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Despre „(rosul Tineretului"
• La Tg. Mureș o finală de proporții • Formulă sal
vatoare pentru sportul de masă?fc Utopie și realitate!

Interviu tu ALEXANDRU MUREȘAN, adjunct 
al secției Sport din C. C. al U. T. C.

Duminici, la Tg. 
Mureș, 480 de con
curent), reprezen- 
tlnd cele 39 de ju
dețe ale ț&ril, lșl 
vor Împărți titlul
de campioni lntr-o disputată 
competiție sportivă de masă, 
finala republicană a Crosu
lui Tineretului. Etapa ultimă a 
unei acțiuni care a reunit Ia 
start peste 15 000 de tineri, Finala 
reprezintă, pe Ungă o masivă re
vărsare de energii, o demonstra
ție sportivă a tineretului care nu 
deține Încă o clasificare dar că
ruia 1 se oferă acum posibilita
tea" de afirmare. Dar, despre ra
țiunea acestei Întreceri l-am ru
gat să ne vorbească pe tovarășul 
ALEXANDRU MUREȘAN, ad
junct al șefului secției sport din 
C.C. al U.T.C.

— Calculele estimative — ne 
informează colocutorul nostru — 
ne-au arătat că, In raport cu ti
neretul tării, numărul sportivi
lor reprezintă un procent foarte 
redus, „masa" rămînlnd In afara

unei activități competițlonale, 
acțiune capabilă să mențină per
manent contactul tlneret-sport. 
Adăugind acestei stări de fapt 
șl exodul masiv al tineretului 
către atracțiile vieții moderne — 
autoturism, muzica beat- ele — 
căpătăm tabloul fidel al acestui 
vitregit capitol, sportul de masă.

Dorind să-l dinamizăm și să 
stabilim o relație cit mai strin- 
să și permanentă Intre cel doi 
factori (ttnăr-sport) am abor
dat, de-a lungul ultimilor ani, 
o“mulțime de forme competițlo- 
nale pe care apoi le-am aban
donat sau repudiat pentru că 
ele erau departe de a oferi re
zultatele așteptate. Din contra, 
unele dintre ele, mlstlflclnd ci
frele și crelnd o falsă aureolă 
mișcării sportive de masă nu 
am făcut altceva dectt să-l adu

că un imens deser- 
vldu. Am căutat 
atunci o formulă 
cit mal realistă că
reia să-1 imprimăm 
un caracter cit mal

profund și concret șl, fără să ju
bilăm. tindem să credem că am 
descoperit-o în competiția atle
tică „Crosul Tineretului", inau
gurată anul trecut șl aflată acum 
Ia a doua ediție.

— Pentru a avea o imagine cit 
mai clară asupra acestei Între
ceri de anvergură, vă rugăm să 
ne precizați criteriile care au 
stat la baza stabilirii normelor 
de participare la, concurs șl mo
dalitatea de desfășurare a aces
tuia 1

— Am pornit de la principiul 
că orice vlrstă, de la adoles
cenți In sus, trebuie Încadrată 
tntr-o anume activitate sportivă. 
Astfel, competiția anunțată cu
prinde trei categorii de vlrstă

Nușa MUSCELEANU

(Continuare în pag. a 2n)

fenismanii celor două reprezentative primesc flori din partea micuților sportivi de la ■„Cutezătorii", inaintea începerii meciurilor.

Fotoî THEO MACARSCHI

DUPĂ PRIMA ZI

ROMÂNIA R.A.U. 1 i, In „cupa davis

Olimpia Cataramă, 
55,64 m Ia disc

Luînd parte la un concurs de atletism des
fășurat la Pitești, Olimpia Cataramă a arun
cat discul la 55,64 m, cifră care reprezintă 
cea mai bună performanță mondială a actua
lului sezon eompetițional. Totodată, cu acest 
rezultat, Olimpia Cataramă și-a îndeplinit 
standardul de participare la campionatele 
europene de ia Atena.

Tradiționala reîntâlnire cu 
tenisul, din fiecare primăvară 
a răsplătit din plin și de data 
aceasta pe fervenții iubitori ai 
sportului alb. Două frumoase 
meciuri, disputate într-un ca
dru sărbătoresc, au inaugurat 
seria întrecerilor dintre tenis- 
manii' României și cei ai Re- 

■ publicii Arabe Unite. După 
prima zi a confruntării lor din 
turul întâi al „Cupei Davis" 
(zona europeană), scorul este 
egal: 1—1.

Ismail El Shafei nu și-a 
dezmințit excelenta carte de 
vizită cu care a venit la Bucu
rești. El a deschis scorul în
tâlnirii, învingînd —cu un a- 
plomb surprinzător — pe Ion 
Țiriac. Numai trei seturi a 
durat partida (o oră și 48 de 
minute) în care fostul campion 
al țării noastre a fost de ne
recunoscut la capitolul comba- 

' tivității și potențialului tactic.
Țiriac a dezarmat neașteptat 
de rapid în fața puternicelor 
lovituri ale egipteanului, în- 
tr-adevăr, foarte incisive și 
adesea derutante. El Shafei 
are, fără îndoială, atributele

pozitive ale unul jucător cu 
„stânga" redutabil. Desigur și 
împotriva acestora există anti
dotul. Țiriac nu l-a folosit sau 
n-a găsit căile care ar fi dus 
la anihilarea adversarului. De 
pildă, el a abuzat de mingi 
laterale, reluate cu putere de 
El Shafel, în special prin bac- 
khand-ul său cu ambele mîini.

Desfășurarea celor trei se
turi a fost asemănătoare. Spo
rul s-a menținut strîns pînă la 
jumătatea lor, pentru ca de 
fiecare dată, la .3—3, egiptea
nul să reușească breakul de
cisiv, distanțîndu-se apoi cu 
ușurință în finaluri. în special, 
descurajator pentru Țiriac a 
fost momentul cheie din setul 
secund, cînd la 3—3 și 40—0 
pe serviciul său, el irosește tot 
avantajul prin greșeli în serie, 
permițînd lui El Shafei să ob
țină punctele decisive. învin
gător, pe deplin meritat, El 
Shafei: 6—3, 6—3, 6—3.

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

Baschetbaiistii români pleacă la Haarlem
Reprezentativa masculină 

de baschet a României pleacă 
astăzi în Olanda, la Haar
lem, pentru a participa, ală
turi de selecționatele țării 
gazdă, Iugoslaviei, Angliei și 
Scoției, la turneul de califi
care pentru cea de-a XVI-a 
ediție a campionatului eu
ropean. Baschetbaliștii noș
tri se opresc la Bruxelles 
pentru a susține, în cursul

acestei seri, o întîlnire ami
cală, de verificare, în 
pania 
giei.

Lotul
prof.
este alcătuit din Albu, 
sievici, Diaconescu, 
Novac, Dimancea,
Tarău, Popa, Riihring, Geor
gescu, Dragomirescu.

com-
reprezentativei Bel-

român, antrenat de 
Alexandru Popescu,

No-
Jekely,
Czmor,

Înaintea

OPTIMISMUL NOSTRU
MECIULUI DE LA LAUSANNE

RĂMINE ROBUST

Aurel Dumitrescu este 
elev în clasa a X-a. Primul 
,său antrenor a fost prof. 
Ion Dumitru. In prezent 
este pregătit de Lucian 
Popescu. Anul trecut a clș- 
tigat titlul de campion na
țional de juniori (mari), în- 
vingîndu-1 în finală, prin 
k.o. 2, pe Marin Dumitraș- 
cu (Farul Constanța).

Recentele finale ale cam
pionatelor naționale de box 
ne-au oferit o avalanșă de 
surprize. Cea mai mare a fur
nizat-o tinărul Aurel Dumi
trescu, de la Progresul. Nu 
atît pentru că a îmbrăcat tri
coul de campion al țării la ca
tegoria cocoș, cit pentru ma
niera în care a eliminat din 
cursa pentru titlu pe unii din
tre cei mai îndreptățiți pre- 
tedenți.

înaintea finalelor chiar fi 
ceZ mai aprig susținător al tâ
nărului de la Progresul nu s ar 
fi încumetat să dea un pro
nostic în favoarea lui. Să nu 
fim însă înțeleși greșit. Nu 
pentru că Dumitrescu n-ar fi 
un pugilist talentat. Dar, a t 
se fi acordat întîietate în 
dauna campionului european 
Nicolae Gîju. ar fi fost desigur 
ilogic. Dumitrescu nu s~a în
tâlnit, in recentele dispute, cu 
Giju. A încrucișat însă mă
nușile, in finală, cu cel care 
l-a ridiculizat pe Giju: cu 
Gabriel Pometcu. Pină să-l 
întreacă pe acesta, elevul lui 
Lucian Popescu îi eliminase 
pe lvanovici (Bacău) și pe 
Nedelcea (Reșița), ultimul, un 
boxer ale cărui antecendente 
lăsau să se întrevadă că va

Au rămas doar cîteva zile 
pînă la meciul de la Lausanne, 
a cărui importanță pentru fot
balul românesc ni se pare inu
til a mai fi subliniată. Aceas
tă a 214-a întîlnire interțări pe 
care o susține echipa Româ
niei are un caracter decisiv în 
privința menținerii șanselor 
sale de calificare în turneul 
final al campionatului mondial, 
ce va avea loc anul viitor în 
Mexic. Jocul rezultatelor înre
gistrate pînă acum în grupa I 
a preliminariilor C. M., în par
te surprinzător (avînd în ve
dere îndeosebi înfrîngerea su
ferită de portughezi pe teren 
propriu), a dus la o conjunc
tură în care reprezentativele 
Elveției și României apar în 
rolul de principale favorite. 
Tocmai de aceea, înfruntarea 
lor directă, care se va produ
ce miercuri 14 mai, este apre
ciată, pe bună dreptate, ca un 
veritabil derby al grupei și aș
teptată cu foarte mare inte
res, considerîndu-se că ea poa
te aduce clarificările necesare 
în privința conturării viitoarei 
participante la prestigioasa în
trecere fotbalistică din Mexic.

Realist privind lucrurile, tre
buie să recunoaștem că echipa 
Elveției beneficiază de o situa
ție mai bună decît naționala 
noastră, deoarece a reușit o 
victorie în deplasare (luînd, 
astfel, în condițiile aceluiași 
număr de meciuri jucate, un 
avans, de un punct) și dispută 
această importantă partidă de

la 14 mal pe propriu teren, ceea 
ce-i conferă, desigur, perspecti
va de a-și menține sau chiar 
rotunji avantajul actual.

Dar faptul că nu apar, la o 
primă analiză a șanselor, în 
postura de favoriți nu-i poate

determina pe fotbaliștii români 
să fie mai puțin interesați de
cît viitoarele lor gazde de a 
trece cu succes peste acest di
ficil obstacol pe care-1 repre
zintă confruntarea de miercuri. 
Lor li se oferă acum prilejul 
cel mai bun de a-și întări po-

C. FIRANESCU

va 
cu

Lui Aurel Dumitrescu-toată încrederea! (Continuare tn pag. a 3-a)

Dumitrache 
„șterge" mingea 
capul la o centrare 
a lui Ttifan, înscri
ind cel de-al treilea 
gol al lotului națio
nal in partida de 
joi cu Metr om Bra
șov.

Foto : A. NANU

lupta din răspu
teri (și cu mari 
șanse, glndeam 
noi) pentru de
tronarea lui Giju 
de la șefia cate
goriei.

Și astfel, noul 
deținător al cen
turii i-a pus pe 
antrenorii lotului 
reprezentativ în 
mare încurcătură: 
pe cine să cheme 
in echipa națio
nală în vederea 
apropiatelor con
fruntări europe
ne? De Gîju nu 
mai putea fi vor
ba, țintnd seamă 
și de evoluțiile 
sale anterioare ne
satisfăcătoare; Ne
delcea n-a dove
dit..- suflu în 
competiții de du
rată, iar Pomet
cu, susțineau spe
cialiștii, este fra
gil. Atunci, campionul! Așa a 
ajuns Dumitrescu titular la ca
tegoria cocoș.

Are oare noul deținător al

centurii vreo șansă tn marea 
întrecere care începe la sfîr- 
șitul acestei luni? Antrenorul 
său, care, în general, este cu
noscut pentru sgîrcenia cu

care împarte laudele, ni l-a 
descris, de data aceasta, tn 
termeni încurajatori: „Cînd 
Pometcu l-a învins pe Gîju, 
eram aproape sigur că elevul 
meu va ieși campion. Dumi
trescu are o foarte bună vi
teză de execuție și posedă o 
directă de dreapta extrem de 
puternică. în plus, prezintă 
avantajul (față de alți boxeri 
din categoria sa) că stă bine 
în limitele celor 54 kg, deci 
nu slăbește forțat. Sînt con
vins că puștiul va cuceri o 
medalie." Care anume, vom 
vedea...

Aurel Dumitrescu s-a văzut 
în echipa reprezentativă poate 
fără să se gindească. Alegerea 
sa este însă justificată, Tină- 
rul care in august va împlini 
20 de ani, și-a cucerit acest 
drept prin muncă entuziastă 
și prin talent. Maestrul Lu
cian Popescu are încredere în 
el, iar Dumitrescu ne-a pro
mis că nu-l va dezamăgi. La 
virsta de 19 ani Lucian deți
nea două titluri continentale. 
Elevului său îi revine, ori
cum, o sarcină ceva mai u- 
șoară: să cucerească doar 
unul.'

Romeo CALARAȘANU

Agenda campionatelor
• Recent, F. R. Box a ana

lizat activitatea comisiei me
dicale, în sarcinile căreia in
tră, mai cu seamă în această 
perioadă, asigurarea asistenței 
pugiliștilor care se pregătesc 
pentru apropiatele confruntări 
europene. S-a hotărit ca de 
problemele medicale ale echi
pei reprezentative să se ocupe 
dr. Petre Radovici, dr. P. Ia- 
mandi. Dr. Doina Popovici, în 
colaborare cu medicii lotului, 
va stabili regimul alimentar 
săptămînal.

• Zilnic, sosesc la comisia 
de organizare noi cereri de 
acreditare din partea ziariști
lor străini. Pină acum și-au 
anunțat sosirea la București 
116 cronicari de specialitate din 
19 țărij Cei mai mulți ziariști 
vor veni din Polonia (21), Iu
goslavia (13), R.D. Germană 

(11), U.R.S.S. (10), Danemarca 
(10), Turcia (9), R. F. a Ger
maniei (8) etc.

• Iată și cîteva dintre pu
blicațiile cu renume ce-și vor 
trimite reprezentanții la cam
pionatele europene: l’Equipe

(Franța), Daily Mirror (An
glia), La Gazzetta dello Sport 
(Italia), Sovietski Sport 
(U.R.S.S.)), Aftonbladet (Sue
dia), Hiirriyet (Turcia), Deut
sches Sport Echo (R. D. Ger
mană) etc.

• La tribuna 1 s-a amenajat 
o cameră de lucru pentru zi
ariști și un birou de presă, de 
unde cronicarii vor putea cu
lege toate informațiile de care 
au nevoie. Ambele încăperi 
prezintă avantajul că asigură 
o bună vizibilitate asupra rin
gului.
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RAPID A ZViCNIT IREZISTIBILI
I
IPE POTOU Șl... 3-2 (2-1)

ALEMANNIA AACHENCU

Codreanu, unul din principalii autori ai victoriei rapi- 
diste, in plină acțiune.

Foto: V. BAGEAC

(Citiți eronica meciului în pag. a 3-a)

PERSPECTIVE...

S
e recunoaște deseori că școala 
românească contemporană a 
reușit să-și înscrie pe frontispi
ciu nu numai misiunea de a în
nobila mintea, ci și de a forti
fica trupul. Iar într-o accepțiu

ne mai cuprinzătoare, aceea de a faci
lita tineretului studios ascensiunea pe 
cele mai înalte piscuri ale sportului, de 
a-i netezi drumul către desâvîrșire în
tr-o disciplină sau. alta, în acord deplin 
cu propriile aptitudini și preferințe.

Un asemenea principiu și-a găsit ma
terializarea prin intermediul unei diver
sități de inițiative elaborate de dirigui
torii sportului la nivelul școlii. De pildă, 
în atletism.

Anul trecut pasionalii celei mai com
plete și complexe dintre disciplinele spor
tive au înregistrat cu o profundă satis
facție inițiativa organizării concursului 
dotat cu „Cercurile olimpice’. Conceput 
după îndelungate căutări, folosind su
gestiile celor mai reputafi specialiști, re
gulamentul concursului oferea elevilor 
posibilitatea de a parcurge succesiv cele 
cinci trepte pină la vîrful piramidei, pre
zența pe ultima treaptă înșemnînd pers
pectiva fericita de a participa — îm
preună cu lotul reprezentativ — la ma
rea competiție olimpică din Mexic. Cei 
doi elevi care au avut suficiente valențe 
pentru a urca toate treptele către 
„Cercurile olimpice". Cornelia Popescu și 
Csaba Dosa, au trăit, realmente, satis
facția deplasării în Mexic. Și, concurînd 
acolo, chiar dacă n-au realizat recorduri 
(ca alți tineri de vîrsta lor) atît Cornelia, 
cît și Csaba pot fi mîndri — cu toată 
modestia ce-i caracterizează — de a fi 
trăit euforia spectacolului olimpic și, mai 
ales, de a fi înmagazinat un imens ba
gaj de cunoștințe, care va însemna mult 
în activitatea lor viitoare.

Specialiștii, unanimi în a aprecia pers
pectivele certe ale celor doi școlari, con
sideră totodată că trebuie mers mai de
parte, că e necesar să se recunoască 
existenta, în atletism, a unui număr mai 
mare de individualități cu aptitudini de 
performeri, in măsură să intre într-un 
timp scurt în zona de strălucire a cele
brității.

Acceptînd apriori un asemenea consi
derent, Ministerul Invățămîntului a per
severat înideea organizării perpetue a 
concursului „Cercurile olimpice”. In 
toamnă, o dată cu reluarea cursurilor, 
asaltul către escaladarea primelor trepte 
(a se citi grade) ale „Cercurilor" a reîn
ceput cu un puternic avînt. La Cluj, Ti
mișoara, Galaji, București, Arad, la ni
velul multor municipii și județe, elevi și 
eleve au făcut primii pași spre insignă 
și brevet. Numai apariția prematură a 
iernii le-a stopat, temporar, elanul.

Acum, însă, o dată cu redeschiderea 
sezonului eompetițional în aer liber, ac
țiunea va fi reluată. Inițiatorii și federa
ția de resort își propun să urmărească 
cu toată atenția felul cum vor fi orga
nizate concursurile. Este de dorit, însă, ca 
și organele locale, inspectoratele școla
re și consiliile pentru educație fizică și 
sport să onoreze inițiativa, să-i acorde 
spripnul cuvenit și, implicit, să-i asigure 
succesul. Obținerea „Cercurilor olimpi
ce" reprezintă pentru orice tlnăr atlet 
modalitatea de a-și traduce un vis în 
realitate. Iar într-o accepțiune mai largă 

de loc utopică — a avea cît mai mulți 
purtători ai insignei echivalează cu ga
ranția că la Miinchen, atletismul româ
nesc va oferi noi satisfacții mișcării noas
tre sportive.

Tiberiu STAMA

i 
i 
i 
i 
i

I
1
I
I
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
j

CITIȚI în numărul de mîine al ziarului 
pagina specială de fotbal care va 
cuprinde :

— O ZI LA POIANA BRASOV, 
PRINTRE COMPONENT!! LOTULUI 
NAȚIONAL.

— INTERVIU CU ANTRENORUL 
EMERICH VOGL.

— PALMARESUL DIN ULTIMUL 
AN AL ECHIPEI REPREZENTATIVE A 
ROMÂNIEI.

„FESTIVALUL MINIBASCHEIULUI
TIMIȘOREAN

In continuarea acțiunilor întreprinse pentru 
dezvoltarea baschetului în rlndul copiilor, co
misia de specialitate a județului Timiș organi
zează astăzi, la Timișoara. sl-ul Festival al 
mini baschetului timișorean?, ia care vor lua 
parte echipe de băieți șl de fete. Pentru săp- 
tămlnlle următoare slnt prevăzute acțiuni ase
mănătoare la Lueoi si la Sînnlcolatil Man.
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UN BASM nimic nu • sigur pe pămlnt, 

pe teren, pe gazon, ei doar 
tn povești.

După prima etapă a „diviziei"

ALT BASM
tlu cred. S-a p4H8 
tare un ziarist de

Spre diferență de amicul 
Deșliu, eu văd ceva tnai alt
fel „cazul Saldanha* — II 
văd ca un basm tn care «-am 
tnofltr* să 
o țară tn
fotbal să nu fie luat peste 
picior, să nu fie socotit ** 
nenorocire pentru Jocul eu 
balonul rotund", să nu fie 
hulit, ignorat, „lucrat", „mtn- 
cat", „tras tn piept", ame
nințat eu, trimis tn, chemat 
la. Un om al cuvtntului e 
chemat la conducerea unei 
echipe de oameni care lo- 
vesa bine mingea eu picio
rul. Nu știu ctt de tnnoMlat 
iese eUvtntul din aeest bastn 
— eu, ca ziarlstj mă simt 
bine si noi toți ziariștii ar 
trebui să ne rugim pentru 
Joao, ca să ne reabiliteze la 
cel mai tnalt nivel, ntvelul 
brazilian: Deșt dacă mă gin- 
dese bine ar trebui să ne 
rugăm șt să nu ne rugăm i 
dacă omul reușește tn „pla
nurile sale mărețe", dacă e^ 
Templul brazilian se impune, 
parcă văd in lume o epide
mie de ziariști-condueă- 
tori de echipe naționale, așa 
cum a fost epidemia de 
4—2—4 lansată de Peli In 
Suedia. Și atunci ce ne fa
cem, tovarăși de muncă, lup
tă și masă a presei 7 Eu zio 
să ne ferească tot Ala care 
apără eroii tn basme. Un sin
gur termen mă neliniștește 
tn „experiența* acestuia 2 
„planurile mărețe*. Nimic 
uu-i mai neliniștitor dectt 
un om — care gtndește mă
reț. tn materie de măreție

Citese tn „T Equip e* — 
sub tratele normale ale re
portajului — un alt basm. 
Există o fără tn cars oamenii 
se duc la fotbal ca țăranii la 
iarmaroc. Un meci acolo e 
un prilej să-ți regăsești pri
etenii, să bei, să cinți și timp 
de citeva ore si te întorci tn 
copilărie. Acolo, oamenii nu 
denaturează intelectual fot
balul, nu-l critică permanent 
si „n-au nici gustul perfec
țiunii* — zice băsmuitorul. 
Acolo oamenilor le plac și 
calitățile șl defectele celor 
care lovesc mingea eu picio
rul t o degajare tn tușă la 
30 de metri distanță, o „lu
minare* sau „o talpă* slnt 
apreciate ca un dribling mi
nunat. Totul e Joc serios fi 
amuzant. Un Jucător, după 
un „un-doi* magistral, ia 
mingea la subțioară, aleargă 
20 de metri ca la rugby, și o 
depune Intre buturi. Tot sta
dionul ride. Jucătorul se nu
mește nici mai mult, nici 
mai puțin — Denis Law. Ță
rii ti zice Scoția. La finala 
Celtic—Rangers au venit 
134 000 de oameni care au vă
zut, pentru prima oară de la 
1904 încoace, cum Celtic ti 
dă 4 goluri tn cupă rivalei 
strămoșești Rangers. Dar la 
0—4, tabăra lui Rangers con
tinua si clnte tn cor marină
resc, beată de durere, bere 
și wisky. Apoi au invadat te
renul și „au spart* citeva 
capete de catolici de la Cel
tic, respectlnd scrupulos le
gea stadionului: „la noi poți 
răni, dar nu ucide*... Poliția 
a operat 79 de arestări și 
dacă n-ar fi nu s-ar povesti...

• Nota 10 pentru Ploiești 1 
Pista bine întreținută (bravo 
administrației 1), recuzita com
pletă, arbitrii echipați uniform, 
întreaga conducere a C.J.E.F.S. 
Prahova și a clubului Petrolul 
au asistat, de-a lungul Între
gii desfășurări a concursului. 
Șl aceasta denotă, întrucltva, 
interesul pentru atletism...

• Campionatul a început, 
spre deosebire de ceilalți ani, 
cu o seria de surprize ce evi
dențiază o reașezare a valorii 
formațiilor participante. Ast
fel, județul Neamț (în fond, 
echipa lui O. ConstantinescU— 
Nehot) a surclasat C.A.U. II ; 
Rapid a depășit cu 3 puncte 
pe fosta campioană republi
cană, Steaua (mat este însă 
de judecat o contestație care 
poate inversa rezultatul) ; noua 
promovată in categoria A, Pra
hova, a întrecut Brașovul, iar 
Clujul pe Metalul. Sînt deci 
premise pentru etape furtu
noase. in continuare.

• Ne-a fost dat să auzim 
că la Hunedoara și Iași s-au 
întîmplat lucruri care depă-

patriotismui local șl 
frizează necinstea. Se 
că, în afara arbitrilor, 
unii ‘ “antrenori n-ar fi

Radu COSAȘU

șesc 
chiar 
pare 
nici 
străini de cele petrecute. Se
impun măsuri exemplare.

• La 4 probe — zero puncte! 
Acesta este bilanțul secției de
atletism a clubului Steâua, 

care la flecare etapă pornește 
handicapată cu zeci de punc
te pentru probele de greutate, 
disc, suliță (femei) și ciocan.

• Participarea la concurs 
este condiționată de Îndeplini
rea anumitor performanțe-stan- 
dard (diferențiat pe vinste). 
Unele echipe — dorind să-și 
„acopere” toate probele- - 
organizează așă-zise concursuri 
de casă, în care se obțin „ad-* 
hoc" rezultatele cerute. Apoi 
însă, în întrecerile oficiale, re
zultatele sînt atît de depăr
tate incit lasă un dubiu asu
pra autenticității celor dinții. 
Este necesar un foarte serios 
control al organelor teritori
ale, pentru stirpirea oricăror 
încercări de realizare „pe hîr- 
tie“ a performanțelor.

• Deși prezența Ilenei Si
la! ar fi putut schimba multe 
în clasament, antrenorii echi
pei Clujului au preferat să nu 
o folosească pe valoroasa at
letă, menajînd-O, fiind nerefă-

A

SINAIA, 9 (prin telefon, de )M 
trimisul nostru). — A treia zi de 
concurs a „Cursei munților" a 
programat o etapă scurtă, pe un 
circuit lipsit de dificultăți. Era de 
presupus că cei 40,5 km al între
cerii nu vor pune problema deo
sebite nici măcar fragilului Vic
tor Rățol șl Cu atît mal puțin 
fruntașilor cursei.

Dar cum ne-am obișnuit
credem că „buturuga mică poate 
răsturna carul mare" am așteptat 
șl de la această mini-etapă sur
prize șl nu ne-am Înșelat... Au 
fost surprize, ba chiar mal multa 
decît am bănuit. Cea mai impor
tantă, desigur, este schimbarea 
liderului : Vlastlmll Moravec n-a 
putut rezista iureșului final spre 
Furnica, a cedat 34 de secunde 
challangerulul său, Vaslte Tudor, 
șl o dată cu acestea atît de riv- 
nitul trofeu al curselor cicliste 
de fond : tricoul galben. Este un 
succes binemeritat al dinamoviș- 
tllor bucureștenl care, fără îndo
ială, au mai descrețit fruntea 
„magului" lor, prof. N. Voicu.

După Dlouhl șl Moraveo în 
fruntea cursei trece deci Vasile 
Tudor (Dinamo I București). Ră- 
mîne însă de văzut dacă bucuria 
sa va fi tot atît de efemeră ca a 
predecesorilor...

La ora 10, cînd alergători! s-au 
prezentat la startul etapei a HT-a, 
In centrul stațiunii se aflau citeva 
mlî de spectatori, devenițl în

aceste zile susținători ai rutieri
lor. Președintele Consiliului popu
lar Sinaia, tov. Constantin Neagu, 
1-a conferit sportivului cehoslovac 
Moravec tricoul galben, tn aplau
zele entuziaste ale publicului. S-a 
dat apoi startul. Cicliștii au avut 
de acoperit de cinci ori un cir
cuit de 7,5 km care a străbătut 
Sinaia de la un capăt la celălalt.

Punctul forte ai zilei l-a consti
tuit sosirea. Pentru a ajunge la 
Sprintul final cicliștii au avut de 
parcurs aproape 3 km de urcuș, 
spre Furnica. Si dacă cele cinci 
„bucle” n-au reușit să destrame 
decît foarte puțin grupul masiv, 
cățărarea a transformat finalul 
Intr-un veritabil contratimp indi
vidual. O acerbă dispută 
eomponenții celor trei 
fruntașe — Ruda Hvezda 
Dinamo București șl Dinamo Mos
cova — a-a declanșat chiar de la 
poalele urcușului. Vasile Tudor 
are meritul de a fi cel care a 
declanșat „infernul". A simțit, 
probabil, că liderul nu este în 
apele sale sau, pur și simplu, a 
încercat să-și joace una din ulti
mele cărți. îngrijorați de soarta 
propriului clasament și de cea a 
echipei, Marek și colegii săi l-au 
uitat pe Moravec șl purtătorul 
tricoului galben, care schimbase 
bicicleta (spărsese tn turul V), 
n-a reușit să-și păstreze nici una 
din cele 30 de secunde pe cars

Despre „Crosul Tineretului
(Urmare din paQ. 1)

17-19! ni:
11 s-au sta- 

. ............  _--- concurs cores
punzătoare. întrecerea este pro
gramată tn 4 etape : de masă 
sau pe comună, pe centre de 
comună, pe județ șl finala pe 
țară, fază la care participă cite 
12 reprezentanți ai fiecărui Ju
deț, respectiv 2 participant șl 2 
participante la flecare categorie 
de vtrstă. Trebuie remarcată 
principala cerință a regulamen
tului, aceea care acordă drept 
de participare numai sportivilor 
Începători șl sancționarea tutu
ror acelora care introduc în 
concurs sportivi confirmați, a- 
duși numai In scopul de a Îm
bunătăți i................   —
(exemplu 
cut cînd, 
reștl, am 
cazuri de
fi înregistrat tn două clasamen
te : unul Individual, pe probe, 
celălalt pe județe, prin cumu
larea punctelor obținute de con
curent la fiecare probă.

— După cum sesizăm, clasa
mentul pe județe este o noutate, 
el nefuncțlonlnd anul trecut, la 
prima ediție a Crosului Tinere
tului,

(I! 15—18 ani ; II : 
peste 19 ani) cărora 
bilit norme de

acelora care introduc 
sportivi confirmați,

clasamentele pe județe 
nefericit al anului tte- 
în finala de la Bucu- 

i înregistrat .numeroase 
! fraudă). Punctajul va

N. Rotaru
și juniorul N. Coliban - 
învingători in proba

de armă standard 3x20 f
Tn cea de a patra zi a compe

tiției republicane de tir dotată cu 
„Cupa Steaua", țintașii seniori șl 
juniori s-au Întrecut la proba de 
armă standard 3x"0 focuri. Men
ționăm rezultatele obținute de 
clștlgătoril probei : Nicolae Ro
taru (Steaua) 571 p și juniorul 
Nicolae Coliban (C.T. Brașov) 
555 p. Clasamentul probelor : 
armă standard 3x20 focuri, se
niori: 1 N. Rotaru (Steaua) 571 p;
2. I. Olărescu (Arhitectura) 557 p:
3. M. Ferecatu (Dinamo) 556 p; 4. 
T. Coldea (Steaua) 555 p: 5. Gh. 
Sicorschl (Dinamo) 555 p: 6. E. 
Alșanl (C.S. Cluj) 553 p: armă 
standard 3x20 focuri juniori : 1. 
N. Coliban (C.T. Brașov) 555 p; 2. 
I. Codreanu (Steaua) 551 p; 3. 
Magda Borcea (Arhl'ecturn) 546 
p; 4. Gh. Adam (Metalul) 543 p; 
5. C. Covallucov (Șc. sp. nr. 2) 
537 p; 8. S. Safta (C.F.R. Arad) 
530 p.

întrecerile continuă azi — tot 
la poligonul Tunari — ci proba 
de pistol liber 60 focuri și talere 
aruncate din turn, manșa I.

— A fost o gravă greșeală de 
orientare care a alterat însuși 
conținutul întrecerii. Lipsind a- 
cest gen de clasamente, concu- 
rențil n-au fost interesați tn o- 
cuparea unul loc bun pentru îm
bunătățirea „totalului", deci nu 
s-au mobilizat cu nimic. Pe de 
altă parte, județele n-au făcut 
propaganda și pregătirea „ma
sei", preocupîndu-se, in exclusi
vitate, de 1—2 vîrfurl care ur
mau să le reprezinte. Așa s-au 
explicat abandonurile in serie șl 
rezultatele sub orice critică, li
nele chiar hilare.

— „Finala", fiind susținută de 
cel mai înzestrați tineri șl fiind 
urmărită de o asistență specială 
(membrii comisiei centrale de 
organizare și ai comisiilor jude
țene) va fi, după toate previziu
nile, o întrecere sportivă de ca
litate, va avea un caracter com
petitiv superior. Ce ne puteți 
spune, Insă, despre „prelimina
rii" 7

. — Lucrurilor nu 11 s-a acordat 
peste tot interes. Tn multe locuri, 
primele două etape s-au desfă
șurat In mod empiric, fără nici 
un orizont, competiția reprezen- 
tînd, pentru factorii responsabili, 
o corvoadă de care au căutat să 
se derobeze cît mal urgent. Au 
fost cazuri etnd comitetele U.T.C. 
din școli șt întreprinderi n-au ară
tat nici un fel de preocupare, 
lăsind totul Ia latitudinea unor 
profesori de educație fizică. Nu 
s-au făcut recunoașteri ale tra
seelor ce urmau să fie parcurse 
șl nici un fel de antrenamente 
astfel că. mulțl dintre partlci- 
panțl, „aruncați" direct în 
concurs au abandonat la nici 
100 de metrii rămlnind, dureros, 
cu o amintire tristă despre sport.

Vreau să remarc, ca o conclu
zie generală, că deși această 
competiție capătă audiență din 
ce în ce mal largă, ea " 
bucură 
luntară 
se fac 
(U.T.C., 
școlare 
hle.

— Intre această ___ .
reunește tineretul sportiv necla-

cută p® deplin după accidentul 
suferit. D® asemenea, partici
parea Vioricăi Vlscopoleanu la 
100 m garduri era mai mult 
decît necesară formației Stea
ua, puțind modifica soarta În
tregului meci. Totuși, antre
norul 86ter, privind mal de
parte, a preferat să piardă 
punctele respective șl chiar 
meciul, dar să o albă pe Vio
rica validă pentru viitoarele 
confruntări ale sezonului. Poa-

că vor înțelege alți an-te _ . „ —,—__
trenorl rostul acestor sacrificii 
da moment, făcuta 
obținerii unor mal 
facții viitoare.

in speranța 
mari satis-

N. M.

[V

Om i

Tot
Se înțelege prin personali

tate, rezultatul dezvoltării de
pline și unitare a însușirilor 
persoanei, care o disting câ 
individualitate. Aceasta in sens 
generalizat. Restrîn» la acti
vitatea noastră, personalita
tea undi «crimer, ar însemna 
dezvoltarea cunoștințelor a- 
cestuia în toate direcțiile care 
converg spre disciplina a- 
leasă.

Scriam recent despre dez
voltarea personalității sporti
vilor noștri, ca obiectiv nece
sar în activitatea de instruire, 
îmi permit să dau acum ct- 
teva jaloane, citeva direcții 
de urmat, pentru realizarea 
acestui scop.

1. Setea de cultură, curiozi
tatea față de nou, sînt atri
bute specifice tinereții și ele 
trebuie exploatate din plin. 
Trebuie să profităm de ele, 
pentru a obișnui pe sportivi 
să-și îmbunătățească perma
nent cultura în specialitatea 
proprie. Pentru aceasta e ne
cesară o bază de cultură ge
nerală, ca o condiție de ple- 
câre, pentru a se putea grăbi 
dezvoltarea personalității.

X-a ediție a „Cursei munților"

le avea avans asupra vicleanului 
Vâslle Tudor, deși a luptat plnă 
la ultima picătură de energie.

Șl astfel, cicliștii cehoslovaci 
trebuie să se mulțumească deo
camdată cu titlul de lider pe 
echipe. Dacă Insă adăugăm faptul 
că Marek a ciștigat etapa a ni-a 
șl că Bartonlcek poartă tricoul 
roz de lider al cățărătorilor, tre
buie să recunoaștem că atuurlle 
lor sînt suficienta pentru a ne 
Impresiona.

1 h 1:52. Clasamentul general In
dividual, după trei etape : 1. Va
sile Tudor 7 h 27:08, 2. VI. Mora
vec la 4 s., 3. A. Bartonlcek 1» 
21 s„ 4. N. Ciumeti la 21 s., 5. Șt. 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 
1:61, 6. P. Giărcans la 1:24, 7. J. 
Marek la 2:39, 8. N. Gorelov 
3:26, 9. O. Ulm la 3:26, 10. Al. So
fronie la 3:50. Clasamentul gene
ral pe echipe : 1. Ruda Hvezda 
Plsen 22 h 23:24, 2. Dinamo I Bucu
rești la 1:57. 3. Ditiamo Moscova

ia
la

DEZBATERI DE LA A LA Z
între 8 și 9 mal «-a desfă

șurat la Snagov consfătuirea 
specialiștilor în domeniul 
sportului de performanță. Au 
fost prezentate referate cars 
circumscriu toate aspectele 
importante ale pregătirii spor
tivilor de elită i metodice, 
biologice, psihologice, sociale. 
Citarea temelor va fi tn acest 
sens edificatoare I Principa
lele cerințe ale antrenamentu-

A

il

despre... personalitate
avea 

să-și dezvolte 
personalitatea,

2. Sportivul, pentru a 
posibilitatea 
multilateral 
tredule orientat în ideea de a 
nu deveni un simplu depozi
tar de cunoștințe, cl un 
transmițător la rîndul său, 
sau chiar creator. E necesar 
ca prin cunoștințele ce le ca
pătă, pe baza informației, să 
i se dezvolte imaginația crea
toare, intuiția, fantezia ordo
nată, gîndirea personală, cali
tăți destinate să rezolve situa
țiile neașteptate, spontan, 
prin soluții personale.

3. în situația noastră, per
sonalitatea își are pivotul în 
pregătirea tehnico-tactică, iar 
informația generală în teo
rie, metodică, psihologie, pe
dagogie și, mai ales, toate gre
fate pe o bază de cultură ge
nerală, fără de care persona
litatea e ca și inexistentă. A- 
ccasta din urmă e O problemă 
foarte delicată și cu o notă 
de iscusință pedagogică, poato 
fi rezolvată prin stimularea 
pasiunii și dragostei pentru 
disciplina preferată.

4. Unii din sportivi nu eu 
un sistem de apropiere a cu
noștințelor, ceea ce-i duce la 
o dezordine intelectuală, din 
care nu pot ieși. E de datoria 
antrenorului să le creeze o 
ordine în gîndire, atrăgîndu-le 
cu subtilitate atenția pentru 
ceea ce e esențial, ce trebuie 
să rețină, dar mal ales cum 
să se pregătească și cum să 
interpreteze. Să le dezvolte 
capacitatea de asimilare șl re
ceptivitatea pentru tot ce e 
nou.

S. Trebuie impregnată ideea

că rolul muncii e Infinit In 
dezvoltarea culturii — gene
rală și de specialitate — și la 
fel de mare în dezvoltarea 
personalității. Numai prin 
muncă se definitivează perso
nalitatea.

Cinstea, generozitatea, sen
timentul răspunderii și al da
toriei, trebuie să devină con
vingeri persoanale. Numai 
astfel omul sportiv, poate a- 
junge un sportiv-om ; numai 
astfel se poate ajunge, printr-o 
înaltă conștiință umană, la o 
personalitate superioară.

★
Materialul de față se adre

sează în principal antrenori
lor, dar și sportivilor. Dacă 
vom încerca să legăm toate 
firele, prezentate schematic și 
sumar, din lipsa spațiului, 
vom reuși să umplem unele 
goluri din pregătirea psiho
logică. Dacă vom încerca să 
le și dezvoltăm, prin studiu și 
practică, poate vom reuși 
chiar să nu mai avem carențe 
în acest domeniu.

Voi aminti, în încheiere, 
pentru antrenori, una din le
gile elementare ale pedago
giei .* „Să cunoaștem oamenii 
cu care lucrăm". Iar pentru 
sportivi, voi apela la una din 
.maximele filozofului Socrate i 
„Cunoaște-te pe tine însu-ți“.

Ambele sînt edificatoare șl 
totodată mobilizatoare, pen
tru activitatea reclamată In 
articolul de azi, obliglndu-ne 
să ținem seamă de conținutul 
lui.

Iul sportiv, de cont univ. dr, 
E. Ghlbu ; Unele direcții ale 
perfecționării măiestriei teh- 
nico-tactice, de prof, univ, 
L. Teodorescu șl prof. C. Fio* 
rescu ( Principalii factori al 
efortului specific și cerințele 
selecției, de conf. univ. t. 
Kunst-Gherrnănescu șl cola
boratorii ; Competiția tn ca
drul antrenamentului sportiv, 
de conf. univ. Gh. Ghițolu I 
Bazele organizatorice —- me
todice ți cerințele pedagogice 
ale planului de acțiuni pentru 
Jocurile Olimpice din 1972, da 
lector univ. M. Blrjega ; Efor
tul anaerob și aerob în prac
tica antrenamentului sportiv, 
de dr. Miron Georgescu ; In
dici șl metode obiective de 
măsurări șl Investigații în an
trenamentul sportiv de per
formanță, de prof. I. Istrate 
și colaboratorii ; Probleme de 
terminologie sportivă și Im
plicațiile sociale ale sportului, 
de lector univ. dr. Nicu A- 
lexe ; Mijloace de refacere 
după eforturi, de dr. I. Dră- 
gan șl dr. I. Stăneseu ; Unele 
probleme de psihologie spor
tivă, de conf. univ. M. Epu- 
ran ; Alimentația sportivilor, 
de dr. A. Popovicl.

în general, ținuta refera
telor s-a impus asistenței for
mată din antrenori federali, 
antrenori ai loturilor națio
nale, medici, psihologi și alți 
specialiști, ea mareînd ten
dința de dezvoltare a științei 
antrenamentului sportiv, en
titate complexă și intens co
relată cu alte discipline știin
țifice și care primește în ul
tima vreme interesante su
gestii din partea ciberneticii. 
Dezbaterile care s-au purtat, 
în paralel, au încercat să re
prezinte un comentariu al ce
lor ce lucrează direct cu spor
tivii de înaltă performanță 
și s-au remarcat prin acuita
tea observațiilor practice (C. 
Popescu, Ella Con iantinescu, 
Petre Cișmigiu, dr. O. Popes
cu, G. Zugrăvescu, Ion Cor- 
neanu, N. Tărchilă, Nicolae 
Petrescu, S. Zelinschi, A. Ma
ier și alții).

Se preconizează ca din sub
stanța materialelor prezen
tate, precum și din adăugirile, 
criticile sau sugestiile partici- 
panților la consfătuire să se 
realizeze niște sinteze direc
toare pentru următorii doi, 
trei ani, în activitatea de pre
gătire a loturilor naționale.

Cornel GEORGESCU

In campionatul de canotaj fond

tntre 
echipe 
Plsen,

A. NEGRUIn virajul din centrul orașului Sinaia
Clasamentul etapei a IlI-a : 1.

Marek (Ruda Hvezda Plsen) 1 h 
01:07, 2. Giarcans (Dinamo Mos
cova) — același timp, 3. Kaslaus- 
kas (D. M.) lb 01:18, 4. Bartoni
cek (R.H.P.), 5. Gorelov (D. M.), 
6. N. Ciumetl (Dinamo I), 7. 
Dlouhl (R.H.P.), 8. M. Sofronie 
(Dinamo I), 9. V. Tudor (Di
namo I), 10. Ulm (D. M.) — toți 
același timp... 23. VI. Moravec

la 3:18. Clasamentul general al 
cățărătorilor : 1. Bartonicek 15 p, 
2. Moravec 13 p, 3. Marek 10 p.

Etapa a IV-a — șl ultima — se 
desfășoară astăzi pe ruta Sinaia 
— Brașov — Poiana Brașov (semi- 
etapa I) șl Brașov — Sinaia (se- 
mietapa a II-a) — 100 km. Startul 
are Ioc la ora 9,15.

Hrisfache NAUM

Specialiștii dezbat
Ieri dimineață au început 

lucrările consfătuirii știin
țifice Pe tema: Sănătatea, 
creșterea și dezvoltarea so- 
mato-funcțională și psihică a 
adolescenților și tinerilor, or
ganizată de Centrul de cer-

cetărj pentru problemele ti
neretului, în colaborare cu 
Ministerul Sănătății, Minis
terul Tnvățămintului și Con
siliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport. Lucră
rile consfătuirii se vor 
cheia astăzi la prînz.

în-

TIMIȘOARA, 9 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Re
lansarea, după o pauză nedori
tă de 11 ani, a campionatu
lui național de canotaj- fond, 
a stîrnit in marele oraș bănă
țean un interes viu, justificat. 
Și organizatorii, în mod deo
sebit Comisia municipală de 
canotaj, s-au situat Ia înălți
me, dind un cadru sărbăto
resc acestui eveniment sportiv 
care marchează oficial deschi
derea noului sezon.

Vineri, cînd de-a lungul a 
10 km s-au întrecut seniorii, 
promenada în fața cochetei 
construcții Expo-Flora, în aval 

podul Mihai Viteazu, unde 
avut loc sosirile, era tixită 
iubitorii canotajului, care 

format un adevărat ciorchi- 
de spectatori entuziaști. A- 

cestora li s-a oferit, de altfel, 
și o veritabilă surpriză în a- 
ceastă cursă contracronometru 
pe apă, prin victoria cu 4 ti
tluri la 3 a schifiștilor de Ia 
Steaua (antrenori Radu Nico
lae și E. Mezaros), în plină as
censiune, în fața celor de ia 
Dinamo. Dar, sezonul este abia 
la început...

Rezultatele principale, în or
dinea desfășurării probelor i 
4 FC I 1. Steaua (Gh. Bogda- 
niuC, C. Georgescu, M. Nau- 
menco, St. Drăgușan) 39:41,5, 
2. Dinamo (E. Tușa, St. Tara
sov, E. Stratan, S. Orosz) 
39:44,3, 3. Polit. Tim. 44:02,2 ; 
2 VISLE I 1. Steaua (O. Pave- 
lescu, C. Ciocoi) 40:44,5, 2. Di
namo (î. Cacenco, T. Nicolici) 
41:33,7; 3. Polit. Tim. 45:55,6. 
2 FC l 
Papp) 
Tofan, 
C.N.U.
ua (P. Cauni, A. Agh+Gh. O- 
vidiu) 46:35,7, 2. Dinamo (St. 
Tudor, Gh. Gherman+C. Bun-

♦
1. Dinamo (P. Clchi, L. 
44:18,5, 2. Steaua (P.
L. Covaci) 44:23,6, 3. 
47:03,6 ; 2+1 i 1. Stea-

A Z I

DINAMO 3!
ceann) 46:50,5, 3. Polit. Tim. 
49:15,9 ; SIMPLU I I. Eug. Pe- 
trache (Steaua) 47:48,4, 2. Al. 
Aposteanu (Din.) 48:10,4, 3. Gh. 
Fritz (Din.) 50:18,0; 8+11 1. 
Dinamo (stroc, — A. Chirlaco- 
pehi) 36:34,1, 2. Steaua 37:35,0) 
3. Dinamo 38:04 ; 4+1 i 1. Di
namo (R. Batschi, B. Ceapura, 
b. Ianoși, Gh. Moldovanu+b. 
Navrenschi) 39:59,3, 2. Steaua 
41:27,8, 3. Polit. Tim. 41:51,4.

Neagoe MARDAN

Rezultate

înRezultate înregistrate 
etapa a 5-a a returului cam
pionatelor naționale de hand
bal, divizia B. MASCULIN, 
seria I: Institutul pedagogio 
Bacău — Medicina Tg. Mu
reș 25—Î4 (10—6); Tractorul 
Brașov — Voința București 
9—9 (5—5); Chimia Făgăraș 
— Știința Ploiești 20—9
(8—5) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica București 20—14 
(6—7) ; seria a II-a : Electro- 
putere Craiova — Tehnometal 
Timișoara 18—24 (6—10) ;

Reșița — Textila Cis- 
18—10 (8—7) ; Metalul 
Mică — Gloria Arad 
(17—3); Universitatea 

— Știința Petroșeni 
(8-6);

C.S.M. 
nădie 
Copșa 
34—10 
Craiova 
15—10 (8—6) ; FEMININ,
seria I: Institutul pedagogic

nu se 
încă de adeziunea vo- 
a tinerilor, fapt de care 
responsabili toți factorii 
sindicate, 
ele.), pe

ATLETISM î Stadionul Ti
nerelului, ora 16 : divizia B ; 
stadionul Dinamo, ora 16,30: 
Dinamo — Metalul — Argeș 
(divizia A).

M I I N E
ATLETISM i Stadionul Di

namo șj stadionul Tineretu
lui, de la ora 9,00 : continua
rea întrecerilor diviziilor A 
și B.

Inspectoratele 
întreaga terar-

competiție care 

sificat șl sportul de performan
ță vedeți vreo relație 7

— Aș fi utopic dacă aș susține 
una directă. Există însă o di
recționare în sensul că, această 
bogată masă de tineri poate o- 
ferl orlcînd sportului de perfor
manță numeroase elemente de 
perspectivă. Așa se și explică de 
ce, la fazele pe județe, am avut 
ca spectatori o mulțime de 
antrenori ai diferitelor cluburi, 
interesați tn depistarea tinere
lor talente. Dar, revenind la fap
te concrete, trebuie să remarc 
că mulțl dintre erosiștll de anul 
trecut participă astăzi tn selec
ționatele de atletism ale județe
lor. Meritul, tn această direcție, 
revine exclusiv Federației româ
ne de atletism, factor activ tn 
organizarea acestei competiții at
letice de masă.

Principalul nostru scop râmî- 
ne Insă apropierea tineretului de 
sport șl formarea acelei men
talități conform căreia sportul 
nu este numai un divertisment; 
ci un element indispensabil să
nătății și vieții noastre.

VOLET : Sala Floreasca, ora 
17,00 î Rapid — Politehnica 
Galați și Dinamo — Steaua 
(turneul final al diviziei mas
culine A).

CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, ora 10,00 și 16,00 : .Cupa 
Dinamo".

de

POPICE. Arena Giulești, 
de la ora 16,00 : Rapid — Gaz 
metan Mediaș; arena Laro- 
met, de la ora 16,00: Laro- 
met — Voința Tg. Mureș (f): 
arena Industria bumbacului 
A, de la ora 16,00 : Construc
torul — Olimpia Reșița (m) — 
meciuri din campionatul di
viziei A.

BASCHET i Sala Arhitec
tura, ora 16,001 Rapid II — 
Arhitectura (f), Voința — Șco
larul București ff), Universi
tatea — Olimpia (f) — în ca
drul diviziei B.

MOTOCROS i Traseul de la 
Pantelimon, ora 9,00 : concurs

mișul Lugoj (A m), ora 11.15: 
Politehnica — Agronomia Iași 
(B m); stadionul Tinere
tului, ora 9,00 : Șc. sp. 1 — 
Șc. sp. Buzău (J tn), ora 10.15 i 
Șc. sp. 2 — Lie. I. L. Caragia- 
le Ploiești (J m), ora 11,30 1 
Steaua — Șc. sp. Craiova 
(J m), ora 12,45 î C.S.Ș. —

UNDE MERGEM?

(div. B); teren T.U.G. 
Giurgiului): Autobuzul
— Unirea Mănăstirea 
C); teren Sirena : Sirena
— Cimentul Medgidia 
C); teren Laromet: Tehno- 
metal Buc. — Minerul Cîm- 
pulting (div. C); teren Voința: 
Voința Buc. — Prahova Plo
iești (div. C). Toate meciurile 
încep la ora 10,00.

(șos. 
Buc. 
(div. 
Buc. 
(div.

republican ; stadionul Metalul, 
ora 12.30 i „Cupa Metalul" la 
dirt trak.

CAIAC-CANOE: Lacul Sna- 
gov, ora 10,00 și 16,00: „Cupa 
Dinamo".

POPICE i 
ora 8,001 
București ; 
bumbacului 
structorul • 
(m) meciuri 
tul diviziei A.

Arena Giulești,
Rapid — Gloria 
arena Industria 

A, ora 8,00 : Con- 
- Olimpia Reșița 

din eampiona-

Teren Dina-
Progresul —

HANDBALi 
mo, ora 9,00 t 
Constructorul Timișoara (cat. 
A f), ora 10,00 i Dinamo — Ti-

Lie. 2 Rm. Sărat (J f), ora 
16,30: Voința — Medicina Tg. 
Mureș (B m), ora 17,45 : Uni
versitatea — Steaua Buc. 
(A m); teren Giulești, ora 
9,00 i Șc. șp. 3 — Lie. C. Lung 
(J f), ora 10,00 : Rapid — Lie. 
1 Călărași (J f), ora 11,00 : Șc. 
sp. 1 — Lie. 2 Brașov (J f).

BASCHET : Sala Construc
torul, ora 9,00 : I.E.F.S. II — 
Universitatea Iași (f), meci în 
cadrul diviziei B.

FOTBAL î Stadionul Poli
tehnica : Politehnica Buc. — 
Ceahlăul P. Neamț (div. B); 
teren Electronica : Electronica 
Obor — Politehnica Galați

RUGBY i Teren 
torul, la ora 9,30 : 
Rulmentul Bîrlad 
teren Grivița Roșie (Parcul 
Copilului), de la ora 9 : Grivi
ța Roșie — Agronomia Cluj 
(div. A), C.S.M. Sibiu — Vul
can Buc. (calificare pentru 
div A) ; teren Steaua (Ghen- 
cea), de la ora 9 : Steaua — 
Știința Petroșeni (div. A), 
Constructorul Suceava — Chi
mica Năvodari (calificare pen
tru div. A) ; stadionul Tinere
tului. teren II, de la ora 9 : 
Școala sportivă nr. 2 Buc. — 
I.R.A, Tecuci, Rulmentul Bîr
lad — C.F.R. Brașov; teren 
IV, de la Ora 9 : Grivița Ro
șie Buc. — C.S.M. Iași, Clu
bul sportiv școlar Buc. — An
cora Galați (sferturile de fi
nală ale campionatului națio
nal de juniori).

Construc-
Dinamo — 

(div. A);

Milne, începe la Suceava

RALIUL MANASTIRIIOR
„Țara de Sus" găzduiește mîine 

Raliul Mănăstirilor; contînd ca a 
treia etapă a campionatului na
țional de regularitate pe anul în 
cura. Automobiliștil au In fața 
lor un traseu lung de 615 km : 
Suceava (start ora 7,01) — Cîmpu- 
lung — Rădăuți — Suceava — Tg. 
Neamț — Piatra Neamț — Roman 
— Iași — Bucium (probă de 
coastă) — Tg. Frumos — Boto
șani — Suceava (sosire ora 18.48).

înaintea etapei de mîine, pri
mele trei locuri tn clasamentul 
general al campionatului slnt 
ocupate tn ordine de echipajele: 
Gașpar — Benlc, Dumitrescu — 
Vezeanu, Botez — Negrescu.

din divizia B
Victo-
sp. 2

Bacău — Chimia oraș 
ria 8—14 (3—7); Șc.
București — Politehnica Iași 
14—12 (8—8); I.E.F.S. — Șa. 
sp. Ploiești 18—4 (10—0);
Politehnica Galați — Spartan 
Constanța 13—3 (7—2); seria 
a II-a: Știința Petroșeni — 
Șc. sp. Tg. Mureș 14—12 
(6—7); Universitatea II Timi
șoara — Voința Sighișoara 
9—8 (6—5); Constructorul
Baia Mare — Zorile Bistrița 
8—3 (2—1); Universitatea
Cluj — C.S.M. Sibiu 4—8 
(2—4); Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova 15—9 
(9-2).

LUPTA STRINSA
ÎN „CUPA MAMAIA"

CONSTANTA, 9 (prin tele
fon). Regata a II-a, disputată 
astăzi (n.r. vineri) pe lacul Siut- 
ghiol, a avut o desfășurare 
dramatică, deoarece mulți din
tre veliștil care . ieri s-au pla
sat îh primele locuri - dato
rită unui start mai slab (la finn 
s-au dat 4 plecări), sau a unei 
orientări tactic® greșite — în 
această regată internațională 
au trebuit să se mulțumească 
cu locuri mai modeste. La finn 
au plecat în cursă 34 de am- 
barcații, desprinzîndu-se __
pluton Gherov (Bulgaria), Ni- 
colcioiu (România) și Paschen 
(R.D.G.) care s-au distanțat, în 
final cîștigînd reprezentantul 
nostru, urmat de Gherov și 
Paschen.

La clasa FD, din 13 echipaje 
— I. Apostol șt Dan Nicolescu 
(Electrica Constanța) ’ după ce 
au fost, o bună parte, conduși 
de echipajul bulgar Aleksan
drov - Ivanov, ei au trecut în 
frunte și au terminat victorioși. 
Iată clasamentul primelor trei 
locuri după două regate : FINN: 
1-2. E, Enoplan și Gh. Nicolcioiu 
(R) 0 p ; 3-4. Petre Purcea (R) 
și Vladimir Gherov (8) 3 p. 
CLASA FD : 1-2. I. Apostol - 
D. Nicolescu (Electrica), M. A- 
leksrmdrov - M. Ivanov (B) Op; 
3. I. Toma - P. Macoș (R) 3 p.

C. POPA 
coresp. principal

din
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RAPID A ZVlCNIT IREZISTIBIL PE POTOU
Șl... 3-2 (2-1) CU ALEMANNIA AACHEN

RAPID i Rămureanu — pop, 
Motroc, Lupescu, Greavu, Di
nu, Jamalscht, Bujor (min», 55 
Adam) Angel eseu, Mazttra- 
ehte, Codreanu*

ALEMANNIA AACHEN t 
Scholl — Walter, HoffmAn, 
Nievelsteln, Pavelek (mln. «7 
Pfeiffer), Sell, Bechmann, 
Klosterman, ionescu (mln. 4ft 
Tenbruck), Claessens, Gronen.

A arbitrat bine Vasils Du
mitrescu.

...min 86. Mingea ajunge la 
Mazuraehis, volâ spectaculos 
din întoarcere, Scholz respin
ge, balonul ajunge din nou la 
rapidiști la marginea terenu
lui, o nouă angajare a „noua- 
rului" giuleștean, un nou voie 
respins și el in extremis, ur
mează al treilea val (într-un 
singur minut!) al atacului fe
roviar — Dinu centrează de 
pe dreapta, un nou șut al lui 
Mazuraehis, o nouă paradă a 
fundașilor oaspeți, încă o cen
trare și pe traiectoria mingii 
apare irezistibil capul lui 
Adam, tare, din plonjon, tri
mite în gol! 3—2 ! 30 000 de 
spectatori aplaudă frenetia 
Încununarea „șarjei" spectacu
loase a jucătorilor feroviari.

Ce a fost pînă la acel dra- 
matio minut al deznodămîn- 
tului care a adus victoria Ra
pidului 7 Spectacol fotbalistic, 
ținuta „dialogului" Rapid— 
Alemannia fiind pe rînd ridi
cată de replicile celor două 
partenere care și-au trecut, pe 
rînd, una alteia ștafeta va
lorii. Rapid a început furtunos 
și în min. 9 a deschis scorul 
prin Lupescu, care a reluat 
impecabil cu capul mingea tri
misă din lovitură liberă de 
Dinu. A luat... cuvîntul în con
tinuare Alemannia, care timp 
de 15—20 minute a îneîntat

spectatorii eu deschiderile sale 
geometrice, combinate cu pre
lucrări de mare finețe1 ale 
mingii. La capătul unei ase
menea faze se produce ega- 
larea t pasă splendidă cu ox- 
fordul a lui Claessens, pătrun
dere vijelioasă a lui Klos
terman... gol 1 1—1. Descum
păniți un timp 
combinațiilor Iul 
Claessens, Sell și ivucslu, , a- 
pidiștii își revin treptat, Ja- 
maischi aducîndu-le din nou 
avantajul ■printr-o bombă de 
zile mari, de la circa 20 m, 
portarul Scholz zbătîndu-se 
neputincios în aer s-o opreas
că. Min. 23 ! 2—1. Pînă la sfîr- 
șitul reprizei, inițiativa este 
de partea rapidiștilor, dajr după 
pauză controlul jocului trece 
din nou la oaspeți care, în 
min. 70, egalează spectaculos 
prin Claessens, autorul unei 
lovituri de cap care-1 face mat 
pe portarul Rămureanu. Ace
sta este rezultatul 7 Nu ! Ra
pidul forțează, forțează, reu
șind să smulgă victoria în mi
nutul 86, în faza larg descrisă 
la începutul acestor rînduri.

de morîșca 
Klosterman, 
Ionescu, ra-

Marius POPESCU

P. S. Intr-o gustată deschi
dere, Rapid—Vardar Skoplje 
(old-boys) 3—1 (0—1).

★
Echipa bucureșteană Rapid 

a plecat aseară în R. D. Ger
mană, urmînd să Joace marți 
cu Lokomotiv Stendhal.

Aurel Bentu u conducă
meciul Ungaria—Cehoslovacia
F.I.F.A. a hotărît ca meciul 

Ungaria — Cehoslovacia, din 
cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal, 
care se va desfășura la 25 
mai la Budapesta, să fie con
dus de o brigadă de arbitri 
români.

Colegiul central al arbitri
lor i-a delegat pe Aurel Ben
tu — la centru, Gh. Popovicl 
și Iosif Ritter — la linie.
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„CUPA ȘCOLARULUI"

Despre sistemul 1-2-1-2 sau minifotbal

Mîine, in divizia B
Atenția amatorilor de fot

bal va fi îndreptată mîine 
spre campionatul diviziei 
care programează etapa 
XXV-a.

In seria I, principalele 
pirante la locul Intîi vor 
cp în deplasare i Politehnica 
Galați la București în compa
nia Electronicii Obor, iar 
Steagul roșu la Pașcani, cu 
C.F.R. Pașcani In ambele par
tide, echipele gazdă se găsesc 
în zona periculoasă a clasa
mentului și vor înceta să va
lorifice avantajul terenului. 
Așa că, meciurile sînt deschi
se oricărui rezultat. In cazul 
unor eșecuri ale Politehnicii 
Galați și Steagului roșu, si
tuația din fruntea clasamen
tului s-ar complica, deoarece 
Portul Constanța, jucînd a- 
casă, cu Flacăra Moreni, poate 
cîștiga șl astfel ar reduce la 
2 puncte diferența față de 
actualul lider.

B, 
a

as-
ju-

In primul meci al turneului 
de la Zagreb-

Selecționata
romana

(A)
școlară

0-0
In prima partidă susținută 

de selecționata școlară româ
nă în turneul de la Zagreb, 
tinerii noștri fotbaliști au ter
minat la egalitate, 0—0, cu 

Iugoslavia A (juniori).

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
DINAMO BACAU tN 

TURNEU ÎN POLONIA
Echipa divizionară de fot

bal Dinamo Bacău va între
prinde, la începutul săptâ- 
mînil viitoare, un scurt tur
neu în Polonia. După toate 
probabilitățile, băcăuanii vor 
disputa două partide i la 13 
mai, la Lodz și la 14 mai, la 
Glțwice.

cu miză. Progresul, cu for
mația standard, a făcut efor
turi evidente pentru obține
rea victoriei, dar, în ciuda 
risipei mari de energie, n-a 
izbutit să înscrie 
Singur gol, prin 
(min. 21).

D.

T.U.G.—PROGRESUL 2—1

Improvizatele tribune ale 
stadionului T.U.G. s-au dove
dit din nou neîncăpătoare 
pentru numeroșii spectatori 
dornici să asiste la această 
competiție cu handicap.

Meciul a fost disputat, avînd 
toate caracteristicile unui Joc

BUT LA ALTUL
de duminică, precum se vede 
clar din programul ei, rezulta
tele pot situa de pe acum ma
joritatea echipelor în zona de 
clasament finală) Universita
tea Timișoara — Gloria, Poli
tehnica Iași — Progresul, 
Farul Constanța — Construc
torul, Grivița Roșie — Agro
nomia Cluj, Dinamo — Rul
mentul Bîrlad și Steaua — 
Știința Petroșeni.

Restanțele disputate Joi 
avut darul ds a clarifica 
mare măsură situația în frun
tea clasamentului și în zona 
Iui de mijloc. Dinamo are 4 
puncte avans și se îndreaptă 
cu pași siguri spre titlu, iar 
Politehnica Iași a reintrat în 
lupta pentru calificativul de 
cea mai bună formație pro
vincială. In ce privește etapa

au 
în Iată clasamentul la zi In di-

vizia Al
1. Dlnamo 18 16 1 1 236— 68 51
2. Steaua 18 14 1 3 330—127 47
3. Grivița R. 18 12 2 4 210— 89 44
4. Știința 19 10 2 7 122— 99 41
5. Politehnica 18 10 2 6 153—136 40
6. Farul 19 8 4 7 165—120 39
7. Univ. 19 8 3 8 146—166 38
8. Rulmentul 18 6 3 9 80—156 33
9. Agronomia 17 4 4 9 98—210 29

10. Progresul 18 3 2 13 95—174 26
11. Constr. .17 3 1 13 100—227 24
12. Gloria 18 2 1 15 81—237 23

Prima tragere excepțională Loto
cu atribuire de apartamente

La 20 mai 1969, Adminis
trația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează prima 
gere excepțională 
care se atribuie 
apartamente în 
LIMITAT.

Lista premiilor 
toarea ordine i

Apartamente 
(confort gradul 
ță în numerar 
de 125.000 lei.

Apartamente 
(confort gradul I) 
rență în numerar pînă 
suma de 100.000 lei.

Se mai atribuie zeci 
mii de premii în bani 
20.000 lei, 10.000 lei ș.a.

Se extrag 60 de numere 
două faze: faza 1 — 7 ex
trageri, fiecare de Cîte 6 nu
mere din 90 și faza 
3 extrageri de cîte 6 
din 90.

La această tragere 
atribui premii pe 6 
după cum urmează i

Categoria 1: variantele în
scrise numai pe biletele se
ria S de 70 lei, care conțin 
primele 3 numere extrase la 
una din cele 7 extrageri ale 
fazei I (I — a Vll-a), indi
ferent ordinea extragerii. Se 
atribuie: apartamente cu 3 
camere (confort gradul I) și 
diferența în numerar pînă 
la suma de 125.000 lei, în 
număr NELIMITAT j

Categoria a 11-a : varian
tele înscrise pe biletele se
ria S de 70 lei sau seria N 
de 25 lei, care conțin 
mele 3 numere extrase 
una din cele 3 extrageri ale 
fazei a II-a (a VIII-a — a 
X-a), indiferent ordinea ex
tragerii- Se atribuie i 
tamente cu 2 
fort gradul I) 
numerar pînă 
100.000 lei în 
MITAT ;

Categoria a 
tale care au 
mere din primele 4 extrase, 
indiferent ordinea extragerii»

Lcrto 
premii 

număr

tra- 
la 
în

NE-

are

cu 3 
I) și 
pînă

cu 2

urmă-

camere 
diferen- 
la suma

camere 
și dife- 

la

de 
de

în

a II-a i
numere

se
categorii

vor

pri-
Ja

apar-
camere (con
ți diferența în 

la suma 
număr

IlI-a :
înscrise

de
NELI-

vanan-
3 nu-

în seria a II-a, C.F.R. Cluj 
conduce autoritar, avînd 6 
puncte avans față de C.S.M. 
Reșița, ți mîine va juca cu 
Metalul Hunedoara în fața 
suporterilor săi. In schimb, 
C.S.M. Reșița se va deplasa la 
Mediaș, unde va întîlhi pe 
Gaz metan, formație greu de 
întrecut pe terenul său. în 
programul etapei mai figu
rează șl clteva meciuri deose
bit de importante pentru zona 
lanternei roșii i A.S. Cugir — 
Chimia Rm. Vilcea, Minerul 
Baia Mare — Metalul Tr. Se
verin, C.F.R. Timișoara — Me
dicina Cluj și Industria sîr- 

Electroputere Craiova.

Bănuieso câ nn slnt de loe 
In asentimentul specialiștilor 
cu acest nou sistem de joc. Și 
nu din punct de vedere teh
nic, tactic, fizic, schematie, 
static etc., ci pentru simplul 
fapt că respectivul sistem nu 
are nevoie — cum să mă ex
prim eu — de... specialiști. Se 
pune, desigur, Intrebareai de 
ce are nevoie? Ei, bine, de 
nimic! Nici măcar de propriul 
lui teren de fotbal.

Da, e colosal acest sistem! 
Elevii Liceului „Ion Neculce* 
din Capitală, bunăoară, fi 
practică pe dreptunghiul de 
handbal din curtea școlii. Se 
prezintă, să zicem, fotbaliștii 
clasei a Xl-a C. Teniși, ma
iouri, foaie de arbitraj. In 
fața lor, așezați 1-2-1-2, fai
moasa echipă de fotbal In 
6 „clasa XI-B". Jocul Începe, 
arbitrul e pe fază, „B-ul“ 
marchează, galeria încurajea
ză. Scor final 3—1 pentru cla
sa a Xl-a B în „Cupa fcola-

nilul' Inițiată de C.G. «1 
U.T.C. și ziarul „Sportul*.

Acum, pe terenul de hand
bal au Intrat fotbaliștii clase
lor a X-a C și a X-a A. Apoi, 
și-au făcut apariția selecțio
natele a IX-a A și a IX-a 0. 
în total, 12 „clase* ,12 echipe 
care participă la această în
drăgită competiție. De fapt, 
13 dacă socotim șl combinata 
dintre a Xl-a E și a Xl-a G. 
„Combinată* In sensul că a 
Xl-a E nu are declt trei fot
baliști, restul clasei purtînd 
șorțuri albastre ți bentitealbe. 
Fapt pentru care cei trei ju
cători au făcut „contestație" 
cerînd să li se repartizeze trei 
colegi pentru a alcătui o echi
pă ți a nu rămîne fn afara 
competiției Ia care participă 
întreaga școală. După îndelun
gate dezbateri cererea le-a fost 
aprobată, semî-echipa com- 
pletîndu-se cu trei fotbaliști 
de la a Xl-a C. Sorții au făcut, 
însă, ca această formație „pes
triță" Să se întîlnească

de-ai patrulea gol în jocul deLucescu driblează și pe portarul Metromului, marclnd 
verificare disputat joi la Brașov.
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puternica ți adevărata echipă 
a clasei a Xî-a G. Și cum ju
mătate din reprezentativa „E* 
învață In... reprezentativa „G", 
fetele de la „E" au hotărît — 
în semn da protest, — să na 
se prezinte la meci, pe motiv 
că respectivii trei fotbaliști de 
la „C“ Juclnd împotriva cole
gilor lor de clasă, ar putea 
„influența" rezultatul partidei. 
Drept pentru care meciul a 
fost arbitrat chiar de tovară
șul Nicolae dostea, contabilul 
șef al liceului, unul dintre eei 
mai imparțiali și autoritari 
cavaleri ai fotbalului din a- 
ceastă școală.

Așadar, locuri spectaculoa
se, de mare luptă, cu nenu
mărate surprize. Ultima, de 
pildă, retragerea din eompe- 
tiție a clasei a XII-a B pe 
considerentul — rețineți și dv 
— că lotul lor a intrat In 
„cantonament* pentru... baca
laureat! Și aceasta, după ee 
dispuseseră de colegii lor din- 
tr-a Xll-a A cu categoricul 
scor de 5—1! Mă rog, unul 
dintre „dezavantajele" siste
mului.

Dar, 1-2-1-2 are și avantaje. 
In primul rlnd, tn acest sis
tem sînt angrenați toți fotba
liștii din școală. Apoi, com
petiția — ca și în alte licee — 
dă posibilitatea de a ști fn 
orice moment care echipă este 
cea mai în formă. Un alt a- 
vantaj al acestui sistem este 
faptul că de respectiva între
cere se ocupă direct... direc
torul adjunct al liceului (în 
cazul nostru, prof, de educa
ție fizică NICOLAE ȘURTEA, 
sprijinit de elevul Adrian Mi
hai, responsabilul Comisiei 
sportive din cadrul Comitetu
lui U.T.C. al liceului „Ton N«- 
culce", fotbalist de bază în 
formația clasei a Xl-a B). . 
Dar, cel mai mare avantaj 
al sistemului este că se joacă 
fotbal! Și se joacă pe orice 
teren, cu minge de plastic, ori 
„Adidas", cu ardoare tinereas
că, cu mult public.

Cam 
despre 
Vom reveni cu amănunte și 
de la alte întreceri de fotbal 
în 6, programate zilnic, în 
curtea atîtor școli.

V. TOFAN

atît, deocamdată, 
„sistemul" 1-2-1-2.

decît un 
Mateianu

GRAUR

ALTEVOR JUCA PE 
TERENURI

In ultima sa ședință, Co
misia de competiții și disci
plină a F.R.F. a analizat 
unele incidente petrecute în 
timpul unor partide și a luat 
următoarele măsuri :

— secția de fotbal Ideal 
Cernavodă a fost sancționată 
cu ridicarea dreptului de a 
organiza meciuri pe teren 
propriu pe două etape ;

— secția de fotbal I.R.A. 
Cîmpina nu va organiza 
partidă oficială pe teren 
propriu o etapă.

LA MULTI ANI,
NEA FANE!

Ștefan Cîrjan, antrenorul e- 
chipei Universitatea Cluj, re
putat tehnician, cu rezultate 
remarcabile în fotbalul ro
mânesc, împlinește azi res
pectabila vîrstă de 60 de ani.

îi urăm noi succese și mulți 
ani fericiți!

OPTIMISMUL NOSTRU RĂMÎNE ROBUST
(Urmară din pag. I)

zițiile în cursa pentru Mexic 
și de a le slăbi, in aceeași pro
porție, pe cele, ale elvețieni
lor, principalii lor adversari. 
Iar reușita va depinde în pri
mul rînd de modul în care tri
colorii vor fi pregătiți și vor 
înțelege să abordeze partida, 
de încrederea și îndrăzneala cu 
care se vor arunca în luptă.

Partida de la Lausanne nu 
poate fi înglobată, in nici un 
caz, în seria acelora în' care’ 
pretențiile față de echipa noas
tră să se reducă la o „com
portare frumoasă” și la obține
rea unui „rezultat onorabil". 
De astă dată, dacă se dorește 
cu adevărat ca fotbalul româ
nesc să fie prezent în turneul 
final al Campionatului mon
dial, performanță care de a- 
proape trei decenii ne este 
inaccesibilă, trebuie ca echipa 
națională să meargă la victorie, 
să creadă în posibilitatea rea
lizării ei.

In pofida unor eventuale 
păreri contrarii, și indife
rent de sursa lor, afirmăm că 
obiectivul cuceririi celor două 
puncte nu ni se pare exagerat. 
Dimpotrivă, putem aduce în 
discuție suficiente argumente 
în sprijinul realismului său.

Unul din ele, și poate cel mai 
temeinic, ar fi acela că după 
mai mulți ani de căutări, în 
general infructuoase, fotbalul 
nostru a ajuns în sfîrșit în si
tuația de a dispune de o echi
pă reprezentativă tînără și va
loroasă, a cărei evoluție din 
ultima vreme a prilejuit iubi
torilor de sport din țara noas
tră frumoase satisfacții. Cu 
mici modificări survenite între 
timp în componența sa, aceas
tă echipă — formată în anul 
trecut — a ținut în șah de două 
ori pe campioana lumii,j atît la 
București, cit și în templul 
fotbalului — cum este denu
mit stadionul Wembley - a 
realizat un prețios rezultat de 
egalitate pe terenul în care 
formația lui Eusebio a fost ne
voită să încline steagul, re- 
montînd în două rinduri avan
tajul luat de gazde - reușită 
aproape fără precedent în anii 
din urmă la jocurile din de
plasare — și a învins convingă
tor pe 
miercuri, producîndu-le singu
ra înfrîngere de pînă acum, din 
preliminariile campionatului 
mondial. Chiar și recentul meci 
de la Paris poate fi apreciat ca 
mulțumitor — in ciuda infrîn- 
gerii la limită suferite — deoa
rece cu acest prilej s-au evi

viitorii adversari de

dențlat din nou în Jocul națio
nalei noastre unele trăsături 
pozitive remarcate șl în me
ciurile anterioare.

După cum o recunosc înșiși 
cei in cauză, atmosfera în ca
drul lotului s-a îmbunătățit 
simțitor, s-a produs o sudură 
între jucători, s-au creat re
lații afective reciproce, ceea 
ce este de natură a influența 
în mod foarte favorabil com
portarea de ansamblu a echipei 
naționale.

Subliniind ceea ce este po
zitiv în activitatea reprezenta
tivei de fotbal a țării noastre, 
nu vom cădea, desigur, în gre
șeala de a ignora total deficien
țele care, din păcate, se mai 
manifestă. Dintre ele, unele au 
ieșit mai pregnant in eviden
ță chiar acum, în perioada pre
gătitoare a jocului cu Elveția. 
Astfel, in ultimele etape de 
campionat au devenit vizibile 
scăderea de formă sau starea 
de oboseală survenite Ia unii 
dintre selecționabili, ceea ce 
necesită acum preocupări spe
ciale pentru a-i readuce la po
tențialul lor normal. Dar dacă 
în aceste situații ivite se mai, 
poate face pînă miercuri cite 
ceva, rămine ireparabilă eroa
rea de a nu-1 fi chemat pe Du
mitru în lot. Atunci cînd Gher- 
ghelj a devenit indisponibil, 
s-ar fi impus apelarea la ta-

lentatul mijlocaș rapldist (ex
celent în acest retur de cam
pionat), dar ca și in alte îm
prejurări anterioare s-a refuzat 
- după părerea noastră pe mo
tive netemeinico - a se da cre
dit pînă la capăt tinereții, mai 
ales în cazul unor debutanți.

Oricum, însă, optimismul 
nostru vis-a-vis de meciul de 
la Lausanne rămine robust. Nu
trim convingerea că toți com- 
ponenții naționalei vor privi cu 
răspunderea cuvenită meciul 
de miercuri, că își vor mobili
za toate resursele pentru a rea
liza acel rezultat bun care să 
deschidă ți mai mult socceru- 
lui românesc calea spre Mexic.

M.T.K. va juca
la Oradea

echipă de
M.T.K. (în

Cunoscuta 
budapestană 
clasată pe locul 3) va 
în cursul acestei luni 
noastră. După cum sîntem in
formați, M.T.K. va juca la 21 
mai, la Oradea, cu Crișul.

fotbal 
prezent 
evolua 

în (ara

la una din extragerile fa
zei la care are drept de par
ticipare biletul cu seria res
pectivă. Se atribuie i premii 
în numerar de valoare fixă “ 
20 000 lei în număr 
MITAT j

Categoria a IV-a: 
tele care au înscrise 
mere din primele 5 
indiferent ordinea extragerii, 
la una din extragerile fazei 
la care are drept de parti
cipare biletul cu seria res
pectivă. Se atribuie I premii 
în numerar de valoare fixă - 
10.000 lei în număr 
MITAT ;

Categoria a V-a : 
tele care au înscrise

NELI-

varian-
3 nu- 
extrase,

NELI-

varian- 
3 nu

mere din toate cele 6 extra
se, indiferent ordinea extra
gerii, la una din extragerile 
fazei la care are drept de 
participare biletul cu seria 
respectivă. Se atribuie i pre
mii în numerar, de valoare 
variabilă ;

Categoria a Vl-a; varian
tele care au înscrise 2 nu
mere din toate cele 6 extrase, 
indiferent ordinea extragerii, 
la una din extragerile fazei 
la care are drept de partici
pare biletul din seria respec
tivă. Se atribuie i premii în 
numerar de valoare fixă" 
100 lei în număr NELIMI
TAT.

Cu bilete seria S de 70 lei 
puteți participa 
10 extrageri 
faze.

Luni 
pentru

la toate cele 
ale ambelor

ULTIMA ZI 
biletelor.

la tragerea
1969

23 5 88 52

19 mai, 
procurarea

LOTO 
numerele extrase 

din 9 mai
Extragerea I:

11 17 67 46 6 48
51 87

Fond de premii: 633.395 lei.
Extragerea a 11-a:

46 39 51 32
Fond de premii i 703 485 lei 

din care 352 673 report ca
tegoria A. _____

Contribuția noilor achiziții
Intre turul și returul campio

natului republican de fotbal, li
nele echipe și-au împrospătat lo
turile. fie promovînd jucători de 
la juniori și tineret, fie transfe- 
rind — uneori, după lungi per
tractări — pe alții. în rîndurile 
ce urmează ne propunem să ve
dem, pe scurt, care este aportul 
noilor jucători în desfășurarea 
celor nouă partide disputate pînă 
în prezent în retur.

RAPID : A apărut cu două nu
me noi : Mazuraehis și Octavian 
Popescu. Primul a participat la 
5 jocuri complete, fiind notat de 
cronicarii noștri cu notele 7, 
5, 6, 6, în 4 a jucat 79, 45, 38, șî 
82 de minute (notat cu 5, 5, 7, 5}; 
O. Popescu a fost înlocuitor în 
trei partide (total 85 minute), 
primind notele 9 + și 8 și titu
lar în penultima etapă (nota 9) 
și în ultima, doar 8 minute, cînd, 
din cauza accidentării, a trebuit 
să fie înlocuit.

PETROLUL : Prezintă șase nu
me noi în formație : Pavlovici, 
folosit în toate cele 9 jocuri, no
tat cu 6, 7, 7, 6, 8 7, 7. 8. 6 ; Nl- 
culescu, ?4 de minute — nota 6, 
Decu o dată 18 minute, și titular 
în ultimele două etape (notat cu 
7), ca și Vișan (8, 6), Florea I 
(8, 8) și Stroe, în penultima eta
pă, notat cu 6.

A.S.A. TG. MUREȘ : Dondoș 
a participat la 8 jocuri fiind no
tat cu 6, 7, 6, 6, 8, 7, 5 6, HaJ-
nal, în etapa a 17-a, cînd a pri
mit nota 6 și în ultima (33 de 
minute — nota 6) ; Makai a de
butat în ultima etapă, fiind no
tat cu 5.

POLITEHNICA IAȘI î Lupea 
este singurul jucător nou care a 
jucat în 4 meciuri fiind notat cu

Dănilă, 19 minute,

1. G1IIȘA — eoresp. principal

5,

6,

6, 7, 8,
Alloalei, 6 minute.

U.T.A. : Echipa care a folosit 
un tur Întreg doar 14 jucători a 
promovat In retur 3 tineri : Brin- 
descu, in 3 jocuri total... 36 mi
nute, Bodea în etapa a 21-a no-

tat cu 5 șl Atodlresel, !n ultima 
etapă 45 minute, notat cu 6.

VAGONUL : 5 jucători noi au 
apărut In formația arădeană : 
Matache (cu notele 9, 7, 9, 9, 8, 
6), Mlhâilescu (6, 9, 8, 7, 6, 6, 
7, 7, 6) Halagian (6, 6, 5, 5, 6) ; 
Merteș, un meci complet (7) și 
177 de minute in 4 partide, notat 
cu 5, 6, 7, 4, Jurcă, 16 minute în 
etapa a 21-a, notat 6.

JIUL : Cotormani, participant 
la toate cele 9 jocuri, notat cu
7, 6, 5, 6, 5, 7. 5, 8, 7, Remus Popa 
(8, 7, 5, 7, 7, 7, șl 70 de minute 
in 3 jocuri fără note), Baicu, 4 
apariții (6, 5, 5. șl in etapa a 
17-a, 9 minute, fără notă).

CRIȘUL : 3 nume noi : porta
rul Katona 3 Jocuri (7, 8, 6) ; 
jucătorii de clmp Petrescu (8, 8,
8, 8, 5, 5, 7) și Lucaci (7, 6, 7, 
5, 6), au fost folosiți doar în trei 
jocuri complete, primul șl în 
două secundul, în celelalte fiind 
înloculți sau Înlocuitori.

FARUL : un portar : Ștefănescu 
(6, 7, 7 7, 7, 7, 7, 4). Nlchltl, în
3 jocuri, 43 de minute șl Con- 
stantlnescu, un joc complet și 
149 de minute în 3 jocuri, fiind 
notat cu 6. în ultima etapă a 
intrat șl Etern... pentru 11 minu
te.

DINAMO BACAU : Pană, In 
două meciuri a jucat 89 de mi
nute, notat o data cu 5 șl Tra
ian popescu nota 6. in 25 de mi
nute jucate tn etapa a 22-a.

Trei echipe, care în retur nu 
recurseseră la nici un nume 
nou timp de 6 etape au folosit 
In ultimele etape jucători noi : 
STEAUA pe Cristache (58 de mi
nute — nota 7 și 90 de minute 
nota 6) ; „U" CRAIOVA, pe A- 
drian Popescu (56 de minute — 
nota 5) și Tană (90 de minute 
nota 6) : F. C. argeș, 
și Pană, 
cipat doar 
35 de minute 
16 minute, In timp ce 
Mățăoană. au jucat Integral cele 
180 de minute din ultimele două

Divizionarele în
Prima ediție a campionatului 

diviziei A se apropie de sfîrșit. 
Azi și mîine, are loc penultima 
(XVII) etapă a competiției, care 
programează o serie de meciuri 
cheie pentru clarificarea si
tuației în fruntea clasamente
lor, în special. In întrecerea 
echipelor masculine, la Ploiești, 
se dispută derbyul. Petrolul (lo
cul I) joacă cu Flacăra Cîm
pina (locul II). Dacă Petrolul 
reușește să învingă pe Flacăra 
(in tur Petrolul a ciștigat fără 
joc, la Cîmpina, deoarece popi
carii de la Flacăra n-au avut 
vizele medicale la zi), atunci 
se poate considera deja cam
pioană pe 1969. La femei, au 
loc două partide de ale căror 
rezultate depinde cîștigătoarea 
competiției. Aceste meciuri se 
desfășoară la București (Laro
met — Voința Tg. Mureș) ți la

care 
la

au 
cite 
fi

pe Rusu 
parti- 

un joc, 
respectiv 
Ariciu și

etape, fiind notați cu 8, 8 șl res
pectiv 6, 6.

Singurele echipe care n-au pre
zentat „noutăți" sjnt DINAMO 
BUCUREȘTI și „U" CLUJ. Apa
riția Iul Mîndru In poarta PRO
GRESULUI, (8 minute în etapa 
a 20-a și cite 90 de minute In 
următoarele două), poate fi con
siderată un debut în actuala edi
ție a campionatului, el fiind in
disponibil tot turul.

Din cele de raai sus rezultă că 
puțini dintre fotbaliștii noi au 
fost folosiți cu continuitate, dar. 
șl mai puțini, au dat randamen
tul scontat. Din cei 42 de jucă
tori noi folosiți in aceste etape, 
36 sînt jucători de cîmp, din care 
mulți Înaintași. Știți cite goluri 
au reușit să marcheze 7 7 I (din 
care 3 „le-a semnat" Octavian 
Popescu).

Care sa fie cauzele acestor si
tuații, desigur, nedorite... dar e- 
xistente 1 Să nu se fi terminat 
perioada de adaptare șl înca
drare în echipă 7 Poate n-au 
găsit noii venitl buna primire 
șl sprijinul necesar ? N-au reușit 
actualii lor antrenori sa le valori
fice și să le stimuleze potențeleî 
Decalajul valoric între diviziile 
A șl B e atît de mare 7 sau, cu 
toate străduințele, nu s-a făcut 
cea mal bună alegere 7

Care poate fi explicația că, de 
pildă, Mazuraehis, fost golgeter 
In tur într-o serie la ,.B“ a reu
șit să Înscrie primul său gol de- 
abia după 9 jocuri 7 Pavlovlci a 
sărit in sus de bucurie cînd, tn 
sfîrșit, după 6 jocuri a reușit să 
marcheze primul său gol pentru 
PETROLUL. Halagian, fost ele
ment de bază la POLITEHNICA 
BUCUREȘTI, e un „oarecare" la 
VAGONUL. încă nesatisfăcător 
evoluează Cotormani. Merteș șl 
mulți alții...

42 de noi nume, dar puține, 
cu renume I Am putea zice, 
speranțe neîmplinite 1

M. ORZEA

utima turnantă
După 18 etape, clasamentele 

arată astfel :
FEMININ

BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET

organizează în perioada 19 mai—4 îunîe excursii pe litoral
la Mangalia și Costinesti în condifii avantajoase. Transportul 
se asigură cu autocarul.

MANGALIA
1‘/a zile 113 lei 
2 , 128 ,
2‘/i . 160 ,
3 . 172 .
4 . 210 .

COST1NEȘTI
102
113
133
150
183

lei

*
9

în programul excursiei figurează turul litoralului, vizitarea 
acvariului, a mozaicului și a muzeului arheologic din 
Constanja.

Informații și înscrieri la B.T.T. (tel. 15.02.00/675) și comisia 
de turism a Comitetului municipal al U.T.C. (tel. 15.02.00/764) 
sfr. Onești 4—6, zilnic între orele 8—17,00.

Ploiești (Petrolul — Voința 
București). Celelalte meciuri 
ale etapei : Rapid București — 
Gloria București. Gaz metan 
Mediaș — C.F.R. Timișoara, 
Constructorul București — Olim
pia Reșița, Voința Tg. Mureș 
— Voința Cluj — la bărbați, 
C.S.M. Reșița — Hidromecanica 
Brașov, Rapid București — Gaz 
metan Mediaș, Voința Cluj — 
U.T. Arad — la femei.

1. Laromet Buc. 16
2. Voința Buc.
3. Voința Tg. M.
4. Hidro. Bv.
5. Petrolul PI.
6. CSM Reșița
7. Voința Cluj
8. Rapid Buc.
9. U.T. Arad

10. Gaz m. Med.

16
16
16
16
16
16 
16
16
16

12 0 
11 0
10 o
io o
9 0
7 0
7 0
5 1 10 37699
5 0
3 1

ABANDONAȚI PROCEDEELE VECHI

77361 
84021 
82963
80003

*
VINE TOI’ MAI MULT IN 
GOSPODINELOR I

4 37381 40
5 38429 38
6 38563 36
6 38301
7 37293
9 37793
9 37334

MASCULIN
1. Petrolul Pi. 

FI. Cîmpina 
Olimpia Reș. 
Voința Tg. M. 
Voința Cluj 
Rapid Buc. 
Constr. Buc. 
C.F.R. Tim.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Gaz m. Med.

10. Gloria Buc.

16
16
16
16
16
16
16
16

16
16

11 34032
12 36316

13 o 
12 o 
io o 
io o 
s o
6 O 10 81719
6 0 10 80054 
6 0 10 79418
5 0 11 80674 26 
«OM 78722 34

TEHNICA 
AJUTORUL _ _____________ .

NOUL TIP DE ASPIRATOR DE PRAF 
„PRACTIC", DE O CONSTRUCȚIE MO
DERNA, VA SCUTEȘTE DE EFORI ȘI 
VA ECONOMISEȘTE TIMPUL.

Aspiratorul de praf PRACTIC înlă
tură praful și impuritățile de pe du
șumele, pereți, mobila, covoare, haine, 
tapiserie și din locurile greu accesibile 
(radiatoare).

PRACTIC poate fi utilizat șl pentru 
pulverizarea de lichide.

PRACTIC are un consum redus de o- 
nerglo electrică (15 hani pe oră).

Prețul aspiratorului de praf PRACTIC 
este de 785 lei.

Se vinde șl cu plata fn 8 rate lunare, 
acontul fiind de numai 118 lei.



Două spectacole in turneele finale de volei
«m/n/n. REVANȘA DINAMOVISTELOR '^interna
BACAU, 8 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Victoria 
din prima zi a campioanelor 
în fața Penicilinei — surprin
zătoare pentru densa galerie 
ieșeană venită să-și susțină fa
voritele, dar absolut justă - nu

a știrbit cltușl de puțin savoa
rea turneului final, tntrudt nu 
a redus încă total șansele vreu
neia dintre pretendentele la 
titlu.

Vineri seara în primul joc 
programat în sala Tineretului 
(de data aceasta aerisită), Pe-

audin partida Dinamo—Farul, in care dinamovistele 
învins detașat

Fotoi V. BOGDANEȚ — Bacău

1
x < .

nlcilina a învins ușor pe Farul 
cu 3—0 (5, 8, 6) în 48 de mln, 
punîndu-și mari speranțe in 
partida de miine (n. r. - azi) 
cu Dinamo, meci in care even
tuala victorie a lor ar restabili 
echilibrul în lupta pentru titlu.

Medul cheie al zilei a adus 
in fața fileulul pe Dinamo și 
Rapid, veșnicele rivale la dș- 
tigarea tricourilor de campioa
ne. Dinamovistele abia aștep
tau revanșa pentru acel 2—3 
înregistrat în fața rapidistelor 
din ultima etapă a campiona
tului. Și au abordat jocul cu 
intenția de a se răzbuna pe 
prindpalele lor adversare în 
turneul final. In primele două 
seturi, după un joc de foarte 
bun nivel tehnic, in care am
bele echipe au fost la înălțime, 
Dinamo s-a impus printr-un 
atac mult mai hotărît și un 
blocaj agresiv, cîștigîndu-le cu 
același scor, 15—10. Avînd în 
față perspectiva unei înfrin- 
geri categorice, rapidistele (și 
de această dată excelente In a- 
părare) și-au organizat mult 
mai bine atacul și au dominat 
net. Profitind de o perioadă de 
relaxare a adversarelor, ele 
și-au adjudecat setul la 3. în 
setul al patrulea (și ultimul) 
Dinamo a privit din nou jocul 
cu mai multă hotărîre, impu- 
nîndu-se In final, cind jucătoa
rele de la Rapid au irosit ma
joritatea atacurilor. Așadar, 
Dinamo învinge pe Rapid cu 
3-1 (10, 10, -3, 9). DINAH 3 : 
M. Popescu, (Vameșiu-Stoian), 
Constantinescu, Iliescu (Nodea, 
Ștefănescu), Șorban (Nodea), 
Gheorghescu (Zeteș), Bogdan, 
RAPID : Tudora, Rebac, Baga 
(Dîngă), Szekely, Chezan, Bă- 
lășoiu (Dîngă). Arbitri : I. Ni- 
culescu și Șt. Stănescu.

în clasament conduce Dina
mo cu 46 puncte, urmată de 
Rapid și Penicilina, cu cite 45 
puncte, și Farul cu 37 p.

Programul zilei a treia (ul
tima din tur) : Rapid — Farul, 
Penicilina — Dinamo.

Aurelian BREBEANU

V

MASCULIN: RECITAL POLITEHNICA, DAR ÎNVINGĂTOR DINAMO
Voleiul a adus, ieri, în sala 

Floreasca, doar pe acei spec
tatori pasionați pentru care nu 
există nimic mai frumos decît 
acest sport. în primul joc s-au 
întîlnit formațiile Steaua și 
Dinamo. Era de așteptat ca 
partida să se desfășoare sub 
cumpăna echilibrului, dacă nu 
a valorii, măcar a puterii de 
luptă. Steaua, însă, a obținut 
cele două puncte nesperat de 
ușor pentru că Rapidul a ca
pitulat înainte de a începe 
lupta. Cele trei seturi au avut 
o desfășurare aproape identică. 
La fiecare început, rapidiștii 
luau un mio avans de 2—3 
puncte, dar apoi, erau ajunși 
din urmă de către steliști care 
au avut în Bartha, Cristiani, 
Rauch atacanți necruțători, iar 
în blocaj o armă care a anihi
lat aproape toate încercările 
rapidiștilor de a echilibra si
tuația. După mai puțin de o 
oră de joc tabela de marcaj a 
înregistrat scorul de 3—0 
(7,9,7) pentru Steaua, care în 
felul acesta se menține în 
lupta directă pentru titlu. Iată 
formațiile care au evoluat: 
STEAUA : Bartha, Cristiani, 
Rauch, Crețu (Bînda), Iorga 
(Stamate), Poroșincu (Rotaru). 
RAPID : Cristian, Dumitrescu, 
Plocon, Cătălin (Chițigoi, Ro
taru), Paraschivescu (Hupoiu), 
Mincev (Paraschivescu). Au 
arbitrat bine Pătru Zoe și 
Em. Iliescu.

Partida a doua a adus față 
în față pe Dinamo și Politeh
nica Galați. Două ore și 55 de 
min. le-a trebuit dinamoviștilor 
pentru a se impune în fața

studenților. Fără a răpi nimic 
din meritele incontestabile ale 
învingătorilor trebuie să spu
nem că politehniștii au făcut o 
adevărată demonstrație de vir
tuozitate. Combinațiile variate 
la fileu, loviturile în atac ale 
lui Păduraru (care a jucat a- 
proape ireproșabil), Udișteanu, 
Szocs, jocul bine pus la punct 
în apărare au decimat pur și 
simplu apărarea dinamovistă, 
fiind pe punctul de a-și adju
deca victoria finală. Dar... A 
intervenit acel „dar”, cind Cor- 
beanu, Smerecinschj și Schrei
ber și-au amintit că trebuie să 
joace. Și, de la 0-2 pentru ei, 
mai cu seamă de la acel fulmi
nant 10-14 (!!), au început să 
macine încet, dar sigur, poten

tele studenților, și cînd nimeni 
nu mai spera într-o victorie,... 
3_2 (—9, —13, 10, 14, 6) pentru 
Dinamo 1! Au jucat : Dinamo : 
CORBEANU (Cozonici, Oros), 
Stoian (Cozonici), SCHREI
BER, Dumănoiu (SMERECIN- 
SCHI), Papugiu (Stoian), Tir- 
lici ; Politehnica ; PADURARU, 
Popa Marcel (Coțoveanu), U- 
DIȘTEANU (Cornel Popescu), 
DAN MÂNU (PACURARIU), 
SZOCS (Eibenschultz, 
Ozun. Au arbitrat M.
R. Farmuș.

Azi, de la ora 17 : 
Politehnica, Steaua —

Dobre),
Albuț și

Rapid — 
Dinamo.

Emanuel FANTANEANU

La box: Franța-Danemarca 9-1
® Echipa U.R.S.S. a cucerit Cupa Europei

fbtbal pe glob

Kamaras
Identitatea jucătorului grec 

eliminat de pe teren în meciul 
Israel — Grecia, continuă să 
fie controversată. Arbitrul par
tidei, Vasile Dumitrescu, în 
baza numerelor înscrise de greci, 
in dreptul fiecărui jucător, în 
foaia de arbitraj, a raportat 
F.I.F.A.-ei, și susține, că fotba
listul eliminat este Kamaras. 
Federația greacă l-a pedepsit, 
însă, pe Eustatios, el fiind, după 
spusele ei, jucătorul eliminat, 
și nu Kamaras.

într-o convorbire, pe care 
ziaristul elvețian Paul Be- 
tschart, a avut-o cu secretarul 
general al F.I.F.A.-ei, Helmuth 
Kaesar, acesta i-n comunicat 
că a fost luat în considerare 
raportul înaintat de forul de 
specialitate din Grecia, cazul 
fiind considerat închis, o dată 
cu sancționarea, de către Fede
rația greacă, a lui Eustatios.

• Peste 25 ooo de spectatori au 
urmărit la Oslo tndlnlrea Inter
națională amicală de fotbal dintre 
echipele Norvegiei șl Mexicului. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
mexicani cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Fragoso 
(mln. 0 șl 74).

• în sferturile de finală ale 
„Cupei Europei Centrale’! • union 
Teplice — Wiener Sport Klub 
2—0 (0—0).

• Rezultate înregistrate În eta
pa a 26-a a campionatului Iugo
slav : Sarajevo — Olympia 2—1; 
Vojvodlna — Radnlckl 3—0; Mari
bor — Zelesnlclar 0—0; Velez — 
Zagreb 0—0; Dynamo — Bor 4—0; 
Steaua Roșie Belgrad — Proletar 
2—0; Vardar — Hajduk 1—0; Ce- 
lik — O.F.K. Beograd 1—0; Rijeka 
— Partizan 3—0. în clasament 
conduce Steaua Roșie Belgrad cu 
36 de puncte.

Bulgaria, Olanda sau Polonia?
Meciul de la Rotterdam, din

tre reprezentativele Olandei și 
Poloniei, din preliminariile 
C.M., a avut un final dramatic. 
Contrar așteptărilor, polonezii 
au rezistat timp de 89 de minu
te și se părea că rezultatul me
ciului va consemna un scor 
alb. Iată, însă, că cu numai un 
minut înainte de final, gazdele 
au Înscris golul de aur care 
le-a adus două puncte extrem 
de prețioase in clasament. Care 
este situația, în prezent, în cla
samentul grupei a 8-a 7

Olanda este pe primul loc 
cu 6 puncte din 4 meciuri, Bul
garia are 4 puncte din două 
jocuri, Polonia totalizează 2 
puncte din tot atîtea meciuri, 
iar Luxemburg nu are nici un 
punct, din cele 4 partide. Pînă 
în prezent, Bulgaria este singu
ra echipă neînvinsă și deține o 
victorie asupra Olandei, cu 2—0. 
Fotbaliștii bulgari mai au de 
susținut meciuri grele : cu 
Olanda și Polonia în deplasare, 
cu Luxemburgul tot în depla
sare, 
mal 
este 
sare, 
trei
și Polonia 
primul loc.

De menționat că în meciul 
de la Rotterdam a lipsit cel 
mai bun atacant olandez, Johan 
Cruyff, accidentat.

iar acasă, cu Polonia. Cel 
greu meci al olandezilor 
cel cu Polonia, in depla- 
Prin urmare, toate cele 

echipe : Bulgaria, Olanda 
candidează pentru

POLOIȘTII ROMÂNI DIN NOU
9

ÎNVINGĂTORI (4-3)
MAGDEBURG, 9 (prin tele

fon). - Cunoscuta Elbeschwim- 
mhalle din localitate găzduiește 
întrecerile unul turneu inter
național de polo, la care parti
cipă reprezentativele Româ
niei, Italiei și R. D. Germane, 
în partida inaugurală s-au în
tîlnit echipele României și 
liei. La capătul unui meci 
disputat, jucătorii români 
repetat succesul realizat cu 
săptămîni în urmă la Nisa, 
tigînd cu scorul de 4-3 (2—2, 
1-1. 1-0, 0-0).

Poloiștii Italieni au condus cu 
1—0 și 2—1, dar de fiecare dată 
formația română a egalat 
prompt. Apoi, a fost rindul 
„7“-lui nostru să se afle în a- 
vantaj (3-2 și 4-3). In ultima 
repriză, „squadra azzurra’! a

Ita- 
viu 
au 

trei 
cîș-

beneficiat de avantaj numeric, 
dar reprezentanții țării noastre 
au reușit să apere cu strășnicie 
minimul avantaj de un gol. De 
remarcat că toate cele 7 goluri 
ale partidei au fost înscrise în 
situații de „om în plus”.

N. Prostiakov (U.R.S.S.) a 
condus corect următoarele for
mații : 
(Scurel)
Szabo 1, 
fires cu,
M. Popescu ) ITALIA 1 Albe- 
ranl (Mortola) — Ghibellini 2, 
Catalani 1, Aversa, Forcella, 
Marchisio, Simeonî, Bisio, De 
Magistris, Fernando.

In cel de al doilea meci, Ro
mânia va întilni echipa R. D. 
Germane.

ROMANIA ", Cheța 
- Zahan 2, Popa 1, 
Novac, Firoiu, Zam- 
Culineac, Mihăilescu,

Corespondența speciala din Moscova

Mai sînt multe semne de intrebare
în lotul boxerilor sovietici pentru „europene"

Campionul olimpic Valeri Sokolov va reprezenta U.R.S.S. la 
cat. pană în întrecerile de la București

Întîlnirea internațională de 
, box dintre echipele de ama
tori ale Franței și Danemar
cei (disputată la 
s-a încheiat cu 
9—1 în favoarea 
francezi. Singura 
gazdelor a fost obținută 
Soeren Nielsen, care în limi
tele categ. grea l-a învins pe 
Christian Poncelet. Doi din
tre boxerii danezi selecțio
nați pentru campionatele 
europene : Peter Christiansen 
(categ. pană) și Ralf 
(categ. semigrea) s-au 
portat slab, au <fost 
la podea în timpul meciuri-

Aalborg) 
scorul de 
pugiliștilor 
victorie a 

de

Jansen 
com- 

trimiși

lor și Se pune problema în
locuirii lor.

★
Echipa U.R.S.S. a 

pentru a treia oară 
tiv Cupa Europei 
(echipe de tineret), 
mul meci al turneului 
al competiției, 
U.R.S.S- urma să întîlnească 
formația Italiei, 
italiană de specialitate 
anunțat însă că a 
să maj susțină această întâl
nire și astfel boxerii sovie
tici au intrat în posesia tro
feului „Emile Gremaux”.

Antrenorii reprezentativei so
vietice de box nu se prea gră
besc să anunțe componența for
mației. Nici nu-1 de mirare. A- 
ceasta. nu numai pentru a păs
tra cit mal îndelung anumite 
secrete", ci — mal ales — fi

indcă el se află, realmente, în 
fața unor dileme. Sînt atîțla 
candidați de forțe apropiate, tn- 
clt a alege dintre aceștia este 
foarte dificil.

înseși 
au adus 
punctele 
normal, 
telor trebuiau să constituie prin-

campionatele U.R.S.S. 
prea puțină lumină In 
tenebroase. în mod 

rezultatele camplona-

clpalul criteriu de selecție. Dar; 
după părerea noastră, in cazul 
de față ele au dat titulari cerți 
numai pentru jumătate din nu
mărul total al categoriilor. Ex
plicația stă șl în faptul că o 
serie întreagă de nume, din rln- 
dul noilor campioni unionali, 
sint de-a dreptul necunoscute 
pentru marele public.

De pildă, campionul categoriei 
scmlmuscă, A. Semenov din o- 
rașul Saratov, nu a apărut nici
odată pe ring sub culorile re
prezentativei sovietice. El este 
însă un boxer tehnic, capabil de 
rezultate mari. Nu mal puțin

cîștigat 
consecu- 
la box 
In ulti- 

final 
selecționata

Federația 
a 

renunțat

DUMINICĂ; START
In motocrosul balcanic

La Kutina (Iugoslavia), du
minică, se va da startul în 
noua ediție a „Motocrosului 
balcanic”, la clăsa 250 cmc. 
La întrecerile primei etape, 
țara 
tată 
care

noastră va fi reprezen- 
de 7 alergători, printre 
Șt. Chițu, Al- Ionescu, 
C. Goran, Tr. Macarie.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

(Urmare din pag. 1)_

Schimbare totală de am
bianță în al doilea joc. Ilie 
Năstase, campionul României 
a pornit în iureș , electrizînd 
tribunele prin mingi executate 
cu virtuozitate. El se impune 
de la început anunțîndu-se ca 
un cîștigător sigur în fața ce
lui de al doilea jucător al re
prezentativei oaspe. El Moutaz 
Sonbol s-a dovedit totuși un 
jucător cu suficiente resurse, 
pentru a ține piept în nume
roase ocazii, unui adversar 
debordant. El a reușit să re
facă din handicap, în setul I, 
fiind învins doar la limită. In 
următorul însă, forța și preci
zia mingilor trimise peste fi-

leu de campionul român n-au 
mai putut fi contracarate. 
Chiar și în final, cînd egiptea
nul ajunsese la un moment dat 
să conducă, a fost suficient un 
„sprint” al lui Năstase pentru 
a pecetlui soarta luptei. Ilie 
Năstase dispune de El Moutaz 
Sonbol cu 6—4, 6—0, 6—4.

Deci, egalitate aproape ab
solută pe tabela do scor (un 
singur ghem fiind marcat în 
plus de gazde) pînă la partida 
de azi, cînd cele două forma
ții își vor desemna reprezen
tanții la dublu. Ora de înce
pere : 15,30. In continuarea 
meciului de dublu se va juca 
și o partidă amicală, de sim
plu, între echipierii de rezervă.

in nou ne aflăm in pra
gul unei săptămîni do
minate de „șocurile" ca

lendarului competițional fot
balistic, în fruntea căruia vom 
situa, chiar fără a-l comenta 
decisivul Elveția—România. 
Ne vom 
schimb, deși nu este în tra
diția panoramicului, să le do
rim, și noi, SUCCES BĂIE
ȚILOR NOȘTRI LA LAU
SANNE!

Dar intrucit o „masă" ca 
lumea nu se compune numai 
dintr-un singur fel de „min- 
care“, ci are doar la bază „le 
plat de resistence", vă com
pletăm menu-ul: Anglia — 
Scoția in campionatul inter- 
britanic, Irlanda de Nord — 
Olanda, Iugoslavia — Unga
ria (amicale) și R.F. a Ger
maniei — Austria (în preli
minariile C.M.). Limităm co
mentarea evenimentelor fot
balistice, în încheiere, la men
ționarea faptului că în a- 
ceastă grupă bătălia pentru 
locul 1 se dă. între Scoția și 
R.F. a Germaniei.

In primul plan al plutonu
lui format de celelalte 
sporturi, cu avantajul o- 

cazional al unui spațiu mai 
mare, situăm astăzi sportul cu 
mingea la coș. Prilejul îl 
constituie începerea întreceri
lor din grupele care acordă 
dreptul de participare la tur
neul final al campionatului 
european masculin, pe care le 
va găzdui, în toamnă, Italia. 
O .reamintire a datelor, locu
rilor de desfășurare și a 
componenței acestor grupe va 
ușura substanțial sarcina pa
noramicului nostru, permi- 
țind o abreviere serioasă a 
comentariilor. Așadar: 9—13 
mai, în Suedia (la Stockholm) 
— Suedia, Islanda, Cehoslo
vacia și Danemarca (s-a re
tras R.D. Germană); 14—18 
mai, în Olanda (la Haarlem) 
— Olanda, Iugoslavia, Scoția, 
Anglia și ROMANIA; aceleași 
date, în Spania (la Mataro) — 
Spania, Maroc, Elveția, Bel
gia, R.A.U. și Bulgaria; 21—25 
mai, în Ungaria (la Budapesta) 
— Ungaria, Franța, Polonia, 
Turcia și Albania; la aceleași 
date, in Grecia (la Salonic) — 
Grecia, R.F. a Germaniei, 
Austria, Israel și Finlanda, In- 
trucit comentariul amănunțit

Elveția—România, 
permite insă, in

Diaconescu în atac. Imagine 
tativei poloneze
al șanselor pe care le au bă
ieții noștri este apanajul ru
bricii de specialitate, ne vom 
mărgini la a arăta că iese in 
evidență echilibrul de forțe 
caracterizind grupele de la 
Budapesta și de la Mataro, 
precum și obligativitatea, teo
retică, dar de onoare, a califi
cării baschetbaliștilor noștri 
— prim și esențial obiectiv 
pînă în toamnă. De altfel, în 
puținele zile rămase (pentru 
anumite grupe) mai au loc 
confruntări deocamdată ne
utre, din care vă cităm me
ciurile Belgia — România și 
Franța — Iugoslavia, în care, 
evident, necesitatea unei ve
rificări de ultimă oră face mai 
puțin important rezultatul. 
Un alt sport aflat in toiul 

marilor competiții este 
ciclismul, ti dăm în

tâietate „Cursei Păcii", a că
rei tradiție face inutil orice 
comentariu premergător star
tului, dar de care, în schimb, 
sînt legate speranțele suporte
rilor din țara noastră: este 
vorba de marele examen a- 
nual al rutierilor români și un 
asemenea test definește valo-

din recenta partidă susținută de tricolori în compania reprezen- 
Fotoi A. NEAGU

UMB RE...

ric îndelunga muncă de pre
gătire. Să vedem ce „notă" va 
figura în „carnetele" cicliști
lor noștri...

Și profesioniștii pedalei por
nesc la asaltul gloriei (sau la 
apărarea ei..., luînd startul in 
celebrul „Giro", Turul Italiei, 
secondant îndeaproape al si
milarei supercompetiții fran
ceze. Mai mult ca oricind este 
cazul să amintim numele ciș- 
tigătorului ediției din anul 
trecut — Eddy Merckx, „bel
gianul zburător", nouă stea 
de primă mărime pe un fir
mament onorat de
unor predecesori legendari. 
Am mai arătat că, de anul 
trecut încoace, rutierii profe
sioniști tind să se coalizeze 
împotriva lui, neputindu-l în
vinge altfel. Anunțîndu-și ■ 
participarea la „Giro", Merckx 
a declarat, cu o siguranță 
rudă bună cu insolența, 
„ia startul ca să cîștige 
nou". In pespectivă, deci, 
luptă titanică.1
—■■ ■' "

In încheiere, ca de obicei, 
vom enumera competi
țiile care merită in mod 

special urmărirea rezultatelor; 
meciurile de tenis din Cupa 
Davis și din „open“-ul de la 
Bruxelles, Săptămina portu
lui La Rochelle la yachting, 
campionatele europene de ju
do de la Ostende, precum 
și întrecerile automobilistice 
de la Spa (cursa de 1 000 km) 
și Monaco (Marele Premiu).

G. RUSSU-ȘIRIANU

strălucirea

că 
din 

o

Repetările, chiar cînd sint 
utile, au darul să plictisească. 
Ne vom lua totuși acest risc, 
repetlnd o serie de adevăruri 
arhicunoscute din tenisul nos
tru.

N-avem teren de tenis in 
București. Aici, la Progresul, 
unde se joacă pe un teren 
Improvizat, folosit aproape in 
exclusivitate pentru handbal, 
condițiile sint departe de a fi 
cele necesare unei intllniri in
ternaționale in sportul cu ra
cheta. Denivelat, încărcat cu 
zgură Insuficient tasată, greoi 
șl alunecos, acest teren pune, 
după numai citeva minute de 
la Începerea meciului, adevă
rate șarade și rebusuri in fața 
jucătorilor, care trebuie să 
ghicească direcția pe care o 
va lua mingea. Este greu să 
mai ceri, in asemenea condi
ții, finețe și precizie in 
cuții. Este greu să mai 
tenis.

Alte imperfecțiuni, de 
aceasta transpuse direct 
tabela de scor, provin 
„ratările" arbitrilor. Să revii 
asupra unor decizii in urma

exe- 
ceri

data 
pe 

din

intervențiilor publicului, să 
acorzi de mai multe ori repe
tarea loviturilor de serviciu de 
teama de a nu greși, să ții 
adevărate colocvii cu arbitrii 
de tușă pentru lămurirea unui 
aut — iată manieră de arbi
traj care nu cadrează cu o 
partidă între adevărați ași ai 
rachetei, obișnuiți să fie con
duși cu competență și fermi
tate.

Iar despre public... Ce să 
mai spunem ? Toți cei ce vin 
în tribune la un meci de te
nis sînt, bineînțeles, oaspeți 
așteptați și doriți. Dar, atunci 
cînd ești nou venit, se cuvine 
să accepți o disciplină proprie 
acestui joc. Forfotă în tribu
ne, aplauze (meritate sau 
nu...) in timpul schimburilor 
de mingi, interpelări zgomo
toase, toate acestea cîteva «in
fracțiuni" Ia codul bunei cu
viințe sportive care influen
țează direct calitatea unui 
spectacol de tenis.

Cîteva umbre intr-un peisaj 
luminat de strălucirile unor 
virtuoși ai sportului alb, ca
pabili de mai mult.

dotat pare șl concurentul său 
cel mai apropiat, tlnărul I. Ku- 
kumov din Alma Ata, care la 
cel 19 ani ai săi se anunță un 
„puncheur" de temut.

în contrast, candldațll la cate
goria muscă sint blnecunoscuțl șl 
peste hotare. Ei sînt ;,olimpicll‘! 
V. Zaporojeț șl N. Novikov, ul
timul fiind cîștigător la recen
tele campionate unionale. El își 
vor continua rivalitatea șl în 
meciurile de selecție, ' premer
gătoare plecării spre București.

Cum campionul olimpic V. 
Sokolov a părăsit categoria cocoș 
trecînd la pană, locul rămas va
cant este disputat cu ardoare 
de doi tineri : I. Kulaghln din 
Moscova șl S. Zamberliuc din 
Leningrad. Primul a devenit cam
pion unional, după o luptă foar
te strinsă. în schimb, la noua 
sa categorie, V. Sokolov nu a 
avut probleme prea dificile în 
obținerea titlului șl înalta sa cla
să îl recomandă ca sigur 
pentru ,,europene".

învingător la categoria semi- 
ușoară a fost din nou S. 
kin. în ciuda celor 35 de ani îm
pliniți; veteranul reprezentativei 
și-a dominat adversarii nu nu
mai pe plan tehnic, cl și — 
fapt remarcabil — ca pregătire 
fizică.

Campionul european Ia cate
goria ușoară V. Frolov nu are 
nevoie de prea multe recoman- 
dațll. Singurul său necaz constă 
în aceea că, de ani de zile, el 
trebuie să lupte mereu cu opo
ziția acerbă a omonimului său 
E. Frolov (pe care unii îl con
sideră, nejustificat, frați). Iată 
că și de această dată primului 
Frolov l-a stat în cale cel de 
al doilea, și Evghenii a reușit 
să cîștige la minimă diferență. 
Dar lovitura de teatru abia ur
ma... Imediat după finală, noul 
campion unional anunța că pă
răsește definitiv cariera com- 
petlțlonală șl astfel, la București; 
va pleca Valeri Frolov I

Pentru ar treia oară a Cîștigat 
titlul la semlmljlocle medaliatul 
cu bronz de la Mexic, V. Mu- 
sallmov. Dar șl învinsul său, A. 
Abdurahmanov, a arătat cali
tăți de care antrenorii poate că 
vor ține seamă la selecționare. 
La următoarea categorie lipsește 
fostul campion unional V. La
gutin. Locul său a fost disputat 
de B. Tregubov — deținătorul 
titlului — și foarte talentatul tî- 
năr V. Opuk.

Complicată se anunță selec
ția la mijlocie. Intre noul cam
pion V. Kudriașev din Novo
sibirsk șl moscovitul V. Tara
senkov se va alege titularul. La 
șemigrea mănușile „europenelor" 
le va îmbrăca experimentatul D. 
Poznlak, deși absent — cu în
voirea federației — de la uni
onale. El n-are, pentru moment; 
nici un contra candidat serios.

Va reuși , A. Vaslușkin să re
aducă boxului sovietic titlul eu
ropean la categoria grea ? Lo
viturile puternice, tehnica bună 
și spiritul combativ al noului 
campion unional al „greilor" pa
re să Justifice speranțele spe
cialiștilor noștri. Dar, răspunsul 
definitiv îl va da — firește — 
doar ringul de la București.

Lev NIKOLOV
s,Sovietski Sport“-Moscova

titular
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TELEX TELEX
Cea de-a 10-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial 
feminin de șah s-a amîhat 
din cauza îmbolnăvirii Nonei 
Gaprindașvili. în prezent, 
scorul meciului Gaprindaș- 
vili — Kușnir este de 5,5— 
3,5 puncte în favoarea No
nei Gaprindașvili.

La Budapesta, în semifi
nala „Cupei orașelor tîrguri” 
la tenis de masă masculin, 
echipa Spartakus Budapesta 
a întrecut cu scorul de 5—4 
formația Sparta Praga. In 
finala competiției, Spartakus 
Budapesta va juca 
triva formației 
G.S.T.K. Zagreb.

împo-
iugoslave

De pe terenurile REZULTATE
de tenis

de finală ale probei 
cadrul 

tenis
în sferturile 

de simplu masculin din 
turneului Internațional de 
de la Guildford, jucătorul austra
lian Crealy l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe Iranianul T. Akbari.

★
La Osaka, olandezul Tom Okker 

a cîștigat cu 6—4, 6—4 la austra
lianul Tony Roche. Pancho Gon
zales l-a învins cu 4—6, 6—3, 6—4 
pe Ray Moore (Republica Sud 
Africană), iar Marty Riessen 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—3, 3—6, 
6—4 pe Ron Holmberg (S.U.A.).

DIN „CUPA DAVIS“
Ieri, în cadrul primelor me

ciuri contînd pentru zona euro
peană a „Cupei Davis“ s-au în
registrat rezultatele : la Sche- 
veningen, Olanda—Canada 1-1; 
la Cork, Irlanda—Luxemburg
1— 0 ; la Roma, Italia—Belgia
2— 0 ; la Copenhaga, Dane
marca—Cehoslovacia 1—1. Me
ciul Iugoslavia—Franța, de la 
Maribor, nu s-a putut disputa 
din cauza unei ploi torențiale.

Gjulio Onești a 
ca președinte al 
olimpic italian pentru 
oada 1969—1972. 
cat că G. Onești se află 
fruntea Comitetului 
italian din anul 1946 șj de
ține în același timp funcția 
de președinte al ‘Adunării 
generale permanente a Co
mitetelor olimpice naționale. 
Ca secretar general al Comi
tetului olimpic italian a 
fost confirmat Mario Saini.

fost reales 
Comitetului 

peri- 
De remar- 

în 
olimpic

Echipa feminină de baschet
a României
în primul meci susținut în 

cadrul turneului internațional 
feminin de baschet de la 
Pruszkow (Polonia), selecțio
nata României a întîlnit echipa 
Wiesenschaft Leipzig (R.D. Ger
mană). Baschetbalistele ro
mânce au obținut victoria cu

învingătoare în Polonia
scorul de 82—65 (39—23). Cele 
mai bune jucătoare ale învin
gătoarelor au fost Bogdana Dia- 
conescu (17 puncte) și Ecaterina 
Savu (14

Pentru 
sovietică

puncte).
★

a 9-a oară, echipa 
„T.T.T.” Riga a cu-

cerit „Cupa campionilor euro
peni” la baschet feminin. în 
meciul retur al finalei, baschet
balistele din Riga au învins, 
cu scorul de 82-54 (34—24), 
formația Chemie Halle, cam
pioana R.D. Germane.

Cu prilejul unui concurs 
de natație desfășurat la Mos
cova, cunoscutul înotător 
sovietic Simion Beliz-Goj- 
man a stabilit un nou record 
unional în proba de 800 ni 
liber cu timpul de 8 : 45,7.

Gu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la 
Darmstadt (R. F. a Germa
niei), sportivul vest-germari 
Werner Trzmiel a cîștigat 
proba de 110 m garduri cu 
performanța de 14,1. în 
cursa de 400 m, Gerhard 
Hennige a fost cronometrat 
cu timpul de 48”. în proba 
de aruncarea greutății pe pri
mul loc s-a clasat T. Gloc- 
kler cu rezultatiil de 18,75 m. 
-----------------------)——


