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PREȘEDINTELE CN.E.F.S.ZI PÎNĂ LA MECIUL CU ELVEȚIA ÎNAPOIAT

pe echipe

TRADIȚIILE |
A

iTrimisul nostru special, CONSTANTIN FIRĂNESCU

I

SA SALVAM |
timpul, in goana lui impasi- 

continuă, poate da un lustru

devorate mârci de noblețe, tra
dițiile unui popor sînt o măr
turie a civilizației, reflectînd 
prețioasa patină a timpului, 
care adaugă an de an cercuri 
concentrice arborelui clădit de

campioana
națională de sahf » AIN

La Cluj a luat sfîrșit cam
pionatul național de șah pe e- 
chipe. Actuala ediție a fost 
net dominată de formațiile 
bucureștene. Puternicul colec
tiv al CONSTRUCTORULUI (V. 
Ciocîltea, P. Voiculescu, T. 
Stanciu, C. Botez, D. Ghizdavu, 
Alexandra Nicolau, Margareta 
Teodorescu și juniorul I. Ar- 
maș) a ciștigat toate întîlnirile 
susținute. Conform noului re
gulament, pe lîngă clasamentul 
general, s-au alcătuit două cla
samente separate — masculin 
și feminin. ■ în întrecerea băie
ților a triumfat Electronica, în 
cea a fetelor - - -
București. Iată 
competiției :

GENERAL : 1.
București 18 p (46 1/2), 2. Elec
tronica București 14 (46), 3.
C.P.M. București 13 (42 1/2), 4. 
Universitatea București 11, 5.
C.S.M. Cluj 9, 6. Constructorul 
Galați 7, 7. Crișul Oradea 7, 
8. Politehnica Brașov 6, 9. Me
dicina Iași 4, 10. Voința 
ghet 1.

MASCULIN (Clasamentul 
alcătuit conform vechiului 
tem, prin adiționarea punctelor 
realizate în fiecare meci) : 1. 
Electronica 321/2 p, 2—3. Con
structorul București și C.P.M.B. 
31 p, 4. Universitatea 28, 5.
C.S.M. 221/2, 6. Constructorul 
Galați 21, 7. Crișul 19, 8. Medi
cina 181/2, 9. Politehnica 14, 10. 
Voința 7 1/2.

FEMININ : l. Constructorul 
București 151/2, 2. Electronica 
14, 3. C.P.M.B. 111/2, 4. Poli
tehnica 9 1/2, 5—6. C.S.M. și Cri
șul 81/2, 7. Constructorul Ga
lați 8, 8. Universitatea 71/2, 9. 
Voința 4 1/®-, 10. Medicina 21/2. 
Intr-un număr viitor vom re- 

• venî cu amănunte și comen
tarii.

ULTIMA REGATĂ

DIN

b,CUPA MAMAIA"
CONSTANȚA, 12 (prin telefon). 

Ț*e uh vlnt de forța 2, pe lacul 
Siutghiol s-a desfășurat regata a 
e-a (ultima) din „Cupa Mamaia" 

r-la yachting. Lupta pentru primul 
loc la clasa finn a fost foarte 
Btrinsă, sfîrșitul cursei clarlflctnd 
situația in clasament. Iată sosi
rea in această ultimă regată : 1. 
P. Purcea, 2. E. Enopian, 3. M. 
Dumitriu. In urma omologării a- 
cestor rezultate^ punctajul șl cla
samentul final arată astfel : 1- 
P. Purcea (România) 22 p, 2. E. 
Enopian (R) 22,7 p, 3. V. Gherov 
(Bulgaria) 26,4 p, 4. M. Dumitriu 
(C.N.U.) 37,7 p.

La clasa F D. echipajul bulgar 
Alexandrov-Ivanov s-a Instalat In 
fruntea plutonului; ctștlgînd atît 
regata, cit și concursul. Clasa
mentul final : 1. M. Alexandrov- 
M. Ivanov (Bulgaria) 3 p, 2. I. 
Apostol-D.NlcoIescu (Electrica 
C-ța) 13,7 p, 3. M. Stănescu-D. 
Ene (Electrica C-ța) 19,7 p.

t
C. POPA — coresp. principal

transmite din Lausanne

CU FOTBALIȘTII ROMÂNI, IN TIMPUL
7 7

Fotbaliștii români cu cîteva clipe înaintea îmbarcării 
in avionul care-i va duce in Elveția. De la stingă la 
dreapta: Lucescu, Dinu, Ghiță, Tufan, Sătmăreanu, 
Deleanu, Dumitrache, Boc, Lupescu, Dembrovschi, 
Răducanu, Creiniceanu, Nunweiller VI, Hălmăgeanu, 

Anca, Dan.
Foto: THEO MACARSCHI
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CELOR CINCI
LAUSANNE, 12 (prin tele

fon). — De azi, o dată cu ple
carea din București și sosirea, 
pe o vreme frumoasă, în orașul 
care va găzdui importanta con
fruntare fotbalistică de miercuri, 
am intrat propriu-zis în atmos
fera meciului Elveția — Româ
nia din preliminariile campio
natului mondial.

Dimineața, la aeroportul Bă
noasa, componenții lotului na
țional au fost conduși la ple
care de tovarășul Emil Ghibu, 
Vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S., Mircea 
Angelescu, președintele Federa
ției române de fotbal, Ion Du
mitrescu, vicepreședinte al 
F.R.F., reprezentanți ai unor 
cluburi sportive, rude, prieteni, 
numeroși iubitori ai fotbalului, 
care le-au adresat călduroase 
urări de drum bun și succes.

Delegația fotbaliștilor români, 
condusă de tov. Ion Balaș, vi
cepreședinte al F.R.F., cuprinde 
17 jucători : RĂDUCANU, GHI- 
ȚA, SĂTMĂREANU, LUPES
CU. BOC, DAN, HĂLMĂGEA- 
NU. DELEANU, DINU, ANCA, 
RADU NUNWEILLER, DEM
BROVSCHI. DUMITRACHE, 
TUFAN, DOMIDE, LUCESCU 
și CREINICEANU.

La bordul avionului special 
AN-24 care i-a dus pe trico-

ORE OE ZBOR SI DURA
rich. Iată ce ne-a declarat el: 
„Naționala noastră poate scoa
te la Lausanne un rezultat ono
rabil care să însemne fie ega
litate, fie victorie. Cred că mai 
aproape de realitate va fi un

lorii noștri pînă la Geneva au 
urcat și jucătorii echipei Stea
ua, care întreprind un scurt 
turneu in R. F. a Germaniei și 
Belgia. Călătoria începută a- 
proape de ora 10.00 — ora Bucu- 
reștiului — a fost destul de obo
sitoare, avionul aterizînd pe 
modernul aeroport din Geneva 
după 5 ore și jumătate de zbor 
(care a inclus și o escală de 45 
de minute la Budapesta). Cu 
toate acestea, nu a lipsit buna 
dispoziție. Starea de spirit care 
domnește în rîndul jucătorilor 
din lotul național a fost bine 
sintetizată In declarația pe care 
ne-a dat-o, imediat după înce
putul călătoriei, antrenorul An
gelo Niculescu : „Plecăm cu În
credere la drum — ne-a spus el 
— sperînd ca ea să se reflecte 
miercuri într-o comportare bu
nă și un rezultat satisfăcător, 
care să ofere fotbalului româ
nesc nu numai șanse mai mari 
pentru Mexic, ci să-i aducă și 
un spor de prestigiu. Perioada 
de pregătire de la Poiana Bra
șov a fost extrem de utilă. Am 
reușit să recuperăm toate for
țele, să realizăm o coeziune 
mai puternică intre jucători".

în timpul călătoriei, ne-am 
adresat și antrenorului echipei 
Steaua, Ștefan Covaci, cel care, 
împreună cu Ilie Oană, a con
dus naționala României in me
ciul de acum doi ani de la Zii-

CAIAC-CANOE Caiacele seniorilor in finiș spectaculos... 
Foto : V. BAGEAC

MARII PERFORMERI
CONDUC PLUTONUL
Cu toate că pînă la mijlocul 

lui august — cînd sînt pro
gramate, pe lacul Himki, cam
pionatele europene — mai 
este destul timp, evoluția 
fruntașilor în 'sportul caiacu
lui și canoei, prilejuită de tra
diționala competiție dotată cu 
„Cupa Dinamo", a constituit 
principalul punct de atracție 
al spectaculoaselor întreceri 
de pe lacul Snagov. Aceasta 
în ciuda unor absențe (moti
vate) de la startul diferitelor 
probe.

Mai multe repere arată că 
există destule motive de sa
tisfacție și această constatare 
este, desigur, de natură să sti
muleze în continuare acțiunile 
federației de specialitate, efor
turile antrenorilor și sportivi
lor, preocupările cluburilor cu 
secții de caiac-canoe.

înainte de toate, specialiștii 
au răsuflat ușurați pentru că 
desfășurarea curselor, mai a- 
les a celor finale, n-a purtat de 
toc amprenta pregătirilor ane
voioase din această atît de ca
pricioasă primăvară. Se poate 
aprecia — și analiza timpilor 
realizați o confirmă — că, fă- 
cînd corectivele necesare în 
condițiile unui vînt ajutător, 
cronometrele arbitrilor n-au 
marcat nici o 
de rezultatele 
a competiției, 
au beneficiat

diferență față 
ediției trecute 
cînd sportivii 
de o perioadă

Ml ■

(Continuare tn pag. a 4-a)

CICLIȘTI ROMANI

LA „TURUL AUSTRIEI DE SUD"

Aseară a părăsit Ca
pitala un lot de cicliști 
români care va lua par
te între 15 și 18 mai la 
„Turul Austriei de

Sud". Delegația, alcătui
tă din Vasile Tudor, Ni- 
colae Ciumeti și Vasile 
Selejan, este condusă 
de prof. Nicolae Voicu.SĂ DĂM CREDITVTINEREȚII ȘI AMBIȚIEI LUI PUȘCAȘ

Noul campion al „pene
lor", tînărul Gheorghe Puș
caș, despre care pînă mai 
ieri nu se știa aproape ni
mic, a realizat un adevă
rat tur de forță la finalele 
din sala Floreasca. El a 
eliminat trei puncheri de 
temut (C. Stanef — prin

Primul antrenor : Petre 
Pop (C.S.M. Reșița).

Profesiune : lăcătuș me
canic — montator.

Palmares : finalist la
campionatele de Juniori din 
anii 1966 și 1967, precum și 
in campionatul de seniori, 
ediția 1968, cînd a pierdut 
în finală la Nicolae Ctlju. 
Campion . național la cate
goria pană, in 1969.

I
i
1

Aseară s-a 
nind de la Teheran. ANGHEb AI.E- 
XE, președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport și al 
Comitetului Olimpic Român, care, la 
invitația prințului Gholam Reza Pah
lavi, președintele Comitetului Națio
nal 'iranian, a făcut o vizită în Iran.

secole.
Singur

bilă și •— ----- - p-- - „.
natural, poate șlefui pina la strălucire 
tradițiile unui popor. Ele sînt focuri sacre, 
arzînd pe un nevăzut piedestal și între
ținute cu pioșenie, prin participarea suc
cesivă a generațiilor, care le veghează 
și le transmit posterității. ,

în sport — fenomen social universal, 
cu valențe atît de multiple — tradiția | 
este un spirit mereu prezent, un duh I 
stimulator de forțe, energii și destine. - 

Școlile și universitățile sînt tărîmul cel î 
mai favorabil pentru cultivarea și perpe- • 
tuarea lor. în școli și în universități, tra- . 
dițiile au ral de pigmenți creatori, de 1 
esențe catalizatoare, ce se transmit prin * 
seva anilor, rodind apoi pentru fiecare . 
generație în eflorescențe bogate și fructe | 
grele- . c ,

Să ne închinăm cu respect in țața ■ 
unor tradiții, care au învins secole și | 
milenii.

I
I

I. ..
I" Să" "admirăm și să respectăm flacăra ■ 

olimpică, cursele de canotaj Cambridge — |

1
I
I

Oxford, meciurile tradiționale dintre Co
legiile din Statele Unite, crosurile pe | 
schi din Suedia, sau Wimbledonul și | 
Turul Franței. .

Și să recunoaștem că (a noi se tace | 
încă pufin pentru aceasta.

De ce nu se luptă pentru ca fiecare i 
liceu, fiecare universitate să aibă cula- I 
rile, insigna, stema sa? De_ ce nu por
nesc echipele școlare în întreceri, cu

I. Patzaichin, triplu învingător în „Cupa Dinamo".
normală de pregătire. Mai 
mult, în unele cazuri s-au în
registrat timpi superiori și, 
ceea ce este foarte important, 
nu numai de către cîștigătorii 
probelor, ci și de primii 3—4 
clasați !

Scontat — și, totuși, cu acel 
coeficient de imprevizibil, 
specific competiției sportive 
— marii performeri s-au in
stalat autoritar la conducerea 
plutonului celor care aspiră în 
acest an la medaliile europe
ne, fără să ne furnizeze nici

d. g. —

(Continuare In pag. a 3-a)

descalificare, A. Iliescu și 
Gh. Drugă — la puncte), 
reușind să îmbrace primul 
său tricou de campion na
țional. Cum la categoria 
57 kg antrenorii nu dispu
neau de boxeri care să 
prezinte prea mare încre
dere, Pușcaș a fost promo
vat imediat în echipa na
țională pentru campionatele 
europene. Maestrul Lucian 
Popescu, care ne-a vizitat 
deunăzi la redacție, ne-a 
spus însă că federația gre
șește, eliminîndu-1 total pe 
Gîju din vederile ei, în 
pregătirile pentru europe-

Gî.ju 
sînt 
face

tuși soluția cu Pușcaș este 
cea mai bună.

într-adevăr, noul cam
pion, care numără numai 
20 de ani, prezintă cîteva

— Mare lucru nu se mai 
poate face pentru înlătu
rarea acestor lacune, spu
nea pe bună dreptate an
trenorul Ion Chiriac. Au 
mai rămas doar trei săp- 
tămîni pînă la europene, 
așa că ne vom ocupa în
deosebi de îmbunătățirea 
pregătirii fizice a lui 
Pușcaș. De acest lucru iu
bitorii boxului de la noi 
pot fi siguri. Ceea ce vreau 
să mai adaug, a conchis 
Chiriac. este că dacă sorții 
îl vor favoriza cit de cît, 
elevul meu poate concura 
cu succes la cucerirea unei 
medalii.

Pușcaș este încă tulburat 
de convocarea sa în echipa 
națională. Abia venit de pe 
băncile școlii profesionale 
din Reșița, el a pășit timid 
în reputata sală a clubului 
Steaua și, iată că, după 
cîteva luni, a cucerit cen
tura de campion național. 
Iar acum, apără culorile 
țării ia campionatele con
tinentale. Să dăm credit ti
nereții, ambiției și talentu
lui noului campion al țării

imnul propriu, compus de profesorul de I 

muzică, de un elev sau student din 
orchestrele nelipsite pretutindeni ? De j 
ce nu sînt împînzite coridoarele școlilor I 
cu poze de vechi campioni, cu foto- 
?|rafii de echipe, care odinioară au fost | 
ala școlii ? De ce nu mai există întîl- I 

niri tradiționale între școli sau universi- 
tăti, la care mulțimi imense de spec- I 
tatori să participe activ, încurajînd, și I 
aplaudînd lupta, efortul, victoria sau în- 
frîngerea ?

Se va putea obiecta, că prin aceasta I 
s-ar pune căruța în fața calului — și 
că nu se (—— 
mai sus, pînă la existenta unor baze 
sportive bine amenajate, a unor con
diții optime de desfășurare a activității 
sportive.

Poate că tocmai în felul acesta, prin- 
tr-o ordine inversă — ț 
la idei gr _ .
siuni sufletești, să se ajungă la crearea 
și consolidarea unei baze materiale fa
vorabile.

Mai ales că tradiția se opune cu vehe
mență blazării, ea fiind dușmanca de 
moarte a indiferenței și plictisului.

Dispar tradițiile sportive ale unor 
orașe ? Mai este Miercurea Ciuc, orașul 
hocheiului ? Odinioară, Sibiul și Bra
șovul erau în fruntea handbalului româ
nesc. Dar acum ? Unde sînt echipele de 
baschet, de altădată, din Timișoara, lași, 
Oradea ? Dar cele de polo din Timi
șoara și Tg. Mureș ?

A fost și o vreme cînd Clujul era o 
mică patrie a voleiului din țara noas
tră. Dar azi ?

De ce se sting tradițiile acestor orașe ? 
Oare nu ar fi cu putință — ca din 

I sîmburii de foc ascunși în cenușa uită
rii, să țîșnească iar văpaia — puternică 

| și vie — a vechilor tradiții ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

caruja in iuja vuiuiui •
poate vorbi de toate cele de | 
nînă la existenta unor baze »

pornindu-se de
eneroase și de la avîntate pa-

I
I
I
I
I
I 
I
I
I

însă

o 
vi- 
de- 
Ne

Dorin ALMASAN

Romeo CALARAȘANU

IN „CURSA PAGII

ne. „L-aș încerca pe 
la categoria pană și 
convins că nu ne va 
de rușine".

Da, este posibil ! 
pentru a boxa în carnpio- 
natul continental la cate
goria pană, ar fi trebuit ca 

cel 
57 

lui 
de
so-
to-

stelistul să susțină 
puțin 3—4 meciuri la 
kg. Neperfectîndu-i-se 
Gîju astfel de partide 
acomodare în categorie, 
cotim la rîndu-ne că

atu-uri promițătoare > 
excelentă mobilitate, o 
teză de execuție și de 
plasare remarcabile, 
amintim că oricît l-a
mărit Stanef, în primul 
meci al finalelor, nu l-a 
putut surprinde cu nici o 
lovitură decisivă. Campio
nul manifestă însă și cîteva 
deficiențe, cunoscute de 

pentru remedierea 
ar trebui insistat, 

sa este prea largă, 
deschisă, putîndu-1 

la contra-lovituri 
dacă Pușcaș va 

față un adversar 
de mobil și,* în

altfel, 
cărora 
Garda 
prea 
expune 
in plin, 
avea în 
tot atît 
plus, mai agresiv. Pe de 
altă parte, el va trebui să 
încerce a-și îmbunătăți 
frecvența loviturilor direc
te cu dreapta, și a contra
atacurilor.

S-A DAT STARTUL
VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Cea de a X-a aniversare" 
din capitala Poloniei, a avut loc luni 
festivitatea de deschidere a celei de a 
XXII-a ediții a tradiționalei competi
ții cicliste „Cursa Păcii", la care par
ticipă anul acesta 97 de concurenți din 
14 țări. Timp de două săptămîni ci
cliștii vor străbate, în 15 etape, circa 
2 000 de kilometri, pe traseul Varșo- 
via-Berlin. Participants au fost salu
tați de S. Moșkowski, redactor șef al 
ziarului „Trybuna Ludu", iar startul

oficial a fost dat de Adriano Rodoni, 
președintele Uniunii internaționale de 
ciclism. Etapa inaugurală s-a desfășu
rat pe circuit (112 km) pe străzile Var
șoviei. Primul clasat, rutierul Zigmunt 
llanusik (Polonia) cu 2h 30’45”. Cicliș
tii români au sosit în pluton în același 
timp cu învingătorul (primul dintre ei 
— W. Ziegler — locul 16). Pe echipe 
etapa a fost cîștigată de cicliștii polo
nezi. (România locul 7). Astăzi se a- 
leargă etapa a Il-a, Varșovia — Lodz 
(158 km).

DUPĂ PRIMA MANȘA1

Udișteanu (Politehnica) a do
vedit în prima parte a tur
neului 
celent 
meciul

final că este un ex- 
trăgător. (Fază din 
Steaua — Politehni

ca Galați).

A TURNEELOR FINALE LA VOLEI
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DESPRE

CARNET RUGBYSTIC ■L(ncoace apariția ziarului SPOR
TUL. Cunoscind pudoarea re- 
dactorului-șef, nu mai insist în 
această direcție. Mă reîntorc 
la insemnarea din ROMANIA 
LITERARA. Se spune în ea : 
„Poate că, atît de lesne pre- 
dispuși, după cum bine știm, 
spre spirit pamfletar, scriito
rii colaboratori ai SPOR
TULUI vor ști să facă mai diz
grațioase în ochii publicului și 
efectele aberante ale patimei : 
brutalitatea, setea de publici
tate, pornirea gregară, închis
tarea în lumea performantei 
fizice și renunțarea la dezvol
tarea multilaterală a persona
lității, modurile acaparatoare, 
obsesive, degradante ale inte
resului suporterului pentru în
trecerea echipelor etc." Iată 
despre ce se poate scrie. Și lis

ta temelor posi
bile este abia la 
„introducere". Din 
păcate, se pare că 
sportul nostru are 
o sumă 
blehte de 
tic care 
ample și 
te discufii. Furați, 
adesea, de discu
tarea și evaluarea 
rezultatelor pier
dem din vedere 
faptul că ele sînt 
eforturi umane în

cea de a doua echipă ? Răs
punsul este mai greu de dat, 
trei formații — Minerul Lu
peni, Constructorul Suceava 
și Chimia Năvodari fiind an
gajate direct. Dup? eșecul cu 
15—0 suferit în prima etapă,

Clarificări in clasamentul diviziei A

• Vulcan: teoretic, prima promovata

a turului de calificare

CE
SE POATE

SCRIE?
Ufff / Îngrozitor de lung ti

tlu — pentru un foileton de 
cîteva pagini...

Lung, dar necesar. Intr-o 
convorbire telefonică avută cu 
redactorul șef al SPORTULUI, 
acesta îmi spunea, printre al
tele : „Și nu e obligatoriu să 
vorbești în fiecare săptămînă 
despre fotbal-!” Am priceput 
aluzia, chiar dacă fotbalul ră- 
mîne 
UNU 
mai 
Cum

S-o .
fapt inevitabil. Chiar dacă aș 
putea fi acuzat că mă bucur 
deoarece sînt și eu implicat în 
acest inevitabil — merită să 
accept riscul. Despre ce 
vorba ? Despre un lucru 
resc și, aparent, minor: o 
tifă în revista ROMANIA 
TERARA, care apare sub 
da prestigioasă a Uniunii Scri
itorilor. . „Ceva — se spune în 
debutul acelei note — s-a schim
bat, de un timp încoace, în 
înfățișarea ziarului SPORTUL". 
Apoi se remarcă lărgirea ariei 
de colaboratori, la noile con
deie adăugîndu-se și cele ale 
scriitorilor. Trebuie precizat că 
meritul în această privință — 
dacă e vorba de un merit I ? — 
aparține modului de gîndire 
care patronează de un timp

pasiunea mea numărul 
și, din cînd în cînd, am 
scris și despre altceva, 
voi face și abum.
produs, și mă bucur, un

este 
fi- 

no- 
LI- 
egi-

A

de pro- 
ordin e- 
solicită 
nuanța-

suma unor
care s-a cumulat tot' ceea ce 
ține de om: lumini și umbre. 
Uită, însă, adesea, nu numai 
cei care scriu, dar și cei care — 
măcare din cînd în cînd — ar 
trebui să răspundă direct la ne
dumeririle condeielor „supără
toare" pentru sportivi, antre
nori, conducători 
derații. Asemenea 
suri vin atît de 
cit ele țin de inexistență. Și 
e păcat. Dialogul posibil ar 
trebui să fie mult mai larg, a- 
vînd în vedere implicațiile de 
fond ale problemelor actuale 
din sportul nostru. Mi-e tea
mă că rezerva antrenorilor, a 
conducătorilor de federații în 
fața condeiului și a hirtiei se 
leagă direct de multiplele um
bre, în parte amintite în nota 
din ROMANIA LITERARA, pe 
care trebuie să le abordeze, 
poate în primul rind, cei ne
mijlocit dedicați sportului. 
M-am întrebat de nenumărate 
ori și încă mă întreb : de ce, 
oare, se lasă atît de îndelung 
așteptați cei în cauză ? Numai 
spiritul pamfletar va avea da
rul să-i scoată din hibernare ? 
Primăvara aceasta nu le spune 
nimic ? li lasă, oare, indife
renți schimbarea SPORTULUI? 
Atunci— cum să schimbăm în 
mai bine sporturile ?

de fe- 
răspun- 

rar, în-

Al. CAPRARIU

• Bogată activitate internafională

a echipelor românești

• în .divizia A lucrurile 
încep săr'se clarifice. Dinamo 
are cele mai multe șanse să 
se desprindă în cîștigătoare a 
campionatului, după victoria, 
mai clară decît a arătat-o sco
rul, în fata Rulmentului și 
înaintea partidei cu Construc- 

' torul în care — în mod nor
mal — nu poate rata cele 
trei ’puncte. Aceasta, în timp 
ce principalele ei urmăritoare 
Steaua și Grivița Roșie, se 
vor întîlni direct...

Și la periferia clasamentu
lui s-a făcut lumină. Gloria 
este virtual retrogradată, 

. chiar și în cazul unei victo
rii la Progresul, în etapa 
care urmează. A doua amenin
țată, Constructorul, n-are nici 
ea șansa de a mai ieși din 
zona retrogradării, handica
pată nu numai de un punctaj 
redus ci și de un esaveraj 
cu totul nesatisfăcător. Poate 
doar o... minune !

• In turneul de calificare, 
Vulcan pleacă cu prima șansă 
de a promova în principala 
competiție a tării. Care va fi

In categoria B

tovoriții învingători
pc toată linia
SERIA I

• BUCUREȘTI. Pe stadionul 
Tineretului, echipa Școlii spor
tive de atletism a întrecut, ca
tegoric selecționata județului 
Iași (155—86) și pe cea a clu
bului bucureștean Constructo
rul (158—77).' In meciul dintre 
învinse: Iași — Constructorul 
101—74. In fruntea rezultatelor 
individuale se situează cele rea
lizate la aruncarea discului de 
juniorii Carmen Ionescu (la 
fete) și Vlad Hodoș (la băieți). 
O mențiune se cuvine și atle
telor Laura Ratz (100 m și 200 
m) și Niculina Onică (406 m 
și 800 m), duble cîștigătoare. 
Din listele de rezultate am 
notat : BĂIEȚI — 100 ni: M. 
Stoenescu (Ș.S.A.) 11,0; 1 500 
m : A. Grigore (Ș.S.A.)' 4:08,0 ; 
3 000 m : P. Murgoci (I) 8:54,4 ; 
110 mg : D. Scrab (I) 15,9, D. 
Horjan (C) 15,9 ; 1 500 m obsta
cole : P. Murgoci. 4:23,7 ; înăl
țime : C. Scafeș (Ș.S.A.) 1,90, 
P. Stănășel (I) 1,90 ; prăjină : 
I. Cujbă (1) 4,10 ; lungime : D. 
Tihărău (Ș.S.A.) 6,76 ; triplu :
V. Predescu (C) 13,89; disc:
VI. Hodoș (Ș.S.A.) 46,20; S. Pie- 
trăreanu (Ș.S.A.) 41,34 ; ciocan: 
G. Ghelmegeanu (Ș.S.A.) 52,18, 
D. Popescu (C) 52,12, E. Pîrlea 
(Ș.S.A.) 50,16; FETE — 100 și 
200 in : Laura Ratz (Ș.S.A.) 12,7 
și 26,6 ; 400 ni : Niculina Onică 
(C) 58,8; 800 ni : N. Onică 2:14.5, 
Maria Luca (I) 2:15,0, Elisabeta 
Bucur (C) 2:15,9; 100 mg: Va
leria Biduleac (C) 15,3, Niculi
na Manea (Ș.S.A.) 15,4; înăl
țime : Elvira Crețu (Ș.S.A.) 1,54; 
lungime : Gabriela Rădulescu 
(I) 5,33 ; greutate : Carmen Io
nescu (Ș.S.A.) 12,32, Miliana 
Micu (C) 12,18 ; disc : C. Iones
cu 47,02, M. Micu 41,34. (AD. I.).

pectiv, 130—68. Atleții de la 
Progresul l-au depășit și ei pe 
constănțeni, realizind puncta
jul de 124—85. Rezultatele in
dividuale au fost destul de mo
deste, singurele care merită o 
notare fiind : 22,4 la 200 m — 
C. Nemeș (N), 8:48,6 la 3 000 
m — M. Păduraru (N) — dintre 
băieți, 26,0 la 200 m — Eleo
nora Monoranu (N), 15,1 la 100 
mg — Gabriela Negoescu (P), 
2:18,0.1a 800 m — Mariana Filip 
(N) și 14,05 la greutate — Anca 
Glirău (P) — dintre fete.
(GEORGE GROAPA — coresp.).

gineanu (A) 13,00. (ȘTEFAN IA- 
COR — coresp. principal).

C.S.M. Sibiu a • ieșit — cel 
puțin după calculul hirtiei— 
din bătălia pentru „A".

BACAU. După recalcula- 
punctajelor stabilite ini- 
oficialii au fixat următoa- 
scoruri între echipe : Ba- 

— Ilfov 131—104, Bacău —

rea 
țial, 
rele 
cău
C.A.U. II 114—100, C.A.U. II —
Ilfov 101—75. Cîteva performan
țe se cuvin a fi remarcate : 
BARBAȚI — 200 ni : I. Orghi- 
dan (B) 22,1 ; 800 m : I. Bratu 
(C.A.U.) 1:57,0; 400 mg: FI. 
Mînjină (C.A.U.) 55,4 ; lungime : 
P. Ciupercă (B) 6,98 ; prăjină : 
Fl. Coman (C.A.U.) 4,00 ; cio
can : R. Constantinescu (C.A.U.) 
52,70 ; FEMEI — disc : Georgeta 
Dumitrescu (C.A.U.) 37,20. (ILIE 
1ANCU — coresp. principal).

SERIA A II-A

a

• ROMAN. Echipa județului 
gazdă, Neamț, a întrecut forma
ția clubului Progresul București 
și pe cea a județului Constanța, 
cu scorurile de 126—103 și, res-

• ARAD. Terenul Gloria 
găzduit triunghiularul Arad — 
Bihor — Hunedoara. Mai bine 
pregătiți fizio și tehnic, spor
tivii bihoreni au cîștigat ambe
le întîlniri. Punctaje : Bihor — 
Arad 135—106, Bihor — Hune
doara 144—54, Arad — Hune
doara 131—67. Dintre rezulta
tele individuale : BARBAȚI — 
100 m : Z. David (B) 11,1 ; 400 m 
și 400 mg : Gh. Petronius (A) 
51,1 și 57,6 ; înălțime : M. Ne- 
gomireanu (A) 1,94 ; lungime : 
M. Curticiu (B) 6,77 ; ciocan : 
D. Chifiriuc (B) 48,12 ; FEMEI 
— înălțime : Olga Fuliaș (B) 
1,58 ; greutate : Ștefania Măr-

• BUCUREȘTI. împreună cu 
meciul din seria I a categoriei
B, pe stadionul Tineretului s-a 
disputat și triunghiularul C.S.S,
— Timiș — Dolj, rezumat în 
fond la confruntarea directă 
dintre formațiile Clubului spor
tiv școlar și Doljului, foarte e- 
chilibrată pînă în final. Selec
ționata Timișului, retrogradată 
anul trecut din prima catego
rie, și-a impus în mod firesc 
superioritatea. Rezultatele în- 
tilnirilcr : Timiș — C.S.Ș. 
159—92, Timiș — Dolj 166—81,
C. S.Ș. — Dolj 111—107. Cei mai 
buni performeri ai concursului 
au fost timișoreanul Dimitrie 
Marian — 65,66 m la suliță, Flo- 
rica Boca (C.Ș.Ș.) — 5,54 Ia 
lungime și Doina Prăzaru (Dolj)
— 1,58 m la înălțime. Alte re
zultate : BĂIEȚI — 200 ni : Em. 
Tobias (T) 22,4, C. Novac (T) 
22,5, Ad. Tudor (D) 22,5 ; 400 ni : 
Em. Tobias 49,2, C. Novac 50,5 ; 
3 000 m : Ad. Lauren țiu (T)
8.57,6 ; 400 mg : Ad. Schneider 
(T) 55,4 ; înălțime : N. Petcu 
(T) 1,86 ; prăjină : C. Anton 
(C.S.Ș.) 4,10 ; triplu : FI. Șișu 
(D) 14,23 ; 'FETE — 200 ni : FI. ■ 
Boca 26,6, Adriana Teodoru 
(C.S.Ș.) 26,6 ; 100 mg : Daniela 
Ghiță (D) 15,8, Gerda Kovacs 
(T) 15,9 ; înălțime; Constanța 
Anghel (C.S.Ș.) 1,54, Doina Cio- 
flec (T) 1,50, C. Kovacs 
lungime : Liliana Negru 
5,29, Mariana Bonei (D) 
disc^: lolanda Menis (D) 
Maria Illy (T) 39,12 ;
Serafina Moritz (T) 43,92.

1,50 ;
(T) 

5,2! ;
39,18,

suliță :

• TG. MUREȘ. Meciul tri
unghiular dintre formațiile ju
dețelor Mureș, Sibiu și Mara
mureș se dispută astăzi și mii-, 
ne, în localitate.

Astăzi, în cadrul turneului 
de calificare sînt programate 
partidele: Constructorul Su- 
ceava-Minerul Lupeni și Chi
mia Năvodari-C.S.M. .Sibiu. 
Ambele vor avea loc pe tere
nul din Parcul copilului. Pri
mul meci începe la ora 16.

• în perspectivă, cîteva 
jocuri internaționale. Mai 
întîi este vorba de turneul pe 
care îl va întreprinde în tară, 
echipa Racing Club Paris ; 
două jocuri la Constanța, cu 
Farul (25 mai) și cu o selec
ționată divizionară (27 mai).

Ne va vizita, în același 
. timp, selecționata de juniori 

a R. D. Germane. Iată pro
gramul turneului ce-1 va între
prinde în România : 27 mai—- 
cu C.F.R. Brașov ; 29 mai — 
cu lotul reprezentativ al Ro
mâniei și 31 mai — cu Ra
pid. în toate cazurile, cu for-

matii similare (jucători 
la 18 ani).

• Iată și clasamentul 
ziei A, după etapa 
minică i

de

pînă

dîvi-
du-

1
1. Dinam» 19 17 1 1 251 73 54

2. Steaua 19 15 1 3 339 130 50
3. Gr. Roșie 19 13 2 4 234 95 47
4. Știința 20 10 2 8 125 108 42
5. Farul 20 9 4 7 180 123 42
6. Polit. 19 10 3 6 159 142 42
7. Unlverait. 20 9 3 8 158 169 41
8. Rulmentul 19 ti 3 10 85 171 34
9. Agronomia 18 4 4 10 104 234 30

10. Progresul 19 3 3 13 101 180 28
11. Constr. 19 3 1 ÎS 109 257 26
12. Gloria 19 2 1 16 84 247 24

Etapa din 18 mai: Steau

Grivița Roșie, Gloria-Progre- 
sul, Dinamo - Constructorul, 
Știința Petroșeni-Farul, Agro
nomia Cluj-Politehnica Iași și 
Rulmentul-„U“ Timișoara.

lin echipaj „Dacia44 
în fruntea „Raliului

mănăstirilor44

IN PLUTON...
, - 1CĂPITANUL DE ECHIPĂ

. „Cursa Munților" s-a înche
iat cu o nouă înfrîngere a re
prezentanților ciclismului nos
tru. Spre deosebire de „Cupa 
F.R.C.", competiție în care pri
ma garnitură a sportului cu 
pedale polonez a întrecut a 
doua echipă a României, în 
cea de a X-a ediție a cursei 
organizate de clubul sportiv 
Dinamo și A. S. hoto-Prono- 
sport — o echipă de tinesi din 
Plsen, în cadrul căreia nu fi
gura nici un membru al pri
mului lot 'cehoslovac, a depă
șit net — la toate capitolele — 
formația speranțelor ciclismu
lui românesc. în echipa Dina
mo I se află — după cum se 
știe — cele mai sonore nume 
ale ciclismului nostru de fond. 
Acești rutieri au avut în tim
pul iernii condiții bune de 
pregătire, beneficiind de par
ticiparea la două curse în A- 
frica și una în Franța, cate 
au totalizat peste 30 de zile de 
deplasare. Cu toate acestea, ei 
n-au putut face față puțin ex- 
pșrimentaților tineri alergă
tori cehoslovaci, dovedind o 
slabă pregătire.

Chiar și în condițiile evo
luției mediocre, dinamoviștii 
bucureșteni ar fi putut reali
za rezultate mai bune dacă 
echipa ar fi beneficiat de un 
om care să știe ș-o îndrume, 
s-o impulsioneze în momente
le favorabile, să folosească o-

caziile de atac. Nu mă refer 
la antrenor, ci la ciclistul ca
re este desemnat căpitan de 
echipă și a cărui menire este 
să acționeze în pluton, în vii
toarea 
echipa 
avut 
chipă 
al cuvîntului, 
slovacii ar fi fost supuși 
unui continuu presing pe por
țiunile de plat, în așa fel în- 
cît să ajungă la urcușuri și 
sprinturi epuizați. Numai așa 
i s-ar fi dat posibilitate iui 
Vasile Tudor să-i domine în 
finaluri, numai așa ar fi putut 
fi asigurat un succes al gaz
delor.

Desigur, ciclismul este un 
sport individual. Șansa de a 
realiza o performanță și-o 
creează fiecare rutier în parte. 
Dar tot atît de adevărat este 
că nicicînd nu va putea fi 
învins un pluton sau o echipă 
fără ajutorul coechipierilor, 
în momentul în care unul din
tre membrii formației este în 
luptă pentru cîștigarea „tri
coului galben", ceilalți au da
toria să-i favorizeze posibili
tatea de a acționa în plenitu
dinea forțelor. Or, la dinamo- 
viști, în cazul „Cursei Munți
lor", a lipsit înțelegerea, ar
monia ce trebuie să domneas
că Intr-o echipă.

Iată de ce consider că, ală-

luptei sportive. Dacă 
Dinamo I ar fi 

căpitan de 
adevăratul sens 

atunci ceho- 
fost

un 
în

e-

turi de alte minusuri privind 
pregătirea rutierilor noștri 
(cauzele lor trebuie analizate 
cu seriozitate), inexistența u- 
nor adevărați căpitani de e- 
chipă contribuie și ea la dimi
nuarea performanțelor. Rolul 
său, al căpitanului de echipă, 
este major. De aceea este ne
cesar să fie desemnat un spor
tiv cu experiență, bine pre
gătit tactic, capabil să se o- 
rienteze rapid în orice situa
ție, un om cu un caracter 
ferm, care să se bucure de 
stima colegilor săi. Căpitanul 
de echipă poartă pe umerii 
săi responsabilitatea totală a 
acțiunilor inițiate în timpul 
cursei, atunci cînd antrenorul 
este practic imobilizat. Demo
netizarea valorii căpitanului 
de echipă constituie o carență 
pentru eliminarea căreia este 
nevoie ca toți antrenorii, în 
primul rînd cei de la cluburi, 
și aperi cei de la lot, să lupte 
cu hotărîre. în fond este ne
voie de selecționarea acelor 
rutieri care sînt capabili să în
deplinească cu brio acest rol. 
Altfel, forțele se vor risipi, Iar 
rezultatele vor continua să fie

■ la același nivel nesatisfăcător.
I?

Marin NICULEȘCU ’

Laromet (f) și Petrolul (m) virtuale campioane
FEMININ

Petrolul Ploiești —- Voința 
București 2435—2328 p d. Spe
ranțele bucureștencelor de a 
se menține în cursa pentru 
titlu au fost spulberate în 
această penultimă etapă a 
competiției. Intrînd pe arenă 
cu un inadmisibil trac, majo
ritatea oaspetelor nu s-au pu
tut acomoda rapid cu pistele, 
unele fiind chiar de nerecu
noscut, ceea ce le-a permis 
petrolistelor să domine încă 
din start, 5 din cele 6 jucă
toare ploie.ștence doborînd 
peste 400 de popice. Cele mai 
bune rezultate : Eleonora Ni- 
colescu 438, Maria Dumitru 
414, Valeria Popescu 411, Po- 
lixenia Găvrilă 406, Anica 
Dobre 402 de la Petrolul, 
Cornelia Moldoveanu 418 și 
Valeria Dumitrescu 407, de la 
Voința.

Laromet București — Voința 
Tg. Mureș 2409—2244 p d. Li
dera competiției, cuhoscind 
mai bine particularitățile 
pistei, a cîștigat cu ușurință și 
astfel se poate considera vir
tuală campioană pe 1969. S-au 
evidențiat: Stela Andrei 428 
p d, Ioana Țuțuianu 415 p d, 
Maria Sabo 411, de la învin
gătoare, respectiv, Margareta 
Szemanyi 389 p d. (A. PĂ
PĂDIE — coresp.).

Rapid București — Gaz me
tan Mediaș 2380—2327 p d- 
Rapidul a cîștigat datorită ju
cătoarelor de pe pozițiile 1—4,

care și-au depășit adversare
le : Nqvon (R) 397 — M. Fo- 
dor (M) 358. Cernat (R) 429 — 
Bandi (M) 395. Bințea (R) 389 
— Florescu (M) 381, Amzulato 
(R) 404 — Cercea (M) 378. La 
ultimele două schimburi au 
cîștigat oaspetele : Barna (M) 
402 — Lăpușan (R)
V. Fodor (M) 413 — 
(R) 371.

Flacăra
d. Der- 
scor de

390,
Filip

Arad
Clujencele 

victoria cu

VII. „PAPA" LECLERC ÎȘI IARTĂ FIUL RISIPITOR
Toma Aurel are din nou angajament pe Brodway, pen

tru 17 martie 1937. Spectatorii îl intlmpină cu ovații. îl cu
nosc, de acum. „New York Times", „New York News" și 
alte ziare au scris coloane întregi despre el. Deodată, in 
drum spre ring, Toma Aurel aude un strigăt :

— Tomiță ! Mă Tomiță, băiete, să bați, măi. auzi ?
Toma Aurel se întoarce surprins. Și, deodată, rămine pi

ronit. Printre spectatori zărește un chip binecunoscut. Lo
cotenentul Papană. E în America și el ele mai multă vreme 
și a reușit splendide performanțe aviatice. Toma ii strigă 
emoționat :

— Vino la vestiare, după meci. Și, tare grăbit, cocoșul 
român îl face k.o. pe Franckie Martin în repriza a 5-a. Apoi 
aleargă spre vestiar. Papană îl invită la legație și cei doi 
stau ia palavre pînă în zori.

A doua zi Toma Aurel se duce la Bronson, ca să încheie 
socotelile. Pînă acum impresarul l-a tot amînat cu plățile, 
mulțumindu-se să-i dea cite un avans ca să-și plătească 
hotelul și mîncarea. Bronson se apucă să facă diferite cal
cule și îi întinde o hîrtie. „Ce-i asta ?” „65 la sută, partea 
noastră". „Care a noastră ?" — întreabă Toma. „A impresa
rilor, managerilor, soigneurilor. masorilor, publicitate, book
maker! și... celelalte". „Și cu ?“ — „Restul !" Toma Aurel 
clipește din ochi. Ar vrea să spargă ceva. Eventual in capțil 
lui Bronson. „Știți că masa și casa mă costă 20 de dolari 
pe zi ?" — „Mănîncă mai puțin. Altfel, depășești greutatea", 
îl întrerupe Bronson. Românul strînge pumnii. Ar vrea să 
explodeze. Dar e singur printre străini. Și departe, foarte 
departe, de casă... Deci, trebuie diplomație... Zîmbește. Sau 
caută să zîmbească. „Bine, boss... Care va fi viitorul meci ? 
Cu Joe Archibald ? Perfect ’ îl fac și pe acesta !“

Și după ce obține victoria, Toma pleacă direct la agenția

Faimosul Al Brown (dreapta) în epoca gloriei sale pari
ziene.

de bilete. Ieșe mulțumit, fluturîncl vesel tichetul de vapor 
pentru Le Havre... „Papa nu era escroc ca ăștia de aici..." Și 
îi trimite o cablogramă : „Am greșit. Vrei să ne mpăcâm ? 
Sosesc peste cîteva zile, Paris. Toma Aifrel".

„Papa" Leclerc îl așteaptă pe chei, in portul Le Havre, 
11 strînge tăcut în brațe, ii dă un șving moale in bărbie ;

— Je n’aj aucun reproche â te faire...
Cu o singură replică, „papa" a așternut vălul uitării 

peste tot ce-a fost, și-1 primește pe „fiul risipitor" la pieptul 
său... Pe drum, Toma i se spovedește : „Viața e foarte difi
cilă acolo. Masa și casa costă ^0 de dolari pe zi. N-am luat 
niciodată mai mult de 2^0 de dolari de meci. Adică, atit cît 
imi ajungea să trăiesc 12 zile. Antrenamentele se transformă 
în meciuri. Trebuie să te bați din toate puterile, altfel te 
huiduie. Boxul e penibil, mai ales pentru străini;.. Numai 
la categoriile mari ai șanse să faci o treabă".

Leclerc caută să-l perfecteze un meci mure. Toma Aurel

Voința Cluj — U. T. 
2346—2187 p d. “ 
și-au adjudecat 
ușurință. Cele mai precise ju
cătoare au fost Elena Gyarfaș 
(V) 445 p d și Voichița Babu- 
țiu (U.T.A.) 406 p d. (A. PA- 
LADE — coresp.).

C.S.M. Reșița — Hidrome
canica Brașov 2521—2476 p d. 
Cu rezultate excelente au fost 
notate .Maria Stanca (457), 
Ildico Jijic (440), de la gazde, 
respectiv, Use Schmidt (452) și 
Mariana Antuș (430). (I. PLĂt 
VIȚU — coresp.).

★
în clasament conduce, Îna

intea ultimei etape, Laromet

București cu 43 p, urmată de 
Voința Buc. 39 p și Voința Tg. 
Mureș 37 p.

MASCULIN
Petrolul Ploiești — 

Cimpina 5253—5062 p 
biul a fost cîștigat la
către ploie.șteni, care au avut 
în Vînătoru un excelent rea
lizator — 961 p d. De la cîm- 
pineni s-a remarcat Purje cu 
917 p d. (M. BEDROSIĂN și 
M. SIMA — coresp.).

Constructorul București — 
Olimpia Reșița 4884—5044 p d. 
Reșițenii, cu o echipă mai 
omogenă, au învins la o dife
rență apreciabilă. Cei mai 
buni : C. Rădulescu 886. I. Bă- 
iaș 879 (R). respectiv, M. Ma- 
nole (B) 858. (GH. SANDU — 
coresp.).

Rapid București — Gloria 
București 5042—5028 p d. Pri
mii și ultimii din cele două 
formații au fost : I. Petru 893 
p d și V. Măntoiu 819 p d de 
la Rapid și Gh. Dumitru 915 
p d și Al. Carp 815 p d de 
la Gloria. (O. GUȚU — co
respondent).

Gaz metan Mediaș — C.F.K. 
Timișoara 4857—4866 p d.

Voința Tg. Mureș — Voința 
Cluj 5128—4956 p d.

. ★
In clasament conduce, după 

penultima etapă, Petrolul Plo
iești cu 45 p, iar pe locurile 
următoare se află Flacăra 
Cimpina 41 p și Olimpia Re
șița 39 p.

are acum in palmares 13 victorii CONSECUTIVE. Trebuie să 
boxeze cu Peter Kane. Dar Jeff Dickson nu vrea să se bage. 
Boxul traversează o perioadă de criză. în lipsă de angaja
mente la Paris, Covaci și Gherase și-au deschis o fructărie. 
Dar nici Leclerc nu vrea să 1 cedeze pe Toma pe un gaj de 
nimic. Așteaptă. Toma a fost angajat să dea lecții de gim
nastică. unor americani. Și lunile trec...

La Chicago, la 24 iunie 1937, Joe Louis reușește să pună 
mina pe Braddock, după ce a alergat un an după el. în re
priza a 8-a, după un minut și zece secunde, sărmanul James 
e scos din ring fără cunoștință, in hohotele de plins ale 
soției și ale copiilor săi care asistaseră la masacru. La 25 
iulie, Leclerc primește o cablogramă de la New York : „Or
ganizăm imediat meci Sixto Escobar — Toma Aurel, pentru 
titlul mondial*’. Dar tratativele sînt rupte tot de americani.

...Toamna se întorc cocorii... Și o dată cu ei, Tomiță. La 
București e primit cu entuziasm. Vorbește Ia radio. „Merg 
mai departe...", declară el. A pierdut titlul european — pen
tru că nu l-a apărat în fața lui Maurice Hugucnin — dar 
vYea să-1 recucerească. La 3 octombrie 1937, bucureștenii îl 
văd iarăși la lucru, la Venus, într-un meci fără probleme. 
II bate pe vechiul rival Young Perez prin abandon in run
dul 6. Apoi, chemat urgent de Leclerc, ia din nou trenul 
spre Paris. A crescut in greutate, căci „in sfirșit, am mincat 
și cu ca la mama acasă".

Cînd il vede, Leclerc se sperie. 11 bagă-n viteză și-ntr-o 
săptămînă Toma dă jos surplusul de kilograme. Apoi tra
versează Canalul Mînecii, împreună cu Leclerc. 11 așteaptă 
n^cciul cu Jim Brady, la Londra (17 noiembrie 1937). Toma 
e ambițios, luptă cu vigoare, îi pune pe Bra^y de două ori 
la podea, dar nu poate obține mai mult decțț un meci nul. 
Leclerc exclamă cu subînțeles : „Ei, dacă n-ațr fi dragostea I" 
Toma ripostează imediat : „Pardonnez-moi, mpnsieur... Alice 
e un flirt trecător..." (care va dura aproape un an). La 29 
noiembrie, în sala Sporting, de pe malul Tamisei, Toma 
Aurel își răscumpără imediat polița : după ce cade extenuat 
do trei ori la podea, McManus e salvat de soigneur care 
aruncă furios buretele... in Toma ! Publicul londonez — de 
obicei rezervat — scandează : „Ja — kie... B?own.,.“ Meciul 
lui Toma cu Brown de acum trei ani n-a fost uitat .’ Londo
nezii vor revanșa... „The Observer" inserează următoarele 
rînduri : „De mult în această arenă n-a mai fost un boxer 
care să electrizeze publicul ca românul Toma Aurel".

Nu trece nici o lună și Toma e solicitat din nou la Lon
dra. Dor Brown se îmbolnăvește „diplomat5c“ și intîlnirea 
se amină. Toma Aurel își continuă netulburat marșul victo
riilor... La 11 februarie 1938, lichidează socotelile cu Matton 
după patru minute. Asistă apoi, la 6 martie, la Wagram la 
senzaționalul meci Al. Brown — Sangchili. După 15 reprize 
palpitante, „teroarea neagră" devine liderul mondial al co
coșilor .» Toma Aurel urmează să-l întîlnească pe Huguenin. 
Acesta declară ziariștilor : „Toma nu-mi dă ertioțit. L-am 
mal invius o dată, l-gm trimis șl la podea, așa că... voi

Zeci de mii da spectatori 
din Suceava și din alte cîteva 
orașe și sate moldovene au ur
mărit cu viu interes întrece-^' 
rile prilejuite de cea de a treia 
etapă a campionatului național 
de regularitate auto. După o 
dispută de 12 ore, pe un tra
seu .de 615 km, toate cele 34 
de echipaje au încheiat cursa, 
victoria revenind alergătorilor 
piteșteni M. Ilioaia—G. P. Man 
care au condus o mașină Da-, 
cia 1100. Locurile 2 și 3 din 
clasamentul general au fost o- 
cupate de brașovenii M. Heitz- 
J. Heitz (R 10) și, respectiv, 
H. Graef-O. Rizescu (Fiat 850
Coupe).

O mențiune specială meri
tă concurentele Simina Me- 
zincescu—Elena Suciu, care au 
cîștigat primul loc la clasa 
mașinilor de 850 cmc.

„Raliul mănăstirilor'* s-a 
bucurat de o pregătire exce
lentă. Organele locale au a- 
cordat un sprijin deosebit fili
alelor A.C.R. angrenate în des-ț 
fășurarea competiției.
C. ALEXA — coresp. princ.

ANTRENORII
SI DRIVERII 

SE EXPLICĂ...
A mai trecut un an și pe hi

podromul din Ploiești a mai de
butat o generație de mlnji tră
pași ! Au fost din nou — con
form tradiției — alergări de 
grupă în premiul băieților și al 
fetelor ! Recordurile înregistrate, 
chiar dacă n-au încremenit la 
indici jenanți, nu sînt de natură 
să ajute unor aprecieri în raport 
cu contextul mișcării hipice din 
Europa ! Se spiune că acești mlnji 
vin foarte firavi de la herghelii 
și că dresajul lor, ca yearling!, . ■ 
este cvasi-inexistent. Nu ignorăm 
nici faptul că anul acesta, acomo
darea pe hipodrom a fost îngre
uiată de grelele luni de iarnă 
prelungită. De aceea, conchidem 
cu o remarcă justă a lui Gică 
Tănase : „Puii ăștia de cai sînt 
acum într-un stadiu, că încă nici 
nu înțeleg bine ce pretind oame
nii de la ei

Din ansamblul rezultatelor În
registrate duminică desprindem un 
veritabil recital hipic al talentatu
lui Costică Ichim, biruitor în trei 
probe, care s-a răzbunat mult și 
bine pe faptul că pînă acum fu
sese ,,maiden“. în afară dc fap
tul că a învins în ambele probe 
ale mînjilor, el a cîștigat cu Fe
ricita. și a ratat de puțin Victo- 
ra cu Fetru, care n-a putut face 
față unui atac debordant pe linia 
dreaptă a lui Fănișor, candidat 
de bază al Derbyului. Foarte fru
moasă victoria lui Traian Dinu* 
cu Vama, în premiul Victoriei, 
pe un parcurs de viteză, dar la 
un record excelent. Zaraf a rea
lizat a treia victorie în acest an,' 
susținut bine de Popescu in lupta 
finală, iar aprantii Crăciun și Bă
nică au cules primele două vic
torii ale reuniunii.

Față de oele scrise în cronica 
anterioară, antrenorii și driven! 
s-au arătat afectați și au căutat 
să demonstreze că, fără să cean|& 
o absolvire de la critică, merită 
totuși circumstanțe atenuanta^. 
După opinia unora dintre ei, n 
se poate pretinde un spectacol c 
litativ deoarece înscrierea în curSS 
a cailor nu se efectuează după 
criteriul selectiv al antrenorilor, 
ci, cum s-ar spune -„cu ghiotura4* 
pentru alcătuirea unui „program 
bogat’’. Unii driveri au apreciat 
că îritocmindu-se numai alergări 
standardizate — handicapuri — 
nu se aduce nici un motiv de 
atracție. Mi ș-a mai explicat că 
stimulația materială este neînsem
nată și în unanimitate toți au ri
dicat — foarte just — problema 
că n-au nici o satisfacție din par
tea publicului, care, după 50 de 
alergări desfășurate anul acesta* 
n-a adresat aplauze nici unui în
vingător, dar a revărsat după fie
care cursă asupra tuturor drive* 
rilor un potop de injurii...

Deoarece ne-am propus ca pro
blema — cu toată complexitatea 
ei •— s-o rezolvăm „din mers'* 
vom continua comentariul în cro
nicile următoare.

Rezultate tehnice : 1. Kama (I 
Crăciun), Camelia. Kandia 32.6, 
2. Halvița ii. Bănică), Karat, 
Fruntașa 36,8, 3. Zaraf (Gh. Po
pescu), Harpa, Rouă 31,5, Osiris 
(C. Ichim), Gind, Habar 36,7, 5. 
Fericita (C. Ichim). Nimbus, Re
veria 31,5, 6. Fănișor (I. Olteanu) 
Fetru, Făclia 27. 7 Vama (Tr. Di
nu), Arena, Cartuș 25, 8. Sutana 
(C. Ichim), Holliday, Husa, 35,6.

Niddy DUMITRESCU

dormi liniștit". Intr-adevăr, Huguenin va dormi liniștit în 
repriza a 2-a căci Toma Aurel, care n-a uitat ofensa de acum 
patru ani, a luat toate măsurile ca accidentul să nu se mai 
repete.

Primăvara a presărat, muguri peste pomii din pădurea 
Vincennes. Tomiță face footing cu Covaci. La 1 aprilie tre
buie să boxeze cu Decico. L-a mai avut o datâ-n față pe 
lyonez, știe ce-i poate pielea. Nu se teme. Dar Decico și-a 
făcut și el un calcul. Știe că Toma a colecționat 20 de vic
torii consecutive și că el — pauvre Poppy — nu prea mai 
face parale pentru organizatori. Deci, numai o victorie il 
mai poate relansa Ia bursa pariziană. Și, plin de d;spe- 
rare’. impune d^ la început o trenă infernală, sufo
cantă. Toma -ț care nici el nti-i dus Ja biserică — răspunde 
cu promptitudine. Se schimbă lovituri tie o tărie excepțio
nală. Spectatorii sînt electrizați. S-au ridicat cu toții in pi
cioare. Minute-n șir Decico și Toma se bombardează reci
proc și Godot îi șoptește lui Dickson : „Ce n’est pas un 
match chique". în repriza a V-a, Toma lovește sub centură. 
E avertizat. Apoi atacă furibund, și Decico pare la capătul 
puterilor. Dar, o nouă altercație se produce in penultima 
rundă și Toma iese cu ochiul umflat, pendulind în corzi. Cu 
un ultim efort, el se încleștează dc Poppy și-l mitraliază cu 
formidabile croșeuri și upercuturi. Sonat complet, Decico 
reușește, totuși, cîteva directe cu care-1 zdruncină pe Toma. 
Gongul anunță sfîrșitul meciului, dar cei doi tot mai con
tinuă să se lovească orbește, în ovațiile delirante ale spec
tatorilor. Toma Aurel e proclamat învingător la puncte dat 
ei se duce la Decico, care plînge in coUlil său, și-i oferă 
buchetul de flori. Apoi, la vest'ar, îi mărturisește : „Tre
buia să cîștig, Poppy... Trebuia. Altfel ratam meciul cu 
Cattaneo pentru titlul european. Acesta e adevărul".

Telefonul i-a adus — cu două seri ina'nle — vestea mult 
așteptată : „Meciul cu Gino Cattaneo, perfectat,.. 5 iunie, 
București". Deci, acum, înainte cu toate motoarele spre 
recucerirea titlului continental !

Inamte să se reîntoarcă in țară, Toma Aurel asistă la 
partida Al. Brown — Valentin Angelmann. Tintin" cade la 
podea în repriza a 8-a, trăznit in bărbie de un croșeu care 
nu iartă. Tom,a declară ziariștilor : „pumnul iui Brown n a 
murit încă !“ Par „perla neagră" pune punctul pe i : „A fost 
ult«ma dreaptă din cariera mea". Cu alte cuvinte, sună . 
retragerea.

Au revoir, Paris... Au revoir, Alice... Au revoir, nies 
gmis... ’

Toma Aurel pleacă spre București. Leclerc rămine pe 
peron. Dar îl va urma foarte curînd. Nu-1 lasă el singur pe 
Tom ță în fața lui Cattaneo ’ E vorba de un meci cu o miză 
atit de mare...■* r

George MIHALACHE
Viitorul capitol : „mor pe ring, dar nu ma das 1...1
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I.M.U. Medgidia și Metalul Tîrgoviște conduc cu autoritate in divizia C
SERIA I

Foresta Ciurea —’ Fulgerul 
Dorohoi 3-^1 (2—1)

Textila Botoșani — Victoria 
Roman 0—0

Penicilina Iași — Minerul 
Gura Humorului 1—0 (0—0)

Știința Bacău — Textila Bu- 
țhuși 3—0 (1—0)

SFonesta Fălticeni — Rarăul 
Cîmpulung 2—0 (0—0)

Minobrad Vatra Dornei — 
Letea Bacău 3—2 (0—2)

Petrolul Moinesti — Cimen
tul Bicaz 5—0 (3—0)

Unirea Negrești — Nicolina 
Iași 0—3 (Unirea fiind elimi1- 
nată din campionat).

(Corespondenți : D. Dumitru, 
T. Ungureanu, I. Diac, I. Ian- 
cu, D. Crăciun, P. Spac și C.

Ciurea, Nicolina Iași — Minobrad 
Vatra Dornei, Fulgerul Dorohoi 
— Textila Botoșani, Rarăul 
Cimpulung — Textila Buhuși.

Panaite).
1. St. Bacău 25 17 6 2 50-12 40
2. Foresta 

Fălticeni 25 16 5 4 49—19 37
3. Nicolina

Iași 25 11 9 5 44—28 31
4.

5.

Text.
Botoșani 25 12 6 7 42-26 30
Vict. Roman 25 13 4 8 42—30 30

6. Text. Buhuși 25 12 4 9 43—29 28
7. Min. G. Hum. 25 11 6 8 35—25 28
8. Minobrad 

V. Dornei 25 11 5 9 36-33 27
8. Petr.

Moinești 25 10 4 11 45—37 24
10. For. Ciurea 25 11 1 13 32—37 23
ÎL Penicil. Iași 25 8 6 11 27—29 22
12. Rarăul C. L. 25 8 5 12 31—43 21
ÎS. Fulgerul 25 8 4 13 34—50 20
14. Letea 25 8 4 13 23—40 20
15. Cimentul 25 7 4 14 25—49 18
16. Un. Negrești 25 0 1 24 9—80 1

ETAPA VIITOARE Foresta
Fălticeni — Știința Bacău,, Cimen-
tul Bicaz — Penicilina Iași, Mine-
ml Gura Humorului — Petrolul
Moinești. Letea Bacău — Foresta

SERIA A II-A
Gloria Tecuci — Ancora Ga

lați 0—3 (0—1)
Unirea Focșani — Metalul 

Plopeni 1—0 (0—0)
Gloria CFR Galați — Petro

listul Boldești 3—1 (1—0)

Portarul bucureștean Sebe respinge unul dintre atacurile jucăto
rilor de la Caraiman (fază din meciul Caraiman Bușteni — Mașini 
Unelte București). Foto : VICTOR SBARCEA

Petrolul Berea — Chimia 
Mărășești 5—0 (2—0)

Metalul Buzău — Chimia 
Or. Gh. Gheorghiu-Dej 1—2 
(1-1)

Rulmentul Birlad — Delta 
Tulcea 1—1 (1—0)

Metalul Brăila — Flamura 
roșie Tecuci 0—0

S.U.T. Galați — Șoimii Bu
zău 1—0 (0—0)

(Corespondenți : V. Doruș, 
A. Axente, V. Ștefănescu, M. 
Plopeșanu, D. Marin, L. So
lomon, D. Cristache și G. Ar- 
senie).

ETAPA VIITOARE: Chimia Ma- 
rășești — Metalul Brăila, Delta 
Tulcea — Șoimii Buzău, Metalul 
Buzău — Unirea Focșani, Ancora 
Galați — Petrolul Berea. Flamura 
roșie Tecuci — Gloria C.F.R. Ga
lați, Petrolistul Boldești — S.U.T. 
Galați, Metalul Plopeni — Rul
mentul Birlad, Chimia Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej — Gloria Tecuci.

1. Met. Plop. M 14 7 4 43—16 35
2. Unirea Foc. 25 14 6 5 46—21 34
3. Gl. CFR Gal. 25 13 3 9 35—28 29
4. Șoimii 25 11 6 8 36—27 28
5. Chim. Or. Gh. Gheorghiu-Dej

25 8 10 7 34—33 26
6. Petrolistul 25 11 4 10 29—35 26
7. Petr. Berea 25 10 5 10 39—40 25
8. Delta Tulcea 25 8 8 9 27—21 24
9. Ancora Gl. 24 10 4 10 33—30 24

10. Met. Bz. 24 8 7 9 34—32 23
11. SUT Galați 25 7 9 9 24-.33 23
12. Rulm. Birlad 25 6 9 10 20—23 21
13. Met. Br. 25 6 9 10 29—34 21
14. Chim.

Mărășești 25 9 3 13 35—43 21
15. FI. r. Tecuci 25 8 5 12 27—43 21
16. Gl. Tecuci 25 7 3 15 19—51 17

SERIA A III-A
Aurora Urziceni — I. T. 

Constanța 1—1 (0—0)
Autobuzul București — U- 

nirea Mînăstîrea 1—2 (0—1)
Sirena București — Cimen

tul Medgidia 2—1 (1—0)
I.M.U. Medgidia — T.U.G. 

București 1—0 (0—0)
Petrolul Videle — Marina 

Mangalia 0—0
Celuloza Călărași — Flacă

ra roșie București 1—1 (0—0)
Electrica Constanța — Olim

pia Giurgiu 2—1 (1—0)

Ș. N. Oltenița — Ideal Cer
navodă 2—0 (0—0)

(Corespondenți : V. Gafiuc, 
D. Diaeonescu, H. Rudi, Al. 
Mat lea, V. Pancu. I. Achim, 
P. Cornel și M. Vojcu).

ETAPA VIITOARE : Unirea Mi- 
năstirea — Celuloza Călărași, Fla
căra roșie București — I.M.U. 
Medgidia, T.U.G. București — Pe 
• rolul Videle, Cimentul Medgidia 
— Aurora Urziceni, Olimpia Giur- 
gu — Autobuzul București, Ideal 
Cernavodă — Electrica Constanța, 
Marina Mangalia — Sirena Bucu
rești, I. T. Constanța — S.N. Ol
tenița.

1. I.M.U.M. 25 18 6 1 55—11 42
2. S.N.O. 25 15 2 8 53—20 32
3. T.U.G. Buc. 25 12 7 6 39—14 31
4. Autobuzul 25 11 9 5 42—24 31
5. FI. r. Buc. 25 10 8 7 28—27 28
6. Cim. Medg. 25 10 7 8 40r—37 27
7. Electrica 25 10 4 11 37—31 24

’ 8. Olimpia 25 9 5 11 38—37 23
9. Marina 25 6 10 9 25—31 22

10. I.Ț.C. C-ța 25 6 10 9 17—29 22
11. Petr. Videle 25 8 5 12 25—40 21
12. Unirea 25 9 3 13 21—38 21
13. Celuloza 25 8 5 12 23—50 21
14. Sirena Buc. 25 7 5 13 31—41 19
15. Ideal 25 6 7 12 24—46 19
16. Aurora 25 5 7 13 2?—44 17

SERIA A IV-A
Muscelul Cîmpulung — Me

talul Tîrgoviște 0—3 (0—1)
Progresul Corabia — Car- 

pați Sinaia 0—1 (0—0)
Unirea Drăgășani — Chimia 

Tr. Măgurele 2—1 (1—0)
Tehnometal București — Mi

nerul Cîmpulung Muscel 2—1 
(1—0)

Voința București — Prahova 
Ploiești 2—2 (2—1)

Caraiman Bușteni — Mașini 
unelte București 2—0 (1—0)

I.R.A. Cîmpina — Comerțul 
Alexandria 1—1 (1—0)

Progresul Balș — C.I.L. Rm. 
Vîlcea 1—0 (1—0)

(Corespondenți: D. Rădules- 
cu, C. Filip, D. Denghel, A. 
Păpădie, I. Vlad, V. Zbarcea, 
Gh. Ilinca și D. Paraschiv).
1. Metalul 

Tîrgoviște
2. Carpați 

Sinaia
3. Prahova
4. Caraiman
5. Comerțul
6. Progresul 

Corabia
7. Tehnometal
8. Chimia

Tr. Măgurele
9. Voința Buc.

10. IR A Cîmpina
11. Mașini 

unelte
12. Unirea
13. Muscelul
14. Prog. Balș
15. CIL Rm. V.
16. Min. C-lung

25 18 6 1 65—22 42

23 14 6 5 33—23 34
25 13 5 7 45—25 31
25 12 7 6 41—25 31
25 12 6 7 42—28 30

25 11 5 9 31—26 27
23 11 5 9 41—36 27

25 9 8 8 29—32 26
25 10 5 10 56—33 25
25 10 5 10 35—25 25

25 6 7 12 31—36 19
25 7 5 13 19—42 19
25 7 5 13 17—45 19
25 7 4 14 23—55 18
25 5 4 16 17—48 14
25 3 7 15 16—40 13

ETAPA VIITOARE : Comerțul 
Alexandria — Caraiman Bușteni, 
Unirea Drăgășani — Minerul 
Cimpulung Muscel, Muscelul 
Cîmpulung — I.R.A. Cîmpina, 
C.I.L. Rm. Vîlcea — Metalul Tir- 
govlște, Mașini unelte București 
— Progresul Balș, Progresul Co
rabia — Prahova Ploiești, Chimia 
Tr. Măgurele — Tehnometal Bucu
rești, Carpați Sinaia — Voința 
București.

SERIA A V-A
Victoria Tg. Jiu — Progre

sul Strehaia 3—0 (1—0)
Steagul roșu Plenița — 

U. M. Timișoara 0—1 (0—0)
Minerul Bocșa — Minerul 

Motru 5—1 (2—0)
Șoimii Timișoara — Victo

ria Caransebeș 1—1 (0—1) — 
s-a jucat la Lugoj.

Voința Lugoj — Autorapid 
Craiova 5—1 (2—0)

Dunărea Calafat — Furnirul 
Deta 3—1 (1—0)

Energetica Tr. Severin — 
Metalul Topleț 1—0 (1—0)

Minerul Anina — Minerul 
Lupeni 3—0 (0—0)

(Corespondenți: O. Vilcea- 
nu, I. Julea, I. Sanfiroiu, C. 
Olaru, I. Leș, St. Zvignea, Gh. 
Manafu și Gh. Crăciunel).
1. Mln. Anina 25 15 4 6 54—11 34
2. Min. Lupeni 25 14 4 7 41—20 32
3. U.M. Tim. 25 11 6 8 47—27 28

L Voința Lugoj
25 12 3 10 33—28 27

5. Victoria 25 10 7 8 22—24 27
6. Met. Topleț 25 13 1 11 43—49 27
7. Minerul Bocșa

2Ș 12 2 11 40—43 26
t; Furnirul 25 11 2 12 33—36 24
9. Min. Motru 23 9 6 10 30—34 24

10. Dunărea 25 11 2 12 36—45 24
11. V. Tg. Jiu 25 9 5 11 36—27 23
12. Progresul Strehaia

25 8 7 10 26—40 23
13. St. r. Plenița 25 9 3 13 28—33 21
14. Șoimii Tim. 25 6 8 11 21—36 20
15. Autorapid 25 6 8 11 22—42 20
16. Energetica 25 9 2 14 29-T-46 20

(Meciul Furnirul Deta — Mine
rul Anina, din etapa a XXIV-a, 
rezultat de pe teren 2—1. a fost 
contestat de către Minerul întru- 
cit Furnirul, contrar regulamentu
lui. a schimbat, un jucător de re
zervă, introdus in joc în min.

42, cu un alt jucător de rezervă. 
Comisia de competiții a F.R.F. a 
dat cîștig de cauză echipei din 
Anina, oinologind rezultatul me
ciului cu 3—0 in favoarea ei).

ETAPA VIITOARE : U.M. Timi
șoara — Minerul Bocșa, Autora
pid Craiova — Minerul Anina, 
Progresul Strehaia — Energetica 
Tr. Severin, Victoria Caransebeș 
— Metalul Topleț, Minerul Lu
peni — Furnirul Deta, Voința Lu
goj — Steagul roșu Plenița, Mine
rul Motru — Șoimii Timișoara, 
Victoria Tg. Jiu — Dunărea Ca
lafat.

SERIA A VI-A
Victoria Călan — Aurul 

Brad 2—0 (0—0)
Minerul Ghelar — Arieșul 

Turda 0—1 (0—0)
Minerul Baia de Arieș — 

Arieșul Cîmpia Turzii 3—0 
(1—0)

A.S.A. Sibiu — Soda Ocna 
Mureș 1—1 ('L—0)

Mureșul Deva — Progresul 
Sibiu 2—0 (1—0)

Metalul Aiud — Tehnofrig 
Cluj 0—1 (0—1)

Aurul Zlatna — Știința Pe- 
troșeni 1—0 (1—0)

Mureșul Luduș — Metalul 
Copșa Mică 1—0 (0—0)

(Corespondenți : A. Gunther, 
FI. Oprică, I. Abrudeanu, I. 
Boțocan, I. Simion, AI. Crișan, 
N. Băișan și I. Borgovan)

1. Știința Petroșenl
25 12 8 5 40—17 32

2. Aurul Zlatna 25 14 4 7 48—26 32
3. Met. 'C. M. 25 11 8 6 44—28 30
4. Aurul Brad 25 13 3 9 33—36 29
5. Vict. Călan 25 13 2 10 40—36 23
6. Mureșul Deva

25 11 4 10 32—29 26
7. Mln. Ghelar 25 12 1 12 35—40 25
8. Arieșul Turda

25 10 4 11 41-31 24
9. ASA Sibiu 25 9 6 10 32—30 24

10. Soda Ocna Mureș
25 9 5 11 41—40 23

11. Met. Aiud 25 10 3 12 36—37 23
12. Tehnofrig 25 10 2 13 29—32 22
13. Ar. C. Turzii 25 8 6 11 25—30 22
14. Min. B. Arieș 25 9 4 12 32—45 22
15. Mureșul Luduș

25 7 6 12 25—56 20
16. Pr. Sibiu 25 7 4 14 21—41 1B

ETAPA VIITOARE : Știința Pe- 
troșeni — Mureșul Deva, Victoria 
Călan — Aurul Zlatna, Progresul 
Sibiu — Metalul Aiud, Tehnofrig 
Cluj — Minerul Baia de Arieș, 
Arieșul Turda — Metalul Copșa 
Mică, Arieșul Cimpia Turzii — 
Minerul Gheiar, Soda Ocna Mu
reș — Mureșul Luduș, Aurul Brad 
— A.S.A. Sibiu.

SERIA A VII-A
Constructorul Baia Mare — 

Olimpia Satu Mare 1—1 (0—1)
Unirea I.A.S. Oradea — Me

talul SalOnta 1—0 (1—0)
C.I.L. Sighetul Marmației — 

Unirea Dej 2—1 (2—0)
Dacia Oradea — Bihoreana 

Marghita 3—0 (2—0)
Gloria Bistrița — Topitorul 

Baia Mare 1—0 (1—0)
Bradul Viseu — C.I.L, Gher

la 0—1 (0—0)

Minerul Baia Sprie — Di
namo Oradea 2—1 (1—1)

Someșul Satu Mare — Vic
toria Cărei 1—1 (0—1)

(Corespondenți : L. Chira, 
E. Suranyi, V. Gorja, S. Vasi- 
le, I. Toma, A. Ghilezan, Al. 
Doinuța și A. Verba).

1. Olimpia Satu Mare
25 17 7 1 49—12 41

2. Vict. Cărei 25 17«5 3 61—12 39
3. Unirea Dej 25 14 3 8 62—22 31
4. Gloria 25 10 5 10 36—25 25
5. CIL Gherla 25 12 1 12 32—28 25
6. Someșul 25 9 6 10 38—39 24
7. Metalul Salonta

25 10 4 11 28—32 24
8. Constructorul

25 9 6 10 29—34 24

ției — Minerul Baia Sprie — din 
etapa a XXIV-a — s-a omologat 
cu 3—0, în favoarea primei echi
pe, deoarece Minerul s-a prezentat 
cu întirziere la .joc).

9. Unirea Or. 25 10 4 11 23—35 24
10. CIL Sighet 25 9 6 10 24—40 24
11. Dacia 25 9 4 12 32^-33 22
12. Topitorul B. M.

24 9 3 12 28—50 21
13. Dinamo Or. 25 8 4 13 22—25 20
14. Bihoreana 25 8 4 13 14—39 20
15. Min. B. Sprie

25 8 2 15 31—55 18
16. Bradul Vișeu

24 6 4 14 18-46 16
(Meciul C.I.L. Sighetul Marma-

ETAPA VIITOARE : Bihoreana 
Marghita — Metalul Salonta, CIL 
Gherla — Gloria Bistrița, Bradul 
Vișeu — Unirea I.A.S. Oradea, 
Topitorul Baia Mare — Minerul 
Baia Sprie, Dacia Oradea — So
meșul Satu Mare, Victoria Cărei 
— Constructorul Baia Mare, Olim
pia Satu Mare — C.I.L. Sighetul 
Marmației, Dinamo Oradea — 
Unirea Dej.

SERIA A VIII-A
Carpați Brașov — Colorom 

Codlea 2—0 (2—0)
Chimia Orpșul Victoria — 

Minerul Bălan 0—0
Medicina Tg. Mureș — 

Tractorul Brașov 0—3 (0—2)
Chimia Făgăraș — Unirea 

Cristuru Secuiesc 3—0 (0—0)
Voința Tîrnăveni — Avîn- 

tul Reghin 3—0 (1—0)
Torpedo Zărnești — Chimi

ca Tîrnăveni 2—0 (1—0)
Oltul Sf. Gheorglie — Vitro

metan Mediaș 6—0 (0—0)
Lemnarul Odorheiul Secu

iesc — C.F.R. Sighișoara 1—0 
(1-0)

(Corespondenți : G. Carol, E. 
Aslan, A. Sabo, B. Stoiciu, AI. 
Ganea, C. Chiriac, Gh. Briotă 
și A. Pialoga).
1. Chimia Făgăraș

25 18 2 5 55—19 38
2. Oltul Sf. Gh. 25 13 8 4 52—22 34
3. Tract. Bv. 25 14 5 6 55—16 33
4. Lemnarul 25 13 4 8 49—31 30
5. Torpedo 25 10 7 8 34—33 27
6. Av. Reghin 25 12 2 11 40—45 26
7. Chim. Tîrnăveni

25 12 2 11 46—33 26
8. Carpați Bv. 25 8 7 10 34—37 23
9. Unirea 25 9 4 12 38—43 22

10. Medicina Tg. Mureș
•25 7 8 10 28—34 22

11. Colorom 25 8 5 12 27—40 21
12. Vitrometan 25 8 5 12 26—47 21
13. Chim. Or. Victoria

25 7 7 11 25—49 21

Lotul național de juniori, 
care se pregătește pentru tur
neul U.E.F.A., susține azi un

14. Voința Tîrnăveni
25 9 2 14 27-46 20

15. Minerul Bălan
25 6 6 13 29—44 18

16. CFR Sighișoara
25 6 5 14 23—49 17

ETAPA VIITOARE : Minerul
Bălan — Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc, Oltul Sf. Gheorglie — 
C.F.R. Sighișoara, Chimica Tirnă- 
veni — Chimia Orașul Victoria, 
Vitrometan Mediaș — Avintul Re
ghin, chimia Făgăraș — Medicina 
Tg. Mureș, Colorom Codlea — 
Tractorul Brașov, Unirea Cristu
ru Secuiesc — Torpedo Zărnești, 
Carpați Brașov — Voința Tlrnă- 
veni.

LOCUL DE JOACĂ -
ATELIERUL

UCENICIEI SPORTIVE
Trecînd prin cartierul copi

lăriei, pașii mei, grăbiți, se 
opresc aproape mecanic, ca la 
o comandă, în fata unei con
strucții maiestuoase, cu pereții 
drepți și amenințător de 
inalți.

Încerc să pătrund dincolo de 
zidurile masive și impunătoare 

care acoperă locul, odinioară 
înecat în bălării. Revăd parcă 
porțile marcate de cărămizi, 
bolovani sau ghiozdane, min
gea de cîrpă încropită din 
resturi, prinse în anvelopa u- 
nui ciorap vechi, gloata de co
pii care se avînta in joc pină 
la căderea nopții.

Aici, pe mica scenă a în
demânării sportive și intr-un 
climat natural, distractiv, efor
turile pgniru însușirea abece
darului tehnic au cunoscut sa
tisfacția primelor încercări reu
șite, care au deschis apoi calea 
spre un viitor, așa cum a fost 
el plăsmuit in imaginația co
pilăriei. De aici, de la izvorul 
viu al marilor speranțe s-a a- 
limentat întotdeauna și fără în
trerupere, torentul nestăvilit al 
celui mai îndrăgit dintre toate 
sporturile, FOTBALUL. Pe 
aici, prin acest atelier al uce
niciei sportive, au trecut fără 
excepție toți marii jucători, de 
la Mircea David la Voinescu, 
de la Cotormani la Apolzan și 
Dan, de la Baratki la Ozon, 
Constantin și Pîrcălab.

Vechiul maidan, rămas în a- 
mintire ca un simbol al pasiu
nii sportive timpurii, a dispă
rut aproape astăzi din perime
trul noului cadru edilitar al 
orașelor noastre, ducînd însă o 
dată cu imaginea unui mediu 
social perimat și rodnicia ți
nui ogor fertil în care se plă
mădeau an de an recoltele fot
balului nostru.

Au apărut — în ultimii ani — 
centrele de copii și juniori,

LOTUL NATIONAL DE JUNIORI - Ș.N.0

ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• Ieri dimineață, echipa 

Steaua, a plecat pe calea ae
rului la Wuppertal. în R.F. a 
Germaniei, unde vă susține 
miercuri un joc amical.

Au făcut deplasarea, prin
tre alții, Suciu, Andrei, D. Ni- 
eolae, Jenei, Pantea, Constan
tin, Negrea, Dumitru Popeșcu 
și Voinea.

După jocul din R.F. a Ger
maniei, Steaua va evolua a 
doua zi, joi, în Belgia unde 
va juca în compania forma
ției Beeringen. 

mărturie a unor lăudabile pre
ocupări în vederea pregătirii 
schimbului de mîine, dar exis
tenta acestora — în ciuda stră
daniei de asigurare a unui ca
dru organizatoric corespunză
tor — nu a putut și nici nu va 
putea compensa in viitor lipsa 
locurilor de joacă. De ce ? Pen
tru că la vîrsta selecționării și 
incorporării lor in sfera spor
tului organizat (10—12 ani) co
piii se prezintă, în marea ma
joritate, slab inițiați în tainele 
jocului cu balonul rotund și cu 
o îndemînare specifică insu
ficient dezvoltată. Și aceasta, 
datorită fie faptului că cei mai 
multi dintre ei n-au trecut prin 
atelierul uceniciei sportive, fie 
că această etapă a instruirii 
neorganizate a fost absolvită 
cu un „certificat'" de comple
zență. Astfel știind lucrurile, 
munca de pregătire desfășurată 
în cadrul centrelor de fotbal 
este evident îngreuiată și foar
te adesea lipsită de satisfacția 
împlinirii năzuințelor.

Soluția ? RECONSIDERAREA 
LOCURILOR DE JOACĂ, 
CHIAR CU PREȚUL UNOR 
SACRIFICII. REALIZAREA 
UNOR MICRO-TEBENURl. 
PRIN FOLOSIREA CIT MAI 
JUDICIOASA — fie chiar, vre
melnic a spațiilor libere exis
tente — Șl AMPLASAREA LOR 
ÎN PREAJMA ZONELOR DE 
LOCUIT ȘI A INSTITUȚIILOR 
DE ÎNVAȚAMINT, AR PUTEA 
CONTRIBUI LA O MAI BUNĂ 
ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
EXTRAȘCOLARE A COPIILOR 
ȘI PRIN ACEASTA LA MĂ
RIREA TIMPULUI TOTAL 
DESTINAT INSTRUIRII. Strîns 
legată de existența locurilor de 
joacă trebuie reconsiderată și 
activitatea antrenorilor, desti
nată să găsească aici un real 
complement al muncii lor pro
fesionale, un sprijin în munca 
de plămădire a viitoarelor ge
nerații de sportivi.

Numai înțelegînd adevărata 
semnificație a locurilor de joa
că în școala fotbalului nostru 
vom putea asigura acestuia te
melia necesară făuririi unui 
viitor care să se înscrie în li
mitele superioare ale perfor
manței, la nivelul în continuă 
creștere a exigențelor pe plan 
internațional.

Mihai IONESCU

Azi, la Oltenița:

nieci de verificare la Oltenița 
in compania divizionarei C — 
S.N.O.

• După cum am mal anun
țat, echipa Dinamo Bacău în
treprinde un turneu de două 
jocuri în Polonia.

Prima partidă a dinamoviș- 
tilor băcăuani are loc astăzi 
la Lodz. Mîine jucătorii ro
mâni vor susține un al doilea 
meci în orașul Gliwice.
• De cîteva zile se află in 

R.D. Germană formația bucu- 
reșteană Rapid. Fotbaliști) fe
roviari joacă astăzi la Stend
hal în compania echipei Lo
komotiv.

MARII PERFORMERI

Prima parte a marii bătălii 
pentru cucerirea titlurilor de 
campioane ale țării la volei 
feminin și masculin a luat 
sfîrșit la Bacău și București 
fără o clarificare a situației în 
ceea ce privește șansele pre
tendentelor la locul I. Rămîne 
ca returul, programat la Cluj 
(băieți) și P. Neamț (fete) să 
rezolve această problemă. La 
jumătatea disputei finale tre
buie să facem unele conside
rații pe marginea turneelor, a 
evoluției echipelor și a cali
tății jocurilor desfășurate. 
Programarea la Bacău a tu
rului acestui turneu a făcut, 
fără doar și poate, o frumoa
să propagandă voleiului dar, 
sintem nevoiți să afirmăm din 
nou că, din punctul de vedere 
ăl condițiilor existente în a- 
eest oraș (sală fără aerisire, 
în care pină și spectatorii se 
sufocau, locuri puține etc.), 
alegerea nu a fost tocmai po
trivită. Dacă aceste condiții au 
fost improprii desfășurării 
partidelor, in schimb specta
colele oferite de cele 4 echi
pe au fost de un nivel nea
tins de un alt turneu final, 
ceea ce demonstrează o evi
dentă creștere valorică a pri
melor formații feminine de 

jClub, Dinamo, Rapid și Peni-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
CU PREMII IN APARTAMENTE

Cu deosebită nerăbdare este 
așteptată de către participant 
tragerea excepțională LOTO 
din 20 mai, la care se atribuie 
pentru prima da/“ apartamen
te drept premii.

Această tragere acordă în 
număr NELIMITAT : aparta
mente cu 3 camere (confort 
gradul I) și diferența în nu
merar pină la completarea su
mei de 125.000 lei, apartamente 
cu 2 camere (confort gradul I) 
și diferența în numerar pină 
la completarea sumei de 100.000 
lei, zeci de mii de premii in 
bani 20.000 lei, 10.000 lei ș.a.

Pentru atribuirea tuturor 
premiilor se vor efectua 10 ex
trageri a cite 6 numere din 80.

DUPĂ PRIMA MANȘĂ A TURNEELOR FINALE

FETE - REVELAȚII ÎMBUCURĂTOARE, 
LA BĂIEȚI

7

cilina dispun de elemente ta
lentate, care in ambianțe de 
acest gen pot reliefa multiple 
calități. Ele au reușit să eta
leze valențele numeroa
se ale voleiului feminin, posi
bilitățile lui sporite la ora ac
tuală de a se exprima într-un 
mod mai convingător pe plan 
internațional. Prezența celei 
de a patra echipe, Farul, a 
ilustrat discrepanța care exis
tă între fruntașe și restul e- 
chipelor primei divizii. Con- 
stănțencele, deși au avut evo
luții bune, nu s-au ridicat, to
tuși, niciodată la nivelul par
tenerelor sale. Dintre cele trei 
pretendente la titlu, foarte 
bine s-au prezentat dinamo- 
vistele bucureștence, învingă
toare pe toată linia. Ele au 
arătat o pregătire fizică supe
rioară in condițiile unor par
tide de luptă epuizantă (4—5 
seturi, fiecare de circa 30 
min.). Rapid și Penicilina au 
venit, de asemenea, bine pre
gătite, dar loturile lor res- 
trînse n-au permis jucătoare
lor momente de odihnă. A- 
ceasta a 'dus la unele căderi 
fizice, inerente îndeosebi în
tr-un turneu cu jocuri zi de 
zi. La Bacău Dinamo a stră

In total se vor extrage 60 de 
numere.

Participarea se va face pe 
două feluri de bilete : seria 
S de 70 lei care participă la 
toate cele 10 extrageri și cu 
care se pot ciștiga apartamen
te cu 3 și 2 camere, în număr 
NELIMITAT, precum și pre
mii in bani și bilete seria N 
de 25 lei care participă la faza 
a Il-a și cu care se pot ciștiga 
apartamente cu 2 camere in 
număr NELIMITAT, precum și 
premii in bani.

Rețineți! Mari șanse de cîștig. 
Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport și în prospect.

Luni 19 mai, ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

- MULTE INSATISFACȚII
lucit mai ales în atac, Rapidul 
în apărare la fileu și în ceea 
ce privește organizarea jocu
lui (coordonatoarele Rebac și 
Chezan formînd punctul forte 
al echipei), iar Penicilina s-a 
menținut la un nivel satisfă
cător, atît în ceea ce privește 
atacul cît și apărarea. Dintre 
jucătoare, am reținut pentru 
evoluția lor bună pe trăgătoa
rele Mariana Popescu, Lia Ili
escu, Helga Bogdan și Marga
reta Șorban (Dinamo), Maria
na Baga, Constanța Bălășoiu 
și Marta Szekely (Rapid), Itu 
și Dobrescu (Penicilina) și a 
ridicătoarelor rapidiste, la ca
re s-au adăugat dinamovistele 
E. Gheorghescu și A. Constan- 
tineScu. Arbitrajul a fost în 
general bun, obiectiv.

Turneul masculin a adus 
față în față patru echipe (Di
namo, Steaua, Politehnica, Ra
pid) care anunțau întilniri de 
bună calitate. Prima zi avea, 
însă, să infirme acest lucru. 
Atît Politehnica, cît și Rapi
dul au apărut resemnate, in
cit nimic nu lăsa să se între
vadă că aceste două echipe au 
venit să-și apere onorabil șan
sele. Dar nu atît înfrângerile 
au afectat pe cei prezenți, cît 
comportarea submediocră. în
vingătoarele (Steaua și Dina
mo) n-au trebuit să forțeze 
prea mult nota pentru a-și 
adjudeca victoria. Abia în 
ziua următoare, doar Politeh
nica avea să curme blamul 
care o pîndea. Aparent cu a- 
ceeași formație pe teren — 
dacă ne gîndim la oameni — 
dar cu totul alta privită prin 
prisma jacului desfășurat, stu
denții au pus în vădită difi
cultate pe dinamoviști. Udiș- 
teanu, Szocs și mai ales Pădu
rarii (pe care calitățile sale îl 
recomandă din plin) au des
fășurat un joc de o excelentă 
factură. Lacunele formației 
Dinamo, din rjnduj căreia 
doar Corbeanu (și el inegal, 
totuși), Smerecinschi și Schrei
ber au încercat să demonstre
ze adevărata valoare a echi
pei. au ieșit și mai mult în e- 
vidență în jocul decisiv de 
simbătă în compania campioa
nei, singura formație care a 

știut de fiecare dată să gă
sească cele mai sigure mij
loace pentru obținerea vic
toriei. Rapidul a jucat șters, 
lent, cu multe greșeli atit în 
atac cît și în apărare, iar in
troducerea lui Plocon nu a 
adus revirimentul așteptat. 
Studenții gălățeni, prin victo
ria în fața giuleștenilor, și-au 
asigurat locul 3 în clasament, 
la Cluj nemairămînîndu-le de- 
cît să facă... zile amare favo
ritelor și să demonstreze că 
evoluțiile foarte bune din ul
timele două partide n-au fost 
simple accidente. Atît despre 
tur. Poate returul ne va oferi 
posibilitatea unor constatări 
la fel de bune și la masculin 
ca și cele referitoare la tur
neul feminin.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTÂKEANU

TiNTAȘil DE LA
IN CONCURSUL

Ultimele două zile «1# ewn- 
petiției de tir dotată cu „Cupa 
Steaua" s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : pistol li
ber 60 f : 1. L. Giușcă (Con
strucții) 551 p, 2. N. Bratu 
(Construcții) 551 p. 3. C. Fe- 
ciorescu (Steaua) 538 p, 4. G. 
Toth (CS Arad) 536 p, 5. G. 
Maghiar (Dinamo) 536 p, 6. I. 
Pieptea (Dinamo) 536 p ; pis
tol calibru mare 30-J-30 : 1. M. 
Dumitriu (Stegua) 585 p (2954- 
290), 2. L. Giușcă 582 p (290 + 
292), 3. G. Maghiar 576 p (288 L 
288), 4. C. Feciorescu 575 p, 5. 
N. Flamaropol (Olimpia) 573 p,
6. Șt. Popa (Construcții) 570 p ; 
skeet (200 de bucăți) : N. Vlă- 
doiu (Steaua) 163 t, 2. B. Ma-

(Urmare din pag. 1)
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una din acele neplăcute sur
prize, altădată inerente înce
putului de sezon.

Campionii olimpici de la 
Ciudad de Mexico — 1. Pat- 
zaichin și S. Covaliov — au de
monstrat convingător că stră
lucirea aurului mexican n-a 
temperat zelul și n-a dimi
nuat cu nimic efortul conti
nuu, susținut. învingători în 
ambele probe de dublu, Pat- 
zaichin și Covaliov au făcut 
din nou dovada „cuplului-* 
ideal. Să adăugăm și victoria 
comodă — peste 6 secunde 
diferență ! — a lui Patzai- 
chin în proba de simplu 
1 000 m.

Foarte bine au evoluat, de 
asemenea, în această competi
ție A. Vernescu și A. Șciotnic, 
imbatabili în toate cele trei 
probe (K 2-500 m, K 2-1000 m, 
K 4-1000 m — împreună cu 1. 
lacob și V. Roșea). Să mai 
spunem, oare, că acest triplu 
succes al caiaciștilor dinamo
viști reaprinde flacăra unui 
optimism în comportarea „fio-

STEAUA ÎNVINGĂTORI
OE LA TUNARI
rinescu (Dinamo Obor) 154 t,
3. R. Mareș (Șc. sp. 1) 151 t,
4. I. Puiu (jsteaua) 147 t, 5. D. 
Buduru (Steaua) 146 t, 6. I. Ior- 
dache (CI. sp. șc.) 143 t ; armă 
liberă calibru mare 3X40 ! (dis
tanța 300 m). poziția culcat 
(40 f) : 1. D. Vidrașcu (Dinamo) 
391 p, 2. L. Cristescu (Steaua) 
390 p, 3. T. Coldea (Steaua) 390 
p, 4. N. Rotaru (Steaua) 374 p,
5. Gh. Sicorschi (Dinamo) 373 
p. 6. V. Savin (Dinamo) 365 p, 
poz. in picioare (40 f) : 1. T. 
Coldea 300 p, 2. L. Cristescu 
350 p, 3. D. Vidrașcu 344 p, 4. 
N. Rotaru 341 p, 5. V. Savin 
329 p, 6. Gh. Sicorschi 313 p, 
poz. genunchi (40 f) : 1. N, Ro
taru 375 p, 2. L. Cristescu 373 
p, 3. T. Coldea 372 p, 4. Gh. 
Sicorschi 371 p, 5. D. Vidraș- 
ou 363 p, 6. V. Savin 337 p ; 
trei poziții : 1. T. Coldea 1122 
p, 2. L. Cristescu 1113 p, 3. D- 
Vidrașcu 1093 p, 4. N. Rotaru 
1090 p. 5. Gh. Sicorschi 1057 
p. 6. V. Savin 1031 p.

Clasamentul general al u- 
pei Șteaua" este următorul : 
1, Steaua 242 p, 2. Dinamo 170 
p, 3. Arhitectura 54 p, 4. Con
strucții 01 p.

tilei" la campionatele europe
ne de la Moscova ?

Remarcabile, nu numai prin 
prisma locurilor ocupate în 
clasamentul diferitelor probe, 
evoluțiile caiaciștilor D. Iva
nov, I. lacob, C. Coșniță, R. 
Rujan-E. Botez (la numai 7 
zecimi de secundă de Vernes
cu — Șciotnic în proba de 
K 2-500 m), I. Irimia, ca și 
cele ale canoiștilor 1. Maca- 
renco, A. Butelchin, Gh. Sido
rov, C. Manea — V. Calabiciov 
(un dublu refăcut, capabil de 
mari progrese) etc.

Cîteva cuvinte despre fete. 
I’e primul plan al întrecerilor 
continuă și în acest sezon să 
se situeze lupta directă pentru 
performanțe de certă valoare 
internațională între Valentina 
Serghei, H. Lauer și Viorica 
Dumitru. In „Cupa Dinamo** 
Valentina Serghei a cîștigat 
duelul cu Viorica Dumitru în 
proba de simplu și tot ea. îm
preună cu Lauer, și-a adjude
cat victoria și la K 2-500 m. 
Firește, cursa continuă... De 
notat, de asemenea, ca în acest

organizează în perioada 
la Mangalia și Costinesti 
se asigură cu autocarul.

MANGALIA
l'/3 zile 113 lei 
2 . 128 .
2‘/j . 160 „
3 , 172 ,
4 . 210 ,

In programul excursiei 

BIROUL DE TURISM
PENTRU TINERET

19 mai—4 iunie excursii pe litoral 
în condifii avantajoase, Transportul

COSTINEȘTI
102 lei
113 ,
138 .
150 .
183 .

figurează turul litoralului, vizitarea
acvariului, a mozaicului și a muzeului arheologic din 
Constanta.

Informajii 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), 
sir. Onești 4—6, zilnic între orele 8—17,00.

început de sezon se pare că a 
început să se reducă decalajul 
valoric în probele feminine. 
Dintre „speranțe" i Haripina 
Evdochimov (învingătoare a- 
supra lui Hilde Lauer la K 
1-500 m), D. Anghelescu, S. 
Comișan.

In general, s-a constatat că 
liderii obișnuiți ai clasamen
telor din probele de viteză 
(500 și 1000 m) și-au reluat 
locurile, confirmînd valorile 
sezonului trecut, dar — în 
multe probe — în urma lor 
„atacă** spectaculos diferite e- 
chipaje tinere. Ceea ce este 
foarte bine.

DINAMO BUCUREȘTI ->

CAMPIOANĂ PE ECHIPE 
LA GIMNASTICĂ

Desfășurat’’ duminică dimi
neața la Cluj, campionatul na
țional masculin de gimnastică pe 
echipe s-a închehat cu victoria 
formației Dimano I (374,65 p). Au 
urmat-o Steaua 272,75, Dinamo 
If 257,15, Selecționata Cluj 251,15. 
Echipa campioană a țării, antre
nată de Francisc Coclș, a fost 
alcătuită din următorii sportivi : 
Gh. Tohăneanu, Gh. Păunescu, 
Nlcolae Oprescu, Ion Zamfir, Dan 
Grecu, Ludovic Buh.
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în „Cupa Davis(Urmare din pag. 1)

CANTONAMENTUL
LA MADLINGGEN

urma acestor rezultate 
următor al zonei euro- 
programează următoare-

iar in 
o scurtăacceptă

în teren, in timp ce

scor egal, pe care-I consider ca 
foarte bun pentru menținerea 
in continuare a șanselor pentru 
turneul final din Mexic. Reuși
ta va depinde însă foarte mult 
de modul în care se va com
porta linia de Înaintare. Con
sider că echipa conturată la 
ora actuală este, cu una sau 
două excepții, cea mai bună 
care se putea alcătui. E adevă
rat insă că. în ceea ce privește 
extremele, antrenorii Iotului ar 
fi trebuit să apeleze mai din 
timp și la alți jucători pe care 
să poată conta fie ca titulari, 
fie ca rezerve pentru meciul cu 
reprezentativa Elveției. In altă 
ordine de idei, in legătură cu 
meciul de miercuri, îmi este 
teamă de arbitrul scoțian care 
va conduce acest joc. Arbitrii 
scoțieni, în general, 
jocul dur

in interiorul careului acordă 
cu ușurință penalty".

O dată cu sosirea la Geneva, 
jucătorii din lot s-au despărțit 
de cei de la Steaua care con
tinuau călătoria spre orașul 
Koln. Bineînțeles, steliștii n-au 
uitat să-i îmbărbăteze pe co
legii lor din națională, urindu-le 
o evoluție la înălțime.

La Geneva,' delegației noas
tre i-a fost făcută o primire 
călduroasă din partea repre
zentanților Federației elvețiene 
de fotbal, a presei sportive și 
televiziunii. Jucătorii români au 
continuat imediat călătoria, de 
data aceasta cu autocarul, spre 
Lausanne, unde miercuri va a- 
vea loc meciul cu reprezentati
va Elveției. După ce au luat 
masa și s-au odihnit timp de o 
oră, jucătorii români au fost 
spectatorii unui film, 
cursul serii au făcut 
plimbare prin oraș.

La încheierea primului tur

LAUSANNE, 12 (prin tele
fon). — Pe fotbaliștii elvețieni 
nu i-am găsit decît prin inter
mediul televiziunii, pentru sim
plul motiv că ei nu se află la 
ora actuală la Lausanne, ci în 
cantonamentul de la Madling- 
gen, urmînd să sosească in lo
calitate abia în ziua meciului. 
Aseară, televiziunea din Zurich, 
a organizat o masă rotundă cu 
cîteva personalități din condu
cerea lotului și cu cei mai 
populari fotbaliști din echipă, 
emisiune care a durat nu mai 
puțin de o oră și jumătate. Am 
asistat la un lung interviu la 
care au răspuns Erwin Balla- 
bio, antrenorul principal al e- 
chipei, Willy Neukamm, 
ședințele comisiei tehnice a Fe
derației elvețiene, Roger ~ 
che, antrenor secund, jucătorii 
Tacchella, căpitanul echipei, 
Kuhn și Michaud. La întreba
rea crainicului care 
mai bune echipe pe 
întîlnit în grupă, cei 
raji au răspuns :

„Portugalia, pentru 
sul ei (Kuhn), România, pentru 
clarviziunea acțiunilor în me
ciul de la București (Michaud) 
și Grecia, pentru jocul rapid pe 
care l-a practicat în meciul cu 
noi (Tacchella)".

Prin urmare, trei răspunsuri, 
trei păreri.

Care sînt perspectivele 
pei Elveției? — a 
întrebare.

TACCHELLA: 
miercuri este cel 
tant și cel mai dificil al tur-

pre-

Qui-

sînt cele 
care le-a 
intervie-

palmare-

fost o
echi- 
nouă

de„Jocul 
mai impor-

• ••
neului. Dacă obținem victoria, 
ne putem considera calificați“.

KUHN : „Fiecare joc e difi
cil, dar acesta le Întrece pe 
toate. Este mai greu decît cel 
de la Lisabona ! în capitala 
Portugaliei am plecat să cuce
rim un punct. Ne-am întors 
însă cu două. Acum sîntem si
guri de victorie ! Dar...

MICHAUD : „Vrem să dove
dim că cele două puncte cu
cerite cu portughezii nu au fost 
întîmplătoare".

In fața micului ecran s-au 
perindat cele mai semnificative 
faze ale meciului de la Bucu
rești (România — Elveția 2—0).

Am urmărit în continuare, 
Portugalia — Elveția de la Li
sabona, din care au reieșit con
traatacurile extrem de pericu
loase ale lui Vuilleumier. Am 
aflat ulterior că acesta nu s-a 
antrenat duminică din cauza li
nei indisponibilități (contuzie 
la genunchi), dar, totuși, Balla- 
bro contează pe prezența sa și 
îl va introduce în formație.

Au continuat intilnirile din 
cadrul „Cupei Davis". Iată re
zultatele finale ale meciurilor 
din primul tur (zona euro
peană) :

Grupa A : MONTE CARLO: 
Monaco — Bulgaria 3—2; 
VARȘOVIA: Polonia — Un
garia 3—2 (Rybarczyk — 
Szoke 11—9, 6—4. 3—6. 6—4 ; 
Gasiorek — Gulyas 6—8. 4—6, 
6—1, 6—3, 3—6) ; CORK : Ir
landa — Luxemburg 5—0 ; 
ZURICH : Elveția — Anglia 
0—5 ; KOLN : R. F. a Germa 
niei — Noua Zeelandă 4—1 
(Kunke — Parun 7—5, 6—4,
3— 6, 6—4 ; Bungert — Fair
lie 0—6, 5—7, 0—6); HEL
SINKI : Finlanda — Suedia
1— 4 (Hedman — Bengtsson
4— 6, 0—6, 3—6).

Grupa B : LISABONA : 
Portugalia — Israel 1—4 (Pin
to — Stabholz 6—1, 6—4, 6—4; 
Silva — Davidman 3—6, 2—6,
2— 6) ; ATENA : Grecia — 
U.R.S.S. 1—4 (Gavrilidis — 
Lejus 1—6, 4—6, 4—6 ; Kalo- 
gheropoulos, Argyriou — Me- 
treveli, Lihaciov 2—6, 3—6,
5— 7) ; SCHEVINGEN > Olan
da — Canada 2—3 (Hordijk 
— Belkin 1—6, 1—6, 3—6); 
GENOVA : Italia — Belgia 
4—1 (Castigliano — Homber- 
gen 3—6, 6- 3, 6—4, 6—4;

Pietrangeli — Drossart 7—5, 
6—4, 7—9, 6—4) ; OSLO i
Norvegia — Austria 0—5 
(Jagge — Blanke 2—6, 2—6, 
6—4, 3—6 ; Ross — Herdy 
2—6, 4—6, 0—6). în meciul 
Iugoslavia — Franța, care se 
desfășoară la Maribor, tenis- 
manii iugoslavi conduc cu 
2—1.

în 
turul 
pene 
le întîlniri: Grupa A: Mo
naco — Cehoslovacia ; Irlanda
— Anglia ; Suedia — R. F. a 
Germaniei; Grupa B : Spania
— Iugoslavia sau Franța ; Ro
mânia — Israel; U.R.S.S. — 
Canada ; Italia —• Austria.

La Bogota (zona americană) 
după două zile de întreceri 
Brazilia conduce cu 2—1 în 
meciul cu Columbia. Iată re
zultatele tehnice înregistrate : 
Velasco (Columbia) — Koch 
(Brazilia) 3—6, 6—1, 6—4,
6— 4 ; Mandarino (Brazilia) — 
Alvarez (Columbia) 9—7. 6—2,
7— 5 ; Mandarino, Koch — 
Velasco, Alvarez 7—5, 6—1, 
6—2.

I. OCHSENFELD

NASTASE ȘJ TIRIAC 
PARTICIPĂ LA „0PEN"-u1 

DE LA BRUXELLES
■ Cei doi echipieri ai reprezen

tativei române 
Năstase și Ion 
răsit Capitala 

spre Bruxelles, 
să participe Ia campionatele 
internaționale ale Belgiei. Anul 
acesta, turneul de Ia Bruxelles 
este „open“, la el fiind invi
tați cîțiva dintre cei mai buni 
tenismani profesioniști austra
lieni ți americani.

CUM A CUCERIT
FIORENTINA AL DOILEA

„LO SCUDETTO"
de tenis, Ilie 
Tiriac, au pă- 
îndreptîndu-se 
unde urmează

Franța - Iugoslavia
PARIS, 12 (Agerprers). — 

La Orleans s-a disputat re
vanșa meciului dintre selec
ționatele masculine de bas
chet ale Franței și Iugoslaviei. 
La capătul unui joc echilibrat 
baschetbaliștii francezi au ob-

59-57 la baschet!
cu scorul de

Cu o etapă înaintea finalu
lui, Fiorentina a ciștigat cam
pionatul național, învingînd pe 
Juventus în propriul său fief, 
la Torino. Scorul de 2—0 a fost 
realizat prin golurile marcate 
de Chiarugi și Maraschi. Cele
lalte pretendente la titlu, Milan 
și Cagliari, au fost stopate de 
Napoli și respectiv Sampdoria, 
în fața cărora nu au reușit de- 
cît scoruri albe. Privitor la 
lupta pentru evitarea retrogra
dării, foarte importante sînt re
zultatele obținute de 
(2—2 la Pisa) și Varese 
casă, cu Torino).

Rezultatele complete
lei de-a 29-a etape : Bologna — 
Palermo 2—0 (au marcat Sa- 
voldi și Bulgarelli), Cagliari — 
Sampdoria 0—0, Juventus' ■— 
Fiorentina 0—2, Pisa — Vicenza 
2—2 (Casați, Mascalaito, respec
tiv Cinesinho, Vitali), Roma' — 
Atalanta 4-1 (Cappello 3 și Lan- 
dini, respectiv Clerici), Varese 
— Torino' 1—0 (Tamborini), Ve-

rona — Inter 2—3 (Bui, Tras- 
pedini, respectiv Mazzola, Sua
rez, Domenghini), Milan — Na
poli 0—0.

înaintea ultimei etape, cla
samentul primelor formații are 
următoarea configurație : Fio
rentina 43 p — virtuală cam
pioană națională, Milan 40 p, 
Cagliari 39 p. Fiorentina (an
trenor Bernardini) cucerește 
astfel cel de-al doilea titlu de 
campioană națională, primul 
fiind cbținut în 1956.

mațiile A. S. Ostende și Cros- ■■ sing Molenbeek.
Rezultate înregistrate în ul

tima etapă : Beveren — Stan
dard 1—0 ; Beringen — St. Gil- 
loise 1—0 ; Waregem — Daring 
3—0 ; Lierse — Charleroi 0—0; 
Anderlecht — F. C. Bruge 1—1; 
Racing White — St. Trond 1—1; 
F. C. Liege — Beerschot 2—0.

HAITI — S.U.A. 1-0

Cesare TRENTINI

STANDARD LIEGE
Vicenza 
(1—0 a-

ale ce-

CAMPIOANA A BELGIEI
campionatul

jucători ai în- 
au fost Jean

Gernot 
balon. 
R.F.G. 
pentru

Portarul austriac 
Frydl in zbor spre 
Imagine din partida 
— Austria, contind 
preliminariile CM. de fotbal.

Telefoto: A.P.

STEAUA ROSIE - LIDER
IN CAMPIONATUL

IUGOSLAV

meciul Cehoslovacia — Danemarca (82—55) disputat înFază
cadrul grupei preliminare de la Stockholm a C.E. de baschet. Ba
rocii (nr. 9) va marca un nou coș pentru echipa Cehoslovaciei, sub 
privirile coechipierului său Zid'ek și ale danezilor Watzen și Fiala.

Telefoto: A.P.
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începutul lunii mai a fost 
pentru Sofia început de săr
bătoare I Căci, nu numai ziua 
de 1 a fost primită de locui
torii orașului cu entuziasm, 
în zilele următoare, în sala 
Universiada din capitala Bul
gariei, sportive din opt țâri 
și-au dat întilnire într-o im
portantă confruntare de gim
nastică artistică, fiecare țară 
fiind reprezentată de cite două 
sportive. Am asistat la un 
spectacol de înaltă ținută, de 
o excelentă valoare tehnică, 
care i-a îneîntat, pur și sim
plu, pe cei prezenți în sală, 
demonstrînd că gimnastele 
„de artistică" sînt capabile să 
Incinte, să fie gingașe și pline 
de eleganță.

Reprezentantele Bulgariei, 
zece gimnaste, au dominat 
concursul, ele fiind splendide 
în execuție și interpretare. 
Locul I a fost cucerit de Ru- 
miana Ștefanova, locul al 
Il-lea de Maria Ghigova, lo
cul al V lea de Nașka Ro- 
beva, iar locul al VI-lea de 
Bogdana Todorova.

Ne-au impresionat, aproape 
în aceeași măsură, sportivele

ținut victoria 
59—57 (30—31).

Cei mai buni 
vingătorilor 
Claude Bonato (15 puncte) și
Gerard Lespinasse (10 puncte). 
Din formația Iugoslaviei cel 
mai eficace Jucător a fost Cio- 
sici, autorul a 13 puncte.

în primul joc, disputat Ia 
Toulouse, victoria revenise 
echipei Iugoslaviei cu scorul 
de 62—48 (36—25).

siirși'
fotbal. Titlul a re- 
acest an formației 
care la încheierea

A luat 
belgian de 
venit în 
Standard, 
celor 30 de etape a totalizat 45
de puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipele Char
leroi — 40 puncte, Lierse, An
derlecht — 36 puncte etc. Au 
retrogradat echipele F. C. Ma
lines și Daring Bruxelles. Au 
promovat în prima divizie for-

Prin telex, de la trimisul nostru special, GH. RUSSU-ȘIRIANll

PENTRU BASCHETBALIȘTII ROMÂNI,
MECIUL CU

Ha-

C.E. la 
reunește 

Româ- 
și An-

edițiile

Incepînd de mîîne seară 
arlemul, un orășel aflat la 
20 km de Amsterdam, va găz
dui întrecerile celei de-a doua 
grupe preliminare din 
baschet masculin, care 
formațiile Iugoslaviei, 
niei, Olandei, Scoției 
gliei.

Spre deosebi re de
precedente, sistemul de califi
care pentru faza finală a cam
pionatului european a devenit 
în acest an mult mai compli
cat și aceasta, desigur, ca o 
creștere continuă a echilibru
lui valoric pe plan continen
tal. Exceptînd reprezentativele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, care de
țin o cotă superioară în con
cernul european, grupa imediat 
următoare a formațiilor de va
lori sensibil egale s-a mărit 
considerabil, fapt care implică, 
cu mare necesitate, organiza
rea acestor turnee preliminare 
în urma cărora vom cunoaște 
pe cele 12 finaliste ale între
cerii ce va avea loc la sfirși- 
tul lunii septembrie, la Nea- 

. pole. Așadar, șanse pe deplin 
justificate pot fi acordate echi
pelor Cehoslovaciei, Poloniei, 
Spaniei, Bulgariei, României, 
Belgiei, Franței, Greciei, Olan

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

sovietice, precise, sigure și 
clare. Alea Nasmudinova s-a 
situat pe locul al Ill-lea, E- 
lena Karpuhina pe locul al 
IV-lea. O frumoasă impresie 
a lăsat și Maria Patoșka din 
R.P. Ungară, clasată pe locul 
VII la individual compus și 
pe locul V la exercițiu liber 
fără obiect. Această gimnastă 
și-a însușit un gen modern și 
original de lucru, pe care îl 
stăpînește din ce în ce mai 
bine.

România a fost reprezenta
tă la Sofia de două sportive ! 
Victoria Vîlcu (locul 14) și 
Ileana Nicolae (15). S-o recu
noaștem, evoluția sportivelor 
românce a surprins neplăcut, 
ele fiind întrecute de concu
rente tinere, dar mult mai 
bine pregătite, mai sigure. 
Poate că emoția excesivă să 
fie un motiv al acestui in
succes...

Fără îndoială că mulți iu
bitori ai sportului din Româ
nia se întreabă de explicația 
puternicei afirmări interna- 
țipnale a gimnasticii artistice 
bulgare. Iat-o i în țara noas
tră gimnastica artistică este
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la fel de populară ca fotba
lul și ca luptele. Chiar în a- 
ceste zile, federația bulgară 
de gimnastică artistică a ho- 
tărit să aloce o sumă echiva- 
lînd cu 1 500 000 lei pentru 
dezvoltarea acestei discipline 
în școlile medii și în cele 
sportive.

Se fac pregătiri intense 
pentru organizarea campiona
tului mondial care va avea 
loc la Varna în luna septem
brie. Pînă acum și-au anunțat 
participarea: Cehoslovacia,
Polonia, Franța, Uniunea So
vietică, Belgia, R.D.G., R.F.G., 
Japonia și încă alte șapte țări 
Se discută, între altele, posi 
bilitatea introducerii gimnas 
ticii artistice, la Jocurile O 
limpice de la Munchen. E o 
veste care, în Bulgaria, va 
stimula și mai mult preocu 
parea pentru sportul grației 
și măiestriei și avem certitu
dinea că și în alte țări va in
fluența atitudinea față de 
gimnastica artistică.

Bogdana DIMITROVA
ziaristă

OLANDA ESTE DECISIV
dei, Turciei, Finlandei, Unga
riei și Israelului, cu un plus 
primelor două.

Pentru turneul final au că
pătat automat drept de joc se
lecționatele U.R.S.S. (dețină
toare a titlului) și 
țară organizatoare), 
pentru celelalte 10 
cânte se va 
bilă în patru din cele 3 grupe 
preliminare. Doar la Stock
holm apele s-au limpezit chiar 
înaintea desfășurării turneului 
prin retragerea din competiție 
a formației R. D. Geimane, e- 
chipele Islandei și Danemarcei 
nefiind, deocamdată, suficient 
de înarmate pentru a periclita 
calificarea Cehoslovaciei și Sue
diei.

Dintr-o scurtă trecere în re
vistă a programelor alăturate, 
vom putea observa cu ușurință 
că de data aceasta sorții n-au 
mai fost atît de vitregi cu re
prezentativa țării noastre. Spre 
deosebire de turneele de la Bu
dapesta (în special), Mataro și 
chiar Salonic, competiția din 
Olanda, unde este angajat 
„5"-ul României nu are decît 
un singur meci-cheie. Iugosla
via, fără Koraci, Daneu și Raj- 
kovici, dar cu Ciosîci, Solman, 
Cermak, Tvetkovici, Pazman, 
Jelovac, și Kotarae în mare 
formă, nu poate pierde primul 
loc, iar pentru cel de-al doi
lea va fi suficient .rezultatul 
partidei Olanda — România, e- 
chipele Angliei și Scoției avînd 
valori modeste.

La prima vedere — luînd în 
considerare și palmaresul di
rect dintre cele două formații 
(ultima oară, în 1967 la Hel-

da o

Italiei (ca 
astfel că 
locuri va- 
luptă teri-

MECIURI INTERNATIONALE 
DE POLO

CLUJ, 12 (prin telefon). — în 
localitate s-a desfășurat meciul 
internațional de polo dintre echi
pa localnică Voința și formația 
iugoslavă Zak Kikinda. Clujenii 
au ciștigat cu 10—4 .

Inițiativa a aparținut tot tim
pul gazdelor, care în ultima re
priză au introdus mai multe re
zerve în echipă. Au înscris : Rusu 
(4), Șt. Silaghi (4) și A., Silaghl 
(2), pentru clujeni, respectiv Vu- 
jin (2).................... —
pețl.

și Sargin (2), pentru oas-

P, RADVANT — coresp.

Luni, 
meciul 
polo pe apă 
Olimpia și Baltika Leningrad. 
Oaspeții, buni înotători și jucă
tori tehnici, au ciștigat cu ușu
rință, cu scorul de 8—2 (3—0, 1—1. 
1—0, 3—1). Au înscris Sokolov (2), 
Burlkin (2). Pokrlșev (2). Strtjev- 
ski și PaseUța pentru oaspeți, 
respectiv, Karacsonyi (din 4 m) 
șl Harabula. Marți va avea loc 
revanșa.

P. LOBINCZ — coresp.

la Oradea, s-a disputat 
internațional amical de 

dintre formațiile 
Baltika

cusinki, românii au ciștigat
83—64) — prima șansă pare 
să fie de partea reprezentanți
lor noștri. Locul V obținut la 
ultima ediție a „europenelor", 
superioritatea tehnică și tacti
că, puterea de concentrare în 
partide decisive sînt tot atîtea 
argumente solide, care, îrl mod 
normal, ar trebui să risipească 
motivele de neliniște produse 
de înfrîngerile din fața Polo
niei și Belgiei. Dar în nici un 
moment nu trebuie desconsi
derată forța olandezilor, supe
riori ca talie, și care, în plus, 
evoluează în propriul lor fief, 
argument moțai de prim ordin 
și care, în multe cazuri, se do
vedește determinant. Să spe
răm însă că experiența lui Albu 
Diaconescu, și Nosievici, îmbi
nată cu dorința de afirmare 
a mai tinerilor parteneri (No
vac, Tarău, Popa) va duce, în 
cele din urmă, echipa noastră 
spre o calificare în care este 
angajat direct prestigiul 
chetului românesc.

Bruxelles, 12

bas-

mai

Grupele de calificare
STOCKHOLM (9—13 mai) :

DIA, ISLANDA, CEHOSLOVACIA, 
DANEMARCA (R. D. GERMANA 
s-a retras) ;

HAARLEM (14—18 mai) : OLAN
DA. IUGOSLAVIA, SCOȚIA, AN
GLIA. ROMANIA:

MATARO (14—18 mai) : SPA
NIA. MAROC, ELVEȚIA, BELGIA, 
R.A.U., BULGARIA;

BUDAPESTA (21—25 mai) : UN
GARIA, FRANȚA, POLONIA, 
TURCIA. ALBANIA ;

SALONIC (21—25 mai) : GRE
CIA, R.F. a GERMANIEI, AUS
TRIA, ISRAEL, FINLANDA.

Programul turneului de Ia 
Haarlem

Miercuri 14 mai, ora 20 (ora 
București : ANGLIA — IUGOSLA
VIA; ora 22 : OLANDA — ROMA
NIA : joj 15 mai. ora 20 : RO
MANIA — SCOȚIA ; ora 22 : AN
GLIA — OLANDA ; vineri 16 mai, 
ora 20 : IUGOSLAVIA — SCO
TIA ; ora 22 : ROMANIA — AN
GLIA : sîmbătă 17 mai, ora 20 : 
SCOȚIA — ANGLIA ; ora 22 : O- 
LANDA — IUGOSLAVIA; dumi
nică 18 mai. ora 20 : SCOȚIA — 
OLANDA ; ora 21.30 : IUGOSLA
VIA — ROMANIA.

SUE-

în meci retur pentru preli
minariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa america
nă), la San Diego s-au intîlnit 
echipele S.U.A. și Haiti. Fot
baliștii din Haiti au obținut vic
toria cu scorul de 1—0. In pri
mul joc echipa Haiti cîștigase 
cu 2—0. Haiti va juca în conti
nuare cu învingătoarea din me
ciul Salvador — Honduras.

In etapa a 27-a, Steaua Ro
șie Belgrad a învins cu 4—1 pe 
Hor, iar Hajduk a dispus cu 
2—1 de Dinamo Zagreb. Alte 
rezultate mai importante Par
tizan — Velez 2—0 : Olimpia — 
Radnicki 2—1 ; Maribor — Voj- 
vodina 0—0 ; O.F.K. Beograd — 
Vardar 0—0.

In clasament conduce Steaua 
Roșie Belgrad cu 38 de puncte 
urmată de Dinamo Zagreb cu 
36 de puncte etc.

Corespondență specială din Lisabona

LA TURNEUL U.E.F.A., PORTUGALIA
SE PREZINTĂ CU

După cum se știe, 
Portugaliei va juca la 
U.E.F.A. în aceeași grupă cu 
formațiile României, U.R.S.S. 
și Turciei.

Discutind cu dr. David Se- 
querr^, selecționerul echipei 
d« juniori (de profesie gaze
tar sportiv), domnia sa mi-a 
spus că apreciază România 
drept marea favorită a grupei. 
Urmărind desfășurarea 
neului de la Cannes — 
gat de echipa română - 
nul Sequerra a ajuns la 
cluzia că atu-ul principal al 
tinerilor "fotbaliști sovietici este 
forța iar cel al juniorilor ro
mâni — tehnica.

Referindu-mă la echipa Por
tugaliei, voi remarca faptul că 
este o formație nouă, doar doi 
jucători — portarul Gomes Vic
tor Manuel și jucătorul de cimp 
Peixoto „supraviețuind" for
mației de anul trecut.

Dacă in trecuta ediție a tur-

echipa 
turneul

tur- 
cîști- 
dom- 
con-

Jucători de tenis 
de masa români 
la startul unor

care se 
între 16 
deplasa- 
Monica

concursuri 
internaționale

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, cinci sportivi români 
vor lua startul la un concurs 
internațional de tenis de masă 
deschis juniorilor și 
va disputa la Odesa, 
și 18 maî. Vor face 
rea Carmen Crișan,
Hariga, Șerban Doboși, Gheor- 
ghe Teodor și Aurel Ovanez.

Apoi, peste o lună, în zilele 
de 20—22 iunie, sala Floreasca 

. va găzdui o competiție inter
națională de juniori, unde 
și-au anunțat participarea ju
cători și jucătoare din Anglia, 
Cehoslovacia, Ungaria, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia 
și bineînțeles România.

MARK MURRO
83,82 m LA SULIȚĂ
In cadrul concursului de a- 

tletism de la Frcsno (Califor
nia), sportivul american Mark 
Murro a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului 
suliței 
zultat 
proba 
tigată

în proba de aruncarea 
cu 83.82 m. Cu un re- 
valoros s-a încheiat și 

de 440 yarzi garduri, cîș- 
de Ron Whitney in 50.6.

0 ECHIPĂ TEHNICĂ
neului U.E.F.A., Portugalia a 
făcut o figură frumoasă, cla- 
sindu-se pe locul III, Iri urma 
Cehoslovaciei și Franței, 

actuala ediție tinerii noștri 
baliști nu au pretenții i 
mari.

Echipa se prezintă fără 
dete dar practică un fotbal 
nic, elegant,1 cursiv.

Vom vedea care vor fi 
dele acestui joc tehnic.

Iată lotul celor 22 de juniori 
portughezi din care vor fi aleși 
15 pentru deplasarea în R. D. 
Germană : ~
Gomes de Almeida Luz, De O-« 
liveira Meireles. Santos Peixo-_ 
to. Goncalves Laranjeira, Mo
reira Tomăs. Ferreira Silva 
Barbosa, Santos Rodrigues^'' 
MaqueS Simoes, Jose Costa Er
nesto, Costa Bandeira Silva, 
Barbosa Lopes Vaqueiro, De 
Sousa Machado. Sousa Machan- 
do, Santos, Reis Arsenio, Le
mos Jorge, Fonseca Simoes, Be
lo Goncalves, Carolino Nasci- 
mento, Amaro Silva Costa, 
Soares Fernandes.

> I-a 
fot- 

prea
ve- 

teh-
roa-

Gomes Marques, *

Carlos MIRANDA

NOI SUCCESE
ALE CĂLĂREȚILOR 

ROMÂNI
LA NO VI SAD

NOVI SAD, 12 (prin telefon).
Peste 20.000 de spectatori au asis
tat în a doua zi a concursului 
hipic de la Novi Sad la două 
spectaculoase probe de obstacole. 
„Premiul expoziției" parcurs în 2 
manșe de 35 de concurenți — 
înălțime 1,40 m — ș-a disputat 
cu 4 baraje pe obstacole succesiv 
înălțate, la care au concurat In 
final 3 călăreți români (cu 4 cai). 
1 călăreț iugoslav și 1 călăreț un
gar. Tînărul debutant în ' ’
național. CORNEL ILIN, 
mind încrederea acordată 
misia de selecție, a reușit 
blu succes clasîndu-se pe 
și 2 cu caii Simplon și Viteaz (ex 
aequo) sărind la ultimul baraj 
două obstacole înălțate la 1,70 m 
și 1,80 m. Pe locurile 3 și 4, la 
egalitate — Angliei Donescu cu 
Gind și Oscar Recer cu Vifor, 5 
iugoslavul Milan Miiutikovici, 6 

' maghiarul Hrisak Pali. Proba ne
cronometrată (57 concurenți, înăl
țime 1,30 m): 1. Milan Milunovici 
cu Milok 49 sec., 2. Iosef Horvăt 
(Ungaria) cu Barka 54,1 sec., 3. 
Const. Vlad (România) cu Hima
laia 54,2 sec., Oscar Recer cu Vi
for și Aurei stoica cu Blond (Ro
mânia) 54,3. 6. Iosef Horvath (Un
garia) cu Zadar 56 sec. întrece
rile continuă cu ultimele două 
probe.

lotul 
contir- 
de co- 
un du- 
locui 1

itux - nux- nux- nux- nux- mex- mex
Peste 100 000 de spectatori au ur
mărit pe circuitul de la Hocken
heim „Marele premiu molcciclist 
al R.F. a Germaniei", contind 
pentru campionatul mondial.

La clasa 50 cmc, victoria a re
venit olandezului Allt Toersen, 
care a realizat o medie orară de 
137 km. Concurind pe o motoci
cletă „Kawasaki", sportivul englez 
David Simmons și-a adjudecat 
victoria la clasa 125 cmc. Media 
orară a învingătorului : 156 km. 
La clasa 250 cmc, primul loc a 
fost ocupat de suedezul K. An
dersson pe ^Yamaha".

Cunoscutul ciclist francez Roger 
Pingeon a terminat învingător în 
„Turul Spaniei" înche'at duminică 
la Bilbao. El a realizat timpul 
total de 73h 18:45, fiind urmat în 
clasamentul general de spaniolul 
Ocana la 1:56, de Lașa (Spania) 
și de Wagtmans (Olanda) ambii 
la 5:10.

Cea de a 23-a ediție a campiona
tului unional de hochei pe gheață 
s-a Încheiat eu victoria formației 
Spartak Moscova, care în meciul 
decisiv pentru atribuirea titlului 
de campioană a învins cu scorul 
de 3—1 (2—0, 0—0, 1—1) echipa 
ȚSKA Moscova.

Cea de a 10-a partidă a meciu
lui Nona GaprindașviU — Alia 
Kușnir, care-și dispută la Mosco
va titlul mondial feminin de șah, 
s-a încheiat cu victoria Nonei 
GaprindașviU, care conduce cu 
6,5—3,5 p.

Cursa internațională cicllstă „Tu
rul Romandiel" a fost cîștigată 
de rutierul Italian Felice Gimondl, 
urmat la numai o secundă de 
compatriotul său Vittorio Adornl 
și de francezul Delisle — la 
2:35.

4O3B»


