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PUBLICĂ IN JURUL
CONDIȚIEI SOCIALE

A SPORTIVULUI MODERN

de condițiile actuale!
scrisorii dv., am 

a vă expune
Răspunzînd 

onoarea de 
punctul meu de vedere cu pri
vire la chestiunile ridicate.

Fără îndoială a venit tim
pul să punem lucrurile la 
punct. Comitetul Internațional 
Olimpic și-a redactat faimoa
sa regulă asupra amatorismu
lui cu prilejul primului său 
congres, ținut la Paris, la 16 
iunie 1894, la Sorbona. Aceas
tă regulă stipula: ,.Vor fi ex
cluși din competiții toți cei 
care practică sportul ca pro
fesioniști, și toți cei care ac
ceptă sau au acceptat pre
mii în bani pentru practi-

carea sportului. Din această 
cauză, la Jocurile Olimpice 
internaționale, nu pot fi acor
date decît trofee și niciodată 
premii în bani".

Rar—ca mierla albă...

reprezintă antrenamentele la 
nivel înalt și să mai găsească 
— după lucru ! — orele supli
mentare indispensabile și să 
refuze orice suport material — 
asemenea sportiv este la fel 
de rar ca mierla albă. In zi
lele noastre, amatorismul olim-

(Continuare In pag. a 4-a)

7 ricoul

Au existat întotdeauna și 
există încă și în zilele noastre 
anumiți membri ai C.l.O. care 
se agață cu obstinație de a- 
ceastă regulă veche de 75 de 
ani, nu numai depășită de 
timp, dar a cărei practică este 
desmințită 
olimpiadă, 
consideră 
punct de 
chiar presa mondială procla
mă în zadar că orice sportiv 
care, dincolo de munca sa co
tidiană, este capabil să-și mai 
ia sarcina enormă pe care o

la fiecare nouă 
Membrii C.l.O. care 
problema dintr-un 
vedere realist și

CONTINUA DEZBATEREA

Cu un efort vădit, 
Albu încearcă să-și 
depășească adversarul. 
Fază din meciul Ro
mânia—Leningrad (84— 
72) disputat în cadrul 
ediției a Il-a a „Cupei 
orașului București**.
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CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA BASCHET
de

Selecționata feminină de baschet
campion a Capitalei va juca la Varșovia

n
Reprezentativa României ® Dragomirescu introdus in lot • Leningrădenii 

echipa ® Palmaresul edițiilor precedentesi-au anunțat
Iun!, sala

l UN drept
I NECESAR

i

ZI ploioasă, pe stadio
nul Republicii din Capita
lă, în toamna anului 1954. 
Stadionul — plin de apă... 
sportivi, arbitri, și antre
nori. Se desfășurau cam
pionatele naționale de at
letism. Tn acea zi, era 
programată finala junioa
relor la săritura ln lun
gime. O fetită din 4rad. 
scundă, toarte subțirică, 
piinge de bucurie. A ie
șit campioană. Pe podium, 
insă, decepție — Învingă
torii nu primesc minuna
tul tricou de campion al 
țării. Dar, există idealuri, 
credința în ele și ambiție, 
multă ambiție și un jură- 
mint...

Primăvara anului 1965. 
In sala Floreasca, echipa 
Rapid București ciștigă ti
tlul de campioană națio
nală la volei feminin. Com
ponentele ei îmbracă tri
courile 
bastre, 
noastre 
țișări, 
bucurie, 
tre fete lucesc 
E bucuria dorinței atinse, 
a unui vis împlinit, res
pectarea unui jurămint.

Bucurie cu atit mai ma
re, cu cit in campionatul 
anterior, un singur set ne- 
ciștigat a spulberat un i- 
deai aproape atins. Cind 
nimeni nu se aștepta, ve
chea rivală, Dinamo Bucu
rești, primea, pentru a nu 
știu cita oară, tricourile. 
Să guști din cupa infrîn- 
gerii atunci cînd toate șan
sele iți aparțin I Și to
tuși, din infringeri și din 
greșeli 
plingl,

A fi 
un vis 
tor sportivi destoinici. Dar, 
bucuria șl satisfacția cu
ceririi acestui titlu este de 
neînchipuit și nu o pot 
exprima decît cei ce au 
simțit-o, cei cărora le-a 
revenit cinstea de a îm
brăca tricoul de campion, 
cei cărora le-a fost în- 
minată medalia de aur. E 
răsplata anilor de muncă 
neîntreruptă, de trudă fă
ră seamăn, de renunțări, 
de bucurie și tristețe, de 
victorii și infringeri. Cei 
mai frumoși ani din viata 
unui om.

Acum cîteva zile am tre
cut prin fața unui magazin 
sportiv. Privirea mi s-a 
oprit fără voie pe un tri
cou expus intr-un colț al 
vitrinei. Era frumosul tri
cou albastru, cu tricolorul 
românesc, cuvenit 
onului țării.

N-am 
trat 
nici 
treb . 
vrut mult să-mi explice 
ea fără s-o Întreb. Am a- 
flat, pînă la urmă, că no
ul „articol" s-a pus tn 
vinzare Iu acest an. S-au 
găsit numeroși cumpără
tori, între care și mulți 
străini. Le-a plăcut com
binația de culori...

Tricoul cu tricolorul ro
mânesc — de vinzare Ia 
diferite prețuri. După 
litate, bineînțeles după 
litatea țesăturii : de la 
lei la 160 lei 1

Reprezentativa feminină de 
baschet a Capitalei va parti
cipa, între 8—11 mai, la un 
turneu internațional care se 
va desfășura la Varșovia. Vor 
mai luă parte echipele SISU 
Copenhaga, Videoton Szekcs- 
fehervar, selecționatele Italiei 
și orașului Tallin, precum și 
trei formații poloneze.

De stmbătă pînă
Floreasca va găzdui întrece
rile turneului international de 
baschet masculin — —
„Cupa otașului 
la care iau parte 
tlvele României, 
clei. Poloniei șl 
Leningradului.

LOTUL ROMÂNIEI...
Antrenorul echipei noastre 

naționale de baschet, prof. A- 
lexandru Popescu, a stabilii 
ca la a HI-a ediție a „Cupei 
orașului București", țara noas
tră să fie reprezentată de 
următorul lot : Albu, Novac, 
Dlaconescu, Dragoinirescu (Di
namo București), Nosievicij 
Jekely, Tarău, Savu, Diman- 
cea, Czmor (Steaua), Popa, 
Georgescu (Politehnica Bucu-

dotat cu
Bucuraști 
reprezenta- 
Cehoslova- 

selecționata

rești), Ruhring (Universitatea 
Cluj). Chivulescu (Politehnica 
Galați). Singura modificare, 
fa(ă de formația înapoiată zi
lele trecute din Israel, o con
stituie selecționarea lui Dra- 
gomirescu. Firește, in cele trei 
zile de întreceri nu vor putea 
fi utilizați top cel 14 jucători. 
Deci, pe rînd, 2 nu vor îm
brăca tricoul tricolor.

...ȘI AL LENINGRADULUI
Reprezentativa Leningradu

lui, participantă pentru a 
doua oată is' „Cupt. orat ilu! 
București” (prima dată in 
1967), va deplasa următorul 
lot (in paranteze st.1t trecute 
numărul de pe tricou și înăl
țimea) : Nikolai Leonov (4— 
173 cm), Igor Bikov (5—195 
cm), Aleksandr Bolșakov (6—

179 cm), Boris Grlgorașenko 
(7—197 cm), Oleg Kutuzov 
(9—186 cm), serghei Skvorțov 
(10—19.3 cm), Valeri Fedorov 
(11—191 cm), Ivan Kojin (13- 
200 cm), Aleksandr Belov <14— 
200 cm), Leonid Ivanov (15— 
203 cm), 
(16-180 < 
<17

, Vladimir Ermolov 
cm), Boris Potanin 

’.01 cm), Serghei Vasilev 
(18—185 cm). Antrenor ; Vla
dimir Petrovlcl Kondrașin ; 
arbitri : Semen Ofanasev și 
Viktor Razjivln. Dintre cei de 
mal sus, au mai jucat în țara 
noFiStrâ (în 1967) Leonov. Rî- 
kov. Grigorașenko, Kutuzov, 
Fedorov și Ivanov.

EDIȚIILE PRECEDENTE

Primul turneu pentru „Cupa 
orașului București”

Ioc In luna aprilie a anului 
1962, în sala Floreasca^ cu 
participarea selecționatelor 
România-senlorl, R.S.S. U- 
crainiană, Ungaria și Rornâ- 
nia-tineret (aceasta a fost și 
ordinea în clasamentul final). 
Prima noastră reprezentau vă 
a înregistrat atunci trei vic
torii : 90—76 cu Ungaria, 
72 cu R.S.S. Ucrainiană, 
62 cu .România-tineret.

Următorul turneu s-a dispu
tat în luna august a anului 
1967, în nocturnă, pe terenul 
Floreasca România a obținut 
tot trei victorii : «4—72 cu Le
ningrad. 69—51 cu Ungaria și 
92—73 cu Grecia. Clasamentul 
final : 1. România, 2. Lenin
grad, 3. Grecia. 4. Ungaria.

Menționăm că din actualul 
nostru lot național au mai 
jucat în cadrul „Cupei orașu
lui București'* Nosievici (în 
3962 și în 1967), Albu, Savu.
Jekely. Diaconescu, Novac, 

Tarău (în 1967),

73—
89 —
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Ca orice om, merg și eu uneori 
la teatru sau la operâ. De fie
care dată văd acolo în lojile 
laterale de lingă fosa orches
trei o mulțime de actori de tea
tru sau cîntăreți de operă. Sînt 

cei care nu joacă în acea seară, dar pe 
care îi interesează fie textul, fie inter
pretarea unui spectacol pe care l-ou 
văzut de zeci de ori.

Merg si pe stadioane sau în săli, otil 
dintr-o firească curiozitate și sete de 
spectacol sportiv, cit și dinlr-o anumită 
obligație profesională.

Din păcate, pe stadioane sau în săli 
nu există loji speciale pentru artiștii sau 
meseriașii sportului.

Am observat că, în primii ani după 
absolvirea facultății, profesorii de. edu-. 
cație fizică sînt spectatori statornici și 
permanent! ai competițiilor sportive.

Apoi, sînt văzuți în tribune din Ce. în 
ce mai rar. Deși regulamentul se.schim- 
bă, tehnica și tactica evoluează, iar în
trecerile sînt manuale vii, ilustrare a ni
velului la care a ajuns sportul respectiv.

Poate că există cauze, subiective, fără 
îndoială, dar cred că există una obiecti
vă î profesorii de educație fizică nu au 
accesul liber pe stadioane și în săli.

Și în nici un caz nu voi putea fi con
vins că acesta este un lucru normal. Unii 
cei care sînt arbitri, antrenori sau încă 
sportivi de performanță, sînt admiși la 
sporturile respective — dar un profesor 
de educație fizică trebuie să fie la cu
rent, măcar în linii mari, cu fot ceea ce 
se întîmplă în sportul de performanță, 
la toate disciplinele.

Nu este vorba de prețul biletului —- ar 
fi meschin să reducem problema la 
aceasta. E vorba de un principiu, e vorbo 
de recunoașterea unei anumite calități — 
e vorba de o investire cu un necesar și 
minim drept.

Nimeni nu mă va convinge că e nor
mal ca, la competiții sporlive, să-și arate 
cu nonșalanță la mirare carnetul de liber 
acces zeci și sute de persoane care au 
foarte puține tangențe cu activitatea 
sportivă, în timp ce meseriașii de drept 
și de fapt să stea la coadă la bilete.

Este o problemă de decență și de res
pect, pe care o semnalez — nu primo 
dată — și căreia tn numele color cîteva 
mii de colegi de-ai mei, .dascăli de miș
care" îi aștept rezolvarea.
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de campioane, al- 
cu tricolorul țării 
pe piept. Itnbră- 

felicitări. nespusă 
Ochii uneia diu

rn ai tare.

înveți. înveți să șl 
dar nu cedezi, 
campion al țării e 
și un ideal al mul-

canipi-

ln 
nu 
pe

am in- 
Precis, 

s-o ln-

rezistat și 
magazin, 
știam ce 
vitiză toate. Aș fi

ca-
ca-
129

de 
tro-

Dragul meu tricou 
campion diu vitrina 
feelor vieții mele de spor
tivă, cu ce te pot Înlocui?

Acum te poate lua ori
cine. Cu bani.

Doina COSTE 
maestră a sportului

F. C. Argeș își punea mari speranțe in me
ciul de la Bacău. Dar, fără Barbu șl Dobrin, 
echipa piteșteană a cedat din nou. In imagine,

D. ST.

Sare Oscar Recer (Dinamo) pe calul Vifor. Foto : V. BAGEAC

sportive ale organizațiilor 
lare U.T.G. și conducerile 
pectivelor școli.

1. CONDIȚII
DE PARTICIPARE

Olteanu (în prim plan) încearcă sa înlăture un 
nou pericol de la poarta lui Ariciți.

Foto: V. BOGDANEȚ — Bacău

Alte știri de fotbal — în pag. a Iii-a

Din inițiativa C.C. al U.T.C. și a ziarului ,,Sportul

în scopul răspîndirii 
impulsionării fotbalului școlar
— această pepinieră de talen
te a sportului românesc de 
performanță — Somitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și ziarul „Sportul" 
inițiază o nouă competiție des
tinată echipelor școlare, alcă
tuite din șase Jucători — 
M1.NIFOTBAL ȘCOLAR.

Această competiție, menită 
să depisteze elementele cele 
mai dotate din marea masă a 
elevilor, cunoaște un perime
tru organizatoric foarte întins, 
cuprinz.înd deopotrivă „celu
la" primordială — școala, cit 
și — acolo unde există posi
bilități — sfere mai complexe
— faze pe municipiu, pe Ju
deț, pe cîteva județe etc.

înainte de a spicui preve
derile fundamentale ale regu
lamentului întrecerii, vom 
aminti că forurile in compe
tența cărora stă organizarea 
minifotbalului școlar sînt. în- 
tr-o colaborare, sperăm, cit 
mai armonioasă, comisiile

Au dreptul de a participa la 
această competiție 
din școala în care 
zează competiția, 
du-se cei care 
din echipa reprezentativă a 
școlii, participantă în campio
natul național al juniorilor, 
precum și elevii care sînt le
gitimați în secțiile de fotbal 
ale cluburilor și asociațiilor 
«Dortive.

Pentru a participa la „Cupa 
școlarului la fotbal în 6", ele
vii se vor constitui în echipe 
selecționate de clasă sau echi
pe alcătuite pe bază de prie
tenie, la inițiativa unuia sau 
a mai multor elevi.

Pentru a oferi posibilitatea 
ca un număr mare de elevi să 
participe la această competiție,

toți elevii 
se organ i- 
exceptîn- 

fac parte

Iotul unei echipe va cuprinde 
pînă la 9 elevi.

înscrierea echipelor la com
petiție se va face de către 
căpitanul echipei, care va pie- 
zenta comisiei sportive 
școală un tabel nominal 
componenții lotului 
(cei 9 elevi), care vor 
să fie. obligatoriu, din 
școală. După începerea 
tiției nu se mai pot face mo
dificări în loturile echipelor 
înscrise.

în competiție, echipele vor 
purtă denumiri alese de către 
membrii echipei și aprobate 
de comisia sportivă.

2. TERENUL
Fotbalul în 6 se desfășoară 

pe terenurile de handbal ame
najate în curțile școlilor sau 
la bazele sportive ale acestora.

3. TIMPUL DE JOG

pe 
cu 

echipei 
trebui 

aceeași 
compe-

Jocul se desfășoară pe par
cursul a două reprize avînd

(Continuare tn pag. a 3-a)

Dorin ALMAȘAN
I
I

Ieri, ultimul antrenament
aii, plecarea la Paris

Sâtmăreanu, Boc și Mocanu, accidentali, nu fac deplasarea • Formația 
probabilă

după-amiază, terenul IV de la 
ugust” a fost locul ultimului 

,,rer,dez-vous“ bucureștean al fotba
liștilor din lotul reprezentativ. Pre
zervi - aproape toți cei știuți. Mai in
teresantă este lista absenților. Iat-o : 
Sălmărennu — nerefăcut după acciden
tare ; Boc — suferind de o întindere 
musculară la piciorul drept (accident 
survenit in min. 83 al meciului Rapid 
— Dinamo) ; Mocanu — deși prezent, 
nu a făcut antrenament deoarece are 
o entorsă la piciorul sting ; Radu Nun- 
veiller - învoit de antrenori.

Cei doi tehnicieni ai lotului (Em- 
Vogi și Angelo Niculescu) au supus la 
un efort mai prelungit pe cei ce au 
jucat simbâtă și au „iertat", pe deplin 
justificat, pe cei ce au avut meciuri 
de campionat duminică.

La încheierea antrenamentului, a

23 A fost comunicată formația probabilă 
pentru partida de miercuri de la Pa
ris : Răducanu (Ghiță) - Lupescv 
Hălmăgeanu, Dan, Deleanu, Gherghel 
Dinu. Năsturescu, Dembrovschi, Du 
mitrache. Lucescu. In afara proble
mei portarului titular, mai planează 
incertitudini asupra formei și capa
cității de angajare a lui Năsturescu. 
In cazul in care el nu va da randa
mentul scontat, după o perioadă de 
timp va fi inlocuit cu Radu Nunweil- 
ler. urmind ca Dembrovschi să treacă 
extremă dreaptă.

în.afara celor citați mal înainte vor 
face deplasarea ca rezerve Anca, Do- 
mide și Tufan. Delegația fotbaliștilor 
români. condusă de tov. ing. Ion Du
mitrescu. vicepreședinte al F.R F., pă
răsește Capitala pe calea aerului azi, 
lă ora 8.

Concurs de selecție la câlârie

în vederea participării echi
pei reprezentative de obsta
cole la concursul internațional 
de la Novi Sad (R.S.F.l.) din 
zilele de 10—12 mai. federația 
de călărie a programat ieri și 
azi, de la ora 10, pe baza hi
pică din (lalea Plevnei, un 
concurs de selecție.

Ieri, după primele două pro
be cu obstacole de înălțime 
maximă 1,20 și 1.30 m, nouă 
concurenți au executat par
cursurile fără penalizare, evi- 
dențiindu se O. Recer cu caii 
Vifor și Neron, G, Vlad cu 
Spiit și Sevilla, A. Stoica cu 
Blond și Pikup, Al. Donescu 
cu Gînd și G. llln eu Viteaz. 
Astăzi, ultimele două probe 
(1,30 și 1.40 m), după care se 
va alcătui lotul. (F. T.).

Miercuri,
30 aprilie 1969, 

la orele
obișnuite, 

ziarul „SPORTUL'1

in
va apărea

8 pagini,
cu un cuprins 

variat
fi atractiv

în meciul reprezentativei or feminine de șah
(prin telefon), 
au luat sfîcșit,

PLOIEȘTI, 28
- Luni la prînz . .
la Palatul Culturii, întrecerile 
dintre șahistele reprezentative
lor României și Poloniei. După 
consumarea partidelor între
rupte, româncele și-au conso
lidat avansul de puncte obți
nut în cele două tururi, clști- 
gind inlîlnirea la scorul gene
ral de 10-6. La reluare, Alexan
dra Nicolau a cîștigat la Anna 
Jurcinska. iar partidele Teo- 
dorescu—Radzikowska, Polihro- 
niade-Litmanowicz și Baum- 
starck-Szota s-au încheiat re
mize. Oaspetele au rediu din 
scor cîștigînd prin Elzbieta I.ip-

ska la Rodlca Reicher și Jariina 
Rybarska la Maria Desmirea- 
nu.

La sfîrșltul Jocurilor, antre
norul echipei oaspe, S. Wilkow- 
6ky, ne-a făcut următoarea de
clarație : „Consider acest re
zultat ca satislărălor pentru 
șahistele poloneze, dat fiind va
loarea cunoscută 
mâne* Tntilnlrea 
bună pregătire 
rele evoluții ale 
lor dună țări".

a echipei ro- 
a constituit o 
pentru viitoa- 
(ihislelor ce-

M. BKDROSIAN și
1. OPRESCU, coresp.
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Mă gindesc la Lausanne...

Nici n-am descins bine In 
orașul „finalelor" de 
Juniori, că fiecare din

tre numeroșii antrenori aflați 
în ospitaliera Reșiță, au ținut 
să mi se plingă — așa, ca să 
se descarce.

— „Deciziile arbitrilor au 
fost deseori sub orice critică. 
Pur șl simplu, ne-au dezorien-

în box ! Așa e rău, invers e 
tot rău."

Priceputul antrenor al ju
niorilor dinamoviști, E. FQresz, 
caută să rezolve într-un fel 
original această dilemă. El 
așază bine pe picioare pe e- 
levii săi și-i învață să caute 
mereu punctele sensibile ad
verse, cu lovituri totdeauna

Sună ca un nume de floa
re j Lausanne. Suni ea un 
nume de femeie, o femeie 
care trebuie, obligatoriu, si 
albă păr blond și lung șl ochi 
albaștri: Lausanne. Sună ca 
un nume de parfum, cu iz 
subtil și (Doamne ferește I) 
ușot elegiac 5 Lausanne. Poa
te suna insă și ca un nume 
de localitate care să înscrie 
tn istoria fotbalului nostru 
VICTORIA. Dacă nu mă în
șel, de aproximativ trei de
cenii prezența fotbaliștilor 

noștri in întrecerile pentru 
mondiale este trecută neabă
tut la rubrica speranțe ficti
ve. în nu puține împrejurări, 
ani tn șir, ne-au surls per
spective dintre cele mai pro
mițătoare. Perspective nu 
imediate, ci in timp. Ne amin
tim, toți, cile strălucite for
mații de juniori am avut ți 
cum acești juniori, tn loc 
să devină ceea ce am dorit, 
au ajuns altceva. Nu voi cre
de orbește tn ideea că, obli
gatoriu, toți acești juniori 
trebuiau să uimească întreg 
continentul la vlrsta senlora- 
tului. Dar măcar parte din 
ei ar fi trebuit să ajungă tn 
această situație. Parte alal
tăieri, parte ieri, parte azi I 
Și nu ar fi fost puțin lucru. 
Am fi putut înjgheba chiar un 
fel de tradiție. Tradiția ar fi 
fost, acum, chiar consolidată. 
Și așa mai departe. Numai 
că, in toată această poveste 
există o serie de dacă. Cel 
mai important, Insă, este acel 
dacă pe care II implică an
trenorii (sau antrenorul) na
ționalei. Dacă el ar fi avut 
știința și posibilitatea să ur

un toi de 
schimbărl- 
alcătuirea 
in ultimii

mărească, ani de tile, modul 
tn care au apărut *1 (mal 
ales) au dispărut prea nume
roși tineri jucători de mare 
talent, dacă ar fi avut posi
bilitatea să-i crească și să-i 
ajute să se desăvîrșească du
pă un corp de norme judi
cioase și, in timp, aceleași
— azi am fi putut să discu
tăm „științific* și la obiect. 
Dar nu se poate. Veți ob
serva — dacă nu ați făcut-o 
de mult, ceea ce mă îndo
iesc- — că există 
periodicitate a 
lor ce survin in 
naționalei noastre
10 ant, periodicitate care fine 
seama mai puțin de criterii 
obiective șl mai mult de gus
tul conducătorilor de la Fe
derație și de antrenori. 
Schimbările tn cadrul aces
tora, transformă — automat
— tn criterii obiective (1) 
opiniile cu care vin noii con
ducători și antrenori. Foarte 
bine, sic eu, dar tn acest cas 
este absolut necesar sd dai 
toate posibilitățile celor in 
cauză să-fi materializeze pro
iectele. $i numai după 2—3 
ant, chiar dacă pe parcurs 
i-ai mai criticat, să faci bi
lanțul general. Cred că tn 
ceea ce privește pe actualii 
antrenori ai naționalei a 
sosit momentul bilanțului.

Sună a floare, a nume de 
femeie, a parfum sau a vic
torie acest cuvint: LausanneJ 
Nu știu, nu pot preciza. Ori
cum, insă, va suna a un fel 
de bilanț.

Al. CAPRARIU

Gala de

Sa- 
au 
de

lll\ COLTUL RlNfiULUI
INTERPRETĂRI

MAI PUȚINE
cum să-i 
noștri, ca

tat. Nu mai știm 
învățăm pe băieții 
să fie pe placul arbitrilor și 
să obțină decizia". De altfel, 
chiar și arbitrii aveau păreri 
diferite asupra unor meciuri 
sau decizii.

Cert este însă că se greșise 
în neadmis de multe cazuri. 
Să ne aducem aminte că șl la 
finalele seniorilor am avut 

dubii serioase în privința u- 
nor decizii. însă tot atît de 
adevărat e că noi nu ne pu
tem pronunța cu toată certi
tudinea și mai ales compe
tența. La această stare de lu
cruri concură, din nefericire, 
și o anumită orientare venită 
din partea forurilor conducă
toare ,care tind să dezvolte 
anumite părți, calități și ca
racteristici la boxeri și cu aju
torul arbitrajelor. Nu voi mai 
insista asupra influențelor ar
bitrajului în dezvoltarea a- 
cestui sport. Este un fapt ar- 
hldiscutat și recunoscut de 
către toți. Dar mă voi referi 
la unele aspecte elocvente. 
Iată, de pildă, ce ne spune 
antrenorul Dinu Eugen :

— „Nu mai știm ce e bine

lați. De cele mai multe ori, 
victoria e indiscutabilă, dar cu 
ce preț ! In sfîrșit, mai sub
liniez și cunoscuta explicație 
a arbitrilor „așa am văzut 
eu !“.

Toate acestea, ca și cele de 
la început, demonstrează sta
rea de confuzie din rîndul 
antrenqrilor și arbitrilor. For- 
mîndu-și păreri personale des
pre box, se influențează re
ciproc, ajungindu-se la o nedu
merire generală, care caracte
rizează atît arbitrajele, cit și 
— implicit — pregătirea bo
xerilor. Și acest fapt a fost 
posibil datorită unor inter
venții necalificate, chiar dău
nătoare, ale vechilor birouri 
federale. S-au emis păreri 
complet personale în aprecie
rea boxului, creîndu-se ade
vărate curente. (Să ne adu
cem aminte numai de mult 
trîmbițatul „box în linie" 
împrumutat și de gazetari, 
dar interpretat de fiecare du
pă cum îl tăia capul).

Să nu uităm niciodată că 
desfășurarea luptei se efec
tuează după un regulament 
internațional, care precizează 
totul în amănunt. N-avem 
nevoie și nici dreptul să mai 
intervenim cu interpretări și 
aprecieri personale. Or, acolo 
stă scris precis și ce se punc
tează și cum se punctează.

Eustațiu MĂRGĂRIT

Dc io r, n. Atletism

SANCȚIUNI ALE COLEGIULUI DE ARBITRI
Pentru abateri săvîrșite în 

cadrul ultimelor competiții or
ganizate în București, o serie 
de arbitri de atletism au fost 
sancționați de colegiul central 
de arbitri din F.R.A., astfel :

— Ion Steriade se retrogra
dează pe timp de 
la categoria I la a 
tru că la concursul 
mici, în calitate de 
a măsurat greșit 
dintre garduri.

— Cezar Reccanu și Victor 
Luca se suspendă de la un

3 luni de 
II-a, pen- 
de juniori 
geometru, 
distanțele

concurs republican, pentru 
greșeli în numărătoarea ture
lor la meciul de baraj pentru 
calificarea în categoria B a 
campionatului pe echipe.

— Silvia Emilescu (secre
tară de sosire), Constantin Si- 
mion, Aurel Lupan și Gheor- 
ghe Steriade (starteri) primesc 
ultimul avertisment, pentru 
greșeli de arbitraj și neres- 
pectarea unor indicații.

— Nicolae Daradici primește 
un avertisment pentru neres- 
pectarea indicațiilor primite 
în timpul concursului.

DUPĂ NAȚIONALELE DE JUNIORI

la miezul nopții

IN PLUTON -
Aruncarea bicicletei
pe linia de sosire

Momentul culminant al unei 
curse cicliste este — cine n-o 
știe ? — sprintul final. In 
cei peste 15 ani de activitate 
competițională am încercat — 
și am reușit deseori — să-l 
transform într-un moment de 
mare satisfacție sportivă. A- 
dică să cîștig întrecerea sau 
să mă clasez pe primele locuri. 
Printre elementele care m-au 
ajutat la aceasta se află și pro
cedeul tehnic cunoscut sub 
denumirea de „aruncarea bi
cicletei pc linia de sosire". Ce 
înseamnă de fapt a arunca bi
cicleta ?

Să presupunem că un grup 
de alergători își dispută sprin
tul final al unei curse de 
fond. La cca 2 m de sosire, 
unul dintre el se ridică în șa. 
în momentul în care pedala 
din dreapta a ajuns în pozi
ție perpendiculară pe șosea, 
împinge cu putere în pedalier 
și — simultan — bicicleta îna
inte, el rămînînd în aceeași 
poziție. Aruncată, bicicleta 
le va depăși pe celelalte 
sportivul va cîștiga cursa, 
bia după aceea ciclistul se 
așeza în șa.'

Pentru a realiza acest pro
cedeu, în aparentă simplu, 
este nevoie de o pregătire în
delungată, de un summum, de 
calități. Ciclistul trebuie să 
posede experiență, îndemînare,

sa
și 

A- 
va

Vasile Tudor (Dinamo)
campion al Capitalei, la fond

Sîmbătă seara, tîrziu, în 
la sporturilor din Reșița 
fost desemnați campionii 
juniori la box pe anul 1969. 
începută cu două luni în ur
mă, avînd o masivă partici
pare în start, trecută prin 
purgatoriul celor 4 zone, com
petiția a adunat în.............“
aspiranți la cele 24 
(12 la 'juniori mici, 
juniori mari). Elevi 
lor profesionale sau 
muncitori calificați 
rite meserii, venind de pe me
leaguri diferite ale țării, acești 
puști arțăgoși au răzbătut cu 
brio în acest maraton pugi
listic.

Oameni harnici și compe- 
t.enți au căutat prin multiple 
mijloace să onoreze 
finală căutînd să facă 
evenimentul dominant 
bei de pe cele două 
ale Bîrzavei. Efortul 
zatorilor (F. R. Box 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin) 
contribuit din plin la reușita 
acțiunii, mai ales în sfera ad- 
ministrativ-organizatorică. La 
buna impresie a contribuit în
să cel mai mult nivelul cali
tativ superior la care s-au 
prezentat sportivii. Socotim, 
totuși, că formula actuală 
de desfășurare a acestor cam
pionate nu este tocmai potri
vită. Modul expeditiv de des-

final. 119 
de titluri 
restul la 
ai școli-» 
generale, 
în dife-

această 
din ea 
al ur- 
maluri 
organi- 

șl 
a

fășurare a finalelor (doar trei 
zile puse la dispoziție pentru 
desemnarea unui număr de 24 
de campioni) a umbrit efor
turile depuse de organizatori 
pentru a se achita cu cinste 
de sarcini. Sportivii, antre
norii, arbitrii și spectatorii au 
fost supuși unor eforturi con
siderabile, concentrate în trei 
zile de concurs. Un exemplu : 
reuniunea semifinală, începu
tă la ora 16, ar fi trebuit să 
se termine la ora 2 noaptea. 
Ea s-a încheiat la ora 0,15 
minute, doar datorită faptului 
că 12 din cele 48 de partide 
programate s-au terminat 
înainte de limită. Care boxer 
poate suporta o încordare psi
hică de atîtea ore pînă a 
intra în ring ? Care antrenor 
găsește limpezimea cerebrală 
necesară unei asemenea com
petiții, într-un infern zgomo
tos de peste 8 ore ?

Alt aspect care a lăsat o 
impresie îngrijorătoare a fost 
arbitrajul. Dar să exempli
ficăm : după ce acordă un 
verdict eronat, în urma că
ruia boxerul Adrian Moraru 
(Metalul București) primește 
titlul de campion național, ar
bitrul reșițean Alexandru Iz- 
verniceanu își cere scuze față 
de sportivul dezavantajat (Gh. 
Ciochină) și antrenorul său 
(Gh. Bobinaru, P.A.L. Brăila). 
David Oprișan (București) 
„îl scoate" campion pe clu
jeanul Aurel Mocanu, desca- 
lificîndu-1 pe Ilie Neamțu 
(Dinamo Brașov), după ce îl 
„numărase" de trei ori pînă 
la 8 pe cel dintîi 11

Sportivii s-au prezentat la 
înălțime. Dintre ei merită 
menționați Gh. ■ Ciochină 
(P.A.L. Brăila, antrenor Gh. 
Bobinaru) care a primit cupa

de cel mai tehnic boxer, San
du Mihalcea (Dinamo Bucu
rești — antrenor Eugen Fiiresz) 
considerat pe drept cuvint cel 
mai bun boxer junior 
țară, precum și „greii’ V. 1 
hăduș (C.S.O. Galați) 
P. Zilinca (Steaua) care 
furnizat un meci cum rar 
întîlnește, chiar la seniori, 
mențiune specială, pentru pro
fesorul Ion Dumitru (Progre
sul București), care, alături 
de colegul său, Toma Dumi
trescu, se mîndrește cu trei 
titluri de campioni naționali. 
De altfel, Ion Dumitru a pri
mit cupa destinată „celui mai 
merituos antrenor".

Gheorghe ILIUȚA

din 
Le-

Și 
au 

■ se
O

Cicliștii bucureștenl au de ce 
să fie mulțumiți. El au benefi
ciat tn întrecerea de duminică 
dimineață de un timp fără nici 
o defecțiune... tehnică, putîn- 
du-și măsura forțele și In prima 
competiție oficială a sezonului: 
campionatul national de fond — 
etapa pe Capitală. De la borna 
kilometrică 7, de pe varianta 
Buftea a șoselei București—Plo
iești, traseu care tinde să devină 
tradițional, au luat startul In 
uvertura campionatului propriu- 
zis categoriile oraș si semlcurse. 
Deși timid ca participare nu
merică, spectacolul dat de cel 24 
de „mînji" pe scurta distanță de 
10 km, n-a fost lipsit de nerv 
și antren. Reprezentanții Școlii 
sportive nr. 2 au realizat even- 
tul, prin doi cîștlgători deta
șați : Marin Dlncă (21 :25) șl 
Gh. Vasilescu (21:00).

de
de

0 ETAPĂ CU UN NOU RECORD
Șl CITEVA SURPRIZE

în divizia A

FEMININ

Selecționata Tolbuhin (Bulgaria)
învingătoare pe ringul din Oltenița

Voința București — Laromet 
București 2464—2432 p d. Voința, 
avtnd cinci Jucătoare cu peste 
400 de popice doborîte, a cîști- 
gat meciul, dar nu fără emoții. 
După patru schimburi Laromet 
conducea cu două ,.bețe“ dlleren- 
ță, dar victoria Corneliei Gre- 
cescu (V) asupra Elenei 
(L) — cu 418—406 — a ■ 
scorul să fie favorabil 
Performera reuniunii a 
rește. Elena Trandafir, 
obținut un nou record 
doborînd 479 de popice, 
rea echipei Laromet,

Selecționata orașului Tolbu
hin, in frunte cu campionul de 
juniori al Bulgariei Ia catego
ria mijlocie ușoară, Kosto To
dorof, a invins tînăra echipă a 
S.N. Oltenița (antrenată de Bo
ris Moscalciuc) cu scorul de 
5-4. întîlnirea. disputată în sala 
clubului din Oltenița, a prile
juit partide extrem de dirze.

Schimburi spectaculoase a o- 
ferit meciul dintre Gh. Decu și 
R. Atanasov. După o primă 
repriză excelentă. în care a 
punctat spectaculos cu directe 
de stingă, Decu a pierdut prin 
abandon in ultimul rund dato
rită slabei pregătiri fizice. In 
schimb. C. Stofan a acționat 
Intr-un ritm crescind de la o 
repriză la alta, 'n ultima adver
sarul său I. Dimitrov fiind k.d.

iar tn final abandonat de 
trenorul său. Cu o clasică 
rectă de dreapta la bărbie, 
xerul bulgar C. Todorof 
pus k o. in primul minut 
M. Crrțu. Numărat de două 
ori „greul" Al. Gheorghiu n-a 
putut spera nimic tn duelul 
său cu O. Rubcef, boxerul din 
Tolbuhin fiind și mult mal 
greu (cu 9 ks t), astfel că oas
petele a cîștigat fără emoții. 
Celelalte rezultate : E. Petres
cu b.p- C. Ivanov : V. Petrov 
b.p. Gh. Fileață : S. Lazăr b. 
ab.l V. Kolef ; Gb. Dulea b.p. 
S. Dimitrov ; T. Vasilef b-p. 
V. Zamfir. Bune, arbitrajele și 
deciziile dictate de C. Dimi- 
trof, C. Stoicef (Tolbuhin), C. 
Gherasim, I. Brand, I. Nicu- 
lescu și I. Bolea.

an- 
di- 
bo-
1-a 
pe

vasile 
tăcut ca 

Voinței, 
fost, ti- 
ca»e a 

al țării, 
Jucătoa- 
maeslra 

sportului Elena Trandafir, a ob
ținut tn seriile de 25 de lovituri 
următoarele rezultate : 175 + 142 la 
„pllne“ șl 81-4-81 la „izolate". Ve
chiul record era de 473 p d și 
aparțfnea jucătoaret Marla Stanca 

Alte rezultate : 
p d. Valeria Du
ri (V), respectiv, 
417 p d. T.R.
— Rapid Bucu-

zultate : Melania 389. Volehlța 
366 șl Rodica 356 p d. C. GRUIA- 
coresp. principal.

Voința Tg. Mureș — Voința 
Cluj 2361-2321 p d. Primele două 
Jucătoare : Margareta Szemanyl 
(Tg. M.) 425 șl Margareta Ke-
lemen (Cj) 4t8 p d. I. PAUȘ— 
coresp. principal.

Gaz metan Mediaș — Petrolul 
Ploiești 2202—2214 p d. campioa
nele și-au adjudecat victoria la 
limită. De la gazde doar Bartha 
a dat satisfacție — 402 p d. “ 
RIȘNOVEANU—coresp.

MASCULIN
Flacăra Cimpina — Olimpia 

șlța 5368—5312 p d. După ce 
dc zile au asaltat poziția lideru
lui, cele două formații s-su mul
țumit să lupje pentru locul doi, 
care acum este deținut de cim- 
plneni. Victoria localnicilor se 
datorește ultimelor două schim
buri — A. Șticatu — 929 șl P. Pur- 
Je — 957 p d, care au stopat pe 
reșlțenl (plnă la schimbul patru 
oaspeții conduceau cu 
pd). De la Olimpia s-au 
cat I. Bălaș (931) șl I. 
(917). Tr. I.

Rapid București — 
Ploiești 5008—5275 p d. 
avînd In C. Vfnătoru un exce
lent realizator — 946 p d, a cîș- 
tigat fără emoții. De la Rapid 
doar V. Măntolu s-a apropiat de

■ ............. ‘ puncte.

A urmat asaltul celor 45 
juniori mici. Bătălie plină 
ambiție, fără concesii, tinereas
că. O dovedește sosirea strînsă 
In pluton a 16 „speranțe". După 
40 de km, la sprintul final elevul 
prof. Dan Budișteanu, firavul 
dar talentatul Vasile Miu a știut 
să se descurce mai bine, adău- 
gîndu-și încă un laur în palma
resul de abia inaugurat. Ordinea 
sosirii; 1. Vasile Miu (Șc. sp. 3) 
lhO7:S7, 2. Gh. Voiculescu 
(Steaua), 3. A. Neagoe (Dinamo), 
4. Gh. Ioniță, 5. N. Voican (ambii 
Șc. sp. 3) — ac.elași timp. Mai 
pretențioasă și oarecum mai du
ră, cursa juniorilor mari, de-a 
lungul a 60 km, a oferit în final 
același aspect de luptă îndîrjită 
pentru întîietate, 5 concurenți 
sosind Ia roată : 1. P. Cirneanu 
(Steaua) lh40 :35, 2. 1. Nicolae 
(Șc. sp. 1), 3. N. Gherghinescu 
(Olimpia), 4. FI. Porcărașu 
(Steaua), 5. G. Avram (Dinamo) 
— același timp.

In fine, seniorii, (38 la număr) 
aproape tn plenul valorilor ac
tuale ale ciclismului nostru, au 
onorat programul zilei printr-o 
medie (peste 40 km la oră) cores
punzătoare categoriei lor și aon- 
dițiilor prielnice de concurs. 
Cursa nu a fost monotonă, de-a 
lungul celor 120 de km ai „bu
clei" nu s-a rulat în pluton. 
După tatonări care au durat, 
ce-i drept peste termenul obiș
nuit, la Km 71 cinci alergători în 
frunte cu dinamovistul Tudor 
Vasile au reușit o evadare. în 
scurt timp micul grup al fuga
rilor și-a creat un avans sub
stanțial de 1 :20 pe care, cu 
toate eforturile celor rămași în 
urmă 
valori 
lăjan 
stant.
nu a 
Rusu, 
într-o 
Aproape de sosire și firavul 
pluton al evadaților se resfiră, 
în frunte menținindu-se doar 
Vasile Tudor și Mircea Virgil 
care cu multă ambiție își dispută 
finișul. Cîștigă Tudor la 1 sec : 
1. V. Tudor (Dinamo)

M. Virgil (Steaua)
N. Ciumeti (Dinamo)
P. Soare (Steaua) 
M. Ioniță (Dinamo) 
C. Ciocan (Dinamo)

7. Al. Sofronie (Dinamo) 2 :59.29
N. MARDAN

— printre care se găseau 
ca Grigore, Molceanu, Să- 
etc. — l-au mărit con- 
La toată această dispută 
putut participa și Emil 
care la km 27, căzînd 
busculadă, a abandonat.

z.

Re- 
lunl

3506-3482 
remar- 

Mlcorolu

Petrolul 
Petrolul.

UN SPECTACOL
Aproape 20 000 de spectatori 

au împînzit tăpșanul de lingă 
lacul de acumulare Belcl, din 
apropierea Orașului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. spre a a- 
slsta la etapa a 4-a a concursu
lui republican de motocros. 
Printre miile de spectatori e- 
rau și numeroși iubitori al 
sporturilor din Tg. Ocna, Co- 
mănești. Adjud, Bacău, precum 
și din diferite comune din îm
prejurimi.

La seniori, de-a lungul eelor 
trei manșe am asistat Ta o dis
pută acerbă intre Aurel lones- 
cu (Steaua), Florian Stefan (Lo- 
com. PI.) și Otto Ștefani (St. 
r. Bv). La reușita spectacolului 
au adus o Importantă contri
buție șl tinerii elevi al maes
trului Ion Spiciu, sportivii O. 
Goran și M. Banu (Poiana Cim-

Pentru a doua oară, într-un scurt interval de timp, sîntem 
nevoifi să cerem scuze acelor cititori care au primit ziarul 
„Sportul" de ieri greșit tipărit (pagina a IV-a a apărut și în 
locul paginii a ll-a). Acest accident regretabil și pe care re
dacția nu a avut posibilitatea să-l prevină se repetă la mai 
pu|in de o lună de zile, fiind datorat unei negli|enfe neper- 
mise în procesul de tipărire, a unei gazete, vina revenind 
întreprinderii Poligrafice „Informația" unde este imprimat 
„Sportul".

Intrucît la prima sesizare conducerea tipografiei amintite 
nu a răspuns prin măsuri hotărîte care sa tacă imposibilă 
repetarea unei atari greșeli, solicităm de această dată foru
rilor superioare conducerii Centralei Industriei Poligrafice 
din Comitetul de Sfat pentru Cultură și Artă, să facă acest 
lucru, deoarece ziarului „Sportul" ți cititorilor săi li se aduc 
serioase prejudicii. 

2.
3.
4.
5.
6.

2:58,45, 
2 : 58.46, 
2 : 59,20, 
2 : 59,20, 
2 : 59,20, 
2 : 59,24,

0 nouă întrecere internațională 
de gimnastică artistică

Sportive din România

(C.S.M. Reșița). 
Crista Szocs 428 
mitrescu 425 p 
Maria Tuțulanu

C.S.M. Reșița ____
rești 2486-2492 p d. Reșlțencele, 
deși au obținut un rezultat bun 
(media 414.3), au fost
cute de bucureștence 
diferență de 6 puncte. 
Rapid cu multă precizie 
luat Elena Cerna (454), 
drlna Navon (438) șl Florlca Lă- 
pușan (429). De Ia gazde, cele 
mal bune rezultate le-au semnat 
Ildtco JIJIc (456) ș! Maria Stanca 
(422). D. PLAVIȚU—coresp.

Hidromecanica Brașov — U. T. 
Arad 2373-2136 p d. Rezultate 
mțtdlocre. O singură lucătoarecu 
un punctaj bun — Mariana An- 
tuș (H) — 434 p d. Cele trei su
rori Babuțlu — de la U.T.A. au 
fost notate cu următoarele re-

între- 
o 

la
cu 

De 
au evo- 
Alexan-

REUȘIT
Bine sfătuit și condus de pe 

margine, de mai vîrstnicul său 
coleg de club, prof- Mihai Dă- 
nescu — cunoscut multiplu 
campion și internațional — Au
rel Ionescu și-a adjudecat vic
toria în prima și a treia man
șă. în a doua, din pricina unei 
acțiuni pripite, s-a răsturnat, 
ocupînd locul patru. Cîștigăto- 
rul etapei este un tînăr tenace, 
bine pregătit fizic și cu avan
sate cunoștințe tehnico-tactice. 
Ocupantul locului al doilea 
(34-2+2, în manșe) brașovea
nul Otto Ștefani — care a 
concurat recent în Iugoslavia — 
a alergat într-un stil calculat 
(poate prea calculat) relevînd pe 
motociclistul experimentat care 
știe să se folosească de gre
șelile adversarilor. Florian Ște
fan (2+1 + 4 ; diferența de timp 
a decis ierarhia) s-a dovedit în 
real progres, fiind un alergător 
dîrz, curajos care, din păcate, 
a cedat surprinzător în ultima 
manșă.

C. Goran, cu certe calități, e 
un sportiv impetuos, chiar prea 
impetuos, de unde și o căză

900 p d. qbtfnind 892 de 
I». ION—coresp.

Constructorul București 
metan Mediaș 4836—4329 p 
ttdă modestă, fără rezultate scli
pitoare. Manole (C> 859. Btelușcă 
(Gm) 830 p d. GH. SANDU-coresp.

C.F.R. Timișoara — Voința Tg. 
Mureș 4987-4847 p d. întîlnirea 
desfășurată pe arena reamena- 
jată a clubului C.F.R. s-a Înche
iat cu victoria sigură a gazde
lor, de la care s-a remarcat Lupa 
cu 872 p d. De la oaspeți cel mal 
bun a fost Martina — 845 p d. 
P. ARCAN—coresp. principal.

Gloria București — Voința Cluj 
4609—4647 p d. Prima partidă de 
campionat desfășurată pe cele 4 
piste noi ale arenei Gloria s-a 
încheiat eu surprinzătoarea vic
torie a clujenilor. Rezultatele ob
ținute au fost foarte slabe : A. 
Cătlneanu 799, V. Toma 788 (G), 
Szep 802, Bicze 797 p d O, GU- 
TU—coresp.

— Gaz 
d. Far-

tură in manșa a treia în care 
conducea detașat și avea șanse 
s-o cîștige. M. Banu, în con
tinuă ascensiune, se arată bine 
pregătit și ia lucrurile în se
rios. în 41 doilea an de com
petiții, el e un tînăr de mari 
promisiuni. C. Coman (Poiana 
Cimpina), Fr. Szinte (St. r- Bv.) 
și Paul Filipescu (Steaua) au 
completat plutonul fruntaș.

Juniorii s-au războit cu mul
tă însuflețire, unii dintre el vă
dind certe calități. (Este cazul 
să se acorde mai multă grijă 
și un sprijin efectiv asigurării 
schimbului de miine.) A ciști- 
gat Marin Ion (Steaua) urmat 
de Teodor Bălănoiu (Steaua), 
C. Totoescu (Steaua). I. Paras- 
chivescu (Metalul Buc.), L. 
Ichim (Locom. Pi.) și Ionel Ni
colae (Locom. PI.).

Emil IENCEC

și 
Bulgaria au oferit din nou 
publicului bucureștean un 
agreabil spectacol de gimnas
tică artistică. Evenimentul a 
fost prilejuit de 
amicală dintre 
l.E.F.S. București și Levski- 
Spartak Sofia. Normal, victo
ria pe echipe a revenit oaspe- 
telor (145,40—142,70), bine
cunoscute pe plan mondial 
pentru valoarea lor ridicată. 
Violeta Ianeva, vedeta prin
cipală a întrecerii, s-a pre
zentat specialiștilor ca o 
demnă reprezentantă a școlii 
bulgare, impresionîndu-ne în-

întîlnirea 
echipele

deosebi la exercițiul .cu cer
cul i execuție precisă, măies
trie înaltă, multe elemente 
dificile. De remarcat însă că 
echipa română, avînd în Mi- 
haela Nicolaescu și Livia 
Grama pe cele mai bune com
ponente ale sale, a evoluat 
mulțumitor la exercițiile li
bere. Gimnastele românce 
s-au dovedit mai slab pregă
tite la exercițiile cu obiecte 
portative, exercițiile lor nu 
au fost întotdeauna prea di
namice. iar săriturile artistice 
destul de joase.

întîlnirea a constituit un 
util schimb de experiență în
deosebi pentru echipa bucu- 
reșteană. Primele clasate la 
individual compus • Violeta 
Ianeva (Bulgaria) 29.55, Bog
dana Todorova (Bulgaria) 
29,25, Vera Marinova (Bulga
ria) 29,05, Livia Grama (Ro
mânia) și Sonia Reeva (Bul
garia) 28.95, Mihaela Nico
laescu 28,85.

prof. Maria RAICU

Talion se
Prezenta în programul de 

duminică a primului premiu 
clasic al anului — cel al Hi
podromului Republican de 
Stat — a însemnat un puter
nic topic adus reuniunii res
pective. Faptul a fost ilustrat 
de altfel în modul cel mai 
elocvent de numărul deosebit 
de mare de spectatori care 
au tin ut să populeze incinta 
hipod; >mului.

Alergarea desfășurată în
tr-o alură ultra rapidă a fost 
adjudecată de Talion, la al 
doilea succes în acest an. 
Victoria lui denotă pe de o 
parte că aspirația sa spre 
ș?fia generației capătă o mai 
mare greutate : iar pe de altă 
parte că. succesul generației 
de trei ani are o certă supe
rioritate fată de cea mai 
vîrstnică. N-am avea reti
cente față de această biruință 
a lui Talion, dacă Talaz ne-ar 
fi convins că, înclinînd stea
gul. și-a spus ultimul cuvînt! 
Ichim, deși a beneficiat de un 
start ideal, avem totuși im
presia că nu și-a mînat calul 
la nivelul ultimelor resurse, 
în atari conditiuni problema 
supremației o socotim încă 
deschisă. Menționăm că în 
acest premiu clasic au fugit

impune

excepțional de bine Nimbus, 
deși a terminat șchiop par
cursul, Vama, Iarba și Hîrtop.

în progres de formă au mai 
concurat în celelalte 
Rodica. 
Supapa 
fără să 
tacular, 
sânte de urmărit.

Rezultate tehnice : 1. Rodi
ca (I. Georgescu), Kandia, Ră
sărit 36.8, 2. Fidibus (S. Mi- 
hăilescu). Reveria, Dioda. 36,5, 
3. Baletista (V. Gheorghe), 
Rodica, Ilirșovița, 31. 4. Su
papa (D. Toduță), Menajer, 
Harpa 31.1, 5. Talion (G. Tă- 
nase). Nimbus, Vama, 25,9, 
6. Făgaș (N. Simion), Cartuș, 
Platon, 29.9, 7. Făclia (G. 
Avram), Hindus. Jalba, 31.5.

probe 
Fidibus. Baletista, 

și Făgaș. Alergările, 
înscrie un plus spec- 
au fost totuși intere-

Niddy DUMITRESCU

un sprint necruțător pe dis
tanță scurtă, să stăpînească 
bine bicicleta, să albă curaj. 
Aruncarea bicicletei pe linia 
de sosire nu poate fi efectua
tă decît de un alergător valo
ros, bun pe plat la fel ca șl 
pe urcuș, cu un dezvoltat simț 
al plasamentului, cu resurse 
fizice la sosire.

Pregătirea în această direc
ție constă în rulaje pentru 
dezvoltarea rezistenței, în 
exerciții pentru pregătire fizi
că generală și specifică, în 
efectuarea unui intens pro
gram de antrenamente care — 
la începutul sezonului — tre
buie să însumeze minimum 
2—3 000 km.

La sprintul final ciclistul va 
trebui să aibă o poziție corec
tă. Brațele vor trebui să se 
afle pe poziția joasă a ghido
nului — care conferă mai 
multă stabilitate — puțin în
doite. Culoarul ales trebuie 
menținut corect.

Pregătirea ciclistului fondist 
care dorește să aplice acest 
procedeu tehnic trebuie să in
cludă și ședințe pe velodrom. 
Acolo se învață mai bine com
plexul de elemente și se apli
că mai ușor.

Am convingerea că mulți 
rutieri români ar putea să 
realizeze în marile confruntări 
internaționale, la sprint, per
formanțe mai bune dacă ar 
stăpîni acest procedeu tehnic, 
dacă ar avea curajul necesar 
pentru a-1 folosi Ia momentul 
oportun. Antrenorii, mai ales 
cei de la juniori, au datoria 
să-l exerseze cu elevii lor, 
să-i învețe corect aplicarea 
lui.

Rezultate
din divizia B

MASCULIN : Petrolul Plo- 
lești-Constructorul Iași 77-58 
(34-25), Comerțul Tg. Mureș- 
„U“ Craiova 75-60 (33—28), U- 
niversitatea Iași-Steagul roșu 
Brașov 57-54 (32-30), Voința 
București-A.S.A. Bacău 68-54 
(32—26), Olimpia Satu Mare— 
Crișul Oradea 51-54 (21-31),
Școala sportivă Constanța-„U" 
București 60-67 (3îr—0C) (an
trenorul constănțâan Al. Petri- 
că și „elevul" săli Rindunel 
Martinescu au avut o compor
tare nesportivă). Progresul Bucu
rești—LE.F.S. II 2-0. arbitrii 
nu au permis disputarea me
ciului. deoarece jucătorii de la 
l.E.F.S- nu aveau viza medi
cală la zi, ci „adăugiri" groso
lane făcute celor vechi — Con
structorul Arad-Medicina Ti
mișoara 64-61 
NIN : Spartac 
sportivă Sibiu 
Universitatea 
tectura București 32-39 (9-22), 
Voința București-I.E.F.S. II 47— 
49 (16-26), Pedagogic Constnn- 
ța-Olimpia București 64-54 
(36-26), Școala sportivă Satu 
Mare—Foresta Arad 96-48 (42- 
18), Politehnica Brașov-„U“ Ti
mișoara 56-48 (22-27), Voința 
Tg. Mureș-Școaia sportivă Bra
șov 69-48 (26—32), Școala spor
tivă Ploiești-Școlarul Bucu
rești 64-79 (31—47), Școala spor
tivă Craiova-Mureșul Tg. Mu
reș 56-46 (27-19).

(35-21) ; FEMI- 
Salonta-Școa la 
59-52 (33-23), 

București-Arhi-

ffl

„...SED LEX?“
Peste ctteva zile, cel mal buni 

dintre șahiștii noștri Iau dru
mul Clujului pentru a da asalt — 
încadrai! în echipele lor de baș
tină — titlurilor republicane co
lective. Vor fi apoape toți pre- 
zenți Ia rendez-vous. Dar riu 
chiar toți, subliniem. Pentru cei 
fără acces la culisele șahului, u- 
nele absențe din finala cam
pionatului pe echipe au darul să 
surprindă, chiar. Lipsesc — de 
pildă — șahiștii Petrolului Plo
iești, campioni într-un trecut nu 
prea îndepărtat și clasați pe lo
cul al treilea la ultima ediție. 
Apoi, cei din Timișoara, alt cen
tru cu vechi state de serviciu 
în sportul pe patrate albe șl ne
gre.

Motivul ? Simplu, dacă-1 înca
drăm strict în paragrafele regu
lamentului. Comisiile de șah din 
județele unde ființează echipele 
citate n-au organizat. în mod 
corespunzător, prima fază a în
trecerii, în care — obligatoriu — 
trebuie incluse 10 echipe partici
pante. N-au foști 
Petrolul Ploiești și 
mișoara n-au avut 
mifinale șl cu atît 
finala de la Cluj.

Acum, după acest 
formativ, să ieșim 
tera legii. Acceptăm și subscri
em la strădaniile Federației ro
mâne de șah în ce privește popu
larizarea acestei discipline pe în
treg teritoriul țării, chiar cînd 
ele includ și metode coercitive. 
Limitele acestora trebuie însă să 
urmeze rațiuni de eficiență și 
echitate. Nu vedem clar de ce o 
secție de șah fruntașă ca cea a 
Ploieștiului să n-aibă dreptul de 
a-și apăra culorile șl prestigiul 
pentru motivul că în oraș; sau 
la Cîmplna și Băicoi, nu mal e- 
xistă alte 9 formații active. Ca
re-! logica ?

Mai ales că regula „celor 10 
echipe44 era valabilă pentru ac
tivitatea consiliilor regipnale, iar 
ulterior a fost preluată talcs-qua- 
les și pentru noua împărțire pe 
județe. Părerea noastră este că 
s-a mers puțin prea repede șJ 
prea optimist în aceste exigențe 
de mobilizare a activității șahls- 
te de masă. Șl, de fapt, e vor
ba de o competiție rezervată 
sportului de performanță.

„Dura lex, ied lexM... Princi
piu de atîtea ori valabil, dar nu
mai cînd 5,legea« e făcută cum 
trebuie.

N. V,

Consecință : 
Medicina Ti- 
acces la se- 
mal puțin la 

preambul in- 
puțln din II-



DUMITRIU II
COMENTEAZĂde la Barbu

GREȘIT!
încep aceste rînduri cu 

regretul de a apărea în a- 
semenea condiții în ziarul 
SPORTUL, unde numele 
meu s-a bucurat de atîtea 
ori de considerație.

Săptămîna trecută, SPOR
TUL a anunțat scoaterea 
mea din iotul echipei F. C. 
Argeș pentru motive disci
plinare. Vreau să spun că 
nu este vorba de aseme
nea motive, scoaterea mea 
din Iot datorindu-se cere
rii subsemnatului, care, in
tr-un moment de rătăcire, 
am anunțat conducerea clu
bului că mă las de fotbal. 
Am făcut o cerere în acest 
sens și ea mi-a fost apro
bată.

A doua zi, însă, am re
gretat amarnic gestul necu
getat.

Pe această cale publică, 
îmi cer scuze de la toți cei 
pe care Ion Barbu i-a de
cepționat prin fapta sa, de 
Ia piteșteni în primul rînil, 
supărați, pe drept, că 
m-am gindit să-i părăsesc 
acum, cînd aveau mai mult 
ca oricînd nevoie de servi
ciile mele.

Precizez că nu am avut 
nici o disensiune cu antre
norul O. Teașcă, alături de 
care vreau să lupt, pînă la 
ultima etapă, pentru a scă
pa echipa de retrogradare.

Cu respect, 
Ion BARBU

Cea de a 71-a confruntare 
a echipelor bucureștene s-a 
încheiat de mult, discuțiile 
însă continuă. Considerăm In
teresante impresiile lui Emil 
Dumitriu, apreciatul înaintaș 
bucureștean, despre aceste 
tradiționale întâlniri. Urmărind 
din tribună meciurile, Niki 
ne-a declarat :

— Postura de suporter este 
deosebit de ingrată, mă simt 
mult mai obosit decît după 
un joc cu prelungiri. Cit des
pre rolul de comentator al u- 
nor partide, el este dificil, 
solicitând obiectivitate abso
lută... Ceea ce nu e prea u- 
șor pentru un fost și în cu- 
rind viitor purtător al tri- 
courilor vișinii. Voi încerca 
totuși. Preludiul partidei der
by a furnizat un joc plăcut, 
mai ales prin evoluția pasiow 
nantă a scorului. Echipa Pro
gresul lipsită de doi titulari a 
jucat curajos și, deși condusă 
de două ori, a egalat și cu 
puțin noroc putea dobîndi am
bele puncte. Steaua și-a de
zamăgit suporterii, jucînd a- 
patic și punctând prin două 
sclipiri ale talentatului Crei
niceanu. Meciul vedetă a pur
tat amprenta partidelor cu 
miză mare în care șocul psi
hologic al primului gol este 
adeseori hotărîtor. Fazele 
spectaculoase nu au abundat, 
dar Rapidul, grație jocului 
„gfndit“ practicat de Octavian 
Popescu și de................. ......
mitru și Dinu, 
litățile. Atacul 
fost lipsit de 
Dumitrache nu 
oara* setoasă 
care nc-am obișnuit.

— Pe cine consideri cel mai 
bun jucător al cuplajului ?

— Pe Dumitru, pentru jocul 
inteligent, dăruirea totală și 
modul în care l-a anihilat pe 
Dumitrache.

Meciul de la Lausanne bate 
la ușă. Este un examen ho
tărîtor pentru succesul ro
mânesc. Solicităm pronosti
cul blondului giuleștean.

— Semisuccesele de la Lon
dra și Atena trebuie să fie 
încununate cu o victorie în 
„țara celor patru cantoane44. 
Am credința că băieții se vor 
lupta din răsputeri, deoarece 
victoria ne-ar asigura mult 
visata calificare. Pentru a- 
cest joc decisiv văd formația : 
lîăducanu, Sătmăreanu (Lu
pescul, Boc, Dan, Deleanu, 
Dumitru (Nunweiller VI), Di
nu, Năsturescu, Dumitrache, 
Ionescu (Domide). Lucescu.

Mihai SAVEL

laborioșii Du- 
a condus osti- 
dinamovist a 
strălucire iar 
a fost „căpri- 
de goluri cu

Campionatul relansat spre spectaculos
® Așa este Sotbalul, dar... 
® Steaua... Sără nume 
® O problemă de arbitraj 
® Mâine, pe Parc des Princes

• ••

Interesantă, pasionantă chiar 
— prin deznodământul său — 
această a XXIII-a etapă a 
campionatului, consumată în 
două tranșe la finele săptă- 
mînii și care relansează spre 
spectaculos competiția nr. 1 a 
fotbalului nostru.

Ne reține, firește, atenția, 
tn primul rînd, victoria repur
tată de Vagonul asupra 
U.T.A.-ei ; succesul realizat de 
deținătoarea lanternei asupra 
liderului, al echipei care se 
pregătea sufletește să pără
sească întrecerea divizionare
lor A asupra formației ce stă
tea gata să pozeze în cam
pioană. Să nu ne scape, totuși, 
un lucru și să vedem pe cine 
au învins în retur „vagonarii": 
pe U.T.A., pe Universitatea 
Craiova și pe Dinamo Bucu
rești, ocupantele primelor trei 
locuri în clasament, astă-toam- 
nă, la sfîrșitul primei părți a 
campionatului.

Așa este fotbalul I — ar pu
tea replica cineva t fluctuant, 
presărat cu evenimente con
tradictorii, lipsit adesea de lo
gică | un adevăr spre care tin
dem cu toți, setoși, să-l aflăm, 
dar care ne scapă mereu...

Și totuși, chiar dacă fotbalul

își permite să 
ea, noi tot de 
servi în aprecierile
Ne întrebăm așadar, presupu- 
nind că U.T.A. va cuceri final
mente titlul de campioană 
(ceea ce, din multe puncte do 
vedere, ne-ar bucura): dacă 
formația textilistă se compor
tă, în retur, atit de contradic
toriu, la ce ne putem aștepta 
de la ea, mai departe, în „Cu
pa campionilor europeni" ? 
Desigur, la tot atit de puțin 
cit ne-au oferit și predecesoa
rele ei. Și, poate, fără cir
cumstanțele atenuante pe care 
le invocă pe bună dreptate 
orice joc cu un Real Madrid, 
cu

se lipsească de 
logică ne vom 

noastre.

un Internazionale Milano,

cu un Liverpool sau cu un Ju
ventus Torino...

Revenind la etaDă, ce a mai 
însemnat înfrîngerea U.T.A.- 
ei ? Speranțe și șanse reale 
(de-abia acum) pentru rapi- 
diști, ajunși de pe locul 13 (la 
încheierea turului) pe poziția 
a doua, grațije unui impresio
nant tur de forță. De aseme
nea, și învinsa de sîmbătă a 
Rapidului, echipa dinamoviș- 
tilor bucureșteni, mai r.ămîne 
în cursă Duminică, Dumitra- 
che et comp. întîlnesc pe Jiul 
acasă la ei și o eventuală vic
torie i-ar putea apropia la nu 
mai 2 puncte de lider...

Ce a mai însemnat pentru 
campionat înfrîngerea U.T.A.- 
ei ? Relansarea lui și în zona 
lanternei, unde condamnații 
pînă mai ieri la retrogradare 
(i-am numit pe Macavei. Sfîr 
logea și ceilalți jucători ai 
Vagonului) îșj revendică azi 
dreptul de supraviețuire în A. 
Ceea ce. cel puțin teoretic, 
mai este posibil.

Dar cineva tot va trebui să

părăsească scena primei di
vizii. O va face, în cele din ur
mă, F. C. Argeș (care du
minică — fără Barbu, 
fără Dobrin, a trăit a doua 
dramă, consecutiv, a minutu
lui 87)? O va face Progresul? 
Farul? Politehnica Iași (care, 
deocamdată, se hrănește din 
punctele agonisite în tur) ?

Cine poate să știe de pe 
acum, atita vreme cit și Va
gonul mai speră I

Oricum, să scoatem din 
cauză pe Petrolul și Crișul, 
care, duminică la Tg. Mureș 
și Cluj, au reușit să smulgă 
punctul de aur...

*

„Cupa școlarului la minifotbal
(Urmare din pag. I) 

fiecare o durată de 20 minute 
și o pauză între ele de 5 mi
nute.

în caz de egalitate, după 
terminarea celor două reprize 
jocul se va prelungi cu două 
reprize a 10 minute. Dacă e- 
galitatea persistă, echipa cîș
tigătoare- se va decide prin 
executarea, de către fiecare 
jucător, a unei lovituri de pe
deapsă de la 7 metri. Dacă și 
în acest caz se menține ega
litatea, echipa cîștigătoare 
fi stabilită prin tragere 
sorți

va
la

indirectă, precum și la repu
nerea mingii în joc cînd aceas
ta iese în aut, va fi de 4 m.

h) La executarea loviturilor 
de pedeapsă de la 7 metri toți 
jucătorii, în afara celui care, 
execută lovitura și portarul, 
se vor dispune în afara su
prafeței semicercului de la 
9 m.

Așadar, o nouă competiție 
care va aduna la start pe ele
vii școlilor noastre... Gunos- 
cînd cit de mult este iubit fot
balul în școală, sperăm că nu
mărul elevilor care vor parti
cipa la „Supa școlarului* va fi

foarte mare. Nu ne rămîne 
altceva de făcut, dragi elevi, 
decît să așteptăm rezultatele 
meciurilor de fotbal în 6, re
zultate pentru care am și pre
gătit o rubrică specială, „MI
NI FOTBAL ȘCOLAR".

Menționăm, de asemenea, 
că în afara premiilor obișnui
te, acordate la nivelul fiecărei 
școli de organizația U.T.G. 
respectivă, ziarul „Sportul" va 
decerna un trofeu acelei școli 
care va reuși să antreneze în 
„Cupa școlarului la minifot- 
bal“ cel mai mare număr de 
elevi.

Blazarea Stelei într-o bună 
parte din timpul afectat jocu
lui ei cu Progresul ne îndeam
nă, însă, să părăsim interesan
tul domeniu al calculelor pri
lejuite de rezultate.

Ce se petrece deci în tabăra 
campionilor ? Ne am întrebat 
nu o dată pe parcursul actua
lei ediții, o facem din nou 
după meciul de sîtnbătă, în 
care Dumitru Nicolae, Tieă 
Popescu, Voinea ș.a. s au me
najat evident, evoluînd cu 50 
la sută efort (poate nici atit) 
și transmițînd deseori sple 
enul lor și coechipierilor.

Și cînd te gîndești — s-a 
mai scris în coloanele noastre 
— că la Steaua, pe banca re
zervelor, vegetează lordănes- 
cu, Ștefănescu, Ciugarin, ti
neri talentați și cu mare poftă 
de joc. Introduși în echipă — 
in corpore — Steaua ar fi... 

.fără nume dear în scurta pe
rioadă a rodajului. Fără nu
me, dar și fără blazați...

Ce mai așteaptă conducerea 
tehnică a clubului, militar pî
nă să treacă la fapte ?•

Desen de
OCTAVIAN ANDRON1C

bulgar, Stoian (Siomakov, a a- 
preciat just, lăsînd jocul să 
curgă, întrucît Pantea, pro- 
tejînd bine mingea, a rămas 
mai departe în posesia ei i a 
urmat centrarea precisă, efec
tuată de nr. 7 al Stelei, pe 
partea opusă, Ia Greinieeanu, 
și apoi șutul-volă. care a scu
turat plasa DOrții lui Manta. 
A fost t» fază spectaculoasă, 
cursivă. încheiată 
mai datorită celei 
interpretări date 
VANTAlULUl de 
trul de centru.

O inserăm aici,
deoarece — nu trebuie omis 
nici o clipă — și arbitrii tre
buie să-și aducă aportul la 
factura tehnică a unei partide.

cu gol nu» 
mai bune
BECII A- 
către arbi-

ca model,

*

atacul gazdelor, apărarea ieșeanăHărțuită in permanentă de
țeană a cedat de patru ori duminică. Iată-l pe portarul Politehnicii 
boxind o minge periculoasă Foto : V. POPCVICI — Craiova

Tot de la Steaua — Progre
sul, o problemă de arbitraj la 
o fază care a precedat înscrie
rea primului gol de către 
Creiniceanu. Cum scriam și 
în cronica ; 
cursa lui spre 
re. Pan tea a 
tat de două ori, 
tri, de apărătorii 
De fiecare dată
Gheorghe Limona a semnali
zat infracțiunea comisă. Dar, 
tot de fiecare dală, arbitrul

primului gol de 
Cum 

jocului, 
careul ma- 

fost fa iil-
pe 10 me- 
PrOgresului. 

tușierul

★

In
Parc des Princes, 
pentru Lausanne 
Franței. O Franță

DETALII
REGULAMENTARE

Se aplică regulamentul 
noscut al jocului de fotbal, cu 
următoarele precizări i

a) O echipă va fi formată 
din 6 jucători, dintre care unul 
va fi portar.

b) Fiecare echipă poate e- 
fectua pe toată durata jocului 
3 schimbări și anume i 1 por
tar și 2 jucători de cîmp.

c) Nu se aplică regula ofsai
dului.

d) Suprafața semicercului 
de la 9 m va fi socotită ca 
fiind suprafața careului de 
16 m din terenul de fotbal. Ca 
urmare, greșelile comise de e- 
chipa în apărare in suprafața 
acestui semicerc se vor penali
za cu lovituri de pedeapsă de 
la. 7 m.

De asemenea, în această su
prafață portarul are dreptul 
să joace mingea cu mina.

e) Suprafața semicercului 
de la 6 m va fi socotită ca 
fiind suprafața careului mie 
de 6 m de pe terenul de fot
bal. Din interiorul suprafeței 
acestui semicerc se va 
pune mingea în joc, după 
șirea ei în afara liniei 
poartă.

f) Repunerea mingii din 
va fi făcută cu piciorul.

g) Distanța minimă a jucă
torilor adverși față de jucă
torul care urmază să execute 
o lovitură liberă directă sau

CU.-

re- 
ie
de

aut

CEI 15 ffllRU PESEN
Astăzi, selecționata de fotbal 

a Bucureștiului va pleca in 
Cehoslovacia, unde va susține 
o partidă amicală în compa
nia 
Praga. 
următorii 
Mindru, V.
colae, Măndc.iu, Grama, Grea- 
vu, Neacșu. Stoenescu, Dinu 
(Rapid), Țarălungă, Voinea, 
Codreanit, Creiniceanu 
Dumitriu III.

Meciul va avea loc mîine 
la Plsen.

reprezentativei orașului 
Vor face deplasarea 

jucători i Suciu, 
Popescu, D. Ni-

Și

Lotul de tineret pentru
meciul cu Polonia

am mai anun- 
la Craiova, re
de tineret a 
intilni șelecțio- 

Poloniei. în 
partide, an-

f.-:

In cinci
SERIA I

Buhuși — Letea Ba-
(0-0)

serii, liderii se distanțează sigur

Mi ine, pe 
probabilii0 

vor fi opuși 
și ea .. fără nume la ora a- 
ceasta, dar cu veleități Con
frații noștd de ia Paris scriau 
mai deunăzi i „Speranțele 
Franței (»n să întreacă pe 
România, ecala de pe Wem
bley a Angliei. Pentru a spă
la rușinea acelui 0—5, admi
nistrat de campionii lumii fos
tei reprezentante a cocoșului 
galic*.

Să citim atent, să reținem...
G. NICOLAESCU

După cum 
țat. miercuri, 
prezentați va 
României va 
nata similară 
vederea acestei . 
trenorul federal Dincâ Schi- 
leru a convocat ieri, la Cra
iova, pe următorii jucători : 
Moldovan, IPiumgartner, Cre- 
țu, N. lone seu, Stoice seu, Vigu, 
Sărac, hincuță, Sălceanu, 
Slrimbeanu, Panica, Lupu- 
le seu, Npagu, Moț., Nictdescu 
și Bunuriu

a

Miercuri, ședința Comisiei
116 competiții și disciplină
In această săptămină, Co

misia de competiții și disci
plină a Federației române de 
fotbal va ține ședința sa în 
ziua de miercuri, 30 aprilie, 
ia ora 17,30. _____

Textila 
cău 2—0

Petrolul Moinești — Nicoli
na Iași 1—1 (0—0).

Penicilina lași — Victoria 
Roman 1—2 (0—0)

Minobrad V. Dornei — Fo
resta Fălticeni 2—0 (1—0)

Cimentul Bicaz — Textila 
Botoșani 4—2 (3—1)

Știința Bacău — Minerul 
Gura Humorului 2—1 (1—0)

Rarăul Cîmpulung — Fores
ta Ci urea 2—1 (1—0)

Unirea Negrești — Fulgerul 
Dorohoi 0—3 (Unirea fiind eli
minată din campionat)

(Corespondenți : I. Vieru, 
Panaite, V. Diaconescu, 
Spac, Șt. Ghimpe, FI. Ene, 
Rotaru)

12.

5. Petrol
Boldești 23 10 4 9 26-32

6. Met. Buzău 23 8 7 8 33-30
7. Delta 

Tulcea 23 8 6 9 24-18
8. Ancora Gl. 23 9 4 10 30-30
9. Chimia Or. Gh. Gheor-

ghiu-Dej 23 6 10 7 30-31
10. Ș.U.T. Gl. 23 6 9 8 23-29
11. Pelr. Berea 23 8 5 10 33-40

23 19-20

22
21
21

24
23

22
22

DIVIZIA C

C. 
P. 
A.

37
CLASAMENT

1. șt. Bacău 23 16 5 2 47-12
2. Foresta 

Fălticeni 23 14 5 4 45-18
3. Textila 

Botoșani 23 12 4 7 42-26
4, Vict. Roman 23 12 3 8 39-29
5. Nicolina 

Iași 23 9 9 5 34-27
6. Textila

Buhuși 23 11 4 8 41-26
7.

8.

Min. G. Hum.

Minobrad V. 
Dornei

23

23

10 6

10 5

7 34-24

8 33-30
9. Petrolul 

Moineștl 23 9 4 10 39-34
10. Rarăul 

C-lung 23 8 5 10 30-34
11. Penicilina 

Iași 23 7 6 10 26-28
12. Fulgerul 

Dorohoi 23 8 4 11 32-45
13. Foresta 

Clurea 23 9 1 13 28-36
14. Cimentul 

Bicaz 23 7 4 12 25-42
15. Letea Bacău 23 7 4 12 18-37
16. Unirea 

Negrești 23 0 1 22 9-74

33

27

26

26

25

22

21

20

20

19

28
27

18
18

1
ETAPA VIITOARE : Victoria

Roman — Petrolul Moineștl, Tex
tila Buhușl — Cimentul Bicaz* 
Fulgerul Dorohoi — Foresta Făl
ticeni, Nicolina Iași — Rarăul 
Cîmpulung, Foresta Clurea — 
Penicilina Iași. Textila Botoșani 
— Știința Bacău, Minerul Gura 
Humorului — Minobrad V. Dor- 
nel.

SERIA A ll-A

Metalul Buzău — Delta Tul- 
cea 2—1 (0—0)

Gloria C.F.R. Galați — An
cora Galați 2—0 (1—0)

Petrolul Berea — Unirea 
Focșani 2—0 (1—0)

Metalul Plopeni — Metalul 
Brăila 1—0 (1—0)

S.U.T. Galați — Chimia Mă- 
rășești 1—0 (l—0)

Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Șoimii Buzău 1—2 
(0-0)

Petrolistul Boldești — Glo
ria Tecuci 0—0

Flamura roșie Tecuci — Rul
mentul Bîrlad 1—0 (1—0)

(Corespondenți : I. Stănescu, 
V. Ștefănescu, M. Plopcșanu, 
A. Vlăsceanu, S. Victor, Gh. 
Gorun, N. Dincă, C. Filiță)

1. Met. Plopeni
2. Unirea

Focșani
3. Gloria C.F.R. 

Galați
4. Șoimii

Buzău

CLASAMENT
23 14 7 2 43-13 35

23 12 6

23 12 3

23 10 6

8 31-25 27

7 34-26 26

Rulmentul 
Bîrlad 
FI. roșie 
Tecuci 
Metalul 
Brăila 
Chim.
Mărășeștl 
Gloria Tecuci

ETAPA VIITOARE : Șoimii Bu
zău — MetqJul Plopeni, Chimia 
Mărășeștl — Flamura roșie Te
cuci, Gloria Tecuci — Petrolul 
Berea. Rulmentul Bîrlad — Pe
trolistul Boldești, Delta Tulcea — 
Metalul Brăila, Ancora Galați — 
Metalul Buzău, Unirea Focșani — 
S.U.T. Galați, Chimia Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej — Gloria C.F.R. 
Galați.

13.

14.

15.

16.

20

23

23

23
23

6 4

6 7

11

10

12
13

26-39

27-32

31-37
19-47

20

19

19
17

Metalul Tîrgoviște — Carai- 
man Bușteni 3—0 (0—0)

Voința București — Mașini 
unelte «Busurești 4—1 (2—1)

Tehnometal București — 
C.I.L. Rm. Vîlcea 3—0 (2—0)

Progresul Corabia — Mine
rul Cîmpulung Muscel 4—0 
(2-0)

Carpați Sinaia — Comerțul 
Alexandria 1—1 (1—1)

(Corespondenți: D. Gruia, D. 
Radulescu, D. Faraschiv, M. 
Avanu, O. Gu(u, 1. Dumitres
cu, C. Filip, P. Fopa)

11. Progresul
Strehșia 23 869 26-37

12. st. r.
Plenița 23 9 2 12 28-32

13. Victoria Tg.
Jiu 23 7 5 11 31-27

22

20

19
14.

23 8 13 28-432

10
11

23
23

(Corespondenți : A. Verba, 
I. Toma, S. Vasile, A. Pașca- 
lâu, L. Chira, Al. Domuța, 
Vatau și Gh. Cotrău).

Duminică, in Capitală

13

18
17

Energ. Tr.
Severin 

15. Autorapld
Craiova

16 Șoimii Tlm.
ETAPA VIITOARE : 

Deta - 
Lupeni 
Autorapld Craiova „ _.
mișoara, Metalul Topleț — Voința 
Lugoj, Minerul Motru — Victoria 
Tg. Jiu, Șoimii Timișoara — E- 
nergetlca Tr. Severin, Minerul 
Bocșa — Dunărea Calafat, Stea
gul roșu Plenița — Progresul 
Strehaia.

19-36
17-35

Furnirul 
Minerul Anina, Minerul 
— Victoria Caransebeș, 

" - • u. m. Ti-

2.
3.
4.
5.

23
23
23
23
23

6
4
3
5
1

D.

44-11 
■7-11 
59-20
35-22
31-27

N.

SERIA A III-A
I.M.U. Medgidia — Cimentul 
Medgidia 5—0 (3—0)

Marina Mangalia — Aurora 
Urzioeni 0—1 (0—0)

Autobuzul București — Fla
căra roșie București 2—0 
(1-0)

Celuloza Călărași — S. 
Oltenița 1—0 (0—0)

Ideal Cernavodă — Petrolul 
Videle 2—1 (1—0)

Electrica Constanța — I.T.C. 
Constanța 0—1 (0—0)

Sirena București — T.U.G. 
București 0—0

Unirea Mănăstirea — Olim
pia Giurgiu 1—0 (0—0)

(Corespondenți: R. Avram, 
I. Cioboată, D. Diaconescu, I. 
Bărbulescu, N. Pană, E. Petre, 
O. Andronic, Gh. Tufcea)

CLASAMENT
1. I.M.U.

Medgidia 23 16 6 1 52-11 38
2. S. N.

Oltenița 23 14 2 7 50-18 30
3. T.U.G. BUC. 23 11 7 5 36-11 29
4. Autobuzul 

Buc. 23 10 9 4 38-22 29
5. Cimentul

Medgidia 23 9 7 7 36-34 25
6. FI. roșie 

Buc. 23 9 7 7 26-26 25
7. Electr. C-ța. 23 4 ÎO 85.-28 22
8. Olimpia 

Giurgiu 23 8 5 10 35-34 21
9. Marina Mang. 23 6 9 8 25-30 21

10. I.T.C. C-ța. 23 6 9 8 16-26 21
11. Celuloza 

Călărași 23 8 4 11 20-46 20
12. Ideal

Cernavodă 23 6 7 10 23-41 19
13. Petr. Videle 23 7 4 12 23-40 18
14. Sirena Buc. 23 6 5 12 29-37 17
15. Unirea 

Mănăstirea 23 7 3 13 16-37 17
16. Aurora

Urzlceni 23 5 6 12 21-40 16

ETAPA VIITOARE : 
roșie București — Marina 
galia, T.U.G. București -

Flacăra
Man- 

____ _ . - Celu
loza Călărași. Petrolul Videle — 
Electrica Constanță, Unirea Mă
năstirea — Sirena București, O- 
llmpia Giurgiu — S. N. Oltenița, 
Cimentul Medgidia — Ideal Cer
navodă. I.T.C. Constanța — 
I.M.U. Medgidia. Aurora Urzlceni 
— Autobuzul București.

SERIA A IV-A

Chimia Tr. Măgurele 
Prahova Ploiești 1—1 (0-

Muscelul Cîmpulung — 
rea Drăgășani 0—0

Progresul Balș — 
Cîmpina 2—1 (2—1)

1. Met. Tîrg.
2. Carpați 

Sinaia
3. Prahova PL
4. Comerțul 

Alexandria
5. Caralman 

Bușteni
6-7. Progresul 

Corabia 
6-7. Tehnometal 

Buc.
8. Chimia Tr. 

Măgurele
9. Voința Buc.

10. I.R.A. 
Cimpina

11. Muscelul 
C-lung

CLASAMENT
23 16 6 1 60-21 38

4 32 22 32
7 41-23 28

23

23

23

23
23

11 5

io 7

10 5

10 5

7 39-27 27

6 36-25

30-25

27

25

25

25
24

10 33-24 22

7 5 1123 17-40 19

23

12. Mașini 
Buc.

unelte
23 5 7 11 28-33 17

13. Unirea Drăg. 23 6 5 12 16-38 17
14. Progr. Balș 23 6 4 13 22-52 16
15. C.l.L. Rm.

Vîlcea 23 5 4 14 17-46 14
323 6 14 15-38 

C.l.L.
Corabia, Co-

— Voința

12 
Rm.

SERIA A VI-A
A.S.A. Sibiu — 

Baia de Arieș 2—1 (1—1)
Tehnofrig Cluj _ 

Sibiu 1—0 (1—0)
Știința Petroșeni — Arieșul 

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

Luduș 10—0 (5—0)
Victoria Călan - 

Ai ud 1—0 (0—0)
Aurul Zlatna — ______

Copșa Mică 4—0 (2—0)
Aurul Brad — Soda Osna 

Mureș 3—1 (0—0)
Mureșul Deva — Minerul 

Ghelar 5—0 (1—0)
(Corespondenți : Gh. Topîr- 

ceanu, N. Todoran, T. Cornea, 
P. Lazăr, A. Gunther, N. Băi- 
șan, M. Susan și I. Simion)

Minerul

Progresul

Mureșul

Minerul

Metalul

CLASAMENT
1. Olimpia Satu 

Mare 
Vict. Cărei 
Unirea Dej 
Gl. Bisțrița 
C.l.L. Gherla

6. Constructorul 
Baia Mare

7. Metalul
Salonta

8. Someșul 
Satu Mare

9. Topitorul 
Baia Mare 
Dacia Or. 
Bihoreana 
Marghita 
Unirea Or. 
C.l.L. Sighet 
Dinamo Or. 
Minerul Bala 
Sprie 
Bradul

ETAPA 
Satu Mare

10.
11.

12.
13.
14.
15.

23

23

23

23
23

2i>
23
23
23

9 5 28-30 23

10 3

4

3
4

10

10

11
11

11
11
10
12

27-30

36-37

28- 49
29- 31

25

22

21
20

20
20
20
18

16. Min. C-lung.
ETAPA VIITOARE 

Vîicea — Progresul 
merțul Alexandria 
București, Metalul Tîrgoviște — 
Tehnometal București, Mașini u- 
nelte București — Unirea Drăgă
șani, Caraiman Bușteni — Pro
gresul Balș, I.R.A. Cîmpina — 
Carpați Sinaia, Prahova Ploiești 
— Muscelul Cîmpulung, Minerul 
Cîmpulung Muscel — Chimia Tr. 
Măgurele.

SERIA A V-A
Progresul Strehaia — Mine

rul Motru 1—1 (0—0)
Voința Lugoj — Minerul 

Anina 1—0 (0—0)
Metalul Topleț — Șoimii Ti

mișoara 2—0 (2—0)
Autorapid Craiova — Fur

nirul Deta 1—1 (1—0)
U. M. Timișoara — Minerul 
Lupeni 3—1 (0—1)

Dunărea Calafat — Steagul 
roșu Plenița 2—0 (2—0)

Energetica Tr. Severin — 
Victoria Tg. Jiu 2—0 (1—0)

Victoria Caransebeș — Mi
nerul Bocșa 1—0 (0—0)

(Corespondenți : G. Dobrea- 
nu, 1. Leș, C. Avram, M. Bo- 
bei, St. Marton, St. Zvîgnea, 
Gh. Manafu și M. Mutașcu)

CLASAMENT
1. Aurul Zlatna 23 13 4 6 47-23 30
2. Șt. Petroșenl 23 11 8 4 37-15 30
3. Metalul Copșa

Mică 23 10 8 5 40-27 28
4. Aurul Brad 23 12 3 8 31-33 27
5. Vict. Călan 23 12 2 9 38-33 26
6. Mureșul Deva 22 10 4 8 29-23 24
7. A.S_A. Sibiu 23 5 5 9 31-27 23
8. Min. Ghelar 23 11 1 11 32-39 23
9. Arieșul

Turda 23 9 4 10 39-28 22
10. Arieșul Cîmpia

Turzii 23 8 8 9 24-25 22
11. Met. Alud 23 9 3 11 34-36 21
12. Tehnofrig

Cluj 23 9 2 12 27-29 20
13. Soda Ocna

Mureș 23 8 4 U 37-39 20
14. Minerul Bala

de Arieș 22 7 4 11 26-41 18
15. Progr. Sibiu 23 6 4 13 18-38 16
16. Mureșul

Luduș 23 5 6 12 21-53 16
ETAPA VIITOARE : Progresul 

Sibiu — Arieșul Turda, Mureșul 
Luduș — Minerul Baia de Arieș, 
Metalul Alud — A.S.A. Sibiu, 
Știința Petroșenl — Tehnofrig 
Cluj, Arieșul Cîmpia Turzii — 
Aurul Brad, Soda Ocna Mureș — 
Victoria Călan Metalul Copșa 
Mieâ — Mureșul Deva, Minerul 
Ghelar — Aurul Zlatna.

SERIA A VII-A

1. Mln. Anina
2. Mln. Lupeni
3. U. M. Tim.
4. victoria 

Caransebeș 
voința 
Lugoj
Met. Topleț 

7. Furnirul

5

6.

CLASAMENT
23 13 4 6 48-11
23
23

23

23

“6
1

7

40-17
45-25

21-22

11 3
23 12 1

9 26-24
10 40-46

30
30
26

26

25
25

l-D Deta 23 11 2 10 32-30 24
-Uni- 8. Mln. Motru 23 8 6 8 29-27 24

8. Dunărea
T Tî A Calafat 23 10 2 11 33-42 23

10. Minerul
Bocșa 33 10 3 11 33-42 33

Olimpia Satu Mare — Some
șul Satu Mare 4—1 (3—0)

Gloria Bistrița — Unirea 
I.A.S. Oradea 4 0 (2—0)

Dinamo Oradea — Dacia O- 
radea 1—0 (0—0).

Bihoreana Marghita — Bra
dul Vișeu 1—0 (1—0)

Constructorul Baia Mare — 
Topitorul Baia Mare 2—1 
(1-1)

Minerul Baia Sprie — Victo
ria Cărei 1—3 (0—0)

G.IJL. Gberla — Unirea Dej 
1—0 (1-0)

Metalul Salonta — S.I.L. Si- 
ghetul Marmației 5—2 (4—0)

• STADIONUL REPUBLI
CII. ora 8,15: Progresul — „U* 
Cluj (tineret-rezerve); ora 10: 
Progresul — 
zia A);
• STADIONUL 

ora 15.15 : Dinamo 
Jiul (tineret-rezerve) 
Dinamo București 
vizia A);
• STADIONUL 

(Pantelimon), ora 
București — Otelul Galați (di
vizia B);

O TERENUL T.U.G,, ora U : 
T.U.G. București — Celuloza 
Călărași (divizia C);

0 TERENUL TIMPURI NOI 
(Dudești), ora Jl i Flaoăra roșie 
București — Marina Manga
lia (divizia (S) j

0 TERENUL GLORIA. ora 
11 : Mașini unelte Busurești — 
Unirea Drăgășani (divizia 0).

Cluj (divb

DINAMO. 
București — 

5 ora 17î 
■ Jiul (di-

METALUL 
11: Metalul

23
23

7
6

VIITOARE : 
— Bihoreana

2
4

14
13

29-51
18-45

Olimpia 
__________   Marghita, 
Victoria Cărei — Gloria Bistrița, 
Unirea Dej — Dacia Oradea, To
pitorul Bala Mare — Bradul Vi
șeu, C.l L. Shlghetul Marmației 
— Minerul Baia Sprie, C.l.L. 
Gherla — Unirea I.A.S. Oradea* 
Dinamo Oradea — Constructorul 
Baia Mare. Metalul Salonta — 
Someșul Satu Mare.

16. Vi$eu
16
16

SERIA A VIII-A

Colorom Codlea — Chimia 
Făgăraș 1—0 (1—0)

Cbimisa Tîrnăvenl — Car
pați Brașov 3—2 (1—1)

Vitrometan Mediaș — C.F.R. 
Sighișoara 1—1 (0—0)

Chimia Or. Victoria — Tor
pedo Zărnești 1—2 (1—1)

Tractorul Brașov — Unirea 
Cristuru Secuiesc 4—2 (1—2)

Medicina Tg. Mureș — Mi
nerul Bălan 2—0 (0—0)

Avîntul Reghin — Oltul Sf. 
Gheorghe 0—1 (0—0)

Lemnarul Odorheiul Secu
iesc — Voința Tîrnăveni 4—0 
(3-0)

(Corespondenți: N. Secelea- 
nu, I. Ducan, Z. Rîșnoveanu, 
E. Aslan, G. Carol, I. Păuș, L. 
Maior și A. Pialoga)

clasament

LA 7 MAI CONCURS 
SPECIAL PRONQEXPRES

28-29 
.1*35

1. Chimia Făg. 23 17 1 5
2. Oltul Sf. Gh. 23 12 7 4
3. Tractorul

23 12 5 6Brașov
4. Lemnarul Od. 23 12 4 7
5. Chimia

Tîrnăvenl 23 12 2 9
«. Av. Reghin 23 11 3 9
7. Torpedo •

23 9 6 8Zărnești
8. Medicina Tg.

Mureș 23 7 8 8
9. Carpați Bv. 23 7 7 9

10. Colorom
23 8 5 10Codlea

11. Unirea C.S. 23 8 4 11
12. Vitrometan

Mediaș 23 8 4 11
13. Chimia Vict. 23 7 5 11
14. Voința

Tîrnăvenl 23 7 2 14
15. C.F.R.

Sighișoara 23 6 4 13
16. Min. Bălan 23 5 5 13

51-18 35
46-22 31

51-16 29
43-30

46-30
38-42

32-33

25-40
25-49

23-46

23-48
28-44

28

26
25

24

22
21

21
20

20
19

16

16
15

Torpedo
Oltul Șf. Gheorghe,

EI APA VIITOARE : 
Zărnești . ‘
Tractirul Brașov — Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc, Voința Ttrnă- 
veni — Colorom Codlea. Avlntul 
Reghin — Medicina Tg. Mureș, 
Vitrometan Mediaș — Chimia Fă
găraș, Unirea Cristuru Secuiesc — 
Carpațl Brașov* C.F.R. Sighișoara 
— Chimia Or. Victoria* Minerul 
Bălan — Chimica Tîrnăvenl.

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 7 
mai un nou concurs special 
Pronoexpres după formula 
tehnică „5 din 45’’ la care se 
atribuie autoturisme Dacia
1 100, Moskvici 408 cu 4 fa
ruri și radio, Skoda 1 000 M.B. 
în număr NELIMITAT și 20 
autoturisme ! 1 FIAT 1 800. 1 
WARSZAWA, 6 DACIA 1 100,
2 MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio, 6 SKODA 1000 M*B., 
4 TRABANT 601, 55 excursii 
de circa 18 zile pe COASTA 
DALMAȚIEI cu autocarul 
prin tragere la sorți.

De asemenea se mai atri
buie numeroase premii în 
bani.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare, se vor efectua 9 
extrageri. în total se vor ex
trage 50 numere.

Cu 15 lei se pbate participa 
la toate extragerile.

Se participă și pe bilet de 
5Oo/o.

Nu uitați ! ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor este 
marți 6 mai 1969.

UN PREMIU DE 140.766 LEI 
LA PRONOEXPRES !

Premiile concursului 
expres nr. 17 dits 23 
196»;

EXTRAGEREA I i catego
ria I i 1 variantă a 140.760 lei > 
a II ai 129.5 a 1.086 lei | a 
III a i 3660,5 a 38 Iei.

EXTRAGEREA a II a i ®a- 
tegoria A ; 4 variante a 28.598 
lei | B t 220 a 519 lei | ® i 4736 
a 27 lei.

Premiul de categoria Tf ex
tragerea I a revenit partici
pantei HEBEDEAN AURORA 
din PetroșenL

Prono- 
aprilie



Fchipa B. D. Germane 
a cîștigat 

„Cupa continentelor"
MONTEVIDEO 23 (Agerpres)’

— Competiția internațională
masculină de volei „Cupa con
tinentelor" a luat sfîrșit cu vic
toria selecționatei R. D. Ger
mane. în ultima zi a turneului 
final, echipa R. D. Germane 
a învins cu 3—1 (15-10,
12—15, 15—8, 15—10) formația
S-U.A. Alte rezultate : Brazi
lia — Uruguay 3—0 (15—7, 15—13 
15—8) ; Cehoslovacia-U.R.S.S. 
3-1 (8—15, 15-6, 15-12, 15-11).

Iată clasamentul final al com
petiției : 1) R. D. Germană- 
12 p ; 2) Cehoslovacia - 11 p ; 
3) U.R.S.S. - 10 p ; 4) Brazilia
— 9 p ; 5) Japonia - 8 p; 6)
— S.U.A. 7 p ; 7) Uruguay-6 p.

Norocul are, totuși, o limită...
Iată-l pe elvețianul Peter Schelly reușind să sară nevătămat din 
bolidul Ferrari pe care l-a pilotat la Monza, In cursa de 1000 km. 
De data asta, a avut noroc. A avut noroc și francezul Pescarolo, 
cu cîteva zile in urmă, la Le Mans, unde s-a ales „doar" cu arsuri 
de gradul doi și trei la față, precum și cu fracturi de claviculă și 

de vertebre Dar norocul are o limită...

Raliul Tlrgului de la Belgrad

ECHIPAJUL
GRAEF-BIZESCU

PE LOCUL IV LA CLASA
850 CMC

In Raliul Tirgului de la 
Belgrad, care s-a încheiat du
minică, echipajul brașovean 
Graef-Rizescu (mașină Fiat850 
coupe) a ocupat locui 1 la 
clasa 850 cmc. Celălalt echi
paj românesc, format din ti
mișorenii Bereny-Colesnik (Re
nault 16), a fost nevoit să 
abandoneze din cauza unei de
fecțiuni mecanice survenită in 
timpul probei de viteză de 
pe colina Avala.

Trimisul nostru special la C. M. de tenis de masă. C. C0MARNISCH1. transmite;-

FINALELE AU ÎNCUNUNAT
EDIțlA JUBILIARA A MONDIALELOR

J. NEWCOMBE 
învingător la Roma

ROMA, 28. — m ziua consacrată 
ultimelor finale din campionatele 
Internationale de tenis Mopen“ ale 
Italiei, australianul John New
combe a dispus de compatriotul 
său Tony Roche, cîștigătorul edi
ției trecute, cu 6—3, 4—6, 6—2,
5— 7, 6—3. In finala feminină, dis
putată între două jucătoare ama
toare, Julie Heldman (S.U.A.) a 
invins-o pe Kerry Melville (Aus
tralia) cu 7—5, 6—3. Titlul la du
blu masculin nu va fi atribuit, fi
nala dintre perechile Newcombe 
— Roche șt Okker — Riessen ră- 
mînînd neîncheiată la scorul de
6- 1, 1-6.

în meciul cu echipa României

ȘAHIȘTII IUGOSLAVI 
ÎȘI MĂRESC AVANSUL

NOVI SAD, 28. — în turul 
II al întîlnirii internaționale 
de șah dintre selecționatele 
Iugoslaviei și României, care 
se desfășoară la Novi Sad, gaz
dele și-au mărit avantajul, în-

PERSO^LITĂTI ALE SPORTULUI INTERNATIONAL 
ÎȘI SPUN PĂREREA DESPRE SPORTUL AMATOR

registrînd scorul de 5'/s—2‘/2, 
(două partide întrerupte). Iată 
rezultatele, în ordinea celor 
zece mese i Matanovici — 
Gheorghiu 'A—'/3, Matulovici
— Ciocîltea */2—*/a, Parma — 
Drimer */2—’/2, Bukici — Un- 
gureanu 1—0 | Nicevski — 
Reicher 1—0 ț Țvetkovici — 
Stanciu >/s—>/,, Veiimirovici
— Mititelu întreruptă • Rakici
— Voiculescu ’/2—*/a, Mesing
— Pavlov */2—>/2, Dezo — Sza
bo 1—0.

Scorul general al întîlnirii 
este de 10‘/2—5*/2, în favoarea 
șahiștilor iugoslavi (patru par-

(Urmare din pag. 1)

pic nu este In realitate decît o 
ipocrizie absurdă care nu face 
cinste nimănui și cu atît mai 
puțin C.l.O. Nu putem deci 
decît saluta declarația preșe
dintelui C.l.O. privind modifi
carea regulei amatorismului, 
devenită caducă.

Dacă n-ar depinde decît de 
mine, aș da tuturor celor în
scriși de către comitetele na
ționale posibilitatea de a par
ticipa la competițiile olimpice. 
E adevărat, firește, că in acest 
fel ar participa la întreceri 
numai concurenți care trăiesc 
exclusiv din sport. Dar în de
finitiv cile „discipline profe
sioniste" există ? Fotbalul, 
boxul, ciclismul, baschetul și 
hocheiul pe gheață. In aceste 
cinci discipline ar putea fi în
scriși și concurența profesio
niști. (Putem fi oare chiar atît 
de siguri că nu au participat 
și pînă acum ?). Cine s-ar 
simți rănit în susceptibilitatea 
sa? Cui i-ar produce preju
dicii ? Nimănui. Cred, dimpo
trivă, că astfel s-ar ridica ni
velul competițiilor.

Spre satisfacția

d-lui Brundage...

Dar întrucît toate acestea na 
depind de mine și întrucît tre
buie să contăm pe conserva
torismul C.l.O. (între parau 
teze fie zis, CI O. însuși e 
un organism perimat), ar fi 
mai just să se adopte o rezo
luție care să stipuleze că olim
piadele sînt deschise tuturor 
sportivilor care au o profesie 
cipilă (iricliizînd firește pe

elevi și studenți), adică toți 
cei ce nu trăiesc exclusiv din 
sport. Această definiție ar 
menaja susceptibilitatea celor 
două părți prezente și ar sa
tisface, cred, pe dl. Avery 
Brundage, întrucît și dînsul 
a făcut aluzie la ceva analog 
vorbind de „calificați", deși 
expresia nu are un sens pre
cis.

Situația e cu totul diferită 
în federațiile internaționale, în 
sinul cărora opiniile sînt foar
te dispersate — după cum 
constatați și dv. — dar aceas
ta e firesc. Noțiunea de ama
torism este diferită la Fede
rația internațională de nata- 
ție, diferită și la cea de fotbal, 
la F.I.F.A., unde, in plus, a 
fost incorporată în regulamen
te o a treia definiție : aceea 
a „neamatorului" care figurea
ză alături de definițiile profe-

sionistului și amatorului. Dar 
în țările tn care fotbalul pro
fesionist este acceptat, campio
natul amator este net delimi
tat de campionatul profesio
nist.

Se naște vreun inconvenient 
din faptul că noțiunea de a- 
matorism nu concordă în toate 
federațiile internaționale ? In 
fapt, în programele concursu
rilor, totul e clarificat, iar fe
derațiile naționale nu lasă nici 
ele vreun dubiu în chestiunea 
amatorismului.

Este totuși indispensabil ca 
C.l O. să se pună de acord 
asupra acceptării unei formu
le care să țină cont atît de 
raporturile cît și de condițiile 
actuale. Iată ce așteaptă încă 
de multă vreme opinia spor
tivă mondială din partea co
mitetului.

tide întrerupte).

• Cea de-a 7-a partidă din 
cadrul întrecerii pentru titlul 
mondial de șah, dintre Boris 
Spasski și Tigran Petrosian, 
a fost amînată din cauza îm
bolnăvirii lui Spasski.

MUNCHEN, 28 (prin telefon). 
Acum, o dată cu încheierea e- 
diției jubiliare, a XXX-a, a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă, luminile s-au 
stins, iar aplauzele nu mai ră
sună la „Eissporthalle”. Parti- 
cipanții se pregătesc să pără
sească marele oraș bavarez. Cei 
mai grăbiți au și plecat. Cei
lalți iși fac încă bagajele. Ciș- 
tigătorii se reîntorc acasă cu 
aureola titlurilor și trofeelor 
cucerite, învinșii purtînd cu ei 
gustul amar al nereușitei, mo
mentane, dar și cu ambiția re
abilitării. Așa este în sport. 
Succesul nu poate surîde de
odată tuturor- Unii devin bi
ruitori azi, alții mîine. Cu în
vingători cunoscuți dinainte, 
ar fi prea monoton. Tocmai 
aceste oscilații permanente ale 
cumpenei victoriei dau farmec 
Întrecerii sportive. Să ne o- 
prim, de pildă, la ultima re
uniune, cea a finalelor...

...Sala parcă fierbea. Avea 
aspectul unui cazan în plin clo
cot. Miile de spectatori — care 
luaseră cu asalt tribunele — 
scandau, intr-un vuiet asurzi
tor, numele marelui lor favo
rit: Scholer. Pereții păreau că 
troznesc din încheieturi. Iar 
cînd renumitul jucător vest- 
german a cîștigat primele două 
seturi, marele amfiteatru se 
transformase intr-un adevărat 
infern- Publicul vedea apro- 
piindu-se clipa cînd setea de 
victorie îi va fi potolită. Și or
ganizatorii, foarte grijulii, pen
tru a-1 proteja pe Eberhard 
Scholer de mulțimea dezlăn
țuită prin bucuria presupusei 
izbinzi, au introdus un cordon 
de polițiști în jurul țarcului de 
joc. Totul era pregătit pentru 
sărbătorirea care ar fi urmat. 
Se omisese însă un singur lu
cru : „părerea" adversarului lui 
Scholer, japonezul Shigeo Ito, 
modestul funcționar în virstă 
de 25 de ani, care nu-și trădase 
încă dirzenia. Deși condus cu 
2-0, el nu a cedat nici un mo
ment. Cu întreaga-i ființă în
cordată la maximum, Ito că
zuse parcă în transă. Nu au
zea nimic, nu se observa nici o 
tresărire pe fața lui. Dar, pe 
măsură ce meciul înainta, lo
viturile lui Ito căpătau o pre
cizie și o forță din ce în ce

mai mare, de neînchipuit pînă 
atunci. Era pretutindeni și nu 
mai pierdea o minge. Scholer 
a fost nevoit să se recunoască 
învins, iar la festivitatea de 
premiere ne-a fost dat să asis
tăm la o scenă de-a dreptul 
dramatică : noul campion al 
lumii stătea pe podium cu bra
țele ridicate la piept și pumnii 
strînși. Scuturat continuu de 
spasme, Ito a plins tot tim
pul, în hohote.

După această memorabilă 
partida decisivă care fusese 
precedată de partida dublului 
masculin Johansson, Alser — 
Hasegawa, Tasaka, cea mai 
spectaculoasă dintre finale, au 
evoluat Maria Alexandru și E- 
leonora Mihalca. Ele au sus
ținut întîlnirea hotărîtoare în 
compania redutabilei perechi 
sovietice Zoia Rudnova — Svet
lana Grinberg, care au cîștigat 
la limită, la capătul unui meci 
plin de dinamism. învingătoa
rele alcătuiesc un cuplu ceva 
mai omogen și ofensiv. Și a- 
cest plus a fost suficient pen
tru titlu. Dar performanța ju
cătoarele românce nu poate fi 
diminuată. Dimpotrivă, ea este 
extrem de valoroasă. De altfel, 
pe întregul parcurs al mondi
alelor, atît Maria Alexandru 
cît și Eleonora Mihalca sau ju
nioara Carmen Crișan au avut 
comportări demne de toată lau
da. Prin rezultatele obținute, 
ele au meritul de a fi reușit să 
relanseze tenisul de masă ro
mânesc în circuitul valorilor 
certe internaționale. Aseme
nea locuri fruntașe într-un 
campionat mondial nu sînt com
parabile decît cu cele realizate 
cu 6 ani în urmă, la Praga, cînd 
echipa feminină a României a 
disputat finala „Cupei Corbil- 
lon“, iar Maria Alexandru și 
Ella Constantinescu s-au cla
sat pe locurile 2 și, respectiv, 
3 în proba de simplu. Desigur 
că aici, la Munchen, in contex
tul dat, cu atîtea surprize, 
cînd așii nu s-au mai dovedit 
invulnerabili, poate că ar fi 
fost posibile rezultate și mai 
bune. Dar, să fim sinceri. Cînd 
am plecat din București, cine 
se gîndea că româncele vor fi 
cap de afiș la mondiale ? Nici 
cei mai aprigi susținători. Prin

urmare... în orice caz, un fapt 
se cuvine a fi subliniat : evo
luțiile la această ediție a C.M. 
ale celor trei jucătoare de te
nis de masă din România sint 
remarcabile prin valoarea lor 
intrinsecă și nu datorită cine 
știe căror speculații de con
junctură. Se poate spune chiar 
că așezarea pe tabloul de 
concurs și... jocul capricios al 
hazardului nu ne-au surîs. To
tuși, vădind o valoare supe
rioară și luptînd cu multă hotă- 
rîre, ele au ajuns din nou a- 
proape de piscurile consacrării 
mondiale. Fapt pentru care le 
felicităm din toată inima !

• Au fost stabilite organele de 
conducere ale Federației interna
ționale de tenis de masă. De ară
tat că Roy Evans (Țara Galilor) 
a fost reales în funcția de preșe
dinte. Menționăm, de asemenea, 
că secretarul general al federației 
române de specialitate, Sever Dă- 
neț, a fost ales in comisia teh
nică și în cea de juniori (ca re
prezentant pentru Europa), an- 
trenoarea federală Ella Constan
tinescu — in comisia de clasifi
cări, iar ziaristul sportiv Con
stantin Comarnlschi — ca mem
bru corespondent al comisiei de 
propagandă șl publicitate. Totoda- 
tă, Ella Constantinescu a fost 
aleasă șl în comitetul de direcție 
al „Clubului Swaythling", al că
rui președinte este multiplul ex- 
campion mondial Victor Barna.

® Congresul care a avut loc cu 
ocazia C.M. de la Mdnchen a fi
xat și datele principale din ca
lendarul competițional internațio
nal. Astfel viitoarele campionate 
mondiale vor fi organizate în 
Japonia (la Nagoya) în 1971, An
glia — 1973, India — 1975, Iugo
slavia — 1977, S.U.A.—1979 ; „eu
ropenele" la Moscova anul viitor 
și la Rotterdam în 1972 ; Iar Cri
teriul european de juniori — a- 
nul acesta în Austria, în 1970 — 
Anglia șl în 1971 — Belgia.

® O dată cu finalele C.M. de 
tenis de masă s-au încheiat șl 
cele ale „Cupei Jubiliare" la care 
au participat cunoscuți campioni 
din trecut șl cîteva foste glorii 
ale paletei. în finală, reputatul 
sportiv maghiar Ferencz Sido l-a 
întrecut pe suedezul Ch. Johans
son, cu 2—1. Țara noastră a fost 
reprezentată de Victor Vladone 
și Nicu Naumescu. Dacă primul 
a cedat în fața scoțianului Ba- 
xer, chiar din primul tur, Nau
mescu a reușit două victorii la... 
canadianca Tomkins (2—0) șl la 
norvegianul Bruvlk (2—0), el fi
ind învins doar în turul trei de 
iugoslavul Vogrinc.

Steaua din nou in fața Iui Spartak Brno
în C. C. E.

campioa- 
masculin, 
meciurile

După cum se știe, 
na țării la volei 
Steaua, a susținut 
din cadrul sferturilor de fina
lă ale C.C.E. cu BR/1BO AN
VERS și s-a calificat în semi
finalele competiției, în urma 
victoriilor cu 3—0, obținute 
atît la Anvers, cît și la Zolder. 
La întoarcere, am cerut an
trenorului Stelei. T. 7'ănase. 
cîteva amănunte asupra jocu
rilor susținute în Belgia, pre
cum și asupra perspectivelor 
în C.C.E. cile echipei noastre 
campioane.

„Jucătorii mei au evoluat 
bine în față campionilor bel
gieni, însă — avind în vedere

ÎNVĂȚĂMINTELE „CUPEI
ALBERT SCHWEITZER

Interviu cu prof. Vasile Popescu

După cum se știe, o selecționa
tă de baschet juniori a partici
pat. la cea de a 5-a ediție a „Cu
pei Albert Schweitzer", pe care 
a eăidult-o nu de mult orașul 
Mannheim din R. F. a Germa
niei. In final, baschetbaliștii ro
mâni au ocupat locul 5 din 12 
echipe, dar, atît in cursul rela
tărilor telefonice zilnice, cit și 
in 'cadrul interviului ,pe care ni 
l-a arordat. prof. Vasile Popescu, 
antrenor principal, a ținut să 
sublinieze că nu este mulțumit 
de evoluția echipei, în pofida 
calificativului „satisfăcător" u- 
nanlm acordat.

— Cum apreciat! rezultatul ob
ținut de echipă 7

— Dacă iau in considerare va
loarea arătată individual de ju
cători. el este... foarte bun ; pur 
și simplu pentru că ei, ca jucă
tori, n-au arătat nimic deosebit. 
Iar aceasta — paradoxal la pri
ma vedere — în pofida convin
gerii pe care o am, că se putea 
obține locul III.

— A existai un decalaj substan
țial intre finaliste și restul par
ticipantelor 7

— Da foarte evident, italia șl 
Cehoslovacia s-au prezentat cu 
fornjațti net superioare, atît In
dividual cît și ca echipe, matu
ritatea tehnică, tactică și chiar 
fizică a jucătorilor lor permițîn- 
du-ml să afirm că ar putea o- 
cupa locuri în primele 5 la 
campionate europene l

— De ce nu s-au clasat, totuși, 
mai bine juniorii noștri 7

— Pentru că, baschetul nostru nu 
poate încă face față. Ne lipsește 
„abecedarul", noțiune în care aș 
îngloba principalele elemente și 
deprinderi tehnice și tactice In
dividuale. principiile de bază ale 
tacticii. Cît despre selecție... Am 
putut vedea clar acum că efectul 
celor 5—6 ani de baschet, cit au 
la activ fiecare din jucătorii pe 
care i-ăm condus la Mannheim, 
cu cicluri de 3—4 antrenamente 
săptăminal — corect pe hîrtie 1 — 
nu se vede. Există o singură ex
plicație : munca e prost condu
să. Este imposibil ca acumulă
rile cantitative să nu aducă sal
tul calitativ. îmi pun problema : 
ee calitate au aceste cantități

de efort 7 Cred că munca de In
struire a baschetbaliștilor ju
niori este aproape anarhică. Fe
derația nu s-a preocupat sufi
cient de pregătirea copiilor și 
juniorilor, pentru că la secții nu 
se ține cont de noțiunile de bază, 
de regulile precise ale învăță
rii. Scrisul, spre exemplu. ars 
anumite legi în succesiunea și 
modalitatea de învățare ; le are 
șl baschetul, dar ele sînt Ignora
te sau nerespectate, I Aici, la ni
velul debutanților, și nu la ni
velul superior, divizionar uneori, 
trebuie uniformizată metodica. 
Prin comparație cu învățămîntul, 
baschetul nostru predă deseori 
algebră superioară în clasele ele
mentare și caligrafie în facul
tăți I

— Păreți foarte nemulțumit . de 
această activitate ; ce anume, in 
meciurile de la Mannheim, v-a 
dus la aceste concluzii 7

— Oh. multe I Iată cîteva exem
ple: tinerii înalț! au fost direct 
folosiți— și cumva instruițl — 
pentru postul de pivot, de care 
(goana după rezultate imediate!) 
avea echipa de club nevoie. Re
zultatul 1 Nu știu să paseze, nici 
să se dămarce, iar procedeele de 
aruncare la coș sînt limitate nu
meric șl defectuoase tehnic ; dri
blingul, cel puțin, este chiar a- 
muzant uneori. Cu asemenea „de
prinderi" tinerii au fost trimiși 
la lot ca să învețe... tactică 1 Da, 
așa am pierdut la un punct șl, 
respectiv, după meciurile cu Po
lonia și cu Olanda, înfrîngeri în 
ultimele minute, după ce con
duceam ferm, și care ne-au pri
vat de un loc mai bun. Dar — 
menționez — asta n-ar fi schim
bat nimic, în calitatea jocului. 
Mai avem multe de făcut 1

— în ansamblu, deci, fie și nu
mai pentru a scoate -in eviden
ță unele lipsuri, turneul a fost 
util 7

— Indiscutabil, deosebit de util. 
Dar — ca să încheiem cu o în
trebarea a mea — cu un turneu, 
două pe an credeți că juniorii 
baschetului nostru vor deveni 
vreodată seniori autentici 7

G. RUSSU-ȘIRIANU

la
nivelul valoric scăzut al ad
versarilor — orice apreciere 
poartă un dram de relativi
tate. De altfel, cu două zile 
înainte de primul meci eu 
Brabo. am susținut o partidă 
amicală cu echipa națională a 
Belgiei, întoarsă din Finlanda 
unde cîștigase turneul de la 
Helsinki. Am convenit să ju
căm 5 seturi, indiferent de re
zultat, și am obținut victoria 
în toate. Referitor la adver
sarii din C.C.E., aceștia se ba
zează pe 1—2 individualități, 
a căror formă de moment și 
dispoziție decid randamentul 
echipei — eterogenă deci ea 
valoare, dar și ca gabarit. Ori
cum, calificarea în semifina
lă era previzibilă, fapt pentru 
care am acceptat ca ambele 
partide să se dispute în Bel
gia. In semifinală, vom întîl- 
ni un adversar deosebit de pu
ternic, Spartak Brno — deți
nătoarea trofeului Am ajuns, 
așadar, în fața aceleiași echi
pe care ne-a eliminat anul tre
cut, tot în semifinale. Și aceas
ta ar însemna, într-un fel, o 
revanșă acordată după un an 
Rămîne ea noi — și dorim 
acest lucru — să folosim pri
lejul oferit pentru obținerea 
calificării în finală. Desigur, 
nu va fi ușor să înfrunți și să 
înfrîngi o formație atît de va
loroasă cum este Spartak 
Brno, în rîndurile căreia figu
rează nume sonore în voleiul 
cehoslovac, deținător al titlu
lui mondial, cum ar fi Petlak, 
frații Shenk și Koudelka etc. 
Un fel de indicator al șanse
lor noastre îi constituie forma 
și nivelul pe care le vor arăta 
jucătorii mei la turneul final 
de luna ' viitoare, returul , a- 
cestuia (15—17 mai) fiind ulti
mul test înainte de partidele 
cu Spartak. Trebuie să preci
zez că nu am ajuns încă la 
un acord Cu clubul cehoslo
vac în privința datelor de dis
putare a jocurilor. Noi am 
propus datele de 22 mai la 
București și 29 mai la Brno, 
iar adversarii noștri — ,28 
mai și 4 iunie".

in istoria eam-Este prima oară 
pionatului din Elveția cînd se 
face o asemenea modificare de 
program.

Paul BETSCHARD
redactor la „Suisse Information

Sportive"

Corespondenta speciala din Ziirich

ELVEȚIENII AU DEVENIT 
MAI OPTIMIȘTI5

fășurat o etapă completă de 
campionat. In centrul atenției 
au fost jucătorii din națională. 
La Basel, echipa locală a în
vins cu 3-0 formația Lugano 1 
în această partidă au evoluat 
ambii portari ai naționalei. Pros
peri și Kunz, care au arătat o 
formă excelentă. Foarte bine 
au jucat fundașii Ramseier și 
Michaud, din echipa locală, care 
de multe ori au partici
pat la acțiuni ofensive. La Lau
sanne a avut loc un derby a- 
tractiv. Echipa cu același nu
me a dispus de Ziirich cu 4-2. 
Vuiileumier, autorul celor două 
goluri de aur de la Lisabona, a 
deschis scorul pentru Lausanne, 
iar punctele oaspeților au fost 
marcate de internaționalii 
Kunzlj și Kuhn. Young Boys 
a învins pe F.C. Biel cu 5—2 
în deplasare, merite deosebite 
in această victorie avind fun
dașul Baumgartner și înainta
șul Muller autorul a 2 goluri. 
De altfel, după etapa de dumi
nică Muller a fost introdus în 
lot.

Despre elvețieni se spune că 
sînt oameni preciși, în
tocmai ca și ceasurile pe care 
le fabrică. Același renume in 
precizia desfășurării îl are și 
campionatul național. Iată, în
să. că federația elvețiană de 
fotbal a stabilit schimbarea e- 
tapei de campionat dinaintea 
meciului cu România de la 11 
mai la 9 mai. Aceasta pentru 
ca jucătorii din lot să aibă 
suficient timp pentru odihnă.

Victoria senzațională 
tată de echipa Elveției _ ,
sabona a făcut să crească în 
mod simțitor optimismul iubi
torilor de fotbal din țara can
toanelor. După acest succes, 
drumul spre Mexic — scriu zia
rele din Ziirich, Lausanne, Ber
na și Basel — a devenit mai lin 
și mai drept. Desigur, obstacole 
pe acest drum mai sînt : me
ciul cu România de la 14 mai, 
la Lausanne, partida cu Gre
cia, la Atena, și întîlnirea re
vanșă cu portughezii.

în meciul cu România antre
norul Erwin Bailabio intențio
nează să folosească același sis
tem de joc ca și cel folosit în 
capitala Portugaliei. Adică : 
un „măturător", trei oameni pe 
linia de fund, trei jucători pe 
linia mediană (gata să inter
vină în apărare și atac) și, în 
fine, trei ataeanți. La Lisabona 
„măturătorul" a fost Michaud, au 
urmat cei trei fundași Ramse
ier, Tacchella, P. Stierii. Pe li
nia de mijloc au funcționat O- 
dermatt, Signorelli și Kuhn, iar 
în linia de atac Vuiileumier. 
Kunzli și Quentin. în linii ge
nerale această așezare va ti 
menținută probabil și în me
ciul cu România. Din Iot mai 
fac parte portarii Prosperi și 
Kunz, Muller, Desbiolles, Sehin- 
delholz, Brenna și Baumgartner. 
De altfel, acest lot va fi utili
zat în meciul de verificare de 
marți seara (azi) de la Basel, 
cînd echipa Elveției va întilni 
formația vest-germană Borussia 
Monchengladbach.

Duminică, în Elveția s-a des-

repur
ta Li-

■fotw pe gnwotlMl pe jMfcii
BULGARIA : Luptă strînsâ în 
fruntea și coada clasamentului

Pînă la sfîrșitul campiona
tului au mai rămas 7 etape.' 
în lupta pentru titlu sînt an
gajate două echipe — Ț.S.K.A. 
și Levski-Spartak, iar asupra 
a nu mai puțin de zece forma
ții planează pericolul retro
gradării. Tn etapa a 23-a, lide
rul Ț.S.K.A., manifestînd în 
continuare o scădere de for
mă, a suferit o grea înfrîngere 
la Pernik, unde a fost întrecut 
de Krakra cu 4—1, după ce a 
deschis scorul în min. 6 și a 
menținut, acest rezultat pînă 
în min. 52 (Asparuhov, în ac 
centuată revenire de formă, 
a marcat trei goluri), Levski- 
Spartak a dispus de Cerno- 
moreț cu 5—2. Alte rezultate, 
Akademik — Trakia 2—1. Lo

komotiv — Dobrudja 3—1, 
Spartak Pleven — Beroe 2—0, 
Marek — Botev 1—0, Cerno 
More — JSK-Slavia 1—1. Cla
sament ȚSKA — 36 p. Levski 
Spartak 35 p, Lokomotiv 30 
p, JSK-Siavia și Cerno More 
29 p, Akademik și Krakra 21 
p, Beroe și Dunav 20 p. etc. 
(TH.).
ELVEȚIA: Lausanne — pe locul I

Iată rezultatele complete ale 
etapei a 21 a a campionatului 
elvețian i Lausanne — F. C. 
Zurich 4—2, F. C. Basel — 
Lugano 3—01 F. G. Biel — 
Young Bd.vs 2—5 ; Sion — Lu
cerna 2—3 ; Grasshoppers 
Zurich — St. Gall 2r-2. In 
clasament conduce Lausanne 
cu 28 de puncte, urmată de 
Young Boys, Basel 27 p, Lu
gano 26 p. etc.

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX- TELEX-TELEX-THEX
La Sofia a început a 9-a edi
ție a turneului internațional de 
baschet „Cupa Sofiei", la care 
participă selecționatele orașelor 
Berlin, Atena, Havana, Ankara, 
Cairo, Sofia și cea a R.S.F.SfR. 
In formațiile celor 7 echipe pre
domină jucători tineri. Rezul
tate : Ankara—Cairo 92-61 (41- 
34), Sofia-Berlin 90—72 (46-36), 
Atena—Havana 75—72 (37-28).

Competiția ciclistă „Circuitul 
Flemisch” a fost cișligată de 
belgianul Frans Verbeeck, care 
a acoperit 182 km în 4h53:00 ; 
2. Harry Steevens (Olanda) ; 3.

Patrick Sercu (Belgia) același 
timp.

La Versailles, în cadrul con
cursului internațional de nota
ție, americanul Mark Spitz a 
cîștigat proba de 100 m liber în 
53,9. Tot el a cîștigat și proba 
de 400 m liber cu 4:21,5-

A început Turul ciclist al Bel
giei rezervat amatorilor. Prima 
etapă disputată pe ruta St. 
Trond-Arendonk (118 km) a re
venit olandezului Fedor den 
Hartog, în 2h 35:55.

Concursul internațional de l'lo- 
rctă de la Sofia la care au par
ticipat 40 trăgători din Româ
nia, Grecia și Bulgaria a fost 
cîștigat de Dimitrov (B) după 
baraj cu Grencenliev (B). Ti
nerii floretiști români au ocu
pat in finală următoarele locuri: 
3. Ștefan ; 5. Bănică ; 6. Petruș.
■
Concursul international de schi 
de la Catania s-a . încheiat cu 
probele de slalom uriaș ciștigate, 
la masculin, de Karl Schranz cu 
2:34,41 iar la feminin de seni
oară franceză Franfoise Maechi.

FRANȚA : Semifinalele Cupei
Rezultate înregistrate în se

mifinalele (meciuri tur) Cupei 
Franței : Sedan — Bordeaux 
0—0 ; Angers — Marseille 
0—0.

UNGARIA : Ujpest Dozsa 
învinsă la Pecs

Etapa a 8-â a campionatului: 
Vasas — Komlo 4—1 ; Hon- 
ved — Dunaujvaros 5—0 ; Ta- 
tabanya — Ferencvaros 1—1 ; 
Diosgybr — MTK 1—3 ; Szom- 
bathely — Csepel 1—0 ; I’ecs
— Ujpest Dozsa 1—0 ; Eger — 
Egyetertes 1—1 ; Salgotarjan
— Raba 0—0. In clasament 
conduc formațiile Ujpest Doz
sa și Ferencvaros — 13 p. 
urmate de MTK — 12 p etc

CEHOSLOVACIA : Spartak 
Trnava conduce

Rezultate înregistrate în eta
pa a 20-a a campionatului : 
Banik Ostrava — Skio Union 
Teplice 3—1 ; Jednota Tren- 
cin — Slovan Bratislava 0—0; 
Sparta Praga — Dukla Bans
ka Bystrica 2—1 ; Inter Bra
tislava — Slavia Praga 2—1 ; 
VSS Kosice — VHZ Pardu
bice 3—0. In clasament con-

tn cantonamentul lotului el
vețian de la Ziirich, Quentin 
este purtat pe brațe de co
echipierii săi Grob, Ramseier, 

Quinche și Tacchella.

tinuă să conducă Spartak 
Trnava.

BELGIA : Standard în avans 
cu 5 puncte

După 28 de etape, în cam
pionat conduce detașat echipa 
Standard 
mată de 
Lierse — 
din etapa 
Waregem 
La Gantoise 1—0 ; Lierse — 
Daring 3—1 ; Racing White — 
Charleroi 0—0 t FC Liege — 
FG Bruges 3—1 ; Berschot — 
Șt. Trond 1—1 ; Beringen — 
Beveren 1—1

OLANDA : Feyjenoord 
ți Ajax — învingătoare

După 29 de etape, pe primul 
loc în clasament se află echi
pa Feyjenoord cu 49 de puncte, 
urmată de Ajax — 46 p, FG 
Twente — 45 (un joc mai pu
țin) etc. în etapa a 29-a s-au 
înregistrat rezultatele : Hol
land Sport — Telstar 2—0 ; 
Volendam — F.C. Twente 
2—1> Dos — Feyjenoord 0—3; 
Ajax — MW 2—1 ; Sittardia 
— DWS 0—0 ; GAV — NAC 
0—0.

cu 43 de puncte, ur- 
Charleroi — 38 p,
35 p etc. Rezultate 
ă 28-a : Standard — 
2—0 ; Șt. Gilloise —

Stewart învingător la Niirburgring
Competiția internațională au

tomobilistică (formula II) des
fășurată pe circuitul de la Nur- 
burgring i-a revenit sportivu
lui scoțian Jackie Stewart 
(„Matra Ford"), care a realizat

o medie orară de 167,700 km. 
Locul secund a fost ocupat de 
elvețianul Jo Siffert („B.M.W."), 
iar locul trei de francezul Jean 
Pierre Beltoise („Matra Ford”).


