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ACTUALITĂȚI Baschetbaliștii polonezi au cucerit
PREȘEDINTELE C.N.E.F.S.

O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN
Ieri a plecat în Iran tovarășul ANGHEL 

dintele Consiliului Național pentru Educație 
și al Comitetului Olimpic Român, care, la 
Sale Imperiale prințul GHOLAM REZA PAHLAVI, președintele 
Comitetului Național Olimpic Iranian, va face o vizită ofi
cială în această țară.

J» FACE
IRAN

ALEXE, preșe- 
Fizică și Sport 
invitația Alteței

„Cupa orașului Bucureștiiii
iCALCULATORUL 1

I 
I

Starturi internaționale 
ale atleților români

La sfîrșitul săptămînii au loo 
primele două concursuri inter
naționale din acest an ale atle- 
ților noștri fruntași. La Formia, 
'în Italia, vor evolua : Lia Ma- 
noliu, Mihaela Peneș, Carol 
Corbu și Vasile Dumitrescu. La 
Karl Marx-Stadt, la tradițio
nala competiție de maraton, iau 
startul : Nicolae Mustață, Du
mitru Buiac, Alex. Arnăutu și 
Nicolae Siminoiu.

Miine, Plenara Comitetului
F. R. S. B.

Mîine, de la ora 10, va avea 
loc, la sediul C.N.E.F.S., Ple
nara Comitetului Federației Ro
mâne de Schi și Bob. In ca
drul lucrărilor, se va face o 
informare asupra activității în 
ultimul an, vor fi prezentate 
planul de măsuri pentru sezo
nul 1969—1970, proiectul de ca
lendar intern și internațional 
pentru sezonul viitor, execuția 
bugetară pe 1969 și proiectul de 
buget pentru 1970.

Puținii spectatori pre- 
zenți aseară în sala Flo
reasca au avut prilejul să 
admire evoluția uneia din
tre cele mai bune echipe 
din lume, clasată constant 
printre fruntașele marilor 
competiții mondiale (locul 
V la ultimele campionate 
mondiale, locul VI la J.O, 
din Mexic, locul III la 
campionatele europene din 
1965 și 1967 și locul II la 
ediția din 1963 a acestei 
întreceri). Cu un lot ma- ■ 
siv, omogen, practicînd un

Aseară, Polonia —România 86-78
joc tehnic, în care inten
țiile tactice s-au vădit per
manent, cu excelenți mar
catori de la distanță, re
prezentativa masculină a 
Poloniei s-a impus în par
tida susținută în fața e- 
chipei României, învingînd 
cu 86—78 (42—42) și cu
cerind primul loc în a- 
ceastă a treia ediție a 
„Cupei orașului București".

Sportivii noștri, fără a 
se lăsa impresionați de 
faima valoroșilor lor par
teneri, au luptat din răs
puteri pentru un rezultat 
onorabil și au reușit multă 
vreme să țină în șah for
mația fostului internațional 
Zagorsky. Aceasta, însă, 
punctînd cu multă preci
zie prin Jurkiewicz. Dolcze- 
wsky și Trams (de la se-

Corespondența specială din Elveția

pentru meciul cu România

RAPID BUCUREȘTI, PENTRU A 7-a OARA CAMPIOANA

Două nume noi apar în lista 
celor 22, pe care managerul Er
vin Ballabio a înaintat-o către 
F.I.F.A. în cursul zilei de ieri. 
Este vorba de fundașul Pierre 
Chapuisat (21 de ani) de la F.C. 
Lausanne și aripa Balmer de 
ța Basel. In schimb lipsesc 
iaumgartner (Young Boys) și 
Richard Diirr (Lausanne), care 
se găsesc într-o acută lipsă de 
formă, ca și Desbiolles, intro
dus în repriza a doua a meciu
lui cu Spania, clar care în jo
cul de sîmbătă între candida
tele la retrogradare Servette 
— Grasshoppers (1—1) a suferit 
o rupere de ligamente, fiind 
scos din discuție pentru trei 
săptămini. Indisponibil în con
tinuare sînt Grob, portarul de 
la F. C. Zilrich și fundașul Per- 
roud de la Sion.

Și acum, lista celor 22 de 
jucători : PORTARI : Prosperi 
(Lugano), Kunz (Basel), Biaggi 
(St. Gallen). APARATORI : 
Bionda (Bellinzona), Citherlet 
(Grasshoppers), Chapuisat (Lau
sanne), Kuhn (Zurich), Michaud, 
Odermatt (Basel), Weibel (Lau
sanne), Ramseier (Basel), Sig
norelli (Lugano), P. Stierli (Zu
rich) și Tacchella (Lausanne), 
ÎNAINTAȘI : Brenna (Lugano), 
Balmer (Basel), Jcandupeux II 
(Chaux de-Fonds), Kuenzli (Zu
rich), Mueller (Young Boys), 
Quentin (Zurich), Schindelholz 
(Servette) și Vuilleumier (Lau
sanne).

Cu numirea ambilor fundași 
de la Lausanne — Weibel și 
Chapuisat — se pare că Ballabio 
a rezolvat problema apărăto
rilor de margine. In rest, lotul 
corespunde presupunerilor că 
echipa folosită împotriva Por
tugaliei va suferi puține modi
ficări. Jucătorii elvețieni intră 
în stagiu de pregătire începînd 
de sîmbătă, la Magglingen, după 
etapa de campionat, care a fost 
în mod special mutată cu două 
zile mai devreme, vineri.

Cum este și firesc, vestea 
draw-ulu! înregistrat în meciul 
Portugalia — Grecia a fost pri-

deosebită satisfacție în 
fotbalistice din Elve-

mită cu 
cercurile 
ția. Pierderea a încă unui punct 
pare să fie scos din luptă pe 
portughezi, iar în același timp 
faptul că grecii n-au obținut o 
victorie în deplasare menține 
intacte șansele celorlalte două 
echipe din grupă. Meciul de la 
15 octombrie, cu Grecia, este 
privit aci ca decisiv.

In privința selecționabililor 
poate fi spus că toți au cores
puns în ultima etapă a cam
pionatului Elveției, ceea ce jus
tifică de altfel prezența lor în 
lot. Rămîne de văzut dacă ei 
își vor păstra forma și în atit 
de importantul meci împotriva 
echipei naționale a României.

Paul BETSCHĂRT

midistanță și distanță), ac- 
ționînd cu mult aplomb 
sub panou (Lopatka și Li- 
kszo au fost excelenți) a 
avut in permanență iniția
tiva, conducînd în min. 5 
cu 14—7, min. 11 cu 24—15. 
Pe parcurs, formația ro
mână s-a apropiat pînă la 
scor egal (min. 22 : 44—44), 
iar în final, după ce fusese 
handicapată cu 10 puncte, 
a recuperat pînă Ia două 
coșuri (min. 36 : 70—74).
Dar, atit, pentru că repre
zentativa Poloniei a avut 
o ultimă zvîcnire care i-a 
adus o victorie pe deplin 
meritată.

Calitatea jocului practi
cat de oaspeți apare și din 
procentajul excelent obți
nut la aruncările din ac
țiune : 62°/o. Selecționata 
română, în schimb, a rea
lizat doar 490/0 și aceasta 
în mare măsură datorită 
lui Albu, 
nut“ multă 
chipa prin
runcărilor sale, 
s-a dovedit și 
coordonator de 
real mobilizator
pierilor săi. Desigur, 
poate fi omisă contribuția 
lui Tarău, Novac, Popa și 
Jekely care, în disputa sub 
panou, au luptat din răs
puteri pentru a 
unor adversari 
valoare. în rest, 
cu inegal, iar
neinspirat, nu și-au adus 
aportul așteptat.

Au înscris : Pasiorowsky 
Trams T6, Dolczewsky 

12, Jurcziewicz 20, Likszo 
16, Lopatka 14, Frelkiewicz 
2 pentru Polonia, respec
tiv Nosievici 2, Dragomi- 
rescu 2, Jekely 7, Albu 25, 
Diaconescu 14, Novac 13, 
Tarău 9, Popa 6. Au con 
dus bine I. Uyguci (Tur
cia) și M. Jahoda (Ceho
slovacia).
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Floreasca s-a consumat 
de a XX-a ediții a cani
de baschet feminin. Cu 
asupra Crișului Oradea 

asupra

Aseară, în sala 
ultimul act al celei 
pionatului național 
victoria Rapidului
(74—51) și a Politehnicii București
1. E.F.S.-ului (59—53), a fost stabilit clasamen
tul final al competiției : 1. RAPID 40 p,
2. Politehnica 40 p, 3. I.E.F.S. 32 p, 4. Crișul 
31 p. Turneul final a fost cîștigat de Politeh
nica.

In imagine, echipa Rapid Eucurești, pen
tru a 7-a oară campioană a țârii. De Ia stingă 
la dreapta, rîndul de sus : Luiza Tal, Dorina 
Suliman, Anca Racoviță, prof. Sigismund Fe- 
rencz, antrenor, Gabriela Nicola, Maria Cos
tache, Irina Vasilescu ; rindul de jos : Eva 
Ferencz, Octavia Bițu, Elena Ivanovici, Ileana 
Chiraleu, Ștefania Basarabia.

în
)wiv< _____  ... ___r _ re
publican de atletism pe echipe, 
gen divizie, a apărut în corpul 
arbitrilor un personaj nou 
calculatorul. Cu trecerea anilor, 

pe măsură ce s-a îmbogățit substanțial 
experiența organizatorică și a fost mereu 
îmbunătățit regulamentul întrecerii, cal
culatorul a devenit o figură centrală a 
reuniunilor atletice pe echipe (în ciuda 
anonimatului în care el își desfășoară 
munca), fără de care meciurile poate că 
nici nu s-ar putea desfășura. De fapt, 
ca să fim absolut preciși, trebuie să 
spunem că meciurile ar avea totuși loc, 
numai că nimeni, în afara calculatorului, 
n-ar putea spune, în final, cine a fost 
învingătorul și cine a fost învinsul, în 
fond însuși mobilul competiției pe echi
pe. Și asta, pentru că munca unui calcu
lator a devenit, prin forța lucrurilor, o 
activitate extrem de complexă și. In 
același timp, foarte, foarte complicată, 
ceea ce impune, evident, o specializare 
în cel mai strict sens al acestei noțiuni.

La început totul a fost simplu. Calcu
lator putea fi oricare dintre arbitri, pen
tru că în sarcina lui stătea doar adițio
narea punctelor după sistemul, devenit 
clasic, al oricărui meci international : 
5 puncte pentru locul I, 3 p pentru locul . 
II..., 1 p pentru locul IV, treabă pe care I 
o pot face lesne, pentru sine, chiar și ■ 
spectatorii, cit de cit avizați. Cu trecerea 
anilor, însă, sistemul de acordare o 
punctelor a fost atît de complicat îneît, 
nimeni altul, în afara calculatorului, nu 

«poate stabili exact clasamentul între
cerii. Și nici măcar toți antrenorii echi- 
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Ipelor, ca să ne referim chiar la oamenii 

cei mai interesați de situația de pe 
teren.

Sistemul de punctaj al actualei divizii 
a apărut ca o consecință a faptului că, 
dinfr-o bună intenție Federația noastră 
de atletism a dorit ca această întrecere 
pe echipe să reprezinte summumul activi
tății competitionale dintr-un an. Și pen
tru că s-a văzut că cluburile și asocia
țiile sportive, respectiv județele, n-au 
înțeles exact rațiunea acestui campionat 
pentru că nu s-a desfășurat o muncă 
în perspectiva anilor, de selecționare 
și de formare a unei garnituri complete 
(potrivit regulamentului, alcătuită din 
50 de atleți și atlete), pentru a forța 
lucrurile s-au adus mereu corecturi sis
temului de punctaj, căutînd să se pună 
stavilă improvizațiilor pentru a forța, 
deci, (da, acesta este termenul cel mai 
corect) cluburile și antrenorii să se pre
ocupe mai serios de echipele respective 
în ansamblul lor. Din 
bune intenții, cu aspect 
fost aduse în prccfică 
mai bine de zece ani 
respectivei competiții se 
fond, cam aceleași lipsuri Regulamentul 
trebuie s-o recunoaștem deschis, n-a de
terminat, precum se vede, îmbunătățirile 
radicale dorite și, ca să fim sinceri 
pînă la capăt, nici nu sperăm s-o mai 
facă. în schimb, dacă lucrurile merg ca 
si mai înainte, sistemul de punctaj a 
fost atît de complicat că, meci de meci, 
în fața calculatorilor se pun probleme 
din ce în ce mai anevoios de rezolvat. 
Să dăm un exemplu, cel de la aruncarea 
greutății : pentru a putea participa la 
întreceri un atlet, de peste 27 de ani 
trebuie să 
16 m, iar 
puncta, să 
respective 
nu prezintă un atlet echipa în cauză nu 
mai este penalizată în nici un fel ? !

Pentru ediția următoare a competiției, 
a cărei utilitate nici nu trebuie măcat 
discutată, propunem F.R.A, ca de pe 
acum să întreprindă o largă consultare 
a tuturor factorilor interesafi, în așa fel 
ca, pe bazo celor mai realiste propu
neri, să se purceadă la o simplificare 
a actualului regulament al campionatului 
pe echipe.

păcate aceste 
coerceziv n-au 
și astăzi după 
de existență a 
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IMiine, la Pitești, F. C. Argeș —a

I3-a: FOTBAL Romeo VILARA

• După o etapă agitată
campionatul bulgar.

• Rezultate, clasamente în divizia C

(Progresul 
Cristache

ori — Răducanu in- 
Kraus va poposi in

aibă anterior un rezultat de 
în concurs se cere, pentru a 
obțină 14 m. Altfel, formație’ 
i se scade 1 punct. Dar dacă

orice critică

a României in U.R.S.S.
în cursul zilei de ieri, 

părăsit .Capitala echipa 
tineret a României, 
va
mi ca le 
partidă, 
lui, va 
Odesa.

Neatent — așa cum a fost duminică de multe 
tervine tardiv și mingea lovită cu capul de

plasă. Așa a egalat F. C. Argeș în meciul cu Rapid.
Foto: A. NEAGU

• La Craiova, tinerii au jucat sub

.UNIVERSITATEA"

Citiți in pagina a

Alemannia Aachen, 
lot după partida pe 
vest-germană o va 
neri în compania Rapidului.

Selecționata de tineret

va intra în 
care echipa 
susține vi-

a-
U.R.S.S. Prima 
cadrul turneu- 

loc azi la

a 
de 

care
susține trei meciuri 

în “ “
din
avea

D. STANCULESCU

Foto : N. AUREL

UN IMPORTANT TEST

nr.

de munte 
stațiunii 

Pentru alergă- 
noștri, întrece-

ediție a 
Munților" 

nota, ca nn

e-
se 

tra- 
din 
Si-

reșteni au participat 
la o întrecere pe cir
cuit, organizată de 
Școala sportivă
2. A fost un excelent
antrenament pentre

CURSAMUNȚILOR

PENTRU „TURUL ROMÂNIEI"

„Sport Information

20 de selecționabili convocați la Snagov
— indisponibil • Ion lonescu este așteptat să so
sească în țară cu

20 de selecționa- 
convocați. ieri la

Următorii 
bili au fost 
Snagov, în vederea unui stagiu 
de pregătire înaintea partidei 
de la 14 mai, cu echipa Elve
ției : portari — RADUCANU, 
GUIȚA, GORNEA 5 fundași — 
SATMAREANU, LUPESCU, 
BOC, DAN, HALMAGEANU, 
DELEANU, MOCANU ; mijlo
cași — NUNWEILLER VI, 
ANCA, DINU ; înaintași — 
NASTURESCU, DEMBROV- 
SCHI, ION IONESCU, DOMI- 
DE, DUMITRACHE, TUFAN, 
LUCESCU.

După cum se vede, din lot 
lipsește Ghergheli, indisponi
bil în urma accidentului su
ferit în partida cu Franța. Ion 
lonescu, așteptat să sosească cu reunit in Capitală

Lotul de juniori — U.E.F.A. 
fost ieri convocat la București, 
urmînd a face o pregătire cen
tralizată înaintea deplasării în 
R. D. Germană. Printre jucă
torii care s-au prezentat la 
dispoziția antrenorilor GH. OL A 
și N. GORGORIN se numără 
lordache (Politehnica Iași),

Naom (Metalul București), Pe- 
treanu (Rapid București), Geor
gescu și Beldeanu 
București), Vlad și
(Steaua)...

Azi va pleca la Tirana 
chipa de fotbal Universitatea 
Craiova, care va susține în 
capitala Albaniei cel de al 
doilea meci in cadrul „Cupei 
Balcanice". Craiovenii vor în- 
tilni — rhiercuri — echipa Di
namo Tirana pe scheletul că
reia este alcătuită reprezen
tativa Albaniei. în afara for
mației care a evoluat la Con
stanța vor mai face deplasa
rea: Gaboraș, Bîtlan. Popa și 
Mincă.
ȘT. GURGUI — coresp. princ.

Cerno More Varna
Meci de atracție, mîine 

Pitești : echipa locală F. 
Argeș întîlnește pe Cerno More 
Varna, o formație fruntașă (lo
cul 3) în

drum spre Pîriul Rece... Fază din ediția a

„Curse! munților".

Uniunea Sovietică), 
împreună cu un nu
meros lot de rutieri 
români, în frunte cu 
membrii primei 
chipe naționale, 
vor întrece pe 
seele 
jurul 
naia. 
torii 
rea constituie și un 
important test în ve
derea „Turului Ro
mâniei". Cei mai buni 
concurenți, cei care 
vor dovedi combati
vitate, simț tactic, 
vor putea obține su
fragiile selecțione
rilor pentru a fi În
scriși pe lista de 
start a marii între
ceri internaționale 
ce se va desfășura 
în a doua parte a Io
nii iunie.

Duminică dimi
neață, rutierii bucu-

„Cursa Munților*. Ea 
seniori, locul I a 
revenit lui Alex So- 
fronie care, de-a lun
gul a 40 ture (40 
km), a cumulat, la 
sprinturi, 58 de punc
te. El a fost urmat 
de C. Ciocan, Vasile 
Tudor, N. Ciumeti și 
V. Selejan — toți 
membri ai primei e- 
chipe a clubului 
sportiv Dinamo, e- 
chipă pe care noi o 
socotim favorită în 
cea de a X-a ediție a 
„Cursei Munților". 
La celelalte catego
rii victoria a revenit 
cicliștilor N. Gavrilă 
(juniori mari), Vasi
le Miu (juniori mici), 
Gh. Voiculescu (se- 
micurse), Marin Din- 
că (turism).

Revenind la cea de 
a X-a 
„Cursei 
vom
punct menit să con
tribuie Ia dinamiza
rea cursei, premiile 
acordate de către A. 
S. Loto-Pronosport 
— reorganizator al 
cursei. Cîștigătorului 
întrecerii Ii va fi o- 
ferit un scuter ,.Ma
net", iar următorilor 
clasați premii sub
stanțiale în obiecte 
de utilitate.

La actuala ediție a 
„Cursei Munților" 
se alcătuiesc clasa
mente individuale și 
pe echipe (pe etape 
și finale), precum și 
un clasament al ce
lor mai buni cățără
tori.

Miercuri diminea
ță, frumoasa stațiu
ne montană Sinaia 
va găzdui startul e- 
diției jubiliare. a 
X-a, a „Cursei Mun-

ților", întrecere ci- 
clistă internațională 
de fond. Timp de 4 
zile, cicliști de va
loare de peste ho
tare (Cehoslovacia și
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TEAMA DE A ATACA...

Petre Paxino (Steaua) 
cîștigător la Cimpulung

Invitației adresată publicului 
spectator, prin programarea în 
cuplaj a meciurilor din ca
drul etapei a VII-a a returu
lui campionatului republican 
de rugby în care s-au întîlnit 
echipele bucureștene Progre
sul. — Steaua și Dinamo — 
Gri vița Roșie, 1 s-a răspuns a- 
firmativ, tribunele cochetului 
stadion din Parcul copilului fi
ind ocupate pînă la ultimul 
10c. Timpul frumos, terenul 
excelent, prezența unui public 
cunoscător și dornic de rugby, 
precum și existența unui „cap 
de afiș“ (asupra căruia se fac 
referirile în acest comentariu) 
susținut de majoritatea selec- 
ționabililor noștri, au consti
tuit motive ce ne îndreptățeau 
speranțele într-un rugby au
tentic. La toate acestea pu
tem să adăugăm acum, după 
terminarea meciului Grivița 
Roșie — Dinamo, maniera ex
celentă în care Rend Chiriac 
a condus partida, arbitrajul 
său constituind o lecție în a- 
sigurarea cursivității și con
tinuității jocului, fără să se 
îndepărteze de limitele regu
lamentului.

Păcat, însă, că Jucătorii au 
refuzat acest cadru prielnic ce 
le-a fost creat preferind „nou
lui val", vechiul stil de joc a- 
sigurat, fără inițiativă, aștep- 
tîndu-se greșeli ale adversaru
lui, aducătoare de lovituri de 
penalitate ce s-ar putea trans
forma în puncte, sau căutîn-

du-se exagerat dezarmantul • 
drop-goal.

Marea carență a rugbyului 
nostru, teama de a ataca, a 
fost prezentă și în acest derby, 
manifestîndu-se evident toc
mai la cei mai robuști și vi- 
guroși jucători ai echipelor, 
înaintașii, lăsînd astfel impre
sia de neputință. A rămas încă 
în concepția acestora că atri- 
buțiunile lor se termină o dată 
cu cîștigarea balonului în tușă 
sau grămadă, „marile" lor 
realizări rezumîndu-se la cî- 
teva „moluri" de cele mai mul
te ori statice, facilitîndu-se 
astfel apărarea adversă.

Și toate acestea, astăzi cînd 
înaintași ca Cester, Spanghero, 
Betford, Myburga, Lochore 
spulberă tot ce le apare în 
cale, își caută adversarii pen
tru a-i neutraliza și a oferi a- 
poi balonul unui alt bolid ce 
se îndreaptă decis spre trei- 
sferturile adverse.

Revenind la partida dintre 
Dinamo și Grivița Roșie, cîș- 
tigată pe merit de dinamOviști, 
în urma unei lovituri de pi
cior căzută, realizată de M. 
Niculescu, cel care a căutat să 
iasă din anonimatul în care 
s-au complăcut internaționalii 
Onuțiu, M. Rusu, Dragomires- 
cu, Baciu, Stoica, Wusek, fără 
ca lista să se încheie, putem 
spune, fără teama de a greși, 
că nici una dintre echipe nu 
a reușit, dar ce este mai grav, 
nici nu a încercat un atac mai

susținut care să devină peri
culos. Au fost inexistente a- 
cele acțiuni ale înaintașilor 
a căror continuitate să fie 
asigurată de mai mult de 2—3 
pase consecutive. Toate baloa
nele cîștigate de înaintași, au 
fost aruncate rapid liniilor 
dinapoi, angajate la rîndul lor 
într-o dispută anostă de lovi
turi în terenul advers.

In acest mod, preocupările 
pentru inițierea și susținerea 
atacului fiind minime, apără
rile ambelor echipe au avut 
sarcini ușoare, de aici apărînd 
urmările nefavorabile asupra 
caracterului spectacular al 
partidei, în ultimă instanță lă
sînd un gust amar celor ce 
au venit cu inima deschisă 
pentru rugby.

în final, ne întrebăm care 
este satisfacția jucătorului Ior- 
gulescu (un învingător), după 
acest meci în care nu a reușit 
să atingă măcar o dată balo
nul, după Cum punem aceeași 
întrebare jucătorului C. Teo- 
dorescu (un învins), care în 
tot meciul a reușit un singur 
placaj. De fapt la aceste în
trebări ar trebui să se gîndeas- 
că toți ceilalți jucători care la 
antrenamente cheltuieso mari 
cantități de energie, iar în me
ciuri se găsesc, totuși, în situa
ția celor exemplificați—

Paul CIOBĂNEL

Pe platoul Grui, din margi
nea pitorescului centru spor
tiv în continuă afirmare, Cîm- 
pulung, și-au dat întîlnire mai 
multe mii de iubitori ai spor
tului spre a asista la a 5-a 
etapă a concursului republi
can de motocros. Traseul moa
le, din pricina ploilor căzute 
în cursul săptămînii, a fost 
greu, supunînd pe concurențl 
unei evidente uzuri.

Victoria a revenit lui Petre 
Paxino de la Steaua (2+2 +1, 
în manșe). O victorie dificilă, 
lipsită de panașul la care 
ne-am fi așteptat din partea 
unui internațional de talia în
vingătorului și care — desigur 
— îi va da de gîndit, atît în 
ceea ce privește pregătirea sa 
(mai temeinică) cît și a mași
nii.

Tînărul, în continuu progres, 
C. Goran, de la Poiana Cîm-

pina (1+3+2) poate fi consi
derat — pe drept cuvînt — 
cîștigătorul moral al întrecerii. 
El a obținut o victorie catego
rică în prima manșă, iar în a 
doua, după o defecțiune meca
nică (i s-a strîmbat pedala 
schimbătorului de viteză) a 
refăcut spectaculos o mare 
parte din terenul pierdut (a- 
proape un tur). In ultima man
șă a oferit, în final, un duel 
emoționant cu învingătorul.

Otto Ștefani (Șt. r. Bv.), o- 
cupantul locului al treilea 
(3+1+3) a avut o evoluție os
cilatorie. Din rest, notăm com
portarea „steliștilor" Petre 
Lucaci și Paul Filipescu, cla
sați pe locurile 4 și, respectiv, 
5. M. Banu (Poiana Cîmpina) 
a alergat pe o mașină de îm
prumut, deoarece la a lui i se 
rupseseră segmenții în dimi
neața cursei,

In competiția juniorilor, a 
ieșit învingător St. Mihaly 
(Steaua), urmat de Ion Marin 
(Steaua), T. Bălănoiu (Steaua), 
R. Vasilescu (Met. Buc.), I. Pa- 
raschiv (Met. Buc.), L. Ichim 
(Locom. Pl.), C. Totoescu 
(Steaua), Cr. Ghițescu (Mus
celul C.-Lung) și I. Bartha 
(St. r. Bv.).

Emil IENCEC

SÎMBĂTĂ SEARA
DUMINICĂ SEARA

CLASAMENTE, REZULTATE

lll\ COLIIIIHIWIII
CE ȘI CUM?

E prea importantă și con
troversată problema, ca să nu 
necesite o grabnică și energi
că intervenție. De aceea revin 
și insist asupra ei, continuînd 
îdeea din articolul trecut.

Diritr-o scurtă dar intere
santă discuție cu. unul dintre 
reputații noștri arbitri, D. Dl- 
mulescu, am putut afla unele 
din cauzele multor erori da 
arbitraj. Interlocutorul ne spu
nea că erorile nu se datorează 
în nici ph caz. relei credințe 
a oficialilor. Ele. ar putea fi 
puse cel mult pe lipsa de uni
tate de vederi în ceea ce pri
vește interpretarea regula
mentului, a luptei din ring.

Arbitrii noștri <— și nu nu
mai ei, ci și mulți din
tre cei străini — punc
tează în special dacă cei din 
ring... „au făcut mai mult 
box". Ce înțeleg ei pian asta 
este foarte diferit. Unii „văd" 
atacul continuu, alții con
trele, alții contraatacul, foar
te mulți apreciază cine termi
nă „mai proaspăt" etc. Și a- 
tunci deciziile lor sînt contra
dictorii. După ei se iau și me
todicii și chiar publicul spec
tator. Să nu ne mai mirăm, 
deci, de numeroasele manifes
tări ale nemulțumirii din să
lile reuniunilor de box. De a- 
semenea, nu trebuie să Sur
prindă crearea numeroaselor 
„curente" de pregătire a spor

tivilor noștri, curente care 
uneori au devenit o tradiție 
destructivă Ia noi. în goană 
după victorii, s-au accentuat 
diversa laturi ale luptei, în 
funcție de aceste interpretări 
care au dăunat foarte mult 
boxului nostru. Nu reamintesc 
decît pe cele ale atacurilor 
neîntrerupte (dar nu și fina
lizate) care diminuau complet 
orizontul tactic, sau cel ăl 
fricii de avertismente, care au 
eliminat lupta de aproape și 
eschivele boxerilor. în ulti
mul timp, s-a intervenit în a- 
ceste probleme. Dar noi Cre
dem că nu îndeajuns, și mai 
ales heesențial. Ceea ce ar 
trebui să se ceară este aplica
rea strictă a regulamentului și 
nu interpretarea iui, sau a 
luptei din ring. Acordarea 
victoriei „la puncte" este pre
cizată clar de regulament! 
„cine a lovit de mai multe 
ori", iar ca lovitură se arată 
că se punctează .... cea care a
lovit precis într-un punct sen
sibil fără ca ea să fie nici pa
rată, nici blocată, nici eschi
vată". Ce întreprinde boxerul 
pe ring pentru a ajunge să lo
vească astfel și de mai multe 
ori, deci primind cit mai pu
țin, aceasta ține de iscusința, 
de priceperea și pregătirea lui, 
de metodele și simțul pedago
gic al antrenorului, de calită
țile și de particularitățile sale

individuale. Ele constituie ac
țiunile spectaculoase din box, 
dar nu determină acordarea 
deciziei decît dacă sînt sau 
nu regulamentare (cazul aver
tismentelor care scad punctele 
acumulate). Că numărătoarea 
loviturilor nu se poate face cu 
precizie, iar punctele se acor
dă în funcție de apreciere, în 
aceasta constă dificultatea. 
Dar acordarea propriu-zisă a 
Victoriei se face numai pe 
acest unic criteriu, iar în caz 
de egalitate, regulamentul sti
pulează alte trei criterii pre
cise în ordine strict cronolo
gică: „... cine a început lupta 
cu lovituri directe, — cine a 
atacat mai mult și, în sfîrșit; 
cine s-a apărat mai bine". Ni
căieri nu se prevede altceva. 
Celelalte indicații sînt parti
culare, iar arbitrii nu sînt o- 
bligați să le ia în seamă.

Și atunci pentru ce să tot in
terpretăm? Mai bine să apli
căm regulamentul! Credem că 
în această privință F.R. Box 
trebuie să intervină ferm în 
activitatea Colegiului de ar
bitri, făcînd puțină ordine. 
Este necesară o reverificare 
minuțioasă a arbitrilor și 
chiar o reducere a numărului 
lor, cînd e vorba de judeca
rea meciurilor. Nu de alta, dar 
să nu cădem în păcatul zicalei 
populare cu cele șapte moașe...

Eustațiu MĂRGĂRIT

MASCULIN
1. Steaua 22 19 3 0 489—267 41
2. Din. Buc. 22 18 3 1 407—279 39
3. Unlv. Cluj 22 11 2 9 424—381 24
4. Poli. Tim. 22 10 3 9 356—326 23
S. Din. Bc. 22 30 3 9 324—316 23
6. Din. Bv. 22 8 3 11 366—419 19
7. Rafinăria

Teleajen 22 8 1 13 362—430 17
8. Unlv. Buc. 22 6 4 12 337—372 16
9. Poll. Gl. 22 7 1 14 354—441 15

10. Timișul
Lugoj 22 3 1 18 298—486 2

FEMININ
1. Unlv. Tim. M 11 1 1 272—171 27
>. Rapid

București M lt « 4 294—200 36
S. Confecția

București n ik i 4 242—192 S3
4. Unlv. Buc. 22 14 1 K 224—188 31
C. Rulmentul

Brașov 22 ii > 19 249-254 M
S. Constructorul

Timișoara 22 11 U 205—230 11
7. Voința

Odorhel 22 1 2 14 220—246 14
). Prog. Buc. 22 4 0 16 218—28? 12
». Textila

Buhușl n 1 1 11 229—299 •
10. Liceul nr. 4

Timișoara îl I I II 132—IH I 
Rezultate din divizia B. 
MASCULIN Seria I : Știința 

Bacău — Politehnica Buc. 17—ÎS 
(10—5), Cauciucul Orașul Gh. 
Gheorghlu-Dej — A.S.A. Tg. Mu
reș, 0—8 (6—4), Știința Ploiești — 
Agronomia Iași 12—15 (6—6), Me

dicina Tg. Mureș — Tractorul 
Brașov 16—14 (7—9), Voința Bucu
rești — Chimia Făgăraș V—11 
(8 -5). Seria a II-a : Tehnometal 
Timișoara — Știința Petroșenl 
17—« (5—4), Minerul Bala Mare — 
Metalul Copța Mică 17—11 (10—3), 
Textila Clsnădie — Știința Lovrln 
21—14 (9—5), Eiectroputere Cra
iova — C.S.M. Reșița 17—20 (6—11).

FEMININ Seria I t Știința Ba
cău — Liceul 2 lași 8—6 (3—1),
Spartac Constanța — Chimia Bu
zău 6—6 (3—2), Școala sportivă 
Ploiești — Politehnica Galați 8—21 
(2—10), Politehnica lași — l.E.F.s. 
Rucureștl 4—«s (2—8); Chimia 
Orașul Victoria — Școala sportivă 
1 București 10—10 (5—7). Seria a 
n-a t C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. 
Mureș 11—9 (7—<), Zorile Bistrița 
— Universitatea Cluj 17—16 (8—7), 
Voința Sighișoara — Constructo
rul Bala Mare 8—7 (4—5). Școala 
sportivă Tg. Mureș — Universita
tea n Timișoara 11—8 (5—1).

Prezentul titlu este o întîm- 
plare și, mai ales, nu parafra
zează cu nici p intenție romanul 
lui Sillitoe. El duce doar in
tenții constatative raportate la 
timpul liber al bucureșteanului, 
preocupat în fel și chip pentru 
ceea ce va face de sîmbătă și 
pînă duminică — o cantitate 
de speranțe mult dilatate, față 
de acest interval.

Și modalitățile de a ocoli 
nevroza de așteptare, dintre 
sîmbătă și duminică, sînt mul
tiple și diverse, mai numeroase 
chiar decît nevrozele. Una 
dintre aceste bucurii o repre
zintă plecarea trenului O.N.T., 
spre munți, acele spații rezer
vate parcă gîndirii. Că mun
tele este „Mare” sau „Mic", că 
plouă, ori ninge, tipul de dru
meț structurat numai pentru 
înălțimi ajunge să creadă că 
la urma urmei, a stoarce cio
rapii de apă sub vitraliile unui 
cer ce amenință să-l mai plouă 
încă o dată rămîne un neajuns 
care are șl el farmecul său.

Am remarcat, Insă, că în 
subconștientul acestui drumeț 
cu rucsac, pe tot timpul esca
ladei stă întotdeauna un altul. 
Este ghidul O.N.T. Cîteva din 
datele sale morale sînt mai de 
preferat decît datele fizice și 
cele ce țin de cămășile ecosez. 
Un tovarăș care se agită în 
cîteva din după-amiezile sale 
libere să obțină biletele călăto
riei fie pentru niște neofiți, fie 
el hîrșiți de-ai muntelui. Puțin 
solitar la șes, vesel prin com
pensație la altitudine (uneori 
atentează voit la buna creștere 
— crispată), el are un antine
vralgic, el mai găsește o pătură 
de acolo de unde nu se mai 
poate găsi, el bea un pahar 
de vin în plus să-și învingă 
timiditatea și să pună mina pe 
ghitară spre a da glas unor 
improvizații și, fără excepție, 
montane, el suferă sau se bu
cură de reușita „ieșirii". Mun
citor sau Intelectual, pa ghid 
îl reperezi ușor după arama 
feței și după nu știu ce altceva, 
atracțios și ademenitor.

Cînd ajungi la Identitatea 
acestui ghid, numele lui curios 
scoate în evidență parcă un 
altul... bărbatul cu o profesie, 
cu necazuri, etc., bărbatul de 
luni pină sîmbătă la plecarea 
trenului. Iată cîteva nume de 
ghizi care au întotdeauna mal 
mult de dat și mai puțin de 
primit: Ovidlu Liloiu, Cristian 
Ghiurlea, Eugen Ioslf, Nicolae 
Umaneț, Constalntin Manole, 
Mircea Rusu.

Așa Btau lucrurile orînduite 
parcă dlntotdeauna. La Mun
tele Roșu, la Babele, la Piatra 
Arsă, acești ghizi sosesc la sfir-

șit de săptămînM însoțiți de 
grupurile lor. La fel a fost și 
acum în zilele de 1 pînă la 
4 mai. Ovidiu Liloiu, Nicolae 
Umaneț și Eugen Iosif umpleau 
cu suflul lor cabana Piatră Ar
să. O cafea în plus pentru ființa 
aceea de sub glugă care nu 
se mai dezgheață o dată, o 
glumă pentru celălalt de la fe
reastră, melancolicul venit 6ă 
vadă moartea zăpezilor. Printre 
ei, cabanierul Constantin Moi- 
ceanu împlinea festiv obiceiu
ri de gazdă, trecea cu vederea 
capricii pe care el însuși le 
facilita. Apoi dintr-o dată, în 
acest stup peste care ploaia 
țesea cu apă, un telefon a 
sunat lung. O veste neclară... 
Un accident! Ce, unde, cum 7 
Ghizii au explicat șl s-a auzit 
și cuvîntul „Salvamont".

După trei ore de stat In 
ploaie, accidentata I. V. era 
adusă la cabană, prin inter
mediul ghizilor și al cabanie
rului. O oră mai tîrziu, pansată 
și lungită în sanie, I. V. pleca 
spre Vîrful cu Dor pentru a 
fi coborîlă.

Apoi s-a mai comentat acci
dentul, unii au încercat să iasă 
la schi, alții s-au culcat. Seara 
ghizii s-au făcut iarăși simțiți. 
Ba, așa, într-o bună tradiție 
alpină, ghizii de la „Babele" 
au picat în vizită la cei de la 
„Piatra Arsă”. Era prin toiul 
mesei, era tocmai bine de 
strigat „Hău, hău“... Și Ovidiu 
Liloiu i-a strîns pe toți ghizii 
in capul mesei și el și-a re
zemat ghitara de genunchi. A 
cerut liniște cu insistență, nu 
de alta dar pentru că era. Un 
altul a protestat și el în fa
voarea lui Liloiu: cerea liniște 
fiindcă gălăgia o făcea numai 
el. Duceau acești băieți de 
munte o frenezie și o disponi
bilitate, necerută de nici un 
program sau obligativitate. 
Semănau cu niște plante sele
notrope care se deschid la 
miezul nopții.

Un scurt program de publi
citate „personală" a avut me
nirea să smulgă zimbetul pînă 
șl a doi critici de artă, traves
tiți în turiști.

Pe neobservate același Liloiu 
a ajuns la ceea ce iubea mai 
mult, cîntecul său „Copilul 
munților", un fel de baladă 
de un firesc cuceritor. Nu 
știam că, de fapt, acest cîntec 
aducea la masă umbra unuia 
dintre ghizii ce absentează, 
Alexandru Nltrol — „Soni” 
devenit un destin prin ceea ce 
face moartea în munți, poate 
tot intr-o sîmbătă seara, dumi- I 
nlcă seara.

Mihai TUNARII I

Primo etapă în categoria B
SERIA I

BUCUREȘTI. Disputată în 
paralel cu cea din categoria A 
(Steaua — Rapid — Argeș), în- 
tîlnirea triunghiulară Construc
torul — Neamț — C.A.U, II a 
fost dominată de echipa jude
țului Neamț, care și-a între
cut adversarii pe baza puncte
lor acumulate de elevii lui O. 
Constantinescu-Nehoi, de la Șc. 
sp. Roman 1 Punctaje : Neamț
— C.A.U. II 112—77, Neamț — 
Constructorul 127—64, C.A.U. II
— Constructorul 82—70. Junioa
ra Mariana Fi lip (N) a cîștigat 
trei probe : 100 m (12,7), 400 m 
(57,5) și 800 m (2:16,5). Alte 
rezultate : BĂRBAȚI — 200 m : 
A. Fieraru (C.A.U. II) 22,6 ; 
400 m : C. Nemeș (N) 49,8 ; 800

D
e?i boxul nu este un sport al 
cifrelor, el permite, însă, 
însumarea unor momente 
Sau fenomene caracteristi

ce,, care duc la formarea unei 
lmâgini ulterîbare in sfera u- 
nor probleme ce interesează 
pe specialiști. De pildă, aver
tismentele descalificările, k.d.-u- 
rile și abandonurile pot reflecta 
nivelul tehnic al unei competiții 
sau al unor boxeri, pot da refe
riri asupra calității arbitrajului 
sau pot căpăta valențe metodolo
gice și instructive.

Cu prilejul desfășurării finalei 
campionatelor naționale de box, 
am cules o serie de date inte
resante.

Pei parcursul celor șapte reuni
uni au fost dictate 26 de avertis
mente pentru acțiuni neregula
mentara și s-au înregistrat 38 
k.d.-uri. Din totalul de 77 de 
meciuri, 58 s-au terminat cu de
cizie de învingător la puncte, 14 
prin abandon (13 din ele dictate 
de arbitru), 3 prin k.o„ unul 
prin descalificare, iar altul prin 
neprezentarea adversarului. Să 
le analizăm pe rînd :

AVERTISMENTELE, cele 26 de 
avertizări au fost adresate unul 
număr de 20 de sportivi. Dacă 
s-ar face un clasament la acest 
capitol, vom vedea că locul I 
este deținut cU autoritate de 
componentul fostului lot pre

zumtiv, C. Stanef clubul Dina
mo București). El a primit pe 
parcursul unul singur mec! 3 
avertismente, care i-au adus șl 
unica decizie. de descalificare 
din acest campionat, Stanef este 
urmat de colegii săi de club I. 
Olteanu. Gh. Eiîe, P. Dobrescu șl 
P. Ganea, cu Cîte 2. Pe locul al 
treilea s-ar afla un grup de 15 
sportivi, cu cite un avertisment. 
După cum se vede, clubul Di
namo deține „supremația", deși, 
paradoxal, el se situează pe o 
poziție fruntașă In boxul româ
nesc; confirmată Ia recenta e- 
diție prin cucerirea a 5 titluri 
de campioni. Dintre membrii lo
tului prezumtiv, pe această lis
tă apar ; P. Dobrescu, C. Stanef, 
A. Vaslle, I. Gyfirffi și I. Co
vaci (ultimii doi pentru lipsă de 
combativitate). Referitor la mo
tivația acestor avertismente, 
ponderea o au loviturile inco
recte, ținerile și atacurile peri
culoase cu capul. Făcînd abstrac
ție de orice apreciere cu privire 
la corectitudinea acordării aver
tismentelor,- se înțelege de la si
ne că primii Interesați în pro
blemă sînt antrenorii. Predarea 
și însușirea elementelor tehnice 
în limitele Impuse de regula
ment va înlătura infracțiunile 
sancționate prin avertisment,’ a- 
ceasta contribuind la ridicarea 
nivelului calitativ al întîlnirilor 
pugilistice. Observația nu scuteș
te nici pe antrenorii lotului re
prezentativ, care, de obicei, își 
axează activitatea mai mult pe 
obținerea formei de concurs co
respunzătoare și mal puțin pe 
modificarea unor deprinderi mo
trice greșit însușite. Aceasta cu 
atît mal mult, cu cît pe lista 
„neagră" apar destule nume so
nore ale boxului românesc.

Referitor la corectitudinea acor
dării avertismentelor, dacă în 
cazul loviturilor . neregulamentare 
sau al ținerilor nu avem nimic 
ele obiectat, fn cazul atacurilor 
periculoase cu capul, manifestăm 
rezerve. De multe ori, arbitrii din 
ring confundă eschiva sau scăde
rea de nivel — care sînt procedee 
tehnice de apărare — cu atacul 
periculos cu capul. Deoarece gre
șeala se repetă mereu, reacția

antrenorilor — din ce în ce mai 
pregnant resimțită — este renun
țarea la .predarea acestor ele
mente, pentru a evita primirea 
de avertismente. Primul efect este 
necunoașterea de către sportivi a 
acestor procedee, iar al doilea 
este că din arsenalul procedeelor 
tactice, lupta corp la corp lipseș
te aproape total. Se știe foarte 
bine că cele mai potrivite acțiuni 
pentru apropierea de adversar, 
în cazul luptei corp la corp, sînt 
scăderile de nivel și eschivele. 
In ultimul timp, s-a observat o 
renunțare considerabilă la aceste

mărat de trei ori in prima re
priză a meciului cu Constantin 
Ciueă trebuie să dea de gîndit 
asupra disproporției de valoare 
existentă între ftnallșlil unui 
campionat național. Campionul 
european Nicolae Gîju a fost 
numărat de două ori, iar apoi 
trimis la colț pentru inferiori
tate în fața unui ilustru necu
noscut, iar C. Buzuliuc. unul 
dintre „exceptați", a pățit la fel 
in meciul cu Gh. Drugă (Dinamo 
Brașov), promovat in finală de 
la faza de zonă. Printre cei aju
tați să-și revină se numără :

la concluzia că n-au fost lntîm-
plări sută la sută...

La capitolul ABANDON, prl-
mele surprize Je-au oferit, după
cum spuneam, N. Gîju și C. Bu-

PORNIND DE LA
0 MICRO STATISTICĂ

— După ultimul gong al finalelor 

campionatelor naționale de box —

procedee. Poate că aceasta este 
una din cauzele pentru care la 
acest capitol — de la Mircea Do
brescu încoace — sîntem întrecuți 
cu regularitate de către, boxerii 
străini.

K. D.-urlle sînt stări funcțio
nale care duc la imposibilitatea 
de a continua lupta, survenită 
în urma recepționăril de lovituri 
dCos'eblt de puternice în puncte 
vulnerabile ale organismului. Ele 
apar cu precădere acolo unde 
există un decalaj evident între 
valoarea combatanților, acolo 
unde procedeele de apărare sînt 
trecute pe planul secund, atunci 
cînd organismul este prea slăbit 
sau, pur și simplu, întîmplător. 
La recentele finale, 29 de spor
tivi au fost puși în situația de 
a fi numărați pînă la 8. s-au 
înregistrat 38 k. d.-url. Conside
răm că este un număr destul de 
mare, care reflectă justețea unor 
afirmații referitoare la accentul 
pe forță și ofensivă irațională 
care caracterizează actualmente 
boxul românesc, in dauna orien
tării spre tehnică șl tactică. 
Dacă acesta ar fi adevărul, unii 
își vor pune întrebarea : dacă șl 
acțiunile de atac și cele de apă
rare formează împreună grupa 
elementelor tehnice, atunci stilul 
bazat, în principal, pe atac, de 
ce este exclus din sfera boxului 
tehnic ? Răspundem : pentru că 
aspectul tehnic nu poate fi rea
lizat fără aportul mijloacelor de 
apărare. Boxul înseamnă să lo
vești fără a fi lovit, adică cere 
multă iscusință. Nu este nici o 
virtute dacă un boxer reușește 
să „răraînă în picioare" ignorînd 
evitarea loviturilor. Antrenorii 
nu trebuie să uite că longevi
tatea sportivă în box depinde în 
cea mai mare măsură de acest 
aspect, lăsind la o parte efectul 
negativ al repetatelor k. d.-uri 
pentru sănătatea boxerilor.

Faptul că ștefan Constantin 
(Metalul București) a fost nu-

P. Dobrescu, H. Stumpf, C. Gru- 
iescu, M. Constantinescu și chiar 
I. Monea.

De altfel, din cele patru 
K. O.-url, două le socotim ca 
fiind urmări ale imprudenței, ale 
unor mici neatenții, fiind înre
gistrate în momentul în care spor
tivii s-au aruncat descoperiți în 
atac (C. Crudu și Gh. Chlvăr). 
iar unul datorat diferenței mari 
de valoare (F. Momoiu față de 
M. Lumczeanu). Sîntem de pă
rere că toți cel menționați ar 
trebui să reflecteze asupra aces
tei situații șl poate vor ajunge

zuliuc. Ceilalți 12 abandonați nu 
pot fi decît mulțumiți că nu au 
fost lăsați pradă unei mari di
ferențe de valoare (ca să nu ne 
exprimăm altfel) de care, în ul
timă instanță, sînt răspunzători 
antrenorii. Tot la acest capitol 
trebuie să menționăm șl aban
donul lui G. Schubert dictat de 
arbitru în meciul cu Al. Prohor, 
pentru rănire la ureche. Conside
răm decizia injustă, dacă nu 
total greșită. Urechea se află în 
zona nepermisă a fi lovită. Fără 
nici un echivoc, rănirea într-o 
asemenea zonă atrage după sine 
descalificarea adversarului. Ne 
surprinde faptul că un arbitru 
de talia italianului Grosso a pu
tut comite o asemenea greșeală.

In încheiere, pentru o infor
mare cît mai fidelă a iubitorilor 
de box trebuie să menționăm că 
cei 87 de participant! provin din 
19 localități, reprezentind doar 
16 județe din cele 39, exceptînd 
municipiul București, care s-a 
prezentat în aceste finale' cu 43 
de sportivi (aproape 50 la sută). 
La loc de cinste, ctl cîte cinci 
Analiști se află și orașele Cons
tanța, Craiova șl Galați. Din cel 
11 campioni, cinci aparțin clu
bului Dinamo București, patru 
clubului Steaua, cîte unul clu
burilor Farul Constanța șt Pro
gresul București.

Statistica celor 76 de meciuri 
se prezintă în felul următor : 
36 de decizii în unanimitate, 9 
cu 4—1, 11 cu 3—2, 14 abandonuri, 
4 k. o.-url, o descalificare și o 
neprezentare. In sfîrșit, anallztnd 
verdictele, ca șl comportarea in 
ring a arbitrilor-judecătorl, a- 
jungem la concluzia că cel mal 
în formă oficiali au fost : Mlhal 
Voiculescu (Craiova). AU Rlșat 
(Constanța), Constantin Chiriac 
(București), Ion Boamfâ (Brașov), 
Petre MIhelfi (Oradea) și Ladls- 
lau Krauser (Timișoara).

Gh. ILIUȚA

m: I. Bratu (C.A.U. II) 1:56,8, 
Gr. Mihăilescu (C.A.U. II) 
1:57,5 ; 110 mg : H. Ilieșu (C.A.U. 
II) 15,4, D. Horjan (Constr.) 15,8; 
400 mg : FI. Mînjină (C.A.U. II) 
55,1, C. Nemeș 56,4 ; 10 km
marș: Sp. Rașcu (N) 48:22,8; 
înălțime : R. Moise (C.A.U. II) 
1,90, P. Helciug (Constr.) 1,86; 
prăjină : Fl. Coman (C.A.U. II) 
4,20 ț lungime : E. Milotin 
(C.A.U. II) 6,86 ; suliță : N. Bra
tu (C.A.U. II) 59,74 ; ciocan : 
R. Constantinescu (C.A.U. II) 
50,42, D. Popescu (Constr.) 50,38; 
FEMEI — 200 m : E. Monoranu 
(N) 25,7, b. Diaconiuc (N) 25,9 ; 
400 m : b. Diaconiuo 58,4, N. 
Onică (Constr.) 58,9 ; 800 m : N. 
OniCă 2:17,7 ; 110 mg și lungi
me : V. Biduleao (Constr.) 15,6 
și 5,33 : greutate : G. Morăres- 
cu-Mușat (N) 13,43, M. Cocuț 
(N) 13,35 : disc : M. Micu
(Constr.) 40,30 ; suliță : G. Mo- 
rărescu-Mușat 40,00.

CONSTANȚA. Formația Șco
lii sportive de atletism din 
București a învins detașat se
lecționatele județelor Constanța 
(178-86) ți Bacău (179—76). 
Constanța a întrecut Bacăul cu 
106—100. în fruntea rezultatelor 
individuale obținute se situează 
cel de 48,02 m la disc, reali
zat de junioara Carmen lones- 
cu (Ș.S.A.). Dintre ceilalți per
formeri : 100 și 200 m : I. Or- 
ghidan (Bc.) 10,9 și 22,4 ; 110 
mg : C. Scafeș (Ș.S.A.) 15,7 ; 
400 mg: V. Dumitrache (C-ța) 
58,1 ; înălțime : C. Horvat 
(Ș.S.A.) 1,86, C. Scafeș 1,86;
lungime : D. Tihărău (Ș.S.A.) 
6,99 ; triplu : P. Ciuperuă (Bc.) 
15,03 ; disc : VI. Hodoș (Ș.S.A.) 
44,52 ; FETE — 100 și 200 m : 
Laura Ratz (Ș.S.A.) 12,7 și 26,4 ; 
100 mg: Niculina Manea 
(Ș.S.A.) 15,0.

IAȘI. întrecerile s-au desfă
șurat pe o pistă total necores
punzătoare, pe care zgura a 
fost așternută doar cu cîteva 
zile înainte. In plus, gazdele 
s-au „remarcat" și prin unele 
încercări de fraudă, cea mai fla
grantă fiind aceea de la arun
carea greutății bărbați : Ion 
Armeanu (Iș.) cîștigase proba 
cu rezultatul — trecut pe foaie 
— de 13,44 m, insuficient pen
tru a obține puncte, întrucît 
standardul de categoria a II-a 
este 14 m | pe paraurs, cifra 
s-a transformat „miraculos" in 
14,04 m I Depuntndu-se contes
tații, proba s-a redisputat, iar 
Armeanu a cîștigat din nou, 
insă cu 13,07 m 1 ba 4x100 m 
bărbați, toate cele trei ștafete

au fost descafifionte. Rezulta
tele meciurilor bilaterale : Iași 
— Progresul 110—93, Iași — Il
fov 105—89, Progresul — Ilfov 
114—96. Dintre performanțele 
individuale notăm : 100 și 200 
m : B. Ciobanu (Iș.) 10,9 și 22,7 ; 
înălțime : P. Stănășel (Iș) 1,86 ; 
disc : Gh. Dumbravă (Prog.) 
41,66, I. Armeanu 41,231 FETE 
800 m : Claudia lacob (Prog.) 
2:19,2 : greutate : Anca Gurău 
(Prog.) 14,58, Viorica Brad (Prog.) 
13,68 ; disc : Viorica Brad 38,53 
Cristina Slașomeanu (Ilfov) 
37,17.

SERIA A II-A

SIBIU. Echipa județului Bi
hor — dublă învingătoare : 
147,5—84,5 cu Sibiu și 142—98 
cu Dolj. Formația Doljului a 
întrecut-o pe cea a județului 
gazdă cu 121,5—101,5. Dintre 
rezultatele individuale : BĂR
BAȚI — prăjină : Ad. Dinu (S) 
4,10 ; triplu : E. Rotaru (S) 14,51; 
suliță : R. Moss (B) 57,53 ; cio
can : Fr. Schneider (S) 59,66; 
FEMEI — 100 m : Cornelia 
Gheorghieș (B) 12,7 ; înălțime : 
Olga Fuliaș (B) 1,58 ; disc : lo- 
landa Menis (D) 39,58; suliță : 
Ileana Mayer (B) 41,92. (I. IO- 
NESCU — coresp. principal).

BAIA MARE. Timișul a cîș
tigat ambele întîlniri : cu Ma
ramureșul (175—100) și cu Ara
dul (182—79). Gazdele au reușit 
pentru prima oară să învingă 
selecționata Aradului : 123—110. 
Cîteva rezultate : 100 m : T. 
Korodi (T) 11,0 ț 200 m : E To
bias (T) 22,5 ; 800 m : Fr. Mos- 
tiș (M) 2:02,0; 110 mg: Ad. 
Schneider (T) 15,6; lungime: 
Șt. Blașco (M) 6,83 ; suliță : P. 
Coif (T) 58,52 ; 800 m fete : Na
talia Popa (M) 2:25,0. (I. MA
RINESCU — coresp.).

HUNEDOARA. întrucît a fost 
depusă o contestație care tre
buie analizată de F.R A., puno- 
tajele întîlnirii Hunedoara — 
C.S.Ș. — Mureș nu au fost încă 
definitivate. Dintre rezultatele 
individuale : 100 m : A. Ku- 
runezi (M) 11,2 : 110 mg : I. Biro 
(M) 15,6 ; 400 mg : Gh. Hidi (M) 
57,8 ; prăjină : St. Tăcu (C.S.Ș.) 
3,90 ; triplu : b. Szabo (M) 14,20; 
FETE — 100 m : Margareta Ne-

rina Mazilu (C.S.Ș.) 16,2 ț 4x100 
m : C.S.Ș. 50,9 ; înălțime : Zoia 
Moldovan (M) 1,58 ; suliță : Eva 
Lazea (M) 42,81.

„Cupa U.A.S.R." 
la orientare turistică 4 
a revenit Centrului" 

Universitar Cluj
PĂLTINIȘ (prin telefon). — 

Frumoasa stațiune de munte 
din apropierea Sibiului a găz
duit, în zilele de 3 și 4 mai, 
finala pe țară a concursului 
de orientare turistică dotat 
cu „Cupa U.A.S.R.". Concursul, 
care s-a bucurat de condiții 
excelente (timp favorabil, tra
see bine alese) a fost onorat 
de prezența a nu mai puțin 
de 16 echipe, reprezentative 
de centre universitare. De re
marcat și faptul că la con
curs a luat parte dl. Willi 
Mațhes (Elveția), vicepreședin
te al F.I.T.A., în calitate de 
deschizător de traseu.

Rezultate tehnice. Băieți !
1. B. Marton (Cluj) 90 sec.,
2. I. Ghencă (Buc.) 94,12, 3. A. 
Feneșan (Tmș.) 99,29. Fete :
1. Clara Szabo (’Cluj) 80,22,
2. Lucia Deleu (Buc.) 119,31,
3. Elena Caramidov (Bv) 
115,50.

Ștafetă echipe. Băieți (tra
seu 7 570 m, dif. de nivel 470 
m) : 1. Cluj (N. Oprișiu, M. 
Schuster, B. Marton) 179 ; 2. 
Iași 211,53 ; 3. Cluj IT 216,28. 
Fete (traseu 5 925 m, dif. de 
nivel 200 m): 1. Cluj 232,40 
(Georgeta Tamascoviciu, Ilea
na Dăncel, Clara Szabo); 2. 
București 252,24 ; 3. Oradea 
284,45.

ILIE IONESCU 
coresp. principal

Concurs de fond?

Arta de a
Efervescența florală a pririiă- 

verii a împodobit decorul, a creat 
— încîntînd privirea -- o ambian
ță plăcută pe hipodrom, dar n-a 
putut firește să influențeze și 
asupra calității spectacolului hi
pic, apreciată încă o dată defi
citară.

Insistența cu care solicităm u 1 
asemenea factor, de vitală impor
tanță pentru reușita unei reuni
uni, ar fi trebuit să jeneze dri- 
verii, silindu-i să analizeze, cu 
maj mult simț de răspundere, 
felul cum înțeleg să conducă în 
curse.

Metoda acoperirii „în forță44 a. 
parcursului, adică acea goană 
neîntreruptă din plecare la so
sire. aplicată simplist ' tuturor, 
partanților, probă după probă, 
lipsește spectacolul tocmai de far
mecul specific al curselor de cai.

Ar fi desigur prea pretențioasă 
evocarea spectacolelor de neui
tată finețe artistică realizate odi
nioară de regretatul Cereasov !

Publicul, ca și noi, ne-am mul
țumi acum să putem distihge. cel 
puțin în două-trei curse dintr o

conduce in curse!...

reuniune, că problema clștigăto- 
rului au rezolvat-o unii driveri 
mai întîi cu mintea și apoi cu 
mina care a strunit hățurile ca
lului !...

COnsemnînd succint rezultatele 
de duminică, trebuie să relevăm 
debutul victorios al iepei Corida, 
dublat de o miraculoasă transfor
mare a lut Străjac. care în toate 
reuniunile precedente nu cunos
cuse decît obscurantismul ulti
melor locuri. Ne-a plăcut energia

cu care N. Simion l-a condus la 
victorie pe Făgaș și am privit 
prin indulgența cotei de la pa
riul mutual, saltul valoric al lui 
Oracol. Am mai Consemnat cea 
de a treia victorie de la începu
tul mitingului realizată de Bale
rina, cît și de Menajer. Prima a 
obținut victoria cu sacrificiul 
unei noi cantități din rezerva de 
secunde pe care o avea, iar se
cundul „a amortizat'4 încă o dată 
indulgența handicapării. S-rau dic
tat — just — sancțiuni ! Dar în 
concluzie, dacă duminică s-au 
efectuat curse pentru propășirea 
trapului, eu ar trebui să mă fac 
popă la muntele Athos I...

Rezultate tehnice : 1. Corida (S. 
Mihăilescu), Străjac, Hîrșovița 
34,8, 2. Baletista (V. Gheorghe), 
Ilva Mică, Supapa 28,8, 3. Mena
jer (G. Tănase), Taragot, Izvoraș 
32,2. 4. Plutaș (M. Ștefănescu),
Predeal. Cartuș 29,4, 5. Oglinda 
(M. ștefănescu), Dioda, Simeria 
33,6, 6. Făgaș (N. Simion), Pla
ton. Plutaș 28,8, 7. Oracol (T. Ma
rinescu), Frunzar, Jirlău 32,7.

Niddy DUMITRESCU

Da, după ani și ani, cano
torii juniori au participat din 
nou la un concurs de fond, 
întrecerea a avut loo pe lacul 
Herăstrău și s-a bucurat de o 
numeroasă participare : peste 
200 de sportivi, din mai toate 
secțiile nautice bucureștene. 
Așadar, o competiție atrăgătoa
re prin ineditul ei, un concurs 
care a inaugurat noul sezon 
oficial de canotaj academic. A 
fost un test înaintea apropia
telor campionate naționale de 
fond de la Timișoara, o utilă 
verificare a stadiului de pre
gătire a sportivilor.

După o serie de cui se spec
taculoase, trofeul pus în joo —

„Cupa Clubului sportiv școlar"
— a revenit oanotorilor de la 
Metalul. Ei au dominat aceste 
Întreceri reactualizate de fond, 
imprimînd în majoritatea pro
belor „stroeul* viu al disputei. 
Șl acum traseul; pista a mă
surat 1 800 m (pentru juniori I) 
și 1100 m (pentru juniori II).

REZULTATE (primele locuri) i 
JUNIORI II, 4Ț1 v — Clubul 
sportiv școlar, 4+1 r — Metalul, 
2 v — Steaua, simplu — Dumi
tru Măcriș (Metalul) ; JUNIOA
RE II, 2 v — Metalul, simplu — 
Gabriela Toader (Voința), 4 + 1 r
— Clubul sportiv școlar ; JU
NIORI I, 2 f.c. — Metalul, 
2 + 1 — Metalul, simplu — Vir
gil Danțuș (Rapid), 2 v — Ș9. 
sp. nr. 1, 4 f.c. Dinamo, 4 + t
— Dinamo, 8+1 — Olimpia ; 
JUNIOARE I, 4+1 v — Rapid, 
4+1 r — Metalul, 2v — Olim
pia, simplu — Elena Todirașcu 
(Rapid).

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Metalul 61 p, 2. Rapid 34 p, 3. 
Olimpia 33 p, 4. Dinamo 27 p, 
5. Steaua 24 p, 6. C.S.Ș. 22 p, 
7. Șe. sp. 1 18 p, 8. Voința 3 p.
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Absențe în etapa a 24-a a diviziei C

„RĂGAZUL“ LAUSANNE...
Așadar, astenia de primă

vară a textiliștilor arădeni 
continuă să fie acută. Simpa
ticul Nicu Dumitrescu și-a 
pierdut umorul, tn timp ce 
vecinii de la Vagonul, ireme
diabil condamnați acum o 
lună la retrogradare, zburdă 
tn campionat, realiztnd dezin
volt K.O. după K.O. Să mai 
crezi in pronosticuri... Rapidul, 
această formație ce părea fă
cută, prin calmul și omoge
nitatea sa tehnică, să domine 
furtunosul retur de campio
nat, este învinsă tocmai cînd 
se pregătea să intre mulțumi
tă în vestiare, în timp ce F.C. 
'Argeș, mobilizată pină acum 
doar prin verva antrenorului 
său, a găsit în sfîrșit și motive 
temeinice să poată privi cu 
mai mult optimism viitorul. Și 
astfel duelul U.T.A. — Rapid 
are un cîștigător pasiv, dar 
periculos: Dinamo. Cit priveș
te retrogradarea, lucrurile 
s-au încurcat rău de tot și 
nici cel mai inspirat „prono- 
sportist" nu ar avea curajul 
să spună cu certitudine cine 
va ieși din scenă.

Flori ou spini!
Să ne plingem? Nici vorbă. 

Un campionat plat, anost 
ne-ar fi făcut să preferăm 
serialele Televiziunii sau, mai 
tîrziu, ștrandurile. Dacă ne 
plingem, atunci o facem pen
tru cu totul alte motive. Pri
mul dintre acestea este acela 
legat de atitudinea publicu
lui. De pildă, la Pitești, cu 
toate că miza partidei era 
deosebită, pe teren jucătorii 
au fost destul de corecți, deși

faulturi s-au făcut suficientei 
42! Dar, în nici o clipă n-a 
existat intenția brutalității, 
a lovirii adversarului. In 
schimb, in tribune s-au petre
cut scene penibile, reprobabi
le. Masivul grup de suporteri 
bucureșteni a părăsit stadio
nul cu victime, unii loviți 
grav cu sticle in cap, alții 
bușiți la înghesuială, o femeie 
chiar accidentată. A fost in
admisibil chiar ca mașina ju
cătorilor feroviari să iasă din 
stadion escortată de sirenele 
miliției. Ne îngrozim la gîn- 
dul că gazdele puteau pierde! 
Cum se împacă aceste lucruri 
cu gingășia gestului de a oferi 
fotbaliștilor oaspeți flori la 
începutul meciului? N-am bă
gat de seamă atunci că prin
tre petale erau ascunși spinii 
huliganismului...

Arbitrii au 
rămas datori
Și ne mai putem plinge de 

felul in care cavalerii fluieru
lui înțeleg să se achite de sar
cinile lor, este drept nu în
totdeauna ușoare. Lăsindu-l 
la o parte pe orădeanul Al. 
Toth, ale cărui greșeli s-au 
repercutat pe tabela de mar
caj (ceea ce este foarte grav!) 
să menționăm că la partidele 
mai grele stelele au pălit. To
talul de „5“ s-a obținut doar la 
victoriile clare. Este acesta un 
serios semnal de alarmă. Con
cesiile, calculele tn acordarea 
deciziilor, neatențiile ți, mai 
ales, pasivitatea tușierilor pot 
genera tn actuala situație din

campionat erori dintre cele 
mai grave. Și ar fi, zău, păcat 
ca rezultate care au tn acest 
final de campionat o valoare 
înzecită să fie decise de inspi
rația sau valoarea celui ce flu
ieră și nu de cele ale celor ce 
joacă.

Cu gândul 
la Lausanne
Ultimul motiv de care ne 

putem plinge este, poate, cel 
mai serios: forma manifestată 
duminică de unii selecționa- 
bili. tncepind cu Răducanu, 
care la Pitești a avut îngrijo
rătoare momente de „pauză", 
facilitînd tntr-un fel victoria 
gazdelor, trecînd prin tabăra 
dinamoviștilor (principala sur
să de aprovizionare a lotului), 
care au fost pasivi, fără nerv, 
în meciul cu Jiul și termi- 
nind cu alți prezumtivi tri
colori de la Rapid sau Dinamo 
Bacău, care au evoluat sub 
nivelul lor obișnuit —• bună 
parte din cei ce sint vizați 
de cuplul A. Niculescu și Em. 
Vogi n-au dat satisfacție. In 
general, veștile ce ne-au par
venit nu stnt de loc de natură 
să ne liniștească. Mulțumitor, 
dacă putem spune așa, s-au 
comportat doar apărătorii: 
Sătmăreanu, Boc, 0. Dan, De- 
leanu. tn rest, note de școlar 
modest sau chiar corigent,

așa cum este cazul lui Eu- 
cescu, simplu figurant în par
tida de la București. Begat de 
acest lucru este de necontestat 
faptul că în ultima perioadă 
de timp Dumitru arată o si- 
guranță tn joc, o clarviziune 
în anticiparea fazelor, un 
calm și o înzestrare tehnică 
ce-l impun atenției generale, 
aducîndu-i aprecieri elogioase 
și pe deplin meritate. Dumi
nică, la Pitești, mijlocașul fe
roviar a fost din nou o reve
lație, duelîndu-se flegmatic 
și omniprezent în mijlocul te
renului cu toți adversarii. In
discutabil, este o valoare acest 
Dumitru. O valoare ce n-ar 
fi trebuit neglijată mai ales 
înaintea unor partide de na
tura celor din preliminariile 
C.M., unde calmul și sigu
ranța în joc sint întotdeauna 
bine răsplătite.

★
In sfîrșit, selecționerii au 

destule griji ca să le mai com
plicăm viața cu presupuneri 
și calcule. Important de sub
liniat este faptul că o dată cu 
partida de la Lausanne, in 
viața agitată a campionatului 
intervine o pauză. Este un ră
gaz mult dorit, în special de 
formațiile aflate în zona re
trogradării. Și dacă ne uităm 
în clasament vom vedea că 
ele nu sint de loc puține la 
număr, ceea ce va face ca 
pauza de care vorbeam să nu 
fie de loc o vacanță.

Călin ANTONESCU

Vn nou atac bucureștean din partida T.U.G. (tricouri deschise) — Celuloza Călărași 3—2.
Foto 5 NICOLAE TOKACEK

SERIA I
Vistoria Roman — Petrolul 

Moinești 3—1 (2—0)
Textila Buhuși — Cimentul 

Bicaz 2—0 (0—0)
Fulgerul DorohOi •— Foresta 

Fălticeni 1—2 (1—1)
Nicolina Iași — Rarăul Cîm- 

pulung 7—1 (4—1)
Foresta Ciurea — Penicilina 

Iași 1—0 (0—0)
Textila Botoșani — Știința 

Bacău 0—0
Minerul Gura Humorului — 

Minobrad V. Dornei 1—0 (0—0)
Letea Bacău — Unirea Ne

grești 3—0 (Unirea fiind eli
minată din campionat)

(Corespondenți: G. Groapă, 
I. Vieru, I. Mandache, V. Dia- 
conescu, L. Negru, T. Ungu-

ETAPA VIITOARE: Aurora Ur- 
ztcenl — I.T.C. Constanța, Auto
buzul București — Unirea Mă
năstirea, Sirena București — Ci
mentul Medgidia, I.M.U. Medgi
dia — T.U.G. București, Petrolul 
Videle — Marina Mangalia, celu
loza Călărași — FI. roșie Bucu
rești, Electrica Constanța — Olim
pia Giurgiu, S.N. Oltenița — Ideal 
Cernavodă.

1. I.M.U. Medg. 24 17 6 1 54—11 40
2. T.U.G. BUC. 24 12 7 5 39—13 31.
3. Autobuzul 24 11 9 4 41—22 31
4. S.N. Oltenița 24 14 2 8 51—20 30
5. Cimentul M 24 10 7 7 39—35 27
6, FI. r. Buc. 24 10 7 7 27—26 27
7. Olimpia

Giurgiu 24 9 5 10 37—35 23
8. Electrica C-ța 24 9 4 11 35—30 22
9. Marina

Mangalia 24 6 9 9 25-31 21
10. I.T.C. C-ța 24 6 9 9 16-28 21
11. Petrolul Vid 24 8 4 12 25—40 ftp
12. Celuloza 24 8 4 12 22—49 20
13. Unirea

Mănăstirea 24 8 3 13 19—37 19
14. Ideal

Cernavodă 24 6 7 11 24—44 19
15. Sirena Buc. 24 6 S 13 29—40 17
16. Aurora Urz. 21 5 6 13 21—43 16

SERIA A Vl-a
Progresul Sibiu •— Arieșul 

Turda 3—1 (2—1)
Mureșul Luduș >-* Minerul 

Baia de Arieș 3—1 (2—1)
Metalul Aiud — A.S.A. Si

biu 2—0 (1—0)
Știința Petroșenl — Tehno- 

frig Cluj 3-1 (3—1)
Arieșul Cîmpia Turzil — 

Aurul Brad 1—2 (1—2)
Soda Ocna Mureș — Vic

toria Călan 3—0 (2—0)
Metalul Copșa Mică — Mu

reșul Deva 4—0 (1—0)
Minerul Ghelar — Aurul 

Zlatna 3—0 (2—0)
(Corespondenți: Gh. Topîr- 

ceanu, I. Borgovan, I. Cră
ciun, T. Cornea, L. Donciti, 
G. Tăutan, M. Faliciu și Fi. 
Oprică)

DIALOG LA PITEȘTI IN MINUTUL 90 ȘI CEVA
C. TEAȘCA : „Dane, ce să-i faci... V-am păcălit !“
C. DAN : „Nea Titi, să fii sănătos. Numai Să vă ajungă aceste 

două puncte...". Foto : AUREL NEAGU

D. Schileru: „Tinerii 
au jucat sub orice critică'4

Trecuseră eîteva ore de elnd 
tinerii fotbaliști părăsiseră sta
dionul Central din Craiova in
tr-un aeompaniament sonor ne- 
plăeut. Un grup de tehnicieni, 
printre care antrenorul federal 
D. Schileru, Colea Vilcov, I. 
Volca, dr. Florian Șerban, co
mentau meciul și comportarea 
necorespunzătoare a jucătorilor 
români in partida cu selecțio
nata de tineret a Poloniei. Am 
folosit acest prilej și am soli
citat pe antrenorul federal D. 
Schileru să aprecieze evoluția 
selecționabililor.

— Meciul «u selecționata Po
lonie! — ne-a spus dinsul — 
a constituit o etapă în alcătuirea 
echipei ee ne va reprezenta 
in „Cupa Balcanică” pentru ti
neret, care se va desfășura la 
sfîrșitul lunii iunie în țara 
noastră. Ea ora actuală, jucă
tori „sub 23 de ani”, cu cali
tăți și formă bună manifes
tată în campionat, nu am găsit 
mai buni decît cei care au evo
luat azi. Jucători ca N. Ionescu, 
Stoicescu, Strîmbeanu, Dincuță, 
Neagu, Pantea, Sălceanu, Lupu- 
lescu și alții au întrunit sufra
giile unanime. De altfel, comi
sia de selecție a stabilit că cei 
care au evoluat sînt ce mai re
prezentativi jucători ai genera
ției „sub 23 de ani”. Dar, aceș
tia au jucat sub orice critică, 
confuz, lipsit de orientare și, 
în plus, fără vigoare și hotă
rî re.

— Care sînt cauzele unei a- 
semenea comportări ?

— Este cazul să privim rea
list situația : în echipele din 
divizia A lipsesc jucători de

valoare „sub 23 de ani”. Din 
toamnă și pînă în prezent o se
rie de tineri au fost promovați 
tn lotul A și înlocuitorii lor 
în formația de tineret a țării 
mai au mult de învățat,.. Mai 
este o cauză, pe care o consi
der deosebit de importantă ! 
concepția despre viață a jucă
torilor tineri. Aceștia neglijea
ză aproape complet recupera
rea fizică. Nu este permis ea 
în această perioadă, cînd toți 
jucătorii trebuie să aibă cea 
mai bună pregătire, componen- 
ții lotului de tineret să se pre
zinte cu un potențial fizic scă
zut. Această carență poate fi 
înlăturată de comun acord elub- 
federație. Se știe că, fără a 
avea sprijinul efectiv, nu în 
vorbe, al cluburilor, activitatea 
antrenorilor lotului nu va da 
rezultatele scontate și așteptate 
de amatorii de fotbal din țara 
noastră. In cele 2—3 zile cit 
stă un jucător în lot, antrenorul 
îi poate da indicații de ordin 
tactio și să-1 pregătească psi- 
hio pentru partida respectivă.

— Ce măsuri intenționați să 
luați ?

— Și după meciul Cu forma
ția R. D. Germane s-au luat 
unele măsuri conform regula
mentelor în vigoare și, totuși, 
rezultatele sînt cele cunoscute. 
Sînt hotărît ca după turneul din 
U.R.S.S. să renunț la jucătorii 
care în acest interval nu s-au 
pregătit conștiincios și care mi
nimalizează răspunderea ce o 
au în întilnirile internaționale.

10. Foresta

reanu și C. Sauciuc)
1. Șt. Bacău 24 16 6 i *7—12 36
2. Foresta Fălt. 24 15 6 * 47—19 35
3. Textila

Botoșani 24 13 6 S 42—26 26
4. Nicolina Iași 24 10 9 5 41—28 29
6. Vlct. Roman 24 13 2 * 42-39 29
6. Textila

Buhuși 24 13 4 * 43-26 26
7. Minerul

G. Humor. 94 11 1 7 39—14 29
1. Minobrad

V. Dornei 14 19 1 9 33—91 29
9. Petrolul

Moinești 14 9 4 11 49-37 M

ETAPA VIITOARE î FOresta 
Ciurea — Fulgerul Dorohol, Tex
tila Botoșani — Victoria Roman, 
Penicilina Iași — Minerul Gura 
Humorului, știința Bacău — Tex
tila Buhuși, Foresta Fălticeni — 
Rarăul Cimpulung, Minobrad V. 
Dornei — Letea Bacău, petrolul 
Moinești — Cimentul Bicaz.

Ciurea 94 16 1 19 99—M A
11. Rarăul 24 6 9 11 31—41 11
12. Penicilina 14 7 1 11 36-29 99
13. Fulgerul

Dorohol 24 9 4 11 33—47 16
14. Letea Bc. 94 * 4 11 91—37 20
15. Cimentul

Bicaz 94 7 4 13 29-44 19
18. Unirea

Negrești 24 6 1 13 9—77 1

SERIA A Il-a
Șoimii Buzău — Metalul 

Plopeni 2—0 (1—0)
Chimia Mărășești — Flamu

ra roșie Tecuci 4—1 (3—0)
Gloria Tecuci — Petrolul 

Berea 0—1 (0—0)
Rulmentul Bîrlad — Petro

listul Boldești 0—2 (0—1)
Delta Tulcea — Metalul 

Brăila 2—2 (2—2)
Ancora Galați — Metalul 

Buzău (nu s-a disputat)
Unirea Focșani — S.U.T. 

Galați 4—0 (2—0)
Chimia oraș Gh. Gheorghiu- 

Dej — Gloria C.F.R. Galați 
2-1 (1-1)

(Corespondenți : I. Stănes- 
cu, S. Sandu, C. Filiță, E. So
lomon, I. Turșie, V. Ștefănes- 
cu, A. Axente, Gh. Grunzu)

SERIA A IV-a
S.I.b. Rm. Vîl«ea — Pro

gresul Corabia 0—1 (0—1) (s-a 
jucat la Tîlmaaiu)

Comerțul Alexandria — 
Voința București 2—0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște — Teh- 
nometal Bueurețti 2—1 (1—0)

Mașini unelte Bueureștl — 
Unirea Drăgășani 3—1 (1—0)

Caraiman Bușteni — Pro
gresul Balș 3—0 (1—0)

I.R.A. Cîmpina — Carpațl 
Sinaia 1—0 (1—0)

Prahova Ploiești —Museelul 
Câmpulung 2—0 (0—0)

Minerul Cîmpulung Museel 
— Chimia Tr. Măgurele 0—0

(Corespondenți: N. Dinescu, 
M. Bizon, M. Avanu, O. Guțtt, 
V. Zbârcea, E. Stroe, I. Con- 
stantinoaia și D. Rădulescu)

12. Muscelul

1. Metalul Tgv. 24 17 6 1 62—22 40
2. Carpațl Sin. 24 13 6 5 32—23 32
3. Prahova PI. 24 13 4 7 43—23 30
4. Comerțul 

Alexandria 24 12 5 7 41—27 29
5. Caraiman 

Bușteni 24 11 7 6 39—25 29
6. Progresul 

Corabia 24 11 5 8 31—25 27
7. Chimia Tr. M24 9 8 7 28—30 26
8. Tehnometal 24 10 5 9 39—35 25
9. Voința Buc. 24 10 4 10 54—31 24

10. IRA Cîmpina 24 10 4 10 34—24 24
11. Mașini unelte 24 6 7 11 31—34 19

ETAPA VIITOARE : Muscelul 
Cimpulung — Metalul Tîrgoviște, 
Progresul Corabia — Carpatl Si
naia, Unirea Drăgășani — Chimia 
Tr. Măgurele. Tehnometal Bucu
rești — Minerul cîmpulung, Voin
ța București — Prahova Ploiești, 
Caraiman Bușteni — Mașini unelte 
București, I.R.A. cîmpina — Co
merțul Alexandria, Progresul 
Balș — C.I.L. Rm. Vllcea.

Cimpulung 24 7 5 12 17—42 19
13. Unirea

Drăgășani 24 6 5 13 17—41 17
14. Prog. Balș 24 6 4 14 22—55 16
15. CIL Rm. V. 24 5 4 15 17—47 14
16. Mln. C-lung 24 3 7 14 15—38 13

SERIA A V-a

H. Mureșul
Luduș 14 i I 12 Mr-M II

ETAPA VIITOARE l Victoria 
Călan — Aurul Brad. Minerul 
Ghelar — Arieșul Turda, Minerul 
Bala de Arieș — Arieșul Clmpla 
Turzil, A.S.A. Sibiu — Soda Ocna 
Mureș, Mureșul Deva — Progre
sul Sibiu, Metalul Aiud — Tehno- 
frig Cluj, Aurul Zlatna — Știința 
Petroșenl, Mureșul Luduș — Me
talul Copșa Mică.

1. St. Petroșenl 24 12 8 4 40—16 32
2. Aurul Zlatna 24 13 4 7 47—26 30
3. Met. C. M. 24 11 8 5 44—27 30
4. Aurul Brad 24 13 3 8 33-34 29
5. Vlct. Călan 24 12 2 10 38—36 26
6. Mln. Ghelar 24 12 1 11 35—39 25
7. Mureș. 

Deva 34 16 4 10 30—29 24
8. ASA Sibiu 24 S 5 10 31—29 23
9. Met. Aiud 24 10 3 11 36—36 23

10. Arieș. Turda 24 9 4 11 40—31 22
11. Soda Oc. M. 24 » 4 11 40—39 22
12. Arieșul C.T. 24 n 6 10 25—27 22
13. Telinofrtg 24 9 2 13 28—32 20
14. Mln B. Arieș 24 8 4 12 29-45 20
15. Progr. Sibiu 24 7 4 13 21—39 18

SERIA A VlI-a
Vistoria Cărei — Gloria Bis

trița 3—0 (1—0)
Olimpia Satu Mare — Biho

reana Marghita 4—0 (2—0)
C.I.L. Gherla — Unirea O- 

radea 0—1 (0—1)
Unirea Dej — Sacia Ora

dea 2—0 (0—0)
Dinamo I.A.S. Oradea — 

Constructorul Baia Mare 3—0 
(1-0)

Metalul Salonta — Someșul 
Satu Mare 1—1 (1—1)

Topitorul Baia Mare — Bra
dul Vișeu (nu s-a disputat)

C.I.L. Sighetul Marmației — 
Minerul Baia Sprie (nu s-a 
disputat, oaspeții s-au prezen
tat tîrziu pe teren)

(Corespondenți t Tr. Silaghi, 
A. Verba, A. Sabo, T. I’rodan, 
Al. Jilău, Gh. Cotrău, L. Chi- 
ra și V. Godja)

Ultima zi pentru 
Concursul special 

Pronoexpres
Azi se încheie în întrea

ga țară vînzarea biletelor 
pentru concursul special 
Pronoexpres din 7 mai 1969 
la oare se atribuie autotu
risme în număr nelimitat. 
Vă reamintim că la acest
concurs ffe atribuie auto
turisme Dacia 1100, Mos-
kvici 408 cu 4 faruri și 
radio, Skoda 1000 MB.

Prin tragere la sorți se 
atribuie : 20 autoturisme :
1 Fiat J800, 1 Warszawa,
6 Dacia 1100, 2 Moskvici
408 cu 4 faruri șl radio, 
6 Skoda 1000 MB, 4 Tra
bant 601 și 55 excursii pe 
Coasta Dalmației cu auto
carul, de circa 18 zile prin 
tragere la sorți.

Se efectuează 9 extrageri 
In 3 faze. In total se extrag 
50 de numere.

La acest concurs special 
se participă șl pe bilete 

50%.
Rețineți 1 Jucînd pe bi

lete seria C de 15 lei puteți 
participa la toate extragerile 
cu șanse mari de cîștig.

• Tragerea concursului 
special Pronoexpres de mîi- 
ne 7 mai ac. va avea loc 
la București în sala Clubu
lui Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18.15. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 18 DIN 30 

APRILIE 1969

EXTRAGEREA I : Categoria a 
II-a : 113 variante a 1.287 lei; ca
tegoria a nl-a : 3012 a 46 lei.

Report categoria I : 145.510 lei.

EXTRAGEREA a H-a : catego
ria A : 6 variante a 19.820 lei; 
categoria B : 411 a 289 lei; cate
goria C : 5604,5 a 21 lei.

P. VINTILA

Treptat, treptat, gimnastica 
reintră în actualitate, stimulînd 
interesul și curiozitatea celor 
care a uitat-o sau nu-i cunosc 
încă de ajuns frumusețea. în 
ziarul Sportul ca și în celelalte 
cotidiene i s-au rezervat spații 
mai mari. Avalanșa de întrebări 
care ni s-au pus in aceste zile 
demonstrează, o dată în plus, 
că internaționalele noastre n-au 
trecut neobservate, tn ciuda 
faptului că sala Floreasca s-a 
dovedit a fi mult mai încăpătoa
re decit numărul redus al spec
tatorilor care ne-au rămas fideli 
și la bine și la mai puțin bine.

De data aceasta, a fost bine 
nu atît datorită faptului că gim
nastele noastre au cucerit 4 din 
cele 5 titluri, cit mai ales, pen
tru că încep să apară roadele 
muncii de perspectivă. Au apă
rut nume noi, exerciții grele, 
elemente originale, s-a îmbună
tățit tehnica la sărituri (in spe
cial), dar șl la celelalte aparate.

In absența numelor cu rezo
nanță in gimnastica europeană, 
multă lume credea că Elena 
Ceampelea nu va avea proble
me in obținerea unei victorii 
depline. Poate că de acest lucru 
nu se îndoia nici ea, altfel nu-mi 
explic ușurința cu care s-a sus
tras de Ia cele mai importante 
concursuri de verificare. Aceste 
renunțări au făcut-o insă să 
plătească tribut greu tocmai în 
confruntarea in care cu toții 
așteptau de Ia ea o comportare 
care s-o recomande pentru 
campionatele europene. Dar, au 
cîștigat cele mai bune, cele care

au știut că drumul spre podium 
trebuie parcurs cu seriozitate 
și perseverență, cu ambiție și 
modestie.

Rodica Apăteanu a înțeles a- 
cest lucru și titlul pe care l-a 
cucerit confirmă șl răsplătește 
munca acestei gimnaste. Com
pletă la toate aparatele, cu un 
exercițiu excepțional la paralele, 
poate printre cele mai bune pe 
plan mondial, Rodica Apăteanu 
se recomandă drept una dintre 
reprezentantele noastre la apro
piatele europene. Nu putem să 
nu împărțim cuvinte de laudă 
cîtorva tinere gimnaste românce, 
cutezătoare, cu fundițe In păr, 
care ne-au reprezentat cu cinste 
la internaționale. Rodica Seco- 
șan, constantă la toate aparatele, 
a făcut față cu mai mult succes 
emoțiilor, reușind un remarcabil 
loc II la individual compus. Eli- 
sabeta Turcu, cu lacrimi în ochi 
după căderea la bîrnă, ne-a dat 
satisfacția să vedem a doua zi 
cea mai bună și cea mai fru
moasă săritură peste cal, deter- 
minîndu-le pe arbitre să-i acor
de cea mai mare notă. Mariana 
Gheciov, victorioasă în meciul 
cu junioarele bulgare, a simțit 
că are deja ceva care trebuie 
apărat. Poate din această cauză 
emoțiile i-au slăbit forța care-i 
era atît de necesară să nu cadă 
de la paralele. La sol, însă, a 
prezentat un salt întins cu în
toarcere de 360 grade bun pen
tru ldnogramă. Pe Felicia Dor- 
nea n-am recunoscut-o decit în 
parte. Ii cunosc valoarea șl am 
urrnărit-o evoluînd la foarte

multe concursuri. Niciodată însă 
n-am văzut-o dominată intr-atît 
de emoții, incit să cadă la bîrnă 
din mișcări extrem de simple. 
Dacă n-aș ști că este o fată 
modestă, excepțională la învăță
tură și sirguincioasă la antrena
mente, aș cădea in păcatul să 
cred că laudele care 1 s-au adus 
pină acum i-au făcut un prost 
serviciu.

Pomeneam puțin mal Înainte 
de campionatele europene. Mă 
urmărește o idee năstrușnică : 
ce-ar fi ca la acest important 
concurs să ne reprezinte tinăra 
generație 7 Cine știe 7

Elena LEUȘTEANU

CLASAMENTE,
MASCULIN

1. Dinamo 22 20 2 64:14 42
2. Steaua 22 19 3 61:13 41
3. Poli. Gl. 22 16 6 51:30 38
4. Rapid 22 15 7 53:31 37
5. Poli. Tim. 22 11 11 45:41 33
6. Viitorul Bc. 22 11 11 43:42 33
7. Tractorul Bv. 22 11 11 42:45 33
8. Petrolul PI. 22 7 15 30:49 29
9. Celuloza Br. 22 7 15 28:52 29

10. Progresul 22 6 16 30:54 28
11. Farul 22 6 16 27:56 28
12. Poli. Cluj 22 3 19 15:62 25

Farul și Politehnica Cluj au re-
trogradat în divizia B.

FEMININ

1. Rapid 22 20 2 64:11 42
2. Dinamo 22 20 2 63:12 42
3. Penicilina 22 20 2 64:14 42
4. Farul 22 13 9 46:35 35
5. C.S.M. Sibiu 22 13 9 47:39 35
6. Medicina 22 8 14 39:32 30

1. Metalul
Plopenj 24 14 7 3 43—15 35

2. Unirea Focș24 13 6 5 45—21 32
3. Șoimii Bz. 24 11 6 7 36—26 28
4 Gloria

CFR Galați 24 12 3 9 32—27 27
5. Petrolistul

Boldești 24 11 4 9 28—32 26
6. Chimia oraș Gh. Gheorghiu-

Dej 24 7 10 7 32—32 24
7. Delta Tulcea 24 8 7 9 26—20 23
8. Met. Bz. 23 8 7 8 33—30 23
9. Petrolul 

Berea 24 9 5 10 34—40 23
10. Ancora Gl. 23 9 4 10 30—30 22
11. Chimia

Mărășești 24 9 3 12 35—38 21
12. SUT Gl. 24 6 9 9 23—33 21
13. Rulmentul 

Bîrlad 24 6 8 10 19—22 20
14. Met. Brăila 24 6 8 10 29—34 20
15. FI. r. Tecuci 24 8 4 12 27—43 20
16. Gloria Tec 24 7 â 14 19—48 17

ETAPA VIITOARE : Gloria Te
cuci — Ancora Galati, Unirea 
Focșani — Metalul Plopeni, Glo
ria C.F.R. Galați — Petrolistul 
Boldești, Petrolul Berea — Chi
mia Mărășești, Metalul Buzău — 
Chimia oraș Gh. Gheorghlu-Dej, 
Rulmentul Blrlad — Delta Tulcea, 
Metalul Brăila — FI. roșie Tecuci, 
S.U.T. Galati — Șoimii Buzău.

Furnirul Deta — Minerul 
Anina 2—1 (0—0)

Minerul Lupeni — Victoria 
Caransebeș 1—0 (0—0)

Autorapid Craiova — U.M. 
Timișoara 2—1 (0—1)

Metalul Topleț — Voința 
Lugoj 3—2 (2—0)

Minerul Motru — Vist».-ia 
Tg. Jiu 0—2 (0—1)

Șoimii Timișoara — Ener
getica Tr. Severin S—0 (2—0) 
(s-a jucat ia Lugoj)

Minerul Bocșa — Dunărea 
Calafat 2—0 (1—0)

Steagul roșu Plen'ța — Pro
gresul S'.rehaia 0—0

(Corespondenți : N. Sorinca, 
I. Cotescu, Th. Ștcfănescu, C. 
Avram, P. Pălânceanu, C. Ola
rii, T. Isac și S. Ud riște)

Mare, Unirea I.A.S. Oradea — 
Metalul Salonta, C.I.L. Sighet — 
Unirea Dej, Dacia Oradea — Bi
horeana Marghita, Gloria Bistri
ța — Topitorul Bala Mare, Bra
dul Vișeu — C.I.L. Gherla, Mine
rul Bala Sprie — Dlnamo Ora
dea, Someșul Satu Mare — Vic
toria Cărei.

1. Olimpia 
S. Mare 24 17 6 1 43—11 40

2. Vlct. Cărei 24 17 4 3 60—11 38
3. Unirea Dej 24 14 3 7 61-20 31
4. Met. Salonta 24 10 4 10 28—31 24
5. Gl. Bistrița 24 9 5 10 35-25 23
6. CIL Gherla 24 11 1 12 31—28 23
7. omeșul 

b. Mare 24 9 5 10 87—38 23
8. Constr. B.M. 24 9 5 10 28—33 23
9. Unirea Or. 24 9 4 11 22—35 22

10. Topitorul 
B. Mare 23 9 3 11 28—49 21

11. Din. Oradea 24 8 4 12 21—23 20
12. Dacia Or. 24 8 4 12 29—33 20
13. CIL Sighet 23 7 6 10 19—39 20
14. Bihor. 

Marghita 24 8 4 12 14—36 20
15. Minerul 

B. Sprie 23 7 2 14 29-51 16
16. Bradul 

Vișeu 23 6 4 13 18—45 16
ETAPA VIITOARE Construe-

torul Bala Mare: — Olimpia Satu

SERIA A VllI-a

SERIA A IlI-a
Flacăra roșie București — 

Marina Mangalia 1—8 (0—0)
T.U.G. București — Celulo

za Călărași 3—2 (2—1)
Petrolul Videle — Electrica 

Constanța 2—0 (1—0)
Unirea Mănăstirea — Sire

na București 3—0 (2—0)
Olimpia Giurgiu — S.N. Ol

tenița 2—1 (1—0)
Cimentul Medgidia — Ideal 

Cernavodă 3—1 (1—0)
I.T.C. Constanța — T.M.U. 

Medgidia 0—2 (0—0)
Aurora Urziceni — Auto

buzul Busurești 0—3 (0—0)
(Corespondenți : N. Tokacek, 

D. Diaconescu, V. Pancu, Gh. 
Tufcea, Tr. Barbălată, AI. 
Mavlea, C. Popa, V, Gafiuc)

10. Progresul

1. Mln. Lupeni 24 14 4 6 41—17 32
2. Mln. Anina 24 13 4 7 49—13 30
3. Met. Topleț M 13 1 10 43—48 27
4. U.M. Tim. 24 10 6 8 46—27 26
5. Furnir Deta 24 12 2 10 34—31 26
6. Victoria 

Caransebeș ?A 10 6 8 21—23 26
7. v-ța Lugoj 24 11 3 10 28—27 25
8. Min. Motru 24 9 6 9 29-29 24
9. Mln. Bocșa 24 11 2 11 35—42 24

ETAPA VIITOARE: Victoria Tg. 
Jiu — Progresul Strehala, Steagul 
roșu Plenița — U.M. Timișoara, 
Minerul Bocșa — Minerul Motru, 
Șoimii Timișoara — Victoria Ca
ransebeș, Voința Lugoj — Auto- 
rapid Craiova, Dunărea Calafat — 
Furnirul Deta, Energetica Tr. Se
verin — Metalul Topleț, Minerul 
Anina — Minerul Lupeni.

Strehala 24 8 7 9 26—37 23
11. Dun. Calafat n 10 2 12 33—44 22
12. Victoria

Tg. Jiu 24 8 5 11 33—27 21
13. St. r. Plenița M 9 3 12 28—32 21
14. Auto. Cv. 24 6 8 10 21—37 20
15. șoimii Tim. 24 6 7 11 20—35 19
16. Energ. Tr. S 24 8 2 14 28—46 18

Torpedo Zărnești — Oltul 
Sf. Gheorghe 0—0

Tractorul Brașov — Lemna
rul Odorheiul Secuiesa 1—0 
(0-0)

Voința Tîrnăveni — Colo- 
rom Codlea 1—0 (0—0)

Avîntul Reghin — Medici
na Tg. Mureș 2—0 (I—0)

Vitrometan Mediaș — Chi
mia Făgăraș 1—1 (0—0)

Unirea Cristuru Secuiesa — 
Carpați Brașov 2—1 (1—1)

C.F.R. Sighișoara — Chimia 
Orașul Viatoria 0—0 (s-a ju
cat la Odorheiul Secuiesa)

Minerul Bălan — Chimica 
Tîrnăveni 1—0 (1—0)

(Corespondenți: G. Chiriac, 
P. Dumitrescu, Al. Ganea, G. 
Tinea, Z. Rișnoveanu, V. Ix»- 
rinezi, A. Pialoga și R. Dor
io?)

DIVIZIA A

tatea Craiova au retrogradai În 
divizia B.

7. C.P.B.
8. I.E.F.S.
9. Ceahlăul P.l

10. Univ. Tim.
11. „U” Cluj
12. Univ. Cv.

22
22

M. 22
22
22
22

7
7
7
7
6
4

15 32:49 29
15 27:50 29
15 27:52 29
15 26:56 29
16 29:55 28
18 22:61 26

Universitatea Cluj Șl Unlversl-

GRUPUL ȘCOLAR „23 AUGUST" 
CAMPION PE M.I.C.M.

între 1 șl 4 mal, Ia Sibiu, s-a 
desfășurat faza finală a campio
natului de volei al școlilor pro
fesionale din rețeaua M.I.C.M. 
După fntrecerl disputate, echipa 
Grupului școlar „23 August” din 
București s-a clasat pe primul 
loc, ctștlgînd. astlel. dreptul de 
participare la ftnalele campiona
tului republican al școlilor pro
fesionale, care vor avea ioo la

Constanța. (Iile Ionescu, coresp. 
principal).

CAMPIONATELE UNIVERSITARE 
ALE CAPITALEI

în Capitală s-au desfășurat 
campionatele de volei pe anul 
1969, ale centrului universitar 
București. Jocurile, de bun nivel 
tehnic. au stabilit următoarele 
clasamente : 1. POLITEHNICA
BUC. — campioană universitară, 
2. Universitatea, 3. Construcții. 4. 
Arhitectura (masculin); 1. UNI
VERSITATEA — campioană uni
versitară, 2. A.S.E., 3. I.E.F.S., 4. 
Medicina (feminin).

ETAPA VIITOARE 8 Carpațl 
Brașov — Colorom Codlea, Chi
mia Or. Victoria — Minerul Bă
lan, Medicina Tg. Mureș — Trac
torul Brașov. Chimia Făgăraș — 
Unirea Cristuru Secuiesc, Voința 
Tîrnăveni — Avîntul Reghin, Tor
pedo Zărnești — Chimica Ttrnă- 
venl, Oltul Sf. Gheorghe — VI- 
tromelan Mediaș. Lemnarul Odor
heiul Secuiesc — C.F.R. Sighi
șoara.

Odorhel 24 12 4
5. Av. Reghin 24 12 3
6. Chimia

Tîrnăveni 24 12 2
7. Torpedo

Zărnești 24 9 7
8. Unirea

Cristuru 24 0 4
9. Medicina

Tg. Mureș 24 7 8
10. Carpațl Bv. 24 7 7
11. Color. Codlea 24 8 5
12. Vitro.

Mediaș 24 8 5
13. Chim. Vlct. 24 7 6
14. Voința

Tîrnăveni 24 8 2
15. Mln. Bălan 24 6 5
18. C.F.R. Sigh. 24 6 5

1. Chimia Făg. 24 17 2
2. Oltul St. Gh. 24 12 8
3. Tractorul Bv. 24 13 5
4. Lemnarul

5 52—19 36
4 46—22 32
6 52—16 31

8 48—31 28
0 40—42 27

10 46—31 26

8 32—33 25

11 38-40 22

0 28—31 22
10 32—37 21
11 27-38 21

11 28—41 21
11 25—49 20

14 24—46 18
13 29—44 17
13 23—48 17



DIN NOU VICTORIE LA LUPTE CRECO-ROMANE

SIBIU, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostra). Amatorii 
de sport din localitate au a- 
vut prilejul să asiste pentru 
prima dată la o întîlnire in
ternațională de lupte greco- 
romane : revanșa dintre echi
pele reprezentative ale Ro
mâniei și R. F. a Germaniei. 
Spre satisfacția lor, întreceri
le au fost de Un bun 
tehnic și spectacular, în 
putînd aplauda victoria 
pei române (5,5—4,5).

Primii au urcat pe patrula
terul de concurs FI. Răduț și 
R. Lacour, la cat. 48 kg. 
Luptătorul vest-german și-a 
impus superioritatea, execu- 
tînd cu mult aplomb o serie 
de procedee tehnice și cîști
gînd meciul cu 9—0. în con
tinuare. ia cat. 52 kg., căm

nivel 
final 
echi-

pionul mondial Gh. Berceanu 
a făcut o adevărată demon
strație în partida cu A. Wies- 
ser, pe care l-a întrecut de o 
manieră categorică (12—1). 
Spre deosebire de meciul de 
la Brașov, de astă dată I. 
Radu (cat. 57 kg) și-a fruc
tificat cu măiestrie bagajul 
cunoștințelor sale tehnice în 
meciul cu IV. Jurgen. V. 
Hettich (cat. 62 kg) a restabilit 
egalitatea pe tabela de punc
taj, întreelnd pe concurentul 
nostru 1. Popa la limită 
(punctaj i 2—1). O întîlnire 
aplaudată la scenă deschisă a 
avut loc la. cat. 68 kg. Cam
pionul mondial S. Popescu s-a 
impus cu ușurință în fața lui 
A. Both, de care a dispus la 
puncte (8—0). Deși s-a în
cheiat la egalitate, partida

dintre M Vlad șl R. Zeiher 
(cat. 74 kg) a plăcut prin di
namismul disputei. Luptătorul 
vest-german a reușit să-l e- 
galeze pe Vlad cu 4 secunde 
înainte de gongul final. La 
cat. 82 kg. 1, Țăranu a fur
nizat un meci spectaculos, 
cîștigînd cu avantaj (9—0) la 
W. Engel.

în celelalte meciuri, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : cat. 90 kg : V. Fodor- 
pataki p.p. E. Knoll;
100 kg : FI. Chițu *egal 
Becher; cat. -f- 100 kg i iv. 
Martinescu egal cu H. Sch
wartz.

O mențiune specială pentru 
arbitrajul prestat 
tul F.I.L.A. V.
(Italia).

Cosfin

cat.
A.
N.

de delega- 
G alegații

CHIRIAC

Nu pot fi decit optimist după Budapesta" ■ ■ ■

ne declară antrenorul D. MUSTAȚĂ, după „Cupa campionilor
europeni1' la sabie

La a doua prezență în „Cupa 
campionilor europeni" la sabie, 
campioana României, echipa 
Steaua, s-a impus printr-o com
portare remarcabilă, ea ureînd 
în ierarhia continentală de la 
locul 8 la 5.

— N-a lipsit mult să ocupăm 
chiar locul 4, ne spunea antre
norul Dumitru Mustață, cu oca
zia dialogului telefonic avut la 

. încheierea competiției de la Bu
dapesta. Sorții au favorizat însă 
echipa italiană Scherma Livor
no, care — cu un tablou de ca
lificare mult mai ușor — a intrat 
fără emoții în turneul primelor 
patru ...

surprinzător de inegal, practic 
contînd doar pe Vintilă și pe 
Nicolae. în asemenea condiții, 
un 8—8 realizat în fața unei 
echipe extrem de incomode și 
foarte tehnice poate fi apre
ciat ca valoros;

— Cu Legia Varșovia și cu 
Akademik Sofia, in schimb, 
ați înregistrat victorii como
de. Ce s-a întimplat, de fapt?

sur- 
buni,

a
o
activ

și pentru Culcea, stă-

tras încă nerestabi- 
stare gripală, pentru 

ca în prima...

— Cum au apreciat specia
liștii evoluția sabrerilor bucu- 
reșteni ?

— A existat o unanimitate de 
păreri în ceea ce privește posi
bilitățile sabrerilor români. Și 
acest lucru s-a făcut remarcat 
chiar în meciul cel mai greu, 
în compania echipei Honved, 
clasată pe locul 2. în acest meci 
scorul a fost foarte strins (1—1, 
2—2, 4—4, 5—5), existînd des
tule incertitudini asupra învin
gătoarei. Totuși, în final, tră
gătorii de la Honved, ajutați de 
arbitrul de 
s-au detașat

lă, care 
lit după 
Nicolae, 
tinerețe 
ruitor în fiecare fază, în ciuda 
faptului că a fost deseori de
zavantajat de arbitraje.

★
împărtășim șt noi sentimen

tul de optimism degajat din cu
vintele antrenorului clubului 

Steaua, convinși fiind că re
prezentanții acestei arme merg 
pe un drum bun, că ei sînt ca
pabili de noi rezultate de pres
tigiu, în măsură să contribuie 
la alinierea cît de curînd a să
biei alături de floretă.

centru 
la trei

(Tischler), 
puncte ...

— După
ciul cu Dynamo Eisenach ni 
s-a părut cel mai dramatic... 
— Da și nu.Noi am plecat tare 

conducînd Ia capătul manșei I 
cu 3-1. Numai că în acest meci 
Bădescu și Culcea au mers

rezultat (8—8), me-

CARE COBOARA
LA 400

A devenit ceva obișnuit ca, 
la capătul fiecărui concurs de 
mare amploare desfășurat pe 
continentul nord-american, 
specialiștii să descopere o nouă 
stea a înotului mondial, capa
bilă de a atinge limite greu 
imaginabile. în ultimul ci
clu olimpic (de la Tokio la 
Ciudad de Mexico) au pătruns, 
pe rînd, în grupul marilor ce
lebrități, Mike Burton, Susan 
Pedersen, Debbie Meyer, Marc 
Spitz, Cathie Ball, Kaye Hall, 
toți îiicununîndu-și ascensiu
nea cu titluri olimpice sau ex
cepționale recorduri mondiale. 
De data aceasta, însă, recentele 
campionate naționale în bazin 
(25 yarzi) acoperit ale S.U.A. 
ne-au pus în fața unor sur
prize de cu totul alt gen.

In primul rînd este vorba 
de înfrîngerea

arbitrul de cen- 
Torday, a fost 

lucru destul de 
sabie. Mai slab

t. st. —

— Nimic de domeniul 
prizelor. Noi am fost mai 
mai deciși. Băieții au aruncat 
în lupta de pe planșă toată am
biția și toată capacitatea lor. 
Cu Legia, am condus la un mo
ment dat cu 7—1. Este foarte 
adevărat că și 
tru, maghiarul 
foarte corect, 
rar întîlnit la
a fost arbitrajul în partida cu 
Akademik Sofia, pe care am fi 
putut-o cîștiga la un scor și 
mai sever.

în încheiere, antrenorul Mus
tață a ținut să adauge :

— Sînt mulțumit de evoluția 
trăgătorilor noștri și în turneul 
individual. De unde anul tre
cut (114 concurenți), ei nu reu
șiseră să treacă de turul II, a- 
cum (144 trăgători), iată-i ajunși 
în turul IV. Este evident că 
fără efortul dus pînă Ia limi
tele puterilor din întrecerea pe 
echipe, ei ar fi reușit să in- 
tie în semifinale și, poate, să 
meargă chiar mai departe. Cîte 
o notă bună pentru incisivita
tea lui Bădescu, pentru Vinti-

SUB 4 MINUTE
m CRAUE

cei mai buni înotători din Flo
rida într-un ritm și un regim 
foarte dur. Rezultatul ? In 
cursa de 500 yarzi craul, unde 
a obținut o splendidă victorie 
asupra 
a fost 
la 400

lată, 
lume care învinge cele 4 mi
nute (e drept, într-un bazin 
de 25 yarzi) pe distanța de 
400 m ! Evenimentul este de-a 
dreptul senzațional și el poate 
fi asemuit cu cel realizat de 
celebrul Johnny Weissmuller 
la 9 iulie 1922, la Almeda. 
cind vigurosul Tarzan a înotat 
pentru prima dată „suta" in 
mai puțin de 60 de secunde. 
Aflat într-o formă excelentă. 
JIans Fassnacht a repetat per
formanță, două săptămîni mai 
tîrziu în

lui Mike Burton, Hans 
cronometrat in trecere 
m cu 3:59,0 !
așadar, primul om din

canjpionale-pe linie a

Hans Fassnacht in plină cursă
(Foto : IN-BILD)

lor 9 campioni olimpici care 
au urcat pe blocstarturi la 
Long Beach. Chiar și tripla 
învingătoare din piscina Al- 
berca, Debbie Meyer, a fost 
nevoită în acest început de se
zon să guste din amara cupă 
a celor învinși. Interesant este, 
însă, că noii pretendenți la su
premație sînt în linii mari îno
tători cunoscuți, care fie că au 
plecat din Mexic cu medalii 
de bronz sau argint (Brian 
Job, Linda Gustavson, Gary 
Hall, Sue Atwood, Ross Wal- 
les), fie eă au ratat de puțin 
selecția pentru J.O. (Kim 
Brecht, Vicki King, Wendy 
Fordyce).

Marele performer al con
cursului de pe coasta califor- 
niană a fost însă, spre stupe
facția tuturor celor prezenți, 
nu un produs al celebrelor 
„age groups", ei un tînăr îno
tător de pe bătrînul continent.

Hans Fassnacht (1,76 m și 
78 kg) născut la Mannheim, în 
26 noiembrie 1950, se afla anul 
trecut, cu acel record european 
(16:46,7) la 1500 m liber, de 
abia pe poziția a 9-a în listele 
celor mai buni performeri, dar 
cifra sa trăda cu prisosință 
marile posibilități ale sporti
vului vest-german. Cu spriji
nul conducătorilor clubului 
S. V. Mannheim, Fassnacht a 
avut posibilitatea să se antre- , 
neze timp de 4 luni alături de

lor internaționale ale R. F. a 
Germaniei (la Bonn în bazin 
de 25 m) Oferind cu genero
zitate o revanșă lui Burton, 
sportivul din Mannheim s-a 
dovedit și de data aceasta im
batabil pe distanța de 400 m, 
oprind cronometrele după nu
mai 3:59,7. O performanță în 
fața căreia specialiștii au de
clarat că trebuie să-și ridice 
pălăria...

a. v. —

GH. SENCOVICI

LA PFARRKIRCHEN

1

!<■
pe

0«

Boxerii români pe ringul
de la Szolnok

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). 
— In cadrul turneului interna
țional de box de la Szolnok, 
boxerul român I. Hodoșan (cat. 
semimijlocie) l-a învins la punc
te pe pugilistul maghiar Mol
nar. In limitele categoriei u- 
șoare, Gh. Ene (România) a 
pierdut la puncte în fața ma
ghiarului Barcza. La catego
ria pană, Kovacs (Ungaria) a 
dispus prin K.O. în rundul II 
de Gh. Drugă (România).

EL SHAFEI
VICTORIOS

LA FLORENȚAa
înainte de a lua avionul de 

București, pentru meciul 
„Cupa Davis“ 
acestei săptămîni, 
Shafei 
Republicii Arabe Unite 
completat cartea de vizită cu 
o nouă și frumoasă performan
ță. Viitorul adversar al lui Ti
riac și Năstase se anunță re
dutabil, cîștigînd duminică ti
tlul la proba de simplu mascu
lin în cadrul turneului inter
național de la Florența. El Sha
fei l-a învins în finală pe cu
noscutul jucător iugoslav Bora 
Iovanovici cu scorul de G—1, 
6-4, 6—4.

de 
de la sfîrșitul 

Ismail El 
primul tenisman al 

și-a

ni-l prezintă pe El Shafei (dreapta) la sfîrșitul 
în compania francezului Georges Govin.

Fotografia 
meciului disputat
Tinăr, simpatic, cu carură atletică, prestigiosul campion arab este 
apreciat de specialiștii sportului alb ca unul din cei mai valoroși 
exponenți ai noii generații de tenismani. El este posesorul unui 
stil spectaculos și eficace, așa cum a putut fi admirat in recentele 
turnee din Europa și de peste ocean.

Foto: A.F.P.

[ fotbal pe glob • fbtbal pe glob •
CAMPIONATE

ELVEȚIA

(Etapa a 22-a). Lausanne a 
învins în deplasare cu scorul 
de 3—2 formația Chaux de 
Fonds. Jucînd pe teren pro
priu, Lugano a terminat la e- 
galitate : 0—0 cu Bienne. Alte

• • •

3—0 ; Wacker Viena — Aus
tria Salzburg 1—0.

în clasament, după 23 de 
etape, conduce Austria Viena 
cu 35 de puncte.

IUGOSLAVIA
Etapa a 25-a s-a soldat cu 

următoarele rezultate : O.F.K.

ITALIA

în cea de a 28-a etapă, Ca
gliari, învinsă la Napoli a 
coborît pe locul al treilea, iar 
Fiorentina, victorioasă pe te
ren propriu, conduce acum cu 
2 puncte avans. Iată rezulta
tele și marcatorii golurilor: 
Bologna—Torina 2—0 (au în
scris Muiesan șiSavoldi); Fio
rentina—Pisa 3—1 (Rlzzo, Ma- 
raschi respectiv Joan)

telex thex
Cu prilejul unui concurs de 

atletism, desfășurat la Neu
brandenburg, Karin Balzer 
(R. D. Germană) a stabilit un 
nou record al țării sale în 
proba de 100 m garduri. Ea 
a fost cronometrată în 13,4.

Etapa a 11-a a Turului ci
clist al Spaniei, disputată pe 
distanța Barcelona “ San 
Feliu Guixols (TI8 km), a fost 
dominată de sportivul spaniol 
Jimenez, care a trecut primul 
linia de sosire în 3 h 45:30. ia 
clasamentul general continuă 
să conducă spaniolul Saez, ur
mat la 4 sec. de belgianul 
Steegmans. Ciclistul francez 
Roger Pingeon, unul dintre 
favoriții competiției, ocupă în 
prezent locul 7 la 43 sec. de 
lider.

Campionul olimpic în pro
ba de 400 m garduri, engle
zul David Hemery, a stabilit 
un nou record al țării sale la 
pentatlon cu 3 237 puncte. Cele 
mai bune rezultate ale lui 
Hemery au fost realizate în 
proba de 200 m plat (22,1) și 
săritura în lungime (7,11 m).

&
39 p, 3. Cagliari 38 p. în clasa
mentul golgeterilor conduce 
Riva cu 20 de goluri, urmat 
de Anastasi și Prati cu cîte 14, 
apoi de Bui (Verona) și de Ma- 
raschi cu cîte 13 goluri.

Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional „open“ 
de tenis de la Bournemouth. 
Proba de dublu mixt a fost 
cîștigată de cuplul Robert 
Maud (Republica Sud-Africa- 
nă) — Virginia Wade (An
glia) învingător cu 6—2, 6—2 
în fața perechii australiene 
Moore. în celelalte finale s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : dublu bărbați: Hewitt, 
McMillan (Republica Sud-Afri- 
cană) — Barclay (Franța), 
Wilson (Anglia) 6—4, 6—2,
2—6, 9—7 ; dublu femei: Mar
garet Court, Judy Tegart (Aus
tralia) — A. Bakker, N. Schaar 
(Olanda) 6—1, 6—4.

Cesare TRENTINI

In cadrul unui concurs atle
tic, care a avut Iog la Los An
geles, atletul american Gar
rison a obținut o performanță 
valoroasă în proba 
yarzi plat «u timpul de 45,8 
Aceasta performanță

de 440

_ ___ 11 _____ , i egalează 
cel mai bun rezultat mondial' 
al sezonului. Seagren a termi
nat victorios în proba de să
ritură cu prăjina, obținînd 
5,18 m.

• în preliminările campio
natului mondial, la Addis Abe
ba : Etiopia—Sudan 1-1 (0-1). 
Returul va avea loc duminică, 
la Khartum.

CUPE• • •
BULGARIA

FRANȚA

Tclefoto : A. P. AGER PC ES

salvează cu o intervenție spectaculoasă balonul șutat 
duminică pe stadionul Dalymont Park din Dublin și

se datoresc 
greșeli de apărare.
Tema HRISTOV

înregistrate în 
finală (jocuri 

Real

s

UNGARIA

înre-

sosire!

AUSTRIA Turul Belgiei
rezultate din etapa

NONA GAPRINDAȘVILI

pentru „Cupa DavisAVANSUL

17 puncte, urmată 
Ujpest cu 15 p (un 
puțin jucat), M.T.K.

pan ’te,
29 p.
27 p

află formația
30 de 

Basel cu 
și Luga'no

1-0 ;
Uioest

0;

întilniri
ISI MENȚINE

ÎNĂLȚIME!

Vencel. portarul reprezentativei Cehoslovaciei, 
de irlandezul flay Treacy, in meciul disputat 
ciștigat de oaspeți cu 2—1.

Velez 1—3 ; Bor

venit spaniolului Santiago Her- 
reo (pe „Hossa"). Cunoscutul 
campion italian Giacomo A- 
gostini a terminat învingător la 
clasa 350 cmc și 500 cmc.

s. Z

rezultate . Bellinzona —Young 
Boys 3—2 ; Servette Geneva — 
Grasshoppers Zurich 1 — I ;
Si. Gall — Sion 2—1 : Lucerna 
— Winterthur 2—0 : Zurich — 
Basel 0—3. Pe primul loc in 
clasament se 
Lausanne cu 
urmată de 
Young Boys 
etc

Beograd —
Vardar 1—0 ; Radnicki — Sa
rajevo 3—0 ; Hajduk — Celik
1— 0 : Olympia
șic 0—1 ;
2— 0 ;
4—1 :
1—0. Clasament: 1
Roșie, Dynamo — 34
Partizan — 32 p ; 4. Hajduk 
— 29 p etc.

Steaua Ro- 
Zagreb — Rijeka 

Partizan — Maribor 
l’rol'. tar — Dynamo 

■2. Steaua 
p; 3.

Juventus—Intel nazionale 1—0 
(Haller) : Milan—Varese 2—0 
(Fogli și Prati) ; Napoli—Ca
gliari 2—1 (Nielsen și Cane, 
respectiv Riva); Palermo — 
Roma 0—3 (Cordova și D'A- 
mato 2) ; Sampdoria—Lane- 
rossi 1—0 (Sabatini): Verona— 
Atalanta 1—1 (Bui, respectiv 
Nastasio). în clasament : 
1. Florentina 4i p, 2. Milan

în concursul internațional 
de skeet de la Pfarrkirchen 
(R.F. a Germaniei) reprezen
tantul țării noastre. Gh. Sen- 
covici, s-a clasat pe locul IV 
cu 194 talere duhorite. Primele 
trei locuri au fost ocupate de 
vest-germanii Heitzer (197 
t.d.), Wiruhier (195) și Meyer 
zu Hâlsen (194).

In finala „Cupei Bulgariei" 
s-au întîlnit formațiile Ț.S.K.A. 
Septembriska Zname și Lev- 
ski-Spartak. Victoria i-a reve
nit primei echipe, u scorul 
de 2—1 (0—1), punctele fiind 
inscrise, in ordine, de Mitkov 
(min. 22). Marasniev (min. 49) 
și Jekov (’min. 76). De remar
cat că meciul a fost de' fac
ilii ă tehnică modestă, iar toate 
cele trei goluri 
unor grave

vedra 2—0 ; Valencia — Cor
doba 2—0 ; Sabadell — Gra
nada 3—0 ; Saragossa — Atle
tico Bilbao 1—1 ; La Coruna 
— Las Palmas 2—1 ; Real 
Sociedad — Barcelona 5—1. 
Jocurile retur se vor desfă
șura duminică 11 mai.

SPANIA
Rezultate

„optimile" de
tur) : Atletico Madrid 
Madrid 2—1 ; Elcbe — Ponte-

in semifinală (meci retur), 
echipa Olympique Marseille a 
întrecut cu scorul de 2—1 for- 

n+ia Sporting Club / ngers. 
în pritnu] joc cele două echi- 
i e terminaseră la egalitate t 
0—0.

în finala competiției, care 
se va desfășura la 18 mai, 
Oliympique Marseille va în- 
tîlni formația Bordeaux.

1

(Etapa a 10-a). S-au 
gistrat următoarele rezultate : 
Ferenc varos — Raba E.T.O.
2— 1 ; Vasas — Dunaujvaros
3— 0 ; Pecs — Csepel 0—0 ; 
Tatabanya — M.'1’ K. 
Salgotarjan — Dozsa 
0—2 ; Diosgyor — Komlc 
Szombatheiv — Egye.ertes 

1 — 0; Eger — Ilcnveo u —3. 
In clasament conduce Ferenc- 
varos cu 
de Dozsa 
meci mai
14 p etc.

Cîteva
de duminică : Sturm Graz — 
Wacker tnn-bruck 2—0 ; Do- 
nawitz — Admira Viena 2—4 ; 
Austria Klagenfurt — Rapid 
Viena 3—2 ; Wattens — G.A.K. 
1—0; Eisenstadt — Bregenz

Teatrul de desfășurare 
meciului pentru titlul mondial 
feminin de șah este acum 
Moscova, unde s-a disputat 
partida a 9 a, în Jieiată remi
ză. Campioana mondială, No
na Gaprindașvili, are în conti
nuare un avantaj de 2 puncte 
față de chaiiengera sa, Alia 
Kușnir i 5 1/2—3 1/2 puncte.

a

Jackie Slewart trece 
linia de

BARCELONA, 5. — Tradițio
nala competiție internațională 
automobilistică „Marele pre
miu al Spaniei" s-a încheiat 
cu victoria sportivului englez 
Jackie Stewart, pe „Matra Ford“ 
învingălorul a realizat o me
die orară de 149,521 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bruce McLaren (Noua Zeelan- 
dă), Jean Pierre Beltoise 
(Franța), Dennis Hulme (Noua 
Zeelandă). Cel mai rapid tur 
a fost realizat de austriacul 
Jochen Rindt, pe „Lotus Ford“, 
care a obținut o medie orară de 
151,545 km.

• Pe circuitul de la Jarama, 
în apropiere de Madrid, s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de motociclism, contînd 
pentru campionatul mondial. Ea 
clasa 250 emu, victoria a re-

BRUXELLES, 5 (Agerpres). 
— Cea de-a 7-a etapă a Tu
rului ciclist al Belgiei (rezer
vat amatorilor), desfășurată în
tre Spa și Verviers, de-a lun
gul a 260 km, a revenit rutie
rului belgian Schoenmaecker, 
cronometrat cu timpul de 5 h 
23:05. In clasamentul gene
ral individual nu s-au produs 
modificări. Tricoul galben este 
purtat de olandezul Fedor Den 
Hertog.

UN START CU ADEVÂRAT

f

După prima zl a meciului de 
tenis Spania — Rhodezia, care se 
desfășoară la Barcelona in cadrul 
„Cupei Davls" (zona europeană), 
scorul este favorabil gazdelor cu 
2—0. Orântes l-a învins cu 6—2, 
7—5. 8—6 pe Salomon, iar Santana 
a cîștlgat cu 6—2, 6—1, 6—3 la 
Irvine.

cu scorul de 3—2. In partida de
cisivă, Patricio Cornejo l-a învins 
cu 6—1, 6—2, 6—3 pe Eduardo So- 
niaro.

★
La Santiago de 

sfirșlt meciul de 
Argentina, conttnd 
Davis" (zona americană — grupa 
Sud). Victoria a revenit gazdelor

Chile a luat 
tenis Chile — 
pentru „Cupa

•A
La Caracas, în cadrul aceleiași 

competiții, după două zile de în
treceri, echipa Venezuelel con
duce cu 2—1 in întîlnirea pe care 
o susține cu selecționata Colum
biei. Iată rezultatele tehnice în
registrate : Andreu (Venezuela) 
— Alvarez (Columbia) 2—6, 6—4, 
8—6, 7—5; Hose (Venezuela) — 
Velasco (Columbia) 6—2, 8—6,

8—6; Velasco, Alvarez (Columbia) 
— Hose, Andre (Columbia) 1—6, 
6—4, 6—4, 3—6, 6—4.

★
In pregătire pentru primul tur 

al „Cupei Davls", la Varșovia 
s-au Întîlnit selecționatele Polo
niei șl U.R.S.S. Tenismanii polo
nezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—1. In ultima zi, Gasiorek 
l-a Învins cu 3—6, 6—3, 6—4 pe 
Korotkov. In partida de dublu, 
polonezii Nowicki, Rybarczyk au 
cîștlgat cu 6—2, 9—7, 6—4 în fața 
lui Lihaciov, Korotkov.

Originala cursă de traversare 
aeriană a Atlanticului (50 de 
ani de la... premieră) prevede 
startul de la etajul 33 al Tur
nului Poștei din Londra și ate
rizarea pe cea mai înaltă clă
dire din New York. Empire Sta
te Building. Folosirea oricăror 
mijloace de transport fiind li
beră, pilotul militar britanic W. 
Fuller a
startul său) 
a ajunge la 
nul britanic 
afirma că a
cursă sui-generis.»

ales (în fotografie, 
elicopterul pentru 
aeroport. Cottdia- 
Daily Mail poate 
mai organizat o


