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Crosul Tineretului UNIVERSITARII
LA STARTUL FINALELOR

TG. MUREȘ, 10 (prin telefon, de la trimisul nostru). La ora cînd transmitem, 
toți reprezentanții județelor, învingători în cele trei etape preliminare, sînt pre
zenți ia Tg. Mureș, locul de disputare a celei de-a doua finale republicane a Cro
sului Tineretului. în cursul după-amiezii, coloanele participanților au făcut recu
noașterea traseului, ale cărui distanțe, distribuite în funcție de sex și vîrstă, 
urmează să fie parcurse duminică dimineața de 480 de concurenți. în ședința teh
nică, care avea menirea să 
clarifice ultimele probleme 
legate de concurs, a avut loc 
o adevărată dispută, ca ur
mare a interpretării personale 
și eronate, de către unele de
legații de județe, a anumitor 
paragrafe din regulament. 
S-au descoperit, astfel, o suită 
de nereguli, multe dintre ele 
aducînd a fraudă: înscrierea 
concurenților la o categorie- 
de vîrstă necorespunzătoare 
(Alba, Vîlcea, Galați), lipsa 
vizei medicale (Constanța) și 
a documentelor (Ialomița, Su
ceava, Brașov). A trebuit să

se acorde o șansă de ultim 
moment: aducerea din județe, 
cu primul tren, a altor concu
rent), care să completeze efec
tivul, deoarece, în caz con
trar, delegațiile respective nu 
vor putea participa la clasa
mentele pe județe. Finala, 
programată mîine (n.r. azi), 
pe Hipodromul central, va în
cepe cu defilarea participan- 
ților, desfășurîndu-se apoi, pe 
categorii de vîrstă.

Nușa MUSCELEANU

Au fost stabilite prețurile de Intrare la campionatele euro
pene de box. In picioare : lei 15 (Ia preliminarii), 20 (semifinale), 
30 (finale); la tribună: lei 25 (preliminarii), 35 (semifinale), 50 
(finale); la fotolii de ring : lei 35 (preliminarii), 45 (semifinale), 
70 (finale). Biletele se vor pune în vînzare spre sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare, la casa Agenției I.E.A.B.S. din str. Smîrdan nr. 13 
la Agenția Loto-Pronosport nr. 1 din calea Victoriei, precum șl 
la casele stadioanelor Giuleștl, Dinamo, sala Floreasca, Agenția 
Steaua, ștrandul Tineretului, patinoarul „23 August".
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OLIMPIA CATARAMA

Capul de afiș al celor trei în- 
tîlniri de ieri, din campionatul 
diviziei A l-au constituit, fără dis
cuție, performanțele studenților 
bucureșteni Șerban Ioan și Ma- 
nole Mitilecis la săritura în înăl
țime. In cadrul meciului susținut 
de c.A.U. la Ploiești, Șerban loan 
și-a îmbunătățit cu 1 cm recor
dul republican, trecînd peste șta
cheta înălțată la 2,13 m iar coechi
pierul său a obținut un valoros 
record personal cu 2.08 m.

Un 
este 
colae 
Suciu

alt\ rezultat promițător 
cel de la 110 mg. Ni-

Perța (la Brașov); Viorel 
șl Dan Hidloșanu (la Plo-

valoros — 2,08 m

Iești), au înregistrat aceeași cifră: 
14,5 s. Sîntem convinși că din a- 
ceastă triplă rivalitate recordul 
de 14,1 s nu va mai avea prea 
mult de trăit. La disc fete, Olim
pia Cataramă șl tînăra Argentina 
Menis confirmă din plin perfor
mantele 
runcînd 
52.38 m.

Ileana 
apariția .
tigînd 400 m cu 56,2 s în timp ce 
la București, Cecilia Berna a aco
perit distanța în 58,6 s. Fără a 
avea un caracter valoric deosebit 
ne bucură totuși și cele 48,8 s 
înregistrate pe 400 m de semifon- 
distul Gheorghe Ungureanu.

Iată alte cîteva dintre rezulta
tele reuniunilor de ieri : BUCU
REȘTI : 100 m : Nichifor (D) 10.8: 
3000 m ob. : I. Dima (M) 9:16,6; 
greutate : Ad. Gagea (D) 17,03 ; 
FETE : 100 m : Mariana Goth (M) 
12,2, Ecat. Nourescu (M) și Ru- 
xandra Marinescu (D) 12,4, lun
gime : El. Vintilă (D) 5,88.

Clasamente : Dinamo — Metalul 
82—51; Dinamo — Argeș 83—57; 
Metalul — Argeș 66—65: PLO
IEȘTI : 100 m : Al. Munteanu 
(CAU) 10,8; 400 m : Th. Puiu (R)
49.4 ; 1500 m : O. Scheible (R) 
3:50,6, I. Nicolae (CAU) 3:50,8 : 
3000 m ob. : Scheible 9:19,8; triplu: 
Bloos (R) 15.42: suliță : D. Szi- 
laghi (CAU) 70,60; FETE : 100 m : 
Val. Bufanu (R) 12,2; lungime : 
L. Jinga (P) 5,60 m.

Clasamente : Rapid — 
71—61; Rapid — Prahova 
CAU — Prahova 83—48 (FI. 
— coresp.), BRAȘOV : 100 m : 
Darvaș (C) 10,9: 400 m : “ '
deon (C) 49,1; 1500 m: C. Andrei- 
ca (S) 3:55,1; 3000 m ob. : Gh. 
Cefan (B) 8:51,4 (cu 3,4 s mai
bine decît săptămîna trecută); 
FETE : 100 m : Aura Petrescu (S)
12.4 ; lungime ; Viorica Viscopo- 
leanu (S) 5,84. Concursul s-a des
fășurat pe o pistă muiată de 
ploaie. Clasamente : steaua — 
Brașov 87—57; Steaua — Cluj 
76—67; Cluj — Brașov 82—65 p. 
(C. Gruia — coresp. principal).

întrecerile continuă astăzi.
★

O plăcută surpriză : stadionul 
Dinamo, cu amenajările corespun
zătoare pentru disc și suliță, a 
arătat, în sfîrșit, ca un adevărat 
stadion atletic.

debutului de sezon, a-
55,50 m 51, respectiv;

Sllal șl-a făcut din nou 
pe pista de concurs cîș-

CAU 
84—55; 
Albu 

A. 
F. Ge-

Intre 16 și 18 mai, Bucureștiul va fi 
gazda etapei finale a campionatelor repu
blicane universitare de atletism, judo, gim
nastică sportivă și gimnastică artistică. 
Vor fi prezenți circa 500 de studenți și 
studente, reprezentînd peste 35 de insti
tuții de învățămînt superior. Vom reveni 
cu amănunte.

în „Cupa Davis

Năstase, Țiriac (România) —El Shafei,
El Sonbol (R. A. U.) 6-3, 6-4, 6-0

Partida de dublu din ca
drul întîlnirii de tenis Româ
nia— Republica Arabă Unită 
a atras din nou un public 
numeros în tribunele din par
cul sportiv Progresul. Intere
sul pentru acest meci sporise 
o dată cu confirmarea valorii 
oaspeților după jocurile din 
prima zi. De la 1—1, cele 
două echipe luau un nou 
start în această cursă contra 
puncte care trebuie să de
semneze pe cei calificați în 
a) doilea tur al „Cupei Da
vis".

Și, 
fost 
loase 
fața fileului. E drept, numai 
pînă în momentul cînd pere
chea oaspeților a dezarmat 
în fața superiorității tot mai 
evidente a românilor. Aceasta 
s-a petrecut chiar de la înce
putul setului trei, 
printr-un break în primul 
ghem contra serviciului lui 
El Moutaz Sonbol. Ceea ce a 
prilejuit un final rapid aces
tei întreceri care se arătase

din nou, așteptările au 
răsplătite cu spectacu- 
sohimburi de mingi în

deschis

foarte dîrză pe parcursul pri
melor seturi.

La început, scorul s-a men
ținut strîns, fiecare dintre cei 
patru jucători cîștigîndu-și 
serviciul- Ion Țiriac a apărut 
mult mai sigur în acest meci, 
iar intervențiile spectaculoase 
ale lui Ilie Năstase au înche
iat cu puncte prețioase acți
unile inițiate de cuplul ro
mân. De cealaltă parte a file- 
ului, Ismail El Shafei făcea 
eforturi susținute de a men
ține echilibrul partidei supli
nind golurile lăsate adesea 
în teren de partenerul său, El 
Sonbol. Acest aspect s-a men
ținut pînă la al doilea tur de 
servicii cînd — curios — toc
mai El Shafei este cel care 
cedează. Campionul egiptean, 
la serviciu, este învins de re
tururile românilor și gazdele 
conduc cu 4—2. Urmează un 
ghem foarte disputat în pre
lungiri, cu Năstase la servi
ciu. Tenismanii noștri 
tanțează Ia 5—2 și 
primul set.

Setul doi, același 
Numai că acum românii punc-

NICI LUI

Of»

se dis- 
cîștigă

aspect.

tează contra serviciului 
El Sonbol: 2—1 și apoi 3 
Un moment interesant survine 
la al doilea serviciu al lui El 
Sonbol cînd scorul era 4—2. 
Năstase și Tiriac conduc cu 
4—0 în acest ghem dar nu 
reușesc să mai cîștige încă o 
minge și egiptenii se apropie

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

Temsma'mi romani 
Ilie Năstase și Ion 
Țiriac s-au dove
dit din nou exce- 
lenți în jocul 

dublu.

Foto :

de I
I

THEO
MACARSCHI I

Stamate (Steaua) salvează în ultima instanța
Astăzi, la Galați,

IN TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR DE VOLEI

FEMININ : Rapid—Farul 3—0, Dinamo—Penicilina 3—2 
MASCULIN : Politehnica—Rapid 3—1, Steaua—Dinamo 3—1

TRICOURILE DE CAMPIONI VOR FI STABILITE
LA PIATRA NEAMȚ (feminin) Șl CLUJ (masculin)

Cronicile meciurilor de ieri în pag. a 4-a

VOR FI
DESEMNAȚI 
CAMPIONII

JUNIORI
LA LUPTE
GRECO
ROMANE

tele-
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n diverse cercuri sportive in
ternaționale se vîntură, de la o 
vreme, bizare intenții renova
toare. Am urmări cu multă 
plăcere asemenea idei, dacă 
ele ar privi domeniul strict

sportiv, dacă ele ar tinde să acordeze 
sportul cu mersul vremii, într-un cuvînt, 
dacă ele ar ținti progresul. Din păcate, 
sîntem mai curînd obligați să constatăm 
că este vorba de intenții retrograde. .

în octombrie 1968, la Ciudad de Mexi
co, cu prilejul celei de-a 67-a sesiuni a 
Comitetului Internațional Olimpic, prințul 
George de Hanovra prezintă darea de 
seamă a Academiei Olimpice Internațio
nale (al cărui președinte este), apoi 
brusc trece la etalarea unei propuneri, 
pe care o califică drept personală, pri
vind abolirea imnurilor naționale și a 
drapelelor în timpul ceremoniei de re
mitere a medaliilor la Jocurile Olim
pice. Autorul propunerii insistă asupra 
faptului că onorurile olimpice se *.... "
sportivului mai curînd ca entitate 
viduală decît ca reprezentant al 
țări.

Trecînd peste stupefacția de 
moment, provocată de această propu
nere care găsise și avocați, majorita
tea zdrobitoare a reprezentanților Co
mitetelor olimpice naționale au protestat 
împotriva unei atari intenții. Chiar și în 
cadrul votului secret organizat de C.I.O., 
propunerea nu a întrunit majoritatea 
statutară de două treimi, fiind astfel 
respinsă.

Cu tot acest test edificator, la cel 
mai înalt nivel, iată că se găsesc orga
nisme internaționale cu zonă de influen
ță limitată, care încearcă să valideze 
aceeași idee (subtilă, dar cu bătaie lun
gă) de a se renunța la înălțarea dra
pelelor și la intonarea imnurilor națio
nale în timpul festivităților de premiere.

în cursul lunii noiembrie 1968, cu pri
lejul reuniunii sale de la Bruxelles, Co
mitetul european al Federației interna
ționale de atletism amator a hotărît — 
în mod surprinzător, fără consultarea 
prealabilă a federațiilor naționale afi
liate — să renunțe în viitor, în timpul 
ceremoniilor de premiere din cadrul 
campionatelor europene, la intonarea 
imnurilor și arborarea drapelelor țări
lor ai căror concurenți s-au clasat pe 
primele trei locuri. Această decizie arbi
trară, contrară tradițiilor și înseși regu
lilor federațiilor internaționale (fără a 
mai vorbi de statutele și regulile C.I.O.), 
a stîrnit nemulțumiri și proteste din par
tea majorității federațiilor europene, 
care au cerut o reconsiderare urgentă 
a chestiunii. Mai mult chiar, federația 
greacă de atletism, organizatoarea din 
acest an a campinatelor europene, și-a 
exprimat cu fermitate dorința de a nu 
renunța , la o tradiție atît de frumoasă, 
cu prilejul competiției continentale de la 
Atena.

Dintr-un recent buletin de informații 
al campionatelor europene de lupte gre- 
co-romane, aflăm că festivitățile de 
premiere vor fi văduvite de drapelele 
si imnurile naționale.

lată câteva căi pe care tendințe cu 
substrat încearcă să se infiltreze în lu
mea sportului mondial. Tocmai cei ce 
se împăunează adesea cu respectul 
ideilor lui Pierre de Coubertin, renova
torul Jocurilor Olimpice moderne, le re
pudiază acum. în articolele 57—59, sta
tutul olimpic retrasează, cu litera seacă 
a regulamentelor, preceptele lui Cou
bertin care socotea imnurile, drapelele, 
defilările, tot programul protocolar, toată 
ceremonia festivităților olimpice — drept 
manifestații formale cu un adînc con
ținut pedagogic. De aproape 75 de ani 
sportul mondial trăiește momentele înăl
țătoare, emoționante, copleșitoare, sub 
faldurile și în ambianța acestor cere
monii. Tradiția imnurilor și a steagurilor 
face astăzi parte organic din decorul 
intim al manifestațiilor sportive interna
ționale. Exists vreo rațiune de a aban
dona această tradiție ?

cuvin 
indi- 
unei

prim
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GALAȚI, 10 (prin 
fon). — într-un cadru fes
tiv, 172 de tinere speran
țe au luat vineri startul în 
finalele campionatelor re
publicane de lupte greco- 
romane (juniori). Spre sa
tisfacția specialiștilor și 
lauda sportivilor, întreceri
le poartă amprenta dîrze- 
niei. Meciurile au fost foar
te echilibrate, majoritatea 
tinerilor luptători folosind 
procedee tehnice variate, 
au imprimat disputelor o 
notă accentuată de spec
tacol. Au fost mult apre
ciate partidele Preda (Cîm- 
pulung Muscel) — Sechely 
(Tg. Mureș), Iliuță (Galați) 
— Andrei (București), Rusu 
(Constanța) — Adrian (Ba
cău) ș.a. O impresie deose
bită au lăsat pînă 
zent luptătorii din 
lung Muscel.

Cu mult interes 
teptate întîlnirile 
care vor avea Ioc 
că dimineața începînd de 
la ora 8,30.

T. SIRIOPOL și 
S. CONSTANTINESCU 

corespondenți

I
I

I

V. Moravec și Rada HvezdaPIsen au câștigat
Icea de-a X-a ediție a Cursei Munților

I
I
I
I
I
I

I. MITROFAN

sînt aș- 
decisive 
dumini-

în pre- 
Cîmpu-
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SINAIA, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). —

Ediția jubiliară a întrecerii 
cicliste internaționale, organi
zată de clubul sportiv Di
namo și A.S. Loto-Pronosport 
s-a încheiat cu succesul deplin 
meritat al rutierilor ceho
slovaci. El au dominat cursa, 
punînd în inferioritate masi
vul pluton al gazdelor, s-au 
dovedit puternici la cățărane 
și abili la sprinturile finale. 
Cîștigînd 4 etape din 5, pla- 
sîndu-se în permanență în pri
mele locuri ale sprinturilor fi
nale, rutierii din Plsen au 
cîștigat tot ce se putea: lo
cul I — pe echipe, la Indivi
dual șl cățărara (Vlastimdl 
Moravec) I Sa cuvlna subli
niată șl aplauda
tă această remar
cabilă perfor
manță.

Fruntașii ciclis
mului nostru, sînt 
firește, amărîți. 
Este a doua cursă 
ciclistă interna
țională a anului 
găzduită de țara 
noastră

sîntem lntrecuți 
de apel. Cu 
urmă ne-au 
lergătorii 
F.R.C."); 
diferența 
cel de-al 
slovac. Fără îndoială, nu este 
obligatoriu să câștigi fiecare 
cursă pe care o organizezi. 
Francezii, anul trecut, i-au ce
dat întâietatea olandezului Jan 
Jansen, iar italienii belgianu
lui Eddy Merckx. Dar acolo 
lupta s-a desfășurat în con
diții de echilibru valoric, în
vingătorii fiind stele de pri
ma mărime pe firmamentul 
ciclismului mondial. La noi, 
deși lucrurile «e desfășoară 
pe alt plan, prima garnitură,

I

Coborind Timișul 
cu peste 70 km pe 

oră.
Foto :

A. NEAGU

fără drept 
o lună în 

dat lettii a- 
polonezi („Cupa 

acum am aflat și 
care ne separă de 
treilea eșalon ceho-

oamenii în care ne punem spe
ranțe pentru „mondiale" și 
olimpiadă, a capotat în fața 
unei echipe modeste, alcătuită 
din cicliști foarte tineri, care 
n-au nici pe departe expe
riența competițională a lui 
Gabriel Moiceanu, Constantin 
Ciocan, Nicolae Ciumeti, Va- 
sile Tudor... Este, deci, evident 
că rutierii noștri au de ce să 
fie supărați pe ei inșiși.

Ultima zi de concurs a pro
gramat două etape (a 4-a și 
a 5-a). Și fiindcă ambele ofe
reau bonificații de timp, iar 
fruntașii erau departajați în 
clasament de secunde, jocul 
principal a fo6t cel al sprintu-

Hristache NAUM
(Continuare In na<3 ala

I
I
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PICĂTURI.,.
• Sportivii îngrășați peste 

limitele admise, au totuși 
„slăbiciunile" lor: pentru mîn- 
care (!).

• In sport teoria „liberu
lui arbitru* n-ar trebui să aibă 
acces, iar arbitrarul ar tre
bui eliminat din arbitraj.

• Pe ring, adversarii au 
mănuși, dar se poartă fără...

• Un boxer, chiar de cate
goria muscă nu poate zbura 
dectt pînă la podea.

• Orlot rezultat nedecis 
provoacă nostalgia victoriei 
(vezi meciul i Grecia — Ro
mânia).

• Mai ales In fotbal, cine 
marcă, se remarcă.

Dan MIHAILESCU
Brașov

S. COSTA CHE, CLUJ. Regret 
dar v-a trădat memoria : Gîju 
și Pușcaș s-au întîlnit, nu mai 
departe decît anul trecut, în fi

nala categoriei cocoș. A cîștigat 
clar, la puncte, Gîju*

M. BALTA, PITEȘTI. în me
ciul Chimia Suceava—Politehnica 
Galați, după co oaspeții condu
ceau cu 1—0, Gălățeanu a adus 
egalarea. în legătură cu acest 
fapt, ne trimiteți următorul co
mentariu :

Ce-aș putea să spun spontan.
Despre ci (poate c-așteaptă) : 
După nume-i... gălățean,
Iago însă — după faptă !

G. MISCODAN, COMUNA NO
VACI. N-ațl cîștigat, dar nici 
n-ați pierdut pariul : fiind vor
ba de un joc de antrenament 
(0—6 cu Vagonul), U.T.A. a fo
losit o formație despre care nu 
s-ar putea spune că s-a iden
tificat cu unsprezecele de bază, 
însă nici că a fost, sută la sută, 
formația de tineret. Ca să nu 
mai fie vorbă. Vagonul a bătut, 
o săptămînă mai tîrziu, în meci 
oficial, PRIMA echipă a U.T.A.- 
ei.

ION CUCURUZ, SAVINEȘTI.
Din fiecare grupă preliminară a 
campionatului mondial de fot
bal, o SINGURA echipă se ca
lifică pentru turneul final din 
Mexic. De drept, sînt calificate 
Anglia (ca deținătoare a trofeu
lui) și Mexic (ca țară organiza
toare).

Grădina filozofului
Sportivii nu slnt poeți. Șl to

tuși, cită poezie In mișcările ar
monioase ale tinerilor care se pre
gătesc de pe acum, la noi șl,In 
alte țări, pentru MUnchen 1972 1 
Munca de fiecare zl nu-ml îngă
duie să dau măcar o fugă pînă 
Ia stadioanele șl sălile unde spor
tivii noștri se antrenează în ve
derea competiției ce-1 așteaptă 
peste trei ani. Am văzut Insă, nu 
prea de mult, pe micul ecran, un 
film frumos, realizat de studioul 
„București", despre acești tineri 
puternici, balerini grațloȘl undu
ind In schimbătoare figuri geo
metrice : linie dreaptă, ' țrlunghl, 
semicerc, și atltea altele. Slnt vir
tualități In corpurile lor, la ve
derea cărora simți o adevărată 
Incintare Urlcă. Cu îngemănare 
statornică de aspru șl suav, muș
chii șl tendoanele lor Instru- 
nează acorduri largi, tumbe șl 
poziții care amintesc de săgeta- 
rea rlndunicil prin văzduh, de 
zborul șoimului peste creste, de 
plutirea pescărușilor pe-o undă 
de vlnt. De o lapidarltate suges
tivă șl o vigoare plastică, exerci
țiile dau Impresia unul balet cu 
sugestii adinei și tonifiante. Au 
fost eliminate din figurile Iu! 
toate cite erau superficiale, tot ce 
poate mutila răzvrătirea mulată 
In mtndrle a omului. Se pot des
coperi tn ele efecte de ritmică și 
de prospețime nealterată, fără re

Globe-trotterul
Dumitru Panaitescu-Zigotto

I. BALAN, BRAȘOV. Sînteți 
foarte bine informat, așa că nți 
putea să-mi țineți locul, în iu
lie, cînd plec în concediu ! în- 
tr-adevăr, portarul echipei Dina
mo București, Narcis Răduț Co- 
man, s-a născut la Giurgiu (5 
noiembrie 1946). Prima legiti
mare : la Olimpia Giurgiu —• în 
1961. De aici, el a trecut Ia S.N. 
Oltenița și apoi (în 1965) la 
U.T.A., unde n-a rămas decît 
un an, apoi a plecat la F.C. 
Argeș și, în sfîrșit, la Dinamo 
București.

IOSIF CZOFA, BRAȘOV. în 
1956, cînd a promovat în divi
zia A, Steagul roșu a avut ur
mătoarea situație : 26 de meciuri 
susținute, 21 cîștigate, 3 egale 
și 2 pierdute. Golaveraj : 78—15. 
Fotbaliștii din orașul dv au to
talizat cu... 13 puncte mai mult 
decît echipa clasată pe locul al 
doilea — Progresul C.P.C.S.

I. BÎRLEA, MIRESUL MARE. 
„Vă trimit alăturat trei modeste 
catrene**. Le-ați apreciat foarte 
bine !

N.T., BUCUREȘTI. „Urmărind 
clasamentele din B, inii dau 
seama că numai o minune mai 
poate salva pe Electronica Obor 
dc la retrogradare. Eu cunosc 
Insă un jucător mai talentat de

cît 50% dintre fotbaliștii de di
vizie As care ar putea realiza 
această minune**. Deși Grigore 
Alexandrescu ne-a prevenit că 
„minuni în vremea noastră nu 
prea văd a se mai face" ? Pof
tim, vă dau adresa echipei Elec

torica șl înfloririle meșteșugite 
ale baletului.

Scriu aceste reflexii pentru că 
anotimpul crengilor Înflorite dez
văluie armonia corpului omenesc 
descotoșmănat de cojoacele iernii. 
Urmăresc uneori, minute Întregi, 
simfonia trotuarelor bucureștene 
pline de tineri sprinteni și sănă
toși. Intr-un pas săltat sau alu
necat de fată se răsfață Întreaga 
grație a speciei noastre. El are 
Inflexiuni șl primejdii fermecă
toare pentru ochiul ce-1 recep
tează, fiind un .get de individuală 
comunicare cu lumea. „Să te văd 
cum umbli, șl-am să știu cit va
lorezi”, spune un proverb lapon. 
Și spune adevărul, deoafece poți 
cunoaște Intr-adevăr un om din 
felul cum umblă, din ținuta sa 
corporală.

Nu toți știu Insă acest lucru, 
șl nu-1 știu Îndeosebi acela care 
își abandonează gesturile, miș
carea, pașii, la voia lntămplărll. 
Este o anumită lăbărțare In felul 
multora de a umbla, de a ședea, 
de a-șl folosi mtlnlle șl picioarele. 
Un sol de Indecență a nesupra- 
vegherll proprii, care acuză lipsa 
exerdțiilor fizice. A gimnasticii, 
In ultimă Instanță, care poate fl 
făcută șl acasă. In curte, in gră
dină, pe terasă, la iarbă verde. 
De ce n-am Îmbina igiena min
tală cu igiena corporală ? Sintem 
absorbiți, firește, cu toții de în
deletnicirile noastre, dar tocmai

A sosit in București un nou 
candidat la , gloria globe-, 
trotterilor, un sportiv nu prea 
tînăr dar care și-a cucerit 
faima în tinerețe în cită dis
ciplină, aceea a pugilismului, 
mai ales din ziua cînd l-a în
fruntat la București (1938) și 
l-a învins pe campionul mon
dial Valentin Angelmann.

L-am numit, cu multă plă
cere, de altfel, pe faimosul 
boxer român de altădată Du
mitru Panaitescu-Zigotto, care 
și-a propus să întreprindă o 
temerară aventură pedestră, 
făctnd înconjurul țării pe jos.

Pensionarul ceferist de as
tăzi (56 ani) s-a încumetat, 
pornind din Galațiul său na
tal, să refacă cu tălpile fra
gile ale pantofilor săi de bas
chet itinerarul de anul tre
cut al Turului ciclist al Ro
mâniei.

De-a lungul zilelor viitoare 
el va trece prin localități 
mai mari și mai mici, după 
un ritm pe care îl vor decide 
propriile sale forțe. Sintem 
convinși că peste tot popu
lația și organele sportive lo
cale ti vor face o primire 
călduroasă, apreciind bizara 
sa experiență, dar mai ales 
palmaresul trecutei sale ca
riere sportive.

tronica Obor : București, strada 
Baicului 82, sectorul 2. V-aș sfă
tui însă, chiar dacă vă costă un 
ban în plus, să dați o telegramă 
urgentă. Nu de alta, dar pînă a- 
junge scrisoarea, echipa ar pu
tea să retrogradeze și ajutorul 
dv. ar deveni, deci, tardiv !

MIHAI REJER, BRAȘOV. Pe 
baza celor citite în ziarul „Mun
ca" și anume că punctul cîș
tigat la Atena ar fi primul pe 
care reprezentativa de fotbal a

țării noastre îl cucerește, după 
37 de ani, în deplasare, îritr-o 
competiție oficială, ați făcut im
prudența de a încheia un pa
riu. Comentatorul în cauză (la 
care aveți pretenția să suporte 
măcar jumătate din pagubă !) s-a 
înșelat. Este adevărat că prea 
multe exemple nu vă pot da, dar 
mă pot referi la cele 2 puncte 
cucerite de jucătorii noștri la 
Sofia, în meciul cu Bulgaria 
(scor : 2—1 din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial 
din 1954), la victoria realizată la 
Copenhaga (3—2) în fața Dane
marcei (în preliminariile turneu
lui olimpic din 1964), la acel 
1—0, la Sofia, cu Bulgaria (în 
cadrul aceleiași competiții) și 
chiar la acel 2—2 cu EJveția, re
alizat la Berna, la 29 octombrie 
1933 și de la care s-au împlinit 
numai 35 de ani și jumătate și 
nuL 37. E mare paguba pe care 
ați suferit-o? Fiindcă aș suporta-o 
eu, din spirit de colegialitate !

Ilustrații : N. CIAUDIU

In vederea lzbutlrli tn aceste În
deletniciri gimnastica la domici
liu ar trebui practicată cu stă
ruință. Rezultatele slnt binefăcă
toare, tn ordinea sănătății, a bu
nel dispoziții generale, a prelun
girii vigorii fizice șl psihice.

Am văzut o poză din grădina 
filozofului englez Bertrand Russell, 
In care se zăreau niște paralele, 
o capră pentru sărlfluri, două 
Inele atlrnînd de-o cracă de ar
bore secular — secular cum a- 
proape este Russell însuși. Clnd 
reporterul revistei care publica 
poza I-a Întrebat .pe filozof des
pre rostul aparatelor, acesta a 
răspuns :

— Lipsa de elasticitate corpo
rală degradează ți ucide avtntu- 
rlle sufletești 1

Și, cu mllnl repezi șl pricepute, 
fără să se sfiască, nonagenarul 
a apucat Inelele splnzurate In 
copac, demonstrînd gazetarului 
uimit că gimnastica nu este doar 
un privilegiu al vlrstel tinere.

George SBÂRCEA

PRONOSTICUL NOSTRU
Bologna — Palermo 1
Cagliari — Sampdorla 1
Juventus — Fiorentina 2
Pisa — Lanerossi 1
Roma — Atalanta 1
Varese — Torino 1
Verona — Intemazionale x
Dunărea Giurgiu — Prog. Br. 1
Metrom Bv. — Metalul Buc. 1
Oțelul Galați — Gloria Birlad 1
A.S. Cugir — Chimia Rm. V. 1
C.S»M. Sibiu — Olimpia Oradea x
Ind. s._ — Electroputere Cv. 1

AUTOMOBILUL ASALTEAZĂ MUNTELE
Acum aproape o jumătate de 

veac, se organizau în țara noas
tră primele întreceri automobi
listice de coastă. Favorizate de 
peisajul natural al țării și de 
entuziasmul unor îndrăgostiți ai 
sporturilor mecanice, aceste în
treceri se înmulțesc an de an și 
la startul lor, alături de sportivii 
români, se aliniază unii dintre 
așii volanului european. Sinaia, 
Sibiul. Cîmpina, dealul Feleacu- 
lui, Brașovul cu împrejurimile 
lui. devin gazde ospitaliere ale 
concursurilor de coastă. După 
1937, ele sînt reunite sub numele 
de „Campionatul național de 

.munte", cîștigar, in mai multe rîn- 
duri de Jean Calcianu și Petre 
Cri stea.

Al doilea război mondial între
rupe activitatea. Concursurile se 
reiau în 1948 cînd apare un nou 
campionat' al țării disputat la 
Daia, Predeal și Sinaia. Timp de 
cinci ani, astfel de competiții 
sînt nelipsite din programul Fe
derației române de motociclism 
și automobilism, campioni deve
nind Calcianu, Dumitrescu. Abru- 
dăn, Uță etc. Incepînd de anul 
trecut, cursele de coastă au fost 
reluate într-o nouă versiune, pe 
care o sperăm dezvoltată pe o 
treaptă șuperioară întrecerilor de 
altădată.

Ce se întîmplă pe plan inter
național ? Cursele de „cățărare" 
cu’ automobilul sînt printre cele 
mai vechi din Europa și din lu
me. Ele au apărut imediat după 
ce au apus marile întreceri de 
legătură între orașe. Documentele 
atestă că la 31 ianuarie 1897 An- 
dr£ Michelin a urcat coasta dc 
la Turbie (Franța), care avea 17 
km, în 31 de minute Și 50 de se
cunde, ceea ce înseamnă o vite

LUCERNA 1959:

Ohcorghc Negrea
La Lucerna, In 1959, peste 200 

de pugiliștl amatori, reprezen- 
tînd 27 de națiuni, și-au dispu
tat cele 10 centuri continentale. 
Printre ei, bineînțeles și frun
tașii boxului românesc, a căror 
prezență fie la sala de antrena
ment a școlii Pestalozzi, fie în 
holurile hotelului „Drei Konige" 
s-au bucurat de o mare atenție.

Ostilitățile au avut loo la 
Festhalle, o sală elegantă, cu o 
capacitate de 7 00C de locuri. 
Primul dintre românii care urcă 
scările ringului este Constantin 
Gheorghiu ț el face, în compa
nia lui De Soizag (Gibraltar) un 
foarte util antrenament, reu
șind să cîștige o victorie facilă, 
la puncte. Și Dumitru Gheor
ghiu a avut o misiune ușoară 
în partida cu luxemburghezul 
Emile Philippe, căruia l-a plasat 
excelente directe de stînga la 
plex, obținînd decizia fără emo
ții. Semigreul Hrbek (Ceho
slovacia) a evitat aproape per
manent contactul cu Gheorghe 
Negrea, astfel că boxerul nos
tru a obținut verdictul în, una
nimitate. Mircea Dobrescu trece 
de un obstacol incomod : polo
nezul Kukier. Mircea, hotărît 
parcă mai mult decît la Praga 
să lupte pentru supremația con
tinentală, urcă încrezător între 
corzi. Kukier încearcă directe 
de stînga, la care Dobrescu nu 
rămîne însă dator; în rundul 
II boxerul nostru atacă dezlăn
țuit și plasează serii fulgeră
toare, iar în ultimul, polonezul 
își joacă ultima șansă, făcînd 
eforturi disperate ca să stopeze 
uraganul ce se dezlănțuise a-

ză medie orară de 31,8 km. Ma
șina lui Michelin nu avea nici 
un fel de „vocație" sportivă. Ea 
era un break De Dion de șase 
locuri, cîntărind două tone și fi
ind acționată de un motor cu a- 
buri' de numai 15 C.P. !

Cursa de la Turbie a plăcut și 
automobiliștii vremii își caută 
alte trasee pentru a se întrece : 
Gaillon, Laffrey Chanteloup, 
Mont-Ventoux, Château-Thierry. 
Italienii încep să urce cu mași
nile la Susa-Mont-Cenîs, austrie
cii concurează la Semmering, iar 
englezii își încearcă suflul mo
toarelor pe coastele de la Shel- 
sey-Walsh.

Industria automobilistică eu
ropeană se găsea la primii pași. 
Constructorii aveau nevoie de 
publicitate. Ei doreau să de>- 

mostreze tuturor ce invenție ex
traordinară este automobilul. Dar 
cum ? Prilejul se Ivise : „trăsu
rile fără cai" puteau să-și’ afir
me calitățile în cursele de mun
te.

A PATRA COMPETIȚIE DIN 
LUME.

Teama de accident a existat de 
la început, mai ales la organiza
tori. în 1905, inițiatorii cursei de 
la Château-Thierry amputează u- 
nul dintre cele mai delicate vi
raje ale traseului, motivînd că 
măsura va da mai multă cursivi
tate întrecerii și va garanta se
curitatea piloților. Se ajunge ast
fel, după numai cîțiva ani, la 
trasee fără curbe, care măsurau 
peste 20 de kilometri. Dar pe 
scena automobilismului apar ma
rii alergători de „Grand Prix" 
(Levegh, Lancia, Nazzaro, Ascarl, 
Thomas) a căror temeritate nu 

supra-i. Dar nu reușește să 
evite un croșeu fulgerător, 
care-1 aduce la un pas de k.o. 
Dobrescu coboară din ring ova
ționat de spectatori, cu gîndul 
la meciul următor. Vasile Ma- 
riuțan pierde meciul ou engle
zul Thomas.

Deținînd inițiativa îndeosebi 
în ultima repriză, dovedind și 
mai multe cunoștințe tehnice. 
Biichner (R.D.G.) îl elimină pe 
C. Gheorghiu. Campionul olim
pic de la Melbourne, Nicolae 
Linca, îl scoate din competiție 
pe maghiarul Sebok datorită 
stîngilor puternice care se o- 
presa cu regularitate în plexul 
adversarului, iar Iosif Mihalio 
îl lichidează în rundul II pe 
elvețianul Schweitzer

Constantin Dumitrescu începe 
prea prudent disputa cu polo
nezul Kulej, suportă avertis
mentul directorului de luptă 
pentru lovituri cu mănușa des
chisă și se enervează. Cînd era 
pe punctul de a plasa o directă 
de stînga, Dumitrescu recepțio
nează o dreaptă și poposește Ia 
podea. După numărătoare, el 
nu mai poate reface handicapul 
și pierde meciul. Marea noastră 
speranță, Mircea Dobrescu este 
întrec--! -■■incte de Stolnikov 
(U.R.S.S.). Campionul român a 
boxat magistral, deținînd ini
țiativa în permanență. Stolni
kov a evitat cu regularitate 
lupta și puțin a lipsit ca în re
priza a 3-a să fie făcut k.o. Du
mitru Gheorghiu trece ușor de 
francezul Leveque, iar Negrea 
îl elimină pe Norling (Suedia).

Invingîndu-1 (la puncte) pe o-

se adaptează la concursurile 
„cuminți". Organizatorii sînt ne- 
voiți să revină la cursele de coas
tă grele, cu multe viraje, presă
rate cu gropi și cu bolovani.

După 1920, întrecerile de coastă 
cunosc o adevărată înflorire, iar 
cu zece ani mai tîrziu se înfiin
țează campionatul european de 
munte. Acest campionat există 
și astăzi și, ca importanță, trece 
drept a patra mare competiție de 
automobilism din lume.

Nevoia de publicitate dă com
petiției un Impuls deosebit. O 
luptă de înalt nivel se angajează 
de la început între „titanii" vre
mii — Caracciola, Chiron, Nuvo- 
lari, Fagioli, Varzi, Stuck — pe 
traseele de la Fribourg, Gaisberg, 
Klausen, Grossglockner. Mii de 
spectatori se îndreaptă de fiecare 
dată către locurile unde acești 
maeștri ai volanului își dispută 
întîietatea, atrași de spectaculo
zitatea probelor.

Anii trec și cursele de coastă 
continuă să întrunească la start 
pe cei mai buni piloțl și cele 
mai bune mașini. Uzinele de au
tomobile își fac un titlu de glo
rie din a eîștigă o astfel de cursă, 
iar alergătorii chiar cei specia- 
zați în raliuri, nu ocolesc trase
ele de munte pe care se pun 
probleme dintre cele mai inte
resante. Paralel cu campionatul 
european, numeroase curse de 
coastă, de nivej național, au loc, 
sezon de sezon, în Franța, Italia, 
Germania, Elveția.

Dezvoltarea acestor întreceri 
este favorizată de mai mulți 

factori. Să menționăm în primul 
rînd faptul că traseele nu sînt 
greu de găsit și că organizarea 
nu impune măsuri deosebite de 
amenajare sau de pază. Unele a-

în finală
landezul Gerlaeh, Mihalio se 
califică în semifinalele campio
natelor, dar Linca este stopat de 
italianul Bossl. Meci dramatie 
între D. Gheorghiu și englezul 
Scott j se schimbă lovituri dure, 
reprezentantul nostru este în 
dificultate de două ori, Scott o 
groggy în repriza secundă, dar 
se reface mai rapid și eîștigă 
la puncte.

Seara semifinalelor. Negrea 
îl întîlnește pe italianul Sara- 
udi și-l scoate din întrecere. 
Bulgarul Velinov îl elimină pe 
Mihalic, deși boxerul nostru se 
dovedise net superior prin teh
nică și forță.

Singurul român tn finale a 
rămas, așadar, Gheorghe Ne
grea, care a avut un meci foarte 
greu cu polonezul Pietrzykows- 
ki. In rundul II, polonezul ex
pediază fulgerător un croșeu de 
stînga în bărbie, urmat de o 
dreaptă în stomac. Negrea e la 
podea. El se ridică, dar în loo 
să ia poziția de gardă, se în
dreaptă spre colțul său. In a- 
cest timp, arbitrul continuă să 
numere pînă pronunță „aut".»

Romeo CALARAȘANU

CAMPIONII EUROPENI — 
EDIȚIA 1959: Homberg (R.F.G.)| 
Rascher (R.F.G.); Adamski 
(Polonia) ; Makki (Finlanda) | 
Enghibarian (U.R.S.S.) | Dro- 
gosz (Polonia) ; Benvenuti (Ita
lia) ; Satkov (U.R.S.S.) | Pie- 
trzykowski (Polonia) j Abramov 
(U.R.S.S.).

vantaje apar șl pentru alergă
tori. Participarea la o cursă de 
coastă nu pretinde costisitoare 
recunoașteri ale traseelor, ca în 
raliuri, sau antrenamente de lun
gă durată ; practic, pregătirea se, 
reduce la două urcări oficiale, e- 
fectuate în ajunul concursului. 
Avînd în vedere această situa
ție, este explicabil de ce la o 
întrecere ca cea de la Ollon- 
Villars (Franța) sau Fribourg (El
veția) pot fi văzute la start cite 
200—300 de automobile, multe din
tre ele aparțlnînd unor amatori 
sau semi-amatori.

Cit privește publicul, el vine la 
cursele de munte atras pe lingă 
spectacolul propriu-zis, de fru
musețea peisajului, de ocazia de 
a petrece o sîmbătă șl o dumi
nică In mijlocul naturii.

EDDY BARTH ! 17 VICTORII

Forurile automobilistice din șase 
țărj (Austria, R. F. a Germaniei, 
Elveția, Italia, Grecia șl Franța) 
hotărăsc în 1957 să dea un nou 
impuls campionatului european 
de munte. Principalele prescrip
ții regulamentare erau : fiecare 
din inițiatori trebuia să organi
zeze o etapă sau două pe teri
toriul său ; desemnarea campio
nului urma să se facă prin adi- 
țiunea punctelor acumulate în fie
care etapă ; la start nu puteau 
fi admise decît mașini sport cu 
cilindreea pînă la 2 litri.

în toamnă, campion al acestei 
prime ediții în versiune nouă 
devine elvețianul Willy Daetwy- 
ler, pe un automobil Maserati, 
în urma lui se clasează vest-ger- 
manul Hermann (Borgward) și 
trei piloțl ai casei Porsche (Ma
gii oii, Barth șl Von Trips).

Tn anii următori, regulamentul 
campionatului se complică, apar 
noi categorii de mașini, întrece
rile devin din ce în ce mai strin- 
se. Printre vechii maeștri își fac 
loc alergători tineri, de certă va
loare, iar în clasamentele oficiale 
două num? avansează mereu : 
Lodovico Scarfiotti șl Gerhardt 
Mitter.

încet, încet mașinile Maserati 
pierd terenul șl în locul lor, în 
fruntea campionatului se insta
lează Porsche șl Ferrari. Un p’olt 
excepțional de talia lui Eddy 
Barth eîștigă, la volanul mași
nilor Porsche, nu mai puțin de 
17 victorii în etape și trei titluri 
de campion al Europei. Scarfi- 
otti, la rîndul său, obține două 
titluri europene, adueîndu-i lui 
Enzo Ferrari bucuria a 14 victo
rii.

După 1957, cele mai utilizate 
trasee devin Mont-Ventoux, Fri
bourg, Gaisberg. Trento-Bondone, 
Ollon-V'llans. Rossfeld. Traseul 
de Ia Mont-Ventoux este cel mai 
vechi și cel mat lung : el are 
21.6 km. Tn schimb,, la Rossfeld, 
de la start la sosire, nu' sînt 
decît șase kilometri.

în 1959 federația Internațională 
face o experiență : programează 
una din etapele camnionatului 
tocmai în America la Mont Pike 
Pakes. Dar echipele ofic ale eu
ropene nu se încumetă să-si tri
mită piloții și mașinile tocmai a- 
colo. așa că proba rămîne des
chidă doar alergătorilor ameri
cani.

Măsura luată de forul interna
țional pornise din dorința de a 
ext’nde cursele de coastă si pe 
continentul american, pregătind 
în acest fel transformarea cam
pionatului european tntr-un 
campionat mondial. Intenția nu 
reușește și nici o altă etapă nu 
mat este programată ulterior la 
Pike Pakes. Cursele de munte 
rămîn astfel șl vor rămîne pro
babil și în viitor numai în Eu
ropa, unde s-au născut acum 72 
de ani și unde cunosc o mare 
înflorire.

Dumitru LAZAR

(va urma)
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CU

Brașov, acolo 
noastră repre- 

fotbal își fini-

„Cursa munților".

Trebuie să vizăm victoria"

IMH
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LOTULUI NATIONAL

Ca șl înaintea meciului de la Atena, și acum, în preajma difi
cilei confruntări do la Lausanne, am făcut o vizită fotba
liștilor din lotul național, aflați In pregătire la Poiana 

Brașov. De astă dată, am urmărit să înregistrăm cît mal multe 
crîmpeie din programul selecționabililor noștri de-a lungul unei 
zile (joi 8 mai), pentru a le relata. Ia rîndul nostru, iubitorilor 
fotbalului din întreaga țară, dornici să cunoască amănunte despre 
jucătorii pe care-1 îndrăgesc.

Plecați dis-de-dimineață din 
București, ajungem sus în Poia
na în jurul orei 11, după ce 
între timp, pe distanța Sinaia- 
Brașov, am avut neașteptatul 
prilej de a urmări !„pe viu“ 
spectaculoasa dispută — din e- 
tapa a Il-ă — a cicliștilor par
ticipant! lă

Intilnire neașteptată 
Rapidul

Necunoscînd în prealabil pro
gramul din acea zl al lotului, 
ne-am îndreptat mai întîi spre 
terenul de fotbal din stațiune, 
unde bănuiam că i-am putea 
găsi pe selecționabili. Și într-a- 
devăr, pe gazonul de un verde 
proaspăt vreo 20 de tineri se 
încinseseră la o miuță. Sur
priză, însă ! Nu sînt compo- 
nenții lotului, ci jucătorii Rapi
dului, Giuleștenii, aflați încă 
de luni în pregătire la Predeal, 
se deplasaseră în preziua me
ciului cu Alemannia la Poiana 
Brașov pentru a face un ultim 
antrenament cu mingea pe te
renul de aci. Pe margine, an
trenorul Bărbulescu făcea și pe 
arbitrul, in timp ce secundul 
său, Cristescu, se amestecase 
printre jucători, bătînd min
gea cu aceeași poftă ea odi
nioară. Atras de prezența co
echipierilor săi șl avînd liber 
în program, venise la teren ți 
Dan. Cînd ne-a zărit, mai tn 
glumă, mai in serios l-a și luat 
în primire pe fotoreporterul 
Aurel Neagu : „Bine, dom’le, 
se poate să dai poza aia în 
ziar ? (n.r. este vorba de foto
grafia apărută în numărul de 
marți, care-1 înfățișează pe 
Dan și antrenorul Teașcă strîn- 
gîndu-și mîinile). Din cauza ei 
s-au și găsit cîțiva isteți care 
au născocit că m-aș fi dat în 
jocul de duminică de partea pi- 
teștenilor". Ne mirăm, la rîn- 
du-ne, plnă unde poate merge 
fantezia bolnăvicioasă a unora, 
după care schimbăm subiectul 
discuției.

Deșpărțindu-ne după un timp 
de Rapid, ne îndreptăm spre 
hotelul „Sport", unde, în aripa 
cea nouă (numită „Bradul"), 
este găzduit lotul național de 
fotbal. Pe drum, ne încrucișăm 
cu antrenorul Valentin Stănescu 
și jucătorii săi de la Steagul 
roșu, care mergeau spre același 
teren pentru a efectua ședința 
zilnică de pregătire. Ii întîlnim 
apoi pe Năsturescu și Răducanu, 
care tocmai sosiseră din Brașov, 
unde urmează zilnic, împreună 
cu Mocanu, un tratament fizio
terapie in cadrul Dispensarului 
pentru sportivi din acest oraș.

De ce a fost preferată 
stațiunea de la poalele 

Postăvarului
Ajunși la hotel, primul care 

ne iese în cale este medicul 
lotului, dr. D. Tomeseu. Pro
fităm de prilej pentru a ne 
pune la curent cu toate amă
nuntele privind condițiile în 
care se desfășoară pregătirea lo
tului, precum și starea de sănă
tate a selecționabililor. Cu deo
sebită amabilitate, dr. Tomeseu 
se angajează cu noi într-o dis
cuție care se prelungește pînă 
la ora mesei. Aflăm, astfel, că 
alegerea Poienii Brașov ca loc 
de pregătire a lotului național 
s-a făcut din mai multe con
siderente : a) pentru aclimati
zare (altitudinea orașului Lau
sanne fiind apropiată de aceea 
a stațiunii de la poalele Pos

La 20 mai 1969, premii
în apartamente la Loto!

multe șanse de cîștig!
Luni 19 mai, ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.

Rețineți I
La prima tragere 

excepționala LOTO 

cu premii în apar
tamente aveți pri
lejul *â cîștigați 
apartamente cu 3 
camere, cu 2 ca
mere și premii 
bani.

Mai multe bilete, mai

in

tăvarului) ; b) pentru remedie
rea stării incipiente sau mai 
pronunțate de oboseală a ma
jorității jucătorilor (clima și 
liniștea existente aici favorizînd 
acțiunea de reconfortare) ; c) 
pentru refacere și fortificare 
atît prin cura de ozonificare, 
cît și printr-o alimentație die
tetică potrivită (în care scop a 
fost adus un specialist diete
tic).

®in relatările dr. Tomeseu, 
ca și din cele constatate ulte
rior de noi, ne-am format con
vingerea că lotului național l-au 
fost asigurate mai mult decît 
oricînd în trecut, condiții In
tr-adevăr excelente de pregă
tire. Este un merit incontesta
bil al noii conduceri a federa
ției, care se cuvine a fi subli
niat.

In privința stării de sănătate 
a jucătorilor, dr Tomeseu se 
declară, în general, mulțumit. 
Cu trei dintre ei, însă, are oare- 
cari griji : Răducanu (entorsă 
glezna stingă), Mocanu (se
chele entorsă genunchiul stîng) 
și Năsturescu (distenzie mușchi 
piramidal abdominal). Despre 
primii doi, ni se dau asigurări 
că vor fi apți de joo în ziua 
meciului. Un semn de întrebare 
îl constituie însă Năsturescu. 
Ne promite un răspuns mai olar 
în privința lui după meciul 
verificare eu Metrom.

de

La ora mesei
13,Cu punctualitate, la ora 

toată lumea s-a strlns la masă. 
O turistă din R.F.G. profită de 
împrejurare pentru a culege au
tografele fotbaliștilor de frunte 
ai României. Ca de obicei înain
tea unui joo (după-amiază urma 
partida de verificare în com
pania echipei Metrom Brașov) 
masa de prînz este mai puțin 
bogată (friptură de pasăre și 
compot). Deși trebuie să slă
bească două kilograme pentru- 
a ajunge la greutatea normală, 
Boo este singurul care solicită 
supliment, dar dr. Tomeseu ma
nifestă intransigență în această 
privință : „Dacă vei minca mai 
mult acum, vei alerga mai puțin

după-amiază și astfel antrena
mentul își va pierde efectul“.

După încheierea mesei, ju
cătorii au program de odihnă 
pînă la ora 15,45. Cîțiva dintre 
ei își mai pierd timpul în fața 
jocurilor mecanice, dar în cele 
din urmă se risipeso cu toții 
prin camere.

ft*

în pauza meciului de la Brașov, cu Metrom, doctorul Tomeseu 
verifică pulsul jucătorilor

Și vremea se scurge 
pe nesimțite

In elegantul hol 
numai cu antreno-

Rămlnem 
al hotelului 
rul Em. Vogi, căruia i-am so
licitat un scurt Interviu. Cu 
competența, obiectivitatea șl 
modestia care-1 caracterizează, 
răspunde calm șl potolit între
bărilor puse de noi. Epuizîn- 
du-le, discuția continuă totuși 
asupra unor probleme mal ge
nerale ale fotbalului nostru. Și 
vremea se scurge pe nesimțite.

Aproape de ora stabilită pen
tru plecarea spre Brașov, ma
sorul Tudose împarte băieților 
echipamentul curat. Intre timp, 
în același hol al hotelului, îl 
avem ca interlocutor pe Hăl- 
măgeanu. Fundașul central de 
la Steaua remarcă, la rîndul 
său, condiții optime de pre
gătire asigurate lotului, precum 
și judiciozitatea cu care se des
fășoară programul de pregătire. 
La întrebarea noastră privind 
starea de spirit din cadrul lo
tului, Hălmăgeanu ne spune că 
este impresionat de încrederea 
pe care o manifestă jucătorii 
tineri, ceea ce-1 convinge că 
la Lausanne echipa va da un 

bun randament. Cît privește 
compartimentul defensiv, Hăl- 
măgeanu este de părere că el 
se prezintă mai bine la ora ac
tuală, deficiențele semnalate în 
meciul de la Atena fiind reme
diate ulterior, așa cum a dove
dit-o jocul de la Paris.

0 scurtă raită prin cîteva
camere

răgazul de timp pe care-1 
avem, dăm o scurtă raită 
cîteva camere. Intrăm mai 
In aceea locuită de Dinu 

In 
mai 
prin 
întîi
și Radu Nunweiller. Volubil ca 
de obicei, Dinu răspunde so
licitării noastre de a-și exprima 
părerea asupra meciului de la 14 
mai. „Avem de jucat o carte 
mare, ne spune mijlocașul dina
movist, și trebuie să mizăm pe 
ea totul. Partida va fi la fel de 
grea și pentru apărarea noastră 
(știut fiind faptul că elvețienii 
joacă bine pe contraatac) și 

C,M.

DATA ORAȘUL ADVERSAR REZULTAT PORTAR FUNDAȘI MIJLOCAȘI •ÎNAINTAȘI

1-V-T968 LINZ AUSTRIA -1-1 COMAN IVĂHCE3CU - BARBU-HÂLMÂGEANU-DELEANU DINU DOBRIN
[NUNWEILLER VI) GROZEA - SASU - 1.IONESCU - KALLO 1

5-VH968 BUCUREȘTI OLANDA 0-0 COMAN IVÂNCESCU - BARBU-HĂLMĂGEANU-DELEANU GROZEA-JUMnRIU fl-c^|™^H^ - HAiDU

27-X-1568 LISABONA PORTUGALIA 0-3 COMAN 
[GORNEA) SĂTMĂREANU-D.NiCOLAE-DINU - MOCANU GHERGHELI PETESCU PÎRCĂLAB-DOBR^-^^f1 - LUCESCU

6-XH968 BUCUREȘTI ANGLIA ■ D-O GORNEA SÂTMÂBEANU-BARBU - DlRU - MOCANU ruceruch PETE3CU 
GHtRbHfcU (NUNWEILLER VI] f*iRCALAB-cJJ3f DUMITRACHE " LWf8W

23X1'1968 BUCUREȘTI ELVEȚIA * 2-0 CORNEA SÂWÂREANU-BDC - DINU - MOCANU GHERGHELI NUNWEILLER VI MARTlNOVlCI _iînMlDE 1-DUMITRACHE L»LUCESCUCDEMBROVSCHIJUUMIUU (KAUO)

15-1-1969 LONDRA ANGLIA 1*1 &ORNEA SĂTMĂREANU-BOC - DINU - DELEANU ANCA NUNWEILLER VI DEMBROVȘCHI’DDMlDE-DUMlTRACHEl-LUCESiU

16-IVJ969 ATENA GRECIA ' * ■ 2-2 RĂDUCANU SĂTMĂREANU-BOC a-DAN.COE - DELEANU GHERGHELI DINU DEMBROVSCHI -1 .IONESCU-DUMITRACHE 2- LUCESCU

3O'lV-196fl PARIS FRANȚA 0-1 RĂDUCANU LVPESCU - HĂLMÂGEANU-DAN COE-DELEANU GHERGHELI
[NUNWEILLER VI) y w NĂSTURESCU-DEMBR0VSCHI-DUM1TRACHE-LUCESLU

pentru linia de Înaintare (care 
are datoria de a da gol). Mi se 
pare firesc ca de această dată 
echipa noastră să joace cît mai 
ofensiv. In fond, ca să ajungi 
In turneul final al campiona
tului mondial, trebuie mai întîi 
să dovedești că știi să joci bine 
nu numai pe teren propriu, ci 
și în deplasare". Din cele spuse 
de Dinu am mai reținut o con
cluzie care ni s-a părut a fi 
foarte judicios enunțată : „La 
Lausanne va cîștiga echipa care, 
din duelurile directe dintre ju
cători, va avea mai mulți cîș- 
tigători".

Mai rezervat în declarații de
cît colegul său de cameră și 
de club, Radu Nunweiller face 
totuși o remarcă interesantă și 
în același timp îmbucurătoare. 
După o absență fortuită, el a 
găsit echipa națională într-un 
progres vizibil din punctul de 
vedere al unității și coeziunii 
ei. „Toți jucătorii pun acum u- 
mărul la greu, ne spune el, se 
ajută reciproc, ceea ce înain
te se observa mult mai puțin". 
Referindu-se la propria sa per
soană, Radu Nunweiller se a- 
rată de un optimism cuceritor i 
„Mă simt bine cu sănătatea și 
pe zi ce trece prind noi puteri. 
Cu un plus de voință cred că 
voi putea ajunge pînă miercuri 
să susțin un meci întreg în a- 
celași ritm". Ti amintim de Lon
dra, de frumoasa comportare 
avută pe Wembley, eînd a fost 
apreciat ca cel mai bun jucă
tor al echipei ~ 
data aceasta, ne 
fi de preferat 
întreaga echipă. In ceea ce mă 
privește, dacă voi fi introdus 

formație, aș vrea să joc nu 
să mă disting personal, ci 
să fiu cît mai util echipei".

României. „De 
spune Radu, ar 
să se remarce

Studenții din lot

remarc

Aparțin lui Dinu, 
la

Inainte de a părăsi camera 
celor doi dinamoviști, 
prezența citorva cursuri uni
versitare.
care, paralel cu meciul de 
Lausanne, pregătește și cele trei 
examene pe care le va sus
ține în sesiunea din iulie la 
Facultatea de drept, unde este 
student în anul I. Ulterior, a- 
veam să aflu că în lot sînt încă 
alți doi jucători preocupați in
tens de examenele universita
re. Unul dintre ei, Deleanu, 
înarmat cu tot ceea ce îi este 
necesar în această privință, e- 
fectuează chiar în aceste zile 
de ședere la Poiana Brașov — 
bineînțeles în orele sale libere
— ultimele retifșuri la Lucra
rea de Stat, pe care o va sus
ține la 14 iunie. Tema lucră
rii ; „Resursele de finanțare a 
fondurilor necesare producției 
la întreprinderea Țesătura din 
Iași". „Nu-mi este, fikește, ușor
— ne mărturisește viitorul e- 
conomist — să mă pregătesc 
la fel de intens pentru ambele 
examene : cel care mă așteap
tă la Universitate și cel cu el
vețienii. Sper, însă, că le voi 
trece cu bine pe amindouă".

Celălalt jucător studios, aflat 
și el în pragul absolvirii stu
diilor universitare, este Luces- 
cu. înaintașul dinamovist, stu
dent in anul V la Academia 
de Studii Economice din Bucu
rești, urma să susțină chiar a 
doua zl, vineri, ultimul exa
men, la disciplina comerțul in
ternațional. El a dat deja for
mă definitivă Lucrării sale de

EVOLUTJA KCHiPEI NOASTRE NAȚIONALE,. DE LA 1 MAL LA 30

Poiana 
unde echipa 
zentativă de 
sează pregătirile in aceste ul
time zile dinaintea meciului 
cu Elveția, am avut o discu
ție binevenită cu reputatul 
antrenor Em. Vogi. Subiec
tul, firește, nu putea fi altul 
decît cel la care ne gîndim 
cu toții in aceste momente.

— în ultimele zile de cam
pionat, cei mai mulți dintre 
selecționabili n-au dat sa
tisfacție în echipele lor de 

club, manifestînd o vizibilă 
scădere de formă, cauzată, 
probabil, de oboseală. Bă
nuim că și pe dv, antrenorii 
lotului, v-a îngrijorat acest 
simptom cvasigeneral, sem

nalat și de presă. Cum ac
ționați pentru ca el să nu 
lase urme asupra compor
tării jucătorilor noștri în 
dificila confruntare de la 
Lausanne ?

— Intr-adevăr, la majorita
tea componenților lotului se 
face simțită o stare de uzură

Stat, pe care, așa cum ne-a pre
cizat, o va depune imediat după 
sosirea din Elveția.

Iată dar cum, spre lauda lor, 
acești băieți reușesa să îmbine 
în mod fericit învățătura cu 
sportul.

...Nimerim, în continuare, în 
camera locuită de Năsturescu 
și Răducanu. Portarul rapidist 
ne face atenți că este supărat 
pentru criticile aduse în legă
tură cu meciul de la Pitești. 
„Nu mai dau declarații presei, 
ne spune el, dacă și acum, cînd 
sînt portarul naționalei, mă cri
ticați...". Am vrea să-l convin
gem pe Răducanu de injuste- 
țea opticii sale, dar renunțăm. 
Se va . lămuri el singur. II a- 
bordăm pe Năsturescu, care 
nu pare a fi de loc în apele 
sale. „In ciuda tratamentului 
pe care-1 efectuez, ne spune 
înaintașul feroviar, resimt încă 
dureri la efort. Jocul de azi, cu 
Metrom, mă va edifica mai 
bine asupra situației, l’ropuu, 
deci, să discutăm din nou, după 
îneci".

„La Lausanne 
important meci 
de pînă acum". 
Metrom, tribu- 
Iubitorii fotba-

La ora 16,00 ne îmbarcăm cu 
toții în mașini pentru a coborî 
în Brașov. Pe drum, îi arunc 
o vorbă lui Sandu Boo. îmi 
răspunde concis : 
voi juca cel mai 
din cariera mea

La stadionul 
nele sînt pline, 
lului din localitate așteaptă cu 
nerăbdare să-i vadă la lucru 
pe selecționabili și-i întîmpină 
cu căldură. înainte de apariția 
pe teren, antrenorul Vogi pre
cizează obiectivele care vor fi 
urmărite în jocul de azi : jena- 
rea adversarului,, marcajul și 
dublarea (în apărare), trecerea 
în atac, precizia paselor și 
cursivitatea acțiunilor, cu insis
tență la gol (la înaintare).

Din păcate, echipa brașovea- 
nă dă o replică modestă, ceea 
ce ii determină și pe selecțio
nabili să nu se întrebuințeze 
prea mult.

atmosfera cabinei
La pauză, în cabină, în timp 

ce masorul Tudose se ocupă de 
mușchii jucătorilor, antrenorul 
Vogi face observațiile de rigoa
re asupra evoluției echipei și 
anunță schimbările în formație. 
Văzîndu-se nesolicitat, Mocanu 
ia o mină tristă. Ciogli baci 
observă și îl consolează : „N-are 
rost să riscăm acum. E bine 
să te mai menajezi cîteva zile".

Jucătorii înlocuiți rămîn în 
cabină pentru dezechipare. Res- 
pectîndu-și promisiunea, Năs
turescu ne explică motivul 
schimbării sale : „In ultimele 
zece minute ale reprizei am 
simțit din nou dureri. Nu mă 

momentană, provocată de 
programul prea încărcat, in
tern și internațional, din a- 
cest sezon. La unii dintre ju
cători, această uzură este mai 
pronunțată, la alții mai pu
țin. Cred, insă, că nu este bine 
să mergem cu aprecierile 
pînă la exagerarea acestor 
deficiențe, mai mult sau mai 
puțin normale. Se știe că, la 
noi, jucătorii n-au o formă 
bună prelungită, că ei mani
festă frecvente fluctuații. Dar 
iot atît de bine știm că, chiar 
și pentru cei cu o formă mai 
slabă, anumite meciuri pot fi 
stimulatoare, le pot descoperi 
energii nebănuite. Or, partida 
de la Lausanne are, prin în
săși miza ei decisivă, un a- 
semenea rol stimulator și nu 
ne indoim că toți componența 
echipei noastre se vor mobi
liza la maximum cu acest 
prilej.

Noi, însă, n-am lăsat ca lu
crurile să meargă de la sine. 
Am ales ca loc de pregătire 
Poiana Brașov tocmai pentru 
că am urmărit ca șederea aici 
să aibă un scop reconfortant.

Dispunem de condiții foarte 
bune, pe care nu le-am fi gă
sit la Snagov sau în alte 
locuri. Sintem convinși că zi
lele pe care le petrecem în a- 
ceastă stațiune: vor asigura 
prospețimea necesară jucăto
rilor, la data meciului cu EL 
veția.

— Pe lingă scăderile de 
formă despre care am vor
bit, s-au produs în ultima 
vreme și unele accidentări 
în rîndurile selecționabili
lor, cum ar fi, de pildă, a- 
ceea a lui Ghergheli. Ce so
luții preconizați pentru aco
perirea actualelor și even
tualelor indisponibilități ?
— Absenta lui Ghergheli 

este cea mai importantă pier
dere pentru noi, fiindcă s-a 
produs într-un compartiment 
esențial al echipei. Pentru în
locuirea lui, ne-am gîndit la 
cîteva soluții, dintre care cea 
mai potrivită ni se pare aceea 
cu Radu Nunweiller. Deși a- 
cesta a început mai tîrziu 
pregătirile, ca urmare a ope
rației pe care a suferit-o, cre- 

Deleanu și Dinu profită de momentele de răgaz pentru a-și 
pregăti viitoarele examene

pot angaja total în joc și din 
această cauză sînt pesimist în 
privința introducerii mele în 
partida de la Lausanne".

Dan ne oferă, la rîndul lui, 
o explicație a ieșirii sale din 
joc : „Mă simt obosit, îndeosebi 
din punct de vedere psihic. 
Caut în aceste zile să mă re
laxez cit mai mult. Sper, însă, 
ca miercuri să fiu în plenitu
dinea forțelor".

Masorul Tudose ne furnizea
ză în continuare unele amănun
te privind domeniul său de, ac
tivitate. Aflăm, astfel, cine și 
cît mai trebuie să scadă în 
greutate, care dintre jucători 
îl solicită mai mult. Ascultîn- 
du-1 și văzîndu-1 la lucru, ne 
dăm seama cît de necesară și 
utilă este munca depusă de a- 
cest om pentru refacerea muș
chilor jucătoiilor, dar nu de 
puține ori și a moralului, a în
crederii lor în posibilitățile pro
prii.

După încheierea meciului de 
verificare, solicităm o ultimă 
declarație lui Dumitrache. La- 
conio ca de obicei, talentatul 
înaintaș dinamovist ne spune : 
„Va fi un meci greu la Lau
sanne, un meci al nervilor. Tre
buie să mergem la victorie. In 
ceea ce mă privește, știu că am 
un adversar greu de depășit, 
Tacchella. Dar ca orice om, 
face și el greșeli. Așa că...".

Gestul
La ieșirea 

despărțim cu 
de tricolorii 
din nou în Poiană, noi pornim 
spre București. înainte de ple
care, Dan ne roagă să ducem

din stadion, ne 
o urmă de regret 
noștri. Ei urcă

pa<j. ® 3-a

dem că va reuși să se pună In 
scurt timp la punct, astfel ca 
în ziua meciului să dea ran
damentul așteptat. Un semn 
de întrebare îl constituie aripa 
dreaptă. Năsturescu, resimțin- 
du-se de pe urma unei dis- 
tenzii de mușchi. (N.A. ulte
rior, am aflat că s-a și re
nunțat la serviciile înaintașu
lui rapidist). Nu știm încă la 
această oră. (N.A. joi 8 mai). 
cum se prezintă Ionescu și 
dacă putem conta pe el. Deci 
trebuie să ne preocupăm tn 
aceste zile pentru a găsi so 
luțiile de rezervă cele mai 
potrivite.

— Cînd va fi stabilită 
formația definitivă pentru 
meciul de la Lausanne ?
— Vom fi, probabil, în mă 

sură să facem acest lucru du 
minică seara, după jocul de 
verificare pe care îl vom sus 
ține la București, în compa
nia echipei de tineret a Pro 
greșului.

— Cum va aborda echipa 
noastră importanta confrun 
tare de la 14 mai ?
— Nu vizăm un așa-zis „re 

zultat onorabil", ci mergem 
de astă dată, cu gindul la vic
torie, care ne-ar deschide 
porți largi spre turneul final 
din Mexic. Pentru aceasta, 
jocul global al echipei va f> 
orientat spre ofensivă, spre 
gol, fără însă a neglija apăra 
rea. Vom căuta să imprimăm 
jocului un ritm viu, vom ac
ționa in viteză și vom forța 
situațiile de gol. Așteptăm 
mai mult ca de obicei, intr-un 
șoc în deplasare, de la înain
tași, care trebuie să creeze 

: probleme apărării adverse. 
Trebuie neapărat să înscriem, 
de acest lucru depinzînd reu 
șita sau nereușita obiectivu
lui cu care plecăm în Elveția. 
Echipa gazdă nu constituie 
în ciuda unor rezultate bune, 
un adversar față de care noi 
să n-avem șanse. E necesar, 
însă, să facem totul ca să le 
fructificăm.

— După cum se știe, 
partida de la Lausanne se 
va desfășura la lumina re
flectoarelor. Va constitui a- 
ceasta un handicap pentru 
naționala noastră ?
— Nu ,$i la Paris am jucat în 

aceleași condiții, iar nocturna 
n-a creat nici un fel de pro
bleme jucătorilor noștri. Așa 
incit, nici la Lausanne nu ne 
facem nici un motiv de în
grijorare în această privință.

soției sale buchetul de flori 
primit la meciul de azi, în ca
litate de căpitan al echipei. Un 
gest foarte frumos al fundașu
lui rapidist, pentru care îi a- 
cordăm toată stima noastră.

Timp de peste trei ore, pîna 
în Capitală, am avut un înso
țitor extrem de agreabil : Lu- 
cescu. A doua zi dimineața, II 
aștepta examenul la facultate. 
Dar, bineînțeles, că pe drum am 
discutat tot despre fotbal, des
pre meciul cu elvețienii...

P.S. Aflăm în ultimul moment 
că s-a renunțat la Năsturescu 
și Mocanu, aceștia nefiind apți 
de joa din punct de vedere me
dical.

Azi, în nocturnă, 
pe „Republicii"

reprezentativ 
un ultim joc

Lotul 
face azi 
de antrenament înain
tea plecării sale în El
veția întîlnind echipa 
de tineret Progresul.

Meciul se desfășoară 
la lumina reflectoarelor, 
pe stadionul Republicii, 
cu începere de la ora 
20,00.

Materiale realizate de C. FIRANESCU
Fotografii de A. NEAGU



„CUPA DAVIS"

România conduce cu 2-1
(Urmare din pag. I)

la 3—4. Au fost cîteva schim
buri frumoase de mingi răs
plătite cu aplauze. Românii 
cîștigă la limită printr-un ul
tim ghem în care cuvântul 
cel mai greu l-a avut Țiriac.

Finalul, cum am mai spus, 
n-a avut istoric. Egiptenii se 
resemnaseră. El Shafei căuta 
să rezolve doar cîteva dueluri 
personale cu adversarii săi, 
dar replica primită a fost ne
cruțătoare. Setul revine cup
lului nostru la zero. Rezul
tat : Năstase, Țiriac—El Sha
fei, El Sonbol 
6—0.
.într-un meci 

(Mărmureanu a 
Hassanein cu 6—4, 6—1.

Astfel, după două zile, 
prezentativa României condu
ce cu 2—1. Azi după-amiază, 
de la ora 14,30, pe terenul 
Progresul, este programat 
primul meci de simplu: Țiri
ac—El Sonbol- în continuare, 
un meci de mare atracție. Ilie 
Năstase—El Shafei. Sperăm 
însă că pînă la partida din
tre cei doi campioni, echipa 
noastră va fi calificată.

6—3, 6—1,

amical, 
dispus

P. 
de

re-

Monte Carlo : Monaco-Bul
garia 1—1; Genova: Italia— 
Belgia 2—1 (dublul belgian 
Drossart, Hombergen a dis
pus de Crotta, Marzano cu 
6—2, 6—3, 7—5); Cork: Irlan
da—Luxemburg 2—0; Co
penhaga: scorul meciului Da
nemarca—Cehoslovacia con
tinuă să fie 1—1 (la dublu: 
Kodes, Kukal—Leschly, J. Ul
rich 8—6, 0—1 întrerupt).
GRUPA B: Lisabona: Portu
galia—Israel 0—2 (Lagos— 
Stabholtz 2—6, 3—6, 0—6; 
Pinto—Davidman 2—6, 6—4, 
6—3, 5—7, 3—6); Atena: Gre
cia—U.R.S.S. 0—2 (Gavnlidis 
—Metreveli .0—6, 1—6, 1—6; 
K+logheropoulos—Lejus 7—5, 
6—3, 4—6, 2—6, 0—4 aban
don); Oslo: Norvegia—Aus
tria 0—2; Maribor: Iugosla
via—Franța 0—1 (Jauffret— 
Spear 6—3, 6—2, 6—1).

în turneul de la Magdeburg

R.D. Germană-Românîa
ALTE REZULTATE 5-1 la polo

în alte meciuri pentru „Cu
pa Davis" (zona europeană): 
GRUPA A: Koln: R. F. a 
Germaniei—Noua Zeelandă 
2—0; Ziirich: Elveția—Anglia 
0—1; Varșovia: Polonia—Un
garia 1—0 (Gasiorek—Szoke 
7—9, 6—4, 7—9, 6—0, 6—2; 
Rybarczyk—Gulyas 6—4, 6—4, 
2—1, partida s-a întrerupt 
din cauza întunericului);

un 
2—0, 
dife-

Echipa de rugby a Șan
tierelor Navale Oltenița va 
participa «ăptămîna viitoa
re la un turneu programat 
în R. D. Germană, alături 
de alte 4 formații de club. 
Rugbyștii români vor pă
răsi Capitala luni dimi
neața.

MARIN VOICU
coresp.

MAGDEBURG. 10 (prin telefon). 
In cel de al doilea meci susți
nut în cadrul turneului interna
țional de polo ce se desfășoară la 
Elbeschwimmliallo din localitate, 
reprezentativa României a întîlnit 
puternica formație a R.D. Ger
mane. Gazdele au fost net supe
rioare, cîștigînd partida la 
scor sever : 5—1 (2—0, 0—0, 
1—1). Este cea mai mare
rentă realizată de sportivii ger
mani în istoria celor 32 de partide 
directe între cele două echipe.

Selecționata R. D. Germane a 
fost penalizată cu 3 eliminări, 
dar jucătorii români nu au reali
zat decît un singur gol prin Popa. 
Și echipa gazdă a beneficiat de 
două situații de „om în plus“, pe 
care nu le-a putut fructifica, 
toate cele 5 goluri marcate de 
Schuller (3), Lange și Hermans 
datorîndu-se unor acțiuni rapide 
și spectaculoase.

H. Bauwens (Belgia) a condus 
următoarele formații : ROMANIA: 
Cheta (Scurei) — Zahan, Popa, 
Szabo, Firoiu, Novac, Mihăilescu, 
Culineac, Zamfirescu, M. Popescu; 
R. D. GERMANA: Fehn — Hohne, 
Herzog, Rund, Lange, Schuller, 
Zein, Hermans.

In deschidere, echipa Italiei și 
selecționata orașului Magdeburg 
au terminat la egalitate : 5—5.
Jucătorii români vor întîlni în 
ultimul meci, duminică după-a
miază, selecționata Magdeburgu- 
lui.

Â X a ediție a Cursei Munților
{Urmare din pag. 1)

rilor finale. în prima etapă a 
zilei (Sinaia. Brașov, Poiana 
Brașov — 57 km) am asistat 
la cîteva zvîcniri — acțiuni de 
scurtă durată, inițiate de Gera, 
Jon Cosma II și Ciocan — 
dar plutonul s-a selectat abia 
pe urcușul de 12 km spre Po
iana. Deși ritmul n-a fost prea 
■rapid, în grupul fruntaș au ră
mas numai 22 de alergători 
care și-au disputat sprintul 
final. După o furtunoasă bă
tălie, Moravec a cîștigat lo
cul I, reprimindu-și astfel tri
coul galben pe care i-1 ceda
se pentru 24 de ore lui Va- 
sile Tudor. Clasament: 1. Mo
ravec a parcurs 57 km 
1 h 25:55 ; 2. O. Ulm ; 3. 
Tudor; 4. V. Rățoi ; 5. 
Gearcans ; 6. A. Kaslanskas
același timp. După o scurtă 
pauză, cicliștii au luat startul 
în etapa a 5-a, ultima, Bra
șov — Sinaia, 45 km. O ploaie, 
la început temperată apoi to
rențială, a liniștit deplin spi
ritele. Urcușul serpentinelor 
Timișului n-a făcut prea mul
te „victime". Cățărarea din 
Predeal a fost cîștigată de 
Marek, urmat de Bartonicek 
și Moravec. Sprintul de la'Si

în 
V. 
P.

naia a adus prima satisfacție 
echipei 
O. Ulm. 
men tul : 
45 km
Dlouhi ; 3. P. Gearcans ; 4. V. 
Tudor ; 5. V. Moravec ; 6. A. 
Kaslanskas — același timp.

Clasament general indivi
dual final : 1. V. Moravec
(Ruda Hvezda Plsen) 10 h 
04:45 ; 2. V. Tudor (Dinamo t 
București) la 26 sec ; 3. N. Ciu- 
meti (Dinamo I București) la 
47 sec ; 4. A. Bartonicek (Ruda 
Hvezda Plsen) la 47 sec ; 5. St. 
Suciu (Dezrobirea Brașov) ia 
1:27 ; 6. P. Gearcans (Dinamo 
Moscova) la 1:50 ; 7. J. Marek 
(Ruda Hvezda Plsen) la 3:05 ; 
8. O. Ulm (Dinamo Moscova) 
la 3:07 ; 9. N. Gorelov (Dina
mo Moscova) la 3:52 ; 10. Al. 
Sofronie (Dinamo I București) 
la 4:16. Clasament final al că
țărătorilor : 1. V. Moravec
20 p, 2. A. Bartonicek 19 p, 
3. J. Marek 15 p. Clasament 
general final pe echipe: 
1. Ruda Hvezda Plsen — 
30 h 16:48 ; 2. Dinamo I Bucu
rești la 2:42 ; 3. Dinamo Mos
cova la 3:18 ; 4. Dinamo II 
București la 25:34 ; 5. Steaua I 
București la 41:30.

sovietice : învingător 
Iată, de altfel, clasa- 
1. O. Ulm a parcurs 
în 1 h 12:08; 2. F.

Corespondenfâ specială din Ziirich

„Repetiția generală" a

ziarele de sîm-

Mario

Vuilleumier*

în lotul națio- 
accidentat, se- 

dormit desigur

două amă- 
miercuri în- 
(ora 21,30— 
In Elveția 
în prezent

Paul BETSCHART
redactor la „Suisse Sport

Information11

fotbaliștilor elvețieni

Prosperi trimite balo
nul în corner.

Repetiția generală a fotba
liștilor elvețieni pentru me
ciul de miercuri de la Lau
sanne a avut loc vineri seara, 
o dată cu desfășurarea eta
pei de campionat. Pentru Er
win Ballabio, ca și pentru 
membrii federației o singură 
preocupare : comportarea ju
cătorilor elvețieni și integri
tatea lor corporală. Adică, 
nici un jucător să nu se ac
cidenteze, spre a fi disponi-

bil pentru meciul de miercuri 
seara. In noaptea de vineri, 
cînd lui Ballabio i s-a comu
nicat că nici unul dintre cei 15 
pe care-i desemnase cu cîteva 
zile în urmă 
nai nu a fost 
lecționerul a 
fără griji...

In plus, din 
bătă dimineața Erwin Balla
bio a luat cunoștință și de 
forma jucătorilor pe care in
tenționează să-i utilizeze in 
partida cu România. Cea mai 
mare bucurie a avut-o, fără 
îndoială, cînd a citit că Rene 
Quentin, extrema de la F.C. 
Ziirich, a arătat o formă de 
zile mari. In jurul impetuo
sului atacant s-au purtat în 
ultima vreme multe discuții. 
S-a spus că omul nr. 1 din 
atacul formației din Ziirich 
trece printr-o acută criză și 
că selecționarea lui este des
tul de riscantă. Totuși, Balla
bio a insistat asupra introdu
cerii' lui Quentin în lot, iar 
acum, după ce s-a aflat că 
omul care a înfruntat atitea 
controverse a fost cel mai

bun de pe teren, discuțiile în 
jurul acestui caz s-au potolit. 
Deci, atenție la Quentin !

Introducerea lui Prosperi 
în echipă este încă incertă. 
Vineri, Prosperi, portarul de 
la Lugano, a arătat multă ne
siguranță și o accentuată ner
vozitate. In schimb, celălalt 
portar, Kunz (F.C. Basel), a 
fost la înălțime în partida pe 
care echipa sa a cîștigat-o cu 
5—0 în fața formației La 
Chaux de Fonds. P. Stierli 
(F.C. Zurich), unul din jucă

torii de bază de la mijlocul 
terenului, nu a strălucit, așa 
incit se pare că el a ieșit din 
echipa pe care o preconizează 
Ballabio. înlocuitorul a fost 
găsit numaidecît în Chapuisat 
(F.C. Lausanne), care joacă pe 
teren propriu și dorește, de
sigur, să se evidențieze în fața 
propriului său public.

In încheiere, aș vrea să vă 
dau formația probabilă: 
Prosperi (Kunz) — Ramseier 
(Weibel), Michaud, Tacchella, 
Chapuisat — Kuhn, Signorelli,

Odermatt — 
Kiinzli, Quentin.

Și acum încă 
nunte, meciul de 
cepe la ora 20,30 
ora României), 
temperatura este 
destul de scăzută : sîmbătă la 
prînz timpul era noros și re
lativ rece iar prognoza anunță, 
în continuare, ploi.

zx

SURPRIZE IN „CUPA MAMAIA"
CONSTANȚA, 10 (prin tele

fon). — Regata a IlI-a a fost 
neprielnică la finn, în special 
protagoniștilor Gheorghe Ni- 
colcioiu și M. Dumitriu care 
au abandonat. Nu au lipsit 
nici răsturnările, deși vîntul 
nu a depășit forța de 4, ceea 
ce denotă o slabă pregătire a 
multora dintre concurenți.

la plecare, un pluton 
din Rieck (R.D.G.), 

Purcea (România),

Selecționata de baschet 
din nou învingătoare

a Capitalei 
în Polonia

încă de 
format 
Enopian,
Vasiliu (C.N.U.) se angajează 
într-o dispută foarte aprigă, 
distanțîndu-se, dar spre sur
prinderea tuturor regata este 
cîștigată de Kemal (Turcia), 
care prinde un filon prielnic 
și își depășește adversarii di- 
recți. La această clasă, după 
trei regate conduce E. Eno
pian (R) cu 5,7 p.

La F D sportivii bulgari M. 
Alexandrov și M. Ivanov — 
foarte bine pregătiți tehnic și 
tactic — s-au impus din nou, 
sosind cu două lungimi de 
barcă înaintea echipajului 
constănțean Mihai Stănescu și 
Dumitru Ene. Sportivii bul
gari se află pe primul loc în 
clasament cu 0 p.

C. POPA
coresp. principal

Al doilea seminar internațional
tele, 
pai-

VARȘOVIA, 10 (prin 
fon). — Cele opt echipe 
ticipante la a IV-a ediție a' 
„Cupei Păcii" și-au continuat 
întrecerea în cadrul grupelor . 
A (selecționata București, 
Wiessenschaft Leipzig, Video
ton Szekesfehervar, ZNICZ 
Varșovia) și B (Estonslaniec

Tallin, SISO Copenhaga, ASZ 
-Varșovia, Polonia Varșovia), 
urmînd ca duminică să-și 
dispute meciurile pentru sta
bilirea clasamentului final (lo
cul I din seria I cu locul I 
din seria a Il-a ș.a.m.d.).

Formațiile din prima grupă 
au evoluat în localitatea 
Pruszkow (20 km de Varșo
via), într-o sală foarte fru-

moașă. Reprezentativa Bucu- 
reștiului a întîlnit tînăra echi
pă ZNICZ, pe care a învins-o 
cu 97—40 (40—18). Alte re
zultate : Wiessenschaft — Vi
deoton 67—62, Videoton — 
ZNICZ 72—51. în grupa B : 
Estonslaniec — SISU 83—42, 
ASZ — Polonia 64—52, ASZ — 
Estonslaniec 67—64, Polonia — 
SISU 59—31.

al filmului sportiv
MADRID, 10 (Agerpres). — 

La Madrid va avea loc îțitre 
21 și 24 mai al doilea semi
nar internațional al filmului 
sportiv. La acest seminar vor 
participa delegații sportive 
din Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Franța, Ita-

lia, Irlanda, Olanda, Norve
gia, Polonia. Printre filme
le care vor fi prezentate fi
gurează și documenta’rul so
vietic „Natalia", dedicat cele
brei gimnaste Natalia Kucins- 
kaia.

Rezultate bune ale
aileților la aruncări

r

Cu prilejul unei reuniuni atle
tice, care a avut loc la Buda
pesta, Ferenc Tegla a stabilit 
un nou record al țării sale în 
proba de aruncarea discului cu 
o performanță de 61,70 m. Ve
chiul record era de 60,78 m și 
aparținea aceluiași sportiv. La 
feminin, Judith Stugner a arun
cat discul la 56,66 m.

★
în cadrul concursului de atle

tism desfășurat la Kassel (R.F. 
a Germaniei), atletul vest-ger- 
man Fahsl a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu un 
rezultat de 69,36 m. Spielvogel 
s-a clasat pe primul 
tura in înălțime, cu

loc la sări-
2,10 m.

★
mondial laFostul recordman 

aruncarea discului, cehoslovacul 
Ludvik Danek, și-a făcut re
intrarea la Brno. El a cîștigat 
această probă, obținind un re
zultat de 61,94 m.

NEW YORK, 10 (Agerpres). 
Selecționata masculină de 
baschet a U.R.S.S. va între
prinde un turneu de 8 me
ciuri în S.U.A. Primul joc va

va evolua peste Ocean
avea loc la 21 iunie în ora
șul Memphis. Apoi baschet- 
baliștii sovietici vor evolua la 
San Diego, Las Vegas, Phoenix 
și New York.

■

ÎN TURNEELE FINALE DE VOLEI
masculin: CAMPIOANA SE VA DECIDE EA CEOJ FEMININ

A
ECHIPA DE TINERET 

ROMÂNIEI A TERMINAT 
EGALITATE ÎN U.R.S.S.

LA

echipa 
a ter- 
cu se-
R.S.S.
Loso- 

Neagu

ningrad 2—0 ; Neftianik Baku
— Zaria Lugansk 1—1 ; Pahtakor 
Tașkent — Kairat Alma Ata 
1—0 ; Torpedo Kutaisi — Di
namo Tbilisi 0—0 ; Dinamo 
Minsk — Lokomotiv Moscova 
1—0 ; Ararat Erevan — Cemo- 
moreț Odesa 0—0 ; Dinamo Kiev
— S.K.A. Rostov pe Don 2—0 ; 
Dinamo Moscova — Ț.S.K.A. 
Moscova 0—0.

Handbalul este un sport 
dinamic, plăcut și produce 
emoții atît jucătorilor cit și 
spectatorilor, atunci cînd se 
lansează un șut la poartă. Fo
tografia de mai sus este eloc
ventă în acest sens și a 
făcută la un meci derby 
campionatul Ungariei : 
pești Dozsa (jucătorii în 
couri vărgate) — Honved 
dapesta.

fost 
din 
Uj- 
tri- 
Bu-

TOM OKKER

Ziua a 3-a a programat par
tide decisive pentru stabili
rea ierarhiei, chiar înainte de 
desfășurarea returului. Deși 
susținuți frenetic de galerie, 
studenții de la Politehnica 
Galați au avut un început, 
slab, în meciul cu Rapid, ce- 
dînd primul set la 5. în con
tinuare, însă, ei și-au revenit 
complet, practicînd același 
joc foarte bun ca în partida 
anterioară, impunînd"-se ho
tărît și răpind astfel orice 
speranță giuleștenilor. Vic
torie la 9. Apoi, un set cîști
gat și mai categoric, cu 15—2! 
Setul 4, care avea să lie și 
ultimul, ne-a făcut — pentru 
o clipă — să ne reamintim 
de același set din partida cu 
Dinamo. Studenții conduc cu 
14—7, dar un moment de 
slăbiciune aduce pe tapidiști 
la 14—13. Balanța a bătut în 
cumpănă cîtva timp și... vic
torie, cu 15—13 pentru gălă- 
țeni. Așadar : 3—1 (—5, 9,
2, 13) pentru Politehnica. Ea 
nu mai poate pierde, teoretic, 
locul 3.

Au jucat : POLITEHNICA ! 
Udișteanu (Coțoveanu), Pădu- 
raru (Păcurariu), M. Popa 
(Dobre), Mânu, Szocs (F.iben- 
schultz), Ozun (G. Popescu) 
— întreaga echipă trebuie feli
citată : RAPID : Drăgan, Pen- 
ciulescu (Mincevj, Costinescu 
(ParaschivescuX Cristian (Hu- 
poiu), Cătălin, Dumitrescu. Au

arbitrat Ero. Costoiu 
linschi.

A urmat partida 
Steaua. O victorie 
vistă ar fi hotărît 
locul întîi. Dar,

Dinamo- 
dinamo- 
definitiv 

după ce 
Steaua cedează ușor primul
set la 5, ea și le adjudecă 
într-o manieră spectaculoasă 
pe următoarele la : 12, 14, 6 
Așadar, scor final 3—1 (—5, 
12, 14, 6) pentru Steaua, iar 
soarta locului întîi va fi decisă 
în partida retur de la Cluj 
A fost poate cel mai frumos 
joc al turului, ambele echipe 
făcînd risipă de energie pen 
tru a cîștiga. Au jucat : DI
NAMO : Tîrlici (Dumănoiu). 
Corbeanu 
Schreiber,
Cozonici,
Bartha.
Rauch (Rotaru), Iorga (Crețu), 
Stamate, Cristiani. Au arbi 
trat foarte bine I. Covaci și 
N. Beciu.

Emanuel FANTANEANU

BACAU, 10 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru) Antecedentele 
recomandau partida Farul—Ra
pid ca un prilej facil de „rotun
jire" a setaverajului feroviare
lor. Pe teren, însă, lucrurile s-au 
petrecut altfel, cele aflate la un 
pas de a pierde fiecare set fiind 
tocmai... campioanele, într-o e- 
videntă indispoziție de joc. Și 
dacă voleibalistele de la Farul 
nu greșeau copilărește atacuri 
clare, în finaluri în 
avut avantaj, am fi 
nat astăzi o surpriză 
porții. Constănțencele 
dut, însă, în momente
permițînd adversarelor lor să-și 
revină și să acumuleze punc
tele victoriei. Deci 3—0 (13, 14, 
11) pentru Rapid. Sub aspect 
tehnic s-au comis multe gre
șeli de ambele părți, iar arbi
trul principal, I. Armeanu, a 
fost nedecis și neatent.

In vedeta cuplajului, echipele 
Dinamo București și Penicilina 
lași au început jocul în urmă
toarele formații : Dinamo : 
Popescu, Bogdan, Constantines-

care au 
consem- 
de pro- 
au pier- 
decisive,

(Smerecinschi),
Papugiu (Oros). 

Stoian ; STEAUA : 
Poroșnicu (Bînda),

cu, Iliescu (Nodea), Șorban, 
Gheorghiescu. Penicilina : Za- 
bara (Stănciuiescu), Goia, Itu, 
Dobrescu, Chirițescu, Căunei.

în sfîrșit, meciul dintre 
Penicilina și Dinamo, ce se 
înfruntau într-o partidă deci
sivă. Ca și în fața Rapidului, 
ieșencele au început bine, ad- 
judeeîndu-și primul set, la 11, 
în 41 minute de joc, exce
lent și epuizant. Setul urmă
tor, la fel de frumos, este 
cîștigat de Dinamo la 6. In 
seturile 3 și 4, extraordinar 
de disputate, au cîștigat, pe 
rînd, Penicilina, cu 16—14, 
(după un final palpitant) și 
Dinamo cu 15—13. In setul de
cisiv dinamovistele, cu o pregă
tire fizică superioară, s-au im
pus, cîștigînd la 6. Și, cu aceasta, 
victoria cu 3—2 (—11, 6, — 14, 
13, 6), în două ore 
minute. Au arbitrat 
și St.

în
48 p,
46 p

Jucînd la Zaporoje, 
de tineret a României 
minat la egalitate (1—1) 
lecționata similară a 
Ucrainiene. Au marcat : 
kovski (min. 10) și 
(min. 57).

® In preliminariile C. M. de 
fotbal (grupa a 7-a) : R. F. a 
Germaniei — Austria 1—0 (0—0) 
la Nilrnberg. A marcat Muller 
în min. 88.

9 In campionatul interbri- 
tanic : Ia Belfast, Irlanda de 
nord — Țara Galilor 0—0.

® Aflată în turneu în Bel
gia, echipa vest-germană Stutt
gart a jucat la Liăge cU forma
ția locală Standard. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 2-1 (2-1).

® Duminică, în cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial de fotbal, se vor desfășura 
două meciuri. Echipa Sudanului 
va întîlni pe cea a Etiopiei, iar 
selecționata S.U.A. va juca in 
compania echipei statului Haiti- 
De remarcat că în primul joc, 
Haiti a obținut victoria cu sco
rul de 2-0.

• Rezultate înregistrate în 
campionatul unional de fotbal : 
Torpedo Moscova — Zenit Le-

Petrosian
ÎNVINGĂTOR

și 20 de 
C. Pitaru

Stănescu.
clasament:

Rapid 47 p, 
și Farul 38 p.

Aurelian BREBEANU

Dinamo
Penicilina

LA CANOTAJ FEMININ FOND

reduce din scor!
IN JAPONIA

4^-51/2

Meciul pentru titlul mondial 
masculin de șah dintre marii 
maeștri sovietici Tigran Petro
sian și Boris Spasski a continuat 
la Moscova cu partida a 10-a. 
Petrosian a obținut victoria la 
mutarea 38. în prezent, scorul 
este favorabil lui Spasski cu 
5'/2—4’A puncte. Cea de-a 11-a 
partidă se va disputa la 12 mai.

TOKIO, 10. — Turneul in
ternațional de tenis rezervat 
jucătorilor profesioniști, care 
s-a disputat la Tokio și Osa
ka, a fost cîștigat de olan
dezul Tom Okker, care în ul
timul joc l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe australianul Roy 
Emerson. Pentru locurile 3—4, 
Rod Laver (Australia) l-a în
trecut cu 4—6, 6—2, 6—4 pe 
B. Bucholtz (S.U.A.). La fe
minin, turneul a revenit jucă
toarei engleze Ann Jones- 
Haydon.

THfX- 7HfX- TELEX- TELEX

Farul la Salonic.
Panseraikos

la Constanta

Cea de-a doua etapă a Turu
lui Romandiei, disputată în
tre Leytron și Friburg a fost 
cîștigată de ciclistul Adorni, 
campion al lumii. El a acope
rit distanța de 218 km în 6 h 
34:54,0. în clasamentul gene
ral individual continuă să con
ducă italianul Ugo Colombo.

4 TITLURI DIN 51
actuală, clubul con- 

Farul își pregătește 
programul de jocuri

Finișul echipelor 
de șah

CLUJ, 10 (prin telefon). — Cu 
o rundă înaintea încheierii finalei 
campionatului republican de șah 
pe echipe, în frunte se află Con
structorul Buc. cu 16 p, urmată 
de Electronica Buc. — 14 p. Cele 
două echipe fruntașe se întîlnesc 
în partidă decisivă pentru pri
mul loc. Pe locul trei — C.P.M. 
București 11 p. Aceste trei echipe 
își dispută primele locuri și în 
clasamentele formațiilor mascu
line și feminine. (T. BARA — co
respondent).

TIMIȘOARA, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Oaspete nepoftit, ploaia a îm
pins programul naționalelor de 
fond de sîmbătă după-amiază 
spre noapte. Disputatele între
ceri de pe Bega au dat, însă, 
uitării acest incident, înscriind 
în schimb pe răbojul compe
tiției dominarea netă a skifiș- 
tilor de la Clubul nautic uni
versitar București, cîștigătoa- 
re„ a 4 din cele 5 trofee. Suc
cesul prevăzut, de altfel, a fost 
sporit de surprinzătoarea vic
torie a Cristei Kloos asupra a 
3 componente ale lotului re
prezentativ al țării: Ioana 
Tudoran — campioană euro-

peană, 
Georgeta Hristea. 
vingătoarea a marcat o seri
oasă opțiune pentru echipa 
națională. Dar. iată rezulta
tele principale pe cei 5 km . 
8+1: 1. C.N.U. (Eleonora Dra- 
gomir, Viorica Crețu, George
ta Ciomîrtan, Mihaela Bocriu, 
Maria Speteanu, Maria Serbu, 
Hortensia Jucotinschi, Iuliana 
Dan + Mariana Stoicescu; 
23 : 06,0 ; 2. C.N.U. 24 : 07,7 ; 
3. Polit. Tim. 26 : 08,10 ; 4+1 v: 
1. C.N.U. (Stana Tudor, Lu
minița Olteanu, Teodora Un- 
taru, Garoafa Cantemir + 
Elena Giurcă) 22 : 08,8 ; 2. Vo
ința Buc. 22:27,7; 3. Polit.

Elisabeta Vorindan și 
Astfel, în-

Tim. 26 : 25,8 ; 2 vîsle : 1. 
U.T.A. (Iuliana Nemeth, Elisa
beta Lazăr) 24 : 19,8, 2. Voința 
Tim. (Doina Bărdaș, Mitana 
Botez) 24 : 42,2, 3. Voința Arad 
25 :10,9 ; simplu : 1. Crista
Kloos (C.N.U.) 28 : 08,4, 2. Ioa
na Tudoran (Din.) 28 : 21,5, 3. 
Elisabeta Vorindan-Urian (Vo
ința Tim.) 28:23,4; 4+1: 1. 
C.N.U (Doina Balașa, Elena 
Necula, Marioara Sîngiorzan, 
Marina Mocioacă + M. Stoi
cescu) 25 : 13,2, 2. Voința Buc. 
26:13,3, 3. C.N.U. 27:06,0.

Neagoe MARDAN

I>a ora 
stănțean 
cu grijă 
amicale internaționale pentru 
perioada de după campionat. 
O serie de tratative cu echi
pe străine a fost încheiată. 
Printre aceste formații figu
rează și una din Grecia, mai 
precis din Salonic. Pentru da
ta de 22 iunie, Farul urmea
ză să se deplaseze la Salo
nic, unde va întîlni echipa lo
cală Panseraikos. în revanșă, 
formația elenă va evolua la 
Constanța între 6 și 13 iulie, 
în cadrul unui turneu organi
zat de Farul. La acest turneu 
va lua parte și o echipă vest- 
germană, probabil Wupper- 
taler S.K., precum și Steaua 
sau Petrolul (care din ele va 
accepta invitația) și, firește, 
Farul.

In semifinalele probei de sim
plu din cadrul concursului in
ternațional de tenis de la 
Guildford, Crealy (Australia) 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe 
Barret (Anglia). în finala pro
bei feminine se vor întâlni 
Melville (Australia) și Court 
(Australia).

Competiția ciclistă „Criteriul 
d’AulHay-Sous-Bois“ s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
belgian Eric de Vlaeminck 
cronometrat pe distanța de 
72 km eu timpul de 1 h 40:23,0 
(medie orară 43,035 km). La 
6 secunde de învingător a so
sit un pluton masiv de cicliști 
printre care se aflau belgie
nii Godefroot, De Loof și fran
cezul Raymond Poulidor.

La Toulouse s-a desfășurat în
tâlnirea internațională de bas
chet dintre selecționatele mas
culine ale Franței și Iugosla
viei. Victoria a revenit bas- 
chetbaliștilor iugoslavi cu 
scorul de 62—48 (36—25).

La Buenos Aires, boxerul ar
gentinian Nicolino Locche și-a 
păstrat titlul de campion al 
lumii Ia cat. semiușoară în- 
vingîndu-1 la puncte, după 15 
reprize, pe șalangerul său Car
los Hernandez (Venezuela).

europene de
loc între 15 și

La Trento s-a disputat întîl- 
nirea internațională masculină 
de baschet dintre echipele Ita
liei și Elveției. Baschetbaliș- 
tii italieni au obținut victoria 
cu scorul de 79—34 (35—12).

Campionatele 
judo vor avea
18 mai în orașul belgian 
Ostende. La' campionate par
ticipă aproape 300 de luptă
tori, reprezentând 19 țări. Me
ciurile vor avea loo simultan 
pe trei saltele, într-o sală cu 
o capacitate de 2 400 de locuri.
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