci pe lungimea 
a trei reprize care s-a încheiat 
cu senzaționala performanță de 
966,571 km pe oră, stabilită la 
16 noiembrie 1965 șl rămasă in 
picioare pînă astăzi. Mașina tul 
Breedlove cu care a fost obținut 
acest record (omologat în cate
goria „vehicule speciale") era con
struită într-o versiune nouă și se 
numea „Spirit of America' So
nic I“. Ultimul cuvînt din nu
mele automobilului arată clar 
ținta pilotului : el dorește Să de
pășească barieră sonlcă (1230 km 
pe oră).

Atingerea noului țel reprezintă, 
fără îndoială, o întreprindere 
foarte grea șl riscantă. Specialiștii 
afirmă însă că ea se înscrie to
tuși în sfera posibilului și că fai
mosul zid al sunetului, dincolo de 
care au pâtruu, deocamdată, nu
mai aviatorii și cosmonapții, va 
putea fi depășit și de un alergă
tor terestru. Dar cine va fi ace-t 
alergător, cînd o va face și, mal 
ales, cu ce sacrificii ?

Dumitru LAZAR

(Va urma)

Surprize în turneele 
semifinale

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, în 3 orașe ale țării s-au 
disputat semifinalele campio
natului republican de șah pe 
echipe. Iată primele rezultate 
ce ne-au sosit la redacție :

BUCUREȘTI. - Trei echi
pe ș-au întrecut în turneul 
desfășurat la sala Constr rrc- 
torul din Capitală. Primul loc 
a fost decis in confruntarea 
dintre echipele fruntașe Elec
tronica și Constructorul, care 
a revenit șahiștilor Electioni- 
ciî cu 4—3. Iată rezultatele 
la mesele Seniorilor : Drimer- 
Stanciu 1—0, Reicher-Voicu- 
lescu 1—0, Georgescu-Ghizda- 
vu 1—0, Botez-Rotaru ‘/a—Vi. 
La senioare; Elisabeta Poli- 
hroniade-Margareta Teodores- 
cu V2—'A, Rodica Reicher-A- 
lexandra Nicolau 0—I. Intre 
juniori i Sava-Armaș 0—1. 
Clasamentul grupei î 1. Elec
tronica 4 p (9’/2) ; 2. Construc
torul 2 p (8 p) ; 3. C.S.M. Re
șița 0 p (3'/j).

IAȘI. — întrecerile de la 
Iași au furnizat o mare sur
priză, învingătoare terminfnd 
echipa Voința Sighetul Mar- 
mației, care a dispus cu S’/a— 
IVz de Medicina Iași. In urma 
acestor două formații — cla
sate în ordine și calificata 
pentru turneul final — se si
tuează I.P.G.G. București și 
Fuiorul Suceava. (D. DIACO- 
NESCU — coresp).



De ce nu sint crezut, dom'le? •
i

Petrolul “O făgăduință 
între impas și împlinire

Cind, înainte de începerea ac
tualului campionat, Badea — 
complementul lui Dridea trans
ferat la Farul — s-a înscris în 
șirul aproape neîntrerupt al „pier
derilor" de jucători crescuți șl a- 
flrmațl în j,școala Petrolului", 
putini erau aceia — chiar șl din
tre ce! mal optimiști susținători 
ai echipei ploieștene — care să 
nu vadă, cu strîngere de inimă, 
o simbolică similitudine între 
destrămarea unul cuplu celebru 
In fotbalul nostru și perspecti
vele puțin 
nei echipe, 
ril, ajunsă 
nințătoare

Cind, cu

promițătoare alfe u- 
fostă campioană a ță- 
în pragul unei ame- 
și Inevitabile crize, 
prețul unor eforturi, 

greu de înțeles pentru acei obiș^ 
nuiți să culeagă rodul muncii 

antrenorii Ilie Oană și 
au trecut, conștienți 
răspundere ce le re
construirea unei noi 
destinată să înfrunta 
pe pozițiile unei fru

altora, 
Cernăianu 
de marea 
venea, lâ 
echipe — 
viitorul de . 
moașe tradiții — și mal puțini au 
fost acela care au dat credit cu
rajului de a forța reușita acțiunii 
pe seamă spiritului Înnoitor. 
Pentru cel lnvățați să trăiască 
prezentul numai din amintiri, 
presupușii epigoni ca Gruber, 
Bădir, Aiexiu, Dincuță. Florea II 
ș.a. reprezentau un termen de 
comparație fotbalistică greu de 
acceptat în viitor, la nivelul îna
intașilor lor. Pentru toți ace! de
prinși să pozeze în susținători nu
mai „la bine", experimentul 
Oană—Cernăianu aplicat — de 
astă dată, poate mat mult decît 
orlcînd — sub imperiul circum
stanțelor, constituia o încercare 
cu mai multe riscuri decît sorții 
de izbîndă. De aceea, atunci 
cind unii au început să-și pre
cizeze lntr-un anumit fel atitu
dinea, aceasta echivala în reali
tate cu o reducere a sprijinului 
moral șl material. acordat echi
pei, In momentul fn care efortul 
convergent al tuturor factorilor 
reușitei se impunea cu o necesi
tate stringentă.

Șl proba timpului a 
să-și spuhă cuvîntul.

Rezultatele ? Urmărind 
ția formației ploieștene In peri
oada pregătitoare dinaintea a- 
căstul sezon Sportiv, puteam face 
alirmația — e drept mult prea

necesi-

încăput

evolu-

Etapa de duminică â divi
ziei C a avut o desfășurare 
relativ calmă, privită prin 
prisma rezultatelor. Din cele 
03 de meciuri, 46 s-au înche
iat cu victoria gazdelor, 12 
la scor egal și numai în 5 
jocuri s-au înregistrat victorii 
ale echipelor aflate în depla
sare. Fruntașele celor opt 
serii, cu o singură excepție 
(Aurul Zlatna a cedat locul i 
în seria a Vl-a Științei PetrO- 
șenl) au rămas aceleași ca și 
după etapa a XX-a. In unele 
serii, însă, distanța dintre 0- 
cupantele locurilor I și II a 
Scăzut simțitor, sau chiar â 
fost anihilată, cum este caziil 
în seria a V-a, în care lide
rul, Minerul Anina, se află 
acum la egalitate de puncte 
cu cea de a doua clasată. Mi
nerul Lupeni. Doar două for
mații conduc cu autoritate în 
seriile lor I.M.U. Medgidia 
cVi 6 p (seria ș III-a) și Chi
rii ia Făgăraș cu 5 p (seria 
a VIII-a).

Din relatările coresponden
ților noștri aflăm că în etapa 
a XXI-a echipele au prestat 
un joc ceva mai bun, aceasta 
datorită și îmbunătățirii stării 
terenurilor. In majoritatea 
meciurilor, însă, s-au înregis
trat numeroase ratări și ten
dințe de strictă apărare, în 
special din partea echipelor 
oaspete. In general, nivelul 
fotbalului din cea de a treia 
divizie lasă mult de dorit, se 
joacă în forță, cu multe gre
șeli de tehnică elementară. 
Mai supărător este faptul că 
ni se semnalează în continu
are acte de indisciplină.

Dintre abaterile mai fla
grante ale etapei a XXI-a a- 
mintim : lovirea la Rm. Vîl- 
eea de către unii spectatori 
a arbitrului 1. Dobrin (Cra
iova) ; retragerea de pe te
ren în meciul de la Sighetul 
Marmației, pentru două mi
nute, a echipei Unirea I.A.S. 
Oradea. Delegatul echipei oră-

morală, cate a 
și blazonul lui

sa în focul lup-

Sînt unele știri incredibile 
și zguduitoare care îți dau pen
tru o clipă senzația că s-a pro
dus o prăbușire în propria ta 
ființă.

Mina morții a atins pretim
puriu fruntea întristată a Iui 
Silviu Ploieșteanu, aaest verita
bil „cavaler fără frică și fără 
reproș" al fotbalului românesc.

L-am cunoscut atît de bine 
ca prieten, jucător și adversar 
în întrecerile de pe gazon 1

La fel de corect în oricare 
din aceste ipostaze, era cu ne
putință să nu-1 iubești și să 
nu-1 admiri pentru exempla- 
ra-i conduită 
făcut noblețea 
în sport.

Comportarea
tei a fost desăvîrșită, egalîn- 
du-i pe Bodola și Ghiță Ciolac, 
care erau rccunoscuți pentru 
respectul tor față de adversari.

Ca jucător îl știu numai in 
două cluburi : „U“ Cluj — unde 
și-a făcut merituoasele studii 
universitare — și Venus Bucu
rești, din clipa venirii și pînă 
la încetarea activității sale de 
fotbalist.

De la regretatul juventist 
Zăinescu n-am cunoscut o mai 
grăitoare pildă de fidelitate ți 
constanță (a se citi : dragoste 
adevărată) pentru culorile echi
pei.

Ca antrenor, a activat timp 
de două decenii (!) la o singură 
formație, Steagul roșu. Caz unic 
și record pe țară.

S-a dedicat întrutotul fotba
lului, iar jumătate din viața 
șa a dăruit-o echipei de la 
poalele Tîmpei.

Unii oameni ajung să se

optimistă fată de desfășurarea 
ulterioară a situației — că Pe
trolul era pe cale de a depăși, 
prin propriile forțe, perioada cri
tică inerentă oricărui început ȘI 
că se îndreaptă cu pași siguri pe 
drumul Împlinirii făgăduințelor. 
Era plăcut să prlveșți atunci, ma
terializat In joc, rezultatul unor 
preocupări comune ale antreno
rilor și jucătorilor de dirijare a 
elanului, caracteristic noului val, 
pe coordonatele fotbalului spec
taculos tradițional, rămas în a- 
mintlrea noastră de la generația 
fraților Munteanu.

Șl totuși,... după sase etape din 
retur si In ciuda unor comportări 
In general bune. Petrolul a a- 
cumulat de-abia o treime 
numărul punctelor posibile, 
allzlnd o zestre generală

din 
re- 

carfi 
o situează la granița zonei pe
riculoase.

Explicații ’ Unii — în rîndurile 
cărora pot fi incluși deopotrivă 
specialiști ca șl susținători de 
ocazie — consideră eșecurile ca 
și poziția periferică in clasament 
a formației ploieștene, drept o 
consecință a structurii actuale a 
lotului, ale cărui posibilități ar fi 
in general inferioare mediei va
lorice a diviziei A ; alții, ceva 
mal optimiști, admit încă exis
tență unei crize prelungite în ac
tivitatea de omogenizare a echi
pei. ca urmare a lipsei de expe
riență competlțlonală a debutan- 
țllor și deosebirilor pronunțate 
între diferitele stiluri individuale 
de joc ; o a treia categorie, aceea 
a subiectlviștllor intransigenți, 
atribuie vină pentru insuccesele 
echipei exclusiv pe seama arbi
trilor, a barelor, a terenului sau 
a ghinionului, treeînd cu vede
rea prea ușor peste lipsurile șl 
greșelile, de cele mal multe ori 
copilărești, dar decisive în sta
bilirea rezultatului, ale unora 
dintre jucători.

Soluții ? Multe șl flecare din 
eie cu pretenția rezolvării cu suc
ces a Sltuățtei existente. Dintre 
toate, însă, numai una singură 
se înscrie cu adevărat In limitele 
realității șl aceasta se referă fără 
îndoială la continuarea cu încre
dere Și perseverență a drumului 
început cu un an în urmă, so
luție care, în pofida unor aștep
tări neconfirmate integral și a

dene a procedat astfel nefiind 
de acord cu golul acordat de 
către arbitrul Gh. Ștefănescu 
(Vișeu) împotriva formației 
sale; meciul de la Moinești 
a început cu aproape o oră 
întîrziere din cauza arbitri
lor (la centru Fr. Balmoș — 
Galați), care au sosit tîrziu în 
localitate; printre jucătorii 
eliminați de pe teren în eta
pa a XXI-a figurează: Go
ran (A.S.A. Sibiu), Tudor 
(Progresul Sibiu) — pentru 
lovire reciprocă, Nistor (Con
structorul Baia Mare) — 
tru vociferări la adresa 
trului L. Pastor — Tg. 
reș, Găinar I (Torpedo 
nești) —■ pentru injurii.

Mini-statistică:
• Nu mai există nici o 

echipă neînvinsă în divizia 
C. Ultima formație care se 
putea lăuda cu această reu
șită a fost pînă în etapa a 
XX-a I.M.U. Medgidia (între
cută la București de către Au
tobuzul cu 3—1);

• In cele 1344 de jocuri 
disputate pînă acum s-âu în
scris 3680 de goluri ; iar în 
etapa de duminică s-au mar
cat 157 de puncte, dintre care 
123 le aparțin gazdelor și 34 
echipelor oaspe ;

• Scorul etapei a XXI-a 
l-au stabilit echipele Minerul 
Lupeni (5—0 cu Dunărea Ca
lafat) și Știința Petroșeni 
(5—0 cu Minerul Baia de A- 
rieș);

• Cel mai eficace înaintaș 
al ultimei etape a fost ata
cantul formației din Lupeni, 
Cotroază, care ă marcat 
luri — după ce ratase 
vitură de lă 11 m ;

• Surpriza etapei s-a 
gistrat la Bălan (seria a 
VIII-a). unde ultima clasată, 
Minerul, a învins cu 1—0 pe 
fruntașa seriei, Chimia Făgă
raș.

pen- 
arbi-
Mu-
Zăr

4 gO- 
O 10-

înre-

T. R.

identifice total cu instituția sau 
cu opera pe care au 'creat-o. 

Silviu Ploieșteanu se identi- 
total cu echipa Steagul 
care, de fapt, este și ră- 
creația sa.
a fost Pygmalionul indră- 

de 
pentru 
existat 
asculte 
simbo-

fieă 
roșu, 
mine

El 
gostit pină la halucinație 
propria sa operă, clar 
Silviu Ploieșteanu n-au 
zeii favorabili care să-i 
ruga, astfel că, în final, 
Iul mitologic a fost inversat...

Revenind la jucător, îmi vine 
în minte perioada 1932—1934 
cind, după un șir de victorii 
răsunătoare („U“, în epocă de 
aur, învinsese și pe celebra 
M.T.K. Budapesta), ziarul clu
jean „Arena", într-0 explozie 
de entuziasm irezistibil, pro
punea nici mii mult nici mai 
puțin Federației de fotbal să 
Simplifice problemă selecționă
rii desemnind echipa „șepcilor 
roșii" in bloc câ 
tivă națională...

A urmat însă un 
Tricolor — „U“ și 
vins...

îl văd și acum pe foarte tî- 
nărul Silviu Ploieșteanu, cu pri
virea lui francă și surisul fer
mecător, inlrînd în cabina noas
tră pentru a ne felicita. Parcâ-1 
aud : „Ce bine că ne-ați bă
tut ! Prea ne luaseră fumurile, 
de credeam câ nu mai avem 
rivali in Europa ! Din fericire, 
mai există in țață noastră echi
pe foarte bune, există fotba
liști de la care mai avem încă 
de învățat, — și dv. sinteți unii 
dintre aceștia !“.

Pentru Silviu Ploieșteanu 
sportul, fotbalul a fost o luptă

reprCzcnta-

meci Unirea 
noi am in-

unei atitudini încă pline de re
zervă din partea unora, rămine 
indiscutabil mijlocul 
gur de transformare 
zent precar Intr-un 
de satisfacții.

Există la Petrolul 
cele mai propice pentru ca 
țiunea, inițiată în scopul con
struirii unei noi formații, să fie 
dusă la bun sfîrșit : un climat 
sănătos de echipă, în care pre
zența „veteranilor" Pahonțu, Sfet- 
cu. Dridea și M. Ionescu consti
tuie, prin puterea exemplului 
lor, un prețios liant sufletesc în
tre generațiile de jucători ; un 
colectiv tehnic, harnic șl pri
ceput, în cadrul căruia munca 
antrenorilor primei echipe (Iile 
Oană și Cernăianu) șl de tine
ret (N. Marinescu) se conjugă șl 
se întregește cu aceea a medicu
lui, dr. N. Cristea, șl a președin
telui de secție, Gh. Urich ; un pu
blic entuziast și competent, dor
nic să-și conducă formația favo
rită spre ținta marilor succese.

Și să nu se uite un lucru, a 
cărui importanță trebuie apreci
ată mai ales prin prisma unui 
precedent de prestigiu creat în 
fotbalul românesc de clubul plo
ieștean. „Acțiunea Petrolul" în 
curs de desfășurare nu se gă
sește la prima sa ediție și nici 
în fața unor dificultăți de nere
zolvat. Experiența acumulată 
de-a lungul anilor, încrederea in 
forțele proprii și dorința de a- 
firmare au constituit întotdea
una chezășia sigură a succesului. 
Șl este neîndoielnic că și de astă 
dată, pășind pe calea viitorului 
făgăduit fotbalului nostru, Pe
trolul va ieși victorios din im
pas, pregătindu-se pentru ziua 
cind va trebui să bată la poarta 
împlinirilor.

cel mal s>- 
a unul 
viitor

pre- 
plin

condiții din 
ac-

Mihai IONESCU

M-am supărat pe cei de la 
cinematografie și nu mă îm
pac cu ei chiar dacă ar veni 
să-mi ceară scuze și să-mi 
promită luna de pe cer (de 
altfel, nici n-ar fi o promisiu
ne extraordinară, din moment 
ce, dintr-un moment într-al- 
tul, ea va fi accesibilă pămin- 
tenilor, urmînd, probabil, să 
devină un punct turistic). Dar, 
să vă spun de ce sînt foc și 
pară. Fiindcă mi-au închis 
ușa în nas, tocmai cind eu 
venisem și le prezentasem un 
scenariu de „western" româ
nesc, care ar fi bătut toate 
producțiile similare ale lui 
„Metro Goldwin Mayer" sau 
„Paramount".

Aveți timp ? Să vă poves
tesc, pe scurt, subiectul fil
mului propus de mine și sor
tit să nu ruleze niciodată. Ac
țiunea se petrece la Sighișoa
ra, oraș frumos, cu valoroase 
piese de arhitectură medieva
lă, situat într-o regiune pito
rească a țării. După citeva sec
vențe în care este prezentat 
orașul, asistăm la un meci de 
fotbal. Echipa locală, C.F.R., 
din divizia C, seria d 8-a, 
joacă împotriva formației Chi
mia Făgăraș. Intîlnit-ea este 
foarte aprigă și, pînă la ur
mă, fotbaliștii 
înving cu 4—3.

Chiar de la 
m-am lovit de 
lor de la cinematografie, care 
au Obiectat că nu este permis 
.să se meargă atît de dCpdrte 
ca fantezia, incit să se arate 
că o echipă străină ar putea 
ciștiga la Sighișoara ! Nimeni 
■ii- ar crede așa ceva, ceea ce 
ar impieta asupra succesului 
filmului. Mi s-a recomandat 
să păstrez, însă, scenariul și 
să revin cu el in clipa cind 
va începe turnarea unor fil
me „științifico-fantastice". So- 
lieitind să mi se lectureze mai 
departe Scenariul, mi-a fost

admis acest lucru, astfel că 
am expus episodul principal 
al filmului: la terminarea 
meciului, mai mulți spectatori 
înconjoară vestiarele, în aș
teptarea celor trei arbitri. A- 
titudinea lor este amenință
toare. Și iată că își fac apa
riția conducătorii partidei, vă
dit înfricoșați. Obiectivul va 
insista apoi asupra scenei în 
care arbitrul de linie Aurelian 
Chirițescu este lovit cu pum
nul de către unul dintre spec
tatori. Cei trei își dau seama

foileton

din Făgăraș

acest punct 
rezistența ce-

că nu mai pot înainta și se 
refugiază în vestiarele pe care 
abia le părăsiseră. Acolo, este 
pus la punct, cu ajutorul unui 
om inimos, Bogolea, un plan 
secret, menit să-i ducă pe 
arbitri la gară, pe un drum 
ocolit, nebănuit de nimeni. 
Pentru orice, eventualitate, fu
garii și-au ridicat gulerele de 
la paltoane și și-au înfundat 
pălăriile pe cap. Gara nu era 
departe, dar ca să ajungi la 
ea, pe drumuri mai puțin 
Umblate, trebuia să treci peste 
podul de pe Tîrnava. Un pod 
îngust, care ar fi putut fi tre
cut totuși fără dificultate, 
dacă un individ, lăsînd impre
sia că nu-și poate ține echili
brul, nu l-ar fi împins pe ar
bitrul Chirițescu, cu intenția 
clară de a-l arunca în apă...

Șeful comisiei de scenarii 
nu m-a lăsat să continui.

— Sînt împotriva violente
lor — a spus el. Dar, oricum, 
spectatorii trebuie să știe ce 
a făcut acest Ghirițescu. Nu 
cumva a fugit cu banii coope
rativei ?

— Asta nu. Dar a comis o 
faptă mult mai gravă decît 
cele prevăzute de Codul Pe
nal. N-a semnalizat o presu
pusă poziție de ofsaid.

Eu, care credeam că seina 
cu podul, cea mai „tare" din 
film, va impresiona comisia, 
am rămas foarte descumpă
nit, văzînd chipurile imobile 
ale celor din comisie. Mi s-a 
explicat apoi că trucajul unei 
astfel de scene este greu 
realizat. Nu înțeleg însă 
ce dr fi nevoie de trucaj ? 
Organizează încă un meci 
fotbal la Sighișoara și 
peliculă poate fi înregistrată 
p scenă autentică.

Dar, poftim de-i < „
pe cei de la cinematografie 
Mi-au reproșat că scenariul 
meu este abracadabrant, ab
surd etc., etc.

Și m-au pus pe ginduri. Să 
fi citit aevea raportul de ob
servare semnat de trimisul 
F.R.F., Constantin Ignat, sau 
poate că a fost un simplu vis. 
Și, recunosc, de la o vreme 
visez urtt...

Dar tot sînt supărat pe cei 
de la cinematografieI

de 
de
Se 
de
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convinge I 
tografie! |

Jack BERARIU

DUMINICA, IN CAPITALA
■ STADIONUL GIULEȘTI, 

ora 9 t Rapid—Farul (tineret- 
rezerve);

H STADIONUL REPUBLI
CII, ora 11 : Rapid—Farul 
(divizia A) ;

Una dintre ocaziile raiale de înaintașii A.S.A. (Fază din mhciul A.S.A. Tg. Mureș _  U.T.A.)
Foto : A. MARKO — Tg. Mureș

CINE CU CINE
S-au scurs 

plonatul de 
și cursa de 
ca și aceea — mai aprigă încă — 
de evitare a periferiei clasamen
tului sînt în plină desfășurare. 
Antrenorii, sportivii, conducăto
rii de secții, suporterii își fac 
„micile socoteli" privind locul 

>pe care se va situa echipa lor la 
terminarea campionatului.

Viitoarele întîlniri sînt într-a- 
devăr hotărîtoare. Să trecem Ia 
prezentarea lor ;

U.T.A. cu : Jiul (a), Vagonul, 
Politehnica (d), Progresul (a), Di
namo București (d), F. C. Argeș 
(a), Dinamo Bacău (d), Farul (a), 
„U“ Cluj (d).

DINAMO BUCUREȘTI cu : Po
litehnica (d), Rapid, Jiul (a), Fa
rul (d), U.T.A. (a), Progresul, 
„U“ Cluj (d), Petrolul (a), „U“ 
Craiova (d).

RAPID cu : 
București, F. 
litehnica (a), „ 
Steaua, Crișul (a), Dinamo 
cău (d), Jiul (a).

JIUL cu : U.T.A. (d),. Farul , .. 
Dinamo Buc. (d), A.S.A. (d), Stea
ua (a), Crișul (d), Petrolul (a), 
„tl“ Cluj (a), Răpid (d).

DINAMO BACAU cu : Crișul 
(d). F. C. Argeș (a), Petrolul (d), 
,.U“ Craiova (a). Vagonul (d), 
Politehnica (d), U.T.A. (a), Rapid 
(a), Steaua (d).

„U“ CRAIOVA cu : Vagonul (a),

21 de etape din cam- 
fotbal al diviziei A 
urmărire a liderului,

Farul (a), Dinamo 
C. Argeș (d),
„U" Craiova

Po
lci), 
Ba-

(a).

• ••

I
I
I
I
I
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MAI ARE DE JUCAT ÎN „A"?
(a), Farul

(d), Rapid , ______
Argeș (d), Progresul

(d), Dina-
(a), A.S.A.

Politehnica 
mo Bacău 
Ml. F. c. .................. _ „____
(d), Dinamo Buc. (ă).

UNIVERSITATEA CLUJ CU : 
F. C. Argfeș (d), Crișul (a), Pro
gresul (d), Petrolul (a), A.S.A. 
(a), Farul (d), Dinamo Buc. 
Jiul (d), U.T.A. (a).

POLITEHNICA IAȘI cu : 
namo Buc. (a), „U“ Craiova 
U.T.A. (a), Rapid (d), Farul 
Dinamo Bacău (a), Vagonul 
Steaua (a), Petrolul (d).

A.S.A. TG. MUREȘ cu : Steaua 
(d), Petrolul (a), Vagonul (d), 
Jiul (a), „U“ Cluj (d). „U“ Cra
iova (d), Progresul (a), Crișul (d), 
F. C. Argeș (a).

STEAUA cu : A.S.A. (a), Pro
gresul, Crișul (d), Vagonul (a), 
Jiul (d), Rapid, Farul (a), Poli
tehnica (d), Dinamo Bacău (a).

FARUL cu : Rapid (d), Jiul (d), 
,,U“ Craiova (a), Dinamo Buc, 
ta), Politehnica (d), „U“ Cluj (a), 
Steaua (d), U.T.A. (d), Progre
sul (a).

(a),

Di- 
(d), 
(a), 
(d),

răgaz împotriva c-omodi-

dînsul l-a tentat o sin- 
performanță, aceea de a 
dificultățile, ca factori 
dau un sens etic luptei

lară 
tății.

Pe 
gură 
birui 
fere
din viață și din sport.

Fascinați de personalitatea sa 
puternică și de dăruirea gene
roasă, care era proprie sufle
tului său atît de juvenil, pro
moții întregi de adolescenți 
și-au urmat dascălul pe cără
rile spinoase ale pregătirii pen
tru sportul de performanță.

Cei care au avut puterea și 
curajul să meargă pînă la ca
păt pe spirala de renunțări și 
asceză a lui Silviu Ploieșteanu 
n-au întîlnit nici flori și nici 
umbrare răcoroase în drumul 
lor. Dar au devenit jucători 
o valoare incontestabilă.

*
Personal, trăiesc 

moment 
mabil.

Lingă 
deschis,
apăsătoare poveri, care se aș
terne ca o lespede grea peste 
toate visurile și amintirile ti
nereții mele.

O singură consolare stăruie, 
gindul câ Silviu Ploieșteanu lasă 
în urmă-i un tulburător testa
ment nescris : iubirea Iui sta
tornică și profundă pentru fot
bal. pentru jucători și pentru 
ideea de echipă ; și că marele 
său exemplu poate deveni imi- 
tabil și fertil, dacă vom ști 
păstrăm în inimile noastre 
ceasta imagine scumpă.

copleșitor

de

unacum
și inexpri-

proaspătmermîntul
am sentimentul unei

să
a-

Petre STEINBACH

La semicerc

PROGRESUL cu : Petrolul (d), 
steaua, „U“ Cluj (a), U.T.A. (d), 
F. C. Argeș (a), Dinamo Buc., 
A.S.A. (d), „U“ Craiovâ (a), 
iul (d).

CRIȘUL cu : Dinamo Bacău 
„Uw Cluj (d), Steaua (a), 
Argeș (d), Petrolul (a), Jiul . ,, 
Rapid (d), A.S.A. (a), Vagonul (d).

PETROLUL cu : Progresul (â), 
A.S.A. * “ “

nul 
(d),

F.

Fa-

(a), 
F.C.
(a),

(d), Dinamo Bacău (a), 
Cluj (d), Crișul (d), Vago- 
(a), Jiul (d), Dinamo Buc. 
Politehnica (a).
C. ARGEȘ cu : „U“ Cluj (a), 

Dinamo Bacău (d), Rapid (a), 
Crișul (a), Progresul (d), U.T.A. 
(d), „U“ Crâiova (a). Vagonul (â), 
A.S.A. (d).

VAGONUL
(d), U.T.A.,
(d), Dinamo 
tul (d). Politehnica (a), F. 
geș (d), Crișul (a).

Meciurile sînt 
dinea etapelor ; 
teren propriu ; 
deplasare.

cu : „UM 
A.S.A. (a), 
Bacău (a),

indicate 
(a) 
(d)

Dublă victorie

Craiova 
Steaua 
Petro- 

Ar-c.
in 

jocuri 
; jocuri

or- 
pe 
in

a Progresului in Siria
In 

nală 
rea campionatului, echipa de 
fotbal PROGRESUL BUCU
REȘTI a întreprins un turneu- 
fulger, de două jocuri, în Si
ria. Deplasarea bucureștenilor 
a fost marcată de două rezul
tate favorabile t 2—0 (1—0) cu 
F.C. Barada, prin golurile lui

scurta pauză competițio- 
prilejuită de întrerupe-

Matei și Mateianu, si, respec
tiv 2—1 (0—1) cu F.C.P. Da
masc, grație punctelor înscrise 
de Șoangher și Matei.

De remarcat că ambele 
versare ale Progresului se 
mără printre fruntașele
balului sirian, ocupînd în pre
zent pozițiile 2 și, respectiv, 
3 în campionatul autohton.

ad- 
nu- 
fot-

4 zile pînă la concursul
excepțional Pronoexpres

■ STADIONUL STEAUA 
(Ghencea), ora 10: Steaua— 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret-re- 
zerve) ;

■ STADIONUL REPUBLI
CII, ora 16,30 t Steaua—A.S.A. 
Tg. Mureș (divizia A);

■ STADIONUL POLITEH
NICA (fost C.A.M.), ora II i 
Politehnica București—Dună
rea Giurgiu (divizia B);

■ TERENUL T.U.G. (Șos. 
Giurgiului), ora 11 : Autobu
zul București — Celuloză Că
lărași (divizia C) ;

■ TERENUL SIRENA (La
cul Tei), ora 11 : Sirena Bucu
rești — Ideal Cernavodă (di
vizia C) ;

■ TERENUL VOINȚA (Șos. 
Pipera), ora 11 : Voința Bucu
rești — Metalul Tîrgoviște 
(divizia C).

I
I
I
I
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Patru zile ne mai despart de 
concursul excepțional Prono
expres din 20 aprilie 1969, care 
oferă importante avantaje pen
tru participanți.

în' fruntea bogatei liste de 
premii se situează autoturis
mele DACIA 1100. MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio. SKODA 
1000 M.B. și TRABANT 601 care 
se atribuie în număr 
TAT.

Se mai atribuie și 
turisme prin tragere

Dintre celelalte 
cîștiguri subliniem : 
„TURUL CAPITALELOR" prin 
O.N.T. — România (circa 17 zi
le) premii în numerar de va
loare variabilă și premii fixe 
în bani.

Cu bilete de 30 lei participați 
la toate extragerile.

Procurați-vă biletele pentru 
concursul excepțional Prono
expres pînă sîmbătă 19 apri
lie 1969.

NELIMI-

10 auto- 
la sorți, 

numeroase 
45 excursii

• Plata premiilor la trage
rea specială Loto a Primăverii 
din 4 aprilie 1969 se va face 
astfel:

In București, începînd de joi 
17 aprilie 1969, prin casieriile 
proprii Loto—Pronosport;

In țară, începînd aproxima
tiv de luni 21 aprilie 1969, prin

casieriile proprii Loto—Prono
sport și prin mandale poștale.

• Tragerea la sorți a celor 
10 autoturisme atribuite la tra
gerea specială Loto a Primăve
rii din 4 aprilie a.c. va avea loc 
astăzi înaintea tragerii Prono
expres — la București, — în 
sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 la 
ora 17,45.

PRONOSPORT

premiile 
concursului nr. 15 
din 13 aprilie 1969

I : (13 re- 
variante a

Categoria 
zultate) 0,5 
109 403 lei

Categoria 
rezultate) 14,5 variante 
a 9 054 lei

Categoria a III-a : (11 
rezultate) 432,5 varian
te a 455 lei.

Premiul de categoria 
I a fost obținut de par
ticipantul Marin Gheor- 
ghe din Ploiești, pe un 
buletin jucat 50’/o.

a II-a : (12

• De surind, formația femi
nină de handbal Universitatea 
București a întreprins un tur
neu în R. F. a Germaniei. La 
înapoiere în țară, antrenorul 
echipei, prof. Constantin Popes
cu, ne-a declarat : „La Invita
ția echipei T.U.S. Alestera! din 
Hamburg handbalistele noastre 
au susținut patru josuri în a- 
cest oraș, obținînd tot atîtea 
victorii. Cel mai valoros rezul
tat îl consider cel obținut în 
corftpania formației S.C. Union 
03 Hamburg, campioana R. F. 
a Germaniei, în rîndul căreia 
activează două jucătoare din 
echipa reprezentativă a țării 
și pe care am învins-o cu sco
rul de 17—8 (6—4). In celelalte 
partide susținute am întrecut 
cu scorul de 13—11 (6—4) și 
18—7 (6—4) formația T.U.S. 
Alesteral și eu 17—8 (8—7) e- 
chipa S.V. Hamburg campioana 
orașului. In acest turneu o com
portare bună au avut jucătoa
rele Dobîrceanu, Arghir, Șram- 
co și Leonte. Pe toată durata 
turneului am fost Înconjurați 
de multă atenție din partea 
forurilor locale, de speciali
tate'.

I
IMăsuri disciplinare 

la Farul Constanța |
I
I
I

Biroul secției de fotbal Fa
rul Constanța a analizat asea
ră, într-o ședință de lucru, 
comportarea echipei în returul 
campionatului. Stabilindu-se, 
printre altele, că slaba com
portare ă echipei Farul se da- 
torește și faptului că cei doi 
antrenori n-au fost suficient
de exigenți, iar antrenorul se- I 
cund P. COMAnIȚA a avut și | 
grave abateri, biroul secției a 
hotărit scoaterea acestui an
trenor de la conducerea tehni
că a echipei, el fiind înlocuit 
cu ing. L. FLORESCU (fostul 
jucător).

S-au dat, de asemenea, ulti
me avertismente jucătorilor 
UȚU (pentru beții și lipsuri 
repetate de Ia antrenamente) și 
IANCU, pentru absențe nemo
tivate de Ia antrenamente

I
I
I
I

CORNEL POPA 
coresp. principat I

• Echipa feminină de hand
bal Constructorul Timișoara, 
antrenată de Tiberiu Sfercoci, 
a întreprins un turneu în Re
publică Populară Polonă sus- 
ținînd trei partide. In toate 
jocurile viotoria a revenit e- 
chipei timișorene. Iată rezulta
tele înregistrate i cu Anilana 
Eodz : 17—7 (11—2), și 15-10 
(9—5) ; cu Spojnia Varșovia 
20—5 (12—3). (P. Arcan — co
resp. principal).

Conform hotărîrii Comite- 
federal în locul antreno- 
Francisc Spier — transfe-

tulul
rului
rat în cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești - ca antrenor federal pen
tru problemele handbalului fe
minin funcționează în prezent 
prof. Gabriel Zugrăvescu.

'• Astăzi are loc la Timișoa
ra jocul restanță din cadrul 
primei etape a turului III al 
campionatului feminin de di
vizia A, dintre formațiile Uni
versitatea Timișoara și 
nr. 4 Timișoara. Meciul 
amînat datorită faptului 
chipa Universitatea a
prins săptămîna trecută un tur
neu în Iugoslavia, la Zagreb.

Liceul 
a fost 
«ă e- 
Intre-

• Comisia de disciplină a 
federației este foarte activă 
ți... bine face I Din păcate însă, 
în ultima perioadă de timp, în 
„raza* ei de activitate au in
trat în afară de jucători sau 
jucătoare și antrenori, arbitri, 
conducători de echipe. Ultimii 
dintre aceștia trecuți pe lista 
sancționaților sînt antrenorii 
Oprea Vlase și Eugen Trofin, 
arbitrul M. Grebenișan și con
ducătorul echipei Rafinăria Te- 
leajen, Gabriel Ștefănescu.

RECENZII Q jumătate
de veac în sport

Au trecut mai bine de 50 de 
ani de cind maestrul emerit 
Albin Morariu și-a legat viața 
de activitatea sportivă. Gim
nastică, sărituri de la tram
bulină,, tenis de masă, turism 
— iată tot atîtea sporturi în 
care Albin Morariu s-a im
pus ca sportiv de performanță 
sau conducător sportiv și în 
care a obținut succese remar
cabile, ce l-au făcut cunoscut 
nu numai în țară, ci și peste 
hotare.

Cu măiestria cu care acum 
mai bine de 30 de ani înfrun
ta. la aparatele de gimnas
tică, vestiți campioni olim
pici, Albin Morariu a abordat 
acum cițiva ani arta scrisu
lui, dindu-ne recent spre lec
tură un interesant și instruc
tiv volum autobiografic, pri
lej de multiple meditații pen
tru tinerii sportivi. Interesant 
și instructiv pentru că auto
rul, in stilul său personal de 
fin povestitor, ne înfățișează 
drumul său în sport, de la 
primul contact cu un instruc
tor sportiv, în anul 1918, pînă 
în zilele noastre. Și azi, la cei 
aproape 65 de ant, Albin Mo
rariu, consecvent crezului său 
de o viață, este nedespărțit de 
activitatea. sportivă, desfășu- 
rînd, la Cluj, acțiuni ce se 
bucură de stima tuturor.

Volumul „50 de ani în 
sport" (apărut în editura 
C.N.E.F.S.), bogat ilustrat cu 
imagini din activitatea spor
tivă a autorului, este o ple
doarie pentru muncă perse
verentă, pentru continua per
fecționare și autodepășire, 
pentru modestie și pasiune, 
Albin Morariu considerînd că 
acestea sînt condiții de bază 
pentru realizarea marii per
formanțe în sport.

Pleodoarie pe care o apre
ciem cu 
cit este 
cat" cu

In Editura 
părut cîteva 
specialiștilor 
celor doritori 
sănătatea p 
exercițiilor 
tic’i.

atît mai eficientă, cu 
făcută de un „avo- 
o strălucită carieră.

★
C.N.E.F.S. r 
lucrări 
gin~

Antrenorul ieșean Octavian 
D. Ungureanu semnează vo 
lumul „Metodica dezvoltăr.i 
mobilității la gimnaști“. Au
torul aduce o contribuție per
sonală la preocupările exis
tente azi pe plan mondial pen
tru dezvoltarea mobilității a' 
ticulare la gimnaști, parte 
componentă a procesului de 
instruire la fiecare sport. Lu
crarea, de evidentă utilitate 
pentru antrenori, profesori jl 
sportivi, are la bază înde
lungi cercetări experimentale 
ale autorului și oferă un bo
gat material, ce poate fi folo 
sit în funcție de necesități.

ic
„Exerciții cu aparate elas- 

tice“ — așa își intitulează lu
crarea apărută în editura 
C.N.E.F.S., Adrian Dragnea și 
Cornel Atanasiu. Autorii vin 
în ajutorul celor ce doresc 
să-și dezvolte organismul și 
să-și mențină sănătatea, ofe- 
rindu-le exerciții (însoțitP ■' 
numeroase desene > 
cu extensotui 
tic și "

/ < / * 
/ P P* ;7?



0 frumoasă victorie
a înotătorilor români la Praga
Marian Slavic 55,2
PRAGA 15 (prin telefon), 

înotătorii români au încheiat 
întrecerea cu selecționata 
masculină a Cehoslovaciei, cu 
un frumos succes. în ziua 
la doua a concursului, pe li
nia formei bune manifestată 
lin ultimul timp, reprezentan
ții țării noastre au mai cîș- 
•tigat 5 din cele 6 probe des
fășurate, realizînd o diferență 
de 22 de puncte. O frumoasă 
victorie, pentru care sportivii 
noștri merită felicitări, cu atît 
tmai mult cu cît este pentru 
prima oară cînd reușim să 
întrecem reprezentativa ceho
slovacă.

Și în cea de a doua reu
niune, Marian Slavic s-a do
vedit omul nr. 1 al formației. 
Mai întîi a cîștigat cursa de 
200 m, pentru ca apoi, în pri
mul schimb al ștafetei de 
4X100 m liber, căreia i-a dat 
un impuls puternic, să încheie 
cele două lungimi în 55,2 — 
nou record național. A. Co
vaci și D. Naghi și-au dublat 
succesele din prima zi, iar 
P. Teodorescu a fost cel mai 
bun în cursa de 200 m bras. 
De notat și promițătoarea e- 
voluție a lui Eugen Aimer, 
clasat pe locul II la 400 m

la 100 m liber!
cu un nou record de ju- 
(5:09,7).

Echipa României la
turneul de polo de la Nisa

Vineri începe la Nisa pri
mul mare turneu internațio
nal de polo al anului, care 
reunește trei formații din 
careul de ași desemnat la 
capătul turneului olimpic din 
Mexic și reprezentativa țării 
noastre. Este vorba de „7“-le 
Iugoslaviei, campion olimpic, 
precum și de selecționatele 
U.R.S.S. și Italiei, clasate pe 
locul doi și, respectiv locul 
IV la Ciudad

• întrecerile de pe rivi
era franceză sînt așteptate 
cu un mare interes întrucît 
turneul va experimenta noi
le modificări din regulamen
tul de joc, propuse la con
gresul F.I.N.A. din octombrie 
1968.
• Echipa țării noastre va 

părăsi Capitala în cursul 
zilei de joi. Lotul care face 
deplasarea va lua formă 
definitivă abia astăzi.

• Conducerea partidelor 
din cadrul turneului a fost 
încredințată cunoscuților ar
bitri internaționali Dirnweber 
(Austria), Manguillot (Spania)

și Angella (Franța)

de Mexico.

mixt 
mori

întrecerea fetelor a fost mai 
echilibrată în ziua a 
cînd Cristina Balaban, 
neta Sterner (cu noi 
duri) și Anca Andrei 
adus puncte prețioase, 
omogienă însă, selecționata 
țării gazdă a cîștigat cu 
85—61.

Rezultate tehnice: 200 m li
ber (m): SLAVIC (R) 2:05.0, 
Drabek (C) 2:05,5, Moraru (R) 
2:07,2, Vokaty (C) 2:07,9;
200 m liber (f) : KOZICOVA 
(C) 2:22,5, Skorepova (C)
2:23,3, Coroiu (R) 2:30,5, Radu 
(R) 2:30,9 ; 200 m spate (m): 
FISCHER (C) 2:20,0, Benedek 
(R) 2:28,8, Șerban (R) 2:25,5, 
Tiohy (C) 2:43,8 ; 200 m spate 
(f): ANDREI (R) 2:39,1, Men- 
clova (C) 2:41,2, Kubova (C) 
2:41,3, Kokay (R) 2:43,9;
200 m bras (m): TEODORES
CU (R) 2:36,8, Litera (C)
2:39,3, Șoptereanu (R) 2:41,4, 
Pejsa (C) 2:43,9; 200 m bras 
('f)r MARKOVA (C) 2:57,9,
Mainafu (R): 2:57,9, Svobodo- 
va (C) 3:00,3, Stănescu (R) 
3:00,7 ; 200 m delfin (m): CO
VACII (R) 2:19,5, Varnay (C) 
2:21,K, Copcealău (R) 2:24,7,
Nalesțny (C) 2:24,9; 200 in
delfin (f) : STERNER (R) 
2:36,6 — record, Ștefănescu 
(R) 2:45,0, Perkova (U) 2:49,5, 
Slavickova (C) 2:51,3; 400 m 
mixt Cm) : NAGHI (R) 5:07,3, 
Ahner (R) 5:09,7 — rec. de ju
niori, Jirusek (C) 5:18,0, Kal- 
cik (C) 5:29,8 ; 400 m mixt 
(f); BALABAN (R) 5:39,4 — 
record, Slavickova 5:43,0, Na- 
vesnikova (C) 5:53,7, Radu 
(R) 6:06,3; 4X100 m liber
(m): ROMANIA (Slavic 55,2 
— record, Oprițescu 57,8, 
Schier 56,2, VI. Moraru 56,2) 
3:45,4 — record, Cehoslovacia 
3:46,9; 4X100 m liber (f): 
CEHOSLOVACIA 4:22,9, Ro
mânia 4:37,1.

Rezultatele finale : ROMA- 
NIA-CEHOSLOVACIA 84—62 
Ia băieți și 61—85 la fete.

doua,
Ag- 

recor- 
ne-au

Mai

Proba de obstacole din ca
drul concursului internațional 
de călărie de la Nisa a fost 
cîștigată de cunoscutul spor
tiv italian Raimondo d’Inzeo. 
învingătorul, care a concurat 
pe calul „Bellevue", a realizat

Cupa Dunării la

• In ultima sa ședință bi
roul federal de haltere a ana
lizat comportarea sportivului 
Balaș Fiți (Steaua). Din dis
cuțiile purtate a reieșit că 
halterofilul Balaș Fiți a avut 
in ultimul timp o comporta
re corespunzătoare, atît la an
trenament cit și în viața par
ticulară, și, ca urmare, biroul 
federal i-a ridicat suspenda
rea cu care a fost pedepsit 
anul trecut.

0 Astăzi vor sosi primii 
oaspeți ai Cupei Dunării — 
halterofili din R. F. a Germa
niei. Restul 
și-au anunțat sosirea pentru 
joi.
• Concursul se va desfășura 

în sala Floreasca, după urmă
torul program: vineri de la 
ora 16,30, iar sîmbfită de la

ora 10. Pentru încălzire, par- 
ticipanții vor avea la dispozi
ție trei podiumuri.

• Printre oficialii acestui 
concurs se numără: J. Ghe- 
nov (Bulgaria, vicepreședinte 
al F.I.H.C. și președinte al Fe
derației bulgare de speciali
tate) ; Karol Wiener (Ceho
slovacia, secretar general al 
Cupei Dunării); Kalman 
Vranjecz (Ungaria, președinte
le Cupei Dunării la juniori).

• Cupa Dunării se va în
cheia cu un concurs de cultu
rism, la care vor participa în 
afară de participanții la a- 
ceastă competiție și o serie 
de tineri din țara noastră, 
care au mai participat la con
cursuri interne.

• Deși în 1968 echipa noa
stră a avut un start slab,

pârtiei panților

CONCURS INTERNATIONAL 
OE HALTERE LA KIEV
MOSCOVA 15 (Agerpres). — L« 

Kiev a început un mare concurs 
internațional de haltere dotat cu 
„Cupa Prieteniei", la care par
ticipă 60 de sportiv! din Bulgaria, 
Belgia, Cuba, Finlanda, Iran, Po
lonia, Suedia. Ungaria $1 U.R.S.S.

La categoria „muscă" (plnă la 
52 kg.) victoria a revenit sporti
vului sovietic Adam Gnatov cu 
un total de 307,500 kg. (105—8'5— 
117.500 kg), urmat de maghiarul 
Sandor Holtzreiter 305 kg șl ira
nianul Mohamed Nasahl — 297,500 
kg. De remarcat că Adam Gna
tov, student în vîrstă de 25 de 
ani, este unul dintre sportivii cu 
cea mai mică statură din lume, 
el rriăsurînd numai 1,35 m.

Campionul olimpic Mohamed 
Nassiri (Iran) șl-a adjudecat vic
toria la categoria cocoș, totall- 
zînd la cele trei stiluri 355 kg. 
(115-100—110 kg.) La categoria 
pană, pe primul loc s-a clasat 
sovieticul Dlto szanidze, medali
at cu argint la J.O., cu un total 
de 385 kg (122,500—115—147,500 kg).

Turneul de hochei 
de la Grenoble

Turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Gre
noble s-a încheiat cu victoria 
selecționatei orașului Bratis
lava. în ultimul joc, hocheiștii 
cehoslovaci au învins cu sco
rul de 10—J (3—0, 2—1, 5—0), 
echipa orașului Grenoble. în

-'ciul pentru locurile 3—4, 
"zentativa orașului Cra- 

' întrecut cu scorul de 
\3—1, 4—1) o selec- 

■germană.

Trimisul nostru special, R. BALABAN, transmite:

/n echipa gazdă
9 jucători de „A"

• Meciul
condus

Italia — România (tineret) va fi
de arbitrul belgian Loraux

(prin telefon).UDINE, 15
După o călătorie cam lungă, 
dar confortabilă, echipa de 
tineret a României a ajuns 
astăzi după-amiază la Udine. 
Așteptată de oficialități din 
partea federației italiene de 
fotbal și de cițiva ziariști, 
delegația română a fost găz
duită la Hotel Palace. Antre
norul D. SchiJeru a satisfăcut 
curiozitatea și interesul re
prezentanților presei italiene, 
prezentînd cîteva date despre 
echipa noastră. în seara ace
leiași zile conducătorii dele
gației au fost invitați la o re
cepție de către primarul ora
șului. Tinerii jucători români 
au dedicat tot timpul după 
sosire odihnei, deoarece pînă 
la începerea meciului au ră
mas mai puțin de 24 de ore.

Echipa italiană se găsește

cantonată la 10 km de Udine 
sub conducerea antrenorului 
Vicini. El va alinia o forma
ție compusă din 9 jucători 
prezenți în echipele primei di
vizii a campionatului italian.

Iată cele două echipe care 
vor începe partida de miercu
ri :

România: Moldovan — Gru
ber. Ionescu, Stoicescu, Po- 
povici, Crețu, Tătaru, Decu, 
Marica, Neagu, Manea.

Italia: Vecchi (Milan) —• 
Sabadini (Sampdoria), Rim- 
bano (Varesse), Cuccureddu 
(Brescia), Pinosi (Roma), Za- 
niboni (Atalanta), 
(Atalanta), 
Bonei (Juventus), 
(Lecco), Pulizi (Torino).

Meciul se va disputa pe sta
dionul Moreti și va fi condus 
de arbitrul belgian Loraux.

Novellini
Scala (Bologna),

Marchetti

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH

PETROSIAN A CIȘTIGAT PRIMA PARTIDĂ!
Ieri, la Moscova, a fost re

luată prima partidă a con
fruntării dintre Tigran Pe
trosian și Boris Spasski, care 
se întrec pentru titlul mon
dial de șah. După cum am 
anunțat, această partidă fu
sese întreruptă la mutarea 41, 
cu avantaj de un pion în fa
voarea campionului mondial, 
în continuare, Petrosian a 
reușit să-și pună în valoare

superioritatea materială, avan- 
sîndu-și pionul pînă la linia 
de transformare. în fața unor 
noi pierderi de material, 
Spasski a trebuit să se recu
noască învins, la mutarea 56.

A doua partidă — în care 
Petrosian are piesele albe — 
se dispută astăzi. Comenta
torii 
ciază 
start 
(cînd
foarte mult In balanța me
ciului.

prezenți la Moscova apre- 
că punctul cîștigat din 
de campionul mondial 
a avut negrele) va conta

Corespondență specială din Lisabona

— Azi, alte două meciuri afișul preliminariilor C.M.

Lotul vest-german pregătindu-se pentru meciul de azi de la Glasgow : de la stingă la dreapta, 
Netzer, antrenorul Schon, Muller, Beckenbauer și Held

Foto : IN-BILD
Desigur, atenția iubitorilor 

de fotbal din România se în
dreaptă în aceste zile spre me
ciul de la Atena. Dar, cu un 
viu interes trebuie privită și 
cealaltă confruntare din grupa 
I, cea de la Lisabona, unde se 
întîlnesc Portugalia — El
veția, componente ale aceleiași 
grupe. Ce aș putea spune des
pre actuala formație a Portu
galiei ? Repetiția generală cu 
selecționata Mexicului (scor 
0—0) nu a reușit. A fost un 
meci de un nivel tehnic foarte

în care nici una dintre 
două formații nu s-a.ridi- 
la un potențial satisfăcă- 
Este foarte adevărat că în

slab 
cele 
cat 
tor.
această partidă portughezii au 
aliniat o formație cuprinzînd 
unele noutăți, pentru că „ste
lele" de la Benfica nu au ju
cat. Campioana Portugaliei a 
efectuat un turneu în Brazi
lia unde a susținut, printre al
tele, un meci la Porto Allegre 

• cu prilejul inaugurării noului 
stadion al orașului.

Ce echipă va prezenta Portu-

cîștigător la Nisa
timpul de 1:11,1 și 0 puncte 
penalizare. Pe locul secund 
s-a clasat sportiva braziliană 
Faria — 1:14,5 (0 p penali
zare), iar locul trei a fost ocu
pat de italianul Orlandi — 
1:18,8 (0 p. penalizare).

haltere
sperăm că 
ea să se 
seama de 
și de cele 
mulțumitoare 
halterofilii români la întîlni- 
rea cu selecționata Leningra
dului : Rusu 340 kg la cat. 
pană, Dragoș Niculescu 367,5 
kg la cat. ușoară.

• Cupa Dunării se organi
zează în mai multe manșe. 
După epuizarea a 7 ediții (fie
care țară fiind gazdă) se în
cheie o manșă.

© După prima ediție a ce
lei de a doua manșe, clasa
mentul pe echipe se prezintă 
astfel : Ungaria 38 p, Ceho
slovacia 34 p, R.F.G. 32 p, 
Bulgaria 29 p, Austria 25 p. 
România 24 p. Iugoslavia 14 
P.

la actuala ediție 
reabiliteze, ținînd 

pregătirile intense 
cîteva rezultate 

obținute de

BERLIN: Haukler

finalist la spada

Berlin, 15 (prin telefon) 
Ultima probă a concursului 
internațional desfășurat în 
localitate — spada — a fost 
cîștigat de polonezul Siud- 
zinski, cu 4 v. în turneul fi
nal al probei a concurat și 
reprezentantul țării noastre. 
Ștefan Haukler, clasat pc 
locul 6, la egalitate de vic
torii (2) cu Uhlig, Fiedler 
(ambii din R.F.G.) și Matu- 
lewicius (URSS), dar cu un 
tușaveraj inferior.

A doua probă cîștigată 
de Ion Jiriac la Catania

ROMA
Proba de dublu mixt, ultima 
a turneului internațional de 
tenis de la Catania, a fost 
cîștigată de perechea formată 
din românul Ion Țiriac și 
suedeza Ulla Sandulf. în fi
nală, ei au dispus cu 6—3, 
3—6, 6—4 de cuplul austra
lian Keldie—Starr.

15 (Agerpres).

Pași spre reanimarea

Pe afișul preliminariilor 
din C.M. mai figurează azi 
și alte partide interesante.

La Glasgow, un meci de 
mare atracție: Scoția—R.F.G., 
opunînd pe principalele can
didate din grupa a 7-a pen
tru turneul final din Mexic. 
O victorie a gazdelor le-ar 
mări șansele de calificare, 
în timp ce un scor egal ar 
avantaja pe vest-germani.

Se pare că meciul de la 
Dresda, dintre R. 
mană 
miză 
grupa 
Italia

D. Ger- 
și Țara Galilor, are ca 
locul, al doilea 
a 3-a, deoarece 
își are asigurată

lificarea, după 
cheiat meciurile 
deplasare cu o 
puncte.

ditți<

După acțiuni întreprinse 
timp de cițiva ani în vederea 
popularizării sportului cu ba
lonul rotund în S.U.A., des
tul de puțin cunoscut în a- 
ceastă țară, știri apărute re
cent în presă anunțau rela
tivul eșec al acestei tentative, 
concretizat prin încetarea ac
tivității Ligii naționale de 
fotbal dțn America de Nord 
(N.A.S.L.). Dar grupul „micro
biștilor" transoceanici nu a 
încetat lupta. Așa s-a ajuns 
la anunțarea unui nou efort 
în vederea unei mai bune cu
noașteri a fotbalului în Sta
tele Unite. Sezonul 1969 va în
cepe la 2 mai, cu concursul a 
cinci echipe „importate" din 
Anglia și Scoția care vor juca 
în calitate de reprezentante 
ale unor mari orașe ameri
cane. Competiția se va desfă
șura după următorul sistem : 
în luna mai vor fi disputate 
20 de meciuri în cadrul unei 
„Cupe internaționale" în care 
echipa West Ham United va 
reprezenta orașul Baltimore, 
Wolverhampton — Kansas 
City ; Aston Villa — Atlan-

O necesitate imperioasă pentru baschetul românesc

TURNEE,
De curînd, campioana națio

nală masculină de baschet, Di
namo București, a participat la 
turneul internațional de la An
tibes 
locul 
țările 
presa 
reieșit că participarea 
tuit un autentic succes, 
considerat necesar să ne adre
săm antrenorului echipei, prof. 
Dan Niculescu, tema acestui in
terviu constituind-o contactele 
internaționale ale baschetului.

'ără îndoială, ne spune 
intervievatul nostru, rezultate
le obținute de formația pe care 
o antrenez pot fi considerate 
bune, chiar dacă nu se fao re
feriri la succesul în ce privește 
„recomandarea", poate cel mai 
important 
Varese și 
atît prin 
ocupă în 
și, respectiv, belgian, cît și prin 
formațiile aliniate sînt echipe 
foarte, foarte puternice. Men
ționez că anul trecut Ignis a 
fost finalistă în „Cupa Cupelor", 
iar anul acesta are șanse mari 
de a cuceri titlul italian. în 
plus, acel 80—84 cu Oiympique 
Antibes, gazda turneului, re
prezintă, și izolat luat în con
siderare, un rezultat bun.

— Care este amintitul suc
ces de recomandare ?

— Mai întîi, aplauzele publi
cului, care a fost chiar sur
prins de maniera noastră de 
joo, pe care nu o bănuiau în 
nici un caz spectaculară. în 
general. Ia asemenea turnee, 
care sînt organizate în primul 
cînd pentru încasări, 
invitate formații care 
tează la un baschet 
economicos, cu aspect 
îndreptat exclusiv spre vic
torie. Spre deosebire de regu
lamentele campionatelor na
ționale francez, italian și bel
gian, care limitează numărul de 
jucători străini — îndeobște a- 
mericani, portorisani și mexi-

(Franța), clasîndu-se pe 
2. întrucît atît 
telefonice, cît 
de specialitate

din rela- 
și din 
locală a 
a consti- 

am

- Fi

aspect totuși. Ignis 
Racing Ford Anvers, 
pozițiile pe care le 
campionatele italian

nu sînt 
se limi- 
„realist", 
mohorît.

~"na|ia", str. Brezoianu ițr. 23—25, Rucureștj

aici 
ca- 
în-ce și-a 

susținute în 
zestre de 3

TURNEE Șl IARAȘI TURNEE
câni — utilizabili într-un meci, 
la trofeul chailange „Jean Poi
rier" (președintele clubului) fie
care participantă a putut fo
losi toți baschetbaliștii de im
port de care dispunea. La O- 
iympique Antibes Juan-les-Pins 
au jucat Dan Rodriguez (1,84), 
Henry Fields (1,96) și William 
Davis (2,01), toți din S.U.A. ; la 
Ignis Varese — Manuel Raga 
(1,86), din Mexic; la Racing 
Ford Anvers — Heywood Ed
wards (1,98), Oliver Johnson 
(2,02) și Robert Jensen (1,96), 
toți trei din S.U.A. Numele și 
înălțimea celor citați nu spun 
însă destul. Trebuie să arăt că 
toți sînt virtuoși ai tehnicii pe 
posturile lor, câ însăți prove
niența lor de echipă spune une
ori lucruri semnificative i Ed
wards a jucat în echipa Univer
sității Michigan, Johnson a fă
cut parte din Aii America (pre- 
selecționații olimpici), iar me
xicanul Raga, de multe ori in
ternațional, este un spiriduș ro
bust, cu detentă, extraordinar 
de disciplinat pe teren (lucru 
rar...), dar cu o tehnică oe face 
să fie greu de marcat. Numai 
în meciul cu noi, cînd s-a „o- 
cupat" Dragcmirescu de el, a 
înscris doar 3 puncte ; în rest, 
de la 25 în sus I

„Recomandarea1 
amintit este însă 
importantă. Am 
ții de 
roase 
repet, 
litate 
competiții. Dacă ar fi să le dăm 
curs tuturor, n-am mai avea 
vacanță... Este însă foarte im
portantă participarea la astfel 
de întreceri. Numai așa ne pu
tem face cunoscuți și apreciați. 
numai așa vom avea de înfrun- 
tat adversari de la care să în
vățăm cît mai mult din imen
sul și dificilul repertoriu teh- 
nico-tactic al baschetului. în 
sfîrșit, numai așa ne vom pu
tea gîndi la un loc onorabil în 
ierarhia internațională 1 Ar fi 
multe de spus pe tema aceas-

ta, poate chiar că o dezbatere 
în coloanele ziarului ar fi de 
utilitate și de actualitate. A fost 
chiar jenantă, cumva, surprin
derea manifestată de presă și 
de conducătorii cluburilor față 
de comportarea noastră. Ne-am 
închipuit că locul 5 obținut de 
România la Helsinki ne reco-

mandă. Ne-am înșelat într-o 
oarecare măsură, pentru că tot 
echipele de club sînt 
susțin reprezentativa 
apreciată, cele care 
prestigiul baschetului 
țară 1

cele care 
și o fac 

clădesc 
dintr-o

principiu 
turnee de 
numai baschetul 
are acces în

i" de care am 
alta, mult mai 
primit 
pentru 
acest

invita- 
nume- 

gen și, 
de ca-

asemenea

Novac (înscriind un coș) a constituit unul dintre 
majore ale dinam.oviștilor in turneul de la Antibes

G. RUSSU-ȘIRIANU

ta ; Kilmarnock — St. Louis 
și Dundee United — Dallas, 
în iunie. Liga națională de 
fotbal din America de Nord 
își va începe sezonul obișnuit 
care va fi întrerupt însă în 
august și septembrie pentru o 
serie de meciuri susținute de 
echipe celebre de peste ho
tare cum sînt Santos, Benfi
ca, Celtic, Napoli, Indepen- 
diente. Aceste formații vor 
juca între ele, precum și cu 
echipe din campionatul S.U.A.

Oficialii N.A.S.L., în frun
te cu directorul executiv Phil 
Woosnam, sînt optimiști în ce 
privește succesul acestei noi 
formule competiționale. „în 
urmă cu zece săptămini, Liga 
noastră era in pragul prăbu
șirii — a declarat Woosnam 
— dar acum lucrurile au în
ceput să revină pe făgașul 
lor și am mai multe speranțe 
ca oricînd".

Ținînd seama de faptul că 
toate cele 17 echipe partici
pante la campionatul N.A.S.L. 
din 1968 au terminat sezonul 
cu deficite financiare, condu
cătorii fotbalului american au 
anunțat că anul acesta echi
pele participante la campionat 
vor fi semi-profesioniste. Fie
care jucător va primi o slujbă 
care-i va asigura existența. 
Ei îsi bazează optimismul, de 
asemenea, pe considerentul că 
meciurile între marile echipe 
aduc venituri însemnate. în 
legătură cu aceasta se reamin
tește că partida Santos — Na
poli, disputată în vara anului 
trecut pe Yankee Stadium din 
New York, a fost urmărită de 
43 000 spectatori, prețurile bi
letelor permițînd realizarea 
celor mai mari încasări atin
se vreodată pe continentul a- 
merican în competiții fotba
listice

Desigur, conducătorii 
N.A.S.L. sînt conștienți de 
faptul că mai trebuie să trea
că un timp destul de înde
lungat pînă se va putea vorbi 
despre un: succes deplin al 
fotbalului în S.U.A. „Viitorul 
fotbalului In Statele Unite — 
a declarat Clive Toy, adjunc
tul lui Woosnam — rezidă în 
popularizarea acestui 
prin organizarea de 
ale copiilor, școlilor și 
ilor. Nu pretindem că
una din marile ligi sportive 
din S.U.A. — a adăugat 
Dar
ne spună că am devenit
for sportiv de succes !“

galia în meciul 
seara ? O echipă 
tinerită, dar din 
lipsi cîteva vedete de la Ben
fica. Șl dacă gazdele vor ob
ține un rezultat favorabil, a- 
cesta va fi fără îndoială cu 
contribuția jucătorilor consa- 
crați. Iată care va fi formația 
probabilă :

In poartă va debuta Damos 
o mare speranță. în apărare 
va figura Conceicao, Humberto 
Coelho, Jose Carlos și Hilario, 
iar în linia mediană lipsind 
Coluna și Graca, accidentați, 
locul lor va fi luat de Rolando 
și Jose Maria.

Atacul — sperăm — va fi 
punctul forte al echipei în al
cătuirea : Simoes, Eusebio, Tor
res, Jacinto Joao. Echipa Va 
pleca de la principiul atacului 
fără întrerupere, timp de 90 
de minute.

Elvețienii, pe care i-am vă
zut recent evoluînd la Valen
cia în meciul cu Spania, mi-au 
lăsat o bună impresie.

de miercuri 
oarecum î li
căre nu vor

Carlos MIRANDA
Lisabona, aprilie 1969

»»
Biarritz. Competiția ciclistă 

Tour du Sud-Ouest a continuat 
cu desfășurarea etapei a doua, 
pe ruta Pontenx Ies Forges- 
Biarritz (140 km). Pe primul 
loc s-a clasat francezul Ber
nard — 3:27,18. Românul C. 
Grigore a ocupat locul 6 în a- 
celași timp cu învingătorul, 
care poartă tricoul galben.

A început „open"-ul 
de la Monte Carlo

sport 
turnee 
colegi- 
sîntem

lumea nu va întîrzia
el.
să

un

PARIS, 1" (Agerpres). — De 
luni, la Monte Carlo a înce
put un turneu internațional 
(open) 
căruia 
tre cei 
lume.

în prima 
au fost înregistrate surprize, 
favoriții obținînd victorii re
lativ ușoare. Jucătorul aus
tralian John Newcombe l-a 
învins cu 6—4, 6—1 pe fran
cezul J. C. Barclay, america
nul Pancho Gonzales a cîști
gat cu 6—3, 6—3 la australia
nul Ken Fletcher, iar vest- 
germanul W. Bungert a dis
pus cu 6—3. 7—5 de suedezul 
Carlstein.

de 
sînt 
mai

tenis, la startul 
prezenți unii din- 
buni jucători din

zi a turneului, nu

7FZ£¥- TELEX- TELEX-TELEX
Belgianul Joe Roberts a cîș- 
tigat cea de-a 8-a ediție a „ma
relui premiu al Spaniei" la mo- 
tocros, contind pentru campio
natul mondial.

La Enschede (Olanda) s-a dis
putat meciul amical de fotbal 
dintre formația olandeză F. C. 
Twente și echipa vest-germană 
V.F.B. Stuttgart. ' 
venit gazdelor 
1-0 (0-0).

Victoria a 
cu scorul

re
de

Prob3 masculină
riaș de la Mosses (Elveția)

de slalom u-
. . a 

revenit schiorului elvețian Ja
kob Tischhauser cu timpul de 
2:19,50. Pe locurile următoare : 
Duvillard - 2:21,90, Mignod — 
2:22, Giovanoli - 2:22.07, Hu
ber — 2:22,47.

Ultimele finale ale turneului de 
tenis de la Charlotta (Carolina 
de Nord) : Dent, Alexander —

Franulovici, 
6-2 ; ’ ‘ 
Judy 
Mary

Spear 3—6. 6-4, 
Margaret Smith Court, 

Tegart — Lesley Bowrey, 
Ann Eisel 6-4, 6-2.

Boxerul japonez Shozo Saijo, 
campion mondial la categoria 
pană (versiunea W.B.A.), l-a în
vins la puncte în 10 reprize pe 
mexicanul Pedro Rodriguez.

In campionatul englez de fotbal 
s-au disputat patru meciuri 
restanță : Chelsea—Arsenal 2-1; 
Everton-Newcastle 1-1 ; Shef
field Wednesday-Leicester 1-3; 
West Bromwich — West Ham 
3-1.

La Varșovia s-a desfășurat în- 
tilnirea internațională de judo 
dintre reprezentativele Polo
niei și Belgiei. Victoria a re
venit sportivilor polonezi cu 
scorul de 5—3.

40368


