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Șl GUVERNAMENTALE
A TĂRII NOASTRE

Reprezentativa de rugby a României î
invitată în Australia! i
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în dimineața zilei de 19 mai, 
o delegație de partid și gu
vernamentală condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a părăsit 
Capitala plecînd spre Varșovia, 
pentru a face o vizită de prie
tenie în Republica Populară Po
lonă, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodna- 
raș, Chivu Stoica, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Du
mitru Coliu, Emil Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Vasile Pa- 
tilineț, vicepreședinți al Con
siliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat

aiși ai guvernului, conducători 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești.

Au fost de față Jan Brudzyn- 
ski, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Pe aeroportul Okecie din 

Varșovia, pavoazat cu drapelele 
celor două state, delegația ro
mână a fost întîmpinată de 
W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., M. Spychalski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat, J. Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, St. Jedrychowski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afaceri
lor externe, Z. Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P, J. 
Loga Sowinski, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, J. Tejcma, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., P. 
■Jaroszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.M.U.P., reprezen
tanți ai M.A.E., ambasadorul Po
loniei la București, J. Ochedus- 
ko. De asemenea, în întîmpina- 
re se aflau ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Tiberiu Pe
trescu, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• Inaugurăm carnetul rug- 
bystic cu o veste care va fi 
primită cu mult interes de că
tre iubitorii sportului cu balo
nul oval: echipa reprezentati
vă a României a fost invitată în 
Australia! Federația de resort, 
care ne-a furnizat această știre, 
ne-a comunicat totodată că în 
zilele următoare va fi în măsură 
să ne furnizeze 
nunte. Le vom 
timp util.

și unele amă- 
consemna în

așteptată în• Vineri este
țară cunoscuta echipă franceză 
de rugby Racing Club Paris. 
Rugbyștii parizieni vor susține 
un turneu-fulger (probabil două 
jocuri) în compania formației 
Farul Constanța, în ziua de 25 
mai, și a unei selecționate divi
zionare, în principiu, marți 27 
mai, la Constanța sau la Bucu
rești. Forma excelentă pe caro 
o dețin în prezent apropiații 
noștri oaspeți — locul 3 într-una 
din seriile campionatului Fran
ței — constituie o bună carte 
de vizită, un indiciu că ei sînt 
dispuși 
tacol.

să ofere partide-spec-

• O
Rugby
prezentă, într-un turneu în țara 
noastră, luna viitoare. Rugbyștii 
din Toulon vcr juca în deschi
dere la meciul România — Po
lonia (15 iunie), în compania 
unei selecționate B sau de ti
neret. Sportivii toulonezi au a- 
nunțat că vor sosi în Capitală 
în ziua de 13 iunie.

altă echipă franceză, 
Club de Toulon, va fi

• La sfirșitul acestei luni 
urma să ne viziteze selecționata 
de rugby a Pirineilor, în cadrul 
tradiționalelor întîlniri stator
nicite în ultimii ani. Iată, însă, 
că forurile noastre de specia
litate au fost solicitate să accep
te amînarea acestui turneu, la 
o dată ce se va stabili ulterior 
— la finele lui iunie sau în 
toamnă. Motivul amînârii; an

© Racing Club 

noastră • R. C. Toulon va juca in deschidere la meciul
Paris întreprinde un turneu in fara i FEMINITATEA! i

I

Constanța, med de 
Se întîlnesc Farul șl

exactă a sosirii lor.

G. NICOLAESCU

România-Polonia © Bascii și-au a mi nat turneul

trenoril bascilor au o serie de 
titulari accidentați, iar două 
dintre echipele care dau cei mai 
mulți sportivi selecționatei sînt 
angajate în meciuri decisive 
în campionatul Franței.

• Selecționata de juniori a 
R. D. Germane a confirmat de
plasarea în România. Tinerii 
rugbyști din R.D.G. vor susți
ne primul meci din cadrul tur
neului lor, în ziua de 27 mai, 
la Săcele, cu echipa de juniori 
a Preciziei. Apoi, alte două 
partide — Ia București cu ju
niorii Rapidului și cu selecțio
nata de juniori a Capitalei.

• Duminică urma să aibă loc 
meciul internațional de rugby 
dintre formațiile Constructorul 
București și R. C. Gottwaldov 
(Cehoslovacia). în ultimul mo
ment însă, conducerea clubului 
din Gottwaldov a anunțat că nu 
mai poate face deplasarea la 
data stabilită inițial, din mo
tive tehnice. în cursul zilei 
de astăzi urmează să fie comu
nicată data

• Azj la 
rugby în A. .. __
Dinamo București.

• Meciul dintre Constructorul 
și Dinamo, care urma să aibă 
loc duminică, a fost reprogramat 
pentru data de 23 mai. Loc de 
desfășurare — stadionul din sos. 
Olteniței.

• Finala campionatului repu
blican de juniori în XV se va dis
puta duminică 25 mal, în Capi
tală. Finaliste — echipele Grl- 
vița Roșie (antrenor Th. Rădules- 
cu) și Clubul sDortiv școlar (an
trenor, Cornel Munteanu).

A MAI TRECUT O ETAPA...
I „Miercurea de aur" de la Lausanne — tonifiantă © Aradul cu un ochi ride, cu celălalt plinge © Putin a lipsit. 
© Un „referee F.I.F.A" și lacrimile băieților de la Crisul • Dumitru continuă să bată la poarta naționalei

Elveției 
fotbalul

competiție care l-a lansat în 
noua noastră națională pe Du- 
mitrache, Dembrovschi, Tvfan...

S-a mai scurs, iată, o etapă 
(a XXV-a) în divizia A ; o e- 
tapă a gazdelor — victorioase

toria obținută în fața 
este tonifiantă pentru 
nostru, pentru campionat

Gherghel blochează temerar la

Duminică seara, după consu
marea etapei, Aradul cu un 
ochi rîdea șl cu celălalt plîn- 
gea. U.T.A. se regăsise, în a- 
cest ceas 
realizînd, 
miză, și 
timp ce 
gazonul de la Republicii orice 
speranță de a supraviețui în 
prima divizie a țării.

Așa i-a fost dat iubitorului 
de fotbal din frumosul oraș de 
pe malurile Mureșului: să nu

al 12-lea pentru ea, 
într-un joc de mare 
victorie și... scor, în 
Vagonul pierduse pe

(Continuare In pag. a S-a)

Handbal ... peverticala. (Faza din mectul 
București — Rulmentul Brașov).

Foto : A. NANU

picioarele lui Soo, care îl ocrotește printr-o săritură spectaculoasă. 
Foto : AUREL NEAGU

u vreau să pledez o cauză 
pe care aș pierde-o de la 
început. Nu, pentru că maș 
încerca dacă aș li convins 
că am dreptate.

De la început trebuie să
afirm că sînt pentru sportul feminin, 
că mișcarea fizică nu poale și nu 
trebuie să fie un apanaj masculin, că 
stadionul trebuie să fie ferit de discri
minări de orice fel, întocmai ca arta 
sau știința.

Singurul lucru pe care îl susțin este 
acela că sînt, înainte de orice, pen
tru feminitate.

Și nu se poate, cred, să fiu contrazis 
cînd afirm că unele ramuri sportive, 
sau exagerarea în practicarea unui 
sport, duce la pierderea acestui dar 
divin, car© de la Eva încoace a jucat 
un rol imens, atît în viața popoarelor, 
cît și în destine personale.

Dacă prin sport se pot păstra nealte
rate ccesfe atribute specific feminine, 
dacă prin sport nu se distruge ace! 
„ceva" suav, diafan, de neexplicat și 
de nedescris — aer feminin — atunci 
totul e bine și firesc. Altfel, cu rezerve.

Nu se poate nega că în ultimii ani 
./.iin s-a dezvoltat uimitor și 

că femeile au ajuns la performanteINu se poa
sportul femin
C- '------ .

Ialtâdatâ greu atinse chiar de bărbați. 
Datorită unor sportive strălucite, nu-nu

meroase țări, printre care și a noastră, 
s-au afirma* în sportul mondial, obfi-
nînd succese de prestigiu.

După mine marile sportive ale lumii, 
cele care obțin medalii olimpice sau
alte consacrări mondiale, sînt totuși ex
cepții, sînt femei cu o structură fizică 
și psihică excepționale și cărora ar 
merita să li se ridice statui ca zeiței 
Artemis sau Jeannei d’Arc.

Astăzi, cum știm cu totii, sportul de 
performanta este un lucru greu, o 
treabă serioasă, care cere sacrificii și 
renunțări. De aceea am toată stima și 
admirația pentru acele sportive core, 
reușind performanțe uluitoare, reușesc 
în același timp altă performanță Io fel 
de grea ; să fie în același timp femei, 
iubite, soții și mame.

Dacă unele sporturi sînt parcă a- 
nume create pentru sexul frumos — 
gimnastică (în special cea artistică), 
înotul, patinajul artistic și altele — 
sînt unele care, oricît s-ar forța nota, 
nu văd cum vor putea ajunge să fie 
iubite de femei : fotbalul, rugbyul, ho
cheiul, fotbalul american, luptele, boxul, 
halterele.

Tn celelalte ramuri sportive — și moi 
ales în unele jocuri sau în atletism — 
pericolul pentru femei mi se pare mai 
mult de ordin psihic. Mi-e teamă că 
în focul luptei pentru rezultat sau pen
tru marea performanță — f 
spiritul femeii să nu devină rigid, sau 
din contră, exaltat.

Parcă totuși bărbatului ii stă mai 
bine în postura de luptător. Nu, cate
goric nu — sala și stadionul nu tre
buie să fie tabu | ' • ~
chiar și-acolo bărbatului îi stă bine 
bărbăția, iar femeii în primul rînd fe
minitatea.
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psihicul — I 
riqid, sau I

I
i stadionul nu tre- ■ 
pentru femei. Dar I 

ti 11111 îi timp ■

Dorin ALMAȘAN
I
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PERSONALITĂȚI ALE SPORTULUI INTERNAȚIONAL 
ÎȘI SPUN PĂREREA DESPRE
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SPORTUL AMATOR
PROPUNEREA UNEI NOI

REGULI OLIMPICE
Luc SILANCE

secretar general al Comitetului Olimpic Belgian

sportul
continuă

dezbaterea publică 
în jurul condiției sociale

a sportivului modern

pe toată linia —, a număru
lui record de goluri (281), a 
•fluenței de spectatori cărora 
..miercurea de aur“ de la Lau
sanne le-a mărit apetitul pen
tru sportul nr. 1. Tntr-adevăr, 
duminică, la o oră matinală, 
20 000 de iubitori ai fotbalului 
au venit să-i aplaude pe Dan și 
pe Răducanu, cam tot atîți, la 
Constanța, i-au făcut lui Tufan 
o primire de neuitat, inscri- 
indu-i numele cu majuscule pe 
pancarte.

Da, suporterul român știe să-i 
onoreze pe cei care reprezintă 
cu succes culorile țării, da, vic-

Hotărlrea F. R. Fotbal
in cazul

jucătorului lancu
Deoarece clubul Farul nu a 

luat măsuri după publicarea 
materialului apărut în ziarul 
„Scînteia" de sîmbătă 17 mai 
crt., Federația Română de Fot
bal a decis, ieri dimineață, 
suspendarea imediată a jucă
torului lancu pînă la rezolva
rea cazului în justiție.

Întrunit în ziua de 19 mai 
1969, biroul secției de fotbal 
a clubului sportiv Farul 
Constanța a analizat 
lele apărute în ziarul 
teia“ și a hotărit ca 
rul lancu Constantin
scos din lotul de fotbal 
clubului. Discutind hotărîrea 
biroului de secție, biroul clu
bului sportiv Farul a rati
ficat-o.

din 
artico- 
„Scin- 

jucăto- 
să fie 

al

1. Care sînt condițiile pe 
care trebuie să le îndeplineas
că un sportiv pentru a fi ad
mis la Jocurile Olimpice, la 
jocurile regionale și la 
competițiile patronate 
C.I.O. ?

Definiția conținută în 
colul 26 al statutului Comite
tului Internațional Olimpic 
ar trebui, după părerea mea, 
să fie modificată, dar într-o 
manieră puțin importantă.

Aș propune următoarea re
dactare :

Sînt admiși să participe la 
Jocuri și Ia celelalte compe
tiții conduse după regulile 
C.I.O. cei care practică și au 
practicat întotdeauna sportul 
din plăcere și ca divertis
ment. Nu se pot prevala de 
această calificare :

a) cei care nu au o situație 
de bază în măsură să le a- 
sigure existența 
viitoare :

b) cei care nu 
gulile federației

toate 
de

arti-

prezentă si

respectă re- 
internațio-

ȘASE VICTORII ALE ATLETILOP ȘI MULTE PROMISIUNI
• Duminică concurs internațional de marș pe 20 km

Memorialul Bruno Zauli figu
rează astăzi In rlndul competi
țiilor de prim rang ale atletis
mului continental. La ultima e- 
dlție a concursului, cea de stm- 
băta și duminica trecută, au luat 
parte numeroși atlețl de valoare 
din 15 țări, cel mai mulți din
tre ei candidați pentru campio
natele europene din septembrie 
de la Atena. în plus, așa cum 
•m mal arătat, competiția acea- 
•t* a fost considerată criteriul de

selecție pentru echipa Europei în 
vederea meciului său cu repre
zentativa Americil.

In acest context apare mal 
mult decît lăudabilă comportarea 
unora dintre atlețil români care 
au luat startul la întrecerile de 
pe stadionul roman Aqua Acce- 
tosa, în cadrul cărora el au cîștl- 
gat 6 probe: Carol Corbu — lun
gimea și triplul. Lla Manollu — 
discul, Virginia Bond — înăl
țimea, Ileana Silai — 800 m șl

Mlhaela Peneș — sulița. Ceea ce 
este îmbucurător nu este neapă
rat victoria obținută de aceștia 
cit rezultatele cu care el s-au 
clasat pe primul loc în probele 
respective. Lla Manollu, de pildă, 
cu excepția unei aruncări de
pășite, le-a-, avut pe celelalte cinci 
dincolo de 54 de metri. Rezulta
tul de 57,12 m reprezintă o treap
tă superioară tn evoluția cam
pioanei noastre olimpice, cu mulți 
metri peste cifrele înregistrate

tn perioada corespunzătoare a a- 
nilor trecuți. Performanța de la 
Roma, a doua din lume In acest 
sezon, o recomandă pe Lla pen
tru un nou record republican 
care să depășească atît de mult 
visata graniță a celor 60 de metri.

Un rezultat promițător a în
registrat șl medaliata cu argint 
la J.O., clujanca Ileana Știai, care

(Qontinuare tn pag. a 2-a)

nale a sportului pe care-1 
practică și dispozițiile regu
lamentului de aplicare a pre
zentului articol.

Cred, într-adevăr, că dis
tincția între amator și pro
fesionist stă la baza confu
ziei care domnește în acest 
domeniu și a ipocriziei la care 
este constrînsă o mare parte 
a sportivilor.

După părerea mea ar trebui 
eliminată discriminarea între 
„amator" și profesionist, întru- 
cît sportivii care participă la 
competiții de înalt nivel — și 
care ar putea fi numiți spor
tivi de înaltă competiție — 
ar trebui în mod necesar să 
primească o asistență socială.

Iportivul care în fiecare zi 
consacră mai multe ore an
trenamentului și practicării 
sportului său trebuie să pri
mească în compensație un a- 
jutor și o asistență din partea 
societății căreia îi aparține. 
A acționa altfel, echivalează 
cu a interzice practica spor
tului de înaltă competiție a- 
celora care nu sînt dotați cu 
o avere suficientă pentru a-și 
putea permite vacanțe înde
lungate și care sînt obligați 
să se îngrijească în consecință 
de ziua de mîine, consacrîn- 
du-se, în mod esențial, în tim
pul tinereții, profesiunii lor.

A acționa altfel duce la 
ipocrizie și la menținerea fal
sului amatorism, plăgile spor
tului nostru modern. Nu ar 
trebui excluși de la Jocurile 
Olimpice decît veritabilii pro
fesioniști ai sportului,' cei care 
vor să și bazeze existența pe 
căutarea profitului material 
numai prin practicarea unui

care își caută remu-sport în 
nerația.

Dacă vrem ca sportivul să 
fie un om în toată accepți
unea termenului, trebuie să-1 
decidem să-și nobileze spi
ritul și să învețe o meserie în 
același timp cu practicarea 
unei activități fizice binefă 
cătoare. Trebuie, să încurajăm 
dezvoltarea calităților spor
tive în același timp cu cele
lalte și nu în detrimentul ce
lorlalte.

Numai pe această cale, prin 
urmărirea progresului social 
al sportivului se va putea a- 
junge ca sportul să joace în 
viața modernă rolul care i 
se cuvine. Regula olimpică,

asemenea oricărei reguli juri
dice, trebuie să aibă forță 
convingătoare pentru a obține 
adeziunea tuturor. Regula o- 
limpică a participării la com
petițiile conduse de Comite
tul Internațional Olimpic tre
buie să fie aplicabilă în prac
tică, fără de care ea nu va 
beneficia de nici o autoritate 
reală.

2. Trăsături indispensabile 
pentru stabilirea profilului 
unui sportiv adevărat:

In afara calităților fizice 
este esențial ca adevăratul 
sportiv să posede calități mo
rale și să respecte regulile 
sportului său și regulile de 
etică, în general.

AGENDA EUROPENELOR DE BOX
• Plnă in pre

zent s-au înscris 
oficial în competi
ție 14 țări: Ceho
slovacia, Danemar
ca, Elveția, Franța, 
Finlanda, R.D. Ger
mană, . 
maniei. 
Olanda, 
U.R.S.S.. 
Turcia șl 
Ultimele 
Turcia : 
că 
sau 
Iar, _____ ___
gin Yadygar, pană 
— r — “ '
ușoară 
Sozen, 
cie — 
dai, mijlocie — Ha- 
zlf Kuran, grea — 
Gulalf Ozbey. Aus
tria: muscă — Ște
fan Kobli, pană — 
August Lorbek.

semiușoară — Al
fred Zach, semi- 
mijlocie — Georg

© Ultimele inscri-
R.F. a Ger- 

Iugoslavla, 
Scoția, 

Austria, 
România. 
Înscrieri: 
semlmus- 

- Fuat Temei 
Kemai Zarlu- 
muscă — En-

Seyfi Tatar, 
— Hakkl 
semlmijlo- 

Cellal san-

eri: Turcia
și Austria 

© Sîmbătă sosesc
alți oaspeți

Molnar, mijlocie 
mică — August 
Egle, semigrea — 
GUnther Egg, grea 
— Karl Koglbauer.
• O serie de per

soane oficiale din 
cadrul A.I.B.A. 
și-au anunțat sosi
rea sîmbătă, 24 
mal: H.R. Banks

(Anglia) 
tar al 
N. A. 
Denisov
— vicepreședinte al 
A.I.B.A., președinte 
al Biroului regional 
european, preșe
dinte al juriului la 
C.E. de la Bucu
rești ; R. Lisowski, 
(Polonia) — vicepre

ședinte al A.I.B.A.i 
vicepreședinte al Bi
roului regional eu
ropean, șeful co
misiei de arbitri 
din cadrul Birou
lui regional euro
pean, membru in 
juriul C.E.; 3. fi. 
Blonsteln (Anglia) 
șeful comisiei me
dicale la C.E.; K. 
V. Gradopolov 
(U.R.s.S.) — mem
bru ai comlalei de 
arbitri al A.I.B.A.

— secre-
A.I.B.A ; 

Nikiforov- 
(U.R.S.S.)



Cei patru mari
Este vorba de Petrosian și 

Spasski, de Gaprindașvili și 
Kușnir — cei patru angrenați 
în marea bătălie pentru supre
mația mondială la șah.

Nu exagerez cînd spun marea 
bătălie, deoarece ea implică, în- 
tr-adevăr, un consum de ener
gie nervoasă și fizică deosebită
— chiar dacă, în timpul unei 
partide de 
desfășoară 
liniște.

Cred 
cei ce 
mentar 
formanță este și condiția 
că. Cu mulți ani în urmă, 
printre idolii mei figura și 
rele Alehin, am devorat o în
treagă literatură — cărți și ar
ticole — care vorbeau despre 
el. Am fost atunci surprins să 
aflu, din relatările fostului mare 
campion, că i se întîmplă să 
„scadă", după partide de mare 
încordare, cu 2—3 kilograme. 
Nu știu cît pierd în greutate, 
după meciuri, boxerii sau fot
baliștii. Cifra nu poate fi cu 
mult mai mare decit aceea a- 
mintită de fostul campion mon
dial de șah. Diferența, însă, 
este că Alehin — și alții ca el
— trăiesc procesul amintit în 
liniște, într-un efort interio
rizat, gindind. Știți cum se 
spune : șahul este un sport al 
minții! Vă imaginați ce enor
mă cantitate de energie — 
nervoasă și fizică — se con
sumă, acum, în confruntările 
dintre supremii șahiști ai lu
mii. Apoi, cînd totul se va în
cheia, cînd vor exista învinși 
și învingători — cei în cauză 
își vor strînge cavalerește mîi- 
nile și se vor despărți. La șah, 
ca și în toate întrecerile, e- 
xistă și arbitri. Dar rațiunea 
(sau rațiunile) acestora, nu 
poate umbri rațiunea întrecerii 
șahiste. Cei mai buni, oricum,

șah, ostilitățile se 
în cea mai deplină

că nu sînt prea mulți 
știu că un lucru 
pentru șahistul de

ele- 
per- 
fizi- 
cînd 
mâ

cîștigă. Bine, va spune cineva, 
dar șahul este un sport al min- 

și e fireso ca lucrurile să 
petreacă 
nu numai 
un sport 

toate celelalte 
buie să aparțină minții și su
fletului, toate, pentru că alt
fel iși pierd justificarea exis
tenței. Din păcate, în sportu
rile noastre există foarte mult 
de făcut în această direcție. Se 
arată mereu evidentă necesita
tea de a stărui asupra aspec
tului etio ai problemelor impli
cate de sport Aici, nu se poate 
umbla cu jumătăți de măsură. 
Raționamentul este simplu : ne- 
consumarea energiei în între
cerile sportive sub egida ce
rințelor etice și ale raționalu
lui duce — după cum s-a ob
servat — la alterarea rezulta
telor, la stabilirea unor scări 
valorice adesea profund discu- 
taliile. Știe toată lumea ce s-a 
întîmplat Ia recenta confrun
tare dintre Progresul București 
și Universitatea Cluj. Și, după 
cum se cunoaște, întîmplarea 
în cauză nu ține de accident. 
Un spectacol sportiv ca fotba
lul, nu este asemeni confruntă
rii dintre doi șahiști. Un spec
tacol fotbalistic implică parti
ciparea directă a zeci de mii 
de oameni, care au și ei drep
tul de a-și spune opiniile, de 
a face aprecieri (mai directe 
sau nu). S-a considerat, cu în
dreptățire cred, că și publicul 
poate fi judecat ca atitudine. 
Există un trofeu care va în
cununa publicul cel mai spor
tiv din orașele cu echipele de 
fotbal în prima categorie. Dar, 
să nu uităm, reacțiile publicului 
își au originea în terenul de 
joc, Nu numai fotbaliștii, dar 
și arbitrii — vai ! — fac parte 
dintre cei ce creează atmosfera 
ce domnește în public. După fe
lul cum a condus partida amin
tită, arbitrul Al. Toth și-a asi
gurat repetenția. Și ca el — toți 
cei ce îi seamănă, oricare ar fi 
ramura sportivă in discuție. 
Dacă vom avea mai mulți ase
menea repetenți definitivi, cei 
rămași își vor da seama și mai 
adine de latura etică a misiunii 
lor. Atunci vom putea ajunge 
la ceea ce se întîmplă în șah, 
atunci și celelalte sporturi vor 
fi ale minții, ale rațiunii — iar 
rațiunea dm teren va domni și 
între spectatori.

Acestea 
rate de 
dintre 
hului.

astfel 1 Eu cred 
șahul trebuie să 
al minții — ci 
sporturi. Ele tre-

sportul Nr. 549 (5983)

ÎN LUPTA PENTRU DIVIZIA A

34 din 3000 de echipe

CE VA TREBUI NOTAT ?
4»

Pulsul tuturor Iubitorilor bo
xului începe să-și întețească 
tot mai mult bătăile, pînă v» 
atinge culmile, o dată cu pri
mele zile ale celui mai arză
tor dintre anotimpuri. Intrăm 
în febra așteptărilor 
important eveniment 
petrecut vreodată la 
disputat și în trecut 
campioni europeni, 
proaspăt trecut de pragul ado
lescenței sau maturul bidiviu 
..pur singe“ de mai tîrziu, ga
lopa în triumful aducerii jn 
țară a nu mai puțin de trei titluri 
de campion european la pro
fesionism. Dar niciodată pînă 
acum nu și-a dat întîlnire la 
București, tot ce are mai va
loros pugilismul amator euro
pean.

Poate spectacolul nu vă fi 
totdeauna la înălțimea exigen
ței. S-ar putea ca hazardul să 
împerecheze distonanțe mari' de 
valori. Dar. oricum, vom asista 
totuși la lupte de mare încor
dare și combativitate, in ,ciș- 
tigarca cărora, experiența ■ și 
cunoștințele, iscusința și pre
gătirea vor avea cuvîntuli prin
cipal. Iar miza ne face Să fjnj 
foarte atenți La totul. Va trebui 
să înmagazinăm și să prelucrăm. 
Spectatori sau specialiști, fu
rați sau numai pe jumătate a- 
caparați de formidabilul spec- . 
tacol al Încleștării atitor ener
gii, va trebui să căutăm și 
să reținem. Căci prilejul este 
unic iar dorințele noastre se 
leagă și de viitor, de ridicarea 
boxului nostru.

Ce va trebui notat ? Totul..!
Dar în 

va trebui 
juns mai

celui mai 
pugilistic 

noi. S-au 
centuri de 
Oacheșul

mal ușor la victorie ! Adică să 
na facem o părere cît mal 
precisă atît despre box în si
ne, despre valoarea pugilismulul 
european, cît și despre căile 
Șl mijloacele adoptate de că
tre cei mal mulți dintre talen- 
tații slujitori ai herminei albe, 
Să observăm ce a contat mal 
mult în cucerirea victoriilor, 
ce a cîntărit mai mult îh ba
lanța judecății de la masa ju
riului. Dar și mai mult să de
osebim esența luptei cu mă
nuși : echitatea și puritatea 
luptei sportive, realizarea vic
toriilor prin acțiuni clare, pre
cise, frumoase și mai ales în 
limitele sportivității. Să cău
tăm cît mai mult să înțelegem 
ce i-a determinat pe judecăto
rii arbitri să puncteze favora
bil. ceea ce — uneori — nu 
vedem noi. Să judecăm mai 
puțin justețea deciziilor și mai 
mult cauzele acordării lor. 
De aceea, mi-aș permite să 
propun F.R. Box, o mai mare 
preocupare în acest domeniu.

Avem cercetători în ale spor
tului de o înaltă factură, fapt 
dovedit din plin șl la actuala 
ediție a forumului științific- 
sportiv desfășurat zilele trecute 
la Snagov. Ei trebuie doar an
grenați, pasiunea nelipsindu-le 
de loc. De asemenea, ar trebui 
chemați o seamă dintre cei mai 
experimentați antrenori ai noș
tri, care nu sînt ocupați cu pre
gătirea lotului, și care să a- 
cumuleze, să organizeze și să 
coordoneze observațiile pe la
turi precise. Ar fi și o nouă 
recunoaștere și apreciere a re
alei lor experiențe, a profun
delor lor cunoștințe. Credem că 
Centrul de cercetări științifice 
și I.E.F.S. sînt gata să-și a- 
ducă prețiosul aport în aceas
tă direcție, sprijinind eficient 
activitatea boxului nostru. Nu 
de altceva, dar în viitoarea și 
febra atîtor pregătiri, acest lu
cru ar putea fi uitat și ar îi 
păcat I

Eustațiu MĂRGĂRIT

• Aflat la prima ediție, 
campionatul de calificare în 
divizia A a angrenat in pri
mele lui întreceri peste 3 000 
de echipe 
culme din

feminine și mas- 
de județe.36

în județele Tul- 
și Olt există 

și mulți li
căre joacă

• Deși 
cea, Suaeava 
arene, 
neri și 
popice, 
lificare 
za ? Dezinteresul 
de comisiile de specialitate 
și consiliile județene de edu
cație fizică și 
tive.

• Cu ocazia 
pi on at, sportul 
început să fie 
mod organizat 
de localități. Astfel, pe foile 
de arbitraj au apărut nume

precum '■
Vjrstnici 
campionatul de ca- 
nu s-a ținut. Cau- 

manifestat

sport respec-

acestui cam- 
popicelor a 
practicat în 
într-o serie

SEMIFONDUL A FOST DOMINAT
DE RUTIERII DINAMOVIȘTI

principal credem 
reținut cum s-a 
bine, mai repede

Campion

HAPIDIST" IA BOX
bi zilele de 20, 24, 27 și 

28 mai, începînd de la orele 
18, în potcoava stadionului 
Ciulești, vor avea loc galele 
din cadrul cupei „Tînărul 
rapidist". La această compe
tiție participă sportivi de la 
cluburile și asociațiile spor
tive : Steaua, Dinamo, Me
talul, Constructorul, Voința, 
Olimpia, Universitatea, Elec
tromagnetica. Energia 1 și II, 
Sudorul, Electrica I, Semă
nătoarea și Rapid. In ziua 
de 24 mai gala va începe de 
la orele 17, deoarece lotul 
național pentru C.E. va efec
tua un antrenament public, 
cu caracter de verificare.

.’Triumf, pe un timp exce
lent. departe de canicula 
care a însoțit contratimpul 
pe echipe cu două zile în

■ urmă; rutierii și -au disputat 
duminică întîietatea pe Capi
tală, în cadrul probei de

Capitalei -CONSTANTIN CIOCAN

cat: Neagoe Anion (Dina
mo) și Th. Drăgan (Voința).

La start s-au prezentat, 
apoi; 22 de juniori mari care 
au rulat pe 28 de ture, în- 
suinînd 30,800 km. întrece
rea a fost mai echilibrâtă, 
fapt demonstrat și de egali
tatea 
(cîte 
sați. 
ghin 
prin 
ță (cu o _ 
în grupul punctabil. de 4. al 
tuturor 
clasați: 
2) 31
(Steaua)

de victorii la sprint 
3) a primilor trei cla- 
Pîna la urmă, Ton A jo
și-a asigurat ' succesul 
consecventa sa prezen- 

singură excepție)

turi), ca și unele tentative 
reușite ale „colegului său Al. 
Sofronie (pe prima parte a 
traseului), rnai notăm aban
donul stelistului Șt. Cernea, 

unei defecțiuni 
rest... clasamen- 
CIOCAN 59 

3.

sprinturilor.
1. I. Ajoghin 
P, 2.
25 p,

Primii 
(Șc. sp. 
Gavrilă

Mu sat

din cauza 
tehnice. In 
tul : 1. C.
2. Al. Sofronie 31 p.
Florea 25 p, 4 Gh. Ciumeti 
23 p. ‘ ............ " .
(toți de la Dinamo), 6. S. Su- 
ditu (Olimpia) 14 p.

Ca avanpremieră a reu
niunii — tradiționala între
cere a categoriilor semicurse 
și oraș, cu un singur sprint, 
care și de data aceasta a co
respuns la capitolul comba-

P. 
I.

5. I. Rădăcină 16 p

Al. CAPRARiU

sînt gîndurile suge- 
confruntarea actuală 
patru mari ai șa-cei

PENTRU DO UA

LOCURI SUB SOARE

J Umorii mari,Campionatul primei 
zii naționale de rugby

dîvi- 
avînd 

încheiate toate socotelile 
înaintea ultimelor două eta
pe, cunoscute fiind atît cîș- 
tigătoarea, Dinamo Bucu
rești. cît și ocupantele locu
rilor sub lumina arzătoare a 
lanternei roșii, formațiile 
bucureștene Gloria și Coh- 
structorul, să acordăm mă
car în ceasul al 12-lea (!) a- 
tenția cuvenită disputei celor 
cinci șefi de promoție ai se
riilor de calificare, dintre 
care vor fi desemnați ocu- 
panții celor două „locuri sub 
soare".

Este vorba de echipele 
C.S.M. Sibiu, Chimia Năvo
dari, Constructorul Suceava, 
Minerul Lupeni și Vulcan 
București care, reunite de 
aproape două săptămîni în 
Capitală, își susțin concursul 
de admitere în prima divizie 
a țării, prin disputarea unui 
turneu (fiecare cu fiecare), 
tn urma acestui turneu se 
alcătuiește un clasament (pe 
puncte), ocupantele 
două locuri fiind 
promovate. Putem 
sistemul ales de 
de specialitate echitabil 
în aceiași timp, edificator a- 
supra valorii pretendentelor.

Ajuns la jumătatea sa, tur
neul de calificare permite 
unele anticipații asupra pro
babilelor promovate, dar și 
unele constatări asupra ni
velului rugbyului din divi
zia B.

La început, trebuie subli-

primelor 
declarate 
considera 
federația 

Și,

niată ca pozitivă ardoarea 
cu care fiecare echipă își. 
apără șansele, dăruirea tota
lă ce o dovedesc jucătorii și, 
în general, spiritul de spor
tivitate al întâlnirilor.

Referindu-ne însă la va
loarea echipelor prezente la 
acest turneu, constatările nu 
par a fi îmbucurătoare. în 
afara echipei uzinelor Vul
can. din jocul căreia se des
prinde o bună concepție cu 
vădite tendințe spre modern, 
cu acțiuni Ofensive gîndite și 
de multe ori bine susținute 
(avînd un lot omogen ea va
loare, cu o vîrstă medie ac
ceptabilă), echipă care, de 
fapt, se profilează ca promo
vată îndreptățită, în rest ca
lificativele ce s-ar putea a- 
corda celorlalte competitoa
re — pentru cele arătate 
pînă acum — oscilează în
tre slab și modest. Cea de-a 
doua calificată va fi desem- 

„pată din grupul celor trei 
format de suceveni, sibieni 
și dobrogeni. Minerul Lupeni 
ieșind din discuție, ordinea 
.numirii fiind, teoretic, și or
dinea favoriților. Dacă pri
vim jocul de pînă acum, cei 
care încearcă să se apropie, 
cît de cît, de cerințele mi
nime ale / rugbyului actual, 
exceptînd Vulcanul, par a fi 
jucătorii din Suceava, pentru 
preocupările lor ofensive, în 
special ale liniilor dinapoi. 
Greșesa însă continuarea ac
țiunilor de atac, alegînd de 
multe ori soluția cea mai

riscantă și neindicață 
aruncarea . balonului înapoi, 
soluție care i-a costat destule' 
puncte și energie.,

Ceilalți, cu rezerve asupra 
C.S.M. Sibiu, prestează un, 
joc haotic, la întîmplare, cu 
accent pe o apărare distruc
tivă, de fapt cei mai sim
plu de realizat, aSteptîndu-se 
(nu prea jnult) greșelile jadp 
versarultîi s'au fluierul arbi
trului, ambele aducătoare de 
puncte. ' ; ț.

Concepția tactică — aproa- 
pe inexistentă, bagajul teh
nic — rudimentar, posibili
tățile fizice — reduse; 'sînt 
caracteristici existente la a- 
ceste candidate la promova
re, care nu le îndreptățesc 
pretențiile pentru un lob în 
divizia A.

Dacă ia aceasta adăugăin . 
aspectul general existent în 
divizia - B,—de preponderență 
a jucătorilor -fără ^perspecti
vă. trecuți dff^priitiâ tinere
țe, slabele tendințe de atra
gere și promovare • a tineri
lor dotați, considerăm nece
sară o atenție ■ mult sporită 
a F;R.R. acordată calificări
lor în tot cursul anului, prin 
mijloacele pe care le va cre
de de cuviință, în așa fel 
îneît B-ul să 
o treaptă și 
A, și nu un 
lora se nu 
principalei competiții interne.

semifond a campionatului re
publican. Spectatorii obiș- 
nuiți, ca și ce} ocazionali, în- 

. șirați de-a lungul traseului 
de pe strada Cîmpina (al 
cărei asfalt, din. păcate, nu 
corespunde decât, parțial u- 
nei atari specialități ciclis- 
id, cu turnante și sprinturi 
în serie}, au urmărit eon

ii fruntarea cu interes, des’i 
. nervul a lipsit majorității 

competitorilor. Este drept că, 
în general, tactica semifon- 
dului pe circuit nu favori- . 
zează 
orare 
obiectiv fiind acumularea de 
puncte. Nu putem fi, totuși, 

o medie orară 
la seniori, ritm 
care denotă o 
efectivă la pro- 
mai mult

stabilirea unei medii 
ridicate, principalul

in turnantă, roată la roată... Foto : N. AUREL

fie, într-aclevăr, 
un izvor pentru 
refugiu al ace- 
pot face față

Paul CIOBĂNEL

(Dinamo) 21 p, 
peanu (Olimpia) 
Popescu (Olimpia)
6, P. Cîrneanu (Steaua) 14 p. 

în vedetă, cei 36 de seniori 
au avut de parcurs 46 de 
ture (50,600 kni). Proba, fără 
un istoric palpitant, a fost 
dominată de cicliștii clubu
lui Dinamo, care au terminat 
pe primele 5 locuri. In afară 
de pofta de concurs manifes
tată de Constantin Ciocan 
(9 locuri I în 23 de sprin-

4.
18

P. Cîrri- 
p, 5. M.

16 p,

tivitate, cloi concurența tre- 
cînd în același timp linia 
de sosire, V Țileanu (A.S. 
Confecția) și Gh. Ciuciu (Șc.

Primul a obținut lo-sp. 3). --------- _ „T.
cui I... la fotografie.

După 
rutieră, 
vor 
scena 
cu prilejul „Gupei F.R.C.".

suita competițională 
țicliștii bucureșteni 

inaugura duminică și 
velodromului Dinamo,

Neagoe MARDAN

CLASAMENTE, REZULTATE
de acord cu 
de 36,500 km 
de pedalare 
neparticipare < 
bă, aducând 
plimbare.

Concursul 
debutat, după 
trecerea celor 
cliști bucureșteni — juniorii 
mici. Cursa celor aproape 50 
de cădeți ai pedalei (din nou 
participare masivă la aceas
tă categorie), programată pe 
15,400 ‘ 
filat 
Vasile 
Școlii 
vedit

propriu-zis 
obicei, cu 
mai tineri

DIVIZIA A
MASCULIN

km (14 ture) și-a pro- 
repede învingătorul : 

Miu. Reprezentantul 
sportive nr. 3 a do- 
un superior simț al 

plasamentului și resurse 
proaspete la sprinturi, cali
tăți prin care a acumulat 
31 p, cîștigînd detașat tro
feul. Pe podium au mai ur

FEMININ

1. Steaua 25 22 3 0 557-310 47
2. Din. Buc. 25 20 3 2 446-306 43
3. „U* Cluj 25 12 2 11 461-426 26
4. Pol. Tim. 25 11 4 10 394-363 26
5. Din. Bac. 25 11 4 10 359-353 26
6. Iiaf. TeleaJ. 25 10 1 14 402-466 21
7. Din. Bv. 25 9 3 13 426-467 21
8. Pol. Galati 25 9 1 15 405-487 19
9. „U« Buc. 25 7 4 14 380-423 18

10. Tini. Jllgoj 25 1 1 23 337-566 3

Universitatea Cluj — Mureșul Tg. 
Mureș 12—8 (8—5), Șc. sp. Pe
troșani — Voința Sighișoara 21—14 
(9-6).
AZI, DINAMO BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA GALAȚI
Partida Dinamo București — 

Politehnica Galați, din campio
natul republican de handbal, se 
va disputa azi, pe terenul Di
namo. de la ora 17.

Tn continuare, de la ora 18,15, 
va avea loc o întîlnire demonstra
tivă între două echipe formate 
din jucătorii lotului reprezen
tativ masculin al Japoniei, care 
se află tn țara noastră.

La Brașov, în etapa a Il-a 
a campionatului divizionar A 
de scrimă, în proba de flo
retă masculin, echipa Steaua 
a înregistrat două rezultate 
favorabile : 15—1 cu Petro
lul și 12—4 gu Olimpia. La 
fel, eehipa Universitatea 
București a realizat două vic
torii (15—1 cu Petrolul și 
10—6 cu Olimpia), cea de-a 
doua mai ușor decît arată 
scorul, manifestînd un vizi
bil reviriment. Olimpia Sa- 
tu Mare a obținut o singură 
victorie : 11—5 cu Petrolul.

La floretă feminin, echipa 
Steaua a învins categoria for
mațiile Olimpia și Medici
na. cu 13—3 și, respectiv, cu 
12—4, folosind în fiecare 
meci cîte o junioară din pe
piniera proprie. Universitatea 
București, cu O echipă obo
sită și insuficient pregătită, 
a reușit, totuși, două victo
rii la limită, eare o scutesa 
de emoții în viitoarele etape 
(9—7 cu Olimpia și 9—7 cu 
Medicina). Medicina Tg. Mu
reș a învins la mare luptă 
(9—7) pe Olimpia Satu Ma
re, care candidează de pe 
acum la retrogr adare.

Proba de spadă s-a carac
terizat prin dispute aprige și 
rezultate strînse. Aci, echi
pa campioană, Steaua, n-a 
mai avut de îndeplinit sim
ple formalități, ei a obținut 
două victorii muncite : 10—6 
atît cu Medicina, cît și cu 
Olimpia. La Medicina

NIERA • SPADA ■ 
LIMITĂ • SABIE

SECUND LA FINELE TURULUI

Olimpia Satu Mare a înre
gistrat o surpriză, învingând 
cu 8—8 (56160) pe Electro
putere Craiova, revelația 
campionatului trecut. In a- 
ceastă etapă oltenii au pier
dut două meciuri la limită, 
care-i pun într-o situație 
grea.

în dlvl-

1. „U“ Tim. 25 21 1 3 318-198-43
2. Rapid 25 20 1 4 332-223 41
3. Confecția 25 17 4 4 274-219 38
4. „U” Buc. 25 16 3 6 258-215 35
5. Rulm. Bv. 25 10 3 12 274-291 23
6. Cons. Tim. 25 8 2 15 221-273 18
7. Progresul 25 8 1 16 242-298 17
8. Voința Od. 25 7 3 15 239-267 17
9. Text. Buh. 25 4 2 19 149-258 10

10. Lie. 4 Tim. 25 3 2 20 145-250 8
DIVIZIA B

au putere de 
cînd știu ce
Universitatea
Universitatea

• FLORETĂ MASCULIN — RE
VIRIMENT LA „U" BUCUREȘTI
• FLORETA FEMININ 
STEAUA ÎSI FOLOSEȘTE PEPI-

OLTENILDOUĂ TNFRTNGERI LA 
DINAMO BRAȘOV, PE LOCUL

care, văzîndu-se cu locul doi 
asigurat la sfîrșitul turului, 
au cedat lupta pentru pri
mul loc. Echipa brașoveană 
a obținut, în schimb, două 
victorii spectaculoase, prin 
răsturnări de scor, care de
monstrează că 
luptă, atunci 
vor : 9—7 cu 
și Politehnica.
București a învins, tot Ia li
mită, pe Politehnica Iași 
(9—7), lăsînd-o cu un singur 
meci cîștigat la sfîrșitul tu
rului. Ambele vor mai avea 
de luptat din greu, în con
tinuare, într-o competiție în 
care de la locul 
lupta se anunță 
și spectaculoasă.

Menționînd, în
organizarea necorespunzătoa
re a competiției, ne rezervăm 
dreptul de a revent asupra 
acestui subiect.

doi în jos 
echilibrată

încheiere,

Tg. Mureș a reușit două vie- 
torii eu multă trudă, care 
însă o pun la adăpost deo
camdată de pericolul retro
gradării : 9—7 eu Olimpia și 
8—8 (56:60) eu EleGtroputere.

în proba de sabie, Steaua 
a realizat o victorie dificilă 
(10—6 cu Politehnica) și una 
formală (13—3 cu Dinamo). 
Cea de-a doua a fost facili
tată de înșiși dinamoviști Cornel GEORGESCU

Rezultate înregistrate 
zia secundă a campionatelor na
ționale de handbal.

MASCULIN SERIA I
Textila Clsnădie — Tehnomelal 

Timișoara 14—15 (8—8); Metalul
Copsa Mică — Universitatea Cra
iova’ 22—12 (12—7), Electroputere
Craiova — Minerul B. Mare 18—19 
(11—11), C.S.M. Reșița 
Arad 28—11 (18—2), '
vrin — Știința 
(11-5).

SERIA
Medicina Tg.

Gloria
Știința.' Lo- 

Petroșeni 22—12

A II-A
Mureș — Știința 

Ploiești 13—9 (4—5), Tractorul
Brașov — Cauciucul 22—16 (13—8), 
Agronomia Iași — A.S.A. Tg. Mu
reș 16—12 (6—7), Institutul Peda
gogic Bacău — Voința București 
12—9 (4—4).

FEMININ SERIA I
Chimia Victoria — Șc. ap. Plo

iești 16—7 (9—4), I.E.F.S. — UC. 3 
Iași 32—5 (18—3), Politehnica Ga
lați — Chimia Buzău 8—6 (4—3); 
Șc. sp. 2 București — Spartac 
Constanța 24—8 (8—5), Institutul 
Pedagogic Bacău — Politehnica 
Iași 8—8 (5—6).

SERIA A n-A
Șc. sp. Tg. Mureș — Zorile Bis

trița 17—20 (9—7), Universitatea
II Timișoara — C.S.M. Sibiu 6—8 
(4—6), Constructorul B. Mare — 
Universitatea Craiova 13—4 (7—2),

noi de echipe cum ar fi î 
Minerul Rovinari (Gorj), 
Voința Cehul Silvaniei (Să
laj), Locomotiva Fetești (Ia
lomița), Trefilorul Galați, Pe
trolul ~ 
băieți, 
nerul 
Rapid 
Voința

• Din necunoașterea re
gulamentului, formația mas
culină C.F.R. Tg._ Mureș a 
ratat calificarea, întrucît a 
folosit în partidele prelimi
nare două rezerve în loc de 
una. In consecință. Voința 
Sighișoara, clasată pe locul 2, 
a reprezentat județul Mureș 
în faza interjudețeană.

• 32 de echipe feminine
și 36 masculine și-au cuce
rit dreptul de a participa li 
faza interjudețeană a cam
pionatului de calificare. în- 
tîlnirile din prima etapă a 
fazei interjudețene s-au ju
cat tur-retur, după o pro
gramare făcută pe criterii 
geografice și valorice, rămî- 
nînd în cursa pentru divizie 
16 formații feminine și 18 
masculine. Iată cîteva rezul
tate din turul etapei a 
doua: feminin: Clujeana
Cluj — Voința Blaj 2 255— 
2 013 p d, Voința Oradea — 
Voința Timișoara 2 1’59—2 166 
p d, Cetatea Giurgiu — Glo
ria București 2 126—2 313 p d, 
Voința Craiova — Construc
torul' Buc. 2 350—2 274 p d; 
masculin : Rulmentul Brașov 
— Utilajul Petroșeni 4 986—
4 951 p d, Laromet Buc. — 
Voința Odorhei 4 929—4 809 
p d, Voința Buc. — I.R.I.C. 
Bacău 5 155—4 741 p d, Voin
ța Oradea — Voința Craiova
5 028—4 878 p d.

Returul acestei etape se va 
încheia astăzi. învingătoarele 
se vor întrece, după o for
mulă eliminatorie, pînă la 
2'2 iunie, cînd se vor cunoaș
te cele două formații femi
nine și tot atâtea masculine 
care vor promova în divi
zia A. In caz de egalitate, 
se va ține seama de popi
cele doborîte, dacă 'egalita
tea persistă se iau în consi
derație popicele dohprîte la 
„izolate". Dacă și îi) acest 
caz echipele nu se deosc- 
desc, se iau în ‘’’discuție 
„nouarii" și, în ultimă instan
ță, se trage la sorți echipa 
cîștigă toare.

Troian IOANIȚESCU

(Buzău) la 
Bacău, Mi-

Berea
I.R..I.C.

Șotînga (Dîmbovița), 
Paruciu

Blaj (Alba) la fete.
(Vrancea),

✓

ȘASE VICTORII
ALE ATLETILOR

SI MULTE PROMISIUNI
i

(Urmare din pag. I) 

a Întrecut-o net^' pe campioana 
europeană iugoslava Vera Ntko- 
licl. Refăcută după o operație de 
apendicită Ileana a călcat, pre
cum se vede, cu dreptul in noul 
sezon de concursuri și cu sigu
ranță că in viitorul apropiat vom 
aplauda noi cifre de valoare ale 
acestei sîrguincloase alergătoare.

Carol Corbu confirmă din plin 
buna valoare arătată în acest ân 
in concursurile de sală, al căror 
corolar 11 reprezintă medalia de 
bronz de la ..europenele1' de ia 
Belgrad, cît șl ,în cele din aer li
ber. Elevul antrenorului Baruch 
Ellas pășește sigur pe drumul 
marilor performanțe în proba de 
triplu salt. Virginia Bonei a fost 
doar la un pas de un mare rezul
tat. Ea a doborît de puțin la 1.78 
m. In orice caz, chiar și prin- 
tr-o nereușită, a dovedit că poate 
aspira la 1,80 m și chiar 
mult.

Ceilalți atlețl români, au 
în nota obișnuită (Iosif __ .
Dinu Piștalu. Vasile Dumitrescu, 
mal puțin Vlrgll Mihălescu, cla
sat pe ultimul loc în seria sa 
la 400 mg). în ceea ce-i privește 
pe cei doi săritor! în Înălțime 
Șerban loan șl Csaba Dozsa, el 
nu s-au putut acomoda cu co
vorul de cauciuc așezat pe pista 
de tartan (17) a stadionului.

După startul promițător de la 
Roma, îi așteptăm acum nerăb
dători pe acești atlețl, alături 
de crema atletismului nostru, in 
Întrecerile tradiționalului concurs 
republican de primăvară al se
niorilor, programat la sfîrșltul 
săptămînll pe 
din Capitală.

la mai

evoluat 
Naghi,

stadionul Dinamo

★
Cum am mal 

va avea loc lnter- 
km, în 
Clrcul- 
vor fi

anunțat, duminică 
o cursă 

națională de marș pe 20 
cadrul ediției a XXIV-a a 
tulul P.T.T. La concurs
prezențl mărșăluitori de renume 
din Bulgaria, Cehoslovacia (Juraj 
și Bencik), R.D.G., Italia, 
U.R.S.S. (Bondarenko șl Iakovlev) 
șl, bineînțeles, România.

COCA A CULES

PRIMELE APLAUZE!
In sflrșit, duminică au răsunat 

și aplauze pe hipodromul ploieș
tean ! Ele au fost adresate, poa
te sentimental, după cursa a pa
tra, lepei Coca, una din gemenele 
reproducătoarei Casablanca, des
pre care am scris la timpul cu
venit. Coca n-a realizat un re
cord impresionant, dar a fost con
dusă spectaculos de Ichim. care 
bănuim că și-a adus aminte că-șl 
uitase talentul la poarta de intra
re atunci cînd l-a condus în 
prima alergare pe Taragot. Aplau
ze. șl mai meritate, a cules Gică 
Tănase cu Menajer, la a treia 
cursă cîșligală în anul curent. 
Profităm de acest prilej să amin
tim celor in drept că Menajer 
este capabil de recordul 1.27 și 
dacă va fi acreditat în continuare 
la 1,29 o să ctștige mult șl bine, 
cît o vrea ! Frumos s-au mai 
comportat Dioda — șl în mîinlle 
r’.prantiulul Crăciun — Nuga — cu 
debutantul Bîrdea — ca și Pre
deal, care a mers pe linia for
mei ascendente. In schimb, ridi
căm semne de întrebare pentru 
comportarea lui Karat, Retevei, 
Maldăr, Oglinda, Hortansa și 
Frunzar. Nu pretindem, firește, 
ca orice partant să fie prezentat 
cu perseverență în formă ma
ximă ți cu un grad total de vali
ditate, dar nici nu admitem să 
nu fie susținute șansele, o men
țiune pentru Vasile Gheorghe, 
care l-a condus inteligent la vic
torie pe Răsărit. Continuînd co
mentariul pe marginea lipsei cali
tativa a spectacolelor hipice, fa
cem din nou loc unor aprecieri 
ridicate de antrenori. Potrivit a- 
cestora, nu se pot obține specta
cole calitative în alergări, deoa
rece volumul global al trăpașilor

este prea mic. Odinioară un cal 
fugea, de exemplu, la alegerea 
antrenorului, 4 curse într-un an, 
ie cîșiiga pe toate șl era o vedetă 
care îneînta privirile spectatori
lor prin alura cu care ttota și 
după modul cum acționa în cursă. 
Astăzi, caii fug după un plan de 
calificare care le pretinde să efec
tueze un anumit număr de curse 
pentru îndeplinirea indicilor pre- 
văzuțl de regulament. In felul 
acesta, fiecărui cal i se cer, cu 
persistență, eforturi mult mai 
mari, ba, uneori, se ajunge șl la 
suprasolicitare. In plus, pentru 
„bătălia procentelor" se lasă mai 
puțin loc unul spectacol hipic !

Rezultate tehnice : 1. Dioda (I. 
Crăciun), Taiga, Rarlța 33,4, 2. Ră
sărit (V. Gheorghe), Rezerva, Co
rida 37,7, 3. Nuga (Șt. Bîrdea), 
Halvlța, Obraznic 33,1, 4. Coca (C. 
Tehim), Rovlnar, Lavena 40,4, S. 
Menajer (Gh. Tânase), Baletista, 
Ilva Mică 29,3, 6. Platon (D. Iana), 
Felix, Sonia 28,3, 7. Predeal (S. 
Onache), Idila, Orator 27,8, 8. Cuc 
(Tr. Mareu) Hlperlon, Seringa 47,3.

Niddy DUMITRESCU
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LĂSAJII COPIII PE STADIOANE!
Ne-a sosit, zilele trecute, 

e scrisoare de la Timișoara. 
Este semnată, puțin pompos 
ți, totuși, cu candoarea spe
cifică copilăriei: RIȘCUȚA 
Daniel, căpitanul echipei de 
pitici a clubului IGOT (Ba
natul). Micuțul fotbalist ti
mișorean ți prietenii lui au 
văzut 
grafia 
acest 
unei 
cația 
acest 
goale.
monstrează că bazele sporti
ve mari sau mici iși așteaptă 
inca prietenii".

De ce a intrigat această

în ziarul nostru foto- 
stadionului .1 Mai" din 
oraș alături de cea a 
cafenele pline. Expli- 
i-a intrigat i „tn tot 
timp stadioanele sînt 
Aceasta fotografie de-

explloațle T Foarte simplu. 
Pentru că stadionul este 
proprietatea IGOT și micu
țul Daniel m întreabă, pe 
bună dreptate, rin® mai poa
te Intra acolo, dacă ți echi
pa de pitici a asociației pro
prietare a 
nu o dată 
Definitiv I 
puștii au 
pe gazon, 
gonit, 
avem ceva de cîștigat 
urma voastră ?“

Firește că din eei 
lei ciupiți din banii de 
ghețată sau de un corn nu 
se poate rotunji poiata de

fost evacuată 7 Șl 
șl nici întîmplător. 
Iar atunci cînd 
încercat să Intre 

administratorul l-a 
spunînd: „Dar ce, 

de pe

clțiva 
o în-

găini ■ administratorului. 
Dincolo însă de chestiunile 
materiale, striat) personale, 
rămîne problema locului de 
antrenament și de «ompeti- 
ție pentru «ei mal tineri 
fotbaliști. Maturi, îi dorim 
de o tehnicitate ireproșabilă 
pe gazon; copil, îi gonim 
de pe stadioane, oferlndu-]e 
spre folosire maidanele. Nu-i 
de loa just). Să lăsăm co
piilor stadioanele I (c. a).

P. S. Să știi, tinere Daniel, 
că scrisoarea ta nici nu ne-a 
supărat și nici nu ne-a plic
tisit, așa cum crezi, scuzîn- 
du-te. Dimpotrivă, ne-a 
cut plăcere.

Foresta Fălticeni 
Bacău 2-1 (1-1)

Cimentul Bicaz — Penicilina 
Iași 8-0 (2-0)

Minerul Gura Humorului - 
Petrolul Molnești 2—0 (1—0)

Nlcollna Iași — Minobrad Va
tra Dornel 0—0 #

Fulgerul Dorohol — Textila 
Botoșani 3—2 (1—0)

Rarăul Clmpulung Moldove
nesc — Textila Buhuși 0—0

Letea Bacău - Foresta Ciurea 
2-1 (1-1)

Victoria Roman — Unirea Ne
grești 3—0 (Nedisputat, Unirea 
fiind exclusă din campionat).

(Corespondenți : D. Crăciun, 
Șt. Ghimpe, C. Sauciuc, V. Dia
conescu, I. Mandache, A. Ro
tam și Fi. Ene).

fă-

1. Șt. Bacău 26 17 6 3 51—14
2. Fălticeni 26 17 5 4 51—20
3. Nicotină 26 11 10 5 44—28
4. Roman 26 14 4 8 45—30
5. Botoșani 26 12 6 8 44—29
6. Miner. G.H. 26 12 6 8 37—25
7. Buhuși 26 12 5 9 43—29
8. Vatra D. 26 11 6 9 36—33

12
14
12
12
13
13
14

I 4
L 1
! 6
I 6
I 4
I 4
i 4
0 1 25 9—83 1

45—39
33—39
27— 32
31—43
37—52
25—41
28— 49

9. Petrolul
10. Ciurea
11. Penicilina
12. Rarăul
13. Fulgerul
14. Letea Bc.
15. Cimentul
16. Unirea

26 1
26 1
26
26
26
26
26

26

A MAI TRECUT 0 ETAPA•••

40
39
32
32
30
30
29
28
24
23
22
22
22
22
20

rești — T.U.G. București, Petro
lul Videle — Cimentul Medgidia.- 
Sirena București — Autobuzul 
București, I.T.C. Constanța — Uni
rea Mtnăstiroa, Aurora Urzlcenl 
— Celuloza Călărași.

Seria a IV-a
Comerțul Alexandria — Ca- 

naiman Bușteni 0-0
Unirea Drăgășani — Minerul 

Clmpulung Muscel 1-1 (0—0)
Muscelul Clmpulung - I.R.A. 

Cîmpina 2—0 (0—0)
C.I.L. Rm. Vîlcea — Metalul 

Tîrgoviște 1-3 (0—0) (s-a ju
cat la Tîlmaciu)

Mașini unelte București 
Progresul Balș 1—0 (1—0)

Progresul Corabia — Prahova 
Ploiești 2-1 (1-1)

Chimia Tr. Măgurele — Teh- 
nometal București 2—1 (2—0)

Carpațî Sinaia - Voința Bucu
rești 3-1 (2-0).

(Corespondenți : M. Bizon, 
D. Denghel, D. Radulescu, A. 
Mișu, I. Gheorghe, C. Filip, D. 
Gruia și G. Dumitrașcu).

1. Tîrgoviște
■2. Carpați

3. U.M. Timiș.
4. Lugoj
5. Caransebeș 

Met. Topleț 
Mln. Motru 
Min. Bocșa 
Tg. Jiu 
Strehala

11. Furnir Beta
12. Calafat
13. St. Plenlța
14. Autorap. Cv. 
ÎS. Șoimii Tlm.
ÎS. Energ. T. Sev. >*

6.
7.
8.
9.

10.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

12 6 8 50—28 30
13 3 10 36—28 29
11 7 8 25-25 29
13 1 11 44-52 27
10 6 10 31—34 26
12 2 12 41—46 26
10 5 11 41-27 25

9 7 10 28—41 25
11 2 13 33—42 24
11 2 13 36—50 24

9 3 14 26—36 21
1 9 11 22—42 21
6 3 12 21—37 20
a 3 15 30—43 >0

ETAPA VIITOARE: Victor!» 
Caransebeș — Victoria Tg. Jiu,- 
Furnirul Deta — U.M. Timișoara, 
Steagul roșu Plenlța — Minerul 
Bocșa, Minerul Motru — Voința 
Lugoj, Metalul Topleț — Minerul 
Anina, Șoimii Timișoara — Dună
rea Calafat, Progresul Strehala — 
Autorapid Craiova, Energetica Tr. 
Severin — Minerul Lupenl.

Seria a Vl-a
Știința Petroșeni — Mureșul 

Deva 1—0 (1—0)
Victoria Călan — Aurul Zlat- 

na 3—0 (1-0)

ETAPA VIITOARE s Tehnofrlg 
Cluj — Aurul Zlatna, Știința Pc- 
troșeni — Mureșul Luduș,- A.S.A. 
Sibiu — Mureșul Deva; Arleșul 
Turda — Victoria Călan, Minerul 
Bala do Arleș — Minerul Ghelar, 
Metalul Copșa Mică — Soda Ocna 
Mureș; Metalul Aiud — Aurul 
Brad, Arleșul Ctmpla Turzll — 
Progresul Sibiu.

12. Arleșul C.T. 26 9 6 11 27—31 24
13. Metal. Aiud 28 10 3 13 38—38 23
14. Bala Ari»* 26 9 4 13 32—46 22
13. Progr. Sibiu 26 8 4 14 22—41 20
U. Mure*. Lud. 26 1 • 13 25—57 20

Seria a VH-a
Bihoreana Marghlta — Meta

lul Salonta 1-0 (0—0)
C.I.L. Gherla - Gloria Bis

trița 2-2 (2-2)
Bradul Vișeu — Unirea I.A.S. 

Oradea 2—0 (1—0)
Topitorul Baia Mare — Mi

nerul Baia Sprie 2—2 (2—0)
Dacia Oradea - Someșul 

Satu .Mare 1-0 (1—0)
Victoria Cărei - Constructo

rul Baia Mare 6—1 (4—0)
Olimpia Satu Mare — C.I.L.

Sighetul Marmației 3—0 (1—0)
Dinamo Oradea - Unirea Dej 

2-0 (1-0).

(Urmare din pag. 1)
poată zîmhl cu toată fața 
multe duminici In șir sau să se 
uluiască de-a binelea în mo
mentul (cu două etape în urmă) 
în care băieții lui Coco Dumi
trescu erau stopați din cursa 
spre titlu chiar de către con- 
citadinii lor, Macavei ei comp. 
Iată mica dramă pe care o în
cearcă, la ora actuală, amato
rul de fotbal care trăiește in
tr-un oraș cu două echipe în 
A și care ’.și poale iubi, deo
potrivă, amîndouă reprezentan
tele. Liniștitoare pentru el, în 
momentul de față, este doar 
perspectiva ca U.T.A. să rea
ducă ia Arad, după foarte mdlți 
ani, 11 tricouri de campioni. 
Tricouri din acelea pe care le 
Imbrăcaseră rindva și Petschov-

mai
skl, ?l Mercea, șl Farmati, și 
Coco Dumitrescu...

• în cele 25 de etape ale 
campionatului diviziei na
ționale A s-au marcat 523 
de goluri. în ultima etapă 
s-au înscris 28 de goluri.

• Cele mal eficace înain
tări Dinamo București și 
Steaua cu cîte 43 de goluri 
marcate, „U“ Cluj și „U“ 
Craiova cu cîte 40 de goluri, 
U.T.A. eu 39 de goluri.

• Cele mal slabe apă
rări : Vagonul Arad cu 53 
de goluri primite, „U” Craio
va cu 41 de goluri, F.C. Ar
geș cu 40 de goluri, Politeh
nica Iași cu 35 de goluri.

• Duminică au /fost- acor
date 2 penaltiuri. A trans
format : Voinea (Steaua). A 
ratat: Oprea („U“ Cluj).

• în etapa a XXV-a s-au 
consemnat 3 auto-goluri. 
Iată numele jucătorilor care 
au înscris în propria poartă: 
Olteanu (F.C. Argeș) pen
tru Crișul, Mihai (Vagonul) 
pentru Steaua și Stoicescu 
(Politehnica Iași) pentru Ra
pid.

• Si duminică a plouat 
cu stele: 6 arbitri au pri
mit cîte 5 stele, unul 
le și unul — 3 stele. 
Ierul fluierului care 
notat cu 3 stele este 
Dumitrescu.

• Clasamentul golgeteri- 
lor :
— 16 goluri: Oblemenco („U" 
Craiova) — 3 din Hm,
— 15 goluri: Dumitrache 
(Dinamo București) — 1 din 
11 m,
— 14 goluri : Voinea (Stea
ua) — 3 din 11 m,
— 13 goluri : Neagu (Rapid),
— 12 goluri : Tuf an (Farul), 
Oprea („U” Cluj) — 3 din 
11 m,
— 10 goluri : Creiniceanu 
(Steaua), Grozea (Petrolul)
— 1 din 11 m,
— 9 goluri: D. Ene (Dina
mo Bacău),
— 8 goluri : Petescu (UTA), 
Dembrovschi (Dinamo Ba
cău) și Oaidă (Progresul) — 
2 din 11 m.

★
Așadar, „Austerlitz" pentru... 

micul Napoleon, cum a fost 
poreclit Teașcâ pentru statură, 
temperament, vioiciunea spiri
tului, ca si p întru fap:ul că și 
el cîștigă uneori bătălii, dar 
niciodată o... luptă. Puțin a 
lipsit, însă, ca meciul Argeșu
lui cu Crișul să se transforme 
pentru acejt inimos și (totuși) 
priceput antrenor într-un „Wa
terloo".

Fără victorie, micuțul Teașcă 
și-ar fi văzut (practic) zădărni
cite eforturile de a menține pe 
F. C. Argeș în „A" și-atunci...

Și-atuiici. după „exilul Pi
tești" ar fi urmat, probabil, 
și......Sfînta Elena". Desigur, din
ingratitudine...

★
Spuneam — citeva rinduri 

mai sus — că puțin a lipsit ca 
meciul Argeșului cu Crișul să 
capete o altă turnură '’upă 
scorul de 1—0. Despre ce este 
vorba ? Despre acel penalty re
fuzat oaspeților, în min. 38 al 
partidei, de către arbitrul Vasi
le Dumitrescu. ’

Faptul — fault clar, în careu
— a fost consemnat și în cro
nica colegului Hristache Naum, 
a fost confirmat, ieri, la redac
ție, și de observatorul federal, 
antrenorul Dincă Schileru. Așa
dar, a fost 11 metri; un 11 m 
clasic — cosire, în suprafața 
de pedeapsă — pe care arbi
trul — proaspăt referee F.I.F.A.
— l-a trecut cu vederea. Ușor 
de spus...

Cînd faptul este de acum 
consiimăt, doăr cîteva vorbe 
le-am mal dori citite atent de

către V. Dumitrescu. Și anu
me : acești băieți de la Crișul
— care înainte de a începe par
tida v-au aplaudat la ieșirea in 
teren (manifestindu-și astfel 
sen^mentul că soarta lor va sta 
în mâinile
F.I.F.A.) — la sfirșit aveau la
crimi în ochi...

★
Antrenori, ziariști, specialiștii 

cara au urmărit meciul Rapid
— Politehnica Iași, au fost una
nimi în a apreeja jocul exce
lent al tînărului Dumitru; un 
mijlocaș prezent, aproape de re
gulă în ECHIPA ETAPEI dato
rită calităților cu care este în
zestrat : fin tehnician și tacti
cian, anticipează, deposedează, 
efectuează transmiteri la par
tener, lungi de 30—40 m, dri
blează, șutează la poartă, cu 
alte cuvinte posedă întreaga 
gamă a fotbalistului de mare 
clasă. Cîți avem ca el ?

Bazați pe aceste considerente, 
într-un articol intitulat „Cei 5 
D“ îl propuneam atenției se
lecționerilor cu mai bine de un 
an în urmă. Alături de Dumi
trache care 
a trebuit 
pentru a 
ționerilor.

Pentru 
nă“ a naționalei noastre, 
propunem din nou, sperînd că 
de astă dată vom fi și în asen
timentul selecționerilor. Acesto
ra le reamintim doar că, la 
Lausanne, amîndoi mijlocașii — 
Dinu (ieșit din formă de mai 
multe etape) și Radu Nunweil- 
ler (multă vreme ’bolnav) au 
cedat complet pasul in repriza 
secundă. • - •—

E bine s-o spunem chiar și 
după 1—0..,

unui... arbitru

se știe — și el 
să aștepte cam mult 
intra în grația selec-

ETAPA VIITOARE : Textila. Bo
toșani — Foresta Ciurea, Știința 
Bacătu— Victoria Roman, Cimen
tul Bicaz — Rarăul Clmpulung, 
Penicilina Iași — Fulgerul Dorohol, 
Petrolul Molnești — Foresta Făl
ticeni, Textila Buhuși — Nlcollna 
Iași, Minerul Gura Humorului — 
Letea Bacău.

Seria a II-a
Chimia Mărășești .— • Metalul 

Brăila 5-0 (1-0)
Delta Tulcea - Șoimii ' âu- 

zău 2-2 (2-1)
Metalul Buzău — Unirea Foc

șani 0-1 (0-1)
Ancora

Berea 1—0
Flamura

ria C.F.R.
Petrolistul Boldești — S.U.T. 

Galați 0-2 (0-2)
Metalul Plopeni — Rulmentul 

Birlad 2-0 (1-0)
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 

Dej — Gloria Tecuci

Galați — Petrolul 
(1-0)
roșie Tecuci — Glo- 
Galați 2-1 (2-1)

(Corespondenți : 
Turșie, M. 
nescu, C. 
Vlăsceanu

5—0 (3-0)

Sandu, I. 
V. Ștefă- 
Dincă, 

Gh. Grunzu)

„campania de toam- 
noi îl

MIERCURI, SFERTURILE DE FINALA
ALE „CUPEI ROMÂNIEIu

1N CAPITALĂ, Stadionul „2J August", ora lî: RAPID STEAUA

4 ste- 
Cava- 
a fost 
Vasile

Populara competiție fotbalis
tică „Cupa României" a ajuns 
în faza finală. Miercuri, la 
București, Sioiu, Brăila și Bra
șov vor avea loc meciurile din 
cadrul sferturilor de finală în 
această etapă s-au calificat 7 
divizionare A și una din B : 
„U“ Cluj, Progresul, Farul, Di
namo București, U.T.A., Rapid, 
Steaua 
ceava.

Ieri,

și respectiv Chimia Su-

Colegiul central al arbi-

trilor ne-a comunicat brigăzile 
care vor conduce cele 4 partide. 
Iată-le :

• Sibiu : Chimia Suceava — 
„U“ Cluj : P. Sotir (Mediaș), 
ajutat la linie de E. Bucșe și 
1. Munteanu (ambii din Sibiu) ;

• Brăila : Progresul — Fa
rul : G. Bîrsan (Galați), ajutat 
la linie de 
Luca (ambii

• Brașov :
— U.T.A. : N.

S. 
Dumitru, 

Filiță, N. 
Și

1. Plopeni
2. Unirea
3. Șoimii
4. Gloria CFR
5. Or. Gh.-Dcj
6. Ancora
7. Petrolistul
8. Delta
9. Met. Buzău

10. Petr. 'Berct^
11. SUT Galati
12. Mărășești
13. FI. Tecuci
14. Rulmentul
15. Met. Brăila
16. Gl, Tecuci

Petrolistul.

26 15 7 4 45—16 37
26 15 6 5 47—21 36
26 11 7 8 38—29 29
26 13 3 10 36—30 2.9

26 9 10 7 39—33 28
26 11 4 11 34—33 26
26 11 4 11 29—37 26
26 8 9 9 29—23 25
26 9 7 10 37—33 25
26 10 5 11 39—41 25
?6 8 9 9 26—33 25
26 10 3 13 40—43 23
26 9 5 12 29—44 23
26 6 9 11 20 25 21
?6 6 9 LA 29—39 21
26 7 3 16 19—56 17

(Corespondenți : A. Pășcălău, 
D. Vatau, A. Ghilczan, V. Să- 
săranu, E. Suranyi, Tr. Silaghi, 
Z. Kovacs și 8. Emil).

26
26
26

1. Olimpia S.M.
2. Vlct. Cărei
3. Unirea Dej
4. Gl. Bistrița 
t. CIL Gherla
6. Dacia Or.
7. Someșul S.M. 26
8. Met. Salonta
9. Constr. B.M.

10. Unirea Or„
11. CIL Sighet
12. Diuamo Or.
13. Bihoreana
14. Topitor B.M. W
15. Brad Vișeu 26
16. Baia Sprie 26

26
26
26
26
26
26

1 52—12 43
3 67—13 41
9

10
12
12
11
12
11
12
11
13
13
13
14
15

62—24 31
38—27
34—30
33—33
38—40
28—33
30—40
23— 37
24— 43
24—25
15—39
30—55
23—46
33—57

26
26
21
24
24
24
24
24
22
22
22
20
19

Victoria 
Metalul 

Dacia Oradea, Some- 
Constructorul

ETAPA VIITOARE ;
Cărei — Bradul Vișeu, 
Salonta 
șui Satu Mare
Baia Mare, C.I.L. Gherla — Olim
pia Satu Mare. Unirea Oradea — 
Dinamo Oradea, Topitorul Bala 
Mare — C.I.L. Sighetul Marma- 
țiel. Unirea Dej — Minerul Baia 
Sprie. Gloria Bistrița — Bihorea
na Marghlta.

Seria a Vill a

ETAPA VIITOARE
Boldești — Petrolul Berea, Anco
ra Galați — S.U.T. Galați, Chimia 
Oraș Gh. Gheorghlu-Dej — Me
talul Brăila, Metalul Plopeni — 
Metalul Buzău, Șoimii Buzău — a 
Gloria Tecuci, Rulmentul Birlad 
— Chimia Mărășești, FI. roșie Te
cuci — Delta Tulcea. Gloria CFR 
Galați — Unirea Focșani.

Celu-

Portarul Mnșat (Flacăra roșie), protejat de un fundaș, va retine 
un șut periculos. (Fază din meciul Flacăra roșie București — 

I.M.U. Medgidia ]—1).
Foto : N. TOKACEK

Minerul Bălan - Lemnarul
Odorheiul Secuiesc 3—0 (2—0)

Oltul Sf. Gheorghe - C.F.R. 
Sighișoara 2—1 (1—0)

Chimica Tîrnăveni — Chimia 
Orașul Victoria 3—0 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Avintul
Reghin 5-1 (2-1)

Chimia Făgăraș — Medicina 
Tg. Mureș 6-2 (4-1)

Colorom Codlea - Tractorul 
Brașov 0-0

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Torpedo Zărncști 2—0 (1—0)

Carpați Brașov — Voința Tîr
năveni 2-0 (2-0).

DE TINERET REZERVE

CAMPIONATUL ECHIPELOR

1. A.S.A. Tg. M. 25 15 4 6 41-29 34
2. „UM Craiova 25 15 3 7 42-28 33
3. Crișul 25 14 4 7 37-20 32
4. Din. Bacău 25 14 3 8 65-37 31
5. F.C. Argeș 25 12 7 6 26-24 31
6. Din. Buc. 25 14 2 9 40-28 30
7. Rapid 25 12 4 9 35-31 28
8. Steaua 25 11 5 9 63-37 27
9. Petrolul 25 10 7 8 34-29 27

10. nU“ Cluj 25 10 5 10 29-36 25
11. U.T.A. 25 10 4 11 34-32 24
12. Farul 25 9 3 13 26-26 21
13. Progresul 25 5 6 14 28-48 16
14. Jiul 25 7 1 17 17-53 15
15.Polit. Iași 25 6 2 17 24-54 14
16. Vagonul 25 3 6 16 26-55 12

A. Cornel și V. 
clin Iași) ;
Dinamo București 
Cursaru, ajutat la 

linie de M. Moraru și M. Va- 
siliu (toți din Ploiești) ;

• București : Rapid—Steaua : 
C. Petrea, ajutat la linie de I. 
Drăghici și C. Manusatide (toți 
din București).

Toate meciurile vor începe la 
ora 17.

Sepia a IH-a
X

Unirea Minăstirea - 
loza Călărași 2-0 (1-0)

Flacăra roșie București — 
I.M.U. Medgidia 1-1. (0-1)

Cimentul Medgidia — Aurora 
Urziceni 4-1 (2-1)

Olimpia Giurgiu — Autobuzul 
București 0—2 (0—1)

Marina Mangalia — Sirena 
București 0—0

I.T.C. Constanța — 
tenița 3-0 (1—0)

T.U.G. București - 
Videle 1-0 (1—0)

Ideal Cernavodă — 
Constanța 1-1 (1-0).

Metalul
Progresul Corabia. 

— Muscelul Cim-

3. Caraiman 26 12 8 6 41—25 32
4. Prahova 26 13 5 8 46—27 31
5. Comerțul 26 12 7 7 42—28 31
6. Corabia 26 12 5 9 33—27 29
7. Tr. Măgur. 26 10 8 8 31—33 28
8. Tehnometal 26 11 5 10 42—38 27
9. Voința Buc. 26 10 5 11 57—36 25

10. IRA Cimp. 26 10 5 11 35—27 25
11. Mașini-unelt. 26 7 7 12 32—36 21
12. Muscelul 26 8 5 13 19—45 21
13. Unirea 26 7 6 13 20—43 20
14. Progr,. Balș 26 7 4 15 23—56 18
ii. iviiner. Ciung. 26 3 8 15 17—41 14
16. Cit Km. V. 26 5 4 17 18—51 14

ETAPA VIITOARE :
Tîrgoviște — 
Progresul Balș 
pulung, Voința București — Chi
mia Tr. Mâgurele, Comerțul Ale
xandria — Unirea Drăgășani, Mi
nerul Clmpulung — Caraiman 
Bușteni. Carpați Sinaia — C.I.L. 
Rm. Vîlcea, Prahova Ploiești — 
T..R.A. Cîmpina, Mașini unelte 
București — Tehnometal Bucu
rești.

MetalulProgresul Sibiu
Aiud 1-0 (1-0)

Tehnofrig Cluj — Minerul 
Baia de Arieș 1—0 (0-0)

Arieșul Turda - Metalul Cop
șa Mică 1-0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Mureșul 
Luduș 1-0 (0-0)

Aurul Brad — 
0-1 (0-0)

Arieșul Cîrnpia 
nerul Ghelar 2-1 
cat la Alba folia).

(Corespondenți : I. Sfeclă, 
Gh, Itriotă, I. Dncan. Z. Rișno- 
veanu, B. Stoiciu, N. Secelea-

S.N. Ol-

Petrolui

Etectrica

(Corespondenți : Gh. Tufcea* 
N. Tokacek, R. Avram» Tr. Rar- 
bălată, I. Cioboată, N. Enache, 
D. Diaconescu și

Seria a V-a
E. Nicolae).

A.S.A. Sibiu

Turzll - Mi- 
a-0)

(Corespondenți : 
cska ,A. Gunther, 
Todoran. P. Lazăr, 
și M. Susan).

(s-a ju-

Șt
I. 

Gh.
Konyi- 

Ilie. N.
Tăutan

Rapid
Selecționata Libanului

în cadrul turneului

LOTO—PRONOSPORT
• Plata premiilor de la 

tragerea excepțională Loto 
din 20 mai 1969 se va face 
astfel:

în București, începînd de 
marți 3 iunie 1969, prin ca
sieriile proprii LOTO-PRO- 
NOSPORT;

în țară, începînd aproxi
mativ de vineri 6 iunie 1969, 
prin casieriile proprii LOTO- 
PRONOSPORT și prin man
date poștale.

Publicăm mai jos progra
mul concursului Pronosport 
nr. 21 din 25 mai
I. Ungaria —
II. Dinamo 
U.T.A. ț III. 
Cluj — A.S.A. Tg. 
IV. Jiul — Steaua; 
șui — Petrolul; VI. 
sitatea Craiova — 
VII. Politehnica Iași 
rul; VIII. Vagonul Arad — 
Dinamo Bacău; IX. Dună
rea Giurgiu — Portul Con
stanța ; X. Progresul Brăi
la — Oțelul Galați ; XI. 
C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara; XII. C.F.R. Ti
mișoara — Industria Sîrmei 
Cîrnpia Turzii; XIII. Gaz 
metan Mediaș — Metalul Tr. 
Severin.

1969 1 
Cehoslovacia ; 
București — 
Universitatea 

Mureș ; 
V Cri- 
Univer- 
Rapid ; 
— Fa-

267 852 LEI REPORT LA CON
CURSUL PRONOEXPRES DE 

MÎINE I

• Tragerea excepțională 
Loto gu atribuire de aparta
mente va avea loc astăzi, la 
București, în sala Clubului 
Finanțe-Bănci dip str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,45. 1 
diodifuzată.

Premiile concursului Prono- 
expres Nr. 20 din 14 mai 1969

• Depunerea 
tigătoare de la 
cepțională Loto 
(apartamente) se 
fel :

în orașele de 
dețeană, pină
mai 1969. la ora 13,00 ;

în celelalte localități, pînă 
vineri 23 mai 1969, la ora 
13,00.

ea va fi ra-

biletelor cîș-
tragerea ex-
din 20 mai
va face ast-

reședință ju-
sîmbătă 24

EXTRAGEREA I : Categoria 
a il-a : 112 
categoria a

Report
146 630 lei.

variante a 1 309 lei; 
ni-a 1 2594,5 a 56 lei. 
eateg. I extrag. 1 ;

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria B : 238,5 variante a 508 lei| 
C : 4500 a 26 lei.

Report categoria A extrag, a 
II-a : 121 222 lei.

NU UITAȚI I AST,AZI ESTE 
ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA CON
CURSUL PRONOEXPRES DE 
MÎINE I

pe 
care îl întreprinde în țara 
noaștră, selecționata de fot
bal a Libanului va întîlni, 
joi, pe stadionul Giulești, 
echipa Rapid.

Meciul va începe la ora 
17,30.

t

1. IMUM
2. TUG
3. Autobuzul
4. S.N.O.
5. Cimentul
6. Flacăra r.
7. Electr. Cța.
8. ITC Cța
9. Olimpia

10. Marina
11. Unirea
12. Petrolul
13. Celuloza
14. Sirena
15. Ideal
16. Aurora

26
26

26 12
26 15
26 11

26 10
26 10
26 7
26 9
26 6
26 10
26 8
26 8
26 7
26 6
26 5

18
13

1 56—12 43
6 40—14 33

5 44—24 33
9 53—23 32
8 44—38 29

7 29—28 29
38—32 25
20—29 24
38—39
25—31
23—38
25—41
23—52
31—41
25—47
23—48

Minerul

1. șt. Petroșeni 26 13 8 5 41—17 31
2. Aurul Zlatna 26 14 4 8 48—29 32
3. Copșa Mică 26 11 8 7 44—29 30
4. Vict. Călan 26 14 2 10 43—36 30
5. Aurul Brad 26 13 3 10 33—37 29
6. Arieș. Turda 26 11 4 11 42—31 26
7. ASA Sibiu 26 10 6 10 33—30 26
8. Mureș. Deva 26 11 4 11 32—30 26
9. Oc. Mureș 26 10 5 11 42—40 25

10. M. Ghelar 26 12 l 13 36—42 25
11. Tehnofr. cj. 26 11 2 13 30—32 24

nu,, L. Ventzel Și T. Maniu).

1. Făgăraș 26 19 2 5 61—21
2. Oltul Sf. Gh. H 14 8 4 54—23
3. Tractor Bv. 26 14 6 6 55—16
4. Lemnar Od. 26 13 4 9 49—34
5. Chimica 26 13 2 11 49—33
6. Torpedo Z. 26 10 7 9 34—35
7. Av. Reghin 26 12 3 11 41—50
8. Carpați Bv. 26 9 7 10 36—37
9. Cristur 26 10 4 12 40—43

10. Vitrometan 26 9 5 12 31—48
11. Medicina 26 7 8 11 30—40
12. Col. Codlea 26 8 6 12 27—40
13. Or. Victoria 26 7 7 12 25—52
14. Miner. Bălan 26 7 6 13 32—44
15. Voința Tirn. 26 9 2 15 27—48
16. CFR Sighiș. 26 6 5 15 24-51

40
36
34
30
28
27
27
25
24

23
22
22
21
20
20
17

Tractorul
Chimia Făgăraș, Medi-

PRIMELE

11
9

12
9

13
13
13
13
12
14

23
23
23
21
21
20
20
17

U.M. Timișoara - 
Bocșa 3-1 (2-0)

Autorapid Craiova — Mine
rul Anina 0-0

Progresul Strehaia — Ener
getica Tr. Severin 2—1 (0—1)

Victoria Caransebeș — Meta
lul Topleț 3 -1 (2—1)

Minerali: tiupeni — Furnirul 
Dr.ta (i-Q .( l-O)

Voința Lugoj. - Steagul roșu 
Plșnița 3-0 (1.-0)

Minerul Motru — Șoimii Ti
mișoara 1-0 (1—0)

Victoria Tg. Jiu 
Calafat 5-0 (3-0).

ETAPA VIITOARE :
Brașov
cina Tg. Mureș — Vitrometan 
Mediaș. Avintul Reghin — Car- 
pați Brașov, Voința Tîrnăveni — 
Minerul Bălan, Lemnarul Odor- 
heiul Secuiesc — Unirea Cristuru 
Secuiesc, Chimia Orașul Victoria 
— Oltul Sf. Gheorghe, Colorom 
Codlea — Chimica Tîrnăveni, 
C.F.R. Sighișoara — Torpedo Zăr- 
neștl.

— Dunărea

A apărut nr. 511969

at revistei „SPORT Șl TEHNICĂ"

VIITOARE • 
- Ideal

Marina 
Cernavodă, 

Electrica Con- 
Ollm-

ETAPA
Mangalia
S.N. Oltenița 
stanța, I.M.U. Medgidia 
pia Giurgiu, Flamura țoșle Bucu-

(Corespondenți : 
Th. Ștefănescu. C. 
Mutașcu, I. Cotescu, I. Leș, Al. 
Jirovcanu și N. Chivulescu).

26 15 5 6 54—11 35
26 15 4 7 47—20 34

C. Hîrșova, 
Bărboi, M.

Din cuprins :
— Otopeni, noua poartă aeriană a Bucureștlului.
— Avioanele cu decolare și aterizare verticală <D A V).
— Automobilul și motocicleta.
— Sfatul specialistului : Supraconsumul de ulei.
— Alpinism : Oxigenul .și „înaltele aventuri".
— Trei pagini pentru modeliști.
— Cosmonautică : Zborul spre Venus șl Marte.
— Radioamatorism : Amplificator tranzistorizat ; Receptor minia

tură ; Manipulator electronic ; Reflectometru.
— Schiuri pe apă, independente.

1. M. Anina
2. M. Llipeni

32 pagini, bogat ilustrate tn culori.

ÎNTRECERI PE ECHIPE Constantin Goran confirmă

dis-
ca-

Sîmbătă și duminică s-au 
putat primele întîlniri din 
drul diviziei la tenis de cîmp. 
Progresul București a învins 
Steagul roșu Brașov cu 17—7, 
iar Construcții conduce cu 
12—11 în meciul cu Steaua, re
zultatul final urmînd să se 
decidă după partida restanță 
dintre J. Nâstase și l. Sântei.

Cîteva meciuri s-au detașat 
prin dîrzenie și spectacol. Dan 
Mocanu (Progresul) în formă 
bună, a dispus de I. Kerekeș 
(Steagul roșu) CU 2—6, 6—2, 9—7. 
Felicia Bucur (Steagul roșu) in 
revenire de formă a cîștigat 
la Elena Takacs (Progresul) cu 
6 (l, 6-3.

Alte rezultate, simplu : S. Mu-

reșan — G. Bosch 6—2, 6—3 t 
T. Marcu - R. Bădin 8—6, 6—4 ! 
S. Mureșan — C. Dumitrescu 
4—6, 6—4, 6—2 I Julieta Boboc 
— Hermina Zurălău 6—3, 7—5 j 
P. Mărmureapu — Gh. Boaghe 
6—3, 6—4 | G. Popovici — V. 
Sotiriu 4—6, 6—0, 6—3 ; Măr- 
mureanu — I. Sântei 6—2, 6—4; 
A. Kun — E. Dumitrescu 6—3, 
6—4, V. Balaș — F. Butoi 6—2, 
6—3j dublu : J. Boboc, S. Mu
reșan — H. Zurălău, C. Du
mitrescu 6—2, 6—2 | V. Balaș,

E. Dumitrescu — A Kun, F. 
Butoi 7—5, 6—0 ; F. Butoi, 1. 
Sântei — V. Balaș, P. Mărmu- 
reanu 5—7, 10—8, 6—1 (S. I.).

• Pentru finala probei mas
culine din cadrul „Cupei pri
măverii" s-a calificat Sever 
Dron, învingător cu 6—4, 3—6, 
6—4, asupra lui S. Mureșan, în 
semifinală. Celălalt finalist va 
fi desemnat de jocurile dintre 
P. Mărmureanu, D. Mocanu și 
I. Sântei.

(Steaua), Goran și O.
(St. r. Brașov).

Rapid a plecat

la Moscova

'8. Crișul 4 1 0 3 11—28 I
9. CSM Met., roșu 4 10 3 16—35

10. Politehnica 4 0 13 12—30
Etapa a V-a (22 mat) progra 

meazâ următoarele partide: 
Voința Cluj — Steaua ; CSM Me
talul roșu Clu) — I.E.F.S. : Va
gonul Arad — Crișul Oradea ; 
Progresul — Politehnica Cluj.

Si
pe

Echipa de polo a clubului Rapid 
București a părăsit Capitala ple- 
cînd la Moscova, pentru a lua 
parte la întrecerile campionatului 
european feroviar.

• După 4 etape, clasamentul
campionatului națioiial arată ast-
fel

1. Dinamo 5 5 0 0 51—15 10
2. Steaua 4 4 0 0 32—10 8
3. Rapid 5 3 0 2 27—12 6
4. Progresul 4 2 0 2 16—17 4
5. Voința 1 2 0 2 18—22 4
6. I.E.F.S. 4 1 1 2 12—22 3
7. Vagonul 4 1 o 3 16-20 2

2
2
1

Asociația sportivă Voința 
biu a organizat duminică, 
tradiționalul traseu de la Guș- 
terița, „Cupa municipiului” la 
motocros. Elita motociclismului 
național (excepție făcînd cîțiva 
indisponibili: Șt. Chițu — ac
cidentat, M. Dănescu și P. Pa- 
xino — plecați peste graniță) 
și-au dat întîlnire la startul 
competiției. Numeroșii fideli ai 
acestui spectaculos gen de în
treceri. care nu s-au speriat âe 
norii amenințători, au fost mar
torii unor curse foarte reușite 
în ciuda ploii abundente.

Pus pe fapte mari, tinărul 
Constantin Goran (Poiana Cîm
pina) a luat un start bun și s-a 
instalat la conducerea plutonu
lui. Replica viguroasă a „bătri- 
nului" Cristian Dovids (Meta
lul) s-a făcut imediat simțită 
și metalurgistul a cîștigat au
toritar manșa I urmat de Aurel

lonescu 
Ștefani

Manșa secundă a fost 
animată. Tot Goran a luat 
ducerea din start, dar de 
aceasta a fost întrecut, după 6 
ture de presing continuu, de 
brașoveanul Ștefani, care a în
cheiat alergarea victorios ur
mat de Goran, lonescu și Do- 
vids. Acești patru protagoniști, 
acumulînd același număr de 
puncte și de ture — după 2 
manșe — au fost departajați de 
timpii înregistrați. Cronometro- 
rii au stabilit ordinea : GORAN, 
lonescu. Ștefani și Davids. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
C. Coman (Poiana Cîmpina), 
Fr. Szinte (St. r. Brașov), P. 
Filipescu (Steaua), E. Seiler 
(Metalul), FI. Ștefan (Loc. PI.), 
Tr. Moașa (St. r. Brașov). O 
mențiune pentru M. Banu (Po
iana) căruia dacă nu 1 se ru
pea lanțul în penultimul tur, 
se clasa

Cursa 
nată de 
Ei au 
locuri prin I. MARIN și C. To- 
toescu. Sibianul 1. Floca și bu- 
zoianul Șt. Paraschlv s-au lup
tat cu multă ambiție și s-au 
clasat pe locurile 3 și, respec
tiv, 4.

mai 
con- 
data

pe locul 6.
juniorilor a fost domt- 
sportivii de la Steaua, 
ocupat prfimele două

I. DUMITRESCU
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Ar fi, desigur, prematur să 
tragem concluzii după prime
le 80 de minute oficiale ale ac
tualei ediții a turneului U.E.F.A., 
dar ni se pare demn de sem
nalat faptul că „premiera" s-a 
înfățișat spectatorilor cu destu
le atribute pe care greu le-am 
fi bănuit. Nehazardindu-ne, așa
dar. în etichetări definitive, ne 
vom mărgini să relevăm sem
nele particulare ale acestei pri
me zile.

Incepînd cu tema nr. 1 — 
în ordinea interesului cititori
lor noștri, evoluția echipei Ro
mâniei — trebuie să repetăm 
ceea ce cronica jocului a afir
mat deja: la Riesa în fața 
juniorilor turci, tinerii noștri 
fotbaliști au avut în cele 80 
de minute două comportări 
diametral opuse. începînd cris
pat, nesigur, defectuos partida, 
fotbaliștii români au fost, Ia 
un moment dat de nerecunos
cut. Evoluția lor în prima par
te a meciului îi ducea fără doar 
și poate spre un eșec, perfect me
ritat. de altfel, după maniera 
de joc, cind a căzut golul ega
lizator și realmente revitalizator 
marcat de Beldeanu. După în
scrierea lui, jucătorii români 
au fost iarăși de... nerecunos
cut (în sensul fericit a! accep
ției) trecînd abrupt de Ia rolul 
de victime aproape certe la cel 
de învingători imposibil de sto
pat. Schimbări de direcție în 
plină viteză, un-doi-uri percu
tante. o ploaie de șuturi la poar
tă, iată doar cîteva din argu
mentele care au înclinat ba
lanța victoriei, atestînd — cu

aceeași ocazie — potențialul 
real al echipei noastre.

Privind, totuși, foarta lucid 
fizionomia echipei române și a 
jocului ei, ne dăm seama că în 
confruntările decisive „U“-le 

nostru se prezintă cu atuuri, 
premise pentru o evoluție su
perioară, dar și cu slăbiciuni 
care o pot duce foarte ușor la 
eșecuri. Dintre acestea, latura 
(pregătirea) psihică ni se pare 
un element de importanță, ju
niorii românî prezentîndu-se cu 
o timiditate — acesta este cu- 
vîntul fidel — de liceeni care 
nu îndrăznesc să ridice mîna la 
lecție deși o cunosc bine. Eter
nul complex al debutului de 
joc — despre care s-a scris 
atîta relativ la evoluția echipe
lor noastre de seniori — îi mar
chează și pe tineri’ și talentații 
juniori români care trebuie con
vinși că în fotbal curajul chiar 
din primul minut al unui meci 
este la fel de necesar ca și în 
box... Și așa după cum în box, 
după unul sau două knock
down—uri este foarte greu să 
cîștigi meciul, și în fotbal după 
unul sau două goluri primite, 
arareori îți mai poți apropia 
victoria.

Referindu-ne, în continuare, 
la evoluția de duminică a vi
itoarelor adversare ale Româ- 

— în ordine, Portugalia și 
— trebuie să remar- 
în ciuda prezumțiilor 
care indicau ca fa- 

juniorii sovietici, par
ia Magdeburg dintre 

fost deo-

mult, am afirmat că, în con
dițiile unui teren îmbibat cu 
apă, portughezii au constituit 
o adevărată revelație, practi- 
cînd un fotbal curat șl combi- 
nativ, cu înclinații spre 
cuții rafinate.

De altfel, la sfîrșitul 
nirii, arbitrul iugoslav 
mecki, care, între altele
spus, are pe conștiință un of
said nesancțioaat aflat la ori
ginea primului gol, ne-a deela-

mai tehnică și mal 
dar în același timp 
și mai puțin bătăioa- 
nume s-a impus cu 

întrunind
exe-

întîl- 
Stre- 

fie

3 echipă 
Inventivă, 
mai lenta 
să — un
hotărîre dintre ei, 
toate sufragiile confraților în 
desemnarea celui mai bun ju
cător al partidei de la Magde
burg : mijlocașul Jacinto, în 
care antrenorul lusitan Pulido 
vede un nou Coluna al fotba
lului portughez. Punctul nevral
gic al viitorurei adversar al Ro-

Succesul lui Chris Finnegan 
la Jocurile Olimpice din 
Mexic (medalie de aur) a fost 
binevenit pentru prestigiul 
boxului amator din Anglia. 
înVingîndu-1 în finală pe so
vieticul Kiselioi^ Finnegan a 
ridicat Anglia pe locul 5 în 
clasamentul mondial neoficial. 
Incercînd să mențină un loc 
fruntaș la campionatele euro
pene deUa București, boxerii

r1 ' ' • ■.

grinternaționa
de 

scor ar fi oglindit 
desfășurarea parti-

LED

niei 
U.R.S.S. 
căm. că 
generale, 
vofiți pe 
tida de 
cele două formații a 
sebit de echilibrată. Ba mai

IERI, LA ZIELONA GORA

ZI DE ODIHNĂ 
ÎN „CURSA PĂCII
VARȘOVIA, 19 (Agerpres). — 

După opt etape desfășurate pe 
teritoriul Poloniei, participanții 
la cea de-a 22-a ediție a „Cursei 
Păcii" au avut luni zi de repaus 
în localitatea Zielona Gora. în 
următoarele șapte etape pînă 
Ia Berlin vor mai fi parcurși 
circa 800 km.

în clasamentul general indi
vidual conduce polonezul Ry- 
szard Szurkowski cu 31h 29:31, 
urmat de Dimitriev (U.R.S.S.) 
— la 
(Franța) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
sat dintre cicliștii români este 
N. David pe locul 29 — la 32:23.

1:56, J. Danguillaume 
la 3:37, D. Gonschoreck
— la 4:32, D. Mickein
— la 10:0. Primul cla-

W. Ziegler ocupă locul 31, Pu- 
teriti — 54, Nemțeanu — 56, 
Moldovean u — 61, Egyed — 63. 
I. Ardeleanu a abandonat.

Pe echipe, în fruntea clasa
mentului se află URSS, urmată 
de R.D. Germană — la 1:42, 
Polonia — la 18:18, Franța — 
la 23:54, Danemarca — la 47:01, 
Belgia — la 57:0. Formația Ro
mâniei se află pe locul 
peste 2 ore.

Astăzi cursa se reia cu 
a 9-a, care va cuprinde o 
etapă contracronometru pe dis
tanța de 38 km (Zielona Gora — 
Swiebodzin). și o semietapă cu 
plecarea în bloc : Swiebodzin — 
Eisenhuttenstadt (100 km).

gur că Frank Taberner, din 
Liverpool va face deplasarea 
la București. Taberner este 
un muncitor în vîrstă de 21 
ani. El s-a întîlnit în 1967 cu 
campionul european al cate
goriei, românul Gîju, de car's 
a fost învins la puncte. Trei 
boxeri de categorie mijlocie 
(Dave Wallington, un luptător 
dur din Midlands, londonezul 
Tony Petch, foarte tînăr și 
Phil Matthews din Lancashire) 
vor lupta pentru participarea 
la campionatele europene de 
la București. Cele.fnai mari 
șanse le are Wallington. La 
categoria 60 kg lupta se va 
da între Colin Booth, 23 de 
ani, caporal în armata en
gleză, de origină indiană, și 
Terry Henderson (tipograf. 
20 de ani). La categoria ma
ximă selecționerii au de ales 
între George Harris și Richard 
Dunn.

Cafe sînt șansele Angliei? 
Nu cred în rezultate de 
prestigiu. Ducem o lipsă 
serioasă de oameni, de boxeri

de luptă a reprezentativei en
gleze. Acum însă, atît Bod
dington, cit și Finnegan au 
trecut în rîndurile profesio
niștilor. Din diferite motive, 
un singur pugilist olimpic — 
John Stracey, cat. semimij- 
locie — va participa proba
bil la București. Cred că Stra
cey va avea șanse la „euro
pene", ■ deoarece încă de pe 
acum el face antrenamente in 
compania profesioniștilor, cum 
este Johnny Famechon. El are 
la activ peste 100 de meciuri, 
cîștigînd, printre altele,■ două 
titluri ale Asociației de box 
amator (ABA) la juniori, ti
tlurile lui British 
Campionship și 
Boy’s Club.

Ronnie Thurston,
de 23 de ani, este un boxer 
cu experiență. Posedă lovituri 
puternice. El a cîștigat o me
dalie de argint la categoria 
ușoară la Jocurile Common- 
wealthului, în Jamaica, in 
1966; și a reprezentat Anglia 
în multe ocazii. Victoria lui

Schools 
National

strungar

al fundașilor 
a facilitat șarjele ata- 
adverși, dintre 

min. 74 s-a

englezi vor avea, fără discu
ție^ o sarcină dificilă. Cert 
este că ei vor face totul ca să 
se claseze onorabil. Și cînd 
afirm acest lucru am în ve-

in revistă 
zile ar pu-

care
dovedit fa-scurtă radiografie

■

9 Ia

rat vis-ă-vis de rezultatul fi
nal : „Dacă ar fi rămas 1—1 
(n.n. — golul decisiv a fost în
scris cu 5 minute înainte 
final), acest 
mai obiectiv 
dei“.

Făcind o
viitoarelor adversare ale Româ
niei, și începind cu învingătoa- 
rea, este necesar să relatăm că 
reprezentativa de juniori a 
U.R.S.S. posedă, la dimensiunile 
respective, virtuțile primei, e- 
chipe a lui: Voronin și Parkuian: 
statură atletică, joc în viteză, 
simplu, perpendicular pe poar
tă, cu șuturi la poartă expedia
te din orice poziție, fără nici 
3 pregătire prealabilă. în ceea 
:e-i privește pe . portughezi —

mâniei ni s-a părut, însă, par
tea centrală a defensivei și por
tarul, Luz. Ultimul a comis cî
teva greșeli flagrante, iar mar
cajul „romantic' 
centrali 
canților 
cea din 
tală.

Evident, trecerea 
a noutăților primei 
tea fi folosită pentru nume
roase speculații, mai mult sau 
mai puțin facile. Esențialul 
credem că este însă, următo
rul : grupa A a turneului se 
vădește a fi foarte echilibrată, 
cuprinzind echipe de valoare 
sensibil egale, orice rezultat 
viitor neieșind din sfera sur
prizelor.

MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA

etapa 
semi-

Prin noroi, spre titlu

<

-Steaua avea o redusă expe
riență a jocurilor internațio
nale, iar în riunul meciului 
retur de la București nu se 
afla într-o formă deosebită. 
Acum primul meci o găsește 
într-o perioadă de vîrf, ma
nifestată cu brio în turneul 
final care i-a prilejuit obține
rea celui de al 7-lea (al 3-lea 
consecutiv) titlu de campi
oană. Avînd în vedere prece
dentele întilniri dintre cele 
două formații, partida de 
mîine — care va începe la 
ora 18 în sala Floreasca și va 
fi condusă de arbitrii ma
ghiari Lăszlo Ormay și Lâszlo 
Meszăros — suscită un justi
ficat interes. Spartak, Brno a 
sosit aseară în Capitală.

Primăvara voleibalistică se 
încheie cu un eveniment de 
importanță maximă : fosta și 
proaspăta campioană a țării 
la băieți, STEAUA, întîinește 
mîine, în sala Floreasca, pe 
una dintre cele mai puternice 
formații de club de pe conti
nent, SPARTAK BRNO, de
ținătoarea „Cupei campioni
lor europeni". Echipa pregă
tită de trainerul naționalei 
noastre, Tănase Tănase, va 
încerca să-și ia revanșa asu
pra voleibaliștilor cehoslovaci 
care, anul . trecut, i-au barat 
drumul — la același nivel al 
competiției — spre o a treia 
finală românească în C.C.E. 
Sportivii din Brno au cîștigat 
atunci ambele partide cu 3—1 
și 3—2. Este însă adevărat că

europenele de la București(cat. scmimjlocie) va participa, pro babil, laJohn Straccy
*

dere faptul că Finnegan s-a 
dovedit, în Mexic, cel mai 
bun „mijlociu" din lume, că la 
europenele de la Roma 
„greul" Peter Boddington a 
cîștigat medalia de aur. To
tuși, nu pot să nu remarc 
faptul că triumful lui Bod
dington a fost rezultatul abi
lității personale, că el nu 
reflectă, în general, puterea

Thurston a decis succesul de 
prestigiu (6—4) asupra națio
nalei Clhanei.

Cu toate că disputele din 
campionatele ABA se apropie 
de sfîrșit (sferturile de finală), 
selecționerii nu sînt încă de
ciși asupra căror sportivi să 
se oprească. Aceasta, la majo
ritatea categoriilor de greu
tate. Numai la cocoș este si-

maturi și, timpul care-l vor 
afecta unor pregătiri speciale 
pentru București îl consider 
insuficient.

Time RILEY
de la „Boxing News", Londra

CAMPIONATE CAMPIONATE
I

a
cu

ELVEȚIA : Lausanne 
s-a defașat

GRECIA ; Olympiakos 
scorul etapei

F.C. GENOVA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE JUNIORI 

DE LA LIMOGES

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
ÎN FC«MÂ

tur- 
ju- 

fost 
Ge- 
fot-

AUSTRIA : Fruntașa clasamen
tului ținuta în șah

3—2. Clasament: 1. St. 
Etienne 50 p, 2. Bordeaux 
45 p (un joc mai puțin) etc.

Ziirich — 
Clasament : 
p, 2. Basel 
Boys. 29 p, .

fotbal pe glob • fbtbal pe glob • fq

Două medaîii de argint

Cunoscutul atlet Ralph Boston 
nu a putut termina victorios In 
ultimul concurs al prodigioasei 
sale cariere sportive. La Phila
delphia, Boston s-a clasat pe lo
cul IV la săritura în lungime cu 
7,50 m. Primul loc a revenit lui 
Norman Tate cu 7,80 m. Campio
nul olimpic. Bob Beamon, a ocu
pat locui trei cu 7,60 m. Alte re
zultate ; 400 m — Larry James 
în 45,9 ; disc : Al Oerter 61,27 m.

La Minsk s-a desfășurat revan
șa intilnirij de polo pe apă din
tre selecționatele U.ll.S.S. și Ita
liei. Sportivii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (0—0, 
1—1, 2—1, 1—0). tn primul joc, 
echipa U.R.S.S. cîștigase cu 10—6. 
■

Turul ciclist al Italiei și-a con
sumat cea de a 4-a etapă pe hi
podromul din Montecatlni (21 
km). Cel mai bun timp l-a rea
lizat Eddy Merckx — 27:03 (me
die orară 46,590 km); 2. Bitosi 
27:26; 3. Adorai 27:29; 7. Polidori 
27:39. In clasamentul general con
tinuă să conducă 
de Merckx la 59

In împrejurimile împădurite 
ale localității Bielstein.- din R.F. 
a Germaniei, s-a desfășurat du
minică. o nouă rundă a dispu
tei pentru campionatul mondial 
de motocros, clasa 250 cmc. Spe
cialiștii terenurilor grele și-au 
condus din nou bolizii pe două 
roți peste obstacolele traseului, 
principalii concurenți trecînd 
fără accident linia de sosire. 
Ciștigătorul acestei a 6-a manșe 
a întrecerii a fost motociclistul 
vest-german Adolf Weil. El a 
fost urmat in clasamentul cursei 
de alergătorul cehoslovac Karel 
Konecny, pe care-l vedem in 
această fotografie, in plină 
cursă.

în etapa a 24-a, liderul 
clasamentului, Lausanne, 
jucat pe teren propriu 
echipa Lucerna, pe care a 
învins-o cu scorul. de 3 
Alte rezultate: Chaux 
Fonds 
gano ■ 
2—3 ; 
Gal 
Basel 
Sion 
Bellinzona 2— 
1. Lausanne 33 
32 p, 3. Young 
Lugano 27 p etc.
IUGOSLAVIA : O.F.K. Beograd 

a învins pe Dynamo

■1.
rezultate: Chaux de 

; — Bienne 1—2 ; Lu- 
— Grasshoppers Zurich 
Servette Geneva —• St. 
1—0 ; Winterthur — 
0—0 ; Young Bovs — 
1—0 ; F.C.

-2.’

Rezultate din etapa a 28-a: 
Vojvodina — Olympia 2—0 ; 
Celik — Partizan 0—0 ; Rad- 
nicki Proletar 3—1 ; Ve- 

Zelesniciar 0—0 ;

Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONII EUROPEI
Polidori, urmat 
secunde.

LA JUDO
la Le Mans, In
15 000 de spee- 

,marele pre-

Pe circuitul de 
prezența a peste 
tatori, s-a disputat 
miu motociclist al Franței".

La clasa 125 cmc., pe primul 
loc s-a clasat sportivul francez 
Aureai, care a realizat o medie 
orară de 118,087 km. Spaniolul 
Herrero și a adjudecat victoria la 
clasa 250 cmc. cu o medie orară 
de 131,324 km. Multiplul campion 
mondial de la clasa 500 cmc, ita
lianul Agostini, a terminat în
vingător cu o medie orară de 
120.777 km. (media orară a fost 
influențată de condițiile atmos
ferice nefavorabile în care s-au 
desfășurat întrecerile la această 
clasă).

La Ostende s-au încheiat 
întrecerile campionatelor eu
ropene de judo. Iată lista 
noilor campioni continentali : 
categ. ușoară : Serge Feist 
(Franța); categ. semimijlo- 
cie: David Rudman (U.R.S.S.); 
categ. mijlocie : Bondarenko 
(U.R.S.S.); categ. semigrea : 
Petqr Snijders (Olanda); ca
teg. grea: Willem Ruska 
(Olanda).

Finala probei de simplu temei 
din cadrul turneului „open" de 
tenis de ia Bruxelles a fost cîști- 
gată de jucătoarea engleză Ann 
Jones, învingătoare cu 6—4, 6—0 
în fața americancei 
sals.

Rosemary Ca-

de categorie 
Urtain a re-

Boxerul spaniol 
grea Jose Manuel 
purtat al 13-lea succes consecutiv 
Înainte de limită. El l-a învins la 
Barcelona prin k.o. In rundul doi 
pe belgianul Peyre. Gala a fost 
urmărită de aproape 15 000 spec
tatori. Urtain este neînvins în 
carieră.

Cu prilejul unei reuniuni atle
tice internaționale care a avut loc 
la Lodz, fondistul englez Graham 
a ciștlgat proba de 5 000 m plat 
cu rezultatul de 13:52,2. tn cursa 
de 1 500 m plat victoria a re
venit polonezului Szordowskl cu 
timpul de 3:45,6.

în etapa de duminică, e- 
chipa Panathinaikos a în
vins cu 2—1 formația Fieri- 
kos.
au 
zos 
pei 
Olympiakos Pireu: 
Vyzas.

Golurile învingătorilor 
fost înscrise de Doina
și Dimitriou. Scorul eta- 
a fost realizat de echipa 

6--1 cu 
Cei mai buni jucă

tori de la Olympiakos : Side- 
ris și Yustos, autori a cîte 
două goluri. Alte rezultate: 
A.E.K. — Veria 2—1 ; Paok 
— Egaleo 1—1 ; Aris — Tri- 
kala 3—2 ; Chaikis — Hera- 
klis 2—1 ; O.F.H. —Apollon 
1—0. Clasament: 1. Pana-
thinaikos 81 p. 2. Olympia
kos 76 p, 3. A.E.K. 69 p.
FRANȚA : Liderul acumulează

mereu

Etapa a 24-a s-a soldat cu 
următoarele rezultate : Rapid 
Viena — Donawitz 5—0 ; 
Admina Energia Viena — 
Sturm Graz 1—0 ; Austria 
Salzburg — Austria Viena
3— 3 ; Wiener Sport Klub — 
Austria Klagenfurt 4—0 ; 
A.K. Graz — Eisenstadt 3—1; 
Wacker Innsbruck --Wattens
4— 1 ; Bregenz — Wacker 
Viena 4—1. Clasament : 1. 
Austria Viena 36 p, 2 Wie
ner Sport Klub 32 p, 3. Ra
pid Viena 31 p.

ÎN SPANIA — MECIURI 
DE CUPA

Echipa de fotbal a Ceho
slovaciei a susținut un meci 
de verificare în R. F. a Ger
maniei cu formația F. C. 
Kaiserslautern. Fotbaliștii ce
hoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 5—0 
(3—0) prin golurile marcate 
de Desiatik (2), Danko (2) și 
Podelali

Cea de-a 8-a ediție a 
neulqj internațional de 
niori de la Limoges a 
cîștigâtă de echipa F ,C. 
nova. în finală, tinerii
baliști italieni a-u întrecut cu 
2—0 formația Servette Ge
neva. Pentru locurile 3—4, 
Beerschot Anvers a dispus 
cu 1—0 de Real Deportivo 
Coruna.

• Selecționata de fotbal a 
Braziliei va întîlni la
cepului lunii septembrie la 
Belgrad. în meci amical, 
chipa Iugoslaviei. Jocul are

în-

pentru luptătorii români
SOFIA, 19 (Agerpres). — 

în localitatea Iîaskovo s-au 
încheiat campionatele inter
naționale feroviare de lupte 
clasice. Sportivii români I. 
Stoica și Ciobotaru au obți
nut medaliile de argint la 
categoriile 48 și respectiv 
52 kg. Pe echipe a câștigat 
Bulgaria, urmată de U.R.S.S., 
Ungaria, România, R. D. Ger
mană, Iugoslavia etc.

Cicliștii români
pe locurile 8,10 și 16

în Turul Austriei
VIENA, 19 (Agerpres). — 

Turul ciclist al Austriei a 
luat sfîrșit cu victoria lui 
Robert Csenar (Austria), ur
mat de compatriotul său 
I’ostl — la 2:52. Cicliștii ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri : V. Selejan (8 — la 
7:47), N. Ciumeti (10 — la 
8:30) și T. Vasile (16 — la 
15:32). în etapa a 5-a și ul
tima, Ciumeti și Selejan s-au 
clasat pe locurile + și res
pectiv 6, în același timp cu 
Starkov (U.R.S.S.), cîștigăto- 
rul etapei.

Rezultate înregistrate în 
etapa 30-a : Basi.ia —

În sferturile de finală (me
ciuri tur) ale „Cupei Spa-

e-

categoric :

trei ori mingea din plasă.

titlul mon-/ 
șah dintre

::

Dautbegovici (Dynamo Zagreb), pe care-l vedem aci intr-un plonjon spectaculos, a fost pus la grea încercare in meciul cu O.F.K. Beo
grad, trebuind să scoată de

Meciul pentru 
dial feminin de 
Nona Gaprindașvili și Alla 
Kușnir s-a încheiat cu dis
putarea partidei a 13-a, în 
care arbitrii au consemnat 
remiza. Campioana mondia
lă a învins-o pe șalangera 
sa cu un scor 
872—472. Ea își păstrează 
pentru înaă trei ani titlul de 
campioană a lumii, pe care 
I-a cucerit pentru prima oară 
în anul 1962. Celebra șahistă 
sovietică Nona Gaprindașvili 
este acum în vîrstă de 28 
de ani.

Steaua roșie — Hajduk 3—3 ; 
Sarajevo — Bor 1—1 ; Dy
namo — O.F.K. Beograd 
0—3. Clasament: 1. Steaua 
roșie 39 p, 2. Dynamo 36 p, 
3. Partizan 35 p etc.

Ajaccio 1—0 ; Metz — St
Etienne 0—1 ; Monaco — So-

2—1 ; Strassbourg —
2—0 ; Rennes — Nisa 

Lyon — Valenciennes
Nantes — Red Star

chaux 
Rouen
4-2 ; 
1-0;

CANOTORII ROMÂNI AU DEBUTAT CU SUCCES 
ENGNIEN ȘI LYON

niei"
trat următoarele 
Valencia 
tico 
dad 
laga 
tico 
tur
că 25 iunie.

la fotbal s-au înregis- 
rezultate :

Elche 1-—2 ; Atle- 
Maidrid — Real Socie-
1— 2 ; Granada — Ma-
2— 1 ; Coruna — Atle- 

Bilbao 0—0. Jocurile re- 
se vor disputa dumini-

loc cu prilejul manifestări
lor prilejuite de cea de-a 
50-a aniversare a federației 
iugoslave de fotbal. înaintea 
acestui meci, fotbaliștii bra
zilieni ’ or susține un joc și 
la Zagreb.

★
După consumarea a patru 

runde, în turneul interna
țional feminin de șah de la 
Iaroslav conduce maestra 
sovietică Valentina Skeghina 
cu 87? puncte. în runda a 
4-a, Skeghina a cîștigat la 
Kromova, Vreeken la Epstein 
și Just la Margareta Teodo- 
rescu. S-au încheiat remiză 
partidele Belokurova — Dobb- 
son, Todorova — Kozlov- 
skaia. Porobski — Ușakova 

.și Țifanskaia — Belova.

■ (
I

LA
PARIS, 19 (Agerpres). — Tra

diționala regată de canotaj aca
demic feminin desfășurată pe 
lacul Enghien, din apropierea 
capitalei Franței, a constituit și 
la această ediție un prilej de a- 
firmare a slcifistelor românce 
care au cîștigat două din cele 
trei probe ale acestei competiții 
internaționale dedicate, în ex
clusivitate, vîslașelor. De re
marcat că la startul Întrecerilor 
lu mai fost prezente echipaje

puternice din R. D. 
Cehoslovacia, R. F. 
niei, Olanda, Elveția și din țara 
gazdă. Iată cîștigătoarele probe
lor ; 2 visle — România (Teo
dora Untaru, Luminița Oltea
nă), 4+1 — România, (echipa
jul R. D. Germane s-a clasat pe 
locul secund, la o lungime de 
barcă de campioanele europene), 
simplu — Renee Camu (Franța),

Germană, 
a Germa-

(urmată de românca Elisabeta 
Lazăr).

★
cu acest concura de 
s-a desfășurat șl cu- 

internațională

Paralel 
amploare 
noscuta regată 
masculină de la Lyon. Canoto
rii români au înregistrat și aici 
frumoase rezultate, situîndu-se 
de două ori pe locul I: în pro
bele de 8-t-l (unde printre alte 
echipaje a fost întrecut și cel 
cehoslovac) și 2+1.

<=♦■• iirez.oianu nr. 23—25, București

MAROC Șl 
LA EGALITATE 

NARIILE

TUNISIA 
ÎN PRELIMI- 
C. M.

La Casablanca, în meci re
tur pentru preliminariile 
compionatulul mondial, selec
ționatele Marocului și Tuni
siei au terminat la egalitate: 
0—0. Deoarece și în primul 
joo scorul a fost tot 0—0, 
cele, două echipe vor susți
ne un al treilea meci.

Tinerii înotători dinamoviști

învingători la Berlin
Tinerii înotători de la Dina

mo București s-au întors de la 
Berlin unde au susținut o în- 
tîlnlre amicală cu copiii clubu
lui Dynamo. Bucureștenil au 
avut o comportare mulțumitoa
re, cîștigînd întrecerea cu 
151-133.

Dintre rezultatele care me
rită a fi subliniate, pe primul 
plan se înscrie performanța de

1:15,3
(14 ani) 
rezultat 
timpurile). Mai pot fi mențio
nați timpii realizați de Anca 
Georgescu, 1:24,2 la 100 m și 
3:01,4 la 200 m bras, T. Nu- 
țeanu 1:11,9 Ia 100 m spate, 
Liliana Dan 1:08,5 la 100 m li
ber.

a tinerei Violeta Damian 
la 100 m delfin (al 6-lea 

românesc din toate


