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CROSUL»
0 AMINTIRE... 

DE CE NU- 
0 PERSPECTIVĂ?
Cum aș putea să disociez 

amintirile mele atletice de 
magicul cuvint cros ? Cum aș 
putea uita că în timp ce Zeno 
Dragomir pornea pe terenul 
primitiv din comuna bănățea
nă Recaș în urmărirea neisto
vită a recordului lui Carol 
Eilhard, noi, cei mai puțin do
tați, ne avîntam nepăsători pe 
cărările crosului, peste arături, 
prin pădurici cu frunze rugi- 

> nii, urcînd rambleele căilor 
k ferate, coborînd povîmișuri,
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fin lume
Handbaliștli de la Steaua vor avea 
o misiune dificilă la Budapesta

I

Comentariu pe margi
nea primului joc din 
sferturile de finală ale 
„C.C.E."

A inceput caruselul titanilor
hocheiului mondial

După primele 
■amentul arată

1. U.R.S.S. 
«2. Suedia
8. Finlanda
4. Cehoslovacia
5. Polonia 
«. R. D. Germană

două etape 
astfel :

220
2 2 0
2 10

cla-

Citiți corespondent 
specială din Stockhol

FOTBAL MERIDIANE
Computerul stabilește

clasamentul campionatului
mondial de lotbal

Un interesant experi
ment al radioteleviziunii 
italiene

sărind șanțuri, alergînd, aler- 
gînd nebunește, cu plăcerea 
parcă sadică de a ne mortifica 
trupurile, gifiind, asudînd și 
totuși cit de fericiți! Cum aș 
putea uita crosul școlar bucu- 
reștean care mi-a dat prima 
biruință pe stadionul ANEF, 
în timp ce Virgil Ludu, abia 
trăgîndu-și sufletul după vic
toria la garduri, găsea timp 
(și spațiu) să ne laude și să 
publice în „Vniversul-Sport" 
clasamentul primilor 20. Cum 
aș putea uita duminicalele 
crosuri de juniori de la Șo
sea, cind, încă de la plecarea 
din fața garajului Leonida, ne 
pregăteam — împreună cu 
Girescu, Nelu Valeriu, Apos
tol, Lupu și alții ale căror nu
me nu le țin minte — planul 
menit să aducă victoria clu
bului nostru, Stadiul Român. 
Cum aș putea uita figurile 
admirabililor oficiali, volun
tari (fără haremuri, fără mof
turi), Stoian, Ionescu, Popovici, 
Paraschivescu, profesori, cefe
riști pasionați de atletism, ca
re ne puneau numerele pe 
piept, ne aliniau, ne sfătuiau,

■ Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 2 a)
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Azi, I.E.F.S.-„u

Sala Floreasca găzduiește 
azi, de la ora 18, meciul de 
baschet feminin dintre divi-

14—2 4
11— 5 4
10— 3 2

PARIS - NISA

Ntrchx în îrunte

Michele Jacot (Franța) a 
cîșfigat „Cupa mondială 

la schi

Tradiționala cursă ciclistă 
Internațională Paris — Nisa 
a continuat cu desfășurarea 
etapei a 7-a, care a cuprins 
două semietape. Prima, dis
putată între Hyres și Sainte 
Maxime (73 km), a fost cîș- 
tigată de belgianul Rey- 
broeck în lh 57 : 19, iar cea 
de-a doua, programată în
tre Hyres și Seillans (81 km), 
a revenit liderului clasa
mentului Eddy Merckx (Bel
gia). Ciclistul belgian este 
urmat în clasamentul gene
ral de olandezul Janssen și 
spaniolul Ocana.

i"

RUGBY ÎN ALB,
„TOȚI PENTRU UNA, 

(DAR... NUMAI) UNA PEN
TRU TOȚI". Da, e o singură 
minge ovală, pentru care se 
luptă rugbyștii formațiilor 
Steaua și Farul Constanța. 
Martie se arată, pînă acum, 
zgîrcit cu razele de soare și 
darnic în apă de... ploaie. Spor
tivi și suporteri au trebuit să 
dea dovadă de multă ambiție 
— unii pentru a oferi spec
tacole de calitate (și imagi
nea de față ne-o confirmă), 
ceilalți pentru a dovedi că

Cluj la baschet (f)

zionarele A IEFS și Univer
sitatea Cluj.

RUGBY IN NEGRU
sini adevărați... microbiști — 
în prima etapă a returului 
care ne-a oferit, totuși, în- 
tr-un decor „pictat" în alb și 
negru, partide frumoase.

Foto : VASILE BAGEAC

Internaționalele 
de gimnastică 
ale României

La campionatele internaționale 
de gimnastică ale României (16—19 
aprilie) și-au anunțat pină acum 
participarea gimnaste și glm- 
naști din U.R.S.S., R.D.G., Ceho
slovacia, Bulgaria, Ungaria și 
Elveția. Reține atenția In mod 
deosebit prezența la întreceri a 
valoroasei sportive sovietice Liu
bov Burda. Se așteaptă și alte 
confirmări.

Spectaculozitatea întrecerilor motocicliste nu are nevoie 
să fie susținută cu vorbe. Imaginea de mai sus, surprinsă de 
fotoreporterul nostru A. Neagu, la concursul de slalom și 
indeminare de duminică, credem că v-a convins. Nu este la 
îndemîna oricui să ia startul „pe o roată", cind asfaltul dur 
și lunecos creează dificultăți majore chiar pentru mersul pe 
ambele roți. Aurel Ionescu (Steaua) n-a fost însă singurul 
care a demonstrat asemenea curaj

TURNEUL FEMININ DE SAH DE LA BELGRAD
BELGRAD, 16 (Agerpres). 

— In runda a 7-a a turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Belgrad, Alexan
dra Nicolau a remizat în 20

SURPRIZE

In fotografie : un spec
taculos rebur executat de 
Cornel Ionescu (Dinamo 
Buc.).

de mutări cu Katia lovano- 
vici, iar Elisabeta Polihro- 
ntade a întrerupt în poziție 
complicată cu Vujanovici. 
Lazarevici a cîștigat la Rad- 
zikowska, Gaprindașvili 
Vujnovici, iar Ferrer 
piesele negre) a obținut 
surprinzătoare victorie 
Rujița Iovanovici. Kușnir a 
remizat cu Ivanka. In clasa
ment conduc Alia Kușnir și 
Nona Gaprindașvili (ambele 
U.R.S.S.) cu cite 4l/2 (2) p. 
Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia) ocupă locul opt cu 
3 (2) p.

N. Rotaru

la 
(cu 

o 
la

ÎN ETAPA 
DIVIZIEI A

LA LUPTE 
LIBERE

suspendat un an
Printr-o adresă semnată 

de președintele clubului 
Steaua, colonel Maximilian 
Pândele, ni se face cunos
cut că, în ședința sa din 
13 martie a.c, biroul con
siliului clubului a anali
zat uneia abateri ale tră
gătorului Nicolae Rotaru 
șl a hotărtt suspendarea 
acestuia pe timp de un an 
din activitatea competițio- 
nală.

Motivele care au stat la 
baza acestei hotăriri sînt 
manifestările de vedetism 
ale sportivului N. Rotaru 
(subaprecierea antrenorilor 
secției șl al lotului națio
nal), indisciplină (neres- 
pectarea programului de 
pregătire și competițional), 
subordonarea întregii ac
tivități intereselor perso
nale șl încercarea de a a- 
coperi toate acest- lipsuri 
prin mutarea la alt club.
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I n .România literară', Con
stantin Teodori a publicat nu 
de mult rezultatele unei an
chete intitulate „Un extemporal 
de cultură generală cu 50 de 

din Sinaia". încercarea, merituoa- 
, nu e nouă și în înseși li-
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cîteva previzări, în aceeași ■ 
Nicolae Tatu. De astă dată, I 
ierea confuziilor semnalata rla •

I

Prin infrîngerea suferită duminică dimineața în 
fața Rapidului (în imagine, Stănescu recuperează 
o minge), echipa de baschet Steaua a fost detro
nată de pe primul loc al diviziei A. Tn pag. a 
ll-a, publicăm clasamentele la zi ale diviziei A 
(băieți și fete), „Cupei Sportul" și „Cupei efica
cității".

CAMPIONATELf UNIVERSITARE DE SCHI
De vineri pînă du

minică se vor desfă
șura, pe pirtiile Poie
nii Brașovului, tradițio
nalele campionate de 
schi ale centrelor uni
versitare din București, 
Cluj, Timișoara, Tg.

Mureș, 
Iași și 
treceri 
circa 90 
își vor 
de slalom special, sla
lom uriaș, coborîre și 
fond.

Oradea, Bacău, 
Brașov. La în- 
vor lua parte 
de schiori care 
disputa probele

Fotbal ® Fotbal ® Fotbal • Fotbal ® Fotbal ® Fotbal Fotbal ® Fotbal

Arbitrii Nițescu, Birsan, 
timona și Dumitrescu 
vor conduce meciuri

in
internaționale

R. F. a Germaniei 
și Cehoslovacia

După meciurile 
de duminică, 

LUCESCU
Șl HĂLMĂGEANU- 

ln ghips

Aflăm din Pitești că

C. TEAȘCĂ și-a 
depus carnetul 
de antrenor I
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• Dinamo Bacău a plecat 
la Londra pentru meciul 

cu Arsenal

elevi ___  ________ r
să oricum, r _ _ __ " / "
mitele sondajului partial tinde parcă 
să agraveze presupusa antiteză Pele- 
Einstein, veche — în alfi termeni — 
de cînd lumea.

Asupra acestui test superficial re
vine, cu cîteva previzări, 
revistă, ț" 1 " ___ ___ „
în aprecierea confuziilor semnalate de 
anchetă, noțiunile sînt ceva mai bine 
delimitate.

Autorul extemporalului reproșează 
elevilor goluri în informare, comentînd : 
„Lectura ziarelor și a revistelor este 
și ea tot atît de întîmplătoare. «Spor
tul» se citește regulat". Recenzentul 
extemporalului, subliniază și dînsul : 
„Revistele literare, unele total ignora
te, au incomparabil mai puțini fer- 
venți cititori ca «Sportul»". în alte 
condifii, referirile acestea ar putea 
flpta redacția ziarului „Sportul", care 
se dovedește accesibil și potrivit gus
tului maselor școlare de cititori. Dar 
contextul în care sînt așezate aceste 
constatări lasă impresia că ziarul 

loriul" ar fi vinovat de faptul că 
„Noțiuni ca Marocana, Bobby Charlton, 
Sony Liston erau cunoscute cu lux de 
amănunte"

Recenzentul remarcă drept un fopt 
de reținut că ignoranta inadmisibilă a 
elevilor în materie de istorie a științei, 
a artei, a literaturii, nu se manifestă 
și în domeniul sportului, apoi conchide 
ronsiderînd această orientare a prefe
rințelor drept „primejdioasă prin con
secințele ei".

Este cazul să tranșăm net aspectele 
variate survenite în această importan
tă analiză a unor fenomene cu tendin
ță tipizantă în rîndurile tineretului 
școlar. Vom evita — pentru a scurta 
discufia — pledoaria despre valoarea 
educativă, socială, culturală a sportu
lui, considerînd că astăzi nimeni nu o 
mai poate contesta.

Rămîne deci, în primul 
ceiul împămîntenit — și

ILUii;
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rînd, obi- 
nu tocmai 

fair, pentru a folosi un termen sportiv 
— de a contrapune ignoranței tinere
tului în materie de cultură, cunoștin
țele lui în domeniul stadioanelor. Eu- 
sebio-Camus este o antiteză falsă (nu 
numai pentru că scriitorul francez a 
elogiat fotbalul I), o sperietoare năs
cocită, creată anume parcă pentru a 
da o subfire explicație preocupărilor 
unilaterale, cunoștințelor incomplete 
ale elevilor.

Sînțem firește de acord că un tînăr 
trebuie să știe cît de cît cine au fost 
Spinoza, Fahrenheit sau Thomas 
' lann. Dar regretăm că absența din 
memoria tinerilor a acestor nume este 
pusă pe seama prezentei în memoria 
lor a numelor de sportivi celebri, 
care au incontestabil — prin caracterul 
eroic, dinamic al personalității lor de 
succes — o influentă pozitivă. (Și în 
orice caz refuzăm a crede — cum 
face C. Teodori — că e mai important 
a. cunoaște numele unor colaboratori 
aî ziarului „Scînteia tineretului* decît 
numele marilor sportivi ai lumii I).

Pentru a clarifica problema, ar trebui 
desipur făcută o distincție între cu
noștințele elevilor și preferințele lor, 
două categorii care pot să nu co
incidă. Una este să cunoști pe Bach 
și alta este să o preferi — în peri
metrul preocupărilor — pe Sonjo 
Henie.

Judicioasă ni se pare căutarea cau
zelor care generează asemenea situa
ții și determinarea sarcinilor ce revin 
în această direefie mijloacelor directe 
de comunicare. Ziarul „Sportul" se 
străduiește — în 
sale de „magazin 
nomșnul sportiv de fenomenul cuitu-
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
străduiește — în special prin paginile I 
sale de „magazin" — să apropie fe- I 
nomșnul sportiv de fenomenul cultu
ral, vorbind tineretului despre baletul I 
„Agon" al lui Stravinski, despre pictu- I 
ra pe temă sportivă a lui Breughel, 
despre nuvelele pugilistice ale lui I 
Hemingway.

I. MITROFAN
I

Cu toată opoziția lui Gtmpeanu, dinamo- 
vistul Sălceanu a reușit să șuteze la poartă 
dar balonul va ocoli buturile apărate de Mol
dovan. Foto i B. VASILE

COMENTARIUL ETAPEI

Tributul indisciplinei
O duminică mal bună decît 

precedenta, marcfnd un pro
gres ca pregătire fizică a 
echipelor și ca nivel tehnic 
general de Joc.

Etapă fără iaureațl, dar cu 
mențiuni speciale pentru Jocu
rile prestate la Ploiești. 
Brașov, Pitești, Arad, Bucu
rești — excepție făcînd 
partida de la Ieși. O notă 
pozitivă pentru plusul de 
sportivitate și pentru caii-

tatea sporită a arbitrajelor. 
Minusurile s-au arătat în 

ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor duble (atec-apă- 
rare) și a presingului.

Apărările și-au organizat 
destul de bine jocul în de
fensivă (mai puțin Dinamo), 
dar nu suficient de construc
tiv. nu au pus suficient ac
cent pe inițierea fazelor de 
atac,

„SAPTAMÎNA ENGLEZA" 
A BĂCĂUANILOR

Dinamo Bacău a jucat 3 
meciuri oficiale în 7 zile, un 
adevărat tur de forță. Mol
dovenii, după ce au dispus 
de U.T.A., n-au mai reușit 
să convingă în partida cu 
Arsenal (și din cauza con
dițiilor obiective cunoscute: 
absența lui Dembrovschi și 
Băluță), însă au făcut un

foarte bun Joc la Brașov, 
cum ne-o confirmă Valentin 
Stănescu.

Rezultă că 
sînt în stare 
pîimentare,
ă se adapteze 

unui mai dur calendar com-

Jucătorii noștri 
de eforturi su- 
capabile, deci, 

cerințelor

Petre STEINBACH
i

(Continuare in pag, a 3-a)
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IN MEMORIAM LUPTE LIBERE[

lui AUREL IRIMIE
Drept ca un brad din 

trena verde a Carpaților, 
chipeș ca un Făt Frumos din 
basmele copilăriei, a Îndră
git neînchipuit de mult 
frumusețea aspră a munților. 
L-a fermecat șemeția culmi
lor și le-a urmat, fără pre
get, chemarea tainică. S-a 
îndreptat spre ele nu numai 
pe poteci, pe urma altor pași, 
dar ți pe fețele priporoase 
ale stîncilor croind, cu pi- 
toane, coardă și cutezanță, 
drumuri de început — pre
mierele pe care le-a scris 
cu litere de veșnicie în 
cartea de aur a alpinismului 
românesc.

Cu entuziasm s-a alăturat, 
în repetate rînduri, expedi
țiilor științifice care în in
vestigările lor speologice 
aveau nevoie de iscusința și 
curajul alpinistului.

Zilele trecute se afla la 
datorie, în munții Reteza
tului, unde se desfășura eta
pa de iarnă a campionatului 
național de alpinism. Rete

zatul era ea un ocean de ar
gint cu încremenite văluri 
uriașe. Pe unul din ele, ca
bana plutea ca o corabie 
pierdută în nemărginirile 
albe. Se aflau acolo toți 
„căpitanii curajoși" ai tala
zurilor de granit, de calcar 
ori de cremene din Carpați.

Cine-ar fi crezut că, o zi 
mai tîrziu, vor coborî cu 
unul mai puțin spre cîmpi- 
ile peste care pllngeau plo
ile primăverii ? Acolo, sus, 
în lumea de baladă a mun
ților cărunți, el căzuse, ca 
un erou de baladă, fulgerat, 
în floarea vîrstei, de o moarte 
neîndurătoare și nefiresc de 
grăbită.

Pe fețele arse de ger, de 
vînt și de soare ale prie
tenilor lui, tovarăși de esca
lade și ture alpine, se va 
fi rostogolit — poate-o la
crimă. Nu-i un semn de slă
biciune. Este expresia dure
rii lor nemăsurate. Au pier
dut pe unul din cei mai 
buni dintre ei.

Surprize în etapa a doua a diviziei Â i
programate dePartidele 

cea de a doua etapă a cam
pionatului diviziei A de lupte 
libere pe echipe au oferit 
întreceri pasionante, unele 
încheindu-se. cu rezultate 
surprinzătoare. Dar, să re
dăm relatările coresponden
ților noștri prezenți la reu
niunile de la București, Tîrgo
viște, Brăila și Satu Mare.

BUCUREȘTI. Aproape toți 
luptătorii care au evoluat pe 
patrulaterul de concurs din 
sala clubului Steaua și-au a- 
părat șansele cu multă 
ardoare, dtnd loc la dispute 
interesante. Dar iată, mai 
întîi, rezultatele : Progresul 
București cu

cît și pentru frumoasele lor 
evoluții. în celelalte meciuri 
ale reuniunii rezultatele au 
fost cele scontate. Metalul a 
Întrecut atit pe C.F.R. Timi
șoara (27—13) cit și pe Ni
colina (28—12) iar C.F.R. a 
reușit singura victorie asupra 
Nicolinei (20.5—19,5).

MIȘU AVANU

derby al etapei, încheiat cu 
victoria la limită a bucureș- 
tenilor! 21,5—19,5. Celelalte 
rezultate: Rapid cu Olimpia 
Satu Mare 21—19 și cu 
C.S.M. Cluj 19,5—12,5, Stea
gul roșu cu C.S.M. 28,5—7,5, 
și cu Olimpia S.M. 24—16. 
Olimpia S.M.—C.S.M. 19—17

A. VERBA

i
I
I
I

Clasamentele diviziei A
MASCULIN „CUPA SPORTUL?

LA RELUAREA DIVIZIEI C

1. Dinăm6 15 13
2. Steaua 15 12
3. „U“ Tmș. 15 11
4. ,,U“ Cluj 15 11
o. r.C.H.F. 15 7
6. Rapid 15 7
7. I.E.F.S. 15 7
8. POlit. Buc. 15 6
9. POlit. Gal. 15 5

io. Comerțul Tg.
Mureș 15 5

11. POlit. Bv. 15 5
12. Voința b. 15 1

2 1206—1020 28
3 1269—1048 27
4 1168—1105 26
4 1046- 984 28
8 1097—1154 22
6 1128—1102 22
8 1001—1034 M
9 1009—1013 21

10 1127—1154 20

1. Steaua 135 p
2. Dinamo 122 p
3. ,U“ Cluj 104 p
4. „U“ Tmș. 101 p
5. Rapid 75 p
6—7 I.E.F.S. 71 p
6—7. Polit. Buc- 71 p
8. I.C.H.F. 67 p
9. POlit. Gal. 60 p

10. Comerțul 53 p
11. POlit. Bv- 43 p
12. Voința Buc. 26 p.

București cu Energia Con
stanța 16—12, cu Lemnarul 
Odorhei 22—14 și cu A.S.M.T. 
Lugoj 18—22, Lemnarul cu 
A.S.M.T. " '
Energia 
Energia 
deci, cu 
gura formație bucureșteană 
aflată în această grupă — 
bine cotată în același timp — 
a pierdut partida cu echi
pa lugojană, care la rîndu-i, 
a fost întrecută de Lem
narul. De menționat că, pînă 
în cele din urmă, și Lem
narul a capotat în fața Ener
giei Constanța. Dintre coneu- 
renți, 
au lăsat I. Tobă 
teie (Progresul), 
lici (Energia), 
geanu (A.S.M.T.) 
(Lemnarul).

19,5—16,5 și CU
18—22, A.S.M.T.—
23—17. Constatăm, 

surprindere, că sin-

o excelentă
Și 
I.
I.

?i

impresie
M. Scîn-
Vanghe- 
Hălmă- 

K. Lazslo

AUREL PAPADIE

Sala de

FEMININ

10 1035—1118 2(1
10 998—1169 20
14 980—1161 16

1. Rapid lî 11 1 810—001 23
2. Pollt. 13 10 2 900—653 22
3. I.E.F.S. 12 9 8 734—635 21
4. Mureșul 12 S 6 669—633 18
5. Voința Bv. 12 5 6 685—710 19
6. A.S.A. Cluj 12 0 0 700—834 18
7. Crișul 12 5 7 065—090 17
8. Conitr. 12 4 8 574—814 18
3. Progresul 12 S • 628—720 15

10. „U« Cluj 12 0 12 581—848 11

.CUPA

1. Polit.
2. I.E.F.S.
3. A.S.A.
4. Rapid
5. Voința
6. Crlșul
7. Progresul
8. ,U“
9. Mureșul 

10. Constr.

EFICACITĂȚII"

63.90 % (258—165)
60.30 %(164— 99)
59.90 %(217—ISO)
58,60 %(244—143)
55,80 %(152— 85)
55,50 °/0(216—120)
55,20 %(248—1S7)
53.30 % (212—113)
60,00 %(17«- 88)
49.90 •/,(214—106)

TÎRGOVIȘTE.
sport din localitate a fost 
arhiplină la reuniunea pro
gramată de această etapă. 
Spectatorii au urmărit cu un 
interes deosebit partidele 
susținute de cele 4 echipe. 
Multipla campioană, Steaua, 
a cîștigat detașat confrun
tările susținute : 29—11 cu 
Nicolina Iași, 27—13 cu C.F.R. 
Timișoara și 21—15 cu Me
talul Tîrgoviște. Steliștil D. 
Tindeche, P. Coman și A. 
Maindt au fost aplaudați atît 
pentru victoriile realizate

Campionatul diviziei A la

BRĂILA. Meciuri viu dis 
putate, aplaudate la scenă 
deschisă și încheiate cu re
zultate surprinzătoare : Dina
mo București cu Mureșul 
Tg.—Mureș 26,5—9,5. cu 
Progresul Brăila 23,5—12,5 și 
cu Dunărea Galați 18—18 
Progresul cu Dunărea 21—19 
și cu Mureșul 49—21, Du
nărea—Mureșul 21—19

CLASAMENT
I

Prahova Ploiești- 
performera etapei

N. COSTIN

MARE. Echipa 
Rapid a fost, 
cea mai bună 
găzduit de sala 
localitate. Me- 

cu apreciata

SATU 
biicureșteană 
incontestabil, 
din cvartetul 
de sport din 
ciul acesteia 
formație brașoveană Steagul 
roșu a constituit un adevărat

1. Steaua
2. Rapid Buc.
9. A.S.M.T. 

Lugoj
4. Metalul 

Tirgovișt»
5. C.F.R. 

Timiș.
6. Mureșul 

Tg. Mureș
7. Din. BUC.
8. Lemnarul 

Odothei
9. Energia 

C-ța
19. C.S.M. Cluj
11. Olimpia 

S. Mare 
Progresul 
Brăila

12.

13.

14.
15.

Oj *

0
6

4

0 2 2 3

0
0

0

5
6

6

6
Steagul roșu 
Brașov 3 
Prog. Buc. 3

3
Dunărea 
Galați

16. Nicolina 
Iași

4 1

4 1

1

0 42

51

0 51

1 11

1
1

3i

3 0
2

2
2

0
8

0
0

o
1

o 
o

3
3

4
4

1

144 -■ 70 1.
128 -■ 80 11 1

128 -■ 08 111

129 - 94
14 1

105 -■11» “!

102 --11» 12
100 —110 11 1

103,5--112,3 10

98 —110 10 1
93 --124 9 1

86,5—-125,5 8

86,5--137,5 8

72 -- 44 7
56 -- 68 7

58 -- 58 6

I
I

342,5— 77,5

Minerul Gura Humorului — Ni
colina Iași 1—1 (1—1)

Letea Bacău - Minerul Comă- 
neștl 1—o (1—0)

Fulgerul Dorohol — Textila Bo
toșani 0—3, Fulgerul fiind suspen
dată

Rarăul Cîmpulung — Mlnobrad 
vatra Dornei 0—9

Textila Buhuși — Forests Fălti-
cenl 1—0 (0—0)

C.F.R. Pașcani — Constructorul 
Piatra Neamț 3—0 (1—0)

Penicilina Iași — Victoria Ro
man 2—3 (2—2).

(Corespondenți : D- V
Ene. T. Ungureanu, A. Rotaru, i- 
Vleru, C. tenea, V. Diaconescu).

SERIA I

Clasament

I.

3 0 0 I

SERIA A V-A
Calafat—U. M. Ținti
ți—0)
Textila Lugoj—C.F.R. 

( 3-1 (»-0)
Deta—Unirea Orșova

Metru—Minerul Lupenl

Dunărea 
șoar* 1—6

Vulturii 
Caransebeș 

Furnirul 
8—9 (2-0)

Minerul !
3-1 (0-1) 

Minerul 
Jiu 1-0 (1-0)

Metalul Topleț—Steagul roșu
Plenlța 1-1 (1-1)

Victoria caranșebeș—Energe
tica Tr. Severin 2—1 (0—1)

Electromotor Timișoara—Pro
gresul Strehala 5—1 (1—0)

(Corespondenți : șt. Svicnea, 
C. Olaru, C. Crețu I Alexan- 
drescu, C. Avram. P. Fănlță, r, 
Bălăceanu, Ad. SZekely).

Bocșa—victori* Tg.

V iN FAȚA FILEULUI
• în cadrul etapei a XV-a 

a campionatului masculin de 
volei, la Bacău, echipa VIITO
RUL a primit replica forma
ției UNIREA TRICOLOR 
BRĂILA, pe care a învins-o 
cu 3—0 (14, 12, 8). Jocul a 
fOst lipsit de spectacol, vo
leibaliștii ambelor echipe co- 
mițînd numeroase greșeli. 
Gazdele, la prima lor victorie 
în retur, prezintă numeroase 
carențe în pregătire. A arbi
trat foarte bine D. Medianu 
din București, ajutat bine de 
Nelu Daniel din Iași. (I. IAN- 
CU-coresp. principal)-

București, turneele finale 
minine.

fe-

• Au 
urmare

ca 
sa

il 
a

fost declinate, 
a definitivării 

lendarului internațional 
programului de pregătire 
echipei naționale masculine
în vederea C.M., invitațiile 
adresate reprezentativei ro
mâne de către federațiile de 
volei din Cehoslovacia, Bel
gia și R.F.G. de a susține 
meciuri cu reprezentativele 
țărilor respective.

I
I
I
I
I
I
I

1. Nicolina
2. C.F.R.
3. Textila Bt.
4. Letea
Ș. Victoria
ș. Foresta
7. Petrolul
8. Minerul C.
9. Minobrad

10. Rarăul
11. Textila Bh.
12. constructorul
13. Fulgerul
14. Penicilina
15. Minerul G.H.

15 8 Ș 2 32—14 21
15 9 3 4 33-15 20
15 9 2 4 28—17 20
15 8 2 5 36—13 18
15 7 3 5 39-18 17
15 7 2 6 24—18 16
14 5 5 4 22—16 15
16 6 3 8 19—25 15
15 6 3 6 13—22 15
15 5 3 7 23-33 13
15 5 1 9 20—25 11
15 4 3 8 18—28 11
15 5 1 9 21—41 11
15 5 1 9 14—40 11
15 4 2 9 18—25 10

Etapa viitoare (22 martie) : Pe
trolul — Rarăul, Nicolina — Ful
gerul, Victoria — Letea. Foresta — 
Minerul G. H., constructorul - 
penicilina. Textila Bt. — Textila 
Bh., Minerul C. — C.F.R.

Clasament

1. U.M. TimiȘ- 16 11 1 4 il-11 U
2. Min. Bocșa 16 9 3 4 26—17 U
3. V. caransebeș

16 8 4 4 22—16 29
4. Vulturii 16 8 2 6 42—22 1»
5. Min. Lupeni 16 8 2 6 28—16 16
6. Vict. Tg.Jiu 16 8 2 6 27—21 1»
7. Electromotor 16 8 2 6 25—26 19
8- Min. Motru 18 8 1 7 19—16 17
9. Metalul 16 7 2 7 27—41 16

10. C.F.R. 16 6 3 7 28—23 ÎS
11. Steagul roșu 16 6 3 7 23—22 15
12. Furnirul 16 6 2 8 18—35 14
13. Dunărea 16 6 1 9 28—26 13
14. Energetica 16 4 4 8 18—34 1%
15. Unirea 16 4 2 10 20—37 10
16. Progresul 16 2 4 10 17-39 8

Etapa viitoare (22 martie) : U- 
nirea — victoria caransebeș. 
U.M.T.—Minerul Bocșa, Minerul 
Lupeni—Dunărea. Energetica— 
Metalul, C.F.R.—Electromotor, 
Victoria Tg. Jiu—Vulturii Tex
tila. Progresul—Furnirul, Steagul 
roșii—Minerul Motru.

SERIA A ll-A

feminin

VOINȚA CLUJ - GLO
RIA BUCUREȘTI 2317—2317 
p.d. Un rezultat rarisim care 
a ținut încordată atenția spec
tatorilor pînă la ultima bilă. 
S-au remarcat i Elisabeta ftaț
— 408, Edith Naghi — 392, 
Ileana Gyarpas — 389 de lâ 
gazde, respectiv Margareta 
Bordei — 421, Ana Marcu
— 421 și Florica Neguțoiu — 
393. (PAtADE URSU — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — HI
DROMECANICA BRAȘOV 
2482—2443 p.d. După trei 
schimburi conduceau brașo- 
vencele cu 96 de „bețe". în 
vervă deosebită Stela Gheciov
— 426, Vâșilica Pintea — 
425 și Florica I.ăpușan — 
447 și-au întrecut detașat ad
versarele, aducind echipei lor 
o victorie meritată.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
VOINȚA CONSTANTA 
2484—2239 p.d. Meci la dis
creția bucureștehcelor, dintre 
care tăie măi sigure S-au do
vedit a fi Constanța Marifl- 
cea — 445, Cornăliâ GtecOS- 
cu — 431 și Valeria Dumi- 
treăcu — 428. Din echipa oas
pete nidi o judătoare n-â 
putut trece de cifra de 
400 p.d.

LAROMET BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 2336 
—2288 p.d. Fără a obține re
zultate excepționale, jucătoa
rele de la Laromet au în
vins totuși categoric forma
ția ploieșteană. Elena Tran
dafir (L) și Anica Dobre (P) 
au fost marcate cu 441 și, 
respectiv 416 p.d. (O. DIA
CON ESCU — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — ME- 
TROM BRAȘOV 2489—2392 
p.d. Gazdele au mai micșo
rat din speranța brașovence- 
lor de a evita retrogradarea. 
Ildico Zsizsic — 456, Ma
ria Rus — 442, Maria Adel

man — 419 (C.S.M.), Stela 
Mărgineanu — 416 ți Maria 
Anton — 413 (Metrom) au 
dovedit o bună precizie în 
lansarea bilei. (I. PLAVIȚIU
— coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — 
U. T. ARAD 2543—2305 p.d. 
Margareta Szemani — 474,
Ecaterina Damo — 465, Ana 
Albert — 439 ți Minodora 
Chețan — 427 au fost autoa
rele principale ale succesu
lui. Cea mai bună de la oas
pete s-a dovedit Voiehița Ba- 
buțiu — 412. (I. PAUȘ — 
coresp.).

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI — 
FLACĂRA CÎMPINA 5291- 
5160 p.d. Cunoscînd mai bine 
particularitățile arenei, fero
viarii au obținut o victorie 
comodă. Cel mai mare re
zultat al întîlnirii l-a înre
gistrat A. Vrînceanu (R), care 
a doborit din 200 bile mixte 
922 popice. (FL. SANDU).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUC. 
5030—4923 p.d. Derbyul bucu- 
reștean s-a încheiat cu vic
toria cooperatorilor, care au 
alcătuit o echipă mai omo
genă. Cele mai mari rezul
tate: A. Grdcescu (V) — 893 
și I. Popescu (C) — 862.

C.F.R. TIMIȘOARA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 4916— 
4807 p.d. Popicarii timișo
reni au realizat surpriza e- 
tapei, întrecînd echipa cam
pioană la un scor apreciabil. 
Evdluîhd sub așteptări, pe
troliștii s-au acomodat foarte 
greu cu arena, cel mai ră
sărit rezultat fiind obținut 
de maestrul emerit al spor
tului, C. Vinătoru — 842.
De la învingători s-au evi
dențiat Rabl — 861 și SiicZ
— 842. (ST. MARTON — 
coresp.).

VOINȚA CLUJ — RAFI-

NĂRIA TELEAJEN 4958— 
5010 p.d. Echipa lui Ion Di- 
nescu a obținut o prețioasă 
victorie în deplasare, avind 
în Sîrzea — 863, G. Silves
tru — 861 și Sauer — 850 
cei mai în formă popicari. 
(U. PALADE).

C.S.M. REȘIȚA — OLIM
PIA REȘIȚA 5181—4889 p.d. 
Rivalitatea dintre cele două 
echipe locale s-a încheiat, de 
data aceasta, cu victoria 
C.S.M.-ului. Insuccesul forma
ției lui Ion Micoroiu se dato
rează faptului că tînărul D. 
Kridor s-a accidentat după 
.103...............................
și a 
tele 
444.
I. Băiaș (O) au realizat 915 
și, respectiv, 919 p.d. (P. BOC- 
ȘEANU — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5274 
—5091 p.d.

FEMININ

CLASAMENTE t

1. Penicilina 10 13 1 46: 9 31
2. Dinamo 16 14 2 44: 9 30
3. Rapid 16 13 3 42:10 29
4. „U" Tim. 16 13 3 41:20 29
5. Farul 16 8 8 30:33 24
6. Medicina 16 8 8 26:29 ii
7—8. C.P.B. 16 7 9 27:32 23
7-8. I.E.F.S. 16 7 9 27:32 83
9. Ceăhlăul 16 4 13 23:29 20

10. C.S.M. Sibiu 16 4 12 20:37 20
11. Progresai 16 .1 13 12:46 1»
12. voința M. Ciuc 16 0 16 6:48 16

MASCULIN

1. Steaua 15 14 1 43: 9 29
2. Dinamo 15 13 2 >42:12 28
3. Rapid 15 12 3 40:14 37
4. politehnica Gl. 15 12 3 40:21 27
5. Viitorul 15 8 7 28:25 23
6. Tractorul 15 8 7 29:31 23
7. Polit. Tim. 15 5 10 26:32 20
8. Unirea Tricolor 15 5 10 19:34 20
9. Minerul 15 4 11 17:36 19

10. Progresul 15 3 12 21:40 18
11. Petrolul 15 3 12 15:39 18
12. „U“ Craiova 15 3 12 15:42 18

bile, n-â avut înlocuitor 
fost notat doar cu punc- 
realizate pină atunci : 
I. Tismănaru (C.S.M.) și

de pregătirea 
și de sta- 
datelor de

Campionatul republican 
pe echipe, după două etape

• Arbitrul Mihai Furdu (P. 
Neamț) a fost suspendat pe 
timp de un an pentru inco
rectitudine în ținerea foii de 
arbitraj la jocul feminin 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. 
Sibiu din ultima etapă a tu
rului.

• Doi arbitri români, Mircea 
Albuț și Ioachim Niculescu, 
vor conduce, la 25 mărtie, 
meciul dintre formațiile mas
culine Csepel Budapesta șl 
Legia Varșovia, din sferturi
le de finală ale C.C.E.

• Cu prilejul turneelor fi
nale ale, campionatelor mon
diale, cafe se desfășoară în 
Bulgaria, Federația română 
de volei organizează o ex
cursie la Sofia și Varna în 
perioada 18—27 septembrie, 
înscrierile se fac prin comi
siile județene de volei ți fe
derație (pentru 
pină la data de

I
I
I
I
I
I
I
I
I

• în funcție 
loturilor naționale 
bilirea definitivă a 
desfășurare a Balcaniadei de 
la Atena, turneele finale ale 
diviziei A masculin au fost 
programate între 23—25 a- 
prilie (turul) și 27—29 apri
lie (returul) la Timișoara. La 
aceleași date se dispută, în

București)
20 martie.

s-a desfă-• La Timișoara 
șurat partida internațională 
de volei masculin dintre echi
pele Șc. sp. Timișoara și 
Dinamo Panciova (Iugosla
via). A cîștigat formația gaz
dă cu 3-0 (3, 13, 14), la ca
pătul untii joc plăcut. (I. Ene 
— coresp.).

I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă ți duminică s-au 
desfășurat întîlnirile din ca
drul etapei a doua a turului 
campionatului republican de 
box pe echipe. Iată rezulta
tele înregistrate :

DIVIZIA A

Seria I : A.S.A. Tg. Mureș 
— Dinamo București 6—16, 
Oțelul Galați — Electropu- 
tere Craiova 16—6.

Seria a II-a : Progresul 
Brăila — Steaua București 
9—-13, Metalul București — 
r arul Constanta 12—10.

DIVIZIA B

Seria I : Motorul Arad — 
C.S. Baia Mare 14—8, . U.M. 
Timișoara — C.S.M. Reșița 
14—6.

Seria a II-a : A.S.A. Cluj — 
Muscelul Cîmpulung 12—10, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Di
namo Brașov 8—14.

Scria a III-a : Crișul Ora
dea — C.S.M. 4- Voința 
Cluj 3—19, Voința Satu 
Mare — Metalul Bocșa Ro
mână 8—14.

Seria a IV-a : Voința + 
Rapid București — A.S.A. 
Bacău 18—4.

ne cronometrau, neobosiți, sa- 
crificîndu-și odihna de sfîrșît 
de săptămină...

Mă mir doar că de toate a- 
cestea iși amintește mult prea 
rar tocmai un fost campion 
național de cros, astăzi secre
tarul general al Federației ro
mâne de atletism, Victor Fi
rea ! Cu timpul, din păcate, 
crosul — această minunată 
școală în aer liber pentru ini
țierea tinerilor alergători, s-a 
transformat intr-un pretext 
competitiv pentru antrena
mentele de iarnă ale fondiști- 
lor și demifondiștilor consa- 
crați.

• La 28 martie se va dis
puta in sala Floreasca întîl- 
nirea dintre selecționatele de 
tineret ale României și Iu
goslaviei. Oaspeții vor sosi 
în Capitală fără reprezentant 
la categoria semimuscă, ast
fel că vor avea loc 10 me- 
eiitri. Antrenorul Eugen Fii- 
ris& va Ufcă între corzi, prin
tre ălții, pe I. Ivan, C. Bumb, 
S. Mihalcea, D. Moraru, I. 
GyOrffi, I. Siliște, I. Dască- 
lu. Gala va începe la ora 19.

• După întâlnirea dintre e- 
chipele Dinamo București și 
Oțelul Galăți, din prima eta

pă a campionatului, boxerii 
Nicolae Manița și Traian 
Cîrcioran (de la Oțelul) l-au 
molestat pe arbitrul Ion Ște
fan. Cei doi huligani și-au 
primit pedeapsa cuvenită din 
partea comisiei locale de box: 
Manița nu va mai urca scă
rile ringului pină la 1 ianua
rie 1971, iar Cîrcioran a fost 
îndepărtat definitiv din viața 
sportivă. Urmează ca federa
ția să ratifice sancțiunile res
pective.

• La sfîrșîtul acestei săp- 
tămîni, campionatul republi
can pe echipe programează 
două partide interesante : Di
namo — Electroputere Cra
iova și Steaua — Farul Con
stanța. Vom informa Citito
rii, din timp, asupra settlor 
în care se vor disputa gale
le. Ceea ce știm, deocamda-

tă, este că cele două reuni
uni nu vor fi programate la 
concurentă.

• Pugiliștii de la Farul 
Constanța sînt încă afectați 
de insuccesul suferit sîmbătă 
în sala Floreasca. „Dacă ar
bitrul l-ar fi abandonat pe 
metalurgistul Cristea pentru 
refuz de luptă, dacă Ion Dinu 
n-ar fi fost dat învins de 
judecători (o decizie de ega
litate ar fi fost ideală ! N.R.) 
Farul s-ar fi putut înapoia 
la Constanța victorios". Este 
remarca antrenorului Nicolae 
Buză. Sîmbătă, constănțenii 
vor evolua din nou în Capi
tală. Este posibil ca Ovidiu 
Baciu să fie înlocuit cu Ke
rim Negip, iar Gh. Preda 
să cedeze locul în echipă tî- 
nărultti Petru Caronfil, de la 
Portul, care zilele acestea va 
fi încercat „la mănuși".

Pledoaria pentru cros este 
necesară. Compromis în ac
țiuni de circumstanță, produ
cătoare doar de bilanțuri con
trafăcute, crosul a intrat în 
anii din urmă într-o agonie 
nemeri.tată. Din pricina tra
tamentului birocratic la care 
a fost supus, crosul și-a pier
dut nu numai fervenții, dar 
Și — ceea ce este mai trist — 
chiar promotorii.

Nu de mult, o notiță din 
„Seînteia", citind un titlu i- 
mens, din cotidianul sportiv 
francez „l’Equipe", punea în
trebarea, justificată și molip
sitoare : pe cind în „Sportul" 
un titlu mare „Cros în toată 
România"? Sintem încă datori 
cu un răspuns, pe care nu-l 
putem întocmi doar cu entu
ziasmul și capacitatea noastră 
mobilizatorică. Va fi nevoie și 
de ajutorul federației, al aso
ciațiilor sportive școlare, al 
organelor sportive locale.

Va fi nevoie de o reconside
rare nu numai a alergării în 
teren variat, ci a alergării pur 
și simplu, a celui mai impor
tant element motor al struc
turii noastre fiziologice. Ce 
altceva să ne întrețină și să 
ne stimuleze energia, viociu- 
nea, apetitul de viață — într-o 
epocă destinată parcă seden
tarismului și lenei fizice — 
decit, din cind în cind, o par
tidă de alergare, nepretențioa
să, întremătoare, profilactică 
și curativă în același timp ? 
(Pentru detalii sanitare, orice 
medic sau profesor de educație 
fizică vă stă la dispoziție).

Chiar și pentru competitori, 
alergarea — lejeră, necon- 
strînsă — este etalonul nive

lului atletic. Ea reprezintă: ■ 
alfabetul — fiind un exercițiu I 
de formare — și solfegiul — 1 
fiind baza funcțională indis- | 
pensabilă pe care se pot grefa I 
Ulterior gesturile complemen
tare adaptate regulilor conven- ■ 
ționale ale oricărui sport.

Alergare — dar de ce toc
mai pe teren variat ? Pentru I 
că anturajul natural dă sen- | 
zația de libertate in mișcări, 
pentru că învingerea obstaco- I 
leior firești simulează viața | 
însăși, pentru că se primenesc 
plămînii, pentru că se fortifică I 
gleznele, pentru că sporește | 
rezistența. Și-apoi, prin istorie 
și tradiție.

Englezii, care l-au codificat, | 
luînd iii serios străvechiul joc 
„dâ-a iepurele și ogarUl", i-au I 
zis „croSs-countfy", organizînd | 
primele întreceri încă de. acum 
o sută de ani. La început, erb- I 
sul se alergă exclusiv peste I 
țarini și prin păduri, bă chiar, 
în secolul trâcut, cu Un deS- I 
chizător de drum care marca I 
trăseul, păht'ru „urmăritori", 
cu hîrtiuțb colorate presărate i 
pe urmele sale. Ulterior, pen- I 
tru a satiFfăcâ hivoite specta
culară — adică atunci cind că- I 
racttrul primar i-a alterai — I 
crosurile au încăput să se dis- 
ptite pe hipodromuri Sau pe I 
circuite strădală. Și lâ noi I 
— unde crosul competițional 
are o vechime de peite 50 de I 
ani — S-âu dat starturi, dacă I 
țineți minte, pe hipodromul 
Băhâasa ! O dată cu apropia- I 
tul cros balcanic, cu Splendl- I 
dul cadru al parcului de la 
Buftea, revenim la natură. I 
Adică acolo unde ît stă bine ! 
crosului.

Chimia oraș Gh. Gheorghlu-Dej 
— S.U.T. Galați 5—4 (3—3)

Electronica Obor Buc. — țolmil 
Buzău 4—3 (2—3)

Petrolistul Boldești — Rulmen
tul Btrlad 1—1 (0—1)

Metalurgistul Brăila — Locomo
tiva Adjud 5—0 (5—0)

Ancora Galați — Unirea Focșani 
1—1 (1—0)

Metalul Buzău — A.S.M, Tecuci 
0—j (0—1). Meciul s-a desfășurat 
la Focșani

Gloria C.F.R. Galați — Metalul 
Plopenl 1—1 (0—0)

petrolul Berea — Dunărea Brăila: 
meciul, programat la Rm. Sărat, 
nu s-a disputat din cauza tere
nului impracticabil.

(Corespondenți : Gh. Gorun, D. 
Diaconescu, N. Dincă, D. Cris- 
tache, V. Ștefănescu, V. Manollu, 
Șt. Victor).

Clasament

meniul - Electronica, Dunărea — 
Chimia. Șoimii — Ancora, A.S.M. 
— Petrolul. Locomotiva — Gloria 
C.F.R., Metalul P. — Petrolistul, 
S.U.T. — Metalurgistul, Unirea — 
Metalul B.

1. Metâlul P. 16 9 6 1 32— 9 24
2. Electronica ? * 16 9 3 4 44-15 ?î
3. Ancora 16 9 3 4 30—1.6 n
4. Șoimii 16 7 8 3 24-15
5. Chimia 16 9 8 4 28—21 ?1
fi. Petrolistul 16 7 5 4 22—15 19
7. A.S.M. 16 8 2 6 27—19 18
8. Metalurgistul 16 6 6 4 18-17 18
9. Metalul B. 16 7 2 7 24—21 16

io. Rulmentul 16 7 2 7 21—32 16
11. Gloria C.F.R. 16 6 3 7 18-26 15
12. S.U.T. 16 4 4 8 16—22 12
13,. Unirea, ., . ■ ,. 16 3.6 7 17—30 12
14. Dunărea 15 2 4 9 17—,10 8
15. Locomotiva 16 2 3 11 11-34 7
16. Petrolul 15 2 2 11 T0—37 6

Etapa viitoare (22 martie) : Rul-

SERIA A III-A
Celuloza Călărași — Mașini- 

unelte București 0—0
Delta Tulcea — Laromet Bucu

rești 3—1 (1—0)
Unirea Mînăstirea - I.M.U. Med

gidia 1—2 (0—1)
Petrolul Videle — I.T. Constanță 

o—o
Electrica constanța — Olimpia 

Giurgiu 1—-0 (0—0)
Cimentul Medgidia — I.C.A.B. 

Arcuda 2-1 (2—1)
Tehnometâl București — N. 

Oltenița 1—1 (0—1)
Voința București — Marina Man

galia 3—1 (1—0)

Clasament

(Corespondenți : F. Ionesru, !. 
Turșie, Gh. Tufcea, R. Liviu. N. 
Teodorescu, R. Avram» Gh. Ilie, 
FI. Sanchi).

1. I.M.U.M. 16 8 6 2 20— 7 22
2. Celuloza lfi 9 3 4 22—15 21
3. Tehnometâl 16 8 3 5 31-18 19
4. S.N.O. lfi fi 7 3 21 — 12 1.9
5. Delta lfi 7 5 4 25—19 19
6. Unirea 16 8 3 5 25—29 19
7. Electrica 16 8 .3 5 18—14 19
8. Cimentul 16 7 4 5 14—15 IR
9. Lâi’omfct 16 6 3 7 23—24 15

10. Voința lfi 4 7 5 19—25 1.5
11. Petrolul 16 5 4 7 16—21 14
12. I.T.C. 16 4 5 7 11—20 13
13. Olimpia 16 4 4 8 14—24 12
14. Mașlni-unelte 16 4 3 9 21—21 11
1.5. Marina 16 3 5 8 1.8—22 H
16. I.C.A.B. 16 3 3 10 21—42 9

Etapa viitoare (22 martie) : Ma
rina — Cimentul. Mașini unelte — 
Electrica. I.C.A.B, — Delta, Laro
met — Celuloza, S.N.O. — Pe
trolul, r.M.U.M. — Voința, Olim
pia — Unirea, I.T.C. — Tehnome- 
tal.

SERIA A IV-A
Petrolul Ttrgavlștt — T.U.G. 

București 3—2 (2—1)
i.R.A. ctmpln» — Flacăra reșle 

București O—o
unirea cîmpulung Muscel — 

carpați Sinaia 1—2 (1—1)
Progresul Balș — Comerțul Ale

xandria 1—1, (1—1)
Prahova Ploiești — Progresul 

Corabia 7—0 (1—0)
Caralmanul Bușteni — Dacia 

Pitești 3—0 (1—0)
Autobuzul București — Unirea 

Drăgășani 4—2 (3—0)
Sirena București — Chimia Tr. 

Măgurele 0—3 (0—0)

(Corespondenți : 1W. Avănu. E. 
Strop. D. Rădulescu, D. Paraschiv, 
FI. Albu, V. Zbarcea, P. Geană, 
H. Rudi).

Clasament

Etapa viitoare (22 martie): Jnl- 
rea D. — Caralmanul, T.U.G. — 
Prahova, Progresul c. — I.R.A., 
Flacăra — Petrolul. Dâclă — Uni
rea c„ Carpați — sirenă, Chimia 
— Progresul B., Comerțul — Auto
buzul.

1. Autobuzul 16 11 4 1 36—11 26
2. Carpați 16 8 6 2 27—13 22
3. Caralmanul 10 7 7 3 35— I 21
4. Cdmfcrțitl 16 9 3 4 23—18 21
5. T.U.G. 16 ă 4 4 27—17 20
6. I.R.A. 16 8 4 4 17—15 20
7. Chimia 16 7 4 5 23—13 18
8. Prahova 16 5 6 5 2*1—16 16
9. Sirena 16 5 6 5 18—17 16

10. Flacăra 16 4 6 6 12—12 14
11. Unirea D. 16 5 1 10 19—28 11
12. Unirea C. 16 2 7 7 18—27 11
13. Petrolul 16 3 5 8 18—28 11
14. Progresul B. 16 2 0 8 11—28 10
15. Progresul C. 16 2 8 8 13—39 10
16. Dacia 10 3 3 10 13—32 9

SERIA A VI-A
Minerul Bala de Arleș—Minerul 

Teliuc 2—1 (1—1)
Minaur Zlatna—Independența

Sibiu 3—1 (2—1)
A.S.A. sibiu—Victoria călao

0—1 (0-0)
Minerul Ghelar—Știința Petro

șani 3—1 (2—0)
Tehnofrig Cluj—Metalul Alud 

1—1 (1—0)
Ind. sirmli C. Turzii—Soda Oc

na Mureș 0—0
Arieșul Turda—Arieșul C. Tur

zii 1-1 (0-0)
Aurul Brad—Mureșul Deva (a- 

mînat pentru 8 IV)

(Corespondenți : I. Abrudeanu, 
N. Băișăn, Fi. Oprița, N. Todo- 
ran, P. Lazăr, P. Țonea. I. Bd- 
țocan).

Clasament

Etapa viitoare (22 martie) : A- 
rieȘul C. Turzii—A.S.A., Mureșul- 
Arieșul Turda, Independența— 
Minerul Baia de Arieș. Minerul 
Teliuc—Ind. slfmii. Victoria—Mi
naur. Știința—Aurul. Metalul— 
Minerul Ghelar, Soda—Tehhofrig.

1. Minaur 16 10 2 4 29—13 23
2- Arieșul T-da 16 8 5 3 17—10 ii
3. Min. Ghelar 16 7 6 3 19—11 io
4. Metalul 16 6 6 4 21— 9 ie
5. Arieș. C. T. 16 7 3 6 22—16 17
fi. Victoria 16 7 3 6 19—21 17
7. ind. Sirmli 16 6 4 6 18-13 i«
8. Mureșul 15 5 5 5 19-16 15
9. independența 16 6 3 7 14—19 15

10. Soda 16 6 3 7 19—23 15
11. Știința 16 .5 4 7 14—16 14
12. Min. Teliuc 16 5 3 8 16—22 13
13. Aurul 15 6 1 8 16—23 13
14. Tehnotrig 16 5 3 8 10—18 13
15. Mln. B. Arieș 16 5 3 8 17—30 13
16. A.S.A. 16 4 4 8 11-21 13

SERIA A VII-A
Dâcia Oradea—Constructorul B.

Mare 0—1 (0—0)
Someșul Satu Mare—Chimistul 

B. Mare 3—1 (3—1)
Gloria Bistrița—Metalul Salonta 

5—0 (1—*0)
C.I.L. Sighetui M arm ațiai—Bi

horeana riiarghita i*o (O^fl)
Bradul Vișeul de Sus—Victoria 

Cârei 1—0 (0—0)
c.l.L. Gherla—Dinamo Zalău

2—0 (1-0)
Unirea Dej—Fdresta N.ăsâud 

1-0 (0-0)
Topitnrul B. Mare—Dermata 

Cluj O-o

(Corespondenți : I. Ghița, R» 
Pop. Tr. Prodan. r>. VaUti. v» 
Godja, I. Tdma, X. Covaci. A- 
Ghilezan).

Clasament

Etapa viitoare (22 martie) : Fo
resta—C.I.L. Gherla, Metalul— 
bitorul, Bihoreana—Dacia, Der- 
mata—Unire». Chimistul—Gloria, 
Victoria—C.I.L. Sighetul Marm.. 
Dinamo—Bradul, Constructorul— 
Someșul.

1. Gloria 16 9 4 3 43—13 22
2. Someșul 16 9 4 3 27-40 22
3. C.I.L. Gherla 16 9 3 4 27-14 21
4. C.I.L. Sig.M. 16 9 3 4 24-14 21
5. Victoria 16 8 4 4 27—16 20
fi. Construe. 16 9 2 5 24—19 20
7. Derm ata 16 7 5 4 25—14 19
R. Unirea 16 7 3 6 32—21 17
9. Bradul 16 8 0 fi 15—29 15

10. Chimistul 16 6 3 7 25-24 15
11. Metalul 16 6 2 8 18-30 14
12. Foresta 16 4 4 8 16—29 12
13. Dinamo 16 4 4 8 15—30 13
14. Bihoreana 16 3 3 10 11—29 9
15. Dacia 16 2 5 9 10-30 9
16. Topitorui 16 2 3 11 13-30 7

SERIA A VIII-A

Vitrometan Mediaș—Tractorul 
Brașov 2—5 (0-4)

Oltul Sf. Gheorghe—Mătalul <? 
Mică 3—0 (3-0)

Minerul Băldn—Chimia Oraș 
Victoria 1—0 (0—0)

Chimica Tlrnăveni—Torpedo 
Zărnești 2—0 (1—0)

Unirea Cr. Secuiești—Viit.
Gheorghleni 4—1 (3—0)

Coloram Codlea—Chimia Făgă- 
râș l—i (1—0)

Lemnarul Odorhelul Săc.—A-
vintul Reghin 3—1 (2—0)

Carpați Brașov—Medicina Tg. 
Mureș 1—0 (0—0)

Clasament

(Corespondenți : z. Rișnoveanu, 
Gh. Brlotă, I. Ducan, a- rialoga, 
N. Seceieanu, V, Popovici, v. 
Ldrincz).

1. Traetdrul 16 12 1 3 45— 8 25
i. Chim. Fâg. 16 11 2 3 35-14 24
3. Oltul 16 11 1 4 43-15 23
4. Lemnarul 16 11 0 6 46-22 22
8. Colo rom 16 10 2 4 34-20 22
6. Chimică 16 8 0 8 27-21 lfi
7. Metâlul 16 7 2 7 28-26 16
8. Carpați 16 6 4 fi 10—18 10
9. Minerul 16 7 2 7 20—23 16

10. Chi. Or.Vic. 16 7 1 R 22-22 lfi
11. Unirea 16 6 2 8 21—34 14
12. Torpedo 16 5 3 8 21—20 13
13. Avîn tul 16 4 2 10 18-44 10
14. Viitorul 16 4 2 10 10—42 10
15. Vitrometan 16 3 3 10 16-38 9
18. Medicina 16 1 3 12 11—46 .4

Etapa viitoare (22 martie) : A- 
vlntul—Unirea, TorpOdo—Coloram, 
Metalul—Carpați, Medicitiă—vitro
metan, Chimia oraș victoria— 
Lemnarul, Tractorul—Oltul, chi- 
ftU» Făgărat—Chltfiicâ. Viitdful- 
Minerul.
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Tributul indisciplinei

In vederea partidei de miercuri, cu Arsenal

Dinamoviștii băcăuani 
. au plecat la Londra

(Urmare din pag. 1)

petițional. cu care marile 
echipe străine s-au familia
rizat de mult.

Dacă Dinamo Bacău va 
•vee și la Londra o com
portare onorabilă — reali- 
zind totodată 4 Jocuri in 
numai 11 zile! — înseamnă 
eă sîntem in fața unei do
vezi convingătoare în acest 
sens.

Actualmente, băcăuanii au 
avut o săptămînă încărcată 
și grea, ă la Manchester Uni
ted, sau o săptămînă en
gleză...

GAZDELE AU C1ȘTIGAT, 
CU O SINGURA 

excepție...
Destui de normale succe

sele localnicilor, ceea ce con
feră celei de a doua etape o 
notă calmă, prea calmă chiar, 
de previziuni confirmate, 
de Joc avîntat dar calm al 
gazdelor pentru a nu pierde 
nici unul din cele două 
puncte cuvenite teoretic prin 
șansa terenului. Și o com
portare lipsită de glorie a 
unor oaspeți anticipativ re
semnați...

„SURPRIZA DIN ȘTEFAN 
CEL MARE, UNDE DINAMO

A PLĂTIT TRIBUTUL 
GRAVELOR ACTE DE 

INDISCIPLINA ALE 
CÎTORVA DINTRE 

JUCĂTORII SAI DE BAZA

Dinu, suspendat două e- 
tape pentru injurii aduse ar
bitrului, șl Dumitrache, fugit 
din pregătire, se pot consi
dera principalii vinovați 
morali ai înfringerii echipei 
lor, care a luptat — totuși 1 
— cu o mare dăruire și 
efort, dar foarte nervos, în 
fața formației care a Jucat 
mai calm ți mai organizat.

Fără Dinu, constructorul 
din apărare al fazelor de 
atac, ți fără Dumitrache, re

alizator, dinamoviștii, puși 
în fața unor probleme noi. 
nu și-au putut valorifica su
perioritatea teritorială, cedind 
jocului economicos și inteli
gent pe contraatac al stu
denților clujeni, învingători 
merituoși.

Totuși salutăm măsurile 
disciplinare luate, căci disci
plina nu trebuie sacrificată, 
nici măcar pentru interesul 
imediat al punctelor din cla
sament. Federația de fotbal 
și conducerea clubului Di
namo au procedat conform 
cu cel mai valoros princi
piu etic, potrivit căruia dis
ciplina Jucătorilor, coeziunea 
sufletească și ordinea mo
rală trebuie apărate ca lu
mina ochilor, în sport.

Purtătorii tricoului națio
nal sînt cei care dau tonul 
bunei comportări, ei repre
zintă „modele" pentru co
legii și partenerii lor, pentru ' 
toți tinerii fotbaliști, mari și

mici, din țară. Dar un Dinu, 
un Dumitrache, cu abaterile 
lor ?

Ne putem dispensa de a- 
semenea modele ?

Mai ales cînd ele vor să 
ne reprezinte și într-un cam
pionat al lumii !

In echipa națională trebuie 
să-i avem pe cei mai talen- 
tați dar și cei mai buni, mai 
cuminți, mai cinstiți dintre 
toți, spre a fi siguri că vor . 
reprezenta cu demnități fot
balul și tineretul tării noas
tre.

Nimeni nu este indispen
sabil — ți avem destui fot
baliști talentați, neatinși de 
fumuri și de vicii, există 
elemente valoroase care se 
pot integra lotului național, 
dîndu-i un surplus de forță 
și de omogenitate, din toate 
punctele de vedere, pentru 
examenul nostru mondial din 
Mexic !

După meciul (foarte bun, 
așa cum afirmă martorii o- 
eulari) de etmbătă, de la Bra
șov, dinamoviștii băcăuani nu 
s-au mai întors în orașul lor, 
ci au luat oalea Bucurețtiului, 
unde și-au permis o zi de o- 
dihnă și relaxare înainte# ple
cării spre Anglia.

Sosiți în Capitală — după 
o călătorie cu autocarul — du
minică în jurul orei prînzului, 
ei au asistat în după-amiaza 
aceleiași zile la partida de 
fotbal Dinamo București — 
Universitatea Cluj, iar seara 
au vizionat un film.

După o noapte petrecută la 
„Nord-Hotel“ (tradiționalul lor 
loc de popas în București), 
băcăuanii au plecat ieri' di
mineață, cu o cursă TAROM, 
spre Frankfurt, urmînd ca de 
aici să-și continue călătoria 
pînă la Londra cu un avion 
al companiei B.E.A.

Au făcut deplasare® urmă
torii 15 jucători : Ghiță, Co- 
mănescu, Nedelcu, Velicu. 
Kiss. Vătafu, Duțan, Pană, 
Dembrovșchi, Ene, Băluță, Fu-

gaciu, David, Panăit ți Neu- 
mayer. Ei sînt însoțiți de an
trenorii Vaieriu Neagu ți Cos- 
tică Răclulescu, precum ți da 
medicul echipei. Alexandru 
Udrescu. Din lotul plecat mai 
fac parte tovarășii R. Stratu
lui, președintele clubului Di
namo Bacău, ți Grigore Arjo- 
qg, membru al Biroului Fede
rației române de fotbal.

înainte de plecarea din 
București, antrenorul Neagu 
ne-a declarat următoarele : 
„Deoarece In primul meci, pe 
teren propriu, prin infringe 

rea suferită, am pierdut prac
tic șansele de calificare în 
semifinalele competiției, mer
gem la Londra ou singura do
rință de a realiza, în compa
nia valoroșilor noștri parte
neri de la Arsenal, un joc de 
bună calitate, care să satisfa 
că exigențele publicului lon
donez. Echipa noastră a dat 
deplină satisfacție la Brașov 
și, de astă dată în formație 
completă, cred că se va com
porta cel puțin la fel și pe sta
dionul din Londra".

I 
I
I 
I
I
I
I

IN EXCLUSIVITATE PENTRU
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p In 17 etape ale cam
pionatului diviziei A s-au 
marcat 380 de goluri. In 
cele 7 meciuri, disputate 
șîmbătă și duminică, s-au 
înscris 17 goluri.

• în etapa a 
s-au înregistrat 4 
de 2—1, 2 de 2—0 și 
de 1—0.

• Duminică, în
rești, o surpriză de 
porții : „U” Cluj a 
gat în fața lui ____ T__
București. Fiind vorba de 
clujeni, și cealaltă forma

xvn-a 
scoruri 

unul

Bucu- 
pro- 

cîști- 
Dinaino

fost condus de cavaleri ai 
fluierului ce au arbitrat in 
partidele etapei a XVi-a a 
campionatului.

• In clasamentul golge- 
terilor diviziei A continuă 
să conducă Țătâru II 
(Steaua) cu 12 goluri. Pfe 
locurile următoare : Neagu 
(Rapid) și Voinea — 3 din 
11 m (Steaua) cu cite 11 

— 1 
Bucu-
Obîe- 

(Univ. 
(pina-

goluri, Dumitrache 
din 11 m (Dinamo 
rești) cu 10 goluri, 
menco — 1 din 11 m 
Craiova) și D. Ene

mineri : Pal (Politehnica) 
șl Stoica (Farul). Motivul 
trimiterii lor pe tușă ? Lo
virea adversarului.'

• După 16 etape, în cla
samentul gQlgpterilor divi
ziei B situația se prezint^ 
aștfel : în $feriâ I conduce 
Ca rămân (Portul Cohstan- 
ța) cu 10 goluri marcate, 
fiind urmat de 'Piron (Me
talul Tîrgoviște), Pană (Du
nărea Giurgiu) și Mustață 
(Gloria Birlad) cu cile 9 
goluri ; in seria a Il-a p» 
primul loc se află Kun 1

(Cotormani 123), 3. F. C. 
Alge? 1 324 p (NICULESCU 
139), 4. r:LrL._ r /* 
1322 p (Ghergheli LIE), 5. 
Petrolul
128),
1 2Ș5
Cluj 
11«),

Dinamo București
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Pentru a 3-a oară în fața 
lui Griffith — Arsenal 
publicitar în stil american 
— Nino renunță la Golinelli

Platoul de filmare și 
careul magic

(Dincuță 
Bacău 
7. „U“ 

(Cîmpeanu

1 312 p 
Dinamo

p (Ghiță 133),
1 286 p

8. Steaua 1 286 p (Săt- 
măreanu 123), 9. Farul
1 2Ș4 p (Ștet'ănescu 1.19), 
10. U.T.A. 1 202 p (Domide 
131). 11. Universitatea
Craiova 1 258 p, cu un joc 
mai puțin, (Oblemenco 118), 
12. Steagul roșu 1 243 p

6.

9.

ție din orașul de pe So
meș, C.F.R., s-a evidențiat 
în acest retur. în 
două etape feroviarii 
acumulat maximum 
puncte : 4 !

• Ploaie de stele ! 
nicaril noștri au 
cavalerilor fluierului cîte 5 
(G. Limona, I. Rltter și S. 
Mureșan) și 4 stele (O. 
Anderco, N. Cursaru, C. 
Petrea și V. Pădureanu).

ș în a doua etapă a re
turului nici un med nu a

cele 
au 
de

Cro- 
acordat

mo Bacău) cu cîte 9 go
luri.
• Arbitrii au acordat 

penaltluri, 
transformate, 
gură partidă 
Iași — Farul) «-au acor
dat 2 lovituri de la 11 m. 
Ambele au fost 1 
mate de Contârdo 
tehnica) șl Stau 
Cea de a treia 
semnătura Iul 
(Steagul roșu).
• Tot la Iași,

9
toate fiind 

Intr-o sin- 
(Politehnica

transfor- 
> (Poli- 

(Farul). 
- poartă 
Ivănoeseu

două ali

— 2 din 11 m (Politehnica 
Timișoara) cu 11 goluri în
scrise, Dobîndă — 2 din 
11 m (Politehnica Timi
șoara) și Petrlcfi (Olimpia 
Oradea) cu cîte 10 goluri.

• In urma notelor acorda
te în această etapă, „Clasa
mentul constanței echipe
lor" (se calculează numai 
la 11 jucători, adică s-au 
adunat cale mai bune 11 
note), sa prezintă astfel : 
1. RAPID 1 34C p (LUMI- 
CU 139), B. Jiul llU P

13. C.F.R.
124),

1 «04
113), 

(Cansaro

(Adamache 133), 
Cluj 1292 (Soos
Politehnica Teși 
(Conștantinescu
A.S.Â. 1 141 p 
114), 18. Crlșul 1 105 p, un 
joc mai puțin, (Popovlci 
104).
• Situația în trofeul 

Petschowschi după 17 
tapă se prezintă astfel : 
Oradea 8,|8, t. Petroșani 
1,87, 8. Pitești 8,6t, 4. bucu
rești 8,St, I. Brașov 8,38.

14. 
P 

ÎS.

e-
1.

i
Griffith, s-a prezentat 
fi cunoscusem plnă la 
un Benvenuti în pose-

LUCESCU Șl HĂLMĂGEANU—IN GHIPS!
Etapa de duminică, des

fășurată în condițiile unor 
terenuri deosebit de grele, a 
fost neiertătoare cu mulți 
dintre fotbaliștii noștri, dînd 
naștere unui șir întreg de 
accidente.

îngrijorarea noastră este 
cu atit mai mare cu cit pe 
lista celor declarați indispo
nibili se află și doi dintre 
„tricolori" : Mircea Lueescu 
și Bujor Hălmăgeanu. care 
au la această oră cile un 
picior in ghips !

Un prim consult și o ra
diografie, efectuată la Timi
șoara Imediat după meciul 
tf.T.A. — Steaua, au consta
tat o deplasare de ligament 
pentru Hălmăgeanu, în timp 
ce căpitanului echipei repre
zentative, Lucescu, i s-a

diagnosticat o entorsă la ge
nunchiul sting.

După toate probabilitățile, 
cei doi internaționali vor fi 
indisponibili două-trei eta
pe, ceea ce pune sub semnul 
întrebării și utilizarea lor 
în partida amicală, cu R.F. 
a Germaniei, de ia Stuttgart 
(8 aprilie).

Lnln-Prnniisport
MfINE, PRIMUL CONCURS 

PRONOEXPRES DUPĂ 
NOUA FORMULA

După tragerile Loto și la 
eoheursurile Pronoexpres se 
Vă aplica O NOUA FOR
MULA. cu începere de mîl- 
he 18 martie 1970. Această 
formula vine în sprijinul 
părticipanților creînd mari 
avantaje : se mărește șansa 
de cîștig prin introducerea 
eîștigului cu 3 dîn 8 la ex
tragerea a Il-a. se extrag 
14 numere în loc de 13 ca 
la concursurile anterioare ; 
se introduc 4 categorii de 
premii fixe în bani ; se a- 
tribuie premii pe 12 cate
gorii (cîte 6 categorii la fie- 
câre extragere).

Amănunte la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

Arbitri romani 
peste hotare

Ieri a plecat în R.F. a Germa
niei o brigadă de arbitri români, 
câre urmează să conducă miercuri 
seara la Gelsenkirchen partida 
dintre Schalke 04 și Dinamo Za
greb. ■ -Jocul, contând pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cupe
lor", va fi arbitrat de Cornel Ni- 
țescu, ajutat la linie de Grigore 
Birsan și Gheorghe Limona. în 
primul meci, disputat la Zagreb, 
fotbaliștii vest-germani au obți
nut victoria cu scorul de 3—1.

★

Un alt cavaler ăl fluierului va 
arbitra la sfirșitul acestei săptă
mâni în străinătate. Este vorba de 
Vasile Dumitrescu, solicitat să 
conducă duminică, 22 martie, în
tâlnirea internațională de juniori 
Cehoslovacia — Iugoslavia din 
preliminariile turneului U.E.F.A.

MIOC DIN NOU
LA DINAMO BACAll

După un an, timp In care a ju
cat la divizionara B, C.8.M. Re
șița, Florin Mioc — „lansat" de 
antrenorul Ntcușor la Dinamo 
Bacău pe postul de fundaș stingă 
— a revenit in mijlocul foștilor 
săi coechipieri. Numai că el nu 
a obținut dezlegarea de la Reșița, 
fiind nevoit astfel să facă un an 
de „carantină". F.R. de fotbal i-a. 
aprobat transferul, dindu-i drept 
de joc cu începere de la 13 mar
tie 1971.

• Tragerea concursului 
Pronoexpres de miercuri 18 
nlărtie 1970, prima de la 
care se aplică NOUA FOR
MULĂ va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finan
țe Bănci din srada Doamnei 
nr. ‘2 cu începere de la ora 
19. Tragerea va fi radiodi
fuzată și urmată de un film 
Artistic. Intrarea liberă.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 11 DIN 

11 MĂRITE 1970
Extragerfea I : Categ. I : 2,3 

variante ă 84.030 lei ; a Il-a :
133.5 a 1.103 lei ; a Ill-a : 
3536.3 a 41 lei.

Extragerea a H-a : Categ. A:
3.5 variante a 36.575 lei ; Ca
teg. B : 304.8 a 420 lei ; Categ. 
C : 5.501.8 â 23 lei.

CIJtiRători lâ categoria I ex- 
trsgeiy-â I :

Nucțjoreamt Constantin din
București și Motoc Traian din
Sintuhalm —■ Hunedoara.

CA RĂSPUNS LA SANCȚIUNEA F. R. F.

Tcașcă a... abdicau
în urma sancțiunii dată de către Federația română 

de fotbal — suspendare pa timp de 4 etape — Con
stantin Teașcă a anunțat sîmbătă clubul F. C. Argeș 
că refuză să-și mai practice meseria, depunînd, totoda
tă, carnetul de antrenor, Și primul pas l-a făcut chiar 
a doua zi, absentînd de la meciul echipei sale cu 
A.S.A. Tg. Mureș.

De fapt, pe cine s-a supărat antrenorul piteștean ?

Azî, pe stadionul Progresul

PROGRESUL BUCUHtȘTI - HAMtUBY I.K. (SUtOIA)
După cum am mai anun

țat, echipa Hamertoy I. k.. 
din prima ligă a campiona
tului de fotbal ăl Suediei,

Campionatul echipelor

de tineret-rezerve

își începe astăzi turneul în 
țara noastră evoluind în 
compania liderului săriți I 
a diviziei B, Progresul Bucu
rești. Partida va avea- loc 
pe stadionul Progresul, cu 
începere de la ora 15.30.

Fotbaliștii suedezi vor mai 
susține două meciuri amica
le în București, avînd ca ad
versari echipele Steaua și 
Laromet București.

1. Crișul lfi 14 1 1 31—11 29
2. Dinamo Bc. 17 11 1 5 40-19 23
3. Dinamo Buc. 17 11 0 6 36—15 22
4. „U" Cluj 17 .9 2 6 25—21 20
5. U.T.A. 17 6 6 5 29—19 18
6. Petrolul 17 7 4 6 18—19 18
7. Steaua 17 7 4 6 23—24 18
8. Farul' 17 6 5 6 23_ 27 17
9. Univ. Cv. 16 5 5 6 i 9—Ml 15

10. Steagul r. 17 5 5 7 21—23 15
11. Pollteh. iași 17 6 2 9 18—27 14
12. Jiul 17 6 2 9 21—31 14
13. A.S. Armata 17 5 4 8 22—32 14
14. C.F.R. 17 3 6 8 19—30 12
15. Rapid 17 4 3 10 13—24 11
18. F.C. Argeș 17 3 4 10 12—28 10

ARBITRII MECIURILOR DE DUMINICĂ

Rapid — F. C. Argeș : N. 
RAINEA (Bîrlad), Ov. Turcitu 
(Galați) și T. Lecca (Brăila)

Crlșul—U.T.A. : EM. VLAI- 
CULESCU, M. Moraru și Em. 
Păunescu (toți din Ploiești)

Dinamo Baeău — Dinamo 
București ; I. RUS (Tg. Mu
reș), N. Barna (Tîrnăveni) și 
Z. Szecsey (Tg. Mureș)

„U” Cluj—Politehnica Iași : 
C. BĂRBULESCU, Gh. Vasi- 
lescu I și Gh. Retezan (toți 
din București)

A.S. Armata Tg. Mureș— 
Petrolul : Z. DRĂGHICI, R. 
Cocoi și Gh. Manole (toți din 
Constanța)

Jiul—Steagul roșu Brașov : 
GH. GHEMINGEAN, Alex. 
Pirvu și C. Dlnulescu (toți din 
București)

Steaua—C.F.R. Cluj : I. RIT
TER (Timișoara), Tr. CrUcăa- 
nu (Arad) și Șt. Bifăescu (Ti
mișoara)

Farul—Univ. Craiova ; A. 
BENTU, M. Blcă și D. Isă- 
cescu (toți din București)

COMPLEXUL TURISTIC 
„MUNTELE MIC"

Așezat la altitud:nea de 1600 m, vă învifă să 
petrece)! zile plăcute de recreare și sport. Pîrtii 
de schi, schilift, cazare individual și în grup la 
hoteluri cu încălzire centrală și labane, bar, 
restaurant, club.

COMPLEXUL DISPUNE DE SĂNIUȚE, SCHIURI 
Șl ECHIPAMENT DE SPORT.

Zăpadă din abuhdenfa.

ACCES : din Caransebeș la Borlova, cu autobu
zele I.T.A. cu plecări la orele 8, 10, 12, 16.

De la Borlova la stagiune, cu cai, sănii sau pe 
jos circa 3—4 ore.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA I.O.O. CA- 
RANSEBEȘ, str. Bistrei nr. 4, telefon 280 sau direct 
la complex — inter 3.

Universitatea 

Craiova 

învingătoare 

in Iran
TEHERAN, 16. în compe

tiția dotată cu „Cupa prie
teniei", care se desfășoară 
la Teheran, echipa de fot
bal Universitatea Craiova a 
obținut o nouă victorie. De 
data aceasta, fotbaliștii cra- 
ioveni au întrecut cu scorul 
de 3—1 (2—0) echipa de ti
neret a Iranului. Golurile 
formației Universitatea âu 
fost realizate de Bălan (2) 
și Niță. într-o altă partidă, 
Ț.S.K.A. Moscova a dispus 
cu 5—1 de echipa Oroslanyi 
Banyasa (Ungaria).

în urma succesului reali
zat în fața echipei de tine
ret a Iranului, Universitatea 
Craiova s-a calificat în semi
finalele competiției.

CUPON DE CONCURS

C.M.F0TBM

Numelt ți pranumtle : ...........................

••••• ••«««•••

Adreta s .....................................................

• • • • • • • • • ••*•••»«
1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 

SPERI URILE DE FINALA (reomrntim : din fiecare arupci 
se califică primele DOUA CtASATE)?

GRUPA A................................... .... ..........................

grupa B • « • « , ,

GRUPA C.................................................................

GRUPA D...................................................... * . . . .

Z CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIALI

ffEL MUNDIAL '70"

Poșta concursului
• GRIGOR® MARIN, BUCU

REȘTI : Nu v-a cerut nimani
hrgumtMăfl a» c« afl pre

firat Ptru țt nti Belgia, Mettc 
șl nu U.K.S.S. Cu asemenea 
scrisori ingreunafi trieiva.

• ONICA VOICA, com. FI- 
UIPEȘTI DE PĂDURE — PRA
HOVA : Nici tabelul tiv. nu ne 
este de vreun folos, tn lotrul 
lut era preferabil tă scrieți 
adresa ixâctă ți cemplMți 
cupoanele conform Bltrebanibr. 
Nu se poate ca dintr-b grupă 
sa se caltfiei doar o echipă, 
cum, de asemenea, _nu ie poale 
ca Anglia să ciștigi cam^iona- 
tm, iată O), tpuheți că din 
grupă a Ill-a se vor callflea tn 
sferturi România fi BrazUUi. 
Deci, 10 de cupoane anulate, 
citiți mal atent întrebările pen
tru că altfel...

• Noi... performeri al concursu
lui:

TIBERIU GAL, ORADEA, 
care ne-a trimis, mat Intii, HO 
de cupoane fi âpoi uh colbi cu 
alte 440 de bucăți, PARASCHI- 
VA PĂUNESCU, BUCUREȘTI 
(350), familia C. și M. STAN, 
BUCt’Rfr$Tt (324), COSflCA 
IORDACHE, BRAir.A, VASILE 

BULCU, ROMAN, GH. NEGO-

IȚA, BUȘTENI, ale căror plicuri 
pot fi ctnthrUe lă... kilo- 
gram.

• Din etna tn etnd, petre 
AUREL, BUCUREȘTI trece pe 
la redacție. (Str. V. CONTA NR. 
16) șl nlai 1«S4 Cite un plic, 
tnd 145, încă W0, încă 50. Ne 
Spunea că S-â ăprdpiat de Soo 
fi eă are de ginii să diungă 
la 1 Ooo die bucăți. In acest ritm 
e normal (fi cu această ocazie 
răspundem ft altor solicttdri) 
SS nu-i piitfm ipuiie daci a 
uitat s« completez» vreun eu- 
pon.

• Ablnd In vedere marea a- 
valanfă de cupoane primite, că
reia cu forțate proprtt nu-i pu
tem face față, am solicitat spri
jinul Ad.ministrdtiei de stat Lo- 
to-Pronosport, specializată tn «- 
iUfTusnea cbiicufiufi de pronos
ticuri. Afi&lul redacției noastre 
fitnd tnltmpinat favorabil, pro- 
mtțindu-nl-se un ajutor califi
cat tn acțiunea de triere, adu
cem pe această caii mulțumirile 
noastre conduceri. Instituției 
respective.

• „EL MUNDIAL" d mai 
primit cupoane din R.D.G, 
U.R.S S., Israel, Anglia, Elveția

La al treilea »rendez-vous" cu 
adevăratul Benvenuti, așa cum 
meciul in care a pierdut titlul, 
sia armelor sale infailibile, a calităților sale de mare 

campion.
A cîștigat Nino. Și într-o manieră categorică, surclasîn- 

du-și adversarul in flecare repriză, conducând cu dezinvol
tură acțiunile, trimițindu-1 pe Griffith la podea in partea de 
mijloc a meciului — așa-zisa perioadă dificilă — depâșmdu-1 
in valoare, în rafinament, in vigoare și chiar în stoicismul 
cu care un pugilist, suportă lovit iidk- Intr-un cuvînt, l-a în
trecut pe toate planurile pe care a încercat să-și desfășoare 
lupta.

Numeroase titluri elogioase au putut fi citite a doua zi 
in presa italiană și toate lăsau să se întrevadă importanța 
întâlnirii dintre italian și nord-american, acesta din urmă 
fiind aruncat acum lntr-un cvasi-anonimat, în mijlocul masei 
de aspiranți la coroana ce strălucea, din nou, pe fruntea lui 
Nino Benvenuti.

„Mica Italie" a exultat din nou în fața unul Harlem în
tristat. Tn fond, aceasta este legea nescrisă a sportului care 
înalță mereu alti idoli, dindu-i apoi uitării. Așa s-a întâm
plat cu Emile Griffith, faimosul boxer american care găsise 
în trieslin un adversar mai puternic și mai merituos, un 
adversar capabil să-l preia titlul suprem, deținut și apărat 
pliiă atunci de el cu trudă, cu sacrificii.

In această poveste a lui Nino Benvenuti am lăsat Ia o 
parte, în mod volt, replicile pe care puglllștil profesioniști 
obișnuiesc să le schimbe între el înainte de meciuri : „Voi 
învinge prin K.O.U, sau „Cinci reprize Iml sînt suficiente ca 
să-1 trimit definitiv la podea* și altele. Nu m-au impresionat 
niciodată. Știm bine că ele fac parte din arsenalul publicitar 
de stil american șl nu mal trezesc interesul nimănui.

Aș vrea să subliniez — însă ~ un amănunt. Nu-ml amin
tesc ca Benvenuti să fl recurs vreodată la asemenea „due
luri" verbale. A preferat să lase faptele să vorbească. O sin
gură dată mi s-a părut cam fanfaron, cînd a declarat la 
televiziune : „Spun unii că sînt invincibil. Eu nu am spus-o, 
dar nici nu-i dezmint deoarece prefer ca adversarii mei să 
se ocupe de mine șl nu eu de el. Nu cred că aș fi invincibil 
fiindcă nu există boxer sau sportiv, în general, care să nu 
întâlnească, mai devreme sau mai târziu, unul mal valoros 
deeît el. Si pentru mine va veni, desigur, această zi. Firește.
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In făța afișului care anunță meciul cu Griffith, Benvenuti 
pozează fericit pentru că, la rîndul, său, Iși vestește victoria

eu, doresc ca ea să întîrzie cit mal mult, dar cînd va vehi, 
credeți-mă, îl voi felicita pe cel ce va putea să mă învingă4.

Cea de a treia întâlnire cu Griffith, pe lingă faptul că 
l-a repus pe Nino în posesia titlului, a mai avut darul să 
atenueze anumite insinuări care apăruseră după meciul al 
doilea : se spunea că fcehvenuti pierUUse de bunăvoie meciul 
pentru ea organizatorii de gale de Ia Madison Square Garden 
să poată programa o a treia întâlnire și să obțină alte în
casări, mai mari defcît cele precedente.

Lumea boiului profesionist american, cu culisele ei mis
terioase, eu bande organizate, cu șantajul parlorilor, rămîne 
o taină pentru noi europenii. Benvenuti a fost străin de 
vreun angajament ? Dar clanul pe care il conduce mana
gerul Amaduzzi ? Dar puternicii patroni ai Iui Madison 
Square Garden ?

Cele trei întâlniri eu Griffith nu pol, constitui, totuși, o 
dovadă că Nino și cei din anturajul lui ar fl implicați in 
afaceri tenebroase.

I n timp ce anul 1967 a stat, pentru Benvenuti, sub 
semnul întâlnirilor cu Griffith căruia, mai iutii i-a 
luat, titlul, apoi i l-a restituit, pentru ca în final să 
i-1 reia, anul 19G8 s-a încheiat o dată cu luna decem

brie, la San Benin, undo Nino șî-a apărat titlul mondial
(recucerit în martie 1908, la cea de a (reia confruntare cu 
Griffith) in fața șalangeruliii oficial, Don Fullmer. Verdictul 
cu care a luat sfirșit întâlnirea a recunoscut italianului 
dreptul de a păstra titlul mondial cu care acesta se inapoiase 
de la New York. Totuși, Benvenuti nu a mai lăsat, cu acest 
prilej, buna impresie <u care iși obișnuise spectatorii in 
atâtea alte meciuri. Se spune că au existat motive, și foarte 
întemeiate.

Tn primul rind, curînd după întoarcerea sa din S.U.A., 
Benvenuti a „diyorțat* de antrenorul care il pregătea de 
mai mulți ani : Libero Golinelli. Acest lucru s-a petrecut 
după o lungă și destul de neplăcută discuție care nici pina 
azi nu a adus clarificările așteptate.

In al doilea rind, Benvenuti și-a dat seama că, pentru 
moment, nici unul dintre mijlocii nu-1 poate clinti din po
ziția de lider. Revanșa pe care și-o luase in fața lui Griffith 
— singurul om care l-ar mai fi putut incomoda — i-a dat o 
senzație de siguranță dar și una de suficiență. I)a, Nino 
considera că, acum, chiar și cu o pregătire mai sumară, se 
poate debarasa ușor de orice adversar, mai In fugă și fără 
concentrarea pe care orice întâlnire o pretinde.

Așa a procedat pentru meciul de la Roma, cu japonezul 
Akasaka (învins de altfel prin k.o. în repriza a II a), așa 
a procedat pentru întâlnirile de la Torino (cu Jimmy Ramos), 
de la Toronto (cu Art Hernandez), de la Akron (unde a 
terminat la egalitate cu americanul Baird) și, în fine, de 
la San Remo (cti Don Fullmer). Cu excepția unui meci, 
toate celelalte s-au încheiat, Intr-adevăr, cu victorii. Dar în 
victoriile acestea nimeni nu I-a mai văzut pe adevăratul 
Benvenuti, cel din a treia întâlnire cu Griffith, cel din meciul 
CU ■Folledo sau din cel cu Mazzinghl...

Măi era, însă, și un alt motiv care l-a sustras pe Nino 
la o pregătire măi serioasă, mai conștiincioasă. Era nona 
viață de artist, o viață care II îndepărta pe pugilist de 

pjcioârfe

de
fâ
adevărata Iul vocâțle, cate îl ldgâ mîini și de 
intr-o ambianță deloc conformă cu severitatea antrenamen 
telor sportive.

cum, Nino tșl petrecea timpul pe platourile de fil
mare sau In cîteva regiuni pitorești din Italia șl Spa
nia unde turna, alături de partenerul său Giuliano 
Gemma, un western intitulat foarte sugestiv „Vii sau 

mai bine morț(“.
Alături de el nu mai era Golinelll ci Gemma. Nu se afla 

in careul magic ci pe platou, nu mal erau durii sparrlng- 
parteneri ci o ceată de actori simpatici și do actrițe drăguțe. 
Nino ducea acum o altă viață și lucrul acesta se vedea 
atunci eînd își punea mănușile și urca pe ring. Chiar foarte 
clar, Eiț dar Nino era prins bine în acest angrenaj molatec 
âl vieții de artist. Era, mă rog, actor de cinema ! I se făcea 
publicitate. Ducea o viață mondenă. Pină și soția sa, Giuliana, 
care la Început a încercat să i sustragă acestei ambianțe și 
«â-1 readucă lâ treburile lui serioase, a sfîrșlt prin a se com
place în ânturăju! âceâtei lumi, simpatice — fără Îndoială — 
dar care avea attț de puțin de-a face cu sportul.

în s/irșlt, filmul a fost gata, cinematografele l-au pre- 
eebtât — mal ales în Italia — cu destulă publicitate, iar spec
tatorii au ebrivenit că pelicula nu-i nici rea clar nici gro
zavă. S-âu bucurat mult, în schimb, cei ce doreau ca Nino 
să se întoarcă la uneltele sale : la 
lâ coârdă. Pe scurt, Ia activitatea 
toata lumea.

(Va urma)

mănuși, Ia sacul cu nisip, 
care H făcuse celebru în

Cerare TRENTINI
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Steaua va avea o misiune
dificilă la Budapesta

CORNEL, OȚELEA

care s-a înche- 
tur (26—20 pen- 

pune încă sub

Dincolo de momentul fes
tiv — prilejuit de prima a- 
pariție publică a majorității, 
campionilor mondiali, după 
finala de la Paris — meciul 
dintre Steaua și Honved 
Budapesta, contînd pentru 
sferturile de finală ale 
„C.C.E." la handbal mascu
lin, a însemnat o acerbă con
fruntare, o dispută sufocantă 
din primul șl pînă in ultimul 
minut de joc. Honved este 
o echipă cu veleități, în com
ponența căreia se află veri
tabile personalități ale hand
balului ~ 
Fenyo, Varga, Takacs), un 
team care — datorită suitei 
de jucători cu gabarit mare 
— poate pune în dificultate 
orice echipă din lume.

(Bado, Adorjan,

Scorul cu 
lat partida 
tru Steaua) 
semnul întrebării echipa ce 
va promova în semifinale. 
Duminică, la Budapesta, ju
cătorii Iul Honved vor în
cerca să zmulgă Stelei un 
gol în plus și — de ce n-am 
spune-o ? — lucrul nu. este 
Imposibil. Mulțl dintre citi
tori se întreabă, desigur, cum 
este posibil ca o echipă în 
care activează nu mai puțin 
de 7 componenți ai 
ției campioane a 
(printre care Gruia, 
Oțelea) să aibă dificultăți în 
fața unui team care repre
zintă un handbal clasat pe 
locul VIII în lume ? Expli
cația 
noastră, 
rarea echipei campioane 
României are un gabarit re
dus și permite adversarului 
să folosească cu succes spa
țiul aerian al semicercului. 
O confirmare a acestei ex
plicații este marele număr 
de goluri primite în partida 
de duminică seara : 20 ! In 
condițiile expuse, atacul este 
cel care trebuie să contra
balanseze carențele apărării. 
La Budapesta, se cere a fi 
aplicată tactica lui Honved 
de la București. Adică o 
ofensivă prelungită — tim
pul se scurge în favoarea 
lui Steaua — pe care o pot 
realiza jucători cu valoare 
tehnică (cum sînt Gațu, Go
ran, Oțelea, Gruia) și folo
sirea forței, a preciziei în 
șut a lui Gruia și a celor
lalți atacanți. Marea expe
riență competițională 
care o au steliștii, le 
feră acestora posibilitatea 
de a trece peste presingul 
pe care, cu siguranță, îl va

forma- 
lumii 
Gațu,

este, după părerea 
următoarea : apă- 

a

efectua galeria budapestană.
Fără îndoială, calculul 

hîrtiei este mai facil (de 
realizat), decît jocul propriu 
zis pe teren. Este ușor să 
faci supoziții, să dai sfa
turi. Greul (cel real) 11 vor 
duce însă băieții lui Otto 
Thelman. Ei vor trebui să 
știe cum poate fi anihilată 
echipa lui Adorjan, cum 
poate fi apărată mai bine 
poarta lui Dincă. Pentru a- 
ceasta, Oțelea și colegii săi 
au însă nevoie să se găseas
că în plenitudinea posibili
tăților. E greu 
sportivi (unor 
atît de puține 
mare victorie 
cea din finala 
VII-a ediții a 
mondiale), cucerită la capă
tul unei lungi perioade de 
muncă încordată, de sacrifi
cii, o nouă perioadă de to
tală abstinență, de efort, de 
concentrare nervoasă. Totuși, 
angajîndu-se într-o competi
ție de amploarea „Cupei 
campionilor europeni", hand- 
baliștii de la Steaua și-au 
asumat conștient responsa
bilitățile ce decurg din a- 
ceasta, toată suita de incon
veniente. în atari împreju
rări, steliștii au datoria să-și 
amîne pentru mai tîrziu pe
rioada de relaxare, să-și a- 
dune forțele, să parcurgă 
conștient programul de pre
gătire, să fie siguri că au 
făcut totul pentru a izbîndi 
și în această mare confrun
tare continentală.

Hristache NAUM

să ceri unor 
oameni), la 
zile după o 
(cum a fost 
celei de a 

campionatelor

pe 
con-

„SPORTUL IN PREAJMA CASEI
Interesanta Inițiativa In sportul ac mase din n.D, Germana

li

CONCURSUL ATLETIC DE LA TEMPE
NEW YORK, 16 (Agerpres). — Cu pri

lejul unui concurs atletic desfășurat la 
Tempe (Arizona), sportivul american 
Mark Murro a cîștlgat proba de arunca
rea suliței cu performanța de 83,80 m. 
In proba de săritură in înălțime, pe 
primul loc s-a clasat Barry Shepard cu 
2,16 rh, iar proba de săritură în lungime 
a revenit lui Henry Hines cu rezultatul 
de 7,84 m.

Succese ale handbaliștilor din R.D. Germană
Echipele de handbal care reprezintă R. D. Germană 

în „Cupa campionilor europeni" au obținut, pe teren 
propriu, succese în meciurile-tur contînd pentru sfer
turile de finală. Astfel, S.C. Leipzig a dispus de cam
pioana feminină a Danemarcei, H. G. Copenhaga, cu 
19—9 (10—4), iar formația masculină Dynamo Berlin a 
întrecut pe campioana Elveției, Grasshoppers Ziirich, 
cu 18—8 (10—4).

Corespondență specială din Stockholm

* Suedia învingătoare In primul derbi • Finlandezii au un portar

seară, partida Cehoslovacia
cadrul campionatului mondial 
în sala Johanessov din Stoc- 

puternic echilibru de 
absența canadienilor) 
din medalii.
opus
Fin-
care

forțe. Nu 
manifestă

dificil) al

U. R. S. S.

mai 
jus-

Iul

PROGRAMUL 
URMĂTOARELOR PARTIDE

BEATRICE HUȘTIU
pe podium

la Sofia
Evoluînd In concursul 

național de patinaj artistic 
Sofia, desfășurat la finele 
tăminii trecute, campioana 
noastre, tînăra patinatoare 
trice Huștiu, s-a afirmat printr-o 
comportare foarte bună. Ea s-a 
clasat pe locul doi al probei In
dividuale feminine, in care au 
evoluat reprezentante a 5 țări : 
Cehoslovacia, Polonia, R.D. Ger
mană, România și Bulgaria. Au 
urcat pe podium : 1. Steffi Knoll 
(R.D.G.) 1 025 p ; 2. Beatrice Huș
tiu (România) 1 030 p (departaja
rea s-a făcut pe „locuri la ar
bitri") ; 3. Eva Mattisova (Cehosl.) 
995 p.

Al doilea reprezentant al țări! 
noastre, patinatorul Sandu Dra- 
goș s-a clasat pe locul patru 
906 p. Pe primele locuri : 
Ralf Richter (R.D.G.) 1 088,5
2. Petar Starec (Cehosl.) 1074
3. L. Jankowski (Pol.) 958,1 p.

Interi 
de la 

săp- 
țărll
Bea-

1. 
p « 
P 1

excepțional • Miine
întrecerile grupei A din 

de hochei au debutat sîmbătă 
kholm sub semnul unui 
puțin de 4 formații (în 
tificate pretenții la una 

întîlnirea inaugurală a 
selecționatele U.R.S.S. și 
landei într-o partidă în
puțin a lipsit să înregistrăm 
o surpriză de proporții. Por
tarul Jorma Valtonen, care a 
avut intervenții de-a dreptul 
miraculoase, și coechipierii săi 
din team-ul finlandez au ținut 
în șah pe campionii lumii 
timp de 58 de minute, și nu
mai un șut inspirat (dintr-un

unghi foarte
Petrov a readus surîsul pe bu
zele hocheiștilor sovietici. An
trenorii Tarasov și Cernîșev 
și-au chemat însă repede la 
ordine ‘ elevii, și în ziua urmă
toare campionii mondiali nu 
au lăsat nici un moment să 
respire tînăra echipă a R.D. 
Germane, administrîndu-i un 
scor categoric (12—1). Malțev 
(4 goluri) și Mișakov (trei) au

Astăzi : U.R.S.S.—Polonia (ora
12, ora locală), R. D. Germană— 
Cehoslovacia (ora 16) șl Fin
landa—Suedia (ora 19,30).

Milne : Cehoslovacia—U.R.S.S. 
(ora 19,30)

Spartachiada de

Este bine cunoscut faptul 
că R.D. Germană reprezintă 
o „mare putere" în sport. 
Rezultatele ultimei ediții a 
J.O. constituie o dovadă grăi
toare a progresului mișcării 
sportive din R.D. Germană. 
Sportivii din această țară 
s-au clasat pe locul 3, după 
cei din S.U.A. și U R.S.S., în 
clasamentul neoficial. Nu e 
de loc surprinzătoare apariția 
unor mari performeri din 
rîndurile unei populații de 
numai 17 milioane, dar care 
este atrasă din ce în 
mult în practicarea 
țiilor fizice la toate nivelu
rile. După inițiativa 
feminine „Fur Dich“ — 
care familie să practice spor
tul" — iată că și populara 
„Neue Berliner Illustrierte" 
(Pe scurt — 
sat o altă 
a cît mai 
activitatea

s Ziariștii cunoșteau rezulta
tele ultimelor cercetări socio
logice, care arătau cu pre
cizie dorința din ce în ce mal 
mare a diferitelor categorii 
sociale către activitățile de 
educație fizică, turism și 
sport. Era necesar să fie gă
sit ceva nou și interesant, în 
forme organizate, pentru a 
Se putea transpune în fapt a- 
ceastă năzuință. Și s-a găsit 
o soluție, pe cît de simplă, 
Pe atît de atrăgătoare: sub 
deviza „Sport hintern Haus" 
(.Sportul în preajma casei") 
se va trece la organizarea 
activității sportive de masă 
în cartiere. Astfel, în raionul

ce mal 
exerci-

revistei
„Fle-

„N.B.I.") a lan- 
formă de atragere 
multor oameni în 
sportivă.

berilnez Kopenick, într-un 
cvartal format din 12 blocuri, 
s-au construit, în curtea 
comună, mai multe terenuri 
pentru jocuri sportive, acce
sibile atît copiilor, cît și ma
turilor. în același timp s-a 
luat legătura cu Academia 
de construcții germană, unde 
lucrează arhitectul Erhard 
Stefke, care s-a consacrat 
studierii unor originale jocuri 
sportiv-distractive din dife
rite țări.

Despre „stadionul de curte* 
din Kopenick și despre acti
vitatea arhitectului Stefke s-a 
scris amănunțit în paginile 
„N.B.I." (revistă cu peste 3 
milioane de cititori) ; actual
mente, în fiecare al patru
lea număr al revistei apar 
știri despre dezvoltarea miș
cării „Sportul în preajma 
casei", despre regulile jocu
rilor și despre noile cartiere 
care urmează exemplul celor 
din Kdpenick. Paralel, în 
„N.B.I." apar sfaturi ale me
dicilor, instructorilor de sport 
și antrenorilor adresate spor
tivilor începători. A luat naș
tere și un concurs între car
tiere, învingătorii din prima 
etapă fiind răsplătiți cu în
semnate premii. Acum are 
loc etapa a doua, ceea ce 
dovedește că Inițiativa revis
tei „N.B.I." a prins rădăcini, 
ea reprezentînd o interesantă 
și atractivă formă de insu- 
flare a dragostei de mișcare 
cît mai multor oameni de 
pe cuprinsul R.D. Germane.

mantinelă de un adversar
Telefoto : A.P.-Agerpres 

fo&t principalii realizatori 
învingătorilor.

Puternicul Jaroslav Holik (Cehoslovacia) se desprinde la 
suedez.

al

Nassiri și Golubțov
victorioși la Minsk
MOSCOVA, 16 (Agerpres). 

La Minsk au continuat între
cerile concursului interna
țional de haltere. La catego
ria cocoș victoria i-a reve
nit sportivului iranian Mo
hammed Nassiri (medaliat cu 
aur la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico), care 
la totalul celor trei stiluri a 
realizat 360 kg. Pe locurile

următoare s-au clasat Endo 
(Japonia) — 357,500
Belenkov (U.R.S.S.) — 
Campionul maghiar 
Foldi a ocupat locul 
Halterofilul sovietic 
Golubțov și-a adjudecat vic
toria la categoria pană cU 
un total de 380 kg, fiind ur
mat de japonezul Kato — 
377,500 kg și maghiarul Be- 
nedek — 375 kg.

kg și
355 kg. 

Imre 
șapte.

furi

SUEDEZII, CONFORM 
TRADIȚIEI...

Partida centrală din a doua 
etapă a turneului a pus față 
in fată două din pretendentele 
la titlul suprem, Suedia și Ce
hoslovacia. Ca și în anii pre
cedent!, hocheiștii cehoslovaci 
ne-au convins că nu se aco
modează de loc cu stilul de 
joc al nordicilor, mai ales în 
meciuri oficiale, fiind nevoițl 
să părăsească terenul învinși. 
Cei peste 10 000 de spectatori 
prezenți in tribune au aplau
dat frenetic o spectaculoasă 
victorie (5—4) a echipei „Tre 
Kronor", conturată mai sigur 
In ceă de a treia repriză. Gaz
dele au luat un start furtu-

nos și după 5 minute, Nile 
Johansson și Toni Abraham
son trecuseră deja două go
luri In contul formației lor. 
Jucătorii cehoslovaci au ega
lat Insă destul de repede (Ma- 
chac și Suchy), repriza în- 
cheindu-se cu scor egal (2—2), 
toate cele 4 puncte fiind re
alizate de fundași. în a doua 
treime povestea s-a repetat și 
după golul lui Nilsson a ur
mat un nou șut formidabil al 
aceluiași Jan Suchy, care l-a 
obligat pe portarul Băckman 
să scoată a treia oară pucul 
din plasă. Finalul partidei a 
aparținut formației gazdă, care 
a mai înscris de două ori 
(S.G. Johansson și Hedberg) 
și a ratat alte două ocazii 
extrem de favorabile. în spe
cial cel de al 5-lea gol a 
tăiat complet aripile echipei 
cehoslovace, care doar în ul
tima secundă a mai reușit să 
reducă din handicap (Kochta).

ECHIPA FINLANDEI — 
REVELAȚIA TURNEULUI

Si in cea de a doua zi a 
competiției, hocheiștii finlan
dezi au evoluat excelent, între- 
cind formația Poloniei cu 9—1. 
în mare progres față de se-, 
zoanele trecute, sportivii din 
țara celor 1000 de lacuri des
fășoară atacuri într-o viteză 
debordantă șl au un portar cu 
reflexe uimitoare. Linia lor 
de șoc este alcătuită din Pei- 
ka Leimu, Lasse Oksanen și 
Jorma Peltonen, trei tineri 
jucători care însumează doar 
57 de ani (!), dar poate da 
mari dureri de cap favoritelor 
actualei ediții.

Ingemar MARKUSSEN
Clasamentul realizatorilor i 1. 

Malțev (U.R.S.S.) 6 p, 2—6. P. 
Leimu (Finlanda) 4—0, J. Suchy 
(Cehoslovacia) 3—1, Mișakov 
(U.R.S.S.) 3—1, Firsov (U.R.S.S.) 
1—3 J. ------------- • - • - -
toți cite 4 p, 7—13. 
hansson (Suedia) 
(Cehoslovacia) 
(U.R.S.S.) 2-1,
(Polonia) 2—1, Nilson __ _____
1—2, Nedomansky (Cehoslovacia) 
1—2 și starșinov (U.R.S.S.) 1—2, 
toți cite 3 p.

iarnă a popoarelor^

R. S. F. S. Ruse
CELIABINSK. — Sparta- 

chiada de iarnă a popoarelor 
R.S.F.S. Ruse, desfășurată la 
Celiabinsk, a luat sfîrșit o 
dată cu finala turneului da 
hochei pe gheață, în cara 
selecționata orașului Moscova 
a învins cu scorul de 4—3 
(2-0, 
șului

La 
ale . 
competiție de masă (în pro-1 
gram au fost incluse proba 
de schi, patinaj, biatlon, ho
chei), au luat parte peste 4 
milioane de sportivi.

2—J, 0—2) echipa ora- 
Leningrad.
întrecerile preliminare 
Spartachiadei, uriașa

PUNCT FINAL
IN „CUPA MONDIALA”

LA SCHI
Cu concursul 
desfășurat la 

au luat sfîrșit 
pentru „Cupa

Peltonen (Finlanda) 1—3, 
“ ‘ S. G. Jo-

, Kochta 
Petrov 

Goralczyk 
(Suedia)

3—0,
2—1
F. I

■w

OSLO, 16. 
internațional 
Voss Bergen 
întrecerile 
Mondială" Ia schi. Proba fe
minină de slalom special a 
fost cîștigată de vest-german- 
ca Rosy Mittermaier cu 
timpul de 67,97. Primul loc 
în clasamentul „Cupei Mon
diale" i-a revenit schioarel 
franceze Michăle Jacot cu 
180 p. urmată de Framjoise 
Macchi (Franța) — 145 p. 
și Ingrid Lafforgue (Franța) 
— 138 *
echipe 
primul 
tria a 
S.U.A.

TENIS

p. în clasamentul pe 
Franța a terminat pe 
loo cu 1 627 p. Aus- 
realizat 882 p., iar 

— 599 p.

Goven învingător la Menton

Miercurl seara se 
cupelor europene. In 
ăerlecht șl Newcastle

CAMPIONATE MEXIC-PERU
ULTIMELE FINALE LA CAIRO

BULGÂRTA — (etapa a 
17-a) : Levski Spartak — 
Marita Plovdiv 1—0 ; ȚSKA 
Septemvrisko Zname — Cer- 
nomoreț Burgas 5—1 ; Sla
via Sofia — Lokomotiv Plov
div 2—1; Marek Stanke Di
mitrov — Dunav Ruse 1—0 ; 
Botev Vrața — Trakia Plov
div 3—1 : Cerno More Var
na — Etyr Tmovo 
Krakra Pernik — 
Stara Zagora 
ment: Levski 
30 p ; ȚSKA 
Zname — 26 
22 p. etc.

AUSTRIA — După 19 eta
pe, în clasament conduce 
Austria Viena cu 31 p., ur
mată de Wacker Innsbruck
— 23 p. și Wiener Sport 
Club — 22 p. în etapa de 
duminică : A.K. Graz — 
Eisenstadt 5—3 ; Admira E- 
nergie — Wacker Innsbruck 
2—1 ; Austria Salzburg —
— Sturm Durisol 
Dornbirn — Wacker 
1—2.

Benfica 
27 etc.

30 ; Varzim

(etapa a 26-a). 
a cîștigat în de- 
3—1 la St. Gil-

3-1

3—1 ; 
Beroe 
Clasa-2—1.

Spartak — 
Septemvrisko 

p. ; Slavia —

0—0 ; 
Viena

SPANIA (etapa a 
Atletico Madrid a 
cu scorul de 3—0 pe 
Madrid, Iar Atletico 
a pierdut în deplasare 
0—2 în fpța formației Real 
Sociedad. Alte rezultate: 
Sabadell Pontevedra

25-a) : 
învins

Real
Bilbao

cu
încheie meciurile din sferturile de finali ale 
fotografie, o fază din primul meci dintre An- 
United (2—0) din Cupa europeană a tlrgurilor.

Telefoto : A.P.-Agerpres

DOUA PARIRI CONIRADICTORII
Cunoscutul 

ie lamentează 
că Austria nu _ 
moment ce doar două echipe (Austria-Vlena șl W.S.K.) do
mină de mulțl ani cu ușurință campionatul, fără ca jucătorii 
să fie nevoiți să facă acele 
manțe.

Cu totul diferit grăiește 
german Franz Beckenbauer, 
unui săptămînal miinchenez 
stoarce vlaga jucătorilor, care astfel nu mai pot da maxi
mum de randament In echipa reprezentativă.

Deci, două păreri contradictorii, fără ca totuși să fie 
neapărat și juste I

Echipa R.F.G., cu jucători „storși de vlagă", este totuși 
una din favorite In Mexic. Iar Austria nu are echipă mare 
nu atît din cauza configurației valorice a campionatului, ci 
mai degrabă fiindcă de la dispariția „echipei minune' 
(Wunderteam) nu mai are cine să facă minuni.

comentator vlenea da fotbal Martin Meler 
în rubrica sa săptămlnală din ziarul „Sport" 
poate avea o puternică echipă națională din

eforturi necesare marii perfor-

cunoscutul Internațional vest- 
care se lamentează în paginile 
că severul campionat al R.F.G.

1— 4 j Granada — Lai Pal
mas 9—0 ; Sevilla — Coruna
2— 0 j Valencia — tlche 
2—0 ; Mallorca — Saragossa 
1—1; Celta Vigo — F.C. 
Barcelona 1—2. în clasa
ment conduce Atletico Bil
bao cu 35, urmată de Atle
tico Madrid — 34, Sevilla 
— 30 etc.

PORTUGALIA (etapa a 
22-a). F.G. Porto — Barrel- 
rense 1—1; Varzim — To- 
mar 2—0 ; Guimaraes — Bra
ga 2—0 ; Benfica — Setubal 
2—11 Sporting — Belenenses 
2—1; Academica — Boavls- 

Leixoes 
Sporting 
Setubal,

ta 4—1; C.U.F. - 
1—0. Clasament: 
Lisabona — 38;

Tiparul I L P. „Informația", sta. Brezolanu n». 23—2S, București

BELGIA 
Anderlecht 
plasare cu 
loise, iar Standard Liege a 
învins pe teren propriu cu 
scorul de 2—0 pe F.C. Bru
ges. în clasament conduce 
Standard Liege cu 43 p, 
urmată de F.C. Bruges — 
34 p (două jocuri mai pu
țin), La Gantoise — 34 p 
etc.

UNGARIA. După două e- 
tape în clasamentele celor 
două grupe conduc Vasas și 
Ujpesti Dozsa cu 6 p (gru
pa A) și Ferencvaros cu 5 p 
(grupa B).

• La Marburg (R. F. a 
Germaniei), în preliminariile 
turneului U.E.F.A. : R.F. a 
Germaniei — Iugoslavia 
1—0.

Selecționatele Mexicului și 
Perului au susținut un nou 
meci de verificare la Ciudad 
de Mexico. Fotbaliștii mexi
cani au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (2—1). Punc
tele învingătorilor au fost 
realizate de Padilla, Onofre 
și Lopez. Pentru peruvieni 
a marcat Chale. După dis
putarea Jocului, antrenorul 
Didl, care pregătește echipa 
peruviană, a declarat: „Fot
baliștii mexicani au jucat 
excelent. Ei au meritat vic
toria. O impresie deosebită 
mi-au lăsat Padilla și Borja". 
Miercuri, cele două echipe 
vor susține un alt meci in 
orașul Leon.

Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului inter
național de tenis de Ia Men
ton (Franța) a fost cîștigată 
de jucătorul francez Georges 
Goven, care în finală a dis
pus cu 8—6, 6—3 de spanio
lul Manuel Orantes. în 
semifinale, Goven îl elimi
nase cu 6—4, 12—10 pe
Varga (Ungaria), iar Orantes 
cîștigase cu 6—4, 6—4
Dominguez (Franța).

★

CAIRO, 16. — Au luat sfîr
șit întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Republicii Arabe Unite. în 
ultimele două finale dispu
tate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : 
beți: Ismail
(R.A.U.), Kukal (Cehoslova
cia) — Metreveli, Korotkov

Ia

dublu băr- 
el Shafei

C. M. la hochei

Computerul stabilește clasamentul...
La radio-televiziunea ita

liană au fost folosite recent 
serviciile unui computer e- 
lectronic pentru a stabili pe 
primii clasați ai C.M. de fot
bal din Mexic. In acest scop 
în computer au fost intro
duse fișele celor 16 echipe 
participante, întocmite de un 
număr de 30 de ziariști spor
tivi italieni, antrenori cunos- 
cuți, jucători de renume in
ternațional și reprezentanții 
unor case londoneze de po
rturi.

In prima etapă computerul 
a trebuit să stabilească echi
pele ce se vor califica sfer
turile de finală. Rezultatul 
a fost: Brazilia, Anglia, R.F. 
a Germaniei, Italia, U.R.S.S., 
Uruguay, Mexic ți Bulgaria. 
Toată lumea a fost de acord 
asupra acestui punct. Primele 
divergențe s-au produs atunci 
tind computerul a desemnat 
semifinalistele. Calculatorul 
electronic a indicat că Uniu
nea Sovietică va învinge U- 
ruguayul cu 51 la sută șan
se, Italia va dispune de Me
xic cu 56 la sută, iar Bra
zilia va întrece Bulgaria cu 
83 la sută. Pentru cel de-al 
patrulea meci al sferturilor 
de finală, experții și repre-

zentanții caselor de pariuri 
dădeau favorită Anglia. Com
puterul a fost însă de altă 
părere și a indicat că victo
ria va reveni echipei R. F. a 
Germaniei cu 83 la sută 
șanse.

Noi divergențe au provocat 
previziunile calculatorului a- 
supra rezultatelor semifina
lelor. El a stabilit că R.F. a 
Germaniei va întrece Italia 
cu 51 la sută șanse, iar 
U.R.S.S. va dispune de Bra
zilia cu 78 la sută din posi
bilități. în ce privește fina
la, computerul a indicat că 
titlul de campioană mondia
lă va reveni reprezentativei 
Uniunii Sovietice în fața R.F. 
a Germaniei cu 69 la sută 
din șanse, iar pentru locuri
le 3—4, Brazilia are 69 la 
sută șanse de a învinge Ita
lia.

La aflarea rezultatelor a- 
cestei experiențe, ziaristul En
rico Ameri, una dintre per
soanele ce au stabilit ce fel 
de informații trebuie introdu
se pe fișele computerului, a de
clarai : „Vreau să protestez 
pentru că se permite unei 
mașini să hotărască asupra 
unor asemenea lucruri !“

pe iarbă
Primul campionat mondial 

la hochei pe iarbă va avea 
loc în februarie 1971, la 
Lahore (Pakistan).

(U.R.S.S.) 9—7, 3—6, 4—6,
6—3, 9—7 ; dublu mixt: Olga 
Morozova, Metreveli (U.R.S.S.) 
— Lea Pericoli (Italia), Gulyas 
(Ungaria) 8—6, 4—6, 7—5.
Finala probei de simplu fe
mei a fost cîștigată de ju- 
cătoarea sovietică Olga Mo
rozova, învingătoare cu 6—3, 
3—6, 9—7, în partida cu ita
lianca Lea Pericoli

„TROftO
MILANO, 

Sîmbătă și 
fășurat în 
din Milano 
națională feminină de natație 
„Trofeo dei Navigli". în cla
samentul final primul loc a 
fost ocupat de sportivele clu
bului DHFK Leipzig (R. D. 
Germană), care au totalizat 
116 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile SK 
Karl Marx Stadt (R.D. Ger
mană) — 61 p și 
(Polonia) — 30 
mai importante : 
Gabriele Wetzko 
mană) — 4:34,3 ; 
Gabriele Wetzko 
mană) — 2:10.3 ;
te : Eva Kobileska (Polonia)— 
1:08,8; 100 m delfin: Helga 
Lindner (R. D. Germană) — 
1:05,9.

DEI NAVIGLI"
16 (Agerpres). — 

duminică s-a des- 
piscina acoperită 
competiția inter-

Lech Poznan 
P.

400 
(R.
200

(R.D.
100 m spa-

Rezultate 
m liber : 
D. Ger- 

m liber s 
Ger-

TELEX • TELEX • TELEX
După desfășurarea a 7 etape, 
In Turul ciclist al Algeriei con
duce acum polonezul Hanusik, 
urmat la ~ .‘.Z _ J__ 1
Leglense. In cursul etapei a 
7-a, care r ’ __ ;
un timp nefavorabil ’ (vtnt "și 
furtună), au abandonat o mare 
parte dintre concurențî, prin
tre care și fostul lider Pes- 
chel (R.D.G.)

7:49 de olandezul
s-a desfășurat pe

La Kuala Lumpur, se desfă
șoară lntllnirea pentru „Cupa 
Davls* (zona asiatică) dintre 

și 
Malayezlei. După prima zi, 

fa- 
Cey-

selecționatele Ceylonului

soorul este de 2—0 In 
voarea tenlsmanilor din 
Ion.

tenls
Tom
8—2,

In finala turneului de 
de la Caracas, americanul 
Gorman l-a Învins cit 
6—4, 3—6, 6—4 pe englezul
Battrlck.

Contintiindu-și turneul fn
U.R.S.S., echipa finlandeză de 
hochei cu mingea „BP—35 
Warkaus" a terminat la ega
litate 4—4 cu formația c’v',,or 
Kemerovo.

„Curs» Mărilor Tlreniani—A- 
driatlcă” a continuat cu dee- 

etapel a 5-a, îm- 
două semietape. în 
San Benedetto dei 

un circuit de 98 km, 
revenit ciclistului 1-

fășurarea 
părțlti in 
prima, la 
Tronto pe 
victoria a _____ _______
talian Tosello. A doua semi- 
etapă (contracronometru 18 km) 
a fost cîștigată de Felice Gi- 
mondi in 20:01. In clasamentul 
general conduce belgianul Hou- 
brechts, urmat la 30 
Zilioll și la 
di.

35 sec. de
sec. de 
Glmon-

Camplonatu) 
al Poloniei.
șovla, a luat sfirșit_ ...
toria maestrei Bojena Pytelj, 
urmată de Anna Jurczynska.

feminln 
desfășurat

de șah 
la Var- 
cu vic-


