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Trimisul nostru special, C. COMARNISCHI, transmite:

Echipa feminină a României,
medalie de argint la €.1*1.  de tenis de masă

De azi și pînă joi, la Brașov

FINALELE IA LUPTE LIBERE
începînd de azi, timp de trei 

zile, sala Armata din Brașov 
va găzdui cea mai importantă 
competiție de lupte libere, fi
nalele campionatelor națio

nale individuale, ediția a 
XVI-a. Pentru obținerea ce
lor 10 titluri de campioni ai 
țării se vor întrece peste 100 
de sportivi, calificați în cele 
5 întreceri de zonă, precum și 
sportivi invitați de F.R.L., 
componenți ai loturilor țării 
și tineri cu perspective de 
afirmare.

Dintre „maeștrii" luptelor 
libere care vor evolua pe cele 
două patrulatere de concurs 
amintim pe Fr. Boia, multiplu 
campion al țării și fost deți
nător al titlului european, 
P. Coman, N. Cristea, P. Poa- 
lelungi, St. Tampa, V. Iorga, 
I. Marton ș.a. Dintre campio-

nii de anul trecut va lipsi 
doar greul Șt. Stîngu, 
nu s-a restabilit încă de 
urma accidentului suferit 
ajunul „mondialelor" din 
cest an.

Programul de azi: de 
ora 11 concurs — turul I,
la ora 17 festivitatea de des
chidere și concurs — turul 
II.
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CAMPIONII DE ANUL 
TRECUT : cat. 52 kg — G. 
Nicola (Steaua), 57 kg — N. 
Cristea (Steaua), 63 kg — Al. 
Geantă (Steaua), 70 kg — P. 
Poalelungi (Dunărea Galați), 
78 kg — Șt. Tampa (Steagul 
roșu Brașov), 87 kg — Fr. 
Boia (Mureșul Tg. Mureș), 97 
kg — I. Marton (C.S.M. Cluj), 
-f- 97 kg — Șt. Stîngu (Steaua).

CARMEN CRI ȘAN

După un început palpitant echipa noastră a cedat,
finală, în fața redutabilei formații a Uniunii

> EXAMENUL <
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MARIA ALEXANDRI).

Echipa feminină de tenis de 
masă a României a cucerit me
daliile de argint la actuala e- 

_ a campionatelor mondiale. 
Este o veste care, desigur, îi 
va bucura mult pe iubitorii 
sportului din țara noastră. Deși 
aseară reprezentantele noastre 
au cedat în finala disputată în 
compania echipei Uniunii So
vietice, ele păstrează meritul 
Incontestabil de a fi realizat cele 
mai senzaționale rezultate de 
pînă acum ale campionatelor 
lumii de la Munchen : elimina-

Sovietice
Româncele elogiate de specialiștii prezenți la
Eissporthalle
Japonia

pentru locurile
Europei

rea din lupta .
1-2 a campioanelor 
(sportivele din R. F. a Germa
niei) și mondiale (echipierele 
Japoniei), de a fi întrecut o se
rie de alte pretendente la su
premație, printre care și redu
tabila formație a R. D. Germa
ne. Marcind un drum, ascen
dent, MARIA ALEXANDRU, 
ELEONORA MIHALCA și 
CARMEN CRIȘAN — competent 
dirijate de antrenoarea federa
lă ELLA CONSTANTINESCU 
—au readus tenisul de masă ro-

Săptămâna viitoare, în Capitală,

Ud mare turneu international 
de baschet masculin

Participă reprezentativele Ce hoslovaciei. Poloniei.

României și Selecționata Leningradului

în zilele de 3, 4 și 5 mai, 
sala Floreasca va găzdui în
trecerile unui mare turneu in
ternațional de baschet mascu
lin, dotat cu „Cupa orașului 
București"1. La întreceri vor 
lua parte reprezentantivele

Cehoslovaciei, Poloniei și Ro
mâniei și Selecționata Lenin
gradului. în deschiderea a- 
cestor partide internaționale 
se vor desfășura Jocuriie tur
neului final al diviziei femi
nine A.

ÎNTÎLNIRE DE TENIS (TINERET)
ROMÂNIA R.S.S. ESTONĂ

Pregătirile ținerilor tenis- 
mâni români din lotul pentru 
«..Cupa Galea' intră într-o pe
rioadă de vîrf. Componenții 
echipei vor fi supuși, în a- 
iceastă săptămină, la un im
portant test în compania se
lecționatei de tineret a R.S.S. 
Estone, sosită ieri în Capitală.

Miercuri și joi, pe terenurile

Concurs 
al tinerilor 

popicari
Pregătirile tinerilor popi

cari în vederea campionate
lor europene de juniori con
tinuă. Azi și mîine are loc în 
Capitală un nou concurs de 
verificare a juniorilor vizați 
pentru echipele naționale. Se 
joacă pe arena Voința, la pro
bele clasice de 100 bile mixte 
(f) și 200 bile mixte (m).

din parcul sportiv Progresul, 
se dispută o întîlnire interna
țională amicală de tineret Ro
mânia — R.S.S. Estonă. în 
echipa română evoluează 
Toma Ovici, Dumitru Hără- 
dău, Codin Dumitrescu și Vio
rel Sotiriu. Oaspeții prezintă 
pe Ervin Lange, Villem La- 
pitnaa și Ainen Lembit. Pa
ralel, se dispută o întîlnire 
feminină (România — Agneta 
Kun, Felicia Bucur, Aurelia 
Cîrnaru ; R.S.S. Estonă — Aila 
Kree, Lidia Sinkovits).

în următoarele zile și pînă 
la finele săptămînii, toți a- 
cești tenismani participă la 
un turneu individual, tot la 
Progresul.

R. F. a Germaniei in finală

ELEONORA M1HALCA

mânesc pe firmamentul marilor 
valori ale lumii. Remarcabila 
performanță a fetelor noastre 

> — larg și elogios comentată de 
reprezentanții autorizați ai 
sportului cu mingea de celu- ' 
loid — constituie un succes pen
tru care sportivele și antrenorii 
lor merită calde felicitări. Și, 
desigur, acest succes mai con
stituie un debut de bun augur 
pentru viitoarea desfășurare a 
in trecerilor.

★
In partida decisivă pentru 

ciștigarea tradiționalului trofeu 
„Cupa Corbillon", reprezentati
va țării noastre — cu toate e- 
forturile depuse — nu a reușit 
să reediteze performanțele de 
pînă acum sau să se ridice la 
valoarea demonstrată în meciu
rile anterioare. In consecință, 
echipa U.R.S.S. și-a adjudecat 
titlul de campioană mondială 
pe echipe, cu scorul de 3—0. Se 
poate spune că momentul cheie 
al întregii întîlniri l-a constituit 
finalul primului set din partida 
care opunea pe cele mai bune 
jucătoare 
Rudnova 
După ce 
continuu,
la un moment dat — 4 puncte 
de la 17—20 la 21—20, înscriind 
primul setball, apoi a beneficiat 
și de un al doilea la 22—21, dar 
- din păcate — ea nu a reușit

ale finalistelor, Zoia 
și Maria Alexandru, 
avantajul a alternat 
Maria a recuperat —

celsă finalizeze favorabil. în 
de-al doilea simplu, Svetlana 
Grinberg (neînvinsă in acest 
campionat) s-a impus net în 
fața mai puțin experimentatei 
Carmen Crișan. Dar iată rezul
tatele tehnice ale finalei (ur- 
mind să citiți amănunte în zia
rul nostru de mîine) : Rudnova 
— Alexandru 2—0 ( 7 ‘J, 
17) ; Grinberg — Cnșou 2—11 
(17, 13) ; Rudnova, Grinberg — 
Alexandru, Crișan

Finala echipelor
Japonia — R.F.G., se va disputa 
azi. —

(25-23,
Crișan 2—0

2-0 (18. 18). 
masculine,

★

In după-amiaza celei de a 5-a 
zi a probei pe echipe feminine, 
reprezentativa României a în
registrat un nou succes, sur- 
clasind formația Suediei cu 
3—0. întîlnirea a fost la discre
ția sportivelor noastre, care 
s-au impus cu autoritate. Parti
da inaugurală a adus în fața 
fileuluî pe campioana suedeză 
Marita Neidert și pe prima ju
nioară a României, Carmen 
Crișan. Atacînd în trombă, din 
toate pozițiile, românca n-a dat 
nici un moment de răgaz adver
sarei sale să-și organizeze ac
țiunile 
14), în 
min (!) 
xandru 
voarea
dersson : 2-0 (8, 9). Partida de

și a învins cu 2-0 (18, 
13 min. Apoi, doar 8 
i-au trebuit Măriei Ale- 
pentru a încheia în fa- 
sa meciul cu Lena An-

la băieți
dublu a durat 15 
minute. Maria A- 
lexandru, Carmen 
Crișan — Marita 
Neidert, E. Johan
sson 2-0 (12, 21),

Prin această 
nouă biruință, a 
7-a de la începu
tul C.M., România 
a cîștigat locul I în 
gțupa semifinală 
A. Demn de sub
liniat 
victorii 
zat 15 
(43 de seturi) cîștigate, față de 
două meciuri (7 seturi) pier
dute, Pentru realizarea acestui 
impresionant bilanț, care a adus 
calificarea României in finala 
„Cupei Corbillon”, au fost, ne
cesare 6 ore și 55 minute de joc 
efectiv.

în cealaltă grupă semifinală 
(B), selecționata U.R.S.S. s-a 
clasat pe primul loc, ciștigînd și 
ea dreptul de finalistă, după ce 
în ultima întîlnire, qu Ceho
slovacia, a ieșit învingătoare 
cu 3-0.

Rezultate
MASCULIN, A : Japonia — Da
nemarca 5—0, Iugoslavia — 
U.R.S.S. 5—4, Anglia — Unga
ria 5—4, Ungaria — Danemarca 
5-0, Anglia - U.R.S.S. 5-4, An
glia — Danemarca 5—0. Iugosla
via — Ungaria 5—3. Japonia — 
U.R.S.S. 5-0 ;

B : R.F.G. — Irlanda 5—0, Ce- 
’ — Franța 5—0, Co-

sud — Irlanda 5—0, 
Cehoslovacia 5—3, 
Irlanda 5—1, Coreea 

Franța 5—0.
A ; Japonia — 

R.D.G. — Suedia 
R.F.G. - R.D.G. 3-0,

ieșit învingătoare

din semifinale :

B : U.R.S.S. - 
Coreea de sud 3-1, 
Cehoslovacia — Co
reea de sud 3—0, 
Anglia — Iugosla
via 3—1, Cehoslo
vacia — Iugosla
via 3—1, Polonia — 
Anglia 3—2, Co
reea de sud — An
glia 3—2. Polonia — 
Iugoslavia 3—0.

FINALELE 
PENTRU LOCU
RILE 3-4 : MAS
CULIN : Iugosla
via — Coreea de 
sud 5-0 ; FEMI
NIN : Japonia — 
Cehoslovacia 3-2.

★

Fede-
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hoslovacia 
reea de 
R.F.G. - 
Suedia — 
de sud —

FEMININ,
R.F.G. 3-0,
3-2,
Japonia — Ungaria 3—0 ;

Un meci EUROPA
la tenis de

Congresul 
rației internațio
nale de tenis de 
masă a stabilit ca 
următoarea ediție 
a campionatelor 
mondiale să aibă 
loc la Nagoya 
(Japonia), în anul 
1971.
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JAPONIA
masă?

Cu ocazia 
cuții pentru 
atît la femei, cît și la bărbați (sistem Cupele 
Corbillon și Swaythlihg) între reprezentativele 
Europei și Japoniei. Meciul ar urma să aibă loc 
la 29 aprilie, în localitatea Wiesloch din R. F. 
a Germaniei. Uniunea europeană de tenis de 
•mașă a selecționat pentru echipa continentului 
nostru pe Maria Alexandru și Zoia Rudnova (la 
simplu), alături de cuplul Diane Schbler (Rowe) 
— Zoia Rudnova, ca și pe jucătorii Surbek, 
Gomoskov, Schbler.

C.M. de tenis de masă, se duc dis- 
perfectarea unei întîlniri amicale,

Baschetbalistele de la Rapid

au învins
Aseară, la Floreasca. in

tr-o sală dezolant de pustie 
pentru un meci derbi, frun
tașele baschetului nostru fe
minin, Rapid și Politehnica 
București, s-au întîlnit în
tr-o partidă decisivă in dis
puta pentru titlul de cam
pioană a țării. Dorind parcă 
să demonstreze că nu 

.merită soarta de a juca 
fața unui număr restrîns 
spectatori, ambele echipe
realizat o întîlnire de mare 
atractivitate, pasionantă, ca
re a ținut încordată atenția 
publicului din prima pînă in 
ultima secundă a întrecerii.

Victoria a revenit, ca și în 
tur, rapidistelor, cu scorul 
de 57—55 (25—30), care și-au

ÎȘÎ 
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i avalerii luptei fără arme se în
trunesc, începînd de astăzi, la 
Brașov. Timp de șase zile, pînâ 

j la sfîșitul săptămînii, voinicii 
noștri se vor înfrunta și, prin 
îmbrățișări bărbătești, îi vor 

desemna pe cei mai puternici dintre ei. 
Descinzînd din antichitate, dacă nu 

chiar din mitologie, acest exercițiu (pe 
care pînă și zeii l-au adorat), a tra
versat secole, rămînînd mereu tînăr prin 
puritatea sa. Au eșuat încercările mer
cantile de a-l aduce în amfiteatrele cu 
nisip însîngerat : luptătorii adevărați 
n-au fost niciodată gladiatori ! Bîlciul și 
circul au cochetat, dar lot fără succes, 
cu arena. Ignorînd excepțiile (care nu fac 
decît să întărească regula) luptele și-au 
păstrat caracterul de spori, în adevărata 
accepțiune a cuvînlului.

Încheind cu istoria, trebuie spus că 
România n-a dus niciodată lipsă de oa
meni puternici, capabili să uimească 
prin forța lor, conjugată cu agilitatea 
și inteligența. Și, cu toate că această 
ramură sportivă are la noi tradiții corn- 
petiționale și de regulament nu tocmai 
vechi, luptătorii români joacă în arena 
internațională un rol însemnat, sînt ur
măriți cu respect și admirație, adună 
titluri, colecționează medalii. Campiona
tele mondiale și europene, turneele olim
pice rețin în mod constant, de vreo 
cincisprezece ani, numele reprezentanți
lor României printre laureafi. Pîrvulescu, 
Bularca, Cernea, Martinescu, Baciu, Ber- 
ceanu, Popescu, spre a nu-i cita decît 
pe cîțiva, rămin în galeria marilor 
maeștri ai disciplinei.

„Turnirul" luptătorilor, care începe la 
Brașov, deține în context o însemnătate 
ieșită din comun. Pentru participanții la 
concursul de „greco-romane" el repre
zintă un ultim test al valorii în vederea 
stabilirii echipei care ne va reprezenta 
la campionatele europene de la Mo
dena (5—8 iunie).

Miza mare aruncată pe saltea i-a 
îndemnat pe organizatori să ia măsuri 
de precauție, care să vegheze la puri
tatea rezultatelor. Pentru întîia oară, 
sportivii 'vor fi împărțifi în serii, astfel 
ca reprezentanții aceluiași club să nu 
se poată întîlni între ei decît în finală. 
Hotărîrea nu trebuie să supere și, 
cu atît mai puțin, să jignească. Lacătul 
se pune la ușă — vorba proverbului — 
pentru oameni cinstiți I

Un alt amănunt : se va concura, în 
premieră, la zece categorii de greutate, 
conform ultimelor prevederi ale federa
ției internaționale. Măsura reprezintă 
un act de echitate, mult așteptat. Se 
elimină, astfel, într-o bună măsură, 
handicapul de greutate și toate impli
cațiile lui. „Alchimia cîntarului" nu va 
mai putea juca, deci, rolul preponde
rent de altădată. Și aceasta este o vic
torie I

Tncepe săptămîna luptelor I O dorim 
rodnică și, mai cu seamă, concludentă.
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din nou Politehnica
asigurat astfel, în mare mă
sură. recucerirea titlului 
pierdut cu cîțiva ani în ur
mă în favoarea Politehnicii. 
Elevele 
renez au condus majoritatea 
timpului (min. 12 : 
min. 29 : 41—36, 1
49—40), dar marele merit l-au 
avut atunci cînd, deși adver
sarele recuperaseră și con
duceau, părînd că vor ciștiga 
cu ușurință, nu s-âu descu
rajat, ba chiar, dimpotrivă, 
au continuat lupta cu și mai 
mare ambiție, reușind pînă 
Ia urmă un succes meritat.

Politehnica, surprinsă la 
început de replica adversa
relor, a încercat diferite for
mule de apărare (printre ca-

antrenorului Fe-
19-13,

min. 32 :

în pagina a 3-a; FOTBAL

$ Comentariul etapei a XXII-a • Istoria unei farse • Și la
Piatra Neamț sînt arbitri! • Scoruri mari în „C"

I

i-ar fi adus victoria, 
ales în momentele în 
recuperase handica-

Valeriu CHiOSE

re și presingul), dar nu a 
reușit să-și impună ritmul 
viu care, după părerea noas
tră, 
mai 
care
pul, tabela de scor îi indica 
avantaj (min. 22 : 34—27),
iar patru dintre adversare 
aveau cite patru greșeli per
sonale (min. 21 : Racoviță, 
Bițu, Vasilescu și Suliman). 
Dar, meciul a ridicat și alte 
probleme, de care ne vom o- 
cupa într-un număr viitor. 
Deocamdată, marcatoarele : 
Suliman 18, Bițu 16, Vasiles
cu 6, Racoviță, Ferencz și 
Nicola cite 4, Chiraleu 3, 
lvanovici 2 pentru Rapid, 
respectiv Vogel 15, Dumi
trescu și Taflan cite 9, Dia- 
conescu și Ciocan cite 6, De- 
metrescu 5, Ghiță 3 și Fier- 
linger 2. Au arbitrat foarte 
bine Dan Chir'ac și M. Al- 
dea. (d. st.)

Astă-seară, de la ora 19, 
sala Constructorul găzduieș
te partida Rapid — Con
structorul (f. A).

Sub panou, în luptă pentru minge, Vogel (In prim plan) ți Suliman,
Foto i V. BAGEAG
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A TREIA VARIANTA ® Apreciat la Rapid București 
ea antrenor „fără rezultate și ac
tivitate" (dar și fără condiții mi
nime create — N.A.), Cristache 
Barta s-a transferat în acest an 
la Constructorul, și. în numai 
3 luni și jumătate, Barta a reu
șit adevărate minuni : elevii săi 
au cîștigat două probe (greutate 
și suliță băieți) la concursul ju
niorilor mici. Se pare că la noul 
club, în afara unul climat fa
vorabil, a găsit și mult doritul 
loc pentru aruncări...

CULESE LA CONCURSUL REPUBLICAN

înaintea meciului de fotbal 
de Ia Alena, loan Chirilă a sem
nat in SPORTUL o foarte spiri
tuală și inteligentă ăvancronieă- 
dublă. Această avancronică este 
la nivelul elevat caracteristic 
excelentului publicist sportiv. 
Din cele două variante discuta
te în 
dul a 
treia : 
dal-o 
fotbal 
toată lumea, chiar și antrenorii, 
îmi permit rostirea punctului 
meu de vedere.

Zic : s-o lăsăm mai moale. 
Am sentimentul — după lectu- 
rarea unor declarații de după 
meciul în cauză, după parcurge
rea unor articole — că „egalul" 
de Ia Atena este asimilat unui 
soi de VICTORIE ! Nu pot fi 
de această 
te motive, 
motive — 
dintre ele. 
străin este 
torie NUMAI cînd meciul de 
fotbal respectiv se joacă la noi 
în divizia B. Asta-i una la mină. 
Cum toată lumea știe ce spun, 
nu mă mai lungesc în comen
tarii. Acest „egal" de la Atena 
nu poate fi privit ca o „victo
rie” și nici nu ne poate satis
face, chiar dacă, imediat după 
meci, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu declara : „Sînt mulțumit 
de felul în care a jucat echipa 
noastră". In continuare, Angelo 
Nieulescu spunea : „In repriza 
întîi, înaintașii noștri au ratat 
trei ocazii clare de gol". Deoa
rece fotbalul se joacă pe goluri 
și nu pe ratări, eu spun că nu 
sint mulțumit de felul în care a 
jucat echipa noastră. (Și, sînt 
convins, această nemulțumire nu 
este un monopol personal). Din

amintitul articol, hazar- 
decis să se realizeze o a 
meci egal. Și acum, am 
pe discuții. Deoarece la 

se pricepe ABSOLUT

părere, din mai mul- 
din mult prea multe 
și voi aminti unele 
Un „egal" pe teren 
echivalent cu o vic-

comentariile făcute pe viu la 
partida în discuție — Ion Ghi- 
țulescu îmi poate fi martor ! — 
în ultima parte a reprizei a 
doua, cind echipa elenă era vlă
guită, jucătorii noștri nu au for
țat nota și, aproape sigur, au 
trecut astfel pe lingă victorie 
(pe lingă cea adevărată). Se 
pare că nu este vina fotbaliști
lor români, se pare că ei nu au 
făcut altceva decît să respecte 
cu strictețe indicațiile antreno
rilor. Strictețe, aici, și oricum, 
înseamnă rigiditate. In acele 
ultime minute de joc, decisive, 
ar fi fost — sau nu ? — necesar 
ca antrenorii să dea unele in
dicații pentru ca fotbaliștii noș
tri să nu se rezume numai Ia 
TEMPORIZAREA RITMULUI 
de desfășurare a partidei, ci să 
atace nemilos ? Răspunsul di
rect a venit, încă de pe stadio
nul Karaiskakis, prin vocea lui 
Ion Ghițulescu — prin nedume
rirea sa în fața INUTILULUI 
ritm lenevos al înaintării noas
tre. Cred că ar fi trebuit să stea 
mai mult în atenția tuturor a- 
ceastă problemă, atunci cînd 
„egalul” de la Atena apare — 
în declarațiile sau textele uno
ra — ca un fel de victorie. Eu 
cred că sfîrșitul jocului nu 
trebuia să găsească echipa ro
mână în posesia mingii Ia mij
locul terenului. Cred că 
să o găsească oriunde pe 
dar conducînd.

Pentru mine, „egalul" 
în compania grecilor. Ia 
casă, nu echivalează, sub 
o formă, cu o victorie. De 
Simplu. Pentru că, într-o 
menea situație, nu știu cum 
spun faptului că elvețienii au 
cîștigat, acasă la portughezi, cu 
2-0 !

putea 
teren,
făcut 
ei a- 

nici 
ce ?
ase- 
să-i

Al. CĂPRARIU

ACTUALITĂȚI
FLORETIȘTII ROMÂNI SUSȚIN 

NOI COLOCVII 
INTERNATIONALE

la 
pe

La sfîrșitul acestei săptâ- 
mini floretișt.ii și floretistele 
din lotul reprezentativ vor 
susține noi întreceri interna
ționale.

Astfel, primele formații se 
vor deplasa la Varșovia, unde 

și duminică — 
tradiționalul bi- 
reprezentativele

— sîmbătă 
vor susține 
Lateral cu 
Poloniei.

In aceleași zile, Ia Sofia, 
trei tineri floretiști români — 
Bănică, Petruș și Ștefan — 
vor participa la un important 
concurs 
zat de 
gară de

(luna trecută) pugiliștii de 
Vasas-Dcbrețin au evoluat 
ringul orădean într-o dublă 
confruntare cu sportivii de pe 
malul Crișului. în prima reu
niune, cele două formații au 
obținut fiecare același număr 
de victorii și meciul s-a ter
minat la egalitate : 7—7. Gala 
a doua, spre surpriza gene
rală, a fost dominată de spor
tivii oaspeți, care au cîștigat 
cu 12—8. Cea mai frumoasă 
impresie a lăsat-o însă 
listul orădean Ludovic 
vath, care a cîștigat 
manieră categorică în 
excelentului Imre Ferenczi.

V. SERE — coresp.

pugi- 
Hor- 

într-o 
fața

» Ultimul comentariu al lo- 
landei Balaș a stîrnit multe dis
cuții ; la cîteva zile după apariție 
el continuă să fie obiect de con
versații, cu argumente pro șl
contra. Accentuăm că, în „Fes- 
tina lente", foii s-a referit la
acei juniori a căror pregătire
este grăbită artificial, și nu la
tinerii care realizează performan
te bune prin dezvoltare și creș
tere firească, prin antrenament 
normal și, mai ales, științific.

9 Ferdinand Moscovici caută 
de mulți ani un alergător talen
tat. pe care să-l conducă spre 
performanțe înalte. In 1968 a reu
șit să-1 descopere, în 
lui Francisc Mostiș. Cu 
de viftor mare campion 
m înălțime), acesta s-a 
primul loc lâ 1000 m, 
după un singur an de 
2:38,6 I

e Acțiunea de depistare a a- 
runcătorilor cu gabarit începe să 
dea roade. Fostul discobol Ște
fan Panda a găsit într-un sat un 
junior înalt de 1.97 m șl greu de 
110 kg, pe care a început să-l în
drume, iar antrenorul Dan Sera
fim, colindînd școlile bucurește- 
ne, a recrutat doi atleți ce mă
soară peste 1,90 m la 17 ani ne- 
împlinlți. Cu alte cuvinte, cine 
caută... găsește.
• Contrastele sprintului ! La 

concursul republican, băieții 
ne-ali deziluzionat : nici o per
spectivă, nici un alergător în 
care să ne punem speranțe. In 
schimb, printre fete, foarte mul
te elemente de primă mină. De
sigur, Sanda Cubleșan, Eva Zor- 
gd, Adriana Teodoru sînt nume 
de care vom mal auzi, chiar cu- 
rind

« Universalul antrenor romaș- 
can Olimpiu Constantinescu-Ne 
hoi face prozeliți. Inimosul Petre 
Naghl, din Cluj, a reușit să pre
zinte atleți la suliță, băieți și 
fete, sprint băieți, garduri, pen
tatlon și, recent, la semifond 
fete. Unii dintre ei au atins va
loarea cerută pentru lotul repu
blican.

0 In iarnă, la concursul de 
sală al juniorilor mici, săritura 
in înălțime a revenit lui Kicsid 
(Tg. Secuiesc) cu 1,81 m. Sîm- 
bătă, la aceeași probă, primul 
s-a clasat, cu 1.87 m, Szigyarto. 
tot din Tg. Secuiesc. Antrenorul 
Altlla Kalith, deosebit de mun
citor și de perseverent, îșl con
tinuă opera de descoperitor al 
talentelor atletice. Felicitări sin
cere !
• Unic tn atletismul mondial : 

un aruncător clștigă tn aceeași 
Zi două probe (disc și ciocan) 
cu rezultate identice: 51,42 m. Din 
păcate, pe dotatul Gabriel Călin 
(Ș.S.A.) l-am văzut deseori sin
gur la antrenament...

persoana 
un fuleu 
(are 1.85 

clasat pe 
realizînd 
pregătire

AL JUNIORILOR MICI

NAGHI — coresp.P.
Angela Zirbo aruncina suhfa la 48,84

Foto :

CAVALERII
FLUIERULUI

IN

internațional organi- 
către Federația bul- 
scrimă.

PRIMUL JOC:
BUREVESTNIK-RAPID

3-2 LA VOLEI
în sala Floreasca s-a disputat 

ieri partida amicală de volei 
feminin dintre Burevestnik O- 
dessa, aflată în turneu în țara 
noastră, și -Rapid București. La 
capătul unui joc de bun nivel 
tehnic, jucătoarele sovietice au 
obținut victoria 
14, 12. -12, -12), 
ridrității în atac 
Giuleștencele au 
dar loviturile lor 
tilnit un blocaj organizat și a- 
gresiv, care a fost greu de de
pășit. Arbitraj bun : D. Medi- 
anu — M. Zelinschi.

Astăzi, in aceeași sală (ora 
17), are loc partida revanșă.

MECI INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH LA PLOIEȘTI 
în sala coloanelor de la Pa

latul culturii din Ploiești va 
avea loc în zilele de 26, 27 și 
28 aprilie tradiționala între
cere de șah dintre reprezenta
tivele feminine ale ROMÂ
NIEI și POLONIEI. Din echi
pa țării noastre fac parte cu
noscutele jucătoare Alexandra 
Nicolau, Margareta Teodores- 
cu, Elisabeta Polihroniade, 
Suzana Makai, Gertrude 
Baumstarck, Margareta Pere- 
voznic, Maria Dezmireanu, 
Maria Pogorevici.

A. VLASCEANU — 
coresp. principal

DUBLĂ CONFRUNTARE

cu 3-2 (-12, 
datorită supe- 
și la preluare, 
evoluat bine, 

de atac au in

INTERNAȚIONALĂ DE BOX 
LA ORADEA

'Răspunzind vizitei făcute 
de boxerii orădeni în Ungaria

• Semnal de alarmă : foarte 
mulți concurenți nu știu să ia 
poziția de start ! Roșim pentru 
profesorii lor 
mal menajăm, data 
mitem să le cităm

și, dacă acum îi 
viitoare pro- 
și numele.

N. M.
Tineretului, 

atletism din 
181-139

• Pe stadionul 
Școala sportivă de 
București a întrecut cu 
formația școlii sportive din Russe 
(Bulgaria). în fruntea performe
rilor s-a situat aruncătoarea Car
men Ionescu, care a aruncat dis
cul ia 47,48 m. Alte rezultate : 
BĂIEȚI — 110 mg : D. Horjan 
15,9; înălțime : C. Scafeș 1,90: 
greutate : P. Glăveanu 13,60, VI. 
Hodoș 13,18; disc: VI. Hodoș 45,12; 
prăjină : Gh. Trandafir 3,70; lun
gime : M. Gancev (Russe) 6,66; 
triplu : S. Costenco 13,45; FETE 
— 80 mg : Elena Mîrza 11,8: Ni- 
culina Manea 12,0. (NICOLAE D. 
NICOLAE — coresp.).
• La Cluj, concurs desfășurat 

pe ploaie șl pe temperatură scă
zută. Cel mal bun rezultat l-a 
obținut Angela Zirbo : 48,84 m la 
suliță — record județean. Alte 
rezultate : BĂIEȚI — 100 m : Ad. 
Darvaș 10,9, V. Majdik 11,0; înăl
țime : Al. Katona 1,85; disc : V. 
Bogdan 43,52; suliță : M. Covaci 
57,66; FETE — 100 m : Sanda 
Cubleșan (n. 1954) 12.4; Înălțime: 
Draga Comșa și Ildiko Bokor 
1,55. (P. NAGHI — coresp.).

® Debut promițător al lui Csa- 
ba Dosa pe stadionul „23 Au
gust” din Tg. Mureș : el a tre-

Rezultate, clasamente...
VOLEI BASCHET

2,05 m la înăl-cut cu ușurință , 
țime, ratind de puțin o încercare 
la 2,10 m. Dintre celelalte rezul
tate notăm : 110 mg juniori : E. 
Sebestyen 15,3; înălțime junioare: 
Zoia Moldovan 1,51; suliță juni
oare : Eva Lazea 43,68. Au parti
cipat peste 100 de concurenți din 
Tg. Mureș șl Sighișoara. (C. ALBU
— coresp.).

® Două concursuri de verifi
care la Ploiești, pe stadionul Pe
trolul. Principalii performeri : 
Marian Chlra — 1,97 la înălțime, 
Mihai Zamfir — 6,91 la lungime 
și Victoria Ctrstea — 13,38 la
greutate. Alte rezultate notabile: 
Veronica Anghel 12,5 la 100 m și 
26,3 la 200 m, Lucia Jinga 5.44 la 
lungime, Victor lancu 63,08 la 
suliță. (M. BEDROSIAN Șl 
SIMA — corespondenți).

® „Cupa Progresul", disputată 
pe stadionul din str. Dr. Stalco- 
vicl din București, a fost atri
buită următorilor atleți : .juni
oare : Viorica Brad — 13,90 la 
greutate ; juniori : Cornel Dima
— 4:07,4 la 1500 m; senioare : 
Valeria Biduleac — 5,22 la lun
gime ; seniori — Nicolae Ioan
— 3:56,2 la 1500 m.

M.

încercam să remarcăm, în- 
tr-un comentariu anterior, cî- 
teva din preocupările jucăto
rilor și antrenorilor în ce pri
vește asigurarea continuității 
jocului, a cursivității lui, ca
litate esențială, la rîndul ei, 
pentru asigurarea spectaculo
zității. Le rezervăm, astăzi, un 
capitol celor ce pot contribui 
substanțial la realizarea 
tui deziderat, cavalerilor 
ierului.

Sarcina arbitrilor, a 
ducătorilor jocului, cum 
de fapt (și pe bună dreptate) 
numiți, este aceea de a veghea 
ca desfășurarea partidelor să 
aibă loc în limitele impuse de 
regulament. O astfel de sar
cină este îngreunată propor
țional cu numărul regulilor 
după care se conduce sportui 
respectiv. Astfel, la rugby 
s-ar părea că. dat fiind 
mărul mare de restricții 
puse jocului, arbitrul este pus 
foarte des în situația de a 
greși. Fină la un punct, con
tează și acest lucru, dar, de 
fapt, nu neobservarea (sau ne- 
sancționarea) neregulilor, a 
anumitor nereguli mai bine 
zis, constituie marea carență 
a arbitrajului actual, după 
cum nu sancționarea tuturor 
greșelilor comise (sau obser
vate...) acordă pe drept cali
ficative superioare arbitraju
lui.

Calitatea de a selecta din 
noianul de greșeli ce se comit 
numai pe acelea care ar putea 
favoriza evident echipa celui 
(sau celor) în culpă este (ar 
trebui să fie!) cea care acor
dă aprecieri favorabile arbi
trajului, pentru că ea permite 
continuitatea fazelor, cursivi
tatea jocului, făcîndu-1 astfel 
mai plăcut și mai atrăgător, 
păstrîndu-i deci nealterat spi
ritul.

O interesantă expunere fă
cută în Franța cu prilejul unui 
curs de arbitri (mult ajutată 
de o excelentă exemplificare 
filmată) a arătat că la o sin
gură fază la margine se pot 
depista nu mai puțin de 20 de 
greșeli! Este de la sine înțe
les, în aceste condiții, că ar
bitrul ar putea vedea cel pu-

aces-
flu-

con- 
sînt

ii u 
im-

ÎN ETAPA DE DUMINICĂ

MASCULIN, seria I : C.F.R. 
Timișoara — Pedagogic Tg. Mu
reș 3—0, Voința Baia Mare — 
C.F.R. Citii 3—1, Alumina Oradea
— Ind. sirmei C. Turz.ii 2—3. Coop. 
Ș. Silvaniel — Minerul Baia Mare 
2—3, Gloria Arad — Metalul Hu
nedoara 3—0, Universitatea Timi
șoara — A.S.A. Sibiu 3—1 ; seria 
a Ii-a : Construcții Buc. — Medi
cina Buc. 1—3, Semănătoarea Buc.
— I.E.F.S. Buc. 2—3, Universitatea 
Craiova — Universitatea Buc. 3—0, 
Vagonul Ploiești — Politehnica 
Iași 0—3, știința Petroșeni — Poli
tehnica Brașov 3—1.

FEMININ, (me’ciuri _dln etapa 
restantă), seria I : 
Corvlnul Deva
Brașov — 
Brașov 1—3, Voința M. Ciuc — 
Drapelul roșu Sibiu 3—0. Medicina 
Tg. Mureș — Sănătatea Arad 3—0 ; 
seria a II-a : Viitorul Buc. — 
A.S.E. Buc. 3—1, Flacăra roșie 
Buc. — Universitatea Buc. 3—0.

U.T. Arad —
3—1. Tricotajul 
Politehnica

Universitatea Iași — • Politehnica
Galați 3—1.

DIVIZIA A MASCULIN

1. Steaua 21 19 2 59:10 40
2. Dlnamo 21 19 2 61:12 40
3. Politehnica Gl. 20 14 G 45:28 34
4. Rapid 20 13 7 47:28 33
5. Viitorul Bacău 21 11 10 42:39 32
6. Politehnica Tim. 20 11 9 42:35 31
7. Tractorul Bv. 20 10 10 37:42 30
8. Farul 21 6 15 26:53 27
9. Petrolul 20 6 14 26:44 26

10. Progresul 20 5 15 26:50 25
11. Celuloza Br. 20 5 15 22:51 25
12. Poliței). Cluj 20 3 17 15:56 23

DIVIZIA A FEMININ

1. Dinamo 21 20 1 61: 9 41
2. Rapid 20 18 2 58: 9 38
3. Penicilina 20 18 2 58:12 38
4. Farul 21 12 9 43:34 33
5. CSM Sibiu 20 12 8 42:35 32
6. Medicina 20 7 13 35:48 27

7. C.P.B. 20 7 13 31:43 27
8. Univ. Timiș. 20 7 13 25:50 27
9. I.E.F.S. 20 6 14 24:46 26

10. ..U" Cluj 20 5 15 26:50 25
11. Ceahlăul P. N. 20 5 15 21:52 25
12. Univ. Craiova 20 4 16 19:55 24

DIVIZIA A (f) LA ZI
1. Rapid 17 16 1 1177— 818 33
2. Poli. Buc. 17 :15 2 1212— 857 32
3. CrisuJ Or. 17 9 6 926— 883 26
4. I.E.F.S. 17 9 8 902— 925 26
5. „U“ Cluj 17 9 8 850— 898 26
6. Voința Bv. 17 8 9 901— 921 25
7. Progr. BUC.

17 7 10 750— 826 24
8. A.S.A. Cluj 17 5 12 823—1123 22
9. Viit. Dh. 17 5 12 864—1028 22

10. Constructorul Buc.
17 2 15 694- 820 19

SECUNDĂ
Constructorul 
Constructorul

IN DIVIZIA
MASCULIN : 

Hunedoara — 
Arad 75—71 (39—39), Univer
sitatea Craiova — Șc. sp. Me
diaș 50—61 (28—34), Universi
tatea Iași — Voința București 
54—48 (29—22), Universitatea 
București — Petrolul Ploiești 
73—60 (39—27), Medicina Ti
mișoara — Olimpia Satu Mare 
87—72 (42—32), Steagul roșu 
Brașov — Constructorul Iași 
59—43 (31—14), Crișul Ora
dea 
77—48 (40—22), Comerțul Tg. 
Mureș 
71—62 (34—27), I.E.F.S. II — 
Sc. sp. Constanța 68—51 
(35—24) ; FEMININ : Clubul 
sportiv școlar București — 

Pedagogic Constanța 62—61 
(36—29) — prin acest rezul
tat echipa bucureșteană este 
virtual calificată în divizia 
A; Foresta Arad — Voința 
Tg. Mureș 44—51 (17—17), Mu
reșul Tg. Mureș — Spartae 
Salonta (57—27 (24—17), Poli
tehnica Brașov — Șc. sp. Cra
iova 66—57 (26—28), Universi
tatea Timișoara — Șc. sp. 
Brașov 50—60 (21—24), IEFS 
II — Universitatea București 
68—55 (31—24), Arhitectura
București — Șc. sp. Ploiești

Știința Petroșeni

Politehnica Cluj

DIRZE MECIURI DE SELECȚIE

Toma Ovici, ciștigătorul selecției tinerilor tenismani. 
Foto : TH. MACARSCHI

în cursul săptămînii trecute, 
pe terenurile Progresul, s-au 
disputat întîlniri de selecție 
pentru alcătuirea formației care 
ne va reprezenta in „Cupa Ga
lea" și pentru desemnarea celui 
de-al patrulea component al 
echipei de seniori a țării noas
tre, care va întîlni reprezen
tativa R.A.U. în primul tur al 

Davis". Partidele s-au 
la un nivel mulțumitor 
început de sezon.
rezultatele meciurilor de 

: Sotiriu — Navroțchi
Hă-

„Cupei 
ridicat 
pentru :

Iată i
tineret :
4—6, 6—3, 6—4 ; Ovici
rădău 6—2, 6—4 ; Navroțchi — 
Hărădău 2—6, 6-4, 7—5 ; Ovici
— Sotiriu 6—1, 6—2 ; Ovici — 
Navroțchi 6—4, 6—1; Hărădău
— Sotiriu 7—5, 6—1 ;
— Dumitrescu (meci pentru lo
cul doi) 6—4, 6—4.

în urma acestor rezultate a 
fost stabilită următoarea ordi
ne a echipierilor 
vei de tineret: 1.
D. Hărădău ; 3. C.
4. V. Sotiriu.

La seniori, s-au înregistrat re
zultatele : Dron — Mureșan 6—4, 
3—6, 6—4; Santel — Mureșan

Hărădău

reprezentati- 
T. Ovici ; 2. 
Dumitrescu ;

6—2, 6—1 ; Dron — Sântei
9—7.

pe 
se- 
se- 
în-

2—6,
6—2,

Paralel, s-a desfășurat 
terenurile de la Dinamo o 
lecție pentru alcătuirea unei 
lecționate feminine, care va
tîlni reprezentativa estoniană, 
în zilele viitoare. întîlnirile au 
fost dîrz disputate, în special: 
Aurelia Cîrnaru — Mariana Cio-

golea 10—8, 9—7 ; Felicia Bucur 
— Aurelia Cirnaru 6—2. 2—6, 
6—1 ; Agneta Kun — Felicia 
Bucur 6—2, 3—6, 6—?. A parti
cipat și campioana țării, Iudith 
Dibar, care a ciștigat intîlnirile 
susținute cu Agneta Kun (10—8, 
6—1), Mariana Ciogolea (6—3, 
6—1). și Felicia Bucur (6—1, 
6-2). S. I.

tin una
și jocul
aruncare __ _____
imediat oprit și reluat cu

dintre aceste greșeli 
abia început printr-u 
la margine ar fi 

o 
nouă poziție fixă. Iar aceasta 
s-ar intîmpla, rețineți, la o 
singură „tușă". Dar dacă...?

Aruncînd o privire asupra 
manierei de arbitraj din rug- 
byul nostru se observă ten
dința unor cavaleri ai fluieru
lui ca Th. Witting, Rend Chi- 
riac, G. Eftimescu, V. Cișmaș, 
P. Nieulescu și alții de a efec
tua un arbitraj de interpreta
re, cu preocupări evidente do 
a limita 
Opririle 
Dar, deși 
xistă, ele 
numai în meciuri 
blema învingătorului este deja 
cunoscută. în cazul derbyuri- 
lOr, 
brațe, 
miză, 
lor in 
rinței 
rile, ba chiar acuzațiile 
apar la sfîrșitul acestor parti
de. se preferă un arbitraj 
strict depistator de cit mai 
multe greșeli. Urmările unei 
asemenea maniere nu se lasă 
așteptate pe teren, impietat 
în principal fiind, desigur, 
spiritul jocului, caracterul său 
spectacular.

Ar fi binevenită, credem, o 
inițiativă a federației de spe
cialitate de a face schimburi 
de arbitri, în condiții reciproc 
avantajoase (modalități e- 
xistă), cu țări al căror rugby 
este mai dezvoltat. S-ar rea
liza astfel cunoașterea și apro
pierea de maniera de arbi
traj modernă.

Dar la toate acestea trebuie 
să se mai adauge o atitudine 
corectă a jucătorilor și a an
trenorilor față de decizii, in
dispensabilă formării unei 
juste concepții despre conti
nuitatea, cursivitatea jocului, 
fără de care spectacolul, ca
litatea rămîn un simplu de
ziderat.

ing, Paul CIOBĂNEI

(sau chiar 
inutile
aceste 
se fac

evita) 
ale jocului, 
tendințe e- 

re marca te 
în care pre

al meciurilor echili- 
al meciurilor cu 

mai ales al meciuri- 
provincie, datorită do- 

de a se evita reproșu- 
ce

59—52 (26—29), Rapid II — 
Voința București 57—54 (24— 
27), Universitatea Tași — Ci
li mpia București 67—43 (31— 
18).

HANDBAL
în etapa a Il-a a returului 

campionatelor naționale div. B 
de handbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : mascu
lin B, seria I : Voința Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș 
13—7 (5—3), Medicina Tg. Mu
reș — Agronomia Iași 14—18 
(8—9), Tractorul Brașov — 
Chimia Făgăraș 20—18 (9—8) ; 
Știința Ploiești — Politehnica 
București nu s-a disputat ; se
ria a 11-a : Minerul B. Mare
— Știința Petroșeni 17—8 
(9—5). Textila Cisnădie — 
Universitatea Craiova 20—13 
(6—7), Electroputere Craiova
— Metalul Copșa Mică 12—18 
(5—8), C.S.M. Reșița — Știin
ța Lovrin 11—5 (3—3); femi
nin, seria I : Șc. sp. Ploiești
— Lie. 2 Iași 6—9 (3—5), ~
litehnica Iași — Șc. sp. Bu
zău 3—6 “ ~ ‘
Victoria 
lăți 12—7 (7—4) ; seria a U-a : 
Zorile Bistrița — Universita
tea Craiova 16—8 (4—5), Voin
ța Sighișoara — Mureșul Tg. 
Mureș li—9 (6—4), Șc. sp. Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj 
11—8 (7—4), Universitatea 2 
Timișoara — Constructorul B. 
Mare 4—4 (1—2), Șc. sp. Pe- 
troseni — C.S.M. Sibiu 9—18 
(4-8).

Po-

(2—2), Chimia Or.
- Politehnica

1. Steaua
2. Dinamo B.
3. Univ. Cluj
4. Poli. Tlm.
5. Din. Bacău
6. Dinamo Bv.
7. Rafinăria 

Teleajen
8. Univ. Buc.
9. Poli.

10. Tim. Lugoj

MASCULIN A
0
1
8
8
8

10

20
20
20
20
20
20

3
3
2
3
3
2

451
376
380
328
303
344

Gl.

20
20
20
20

12
11
13
18

333
312
322
274

Ga-

244
258
354
292
293
395 18

37
35
22
21
21

399
346
409
431

15
15
13
3

7
6
6
1

FEMININ
1. Rapid. Buc.
2. Univ. Tim.
3. Conf. Buc.
4. Univ. Buc.
5. Rulm. Bv.
6. Constr. Tim.
7. Progresul
8. Voința Od.

9. Lie. 4 Tim.
10. Textila Bh.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
14
12

8
8
6
5
3
3

1 
3
1 
1
A
0 

.1
3
3
2
2
0
2
2
1

3
3
3
5

10
10
14
13
15
16

268
251
225
207
222
186
205
197
122
202

180
153
180
178
239
210
252
230
197
266

34
33
31
27
18
18
12
12

8
7

IN CONCURSUL
Dl MOIOCROS

BUCUREȘTI. Pe traseul de 
la Pantelimon, s-a desfășurat 
duminică un concurs amical de 
motocros, organizat de comisia 
orășenească și clubul sportiv 
Metalul. Din rîndurile partici- 
panților s-a detașat C. Goran 
(Poiana Cimpina), învingător la 
clasa 500 cmc. El a dominat ca
tegoric concursul, cîștigînd de
tașat cele trei manșe disputate. 
Iată primii trei clasați în cele 
două categorii: 250 cmc (tine
ret) 1. R. Vasilescu (Metalul), 2. 
I. Marin (Steaua). 3. I. Paras- 
chiv (Metalul) ; âuO cmc (se
niori) 1. C. Goran (Poiana Cim
pina), 2. St. Florian (Locomotiva 
Ploiești), 3. M. Banu (Poiana 
Cimpina). (D. DUMITRESCU - 
coresp.).

ARAD. Duminică, s-a dispu
tat in localitate primul concura

T

MAI LA CONCRET?...
Plecasem din frumoasa sală 

de antrenament din Snagov 
cu o cută de amărăciune în 
colțul gurii. Venisem cu mult 
interes să asist la o verificare 
a lotului nostru reprezentativ 
și peste toate impresiile po
zitive plutea ceva ce mă chi
nuia. Venisem să asist la o 
desfășurare de acțiuni inteli
gente, bazate pe o însemnată 
cantitate de procedee și cali
tăți fizice, așa cum stă bine 
fruntașilor boxului românesc. 
Doar veneam la lot 1 Și... n-am 
găsit decît foarte puțin. Ceea 
ce.se întîmplase acolo timp de 
aproape două ore era o ge
neroasă manifestare a ener
giei, forței, temperamentului 
și ritmului, acționată cu mij
loace mai mult sau mai puțin, 
corecte de box, și nu o con
tinuă „păcăleală" sportivă a 
adversarului.

Răspunzînd unei întrebări 
a unui foarte apreciat croni
car de box, am constatat la 
„finaliștii" campionatelor tot 
această lipsă de orientare tac
tică. această acționare numai 
în funcție de calitățile și cu
noștințele proprii fiecăruia 
dintre ei. Foarte rar, vreunul 
boxa conform stilului și acți
unilor adverse, ceea ce smul
gea tribunelor furtuni de a- 
plauze. La fel observasem și 
mai de mult, cu alte ocazii. 
Sărăcia aceasta tactică trans
forma lupta într-un imens 
consum de energie fizică, epui
za rezistența de fier și oferea 
un spectacol nu tocmai agrea
bil. Care era cauza ?

Răspunsul ni l-au dat răs
picat Aurel Dumitrescu în ul
timele sale meciuri, Pușcaș în 
finală, Gyorffi în meciul cu 
Călin. Ei câutaseră timp de 
mai multe minute să sesizeze 
procedeele și chiar loviturile 
adversarilor. Iar in pauză, cu 
ajutorul „colțului", au găsit 
antidotul! încurajările și a- 
precierile transformaseră sala 
Floreasca într-un vulcan în 
plină fierbere. Ceea ce făcu 
seră tinerii noștri campioni 
era îneîntător. Ei deschiseseră

I 
larg ochii minții șl ai price
perii asupra adversarului, 
căutind să-i cunoască și să i 
prevadă acțiunile. Și nu nu
mai pe ring. îl văzusem în 
seara semifinalelor pe Puș
caș oprindu-se la intrarea in 
vestiar, transpirat și obosit, 
dar cu privirile țintă spre 
ringul de pe care abia cobo- 
rîse învingător. Privea cu în
frigurare la evoluția viitoru
lui său adversar, înmagazi
nând imagini și cunoștințe. 
Iar a treia zi, în lupta directă 
cu acesta, nu ne-a surprins 
maniera lui de luptă, proce
deele pe care le întrebuința. 
Știam că ele sînt rezultatul 
observației și gîndirii con
crete. Și am asistat Ia o luptă 
deosebit de atrăgătoare și pa
sionantă !

Găsisem răspunsul la între
bările mele anterioare. De alt
fel, nu putea fi altul. Pregă
tirea și lucrul în funcție de 
acțiunile, calitățile și lipsurile 
adversarului sînt singurele 
premise ale unei lupte de box 
adevărat, rațională și plină de 
frumusețe. Numai așa boxul e 
plăcut, util și ușor. Altfel e 
greu și chiar dizgrațios.

Dar de ce acest lucru s-a 
găsit mai mult la tinerii bo
xeri care asaltau „consacra
rea" ? Ce se intim plă cu frun
tașii deja afirmați ? Ei cred 
că lor le sînt de ajuns cali
tățile și experiența proprie ? 
Unii dintre ei au avut dovezi 
amare că se înșeală. Că lor, 
mai mult ca tuturor, le este

necesară o pregătire rațională 
„la concret", o informare prea
labilă, cit mai completă asu
pra viitorilor lor adversari. 
Și aceasta se poate obține prin 
diverse mijloace.

Destui observatori străini 
au fost în țara noastră 13 di
versele competiții sportive, 
care au plecat cu note, infor
mații și chiar filme 
ca să ne putem permite a8?- 
lași lucru. Iar competiții și 
campionate s-au desfășurat 
în ultimul timp In mai toată 
Europș. Filmoteca F. R. Box, 
am putea spune creație a an
trenorului federal, trebuia 
neapărat îmbogățită cu mai 
toți semifinaliștii campionate
lor naționale din țările cu 
vechi tradiții în box. Filmele 
de la recentele Jocuri Olim
pice sînt adevărate comori 
pentru pregătirea boxerilor 
noștri fruntași, deoarece în 
ele este foarte probabil să fi
gureze viitori adversari. Iar 
cunoașteera stadiului diver
selor școli de box poate forma 
parametri valoroși de pregă
tire a lotului nostru. Nu de 
altceva, dar măcar pentru a 
ne pregăti cit mai rațional 
în vederea europenelor, în a- 
ceastă ultimă și cea mai im
portantă etapă. Și in acest fel 
s-ar redeștepta din plin ex
periența antrenorilor noștri, 
etalîndu-se adevărata lor va
loare recunoscută. De aseme
nea. și lecția ar fi mult mai 
apropiată de adevăr.

Eusiafiu MĂRGĂRIT

SPECTACOLUL HIPIC A LIPSIT

al anului, de viteză pe circuit, 
dotat cu „Cupa municipiului A- 
rad“. La întrecere au luat par
te sportivi din orașele Bucu
rești, Timișoara, Satu Mare, 
Cluj, Reșița, Buzău, Lugoj etc. 
La start s-au aliniat 36 de con
curenți. Traseul stabilit de or
ganizatori a pus probleme des
tul de grele alergătorilor. La 
clasa 70 cmc a ciștigat I. Bdb 
(Satu Mare), iar la 125 cmc pe 
primul loc s-a clasat M. Pop 
(București). Iată, în continuare, 
cîștigătorii celorlalte categorii 
de mașini: 175 cmc — I. Leze- 
rcscu (Arad) ; 250 cmc — M. 
Pop ; 350 cmc — V. SzaboȚBucu- 
rești) ; ataș — Fr. Ridi I — Fr. 
Ridi II (Oradea), 
cipiulul Arad" a

„Cupa muni- 
revenit aler

gătorilor bucureșteni. (GH. NI- 
COLAIȚA — coresp.).

Actuala perioadă este cea 
mai dificilă pentru organiza
rea curselor de cai 1 Pînă Ia 
programarea mînjilor din ge
nerația de doi ani — care re
prezintă jumătatea lotului de 
180 exemplare disponibile să 
participe în probele de califi
care — alcătuirea programe- 
for nu număi că nu reușește 
să convingă, dar constituie un 
veritabil calvar. Societatea 
organizatoare, pe de o parte, 
adoptînd -și deviza „Ioturi 
numeroase, curse atracțioase 
și greu de descifrat", nu face 
altceva pînă la urmă decît să 
„învîrtească amețitor" un vo
lum redus de concurenți. Așa 
ceva nu poate genera însă, 
in nici un caz, o regularizare 
a probelor. Pe de altă parte, 
antrenorii, nefiind tentați să 
se angreneze într-o asemenea 
invitație, deoarece riscă să-și 
dea caii „peste cap" încă din 
primele reuniuni, preferă să 
păstreze o oarecare rezervă 
pentru caii pe care îi așteap
tă probele clasice și semicla- 
sice, aceștia fiind, deci, con
duși cu menajamente. în 
sfîrșit, publicul spectator, 
care și duminică s-a cifrat în 
jurul a 4 000 de spectatori, are 
partea lui de dreptate să se 
declare nemulțumit de cali
tatea spectacolului.

Desigur că o critică fără in
dicarea soluțiilor nu reprezin
tă ceva constructiv ! Cum, însă, 
desfășurarea curselor are loc 
pe hipodromul ploieștean în 
condițiile actuale, nici noi nu 
putem depăși cu vreo sugestie

granița acestei stări de fapt. 
Ne exprimăm numai speran
ța că pe un hipodrom nou, ca
pabil să adăpostească un lot 
mai numeros de trăpași, lu
crurile nu se vor petrece ast
fel !

într-o asemenea caracteris
tică, reuniunea de duminică a 
produs rezultate greu de ana
lizat. Au mers în linie ascen
dentă unii concurenți, după 
cum Hamlet a cîștigat dezin
volt pe ruta cap-coadă-cap, iar 
Idila, cu recordul cu care a 
cîștigat, socotim că într-o 
cursă normală urma să se pla
seze undeva pe locul 5 sau 6.

Rezultate tehnice: 1. Iaso
mia. (N. Sandu). Rezerva. 
Fruntașa 36,5, 2. Oglinda (M. 
Ștefănescu), Fidibus, Kandia, 
36,2, 3. Hamlet (T. Marcu) 
Nimbus. Foratic 32,1, 4. Ilva 
Mică (Gh. Popescu), Stolnic, 
Colina 
lescu), 
Cartuș 
Orgtor
fii). Osia, Harpa 33,9.

Niddy DUMITRESCU

33,6, 5. Idila (S. Mihăi- 
Eleșteu, Fetru 31,8, 6. 
('Ton Nicolao), Vulpașin, 
29,1, 7. Zaraf (St. Teo-



SCORURI MARI ÎN ETAPA A XXI l-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Nioolina

Vagonul, „U“ Cluj, A. S. A. și Farul
performerele ultimei duminici

Simptomul este indubitabil: 
pe măsura apropierii liniei de 
sosire, în plutonul team-urilor 
d'n primul campionat al țării 
se produc „ruperi" pe cit de 

[neașteptate, pe atit de specta
culare. '

j Vagonul, victima condam- 
[nată de acum citeva săptă- 
[mîni a actualei ediții a cam- 
țpionatului, a reușit turul de 
țjorță de a îngenunchea neîm- 
fblinzita echipă olteană în pro
priul bir log. Cine ar fi putut 
bănui? Ce oracol?

I F.C. Argeș, echipa care 
Ț.nu avea voie să piardă" 
acest joc acasă, s-a înclinat 
'fn fața unei „V“ rediviva, care 
n-a iertat nici pe Vagonul la 
Arad și care, prin bomba lui 
^Bungău, și-a „executat" fostul 
mentor. Aceasta este, însă, im- 

i,placabila lege a sportivității: 
apărarea în orice condiții, tre- 

}cind peste orice eventuale 
sentimentalisme, a culorilor 
clubului!

Să fim, insă, înțelegători (și 
‘oameni!) și să ne gindim ce 
soartă imposibilă au la ora a- 
ceasta fiii Piteștiului și mai 
noul lor antrenori Vicecam-

anul trecut se aflăpionii de
in situația lui Gîju îngenun
cheat de jabbul necruțător al 
tînărului Pometcu... O temă 
demnă de meditații...

In sfîrșit, Steaua a mai pier
dut —* copilărește — un punct.

Lipsa jucătorului cu „pasa 
decisivă' se plătește!

Comentariul
etapei

Antrenorul Covaci ne spu
nea că tinerii și talentații lor- 
dănescu și Ștefănescu n-au 
putut fi folosiți fiind acciden
tați (fiecare are un picior în 
ghips). Pe Constantin, insă, 
conducerea tehnică a campio
nilor l-a uitat! (Fără voie, a- 
proape, gîndul ne duce la ul
timele nereușite ale prim-so- 
listului Eusebio, care acuză 
lipsa pasei de la bătrînul 
maestru Coluna...).

Se uită — deliberat — fap-

tul că orice.., tun (Dumitriu 
III, Voinea, Tătaru) are nevoie 
și de un servant!

In orice caz, este demnă de 
admirație perseverența cu 
care această echipă stăruie in 
a pierde puncte de dragul 
prezumtivei „experiențe cîș- 
tigate".

Ce amăgire!
Dar, pentru a nu fi acuzați 

de „imixtiune in treburi in
terne", să lăsăm pe fiecare să 
culeagă ceea ce seamănă...

Citeva cuvinte despre Ra
pid. De cînd a redevenit 
„mare", sau in orice caz cu 
pretenții, echipa giuleșteană 
și-a conectat inima la o rețea 
de înaltă tensiune și tremură 
de griji și (mai ales) de spe
ranțe... Iar tensiunea interi
oară se reflectă în crisparea 
jocului și în smulgerea chi
nuită a acestui punct de h 
Farul.

Am lăsat la urmă „bătălia 
de la Ploiești, unde au fost ră
niți și eliminați și unde s-a 
jucat (după cum caracteri
zează colegul Călin Antones
cu) pseudo-fotbal 
puncte...

Atenție F.R.F.! Cu 
apropiem de sfîrșitul 
campionat, exacerbarea dorin
țelor poate constitui o pri
mejdie demnă de luat (din 
timp) in considerație.

M. POP

■ Penicilina Iași 
Iași 1—1 (0—1)

Minerul Gura Humorului — 
Cimentul Bicaz 2—0 (2—0)

Textila Botoșani — Textila 
Buhuși 1—0 (1—0)

Foresta Fălticeni — Victo
ria Roman 4—1 (3—1)

Fulgerul Dorohoi — Mino
brad Vatra Dornei 3—0 (1—0)

Foresta Ciurea — Petrolul 
Moinești 1—0 (0—0)

Știința Bacău — Letea Ba
cău 2—0 (1—0)

Unirea Negrești — Rarăul 
Cîmpulung 0—3 (Unirea Ne
grești — exclusă din campio
nat)

Delta Tulcea — Petrolul 
Berea 4—1 (3—0)

Chimia Mărășești — Chimia 
Orâs Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 
(1—0)

Flamura roșie Tecuci — Glo
ria Tecuci 2—1 (0—0)

Șoimii Buzău — Metalul Bu
zău 2—2 (1—1)

’ Unirea Focșani — Petrolis
tul Boldești 4—0 (1—0)

(Corespondenți: V. Ștefănes- 
cu, N. Cernătescu, T. Enache,
H. Aurel, C. Sandu, V. Doruș,
I. Stânescu, A. Aurel).

CLASAMENT

(Corespondenți : V. Diaco
nescu, C. Savciuc, T. Ungurea- 
nu, D. Crăciun, P. Leibovici, L. 
Antohi, F. Ene).

CLASAMENT
1. Știința Bc.
2. Foresta Făl.
3. Tex. Botoș.
4. Min. G. H.
5. Nicolina Iași

6. Vict. Roman 22

1. Met. Plopeni 22 13 7 2 42—13
2. Unirea
3. Gloria

Foc. 22 12 6 4 41—19 
C.F.R. Galați 

22 11 3
Buzău

22 9 6
8. Petrolistul Boldești

22 10 3
8 6

4. Șoimii
7 32—25

33
30

25

24

Etapa viitoare : Chimia Tr. Mă
gurele — Prahova Ploiești, Mus
celul Cîmpulung — Unirea Dră- 
găsanl, Progresul Balș — I.R.A. 
Cimplra, Metalul Tîrgoviște — 
Caraiman Bușteni. Voința Bucu
rești — Mașini unelte București, 
Tehnometal București — C.I.L. 
Rm. Vîlcea, Progresul Corabia 
Minerul Cîmpulung, Carpați 
naia — Comerțul Alexandria.

13. Tehnofrig Cluj
21 8 2 11 26-29 II

14. Mln. Bula de Aramă _ __
21 * " 

t». Progresul Blblu.
22

16. Mureșul Luduș
22

T « 1» M-H It

a «it imt it

11 u ti-« it
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SERIA A V-A

Istoria unei farse f Fotbalul, generator conți- 
țnuu de inedit, de surprize 
Lplăcu^e sau neplăcute, ne-a 
SOferit duminică, tocmai în 
i dulcele tîrg al Ieșilor, o amară
decepție.

Ia un meci pe care zia
rele îl anunțau, cu îndreptă
țire, „cap de afiș al etapei", 
am văzut reversul virtuților 
elogiate cîndva de un Albert 
Camus, autorul acelei emo
ționante profesiuni de cre
dință : „Tot ce am mai bun 
în mine, datorez fotbalului I' 

Duminică, la Iași, n-am vă
zut dăruire de sine, n-am vă- 
îtut întrecere sportivă, n-am 
văzut fair-play, n-am văzut 
curaj, n-am văzut autorespect. 
stimă pentru adversar și 
pentru public, n-am văzut fot
bal.»

Am asistat (In acea repriză 
e doua care va rămlne, nu 
ne îndoim, de tristă memo
rie) la mimarea stîngace a 
efortului, am urmărit simula
rea grosolană a întrecerii 
sportive, am zărit în locul cu
rajului compromisul, am asis
tat cu regret la autodisprețul 
unor tineri pe care, după ani 
do zile, ajunsesem să-i sti
măm, i-am zărit indiferenți, 
surzi la reacția unui public 
care-i iubea și care-și mani
festa revolta legitimă fluie- 
rind FALSUL.

Bravo, spectatori ieșeni I 
Dumneavoastră, care doreați 
fierbinte punctul necesar e- 

■x ' favorite, n-ați fost de 
acord cu procedura realizării 
lui. Dacă ar fi existat în sta
dion o comisie pentru acor
darea „Trofeului Petschow- 
schi", credem că vi l-ar fi a- 
cordat, pe loc, pentru sporti
vitatea 
punea mai presus de acel 
punct — cinstea — supremul 
atribut al sportivității.

Scutindu-vă de enumerarea 
întregului „registru" la care 
am asistat, vă vom prezenta, 
totuși, cîteva mostre: șuturi

spre poartă, de Ia 16—20 m, 
care luau drumul fanionului 
de corner (!), pase de ata
cant — ajuns la 25 m de poar
ta adversă — mult înapoi, în 
propriul teren, la fundașii 
proprii (1), mingi lăsate fla
grant la adversar, discuții 
„semnificative" între jucăto
rii celor două echipe...

42 de minute de parodie!
Sub privirile unui public 

stupefiat, la început, revoltat 
In cele din urmă.

Aceasta este istoria farsei 
de duminică, de la Iași.

Pentru a asista la acest 
„spectacol', 12 000 de oameni 
de bună-eredință au plătit bi
letul de intrare.

în comparație cu paguba 
materială, insă, dauna mora
lă este infinit mai mare 1

De dragul unui punct, două 
echipe simpatizate In țara 
noastră 
E trist, 
vărul.

în Încheiere, supunem arbi
trajului dumneavoastră, sti
mați cititori, două teze teore
tice :

1) Ce ați zice dacă Dinamo 
București ar cîștiga campio
natul, în luptă cu U.T.A., a- 
vînd un singur punct în plus ?

2) Sau, ce ați zice dacă Po
litehnica Iași, la concurență 
pentru retrogradare (nu-i do
rim — mărturisim — acest 
viitor) cu o altă echipă — Pro
gresul, F. C. Argeș, Crișul etc. 
— s-ar salva gratie aceluiași 
PUNCT ?

Marius POPESCU

au sacrificat fotbalul, 
dar acesta este ade-

dumneavoastră, care

P. S. Celor trei arbitri ai 
jocului Politehnica Iași — Di
namo București, cronicarul nu 
le-a acordat „stele" nu pentru 
că ar fi condus necorespunză
tor această partidă (ei au ar
bitrat bine 48 de minute, cit 
s-a jucat fotbal), ci pentru că 
în aproape jumătate din meci 
rolul lor a fost acela de spec
tatori la o comedie...

SANCȚIUNE MERITATA
Așadar, duminică, !n me

ciul cu Farul, mijlocașul ra- 
pidist Dumitru n-a apărut 
alături de ceilalți coechipieri, 
deși prezența sa ar fi fost,

ab-

BIZARA
PROGRAMARE

Ne-am bucurat cu toții 
cînd Ion Ghițulescu, prin 
intermediul undelor radio
fonice ne anunța că pe 
stadionul Karaiskakis tele
viziunea română are un 
reprezentant ce înregistrea
ză pe peliculă meciul de 
fotbal Grecia — România. 
De atunci, toți cei ce iu
besc fotbalul au așteptat 
cu nerăbdare „telerecordin- 
gul“ pentru a fi martori la 
ceea ce s-a întîmplat la 
poalele Acropolei, pentru a 
vedea, îndeosebi, cum au 
jucat băieții noștri.

Și a venit ziua prezen
tării pe micul ecran a fil
mului așteptat. Ziua aceasta, 
însă, a fost nepotrivit alea
să : duminică, la ora 15. 
într-o duminică cu etapă 
de divizia A, cînd jucăto
rii, arbitrii și cronicarii 
erau prezenți pe stadioane. 
O programare bizară. Dacă 
mii de spectatori au lămas 
în fotoliile din fața mici
lor ecrane (tribunele mul
tor stadioane fiind aproape 
goale), jucătorii de divizia 
A și rezerve-tineret, arbi
trii și ziariștii, din motive 
lesne de înțeles, n-au avut 
această posibilitate. Și n-au 
văzut meciul de la Atena. 
Păcat! Nu e de loc bine 1 
Poate că televiziunea va 
reflecta în cele din urmă 
și va retransmite pelicula 
într-o zi și la o oră conve
nabile pentru toată lumea. 
Fotbalul și slujitorii lui ar 
avea numai de cîșligat.

poate, necesară. Motivul 
senței lui din teren îl consti
tuie sancțiunea dată de clubul 
feroviar (o etapă suspendare 
și substanțiale penalizări ma
teriale) pentru abaterea săvîr- 
șită ca component al lotului 
național de tineret, despre 
care am relatat la timpul po
trivit.

Salutînd promptitudinea și 
exigența cu care secția de fot
bal și conducerea clubului 
Rapid au acționat în această 
împrejurare, putem spera, 
totodată, că tînărui și talenta
tul jucător giuleștean (aflat 
la prima sa abatere de un a- 
semenea gen) va trage învăță
mintele necesare din sanc
țiunea primită, care este, de
sigur, severă, dar meritată. 
Manifestîndu-și acordul cu 
măsurile luate împotriva lui 
Dumitru, Biroul F.R.F. ar tre
bui să pretindă și celorlalte 
cluburi să procedeze la fel în 
situații asemănătoare. (C.F.)

C. ALEXE

PIATRA NEAMȚ. întîlnire, 
pe cit de neașteptată, pe atit de 
plăcută cu arbitrul de fotbal 
George N. Gherghe, venit în 
frumosul oraș moldovean în sco
pul punerii la punct a amănun
telor legate de organizarea, în 
această localitate, a cursului de 

. specializare pentru 
fluierului. La acest curs, care 
va avea loc în luna iulie și la 
care vor fi invitate — probabil — 
citeva personalități europene in 
materie, urmează să participe 
peste 100 de arbitri din întreaga 
țară.

Desigur. alegerea orașului 
.Piatra Neamț ca loc de desfă
șurare a acțiunii amintite este 
bine gindită, deoarece. pe lin
gă frumusețea cadrului natural 
și a celui creat de mina omului, 
există și certitudinea că orga
nele sportive locale vor ști să 
facă așa cum se cuvine oficiul 
de gazdă. De altfel, o confirmare 
în acest sens am primit chiar 
din partea tovarășului Eugen

cavalerii

Etapa viitoare : A.S.A. Sibiu — 
Minerul Baia de Arleș; Tehno- 
frig Cluj — Progresul Sibiu; Ști
ința Petroșeni — Arlețul Ctmpia 
Turzii, Arieșul Turda — Mureșul 
Luduș, Victoria Călan — Metalul 
Alud, Aurul Zlatna — Metalul 
Copșa Mică, Aurul Brad — Soda 
ocna Mureș, Mureșul Deva — 
Minerul Ghelar.

Furnirul Deta — Voința Lu
goj 2—0 (2—0)

Minerul Lupeni — Șoimii 
Timișoara 7—1 (3—0)
"Minerul Bocșa — Progresul 

Sf.rehaia 1—0 (0—0)
U. M. Timișoara — Metalul 

Topleț 3—0 (2—0)
Victoria Tg. Jiu — Autora- 

pid Craiova 3—0 (2—0)
Minerul Anina — Energeti

ca Tr. Severin 9—0 (2—0)
Steagul roșu Plenița — Vic

toria Caransebeș 2—0 (2—0)
Minerul Motru — Dunărea 

Calafat 2—0 (2—0)

SERIA A VII-A
Victoria Cărei — C.I.L. Si- 

ghetul Marmației 4—0 (2—0)
Bradul Vișeu — Metalul Sa- 

lonta 1—1 (1—1)
Someșul Satu Mare — Uni

rea Dej 2—2 (T—0)
Unirea I.A.S. Oradea — 

Olimpia Satu Mare 1—1 (0—I)
Constructorul Baia Mare — 

C.I.L. Gherla 1—0 (1—0)
Dacia Oradea — Topitorul 

Baia Mare 6—0 (5—0)
Gloria Bistrița — Minerul 

Baia Sprie 5—0 (1—0)
Bihoreana Marghita — Di

namo Oradea 0—6
(Corespondenți : Tr. Silaghi, 

A. Ghilezan, V. Guști, E. Su- 
ranyi, L. Chira, S. Vasile, I. 
Toma și A. Pașcalău).

CLASAMENT

23
226. Delta Tulcea 22

7. Ancora Galați
22

8. Chimia Or. Gh.
22

9. Met. Buzău 22
10. Met. Brăila 22
11. Chimia

9 4 9.30—28 22 
Gheorghlu-Dej
6 '
7
6

Mărășești

29—29
31—29
27—31

cit ne 
acestui

45—11
45—16
40—22
33—22

33—26
37—28

(Corespondenți : N. Sorinca, 
I. Cotescu, I. Sanfiroiu, C. Cre- 
țu, N. Chivulescu, Gh. Crâciu-

susțină un joc de verificare 
Miinchen, In ziua de 7 mai. 
R. Fotbal ne-a înștiințat ieri 
acest meci a fost contra-

pentru

Faza din partida Voința București — Metalul

24 Palan-

16—19
CLASAMENT

4 11 25—89 II

19—44 ÎS2 12

20—22
8.

48—10
39—14
42—24

S0
30
24

19
19
18

5
5
7

1.
2.
3.
4.

nel, I. 
ceanu).

Tîrgoviște.
Foto: N. TOKACEK

Jalea și P.

Min. 
Mln. 
U.M

Anina 22 13 4
Lupenl 22 13 4
Tim. 22 9 6 

Victoria Caransebeș 
22 9 6 

Fur. Deta 22 11 1
8. Min. Motru 22 9 5
7. Voința Lugoj

22 10 3 9 25—24 23
8. Met. Topleț 22 11 1 10 38—46 23
9. *" ~ --------- -------- *

5
7
5 

roșie Tecuci 
22 7 

16. Gloria Tecuci
21 7

12. S.U.T. Galați
22

13. Petrol. Berea 22
14. Rul. Bîrlad 21 
ÎS. FI.

MAI EVOLUEAZĂ LA MUNCHEN
In cadrul pregătirilor în ve

derea meciului de la Lausanne, 
echipa noastră națională urma 
să 
la 
F. 
că 
mandat.

Așa Incit, In momentul de 
față a rămas ca sigură doar 
partida amicală cu reprezenta
tiva Franței, programată la Pa
ris, la 30 aprilie.

CAMPIONATUL ECHIPELOR

CLASAMENT
22
22
22
22

1. CV.
2. Crișul
3. A.S.A.
4. F.C. Argeș
5. Dinamo Buc. 22
6. Petrolul

Din. Bacău 
Rapid 
Steaua 
„U“ Cluj 
Farul 
U.T.A. 
Progresul 
Poli. Iași 
Jiul 
Vagonul

42—18
36—17
33—26

1. Ollmp. Satu

2. Vict. Cărei
3. Unirea Dej
4. Someș. Satu

5. Gl. Bistrița
6. CIL Gherla
7. Constr. B.

Mare
21 15 5 1
21 15 3 3
22 13 3 6 
Mare
22 9 4 9
22 8 5 9
22 10 1 11 

Mare
22 8 5 9

59-19 29

35-33 22
31-22 21
30-27 21

26-29 21
8. Met. Salonta 22 9 3 10 22-28 21
9. Topitorul Baia Mare

22 9 3
22 8 4 :
22
22 9 17-34 20

7 4 
O 4
7 2
6 4

11 13-32 18
12 17-23 16
13 28-48 16
12 18-44 16

10. Dacia Or.
11. Unirea Or.
12. CIL Sighet
13. Bihor. Marghita

22
14. Dinamo Or. 22
15. Min. B. sprie 22
16. Bradul Vișeu 22

Etapa viitoare ; Gloria Bistrița 
— Unirea I.A.S. Oradea, Dinamo 
Oradea — Dacia Oradea, Bihorea
na Marghita — Bradul Vișeu, 
Constructorul Baia Mare — To
pitorul Baia Mare, Minerul Baia 
Sprie — Victoria Cărei, Olimpia 
Satu Mare — Someșul Satu Mare, 
C.I.L. Gherla — Unirea Dej. Me
talul Salonta — C.I.L. Sighetul 
Marmației.

SERIA A VIII-A

7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14. 
13. 
16.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
•22

32 
31
29
28
26
26
25
24
22
20
)9
17
13
14
13
11

Tex, Buhuși 22 10 4 8 39—26
Minobrad V. Dornel

22 9 5 8 31—30 23
8. Petrolul Moinești

22 9 9 10 38—33 21
10. Pen. Iași 22 7 6 0 25—28 20
11. Rarăul C. Lung

22 7 5 10 28—33 19
12. Foresta Ciurea

22 9 1 12 17—84 18
13. Fulg. Dh. 22 7 4 11 29—45 18
14. Letea Bc. 23 7 4 11 18—35 18
15. Clm. Bicaz 22 6 4 12 21-40 18
16. Uni. Negr. 22 0 1 21 9— 71 1

Etapa viitoare ! Textila Buhuși
— Letea Bacău, Petrolul Mol- 
nești — Nicollna Iași, Penicilina 
Iași — Victoria Roman, Minobrad 
Vatra Dornel — Foresta Fălticenii 
Cimentul Blcaz — Textila Boto
șani, Știința Bacău — Minerul 
Gura Humorului, Rarăul Cîmpu
lung — Foresta Ciurea.

Etapa viitoare i Metalul Buzău 
— Delta Tulcea, Gloria C.F.R. 
Galați — Ancora Galații Petro
lul Berea — Unirea Focșani, 
Metalul Plopeni — Metalul Brăi
la, Ș.U.T. Galați — Chimia Mă
rășești, Chimia Oraș Gh. Gheor- 
ghlu-Dej — Șoimii Buzău, Petro
listul Boldești — Gloria Tecuci, 
FI. roșie Tecuci — Rulmentul 
Bîrlad.

SERIA A III-A

24

SERIA A II-A
Gloria C.F.R. Galați — Me

talul Plopeni 0—0
Rulmentul Bîrlad — S.U.T, 

Galați 0—0
Metalul Brăila

Galați 2—1 (1—0)
Ancora

MINI-STATISTICA „A“
națio-

459 de 
înscris

Inain-

Q In cele 22 de etape ale 
campionatului diviziei 
nale A s-au marcat 
goluri. Duminică s-au 
16 goluri.

0 Cele mai eficace
tari : Dinamo București 42 de 
goluri marcate, Steaua 36 de 
goluri, U.T.A. și „U“ Craiova 
cu cîte 35 de goluri, „U“ Cluj 
32 de goluri.

0 Cele mai slabe apărări i 
Vagonul 50 de goluri primite, 
F.C. Argeș 37 de goluri, „U“ 
Craiova 36 de goluri, Farul și 
Steaua cu cîte 31 de goluri.

0 Duminică s-au acordat 4 
lovituri de la 11 m, dintre 
care 3 au fost transformate 
și una ratată. Au transformat : 
Deleanu, Suciu și Grozea. A 
ratat: Stănescu.
0 In etapa a XXII-a, pe 

foaia de arbitraj a meciului 
Petrolul—Progresul au fost

consemnate 3 eliminări. Iată 
numele jucătorilor trimiși pe 
tușă: Grozea, N. Ionescu și 
Matei.

0 Și duminică a plouat cu... 
stele. Calificativul maxim 
(cinci stele) l-au primit arbi
trii Aurel Bentu, Gh. Limona 
și Z. Drăghici.

0 în clasamentul golgeteri- 
lor conduce Dumitrache (Di
namo București) cu 14 goluri 
marcate — 1 din 11 m — 
fiind urmat de Oblemeneo 
(„U“ Craiova) — 2 din 11 m — 
și Voinea (Steaua) — 1 din 
11 m — cu cite 12 goluri, Tu- 
fan (Farul) și Neagu (Rapid) 
cu cite 11 goluri, Oprea („U" 
Cluj) — 3 din 11 m — și Gro
zea (Petrolul) — 1 din 11 m — 
cu cîte 10 goluri, Petescu 
(U.T.A.), Oaidă (Progresul) — 
2 din 11 m — și D. Ene (Di
namo Bacău) cu cîte 8 goluri.

Autobuzul București — Ce
luloza Călărași 5—0 (3—0)

I.M.U. Medgidia — Unirea 
Mănăstirea 3—0 (1—0)

Marina Mangalia — I.T.C. 
Constanța 0—0

Petrolul Videle — Flacăra 
roșie București 1—0 (0—0)

Sirena București — Ideal 
Cernavodă 2—0 (2—0)

Aurora Urziceni — Olimpia 
Giurgiu 2—0 (1—0)

Electrica Constanța — Ci
mentul Medgidia 3—2 (1—0)

(Corespondenți: O. Guțu, K. 
Avram, I. Cioboată, V. Pancu, 
M. Voicu, D. Diaconescu, 
Gafiuc și E. Petrea).

ii.

12.
13.

14.
15.
16.

io. Min. Bocșa 22 10 2 10 33-41 22
Progresul Strehaia

25—3622 8 5 9 21
St. r. Plenița

22 9 2 11 28—30 20
Dun. Calafat 22 9 2 11 31—42 20
Victoria Tg. Jiu

22 7 5 10 31—25 19
Șoimii Tim. 22 5 7 10 17—33 17
Auto. Cv. 22 5 7 10 18—35 17
Energ. Tr. Severin

22 7 2 13 26—43 16

Etapa viitoare : Progresul Stre- 
haia — Minerul Motru, Voința 
Lugoj — Minerul Anina, Metalul 
Topleț — Șoimii Timișoara, Auto- 
rapid ' ~ ' ' - •
U.M. 
peni, 
roșu 
verin 
tori a 
Bocșa.

Craiova — Furnirul Deta. 
Timișoara — Minerul Lu- 
Dunărea Calafat — Steagul 
Plenița, Energetica Tr. Se- 

— Victoria Tg. Jiu, Vic- 
Caransebeș — Minerul

SERIA A VI-A
v. — Mi-

53 DE ECHIPE ÎN COMPETIȚIE
In organizarea Consiliului 

municipal Timișoara al Organi
zației pionierilor, In localitate 
s-a desfășurat o competiție de 
fotbal rezervată selecționatelor 
de școli generale.

Competiția s-a bucurat (ca tot
deauna cînd este vorba de fot
bal) de un frumos succes de 
participare — 53 de echipe — 
si de public, la fiecare meci 
asistînd sute de spectatori.

Un prim clasament, pe cate
gorii de vîrstă. arata astfel :

Clasele III—IV : 1. Liceul
6 ; 2. Școala generală nr. 9 ; 3. 
Școala generală nr. 3.

Clasele V—VII:. 1. Școala gene
rală nr. 16 ; 2. Școala generală 
nr. 7 ; 3. Liceul nr. 5.

nr.

în : 
rală : 
nr. 7 _ . ... ...... ...
gătoare este și campioană 
municipiu.

Clasele a VIII-a : 1. Școala ge
nerală nr. 8 ; 2. Școala generală 
nr. 14 ; 3. Școala generală nr. 12.

In finală : Școala generală nr. 
8 — - ' -------
5—0.

De 
toate 
de elevi calificați în urma unor 
cursuri organizate anul trecut 
ele inițiatorii competiției cu spri
jinul Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport.

dr. PETRU ARCAN, 
coresp. principal

meci final : școala gene
ric. 16 — Școala generală

6—0 (1—0). Echipa invin- 
pe

Școala generală nr. 14 

notat încă un amănunt : 
meciurile au fost arbitrate

CLASAMENT

1. I.M.U. Medgidia
15 6 1 47-11 3622

2. Ș.N.O, 22 14 2 6 50—17 30
3. T.U.G. BUC. 22 11 6 5 36—11 23
4. Autobuzul Buc.

22 9 9 4 38—22 27
5. Clm. Medgi. 22 9 7 6 36—29 25
6. FI. r. Buc. 22 9 7 6 26—24 25
7. Elec. C-ța 22 9 4 9 35—27 22
8. Olimpia Giurgiu

22 8 5 9 35—33 21
9. Marina Mangalia

22 6 9 7 25—29 21
10. I.T.C. C-ța 22 5 9 8 15—26 19
11. Petrolul Videle

22 7 4 11 22—38 18
12. Celuloza Călărași

22 7 4 11 19—46 18
13. Ideal Cernavodă

22 5 7 10 21—40 17
14. Sirena Buc. 22 6 4 12 29—37 16
15. Unirea Mănăstirea

21 6 2 13 14—36 14
16. Aurora Urziceni

21 4 5 12 19—39 13

Etapa viitoare î I.M.U. Medgi
dia — Cimentul Medgidia, 
Marina Mangalia — Aurora 
Urziceni*  Autobuzul București — 
Flacăra roșie București, Celuloza 
Călărași — S.N. Oltenița. Ideal 
Cernavodă — Petrolul Videle, E- 
lectrica Constanța — I.T.C. Con
stanța, Sirena București — T.U.G. 
București, Unirea Mănăstirea — 
Olimpia Giurgiu.

SERIA A IV-A

Chimia

Metalul Copșa Mică 
nerul Ghelar 2—0 (1—0)

Arieșul Cîmpia Turzii — 
Arieșul Turda 2—1 (0—1)

Aurul Zlatna — Mureșul 
Luduș 8—0 (4—0)

Metalul Aiud — Soda Ocna 
Mureș 1—0 (0—0)

Progresul Sibiu — Știința 
Petroșeni 1—1 (1—1)

Aurul Brad — Tehnofrig 
Cluj 1—0 (1—0)

Minerul Baia de Arieș — 
Mureșul Deva ('meciul s-a în
trerupt în min. 18 din cauza 
timpului nefavorabil, la sco
rul de 0—1).

Victoria Călan — A.S.A. Si
biu 2—1 (1—1)

(Corespondenți: M. Faliciu, 
L. Donciu, N. Băișan, P. Au
rel, Gh. Topîrceanu, 
san, I. Abrudeanu și 
ther).

M. Su- 
A. Gun-

CLASAMENT

1. Aurul Zlatna 22 12 4 6 43-23 28
2. Șt. Petroșeni 22 10 8 4 35-15 28
3. Met. Copșa M.

22 10 8 4 40-23 28
4. Aurul Brad 22 11 3 8 28'32 25
5. Vict. Călan 22 11 2 9 37-33 24
6. Min. Ghelar 22 11 1 10 32-34 23
7. Mureșul Deva 21 9 4 8 24-23 22
8. Arieșul C.T. 22 8 6 8 24-23 22
9. A.S.A. Sibiu 22 8 5 9 29-26 21

10. Met. Aiud 22 9 3 10 34-35 21
11. Arieș. Turda 22 8 4 10 29-28 20
12. Soda Oc. M. 22 8 4 10 36-36 20

Torpedo Zărnești — Medi
cina Tg. Mureș 3—1 (2—1)

Chimica Tîrnăveni — Lem
narul Odorheiul Secuiesc 0—3 
(0—1)

Minerul Bălan — Coloram 
Codlea 2—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Uni
rea Cristuru Secuiesc 7—0 
(2-0)

Chimia Făgăraș — Voința 
Tîrnăveni 2—0 (1—0)

Carpați Brașov — Vitrome- 
tan Mediaș 5—2 (2—0)

C.F.R. Sighișoara — Avîn- 
tul Reghin 0—3 (0—1). (Me
ciul s-a jucat. Ia Odorheiul 
Secuiesc)

Chimia Or. Victoria — Trac
torul Brașov (amînat pentru 
23 aprilie).

(Corespondenți: C. Chiriac, 
Al. Ganea. I. Sfeclă, Gh. Brid- 
tă, B. Stoiciu și I. Hirșu).

CLASAMENT

1. Chim.
2. Oltul

Făg. 22 17 1 
Sf. Gh.

< M-n 35

22 11 7
Odorhej

22 11
21 10

Reghin 22 11
6. Chim. Tîrnăveni

22 11
7. Torp. Zărnești

22
22
22
22
22
22
21
22

22
22

3. Lemn.

4. Tract.
5. Av. :

Bv.
4
5
3

2

4 45-22 29

26

8. Carpați Bv.
9. Un. Crlstur

10. Med. Tg. M.
11. Color. Codlea
12. Vitro. Mediaș
13. Chim. Vict.
14. V. Tirnăveni
15. Min.
16 CFR

8 6 8 30-32 22
778 29-33 21
8 4 10 34-33 ’0
688 26-29 20
7 5 10 26-17 19
8 3 11 24-39 19
7 5 9 24-41 19
7 2 13 23-42 16
6 5 12 28-42 15
6 3 13 22-47 15

Bălan
Sighiș.

viitoare : Coloram CodleaEtapa
— Chimia Făgăraș, Chimica Tir
năveni — Carpați Brașqv, Vitro- 
metan Mediaș — C.F.R. Sighi
șoara, Chimia Orașut Victoria — 
Torpedo Zărnești. Tractorul Bra
șov — Unirea Cristuru Secuiesc 
Medicina Tg. Mureș — Minerul 
Bălan. Avîntul Reghin — Oltul 
Sf. Gheorghe, Lemnarul 
heiul Secuiesc — Voința 
veni.

ȘEDINȚĂ DE LUCRU.

Odor- 
Ttrnâ-

IERI,
LA F. R. FOTBAL

Ieri dimineață a avut loc la 
sediul F. R. Fotbal o ședință 
de lucru, la care au participat 
antrenori de divizia A.

Din partea Colegiului cen
tral de antrenori au prezentat 
informări Emerich Vogi (AS
PECTE PRILEJUITE DE DES
FĂȘURAREA CAMPIONA
TULUI NAȚIONAL) și An
gelo Niculescu (DESPRE PRE
GĂTIRILE ECHIPEI ROMÂ
NIEI ÎN VEDEREA MECIU
LUI CU ELVEȚIA).

LOTO - PRONOSPORT

Matei, președintele Colegiului 
județean al arbitrilor de fotbal, 
care ne-a asigurat că pe plan 
local vor fi cregțe toate condi
țiile pentru ca participanții la 
curs să se simtă cit mai bine.

Iată, deci, că prin concursul 
pe care sint chemați să-l dea 
la buna organizare a cursului 
amintit, s-a ivit un prilej ca 
arbitrii de fotbal din Piatra 
Neamț să fie și ei băgați în sea
mă de Colegiul central. Căci în 
rest... în rest existența lor 
trece, deseori, neobservată cînd 
se fac delegările de arbitri. Deși 
se bucură. în general, de res
pect și autoritate printre colegii 
lor, deși nu s-au primit recla- 
mații pentru calitatea arbitra
jelor prestate de ei. cavalerii 
fluierului din Piatra Neamț 
(9 dintre ei fac parte din lotu
rile republicane) sint mult prea 
puțin folosiți. Așa, de pildă, Mi
hai Socrate nu primise, în pri
mele cinci etape ale returului, 
nici o delegare, iar Constantin

Ion Orghidan și Gh.Corbu,
Duțu — ultimul a arbitrat, cu 
bune rezultate, chiar meciuri 
de divizia A - aveau cîte o sin
gură delegare. însuși președin
tele Colegiului județean al ar
bitrilor, E. Matei, se afla in 
aceeași situație, beneficiind de 
două delegări la linie (o 
din cauza indisponibilității 
coleg al său).

împărtășind întrutotul 
mulțumirea exprimată de 
ședințele Colegiului județean 
Piatra Neamț față de acest tra
tament, sperăm că Colegiul cen
tral va lua măsurile necesare 
pentru îndreptarea situației de
scrise. N-avem atit de mulți ar
bitri de fotbal buni ca să ne 
permitem să-i ținem pe unii 
dintre ei în postura de veșnice 
rezerve, chiar dacă sint dintr-un 
oraș mai depărtat de Capitală.

I. MITROFAN

I.R.A. Cimpina — Mașini 
unelte București 2-0 (0-0)

Comerțul Alexandria — 
C.I.L. Rm. Vîlcea 3-0 (2-0)

Carpați Sinaia — Caraiman 
Bușteni 1-1 (1-0)

Progresul Balș 
Tr. Măgurele 0-0

Prahova Ploiești — Tehno- 
metal București 1-0 (0-0)

Minerul Cîmpulung Muș- 
cel — Mușcelul Cîmpulung 
0-1 (0-1)

Voința București — Meta
lul Tîrgoviște 0-1 (0-1)

Unirea Drăgășani — Pro
gresul Corabia 2-1 (2-0)

(Corespondenți : C. Vîrjo- 
ghie, M. Bizon, P. Popa, D. 
Paraschiv. Șt. Ionescu, D. Kă- 
dulescu, H. Rudi, D. Denghel).

IN ATENȚIA
ClȘTIGATORILOR 

DE LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

DIN 20 APRILIE 1969

dată 
unui

ne- 
pre ■

CLASAMENT

1. Met. Tîrg. 22 15 6 1 57—21 36
2. Carpați Sin. 22 13 5 4 31—21 31
3. Prâh. PI. 22 12 3 7 40-22 27
4. Caraiman Bușteni

22 10 7 5 36—22 27
5. Com. Alex. 22 11 4 7 38-26 ?6
6. Chim. Tr. Măgurele

22 9 6 7 27—29 24
7. Teh. Buc. 22 9 5 8 35—33 23
8. Progr. Cb. 22 9 5 8 26—25 23
9. Voința Buc. 22 9 4 9 50—28 22

10. I.R.A. Cîmp. 22 9 4 9 32—22 22
11. Muscelul C. lung

22 7 4 11 17-40 18

17

4 12 16—38 16

12. Mașini unelte București
22 5 7 10 27-29

13. Unirea Drăgășani
22 6

14. C.I.L. Rm. Vtlcea
22 5

15. Progr, Balș 22 5
13 17—43
13 20—51

14
14
12

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face la oricare a- 
genție LOTO-PRONOSPORT 
pînă în ziua de joi 24 aprilie 
1969, la ora 13,00, în orașele 
de reședință județeană și pînă 
miercuri 23 aprilie 1969, la 
ora 13,00 în celelalte loca
lități.

Omologarea va avea 
sîmbătă, 26 aprilie 1969.

Plata premiilor se va 
astfel :

In Capitală, începînd 
marți 29 aprilie 1969, 
casieriile proprii LOTO-PRO- 
NOSPORT;

In țară. începînd aproxima
tiv de vineri 2 mai 1969, prin 
casieriile proprii și prin man
date poștale.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul

Pronoexpres de mîine, a cărui 
tragere va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finan- 
țe-Bănci din strada țioamijdi 
nr. 2, cu începere de la qra 
■18,30. Tragerea va fi radiodi
fuzată ; va urma un film ar
tistic.

NOI PREMII MARI 
LA PRONOEXPRES

Premiile concursului Prono. 
expres nr. 16 din 16 aprilie 

1969
loc

face

«e 
prin

EXTRAGEREA Tî Cat. Ii 
0,5 variante a 133.974 lei; pat. 
a Il-ai 92,5 a 1.448 Ifei și 
a IlI-a: 2.595,5 a 51 lei.

a H-a:
109.055

181,5 a 600 lei și

Cat.

Cat. 
lei; 
•at.

1 (133.974 
de Cușe-

EXTRAGEREA 
A: 1 variantă a 
cat. B : 
C : 3.606,5 a 30 lei.

Ptemiul de cat. 
lei) a fost obținut 
rertco Sofia, din Constanța, iar 
eel de la eat. A (109.055 Iei) 
de Voinea Radu din Pitești.



ram OBPA CEI MAI MUK SHOWS Rl PUBfAT TELEX TELEX

„Aveți 
nară, cu 
victoria 
căutați ca — în viitor 
obțineți noi succese, să nu vă 
culcați pe laurii acestei iz- 
binzi". Acestea au fost cuvin
tele marelui campion Tommy 
Kono, acum antrenor, în al 
cărui spirit de observație tre
buie, desigur, să avem încre
dere.

Așadar, România a cucerit 
locul I în clasamentul pe na
țiuni al „Cupei Dunării". Este, 
așa cum s-a mai scris, cel mai 
mare succes al echipei Româ
niei într-o competiție de pres
tigiu, ia care au participat cî- 
teva reprezentative bine co
tate pe plan european. Cum 
.se explică acest rezultat va
loros ? Au fost adversarii 
noștri mai slabi ca altădată ? 
Ne-au avantajat arbitrajele ? 
Vom încerca pe scurt să răs
pundem acestor întrebări. Din 
capul locului trebuie să sub
liniem că toate țările partici
pante au aliniat cele mai bune 
echipe, cu halterofilii cei mai 
în formă la ora actuală. Un
garia, neînvinsă pină acum, 
a venit cu o echipă foarte pu
ternică, dar din 7 concurenți 
numai 4 au terminat întrece
rea. Recordmanul mondial și 
campionul european Imre 
Foldi nu a intrat în între
cere, depășind iimita de greu-

o echipă bună, tî- 
perspective. Meritați 
și felicitările. Dar, 

să

PE CĂI ASPRE CĂTRE STELE//

CU FLORIN GHEORGHIU... DESPRE TURNEUL DE LA MONTE CARLO, APROPIATA CONFRUN- 
---------------------------- ------ ------_. ------------------------------- TITLURILE MONDIALETARE CU ECHIPA IUGOSLAVIEI Șl MECIURILE PENTRU

Intre două competiții șa
histe de amploare, turneul in
ternațional de la Monte Carlo 
și apropiatul meci România 
— Iugoslavia de la Belgrad, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu a făcut o scurtă „escală" 
la redacție. Intîi cîteva cuvinte 
despre concursul de curind 
disputat pe Riviera franceză.

— A fost un turneu foarte 
„tare", cu o participare se
lectă : opt mari maeștri (Smîs- 
Iov, Bronstein, Portisch, Hort, 
Benko, Rossolimo, Lombardi, 
Schmidt) și trei maeștri in
ternaționali (Teschner, Ostoici' 
și Honfi). Caracterizat prin 
partide de mare luptă, 
concursul a marcat evidenta 
diferență valorică între marii 
maeștri și maeștrii internațio
nali. Astfel, după 6 runde. 
Honfi și Ostoici aveau 0 punc
te. Am început concursul bine, 
conducînd după primele 4 
runde. Infrîngerea la Por
tisch, în criză de timp, după 
o partidă în care am deținut 
un substanțial avantaj, și după 
18 ore de joc, a avut efecte 
negative asupra comportării 
ulterioare. Consider deci că 
locul V (înaintea lui Bronstein, 
Benko etc.) este cel meritat. 
Turneul a fost cîștigat de „bă- 
trînul" Smîslov la egalitate cu 
Portisch, dar cu un punctaj 
„Sonneborn" superior. învin
gătorul a prestat același joc 
solid, sigur, fără riscuri, spe-..- 
culînd, mai ales în final, ero
rile microscopice ale adversa-

ANGLIA : Leeds United se 
îndreaptă spre titlu

In campionatul Angliei, după 
etapa de simbătă, pe primul 
loc continuă să se afle Leeds 
cu 63 de puncte, urmată de 
Liverpool — 58 p. si Arsenal 
51 p. Cîteva rezultate mai im
portante : Leeds — Leicester 
City 2—0 ; Liverpool — Ipswich 
Town 4—0 ; Manchester Uni
ted — Burnley 2—0 ; Arsenal 
— Stoke 3—1 ; Sheffield Wed
nesday — Everton 2—2.

• Cu prilejul unei festivi
tăți care a avut loo pe( stadio
nul „Old Trafford", înaintea 
meciului Manchester United — 
Burnley (2—0), jucătorul Geor
ge Best a primit trofeul decer
nat de revista săptămînală 
.France Football". După cum 
se știe, Best a fost desemnat, 
In urma unui plebiscit, cel mai 
bun fotbalist din anul 1968.

BULGARIA: Ț.S.K.A. are 
trei puncte avans

Toate meciurile etapei a 22-a 
s-au încheiat cu victoriile echi
pelor gazdă. într-o partidă mo
destă, liderul Ț.S.K.A. a dispus 

FOTBAL PE GLOB
de Lokomotiv Plovdiv cu 2—1. 
Singurul adversar al echipei 
militare în lupta pentru titlu, 
Levski-Spartak, a suferit o în- 
frîngere la Plovdiv în fața for
mației Trakia cu 2—1, iar po 
teren propriu J.S.K.-Slavia a 
surclasat pe Dunav cu 5—0. 
Alte rezultate : Spartak Pleven
— Akademik 2-0. Cernomoreț
— Marek 2—1, Beroe — Do- 
brudjea 2—0, Botev Vrața — 
Cerno More 1—0. Clasament :

PROGRAMUL SAPTAMINII

Miercuri : Bulgaria — Lu
xemburg (preliminarii C.M.); 
Spania — Mexio (amical) ; 
Israel — Austria (amical) i 
Milan — Manchester United 
(semifinală „C.C.E. ‘ — tur).

Joi : Spartak Trnava — 
Ajax Amsterdam (semifina
lă „C.C.E.", în tur 0—3)

Simbătă : Finala „Cupei 
Angliei" : Manchester City 
— Leicester.

Duminică : Tunisia — Ma
roc (preliminarii C M.) i 
Malta — Austria (amical).

Ț.S.K.A. — 36 p, Levski-Spar- 
tak 33 p ; J.S.K.-Slavia, Cerno 
More și Lokomotiv — 28 p ; 
Beroe — 20 pi Botev, Akade- 
mik, Cernomoreț și Krakra - 
19 d etc v

• în cadrul unui turneu in
ternațional, care se desfășoară 
In prezent la Sofia, echipa ora
șului Sofia a învins eu scorul

mai putut cuceri decît
4. Totuși, rezultatele 

trei clasați pe primele 
(Benedek, Bakos și 

sînt remarcabile. Echi-

tate admisă de regulament, 
Gabor Szarvas și Arpad Ne- 
messanyi au ratat, consecutiv, 
de trei ori și nu au reușit să 
termine concursul. în aceste 
împrejurări, echipa maghiară 
nu a 
locul 
celor 
locuri 
Toth) 
pa Austriei, clasată pe locul 
Ii. a constituit o mare reve
lație. Austriecii s-au întors 
acasă cu o recoltă deosebit de 
bogată : două locuri I și 13 re
corduri naționale ! Formația 
R. F. a Germaniei, mai slabă 
decît în 1968, cînd a ocupat 
locul II, s-a comportat sub 
așteptări la categoriile mici, 
dar foarte bine la cele mari, 
terminînd întrecerea pe locul 
III. Cehoslovacii, cu toții 
olimpici care și-au semnat 
prezența la Ciudad de Mexico 
('mai puțin Zdrajila — retras 
din activitatea competiționa- 
lă), au ocupat doar locul V, 
iar selecționata Bulgariei lo
cul VI, deși 
venit cu toți 
ma mină.

Arbitrajele 
Aceasta este 
mă, exprimată la Floreasca.

Care au fost meritele echi
pei României ? Halterofilii 
noștri au fost, de data aceas
ta, foarte bine pregătiți. So

vecinii noștri au 
sportivii de pri-

au fost 
părerea

corecte, 
unani-

pe

di- 
a- 

re-

rilor. Portisch a avut un finiș 
remarcabil, dispunînd printre 
alții de Bronstein în 20 du 
mutări. în grupa maeștrilor, 
Victor Ciocîltea . s-a compor 
tat bine, ratînd de puțin ca
lificarea pentru primul tur
neu. Clasamentul primelor 
locuri a fost următorul : 1—2. 
Forintos și Tatai 8* */2  P, 3. Cio
cîltea 7>/2 p.

Echipa campioană a țării 
noastre la volei masculin, Steaua, 
a susținut cele două meciuri 
din cadrul semifinalelor C.C.E. 
cu Brabo Anvers. In primul joc, 
desfășurat simbătă la Anvers, 
Steaua a obținut victoria cu 3—0 
(3, 9, 7). Revanșa, care s-a 
disputat tot în Belgia, la Zol- 
der, s-a încheiat, de asemenea, 
cu victoria campionilor noștri, 
la același scor : 3—0 (6, 10, 6). 
In semifinalele competiției, 
voleibaliștii de la Steaua vor 
avea ca adversar pe Spartak 
Brno.

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Los 
Angeles (California), echipa 
masculină de ștafetă 4x100 yarzi 
a Colegiului San Jose (John 
Davis, Ronnie Ray Smith, John 
Carlos, Kirk Clayton) a fost 
cronometrată cu timpul de 39,5. 
Proba de săritură în lungime 
a revenit lui Jerry Proctor cu 
7,95 m, iar cea de aruncarea 
greutății lui Steve Marcus cu 
19,53 m.

Meciul cu puternica forma
ție iugoslavă, care aliniază nu 
mai puțin de 7 mari maeștri, 
preocupă in mod special 
multiplul nostru campion.

— Întîlnirea va fi foarte 
ficilă, jucătorii iugoslavi 
vînd o valoare mondială 
cunoscută și fiind în nenumă
rate rînduri pe locul II în 
lume. Trebuie spus că și for
mula de disputare îi avanta
jează, deoarece la 10 mese 
calculul hîrtiei este net favo
rabil gazdelor, în comparație 
cu formula olithpică de 4 ju
cători.

Sper ca toți coechipierii mei 
să se mobilizeze la maximum 
și să reușească un rezultat de 
prestigiu...

Deoarece două mari eveni
mente șahiste, meciurile pen
tru titlurile supreme, sînt in 
curs de desfășurare^ polari- 
zind atenția iubitorilor „spor
tului minții", așteptăm din 
partea fostului campion mon
dial de juniori un pronostic 
competent.

— Un clasic latin, mi se 
pare Seneca, spunea: „Spre 

de 2- 0 (0—0) selecționata ora
șului Praga. Golurile învingă
torilor au fost marcate de Stan
kov (min. 72) și Kocev (min. 89).

T. H.

ELVEȚIA : Derby nedecis

Derbyul etapei a 20-a a cam
pionatului elvețian, disputat la 
Lugano între formațiile Luga
no și Lausanne, s-a încheiat la 
egalitate : 1—1. Alte rezultate : 
Servette Geneva — Bienne 1- 0; 
Lucerna — Chaux de Fonds 
3—1 ; St. Gali — Belinzona 
1—1 : Sion — Grasshoppers 
Zurich 2—1 ; Basel — Young 
Boys 2—0 ; Zurich — Winter
thur 1—0.

In clasament conduc Lausan
ne și 
mate 
25 p.

Lugano cu cite 26 p, ur- 
de Young Boys, Basel — 
eto.

GRECIA :
Fruntașele învingătoare

După 28 de etape, pe primul 
Ico în clasament se află for
mația Panathinaikos cu 75 de 
puncte, urmată de OJympiakos 
— 70 p, A.E.K. — 65 p, Aris,

etc. Rezultate 
etapa a 28-a :

p 
în

Paok - 61 
înregistrate
Panathinaikos — Chalkis 1—0 ; ' 
A.E.K. — Heraklis 3—0 j Olym- 
piakos — Saloniki 2—1 ; Pieri- 
kos — Ethnikos 2—0; Egaleo 
— Vyzas 2—1 ; Panseraikos — 
Apollon 3—01 Trikala — Le
mesos 3—1 ; Veria — Pani®- 
nios 3--0.

SPANIA : Real Madrid a 
cîștigaf campionatul

S-a încheiat 
Spaniei. Titlul de 
revenit formației 
clasată pe primul

Au urmat-o în clasa-

campionatul 
campioană a 
Real Madrid, 
loo cu 47 cie

puncte.

TURNEUL DE POLO DE LA NISA

VICTORIE DIFICILA (7-6) IN EAJA SPANIEI
NISA, 21 (prin telelon). In 

cel de al treilea meci pe care 
l-a' susținut în cadrul turneului 
internațional de polo, selecțio
nata României a întrecut la li
mită echipa Spaniei, care are 
în alcătuirea ei cîțiva excelenți 
(Fortuny, Cardellach) înotători : 
7-6 (1-2, 2-0, 2-1, 2-3). Repre
zentativa română a avut 5 eli
minări (față de cele 4 ale spa
niolilor) și a primit două goluri 
de la mare distanță.

Arbitrul francez Angella a 
condus următoarele formații : 

luția adoptată în ultima vre
me, pentru antrenamente la 
cluburi (Dinamo și Steaua) a 
fost salutară. Colectivul 
antrenori compus din 
Achim, Al. Cosma, Gh. 
năilescu, coordonat de antre
norul emerit Ștefan Petrescu și 
de secretarul general al fede
rației, Lazăr Baroga, și-a fă
cut pe deplin datoria. Am re
marcat și faptul că sportivii 
noștri au fost foarte bine con
duși în întreceri și, ca ur
mare, ei au avut foarte puți
ne ratări, obținînd rezultate 
bune și numeroase recorduri 
personale. Rămîne ca această 
muncă fructuoasă să fie con
tinuată. în acest an, haltero
filii români mai au numeroa
se prilejuri să se afirme, atît 
în competițiile interne, cît și 
în cele internaționale.

Zoro Fiat, Victor Rusu. Ma
rin Cristea, Ștefan Pintilie, 
Gh. «Mincu- și, îndeosebi, Fiți 
Balaș, care și-a făcut o fru
moasă reintrare după un an 
de pauză, vor trebui să con
firme startul bun luat în acest 
an. în atenția lor și a antre
norilor va trebui să stea, în 
permanență, îmbunătățirea re
zultatelor la ..aruncat" și, în 
special, Ia „smuls", unde sîn- 
tem — după părerea tuturor 
specialiștilor — deficitari.

de
Șt, 

Mă-

lon OCHSENFELD

stele se ajunge pe căi aspre".
Acest dicton este caracteris

tic pentru disputele între Pe
trosian — Spasski și Gaprin- 
dașvili — Kușnir. Sînt con
fruntări titanice, nemiloase, în 
care cea mai măruntă eroare 
poate fi fatală. Favoriții mei 
în această dispută sînt Spasski 
și Gaprindașvili. Din păcate, 
in prima partidă a meciului 
masculin. Boris Spasski nu a 
evoluat la valoarea lui obișnu
ită, adoptînd un plan eronat 
de joc. Am credința că-și va 
reveni și va cuceri laurii iz- 
bînzii. în privința fetelor este 
foarte greu de dat un pronos
tic. întrucît nu cunosc prea 
bine jocul Alei Kușnir. Dar 
faptul că scorul este strîns do
vedește un echilibru valoric 
și promite o luptă acerbă și 
interesantă. Doresc ca din a- 
ceste confruntări să apară nu
meroase partide frumoase, in 
teresante, originale și instruc
tive, care să îmbogățească pa
trimoniul șahist.

Timpul lui Florin Gheor
ghiu este foarte prețios. Pre
gătirea pentru partidele cu 
Gligorici cere o muncă minu
țioasă, mai ales că scorul din
tre ei este pină acum de 3—3. 
Dorind succes echipei Româ
niei in această confruntare 
directă cu vicecampioana o- 
limpică sperăm că la masa 1 
vom înregistra un scor favo
rabil culorilor noastre.

Mihai SAVEL

C.C.E. IA vom

Fază din meciul Milan — Roma (1—0) din campionatul italian. Sor- 
mani (nr. 9) și portarul Ginulfi (Roma).

Telefoto: A.P.-Agerpres

ment echipele: Las Palmas -■ 
38 p, Barcelona — 36 p, Saba- 
dell — 32 p, Valencia — 31 p, 
Atletico Madrid — 30 p etc 
In ultima etapă, Real Madrid 
a cîștigat în deplasare cu sco
rul de 1—0 în fața echipei Las 
Palmas. Alte rezultate: Elche 
— Deportivo Coruna 2—0 ; Gra
nada — Atletico Bilbao 1—0; 
Atletico Madrid — Real So- 
ciedad 1—0 ; Pontevedra — Sa- 
badell 0—0.

PORTUGALIA: Benfica a 
mai pierdut un punct

ROMANIA : Frățilă (Cheța) - 
Popa 2, Zahan 1, Zamfirescu 1, 
Popescu 1, Firoiu 2, Szabo, No
vac, Mihăilescu, Marica ; SPA
NIA : Franck — Rubio 3, Jane 
2, Fortuny 1, Ibern, Sans, Mon- 
sonis, Canovas, Cardellach, Ru- 
bicoa, Linos.

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Cuba 9-7 (1-1, 0-2, 4-1, 4-3) ; 
Cuba - Italia 5-5 (3-1, 1-1, 0-2, 
1-1) ; Iugoslavia — Spania 6—2 
(1-1, 3-0, 1-1, 1-0). La ora închi
derii ediției, echipa română în- 
tîlnește formația Cubei.
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Campionatele internaționale de gimnastică ale României

A

Tradiționala competiție inter
națională de gimnastică organi
zată anual de federația noastră 
de specialitate, Campionatele 
internaționale, a fost progra
mată pentru zilele de 25—27 
aprilie, inaintea disputării celor 
mai importante întreceri conti
nentale, europenele feminine și 
masculine de la Landskrona, 
respectiv Varșovia. Așadar, la 
finele acestei săptămini, o nouă 
ediție, a 12-a, a acestui concurs

Un succes pe care-l doream mai net
însemnări despre meciul juniorii bulgari

Tinerii juniori români, gata pentru concurs...

la o 
între- 
mult 

femi- 
de e-Victoria obținută 

română, deși la o dife- 
de numai 1,55 p, a fost 
clară, reflectată între 
și de clasarea gimnaș-

Și întîlnirea dintre echipele 
de juniori ale României și 
Bulgariei s-a încheiat cu suc
cesul gazdelor, nu însă 
diferență atît de clară, 
cerea băieților a fost 
mai disputată decît cea 
nină. ’................. ..
chipa 
rență 
totuși 
altele 
tilor români pe primul loc la 
4 din cele 6 probe (sol, cal, 
sărituri și bară). Dacă ne bu
cură succesul pe echipe, 
care confirmă progresul în
registrat în ultima vreme de 
echipa de juniori a României, 
nu ne putem declara mulțu
miți (exceptîndu-1 doar pe 
învingătorul concursului, Dan 
Grecu) de comportarea indi
viduală a tinerilor noștri gim- 
naști. Patru gimnaști bulgari 
îl urmează pe Grecu In cla
samentul individual compus 
și faptul ilustrează convingă
tor superioritatea, la acest ca
pitol, a sportivilor oaspeți- Cî
teva observații despre con
fruntarea dintre echipele Ro
mâniei și Bulgariei!

Sol: exercițiile juniorilor 
români au avut o valoare mai

1—01 Sporting — San Joanen- 
se 2—11 Benfica — F.C. Porto 
0—01 Setubal — Guimaraes 
l—l | Braga — C.U.F. 1-1. Cla
sament : Benfica Lisabona 35 p, 
(un meci mai puțin jucat), F.C. 
Porto — 35 p, Guimaraes — 
34 p, eta.

UNGARIA : Ujpesti Dozsa 
— Vasas 4—2

Pecs
2-1 |
4—9.
13 p,

Etapa a 7-a: Ujpesti Dozsa
— Vasas 4—2 ; Ferencvaros — 
Salgotarjan 3—1 ; Komlo — 
Szombathely 1—1 ; Dunaujvaros
— Egyetertes 1—0 ; Tatabanya
— Eger 4—1 | M.T.K. — “ 
3—0 : Csepel — Honved 
Gyor Raba — Diosgyor 
Clasament : Ujpesti Dozsa 
Ferenovaros — 12 p, M.T.K. 10 
p, eta 

Etapa a 25-a : Varzim —. To- 
mar 2—1 | Atletico — Leixoes

Toma HRISTOV

40368
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de tradiție. Și-au dat intîinire, 
in capitala țării noastre, gim- 
naști din R.P. Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Franța, R.D. Germa
nă, R.S.F. Iugoslavia și R.P. Un
gară. Vor participa, bineînțeles, 
cei mai buni reprezentanți ai 
gimnasticii românești. Pină ieri 
la prinz, la comisia de organi
zare iși anunțaseră participarea 
nominală gimnaștii din Franța 
(Christian Guyfroi, Christian 
Deuza, Franțoise Nourry, Do- 

ridieată din punct de vedere 
al elementelor de dificultate, 
iar execuțiile — mai corecte. 
Nicolae Oprescu și Radu Bra- 
nea (cu 9,60 și, respectiv, 9,50 
p) au fost cei mai buni. De re
marcat că 10 sportivi au pri
mit la această probă note de 
peste 9.

Cal cu minere: ambele e- 
chipe au concurat slab, bri
gada de arbitri acordînd doar 
4 note peste 9. Gimnastul ro
mân Dan Grecu a avut o com
portare remarcabilă, cîștigînd 
cu 9,50. L-au urmat în clasa
ment 3 gimnaști oaspeți.

Inele: se impun tinerii spor
tivi bulgari, mai omogeni și 
mai siguri în execuții. Dan 
Grecu s-a luptat de unul sin
gur cu un grup valoros de ad
versari, reușind să cîștige din’ 
nou, în timp ce ceilalți colegi 
ai săi ne-au demonstrat că 
n-au suficientă forță și n-au 
putut participa la disputa pen
tru primele locuri.

Sărituri: ambele echipe se 
angajează într-o luptă dîrză, 
punctată de multe sărituri ex
celente, ceea ce și explică 
punctajul ridicat la această 
probă. Așteptam și sărituri 
cu șurub, dar probabil că gim
naștii au amînat prezentarea 
lor pentru un alt prilej.

La paralele se impune din 
nou Dan Grecu (cîștigător cu 
9,60) urmat de Ivo Dunev, cel 
mai bun component al echipei 
oaspe, care, deși cu un exer
cițiu mai valoros, a obținut 
9,55, fiind penalizat pentru 
unele greșeli de execuție Din 
nou lipsită de forță, echipa 
noastră cedează întîietatea, la 
acest aparat, formației oaspe.

La bară fixă ambele echipe 
obosite de eforturile solicitate 
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minique Lauvard), Iugoslavia 
(Ivica Hmjelovec, Ramie Mus
tafa, Ruza Skenderovic, Zorica 
Miiadinovic) și Ungaria (Oro- 
szi și Gall - fete, Berczi și Her
zog — băieți).

Vineri, de la ora 17,30, con
cursul prevede exerciții liber 
aleso băieți, simbătă, de Ia ora 
17,00, exerciții liber alese fete, 
iar duminică dimineața (ora 10), 
concursul primilor clasați pe 
aparate.

de cele aproape 6 ore de con
curs, slăbesc vizibil atît la ca
pitolul execuție, cît și la ți
nută. Din păcate, ca urmare 
a acestei oboseli, un gimnast 
bulgar se accidentează la a- 
cest aparat.

Cîteva rezultate tehnice din 
concursul masculin! echipe: 
România 275,75 p; Bulgaria 
274,20 p; individual compus: 
Dan Grecu (România) 56.50 p; 
Ivo Dunev (Bulgaria) 55,30 p; 
Galin Ivanov (Bulgaria) 55,15 
p; Gheorghi Todorov (Bulgaria) 
54,65 p; Petre Petrov (Bulga
ria) 54,50; Nicolae Oprescu 
(România) 54,45 p.

prof. Ion SABAU

Floretistele românce pe locul I
in turneul de la Minsk

MINSK, 21 (prin telefon). în 
localitate au continuat între
cerile din cadrul turneului 
internațional feminin de flo
retă, cu meciurile pe echipe.

Reprezentativa României a 
făcut parte din aceeași grupă 
cu echipele Poloniei și R.S.S. 
Bieloruse (II). în primul meci 
floretistele țării noastre au 
obținut o victorie lejeră, cu 
9—2, la Bielorusia (II): Szabo 
și Vicol cîte 3 v, Stanca 2, Ar- 
deleanu 1. După aceea, Polo
nia a dispus și ea de 
sia II, Ia tușe, astfel 
calificat mai departe 
României și Poloniei.

Bieloru- 
că s-au 

echipele

în triunghiularul de tir de la Sofia

Trăgătorii români au ciștigat 6 probe 
din cele 8 disputate pină acum

telex). — Du- 
la Sofia un

SOFIA, 21 (prin 
minică a început 
concurs internațional de tir la 
care participă sportivi din Ro
mânia, R. D. Germană și Bul
garia. în ciuda timpului nefa
vorabil, au realizat performanțe 
remarcabile Ion Tripșa la pistol 
viteză, Șt. Caban la armă stan
dard — 578 p (recordul mondial: 
576 p), Magda Borcea la armă 
standard — 564 p, aproape de 
recordul european (566 p). Se 
cuvine să menționăm și perfor
manța campionului bulgar M.

locul doi

la Long
George

Q La Berkeley (California), 
Clarence Johnson a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
2,14 m. Campionul olimpic Dick 
Fosbury s-a clasat pe 
cu 2,08 m.

© în concursul de 
Beach (California), 
Frenn s-a clasat pe primul loc 
în proba de aruncarea cioca
nului cu rezultatul 
iar Frank Covelli 
învingător în proba 
rea suliței cu 77,,9

de. 65,51 m, 
a terminat 
de arunca-

In cadrul pregătirilor pen 
tru campionatele europene 
de box, la Praga s-au întil- 
nit selecționatele Cehoslova
ciei și Angliei. Victoria a re
venit pugiliștilor cehoslovaci- 
cu scorul de 12—8.
H

Ultima finală — proba de 
dublu mixt — din cadrul tur
neului „open" de tenis de la 
Monte Carlo a revenit cu
plului francez Franțoise 
Durr - Jean Claude Barclay, 
care a dispus cu 6—4, 6-4 de 
perechea Ann Jones (Anglia) 
- Fred Stolle (Australia).

Competiția internațională 
ciclistă „Marele premiu Ei- 
bar” s-a încheiat cu victoria 
rutierului francez Jacques 
Anquetil. în clasamentul ge
neral, Anquetil a fost urmat 
de spaniolii F. Gabica la 
32,0 și M. Diaz la 40,0. R. 
Poulidor (Franța) a ocupat 
locul 7 la 4:08,0, iar englezul 
Wright s-a clasat pe locul 
11, la 10:10,0 de învingător. 
■

Proba de simplu 
din cadrul turneului 
nis de la Houston a 
jucătorului iugoslav
Franulovici. în finală,, Fra- 
nulovici l-a învins cu 7—5, 
6—3, 6—2 pe mexicanul Ra
fael Osuna. învingătorul eli
minase pe Graebner (S.U.A.) 
în semifinale, cu 6-4, 3—6, 
6-2, 6-4.

bărbați 
de te- 
revenit 
Zeliko

Proba masculină de slalom 
din cadrul concursului inter
național de schi de la Ver- 
bier a fost cîștigată de el
vețianul Kurt Huggler, cu 
1:55,54. Pe locurile următoa
re : Bernhard Russi (Elve
ția) — 1:56,46 și David
Zwilling (Austria) — 1:56,55.

La feminin, victoria a re
venit schioare! franceze 
Franțoise Macchi cu 2:01,48, 
urmată de austriaca Julia 
Spettel - 2:03,0.

întîlnirea de tenis dintre 
echipele Japoniei și Filipi- 
nelor, disputată la Tokio în 
cadrul semifinalelor „Cupei 
Davis" (zona asiatică, gru
pa A), s-a încheiat cu vic
toria gazdelor cu scorul de 
5-0.

în ultimele două partide 
de simplu, Watanabe l-a în
vins cu 6—3, 6—4, 6—4 pe 
Eddy Cruz, iar Yanagfea dis
pus cu 6—1, 6—1, 6—2 de 
Raymondo Deyro.

Jochen Rindt
învingător la Pau

Competiția automobilistică 
„Marele Premiu de la Pau" 
(formula II) s-a încheiat cu vic
toria sportivului austriao , Jo
chen Rindt, pe o mașină 
tus-Ford“ : 193,200 km în lh
34:09,0 ; 2. Jean Pierre Beltoise 
(„Matra-Ford") — lh 35:11,1 j 3. 
Piers Courage („Brabham'1) — 
lh 35:19,5.

în turul următor, România 
format o grupă împreună 

Ungariei și 
Din nou

a 
cu formațiile 
R.S.S. Ucrainiene. 
victorii: 9—1 la Ucraina (Vi
col și Stanca cîte 3 v, Szabo 
2, Ardeleanu 1) și 9—7 la Un
garia (Szabo și Vicol cîte 3 v, 
Ardeleanu 2 și Stanca *J^c-  
tiv Vadasz și Karolfy cTieS și 
Saray).

în finală, flortetistele rfoas- 
tre au întrecut prima echipâ 
a Bielorusiei (practic o ve
ritabilă reprezentativă a 
U. R.S.S.) cu 9—6, cîștigînd 
astfel turneul.

Vom reveni cu amănunte.

Coen, care a egalat recordul 
mondial și pe cel olimpic la 60 
focuri culcat (598 p).

Iată rezultatele tehnice : 60
focuri culcat femei : 1. I. Soare 
594 p; 2. I. Stoianova (B) 587 p;
3. • L. Arabadjiiska (B) 586 p ;
4. A. Goreti 585 puncte ;
60 focuri culcat juniori: 1. Mag
da Borcea 581 p ; 2. P. Șoporea- 
nu 577 p ; 3. A. Novoselski (B) 
574 p ; 4. S. Lupașcu 574 p ;
60 focuri pistol liber: G. Schrei
ber (R.D.G.) 553 p ; 2. D. Denev 
(B) 551 p ; 3. H. Feldman
(R.D.G.) 547 p ; 60 focuri culcat 
bărbați : 1. M. Coen (B) 598 p ;
2. P. Gorevski (R.D.G.) 597 p ;
3. N. Rotaru 595 p ; 3 x 20 armă
standard — bărbați : 1. Șt. Ca
ban 578 p ; 2. M. Coen 574 p ; 
3. P. Sandor 572 p ; 4. N. Rota
ru 571 p ; 5. M. Ferecatu 565 p ; 
3 x 20 armă standard — juniori ; 
1. Magda Borcea 564 p ; 2. G. 
Lemberov (B) 561 p ; 3. A. No
voselski 554 p ; 4. S. Lupașcu 
548 p ; 3 x 20 armă standard — 
femei : 1. A. Goreti 561 p ; 2. A. 
Pelova (B) 560 p ; 3. Mariana 
Borcea ~~~ _ Z
bărbați : 1. I. Tripșa 594 p ; 2. 
V. Atanasiu 591 p ; 3. I. During 
(R.D.G.) 588 p ; 4. M. Roșea 
584 p.

3 x 20 armă standard — 
: 2. A.

555 p ; pistol viteză 
; 2.

SITTENDORF (Austria). 
In etapa I a campionatu
lui mondial de motocros 
(clasa 500 cmc), disputată 
în localitate, victoria i-a 
revenit suedezului Bengt 
Aeberg, care a pilotat o 
motocicletă Husqvarna 
400. Iată, in fotografie, un 
spectaculos viraj „in plu-
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