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ROMANIA

Primii oaspeți Trimisul nostru special, GHEORGHE NICOLAESCU, transmite

ai CM. de micromodele
La Slănlc-Prahova au înce

put să sosească oaspeții celei 
•de a V-a EDIȚII A CAMPIO
NATELOR MONDIALE DE 
• AEROMODELE DE CAMERĂ 
'CLASA FID. Prezența sporti- 
■vilor In holul Complexului tu- 
rustic Slănic a stârnit un viu 

.Interes, din pricina uriașelor 
valize „port-avioane" care adă
posteau sensibilele micromo- 
dele. Printre primii partici
panți veniți la aceste între 
ceri supreme con.scmnărr/'y 
sportivii echipei reprezenta'zi»e 
de aeromodele (indoor) a, IU
GOSLAVIEI (Gradimir Tx&mcin, 
Villm Kmoch, Teodor, straz- 
berger, Gabriel Leor />*d) a 
ITALIEI (Luigi Oliarottini,

Egizio Coraz/a. Carto 
Germano I/asciullo).

Aici, >nx.palatul săpat în sare 
din miny Slănic, sportivii oas
peți aiyîneeput un antrenament 
eomir^ cu iotul nostru de mi- 
cro’>£6deliști,< spre acomodare 
?i punere la punct a gingașelor 
<" Zarate. Lor, în aceste zile, li 

vor alătura competitori din 
Cehoslovacia, Finlanda, Fran
ța, Polonia, R.F. a Germaniei, 
Ungaria, S.U.A.

Joi, în mina Slănic, a fost 
programată „repetiția generală" 
înaintea campionatelor. Aceas
ta se va face în prezența arbi
trilor desemnați de F.A.I., a 
celorlalte oficialități și, bine
înțeles, a tuturor sportivilor

Cotugno, participanți la această mare în
trecere. Startul propriu-zis se 
va da vineri 10 aprilie la ora 
14. cu lansarea I. Iată, de alt
fel, programul „mondialelor” 
de micromodele : VINERI 10 
APRILIE ora 13,30 — 14 des
chiderea campionatelor ; ora 

14—17 lansarea I ; SÎMBATA 
11 aprilie ora 9—12 lansarea a
II- a ; ora 12—15 lansarea a
III- a ; ora 15,30—18,30 lansa
rea a IV-a ; DUMINICA 12 
APRILIE ora 9—12 lansarea 
a V-a ; ora 12,30—15,30 lansa
rea a Vl-a ; ora 19 festivitatea 
de închidere a întrecerilor.

V. Tf.

IN VEDEREA MECIULUI R.F. a GERMANIEI-ROMÂNIA, 
ALE STADIUNULUI NECKAR

A

CELE 80000 DE BILETE
AU FOST EPUIZATE!

un concursul „Criteriul primăverii**, început
Ieri, studenta Agneta Kunn va avea un cuvlnt greu 

de spus
Foto : M. THEO

PRIMELE ÎNTRECERI

• Reprezentativa României a 
sosit la Stuttgart luni la a- 
miază • Angelo Niculescu 
are o singură dilemă : Dumi
tru sau Ghergheli ? • Și to
tuși, Helmuth Schon a ape
lat la Schnellinger și Haller!
• Partida va fi transmisă, în

întregime, la radio

6 (prin tele- 
derulînd fap-

DE TENIS
IN AER LIBER

Ieri, au început în 
Capitală primele în
treceri de 
aer liber, 
nurlie din 
covid are 
cursul 
primăverii* 
zat de federația de 
specialitate. Partici
pă un număr de 66 
de jucători și 44 de 
jucătoare. Printre 
participant! remar
căm prezența lui 
Petre Mărmureanu. 
Ion Santeiu, Sever 
Mureșan. Viorel 
Marcu, Viorel Soti- 
riu în competiția 
masculină, în timp 
ce la fete participă, 
printre altele, ludith 
Dibar, Eleonora Ro- 
șianu, Agneta Kunn.

Simultan are loc 
la Centrul de antre
nament nr. 2 con
cursul organizat de 
Școala sportivă nr. 
2 din Capitală, do
tat cu „Cupa Mu
nicipiului București 
— 1970", care 
află la cea de a 
patra ediție. între
cerile sînt rezervate 
juniorilor și copi
ilor, pe categorii de 
vîrstă.

Participă un nu
măr impresionant, 
peste 300 de juniori

tenis în 
Pe tere- 

i Dr. Stai- 
s loc con- 

„Criteriul 
organi-

gi junioare. întrece
rile au loc la probe
le individuale și pe 
echipe. Sînt prezen
te la start 12 forma
ții din Cluj, Timi
șoara, Cîmpia Tur- 
zii, Galați, Brașov, 
Tg. Mureș, Arad, 
Hunedoara și Bucu
rești. S-au înscris în 
concurs cu cîte două N 
echipe: cluburile Di
namo, Școala sporti
vă nr. 2 București 
și Progresul Bucu
rești. De asemenea, 
remarcăm prezența 
tinerei formații Cu
tezătorii, reprezen
tantă a cravatelor 
roșii din Capitală.

STUTTGART, 
fon). Cronologic 
tele de la plecarea noastră din 
București, mai întîi a fost că
lătoria cu avionul — un ele
gant BAC al companiei TA- 
ROM — decolat de pe aeropor
tul Băneasa la ora 9.30 și ate
rizat la Frankfurt 
după două 
zbor.

Aproape 
scurgerea 
dintre băieți avînd dte ceva 
de relatat cu privire la jocu
rile etapei de duminică. Do- 
brin, de pildă, In pofida fap
tului că echipa aa a pierdut la 
Petroșani, sublinia fair-play-ul 
băieților Iul Ozxm, precum ți 
faptul că pentru meciul cu 
Jiul „nea Titi Teașcă a ținut 
ședința tehnică la... Tg. Jiu, 
după care s-a înapoiat la 
București" ; Lupescu remarca 
— pentru Adamache și pentru 
cei din apropiere — că vic
toria U.T.A.-ei este absolut 
meritată, formația arădeană ac-, 
ționînd mai clar și mai lucid ; 
in replică, Adamache îi răs
pundea că pentru ei (n.n. — 
rapidiștii) mai utilă ar fi fost 
o izbindă în fața textiliștilor 
decît cea In dauna lor (n.n. — 
a brașovenilor), întrucît acum 
campioana s-a apropiat ame
nințător, la numai două puncte; 
dinamoviștil — și nu numai ei

pe Main
ore și 10 minute de
că nici n-am simțit 

timpului, fiecare

Lotul fotbaliștilor pozează înainte de a pleca spre Stuttgart

la tir

— se bucurau de revenirea tn 
formă a Iul Dumltrache. și de 
reintrarea lui Mircea Lu- 
cescu...

Totul pînă cînd stewardesa 
a anunțat : „Peste 5 minute a- 
terizăm ; puneți-vă, vă rog, 
centurile de siguranță".

La aeroportul din Frankfurt 
pe Main delegația noastră a 
fost întîmpinatâ de membri ai 
federației vest-germane și de 
numeroși ziariști, ultimii soli- 
citind, cu insistență, declarații 
și amănunte din tabăra noastră. 
Profitînd de ocazie, am notat 
și noi formația pe care antre-

LUPTĂTORII I. VANGHELICI Șl P. COMAN - CÎȘTIGĂTORI 
LA TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

La Plevna (Bulgaria) s-au 
încheiat Întrecerile Turneului 
armatelor prietene la lupte 
libere, competiție la care au 
participat sportivi din opt 
țări. Dintre luptătorii ro
mâni, reprezentanți al clubu
lui Steaua, excelent s-au 
comportat IANCU VANGHE- 
LICI șl PETRE COMAN, care 
la categoriile 48, respectiv- 
62 kg, s-au clasat pe locul I

clștlglnd medalia 
S-au mal remarcat 
— locul II la cat.
P. Cernău (cat. 52 
lorga (cat. 82 kg) șl Șt.' 
gu (cat. grea) care au ___
pat locurile III ale categorii
lor respective. In clasamentul 
pe națiuni ; 1 R. p. Bulgaria, 
2. U.R.S.S., 3. R. P. Mongolă, 
4. România.

de 
v.
68- 
kg),

aur. 
Albu 

kg, 
V. 

Sttn- 
ocu-

Theo MACARSCHI

CERCURILE
OLIMPICEse

Cupa Dinamo

(Continuare în pag. a 3 a)

0 RE VITALIZARE! i

N i
I

Intre 8—12 apri
lie, poligonul Tunari 
va găzdui desfășura
rea tradiționalului 
concurs de tir dotat 
cu „Cupa Dinamo". 
După cum ne infor
mează clubul orga
nizator, ediția 1970 
a acestei competiții 
se bucură de o lar
gă și valoroasă par
ticipare.

Una din nume
roasele faze ce 
redă elocvent e- 
chilibrul de forțe 
existent tn parti
da Școala sporti
vă Miercurea 
Ciuc — Construc
torul București, 
exprimat de alt
fel și prin rezul
tatul final: 4—3.

în campionatul categoriei A de hochei
I.P.G.G. a învins pe Agronomia Cluj

I
I

Foto :
B. GABRIEL

Doar înotătorii au promovat

Ieri, jocurile de hochei din cele trei competiții pe care 
le găzduiește patinoarul artificial din Capitală s-au succedat 
unul după altul (5 la număr !) cu foarte mici pauze între ele. 
Dimineața, tn „Cupa speranțelor", două meciuri extrem de 
echilibrate au reținut atenția spectatorilor : Metalul Rădăuți
— Dinamo București 3—2 (0—0, 2—1, 1—1) și Șc. sp. Miercurea
Ciuc — Constructorul București 4—3 (1—1, 2—0, 1—2). A
urmat meciul de categoria A Dinamo București — Tîrnava 
Odorhei, în care bucureștenii au obținut o victorie 
ușoară : 13—4 (6—0, 4—3, 3—1), prin punctele înscrise de 
Boldescu (2), Tureanu (2), Pană (2), Sgincă (2), Bandaș

(2), Huțanu, Florescu șl Moiș
— pentru Dinamo, respectiv GyOrgy 

(2), Deszl și Tarcși.

la primul examen

Am mai precizat și în zilele 
anterioare că întrecerile re
cent încheiate în noul bazin 
de 50 m de la ,,23 August" 
nu au adus pe blocstarturi 
hume sonore, care să-i tot- 
teze pe sportivii români, tră- 
gîndu-i în mod practic spre 
cifre de valoare internațio
nală. Spre deosebire de alte 
ediții, în acest an, cele 7 de
legații oaspete au adus (cu 
foarte mici excepții) la Bucu
rești înotători de mîna a 
doua, a căror contribuție la 
reușita competiției a fost mi
nimă. Poate că, pe viitor, fe
derația de specialitate va stu
dia în amănunțime problema 
organizării unui asemenea 
concurs, pentru a justifica 
cheltuielile pe care acesta le 
implică prin prezența unor 
invitați nominali din țările în 
care natația cunoaște o largă 
dezvoltare. Succesul propa-

gandistic al competiției ar 
crește considerabil, iar cîști- 
gul sportivilor noștri ar fi du
blu.

CELE MAI BUNE 
Performanțe ale ediției 

jubiliare

cu 
P), 
P) 

și M. Slavic cu 2:02,8 la 200 m 
liber (880 p) ;

FEMININ : Petra Miintze 
(B.D.G.) cu 1:20,0 I» 100 
bru (876 p>, 2:55,5 la 20e 
bras (820 p) șl 
Tomasso (Italia) 
100 m liber (808

MASCULIN : V. Costa 
60,8 la 100 m bras (908 
6:34,2 la 200 m bras (906

Marina 
cu 64,9 
P).

m 
m 
Dl
1*

minime con-în ciuda unei 
curente, cei mai buni înotă
tori din cluburile românești 
— și în această categorie in
tră țej care ș-șțu pregătit cu

seriozitate în sezonul de iar
nă — ne-au demonstrat că au 
învățat să lupte și în curse 
solitare contra cronometrului; 
mai precis, să respecte gra
fice de parcurs studiate ante
rior împreună cu antrenorii 
care-i pregătesc. Cea mai 
bună dovadă o constituie cele 
9 recorduri naționale (dintre 
care 8 In probe masculine) 
de seniori și cele 4 de juniori 
Înscrise timp de patru zile In 
foile oficiale. Acestea probea
ză, după o primă evoluție a 
tritonilor noștri fruntași tn- 
tr-o piscină cvasi-necunoscu- 
tă, că recordmanii și campio
nii țării noastre încep să se 
maturizeze, depășind stadiul 
infantil în care se aflau în 
urmă cu 4—5 ani.

Adrian VASILIU

Marian Slavic, ne
învins în ultimele 
9 luni, rămîne 
înotătorul nr. 1 al 

țării.

Foto : A. NEAGU

(Continuare în pag. a 2 a)

După-amtază, campionatul cate
goriei A a programat două întîl- 
nirl echilibrate și interesante, in 
prima partidă, hocheiștil de la 
I.P.G.G. au întrecut pe Agronomia 
Cluj. Ei au reușit acest lucru, pe 
merit, Jucînd mal organizat și cu 
mal multă forță. Scor final: 4—3 
(2—1, 1—0, 1—2). Au înscris : Ro

clu, Ionescu, Nuțu, Scheau pentru 
I.P.G.G., Imreh, Gali |1 Cazan II 
pentru Agronomia.

Ultima intîlnlre a furnizat cea 
mai spectaculoasă și disputată 
partidă a campionatului. Steaua, 
după o repriză excelentă, a în
vins Avintul Miercurea Ciuc, 
care are meritul de a fi luptat 
cu multă ambiție în ultimele două 
reprize, cu 6—3 (4—0, 0—2, 2—1). 
Au înscris Blro (2), Gheorghiu 
(2), Varga șl Fodorea pentru 
Steaua, I. Szabo, Bako și Bașa 
pentru Avîntul M. Ciuc.

Azi, sînt programate doar 
jocuri în „Cupa speranțelor" șl 
campionatul de juniori : ora 8 : 
Metalul Rădăuți — Constructorul 
(s), ora 10: Steaua — șc. 
Gheorghieni (j), ora 16,30 : 
namo — Șc. sp. Miercurea 
(s), ora 18,30: Șc. sp. 2 Buc. 
Metalul Rădăuți (j).

sp. 
Di- 

Ciuc

La Dortmund, Steaua trebuie
s/ joace

frumos,
pentru 

V.f.L. 
cadrul 

cam- 
hand-

Așadar, 
Steaua în 
Gummersbach 
semifinalelor 
pionilor europeni1 
bal masculin, 
noștri vor aborda partida 
retur — în ziua de 14 aprilie, 
la Dortmund — cu un avan
taj minor, greu de menținut 
în fața echipei care, în afa
ra valorii indiscutabile, are 
și un bogat arsenal de arti
ficii extrasportive. Discutînd 
acest lucru cu cunoscutul 
specialist al handbalului ro
mânesc Pic Popescu-Colibași, 
am reținut o recomandare

16 — 13 
meciul cu 

din 
„Cupei 

“ la 
Campionii

I
I
I
I
I
I
i
i
i

curat!
excelentă pentru steliști : 
„Nu există decît o singură 
variantă pentru Oțelea și co
legii săi : aceea de A JUCA 
HANDBAL FRUMOS, CU
RAT, CU COMBINAȚII SUB
TILE la Dortmund și victo
ria va fi — categoric — de 
partea Ior“.

Steaua poate, tntr-adevăr, 
atenua carențele apărării 
printr-un joc la nivelul va
loric al vedetelor sale : Gruia, 
Gațu, Popescu, Oțelea, Go

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a >-«)

DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI
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IN TURNEUL DE TENIS DE LA CATANIA I
I

A

Turneul de tenis de la Catania s-a încheiat cu douâ victorii obținute de sportivii 
români. In finala probei de simplu masculin, Ion Țirioc a dispus de Gulyas (Ungaria) 
cu 6—3, 6—3, 6—3, iar în cea de dublu masculin, cuplul Tiriac—Năstase a învins pe-GU V—V sj, v w,
rechea francp-italianâ Drossart, Panatta cu 6—3, 6—4, 6—2, L

u sînt nici trei ani de cînd 
Ministerul învățămîntului, Con
siliul National pentru Educație 
Fizică și Sport și C.C. al U.T.C. 
au inițiat, la nivelul elevilor 
și studenților, o întrecere atle

tică de un fel deosebit, dotată cu 
insigna «Cercurile olimpice*.

Destinată să determine un puternic 
flux al tineretului studios către disci
plina olimpică cu cea mai mare pon
dere, întrecerea — cuprinzînd 5 trepte 
de dificultate — avea sâ ofere celor 
care au atins plafonul maxim al hare
murilor satisfacția vizionării pe viu a 
competiției nr. 1 organizată pe glob. 
O asemenea satisfacție au trăit-o, în 
1968, tinerii Csaba Dozsa din Tg. Mu
reș și Cornelia Popescu din București, 
ambii — pe atunci — elevi atleți spe
cializați în aceeași probă, săritura în 
înălțime, care au însoțit lotul olimpic 
al României în țara aztecilor. Mai tre
buie subliniat că — prin muncă și 
perseverență, cu experiența acumulată 
în urma participării la J.O. — cei doi 
foarte tineri atleți au ajuns în lotul 
național. Iar Cornelia Popescu a rea
lizat recent, la Viena, în înlrecerile 
atletice de sală, cea de a doua per- 
formonță de pe continent.

Dar, în pofida acestui inestimabil 
argument — posibilitatea de a fi pre
zent la J.O. — întrecerea ca atare 
și-a îngustat treptat dimensiunile, ea 
rămînînd în atenția a foarte puține 
organizații sportive. Pentru a respecta 
adevărul, numai în cadrul Școlii spor
tive de atletism, unde mai bine da 
10 elevi au trecut cea de a treia 
treaptă, vizînd și pe cele superioare.

Prin valoarea incontestabilă a acestei 
inițiative — și pentru tinerii direct in
teresați, dar și pentru atletismul româ
nesc de performanță — necesitatea 
revitalizării «Cercurilor olimpice” apare 
ca deosebit de jtringentă. în acest sens, 
trebuie amintit că principala carență 
care determină ignorarea unei astfel 
de inițiative o constituie necunoașterea 
de către elevi și studenți a regulamen
tului întrecerii. Cea mai eficace ple
doarie în sprijinul acțiunii o repre
zintă înseși concursurile. Consiliile aso
ciațiilor sportive școlare, asociațiile 
studenților, organizațiile U.T.C. și pro
fesorii de educație fizică pot contribui 
direct (si substanțial) la reușita unor 
astfel de întreceri. Bineînțeles, asigu- 
rîndu-le un cadru tehnic și organizato
ric adecvat —- cunoașterea ae către 
aspiranți a regulamentului, a haremu
rilor, efectuarea unor concursuri pre
gătitoare, organizarea exemplară a în
trecerilor propriu-zise, completarea unor 
dotări, popularizarea celor mai bune 
rezultate etc.

Au sosit zilele cînd activitatea spor- 
tivă se poate muta din săli în aer 
liber. Elevii au intrat în vacanța de 
primăvară. Degrevați de examene, stu
denții beneficiază și ei de un buget 
de timp ceva mai substanțial. Este, 
cu alte cuvinte, cel mai propice mo
ment pentru declanșarea întrecerilor. 
Iar ziarul «Sportul* — așa cum a fă
cut-o și altădată — este gata să 
scoată în evidență cele mai reușite 
acțiuni...

Tiberiu STAMA
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Sărbătoare la „Floreasca /•/ H în etapa a III-a a diviziei A de lupte

Mi
ale 
Or
ale

Sărbătoare la „Floreasca". 
O sărbătoare a sportului de 
perspectivă. Concurează cei 
mai mici gimnaști. Nume fără 
sonoritate. Deocamdată. Dar 
această finală a speranțelor 
poate spune foarte mult. An
trenorii, profesorii, specialiș
tii noștri din cadrul federa
ției și ai institutului de spe
cialitate manifestă mult op
timism. Fac notări, calcule, 
comentarii în șoaptă, după 
fiecare evoluție.

Este evident : eforturile 
nisterului învăță mîntului, 
Consiliului Național al 
ganizației Pionierilor și
C.N.E.F.S., de a organiza a- 
ceastă finală aici, la Bucu
rești. în cea mai mare sală 
de sport, a găsit un larg e- 
cou în rîndul participanfilor.

Sărbătoarea gimnasticii au 
deschis-o băieții. Mai întîi, 
echipele, printr-o probă de 
ansamblu. Multă armonie, o- 
mogenitate. în toate cazuri
le. Și, ca în orice întrecere 
de gimnastică, luptă strînsă 
pentru note și puncte. An
samblul cel mai convingător 
a fost cel al Liceului nr. 4 
din Timișoara. Prof. Marin 
Trincă n-a uitat de vechea-i 
pasiune și iată, după ani și 
ani, ca în prima tinerețe, lu
crează cu cei mai mici gim
naști. 55,50 de puncte.

Dar, atenție ! La 30 sutimi 
doar se află minigimnaștii de 
la Liceul „B. P. Hașdeu" din 
Buzău Marian Durbăcea, Cos
tel Ungureanu și Lazăr Toma

stau In jurul antrenorului lor, 
prof. Ștefan Popescu, și se 
consultă. „Ce facem, tovarășe 
profesor ? Mergem mai de
parte ?“.

Profesorul, cu un calm ire
zistibil, le răspunde mîngîln- 
du-1 : „Mergem mai departe, 
băiețiI Solul și săriturile ne 
vor aduce pe primul loc

Ce l-a determinat oare pe 
tînărul profesor să facă o 
asemenea anticipație ? Nici 
el nu știe. „Doresc doar sâ 
le insuflu copiilor dorința de 
a persevera, de a nu renunța 
la întrecere. Și, cine știe !?“

Dar, spre bucuria lor, micii 
buzoieni, printr-un splendid 
efort, așa cum prevăzuse și 
antrenorul-profesor, au schim
bat locul cu colegii lor din 
Timișoara 1 Au încheiat fi- 
na’a pe locul I, cu 163.95 de 
puncte ! Gimnaștii profesoru
lui Trincă, spre consolare, au 
rămas pe locul 2 (161,35 p). 
Este o ierarhie mai firească. 
Buzăul a fost pe locul I și 
anul trecut. Deci, o confir
mare. Iar Timișoara a pro
gresat de pe locul 3, acum 
un an, pe doi, în lipsa re
prezentanților orașului Rm. 
Vîlcea, eliminați încă din 
zone. Pe locul III, elevii Li
ceului „N. Bălcescu" 
Cluj : 161,15 p, iar pe 
IV cei de la Liceul nr. 
Iași, cu 158,95 p.

O remarcă : în toate
rile, fruntașii sînt reprezen
tanți ai unor licee cu pro
gram de educație fizică.

Iată și clasamentul în con
tinuare : 5) Șc. gen.. 25 Con
stanța 154,60 p ; 6) Șc. gen. 
1, Tr. Măgurele 153,03 p ; 7) 
Liceul 35 Buc. 152,05 p ; 8) 
Liceul 1 Sf. Gheorghe 152,00 
p; 9) Șc. gen. 171 151,55 p ; 
10) Șc. gen. 1 Petroșani 150,70 
p ; 11) Șc. gen. 10 Focșani 
148,30 p; 12) Lie. 4 Oradea 
147,80 p.

După-amiază au intrat în 
concurs și fetele, gimnastele.

din 
locul 

2 din

cazu-

înotătorii
(Urmare din pag. 1)

Performanțele Lui Marian 
Slavic, Vasile Costa, Eugen 
Aimer, Albert Covaci, Zeno 
Giurasa, Dionisie Naghi, 
Gheorghe Lupu și chiar cele 
ale lui I. Miclăuș, A. Pete- 
lei, C. Rolic pentru acest în
ceput de sezon capătă o rezo
nanță aparte, dacă vom ține 
cont de perioada minimă pe 
care aceștia au avut-o Ia dis
poziție pentru familiarizarea 
cu ritmul curselor în piscine 
de 50 m. Mai mult, ele consti
tuie o garanție pentru cifre 
superioare pe care specia
liștii le întrezăresc elevilor 
lor peste două săptămîni în 
întîlnirea cu Cehoslovacia. 
Este în egală măsură meri
tul sportivilor respectivi și al 
antrenorilor care îi pregătesc! 
Gh. Dimeca, I. Schuster, P. 
ILovas, I. Tothpal, F. Heitz, 
nume care încep să devină 
tot mai respectate în cercul 
tehnicienilor din țara noastră.

La un pol totalmente opus, 
evoluția înotătoarelor nu n 
făcut decît să ne confirme 
deruta care se manifestă în 
natația feminină. Exceptîn- 
du-le pe Agneta Șterner și 
Cristina Balaban, care conti
nuă să obțină satisfacții pen
tru sutele de ore pe care io 
dedică activității ce-o îndră
gesc, nu avem la ora actuală 
nici o altă înotătoare capa
bilă de a se ridica Ia un 
standing internațional. Nume
roasele promisiuni din sezoa- 
nele trecute ale reprezentan
telor „noului val" (Anca Gro
za, Liliana Dan, Anca Mihăe- 
scu, Gyongy Sovago, Lucia 
Radu, Mădălina Măzgăreanu) 
rămîn în continuare doar... 
promisiuni.

în acest fel, selecțio
nerii s-au trezit în neplăcuta 
situație de a nu reuși să al
cătuiască o echipă națională, 
avînd la dispoziție — cu foar
te mare îngăduință — doar 
8—9 elemente. în aceste con
diții, întrecerea similară cu 
sportivele cehoslovace ne 
pune în fața unor perspective 
sumbre, pe care scurta pe
rioadă care a mai rămas pînă 
la concursul de la Cluj nu 
poate să ni le împrăștie. Și 
cum minuni în natația româ
nească nu prea apar peste 
noapte...

Marian Durbăcea, primul din
tre micii gimnaști din Buzău, 

evoluînd la 
foto : B.

Amănunte de la 
lor, în ziarul 
miercuri.

sol. 
VASILE

întrecerea 
nostru de

T. BRADEȚEANU

LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ

C.S. ȘCOLAR-C.S. PETOFI BUDAPESTA 
184,90 - 174,25

Duminică dimineața, în sala 
4,23 August" a avut loc întîl
nirea internațională de gim
nastică dintre echipele femini
ne ale C.S. Școlar și C.S. Pe
tofi din Budapesta. Elevele 
bucureștence au dominat clar, 
cîștigînd majoritatea probelor. 
Am remarcat evoluția gimnas
tei Paula Ioan, care a obținut 
primul loc în exercițiile la 
sol, paralele și sărituri. De la 
oaspete, o Impresie frumoasă

Perlaki,lăsat Katalin
cîștigat la bîrnă cu 9,30. Pe

a 
a
echipe, C.S. Școlar a cîștigat 
și de această dată, 
reprezentînd revanșa 
lui de la Budapesta, 
samentul : individual
1. Paula loan 37,70, 
Pavel 37,25, 3. Elena Andrei 
36,50 ; pe echipe : 1. C.S. Șco
lar 184,90, 2. C.S. Petofi 174,25.

întîlnirea 
concursu- 
Iată cla- 
compus : 
2. Eliza

A. HORIA

Ș ELECTROPUTERE - „TUS“ IMPAR ABIL! juniorilor
Cu siguranță că unele re

zultate consemnate la între
cerile etapei a III-a g cam
pionatelor diviziei A de lupte 
(greco-romane și 
echipe — rezultate 
publicate în ziarul 
au surprins.

Neîndoielnic că 
mare surpriză a produs-o în
frîngerea la scor a garniturii 
craiovene la Brașov. Aflîn- 
du-ne printre cei prezenți la • 
acest „tuș", putem oferi, 
astăzi, amănunte. în sala 
Armata din Brașov s-au în- 
tîlnit 4 echipe din divizia 
greco-romanelor : C.S.M. Re
șița — IPROFIL Rădăuți — 
Electroputere Craiova — Stea
gul roșu Brașov. Dintre în- 
tîlnirile care urmau să aibă 
loc, doar confruntarea din
tre formația gazdă și cea 
craioveană prezenta interes. 
Celelalte două competitoare 
nu puteau emite pretenții ; 
IPROFIL activează pentru pri
ma dată în divizia A, iar 
C.S.M. Reșița ocupa, înain
tea acestei etape, ca și după 
consumarea acesteia, ultimul 
ioc în clasament.

Și, totuși, am fost martorii 
celui mai spectaculos „tuș" 
al etapei. Oltenii de la 
Electroputere învinseseră de
tașat pe reșițeni (30—10) și 
terminaseră la egalitate cu 
brașovenii 
meciurile 
IPROFIL 
mele din

libere) pe 
ce au fost 
de ieri —

cea mai

(14—14). Urmau 
lor cu cei de la 
și, totodată, ulti- 
cadrul reuniunii.

era frig, 
Cu toate 

[ la meci

în sala Armata 
chiar foarte frig. I 
acestea, de la meci 
„atmosfera" se încălzea. După 
numai două întîlniri, craiove- 
nii s-au văzut conduși cu 
0—8. La categoria următoa
re, 57 kg, L. Cîmeanu cîști- 
gă fără luptă, adversarul său 
de la IPROFIL fiind acci
dentat. Deci, 4—8. Spre sur
prinderea tuturor, la cat, 62

1. Progr. Buc.
2. C.F.R. Timiș
3. C S.O. Pitești
4. steaua
5. Dlnamo
6. Metalul Buc.
7. Rapid
8. Electroputere
9. IPROFIL

10. Mureșul
11. Olimpia
12. steagul roșu
13. Dunărea
14. Pescărușul
15. A.S.M.T.
16. C.S.M. Reșița

1. Steaua
2. Steagul roșu
3. A.S.M.T.
4. Rapid
5’. Mureșul
6. Dunărea
7. Dinamo
8. Met. Tîrgovlște

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9 6
9 5
9 5
6 6
6 6
6 6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9

LIBERE
9 9
9 8
9 7
9 7
9 5
9 4
9 4

3
4
4
0
0
0

CLASAMENTELE
GRECO—ROMANE 

0 
0 
o 
o 
o 
o

6 0
4 1
4 0 
4 0
4 0 
3 1 
3 0
2 0 
1 0 
0 0

9. Prog. Brăila
10. Prog. Buc.
11. C.S.M. Cluj
12. Tomls C-ța
13. Lemnarul
14. C.F.R. Timiș
15. Olimpia
16. Nicolina

177—126 21
160—123 19
160—123 19
196— 38 18
181— 47 18
157— 67 18

0.120— 52 18
4 150—156 18
5 186—166 17
5 134—197 17
5 130—201 17
5 158—136 16
6 129—175 15
7 114—197 13
8 125—206 11
9 47—297 9

0 
0
1 
o 
o
1
1

0
1
1
2
4
4
4

210—105 
229— 91 
200—120 
175—128 
145—170 
165—164 
154—165

27
25
24
23
19
18
18

4
4
4
3
3
3
2
2
0

o 
o 
o
1 
o 
o
2
0
0

158—158 
157—163 
140—179 
145—163
137— 163 
139—176
138— 189 
118—190 
112—174

17
17
17
16
15
15
15
13

9

După gongul
• în campionatul catego

riei A : Oțelul 
namo București 
Tg. Mureș — 
Oraiova 12—10.
categoria B : U. M. Timișoara 
— C. S. Baia Mare 14—8 ; 
Motorul Arad — C.S.M. Re
șița 13—9 ; A.S.A. Cluj — 
Dinamo Brașov 16—6 ; I. S. 
Cîmpia Turzii — Muscelul 
Cîmpulung 8—14; Voința Satu 
Mare — C.S.M. + Voința Cluj 
10—12 ; Crișul Oradea — Me
talul Bocșa Română 8—14 ; 
Voința-l-Rapid — Metalul Plo- 
peni 13—9.

• La meciul de la Brăila, 
dintre echipele Progresul și 
Farul 
torii 
cute.
ciuri, 
tori a

Galațl — Dl- 
8—14 ; A.S.A. 
Electroputere 
Rezultate din

Constanța, am fost mar- 
cîtorva surprize neplă- 
Se disputaseră 5 me- 
toate încheiate cu vic- 
pugiliștilor constănțeni.

IN FAȚA FILEULUI

REZULTATE DIN DIVIZIA

Smeciul lui Smerecinschi va fi oprit 
mat din Penciulescu și Drăgan, dar 
va reconstrui atacul. Fază din meciul

de blocajul rapidist for- 
Tîrlici, atent la dublaj, 
Rapid — Dinamo (3—2). 

Foto C V. BAGEAC

La Dortmund, Steaua trebuie să joace
(Urmare din pag. 1)

ran, Marinescu. Plimbînd 
mingea în viteză, nelăsînd 
posibilitatea durilor adver
sari de a faulta, căutîndu-și 
cu dibăcie (dar și cu răb
dare) drumul spre poartă, 
Steaua ar putea menține pînă 
în finalul returului fragilul 
său avantaj. Echipierii for
mației campioane au de în
vățat multe de la Gruia. 
Printre altele și faptul că 
acesta știe să se stăpînească, 
să-și frîneze nervii chiar în 
cele mai dramatice situații. 
Cei care au fost sîmbătă 
seara la Floreasca, ca și cei 
care au urmărit partida la 
televizor, au putut vedea că 
asupra Iui Gruia s-a abătut 
o veritabilă avalanșă de 
faulturi, care de care mai 
grosolane. Jucătorul nr. 1 al 
handbalului nostru na ri
posta', însă, în nici un mo

ment. El știe, ca și Pele 
(comparația aparține tot 
maestrului Pic Colibași), că 
va fi întotdeauna ținta gro
solăniilor acelor jucători ce 
nu se pot ridica la valoarea 
sa, că în timpul partidei se 
va recurge de multe ori la 
mijloace nesportive pentru a 
fi anihilat, că arbitrii nu vor 
vedea (sau nu vor dori să 
vadă) întotdeauna aceste lu
cruri. Și, în același timp, 
Gruia știe — motiv pentru 
care merită toată stima noas
tră — că în orice condiții 
trebuie să joace, să-și aducă 
contribuția — de cele mai 
multe ori determinantă — la 
succesul echipei. Colegii 
noștri de la revista „Sport" 
au o fotografie în care se 
vede clar cum Jochen Brandt 
— om care, în mod normal, 
nu are ce căuta pe un teren 
de sport — îl lovește cu 
amîndoi pumnii pe Gruia.

Joi începe în Capitală:

„CUPA F.R. CICLISM" — <5t

CLASAMENTE 
Masculin

B

1. Steaua 19 18 1 55:13 37
2. Dinamo 19 16 3 53:17 3S
3. „Poli" Gl. 19 16 3 52:26 35
4. Rapid 19 15 4 50:20 34
5. Viitorul 19 12 7 40:28 31
6. Tractorul 19 8 11 32:43 27
7. „Poli“ Tlm. 19 6 13 34:41 25
8. Unirea 19 6 13 25:43 24
9. Minerul 19 5 14 22:46 24

10. Universitatea 19 5 14 21:52 24
11. Petrolul 19 4 15 21:48 23
12. Progresul 19 3 16 24:52 22

FEMININ

1. Dlnamo 20 18 2 56:10 38
2. Penicilina 19 18 1 55: 9 37
3. Rapid 19 15 4 48:15 34
4. Universitatea 19 14 5 46:26 33
5. Medicina 20 10 10 34:39 30
6. Farul 19 10 9 36:38 29
7. I.E.F.S. 19 9 10 35:37 28
8. C.P.B. 19 8 11 32:40 27
9. Ceahlăul 19 5 14 29:45 24

10. C.S.M. Sibiu 19 5 14 25:43 24
11. Progresul 19 3 16 12:49 22
12. Voința 19 0 19 0:57 19

Declzille arbitrilor Chiriac, 
Popescu, Matei și Grosu nu 
comportau discuții, între cele 
două formații fiind evidentă 
diferența de clasă în favoa
rea celor de la Farul. Ig- 
norînd realitatea din ring, 
președintele clubului brăilean, 
Gheorghe Tănase, a găsit de 
cuviință să vină după fie
care meci la masa judecăto
rilor, pentru a le cere soco
teală. Profitînd de atmosfera 
creată, firește că și specta
torii s-au solidarizat cu con
ducătorul clubului local. Mai 
mult, la cererea tov. Gh. Tă
nase, delegatul general al ga
lei, Constantin Bocîmea (și 
el brăilean) a întrerupt des
fășurarea reuniunii. După 
discuții penibile între arbitri 
și delegatul general, meciurile 
s-au reluat, iar în final Fa
rul a învins net : 16—6. Tot 
ca o surpriză notăm reapa
riția lui Grigore Enache (P) 
între corzi la categoria grea 
(!), după o îndelungată între
rupere a activității competi- 
ționale. Veteranul echipei lo
cale a trebuit să consume 
cîțiva litri de apă, înaintea 
cîntarului oficial, pentru a

■*—

prima competiție
Joi începe în Capitală prima 

Întrecere cicllstă de fond oficială 
a anului : „Cupa F.R. Cicltsm’’. 
Alergători din București, Brașov, 
Cluj, Constanța, Ploiești, Tg. Mu
reș și Brăila vor fi prezenți la 
startul celor 3 probe care se vor 
disputa după următorul program: 

O JOI — ora 15,30, start de la 
km 11,5 — șoseaua Urzlcenl : 
etapa I pentru seniori, #0 km ;

• VINERI — ora 15, start de 
la km 7 — șoseaua Buftea e 
etapa a II-a pentru seniori, 114

oficială a anului
km ; etapa I pentru juniori mari, 
50 km ;
• SÎMBATA — ora 15, start de 

la km 13,5 — șoseaua Olteniței : 
etapa a IlI-a pentru seniori, 100 
km • etapa a Il-a pentru juniori 
mari, 50 km; etapa I pentru ju
niori mici, 20 km ;

• DUMINICA — ora 10, circui
tul din str. CImpinel : etapa a 
IV-a pentru seniori. 50 ture (55 
km): etapa a IlI-a pentru juniori 
mari, 20 ture (22 km); etapa a 
II-a pentru juniori mici, 15 ture 
(16,5 km).

Handbalistul nostru n-a ri
postat. Nu din lașitate, ci 
pentru că avea conștiința 
înaltei sale responsabilități 
de sportiv de frunte al lu
mii. Din stimă față de spec
tatori, față de sportul pe 
care-1 practică și față de el 
însuși, Gruia nu și-a permis 
să se angajeze într-o acțiu
ne revanșă. De la el pot lua 
exemplu toți ceilalți steliști 
și. în primul rînd. Cristian 
Gațu.

Pornind de la premisa că 
sînt învinși dinainte, angre- 
nîndu-se și la Dortmund în 
jocul dur al adversarilor, 
steliștii vor fi o pradă ușoa
ră pentru V.f.L. Gummers
bach. Pornind însă deciși, 
conștiențl de valoarea lor, 
începînd jocul cu aplomb, 
desfășurînd întreagă gamă 
de combinații tehnico-tactice 
de care sînt capabili, luptînd 
din primul și pînă în ultimul 
minut în același tempo, 
handbaliștii de la Steaua vor 
putea să obțină și de această 
dată — ca și în alte ocazii 
la fel de dificile — succesul 
atît de așteptat de numeroșii 
lor suporteri. Le dorim acest 
lucru. Și, mai ales, le dorim 
să confirme cu acest prilej 
faptul că handbalul româ
nesc — laureat de trei ori 
în competiția supremă — nu 
este dispus să se lase anga
jat în cursa inițiată de o 
serie de echipe de pe conti
nent pentru transformarea 
acestui sport într-un teatru 
de durități, de gesturi ne
sportive, că el luptă pentru 
puritatea acestui frumos joc 
sportiv. Este un obiectiv 
mai presus chiar decît vic
toria.

MASCULIN : Alumina Ora
dea —• Politehnica Brașov 3—2, 
Universitatea Timișoara — U- 
niversitatea Cluj 3—2, Voința 
Baia Mare — C.F.R. Cluj 1—3, 
Voința Arad — C.F.R. Timi
șoara 3—0. Ind. sirmei C. Tur
zii — Metalul Hunedoara 0—3, 
Farul Constanța — Electra Buc. 
3—0, Politehnica Iași — Auro
ra Buc. 3—1, A.S.A. Sibiu — 
Silvania Ș. Silvaniei 3—2, Vi
itorul Săvinești — Medicina 
Buc. 3—1.

FEMININ : 
Medicina Tg. 
vinul Deva 
3—1, Spartac _____
tea Arad 3—2, Viitorul Buc. — 
Voința Constanța 3—0, Univer
sitatea Cluj — Viitorul Bistri
ța 3—0, A.S.E. — Flacăra ro
șie 3—2, Universitatea Craiova 
— Sănătatea Tîrgovlște 3—0, 
Universitatea Iași — Politehni
ca Galați 3—1, Constructorul 
Buc. — Progresul Rm. Sărat 
3—0.

• La propunerea comisiei 
de medicină sportivă, conduce
rile Ministerului Sănătății și 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport au apro
bat medicii loturilor republica
ne pentru perioada 1970—1972. 
Aceștia sînt : ELENA PUFU- 
LETE și GABRIEL CHERE- 
BEȚIU.

Voința Brașov — 
Mureș 3—2, Cor- 
— Voința Sibiu 
Buc. — Sănăta-

kg, N. Badea pierde prin 
tuș șl... 4—12. A venit rîn
dul lui I. Popa (cat. 68 kg) 
care, cu experiența-1 cunos
cută, a redus din handicap : 
8—12. Au intrat, apoi, pe 
patrulater luptătorii de la 
cat. 74 kg. Oltenii sperau în 
echilibrarea rezultatului, mal 
ales că E. Negrea nu pier
duse celelalte două partide, 

adversarul său, I. Makai, 
rupsese doi dinți în due- 
cu brașoveanul L. Moașă, 
o dăruire demnă de ad-

iar 
își 
lui 
Cu 
mirație, rădăuțeanui cîștigă,
și încă prin tuș. Așadar, 
8—16. La cat. 82 kg, M. Bur- 
lacu a adus 3 puncte echi
pei din Craiova, dar la ur
mătoarele dodă categorii, 90 
și 100 kg, C. Șerban și, res
pectiv, V. Bauer au pierdut 
prin tuș și rezultatul a de
venit 11—25. Apoi „greul" 
C. Bușoi a terminat înainte 
de limită meciul său cu M. 
Covătaru. dar totul era pier
dut. Astfel, în final, oltenii 
s-au văzut învinși (15—25) 
de curajoșii moldoveni de la 
Rădăuți, localitate unde spor
tul luptelor a apărut doar 
cu puțini ani în urmă. Sin
cere
mâții IPROFIL și antreno
rului ei, V. Gherasim, După 
meci, C. Bușoi ne-a mărtu
risit că a fost plăcut impre
sionat de dîrzenia luptători
lor rădăuțeni.

felicitări tinerei for-

Costin CHIRIAC

etapei
face greutatea corespunzătoa
re. Rezultatul ? Brăileanul a 
fost pus k.o. în primul rund. 
Antrenorul gazdelor, Petre 
Baltă, a trimis în ring doi 
boxeri pe care, într-adevăr, 
poate conta în campionatele 
individuale din acest an : Pe
tre Ganea și Costel Gutui.

• întîlnirea dintre Steaua 
și Metalul nu a atras spre 
sala Floreasca prea mulți 
spectatori. Steaua a obținut 
din nou victoria, folosind, la 
unele categorii, rezervele. Din 
păcate, însă, nu totdeauna ex
periențele se dovedesc a fi 
prea bine gîndite. în acest 
sens considerăm pripită in
troducerea în formație a tî- 
nărului semigreu I. Siliște 
(component al reprezentativei 
de tineret), care a fost în
vins prin k.o. în prima re
priză de P. Cîmpeanu. Cel 
mai disputat meci a avut 
loc între semiușorii C. Bumb 
șl Gh. Popa (M) — ultimul 
în formă foarte bună — iar 
cea mal fulgerătoare victorie 
(k.o. în min, 2) a realizat-o 
V. Silberman în fața lui N. 
Enciu.

în „Cupa Viitorul
Pe pista din par

cul sportiv „23 Au
gust" s-a desfășu
rat competiția d« 
atletism rezervată 
juniorilor șl copii
lor, dotată cu „Cu
pa Viitorul". Cele

rezultate : 800 m Junl- 
: Sofia Cîmpulungeanu 
2:18.9 ; Elena 
cîștigat proba < 
s). Rezultate
5 km marș : 

30:28,0 : copil 
Bădileanu (Viitorul) 

m juniori II :

mal bune 
oare mari 
(Viitorul) 
(S.S.A.) a 
plăti (12,2 
juniori II 
(Viitorul) 
A. — ■" 
1 000 m juniori II : I. 
(Ș.S.A.) 2:49,9 ; 110 m g 

Iancu
II :

i Mîrza 
de 100 m 
tehnice : 
V. Popa 
3 km : 

17:34,0 : 
Hliban 
juniori 

I : S. Iancu (Steaua) 16,6 ; ju
niori II : Alex. Szempeteri
(S.S.A.) 16,0 ; 500 m copii : Eu- 

(S.S.A ) 1:18,8; 100 m 
: S. Mitrofan (S.S.A) 
în serii) ; 60 m copil 
1956) : I. Mureșan

S. Curuty (Rapid), A.

gen Szin 
juniori I
11,0 (10,9
(născuți 
(S.S.A.), ........................
Tudor (Ș.S.A.) 7,8 s ; 4 x 100 ju
niori I și II : Progresul 46,5 ; 
lungime juniori I și II : Con
stantin Cîrstea (Steaua) 6,26 m; 
triplusalt juniori I î A.
(Viitorul) 13,59 m ;
(6 kg) î juniori I și II x M. Ar- 
deleanu (S.S.A.) 15,14 m ; suliță
juniori I : V. Bălașa (Rapid) 
47,82. FETE : 60 m copile (năs
cute 1956), 
Pid) 8,2 ;
mitrescu 
jun. I :
12,2 ; 800 
lungeanu , ...
jun. I și II : Viitorul " 
lungime jun. I
tineanu (Metalul) 4,94 m ; Înăl
țime copile : Mlhaela Lorenț 
(S.S.A.) 1,50 m.

RADU TIMOFTE, coresp.

Berbec 
greutate

A. Dumltrache 
80 m jun. II : L. 
(S.S.A.) 10,3 ; 100
Elena Mirza (S.S.A.) 
m jun. I : S. Cîmpu- 
(Viltorul) 2:18,9 ; 4x100 m

Viitorul 51,7 s ; 
I Șl II : Doina Că-

(Ra-
Du- 

ni

;,CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ
Pe un traseu din str. Maior Co- 

ravu, mărșăluitorii din Capitală 
s-au aliniat la startul ultimei eta
pe (a III-a) a „Cupei primăverii".

Iată rezultatele tehnice : Juniori 
II — 3 km : 1. Virgil Popa (Viito
rul), 2. Dumitru Geantă (PTT), 3. 
Alex. Dlma (PTT); juniori 1 — 8 
km s 1. “ — -<•
namo), 
namo), 
(PTT); 
Maxim 
ceanu (Rapid), 3. Vasile Iile (Di
namo), 4. Constantin Stalcu (PTT) 
5. Victor Such (Dinamo), 6. Ma
rin Perșlnaru (PTT).

Constantln Enaohe (Dl- 
2. Alexandru Marin (Dl- 

3. Dumitru Nlcolescu 
seniori 12 km : 1. Nicolae 
(Dinamo), 2. Nicolae Rin-

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

500 participant! la cros
Ieri dimineață s-a desfășurat, 

în parcul Cotrocenllor, „Crosul 
primăverii", organizat de Consi
liul municipal al Organizației 
pionierilor, întrecere la care au 
fost prezenți circa 500 de copii. 
Concurențll s-au dansat vljel.os 
pe un traseu variat, dar cam... 
periculos (poteci înguste și deni
velat pietruite). Cu toate acestea, 
se poate spune că pionierii au 
alergat bine.

Rezultate tehnice : fete născute 
1955/56 (600 m) : 
gen. 80). 2. A. 
49), 3. M. ■ Stan 
1957/58 (400 ÎJ1) : 
gen. 80), 2. -M. 
28), 3. C. Bfcă, 
băieți născuți 1957/58 (600 m) 
M. Iuga (Șc. gen. 77), 
Volcu (Șc. gen. 66), 3. .
(Șc. gen. 135) ; 1935/56 (800 
1. D. Radu (Șc. gen. 66), 
Dinu (Șc. gen. 21), 3. M. Tănase 
(Șc. gen. 114).

DRAGOȘ UJENIUC, coresp.

1. F. Nlstor 
Bojan (Șc. 
(Șc. gen.
î. .■
Pîrvu (Șc. 
(Șc. gen.

(Șc. 
gen. 

l.-. nai. 71) ; 
S. Marin (Șc.

gen. 
100) ; 
) : 1.

2. M. 
I. Vizante 

m) 
2. C.

Aceiași lideri și după etapa a XVIII-a
La sfîrșitul săptămînii tre

cute s-a disputat cea de-a 
XVIII-a etapă a campiona
tului diviziei A la popice, 
care, atît la femei, cît și la 
bărbați, «-a încheiat cu re
zultatele scontate, echipele 
din fruntea clasamentelor 
cîștigînd partidele susținute. 
Liderii continuă să fie aceiași 
ca și după etapa anterioară : 
Petrolul Ploiești (m) și Voin
ța Tg. Mureș (f). Situația pri
melor clasate nu este însă 
pe deplin consolidată, atît 
în campionatul feminin, cît 
și în cel masculin.

în această etapă s-a înre
gistrat doar o singură sur
priză : înfrîngerea echipei 
masculine Voința București, 
pe arenă proprie, de către 
C.S.M. Reșița (în tur. la Re
șița, cîștigaseră bucureștenii).

Iată unele amănunte de la 
cîteva reuniuni.

du-se cu particularitățile pis
telor, constănțencele n-au 
prins „ulițele" din lăcașul 
popicelor, au spart adesea, 
totalizînd „respectabila" ci
fră de 55 de bile goale. Re
cordul l-a deținut Tosefina 
Burlacu cu 18 aruncări iro
site. (Tr. I.).

rapid a cîștigat 
FARA trei titulari

a întrecut 
București 

aportul a 
Vrînceanu, 
Petre. De

FLORICA NEGUȚOIU 
ÎN REVENIRE

CAM MULTE BILE... 
GOALE

Ploieștencele au obținut o 
victorie chinuită (Ia o dife
rență de 82 de puncte) după 
un joc de factură tehnică 
slabă. Arbitrul bucureștean 
C. Nuțescu a condus un meci 
în care petrolistele șl jucă
toarele de la Voința Constan
ța s-au întrecut în lovituri 
imprecise.

Arena Petrolul, extrem de 
pretențioasă, a scos la ivea
lă carențele ambelor forma
ții. Gazdele au părut obosite, 
iar oaspetele au vădit o ma
re nesiguranță. Îndeosebi la 
„izolate", și astfel nici o con
curentă n-a depășit granița 
celor 400 p.d. Neacomodîn-

Una dintre componentele 
lotului național feminin, Flo- 
rica Neguțofu. a realizat în 
etapa a XVIII-a o perfor
manță * 
curenta 
rești a 
loroasă 
formația Voința București — 
461 p.d., totalizînd 303 p.d. 
la „pline" și 158 p.d. la „izo
late", cu numai 2 
gol. Adversara ei _____ ,
Cornelia Petrușca-Moldovea- 
nu, Și ea componentă a lo
tului. a evoluat foarte slab 
— 398 p.d. — fiind una din
tre cele mai ineficace jucă
toare ale echipei Voința în 
partida cu Gloria. (T. R.).

Formația masculină a clu
bului giuleștean 
pe Constructorul 
(5194—4974) fără 
trei titulari — Al. 
V. Măntoiu și I.
remarcat buna comportare a 
juniorului I. Ștefchi — 842 
p.d. — care a evoluat pen
tru prima oară într-un meci 
oficial. (P. Peana, coresp.)

ln „Cupa Primăverii" la motocros

C. DOVIDS N-A PUTUT fl AJDNS...

de zile mari. Con- 
echipei Gloria Bucu- 
obținut cea mai va- 
cifră a întîlnirii cu

O VICTORIE DIFICILA 
LA TG. MUREȘ

bile în 
directă,

Voința 
avut trei 
900 p.d. .......... .
bile în gol), Eordog 915 (î) 
și Seress 907 (4). a trebuit 
să încline steagul în fata 
echipei Olimpia Reșița, care 
a cîștigat partida la limită, 
cu o diferență de 9 „bețe". 
Primii trei reșiteni au fost 
notați cu următoarele rezul
tate : Băiaș 920 (2), Micoroiu 
891 (3) și Kridor 891 (6).
(I. Păuș, coresp.)

Tg. Mureș, deși a 
concurenți cu peste 
— Martina 929 (3

Scutumți

Dealul Muscelului din Cîm
pina, pe care s-a desfășurat 
duminică „Cupa Primăverii" 
la motocros, a devenit... spai
ma alergătorilor. Desele vi
raje ți duritatea perenului nu 
le-au permis nici o clipă de 
răgaz celor 
București, 
etc., care 
întîietatea 
țională pînă la 500 
Stefan Chițu (Steaua), 
ne obișnuise să-1 vedem 
din start în frunte, a 
nevoit de data aceasta să 
te din răsputeri pentru a o- 
cupa un loc fruntaș. în pri
ma manșă, după ce s-a răs
turnat, a făcut o magistrală 
cursă de urmărire a lui C. 
Dovids (Metalul Buc.), aflat 
la conducere, a trecut pe rînd 
de FI. Ștefan, A. Crisbai. M. 
Banu, 6. Ștefani, P. Paxino 
și C. Goran, sosind pe locul 
doi. Menționăm că un alt a-

24 de seniori din
Ploiești, Brașov 

și-au disputat 
într-o clasă 

pînă
na- 

cmc. 
care 
încă 
fost 
lup-

lergător de la Steaua, Aurel 
Ionescu, a căzut, chiar din 
primul tur, și luînd cursa de 
la capăt s-a clasat al treilea, 
în manșa a doua, Șt. Chițu 
a făcut uz de iot arsenalul 
pregătirii sale, dar Dovids l-a 
urmărit ca o umbră, astfel 
că primul n-a refăcut decît 10 
secunde din cele 21 pierdute 
in cursa anterioară.

CLASAMENT GENERAL! 
1. C. Dovids, 2. Șt. Chițu, 3. 
M. Banu (Steaua).

Din nou, clasa tineretului 
(cu 7 concurenți la start, 
dintre care cinci au terminat 
cursa) ne-a lăsat impresia că 
ații curajului și îndemînării 
de astăzi nu vor mai avea 
urmași. Doar cu un Nicolae 
Murgoci (Poiana Cîmpina), 
care a cîștigat detașat cele 
două manșe, nu se poate sal
va motocrosul.

Tr. IOANITESCU

Cetățenii care trec în 
mod obișnuit (sau întîm- 
plător) prin piața Vitan 
nu se poate să nu fi obser
vat o firmă 
care scrie 
cu litere 
„CLUBUL 
LIMPIA, 
CREATIV 
TIV".

Evident, 
lui este excelentă, locul a- 
les, de asemenea. Dar în 
cele două săptămîni cit 
ne-am aflat prin preajma 
lui 
lei 
că 
loc

mare, pe 
alb pe albastru, 
de-o șchioapă : 

SPORTIV O- 
CENTRUL RE
DE TIR SPOR-

ideea existenței

la diferite ore ale zi- 
ne-am putut convinge 

el nu este aproape de 
vizitat.

Am încercat s-o facem și 
noi de cîteva ori, dar am 
fost încă de la intrare.. 
îndepărtați. Să ne expli
căm. Pentru a pătrunde în 
încăpere, trebuie să treci 
prin fața uneia din cele 
două vitrine, în care pra
ful neșters de săptămîni 
s-a așezat într-un strat 
gros, acoperind o cîrpă, a 
cărei culoare inițială h 
dispărut demult. Niște a- 
fișe anunță „Cupa 
U.A.S.R. la schi" (care s-a 
desfășurat în februarie), o 
competiție de baschet și 
încă cîteva concursuri cu 
termene imprecise, cîteva 
ținte rupte și acoperite de 
același strat gros de praf 
întregesc decorul. La toate

acestea se mai ad&ugă o 
cupă (intrată în... descom 
punere), cucerită, de nu se 
știe cine, prin 1967. Și, din 
nou, praf.

Dincolo de prag se pot 
observa pereții cu urme 
maronii de ia niște trecute 
infiltrații de apă și foto
montaje decolorate.

Pe jumătatea unui pe
rete se pot distinge veșni
cele ținte, ce le întîlnim 
prin bîlciuri, cu animale 
și vînători. pictate după 
cea mai rudimentară teh
nică. lipsite de orice gust 
artistic, în timp ce pe cea
laltă jumătate se află țin
te obișnuite de poligon, 
dar nu credem că cineva, 
care vrea să-și dovedească 
îndemînarea, va ști vreo
dată ce performanță obți
ne. pentru că ele sînt gata 
ciuruite.

Avînd în vedere toate a 
cestea, este firească între 
barea 1 cum poate contri 
bui centrul la recrearea 
oamenilor?

Să vedem ce au de spus 
cei ce răspund de activi 
tatea lui, pentru că în fe
lul cum arată el face un 
deserviciu și clubului și 
sportului în general. Cît 
despre recreare, ce să mai 
vorbim 1

Emanuel FANTANEANU
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Victori»Fălticeni 
(2-4» , ,Gura Humorului —

4—0

PREGĂTIRILE
SELECȚIONATEI

SECUNDE EOWURA DE €01Ț 0 CENUȘĂREASA
în vederea turneului pe 

care îl va întreprinde în Me
xic, selecționata secundă de 
fotbal a României efectuează 
o nouă pregătire în comun. 
De ieri, antrenorul Valentin 
Stănescu a convocat la Sna- 
gov pe următorii jucători: 
Ghiță, Gornea, Pigulea, Vlad, 
Olteanu (F. C. Argeș), Bădin, 
Popovici, Vigu, Angelescu, A- 
xente, Dincuță, Pîrcălab, Gro- 
zea, D. Ene, Radu, Tătaru II, 
Jercan, Gyorfi.

Luni după-amiază, compo- 
nenții lotului au făcut un 
antrenament ușor. în progra
mul întocmit de antrenorul 
V. Stănescu este prevăzută 
astăzi o ședință de pregătire 
teoretică și practică, iar pen
tru mîine un meci de omo
genizare cu formația Progre
sul București. Partida va avea 
loc pe stadionul de la Snagov 
și va începe la ora 16.

VIITOARELE iNTiLNIRI
ALE JUNIORILOR

Statistica celei de a 5-a 
etape a returului campiona
tului diviziei A de fotbal cu
prinde o serie de cifre foarte 
concludente, dintre care nc-a 
atras in mod deosebit aten
ția procentajul nul de valo
rificare a loviturilor de colț 
acordate.

Vreau să insist puțin asu
pra acestui capitol pentru că 
am constatat, ani la rînd, ca 
și în actualul campionat, 
clusiv ultima etapă, că 
cătorii noștri, în marea 
majoritate, ignoră pur 
simplu importanța loviturilor 
de colț. Acest lucru se și 
vede, de altfel, din 
cum le execută.

Astfel, în meciul 
Cluj („U“ — Petrolul, 2—3), 
studenții au executat nu mai 
puțin de 12 lovituri de colț 
(față de cele 3 ale oaspeți
lor) fără să fructifice nici 
una din ele. Dar cum au fost 
executate aceste lovituri de 
colț ? Zece necorespunzător, 
două bine. Aceste două exe
cutate bine au creat faze de 
gol.

Circula, altădată, dictonul

al pu
și fot-

mii de

in- 
.ju- 
Jor

Și

niodui

de la

Selecționata de juniori a țării 
noastre — care duminică a rea- 
izat, se știe, un prețios rezultat 
e egalitate (1—1) cu echipa Po

loniei, la Varșovia — va susți
ne ultimele două partide din ca
drul preliminariilor turneului 
TJ.E.F.A. pe teren propriu. Pri
mul adversar al tinerilor noș
tri fotbaliști va fl, la 19 aprilie, 
rlla-le sovietic. Patru zile mai 
irzlu, elevii antrenorului Gheor- 

ghe Ola vor da „ultimul asalt- 
cu selecționata Poloniei.

Tn urma meciurilor disputate 
pînă la această oră, clasamentul 
grupei se prezintă astfel :
1. U.R.S.S. 3 11
2. Polonia 3 11
3. România 2 0 2

11 o
3—1 3
2—4 3
1—1 2

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR

Tată cîteva rezultate înre
gistrate în etapa disputată 
duminică în campionatul re
publican al juniorilor și șco
larilor i

• Minerul Gura Humorului
— Cetatea Suceava 0—0

® Locomotiva Adjud — 
Constructorul P. Neamț 3—1 
(1-0)

0 U.M. Timișoara — C.F.R. 
Timișoara 1—1 (1—0)

0 Chimistul Baia Mare — 
Crișui Oradea 0—1 (0—1)

0 Petrolul Berea — I.R.A. 
Cîmpina 0—2 (0—1)

0 Olimpia Oradea — Vic
toria Cărei 3—2 (0—1)

0 Foresta' Năsăud — Glo
ria Bistrița 5—0 (2—0)

0 Penicilina Iași — Poli
tehnica Iași 0—4 (0—3)

0 Independența Sibiu — 
Șc. sp. Sibiu 0—5 (0—2)

0 C.S.M. Sibiu — Soda 
Ocna Mureș 5—0 (3—0)

® Metalul Copșa Mică — 
Avîntul Reghin 4—0 (1—0)

DE LA 17 MAI

Ârbifrii vor purta
noul ecuson

Colegiul central al arbitri
lor de fotbal ne-a comunicat 
că începînd cu data de 17 
mai a.c. toți cavalerii fluie
rului vor purta noul ecuson a- 
probat de Biroul federal 
(după cum am anunțat, ecu
sonul a fost conceput și rea
lizat de cunoscutul arbitru 
V. Pădureanu). Pînă la data 
respectivă, colegiile județene 
de arbitri au obligația de a 
procura ecusoanele de la 
F.R.F.

f

că „o lovitură de colț echi
valează cu V2 gol". Foarte 
multi specialiști români și 
străini și-au însușit-o la tim
pul lor — și o vreme părea 
să fi intrat definitiv în patri
moniul de convingeri 
blicului. antrenorilor 
baliștilor noștri.

Dar această idee de
ori validată de practica jo
cului a devenit cu timpul o 
învechită zicală, pe care n-o 
mai ia nimeni in serios.

Și totuși, lucrurile nu stau 
chiar așa.

Știu că este greu să mar- 
chezi gol dintr-o lovitură de 
colț în condițiile apărărilor 
aglomerate ale fotbalului ac
tual, aruncind mingea cu 
boltă în spațiul dintre poar
tă și punctul de Ia 11 m. 
cum se procedează în mod 
obișnuit. De acord, dar dacă 
s-au schimbat condițiile, să 
schimbăm și noi procedeul 
de execuție.

Desigur, pentru înscrierea 
golurilor din loviturile de 
colț sînt necesari atacanți 
înzestrați cu un excepțional 
joc de cap, gen Petea Vilcov,

susțin cu toată tăria că lo
viturile dc colț pot fi fruc
tificate chiar și în actualele 
condiții dacă — acceptindu-se 
de către antrenori și jucă
tori importanța loviturii de 
colț ca atare — s-ar ține sca
ma de unele lucruri.

Astfel, trebuie mai întâi 
evitată execuția-șablon, adică 
aruncarea cu boltă (meciul 
Universitatea Cluj — Petro
lul) sau prin acele lovituri 
scurte, foarte uzitate (me
ciul Dinamo — Steagul roșu 
etc.) constînd din trecerea 
balonului partenerului, aflat 
la 2 m, care la rîndul său 
îl mai conduce cîțiva pași 
pentru ca apoi să-l arunce 
el cu boltă în careu. Este cel 
mai prost mod de a se exe
cuta o lovitură de colț, fiind
că, a) se provoacă întîrzicri 
care permit adversarului o 
mai bună organizare în fața 
porții, și b) unul dintre cei 
doi executanți, de această 
manieră, ai loviturii, este 
practic scos din joc, devine 
martorul fazei.

De aceea, este necesar ca 
loviturile de pe partea dreap-

se întîmplă uneori — duc la 
autogol.

Duminică șl Dinamo și-a 
irosit loviturile de colț (de 
exemplu, mingea cu bolță, 
fără nici o șansă, în careul 
brașovenilor, în minutele 66 
și 80). Aceeași constatare este 
valabilă pentru Steagul roșu. 
U.T.A. (Sima), Rapid și cele
lalte echipe.

Tn fine, trebuie să mai in
cludem și combinațiile tac
tice la executarea loviturilor 
de colț.

Astfel, cel care execută nu 
trage nici cu boltă, nici cu 
efect direct pe poartă și nici 
nu folosește lovitura șutată la 
semiinălțime, ci pasează, pe 
linia de out a porții, 
coechipier venit 
apoi se 
primi și 
ție mult 
imediat,

Foarte 
înseși aceste procedee care 
sparg șablonul să fie șl ele 
folosite în mod alternativ în 
cursul unul meci (pentru a

i, unui 
din urmă, 

demarcă spre a re- 
a șuta dintr-o pozi- 
mai favorabilă, dar 

direct pe poartă.
important este ca

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. Crișui 19 15 1 3 34—18 31
2. Dinamo Bc. 20 13 2 5 48—22 28
3. Din. Buc. 20 11 2 7 37—18 24
4. „U“ Cluj 20 11 2 7 29—24 24
5. Farul 20 8 5 7 30—31 21
6. Petrolul 20 8 5 7 22—24 21
7. Steaua 20 8 5 7 26—29 21
8. U.T.A. 20 6 7 7 29—22 19
0. Steagul roșu 20 6 7 7 24—24 19

10. Univ. Cv. 19 6 6 7 21—22 18
11. Jiul 20 7 4 9 22—31 18
12. A.S. Armata 20 6 5 0 28—34 17
13. C.F.R. 20 4 7 fi 22—34 15
14. Politehnica 20 6 3 11 21—34 15
15. F.C. Argeș 20 5 4 11 16—29 14
16. Rapid 20 5 3 12 14—27 13

„PLANIFICAREA 
ÎN FOTBAL"
Astăzi, de Ia ora 19, sala 

Dinamo va găzdui plenara 
Colegiului municipal al arbi
trilor de fotbal. Cu acest pri
lej. prof. Ion Voica va con
ferenția despre „Planificarea 
în fotbal".

CUPON DE CONCURS

Numele $1 prenumele :

Adresa

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică ' *

GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

primele DOUA CLASATE)?
A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

• •

*

De astă dată, Niculescu, portarul formației piteștene, iese oportun și „culege" balonul din 
picioarele lui I. Constantin. Vlad și Prepurgel urmăresc îngrijorați intervenția coechipieru
lui lor. (Fază din meciul Jiul — F.C. Argeș). Foto : A. DUZA-Petroșani

Humis, Baratki în trecut, mai 
recent Constantin, astăzi Du- 
mitrache — ceea ce, în mare 
măsură, ne lipsește, puținele 
transformări reușite fiind de 
obicei opera unor foarte 
buni... fundași, veniți anume 
la asemenea faze fixe, cum 
fac, de pildă, Lupescu sau 
Dgn.

Cu toate acestea, vreau să

tă să fie executate cu picio
rul sting, iar cele de pe par
tea stingă să se execute cu 
piciorul drept.

Mai sînt, de asemenea, lo
viturile de colț șutate la se- 
miinălțime, care permit pre
luări directe, cu capul sau 
cu piciorul, foarte puternice, 
soldate, de regulă, cu goluri 
imparabiie sau care — cum

nu deveni la rîndul lor 
șablon !) astfel incit execu
ția loviturii de colț să fie o 
permanentă surpriză și sursă 
de teamă pentru adversar.

Duminică n-am văzut, de- 
cît intr-o mică măsură, ase
menea preocupări la echipele 
noastre.

Pelre STEINBACH

(Urmare din pag. 1)

norii Angelo Niculescu și E- 
merich Vogi intenționează s-o 
alinieze miercuri : portar — 
Răducanu ; fundași — Sătmă- 
rcaryi, Lupescu, Dinu. Moca- 
nu ; mijlocași — Dumitru, 
Radu Nunweiller ; înaintași — 
Neagu, Dobrin, Dumitrache, 
Lucescu.

„In cazul în care Dumitru, 
care reclamă o ușoară contuzie 
musculară la coapsă, nu va 
putea fi recuperat, vom începe 
jocul cu Ghergheli" — ne de
clara mai tîrziu antrenorul 
Angelo Niculescu.

De la Frankfurt, ne-am con
tinuat drumul (176 km), cu 
autocarul, ajungînd la Stutt
gart după aproape două cea
suri. Delegația română a fost 
găzduită la hotelul Eiss, aflat 
la 15 km de oraș, într-o zonă 
pitorească, între niște dealuri 
acoperite încă cu zăpadă.

In ceea ce privește progra
mul dinaintea meciului, după 
vizionarea unui film, la cine
matograful Europa — luni sea
ra. antrenorii români au pro
iectat, pentru marți dimineață, 
la ora 11, un antrenament de 
acomodare cu stadionul Ne
ckar, care vă găzdui miercuri 
seara, la lumina reflectoarelor

(ora 20.30 ora Bucureștiului), 
întilnirea internațională amica
lă dintre echipele României și 
R. F. a Germaniei.

Cit despre subsemnatul, a- 
bătîndu-mă de la... program, 
luni după-amiază am luat par
te la o conferință de presă, 
organizată la Școala Sportivă a 
Federației landului Wuertten- 
berg, cu prilejul căreia cunos
cutul antrenor Helmuth Schon 
a subliniat importanta — pen
tru etapa actuală a pregătiri
lor „mexicane” — jocului cu 
România

întrebat asupra formației 
pe care o va alinia, selecțio
nerul vest-german s-a oprit a- 
supra următoarelor nume : 
Maier (Bayern) — Vogts (Bo
russia 
Hottges 
bauer 
(A. C. 
Koln) -
Haller (Juventus), Muller (Ba
yern), Overath (F. C. Koln), 
Maas (Eintracht Braunschweig).

După cum se vede, în for
mație figurează cei doi „ita
lieni" — Schnellinger și Hal- 
ler — cu ale căror cluburi fe
derația vest-germană a căzut, 
se pare, de acord și care au 
sosit în după-amiaza zilei de 
luni la cantonamentul repre-

zentativei, .aflat la aceeași 
școală sportivă.

Referitor la interesul cu ca
re acest meci este așteptat de 
localnici, este suficient, cred, 
să amintesc că la această oră 
toate cele 
stadionului 
cum susțin 
epuizate !

După ce
arbitrul întâlnirii, 
Gyula Emszberger, este aștep
tat să sosească 
int.r-alta. iată o ultimă știre, 
cu caracter... 
aici este destul 
grade), înnorat, și n-ar fi ex
clus chiar să ningă !

80 000 de bilete ale 
Neckar — după 

organizatorii — sint
vă voi informa că 

maghiarul
dintr-o clipă

meteorologic : 
de frig (4—5

Monchengladbach), 
(Werder) — Becken- 

(Bayern), Schnellinger 
Milan), Weber (F. C. 

- Grabowski (Eintracht),

întîlnirea de la Stuttgart 
va fi transmisă în direct 
de posturile noastre de ra
dio, miercuri seara, cu în
cepere de la ora 20.30. Crai
nic reporter — Ion Ghițu- 
lescu.

LOTO
TRAGEREA LOTO 
A PRIMĂVERII !

Foresta
Roman 2—0

Minerul -------
Constructorul Piatra Neamț 
^Textila Botoșani — Minobrad 
Vatra Dornei 0—0

Petrolul Moinești — Textila Bu- 
hușl 2—1 (1—1) ,

Minerul Comănești — Penicilina
Iași 0—0 _ _ .

Letea Bacău — C.F.R. Pașcani 
1-2 (0-1) „ a ,

Fulgerul Dorohol — Raraui 
Cîmpulung 3—0 (0—0)

(Corespondenți ; D. Crăciun, D. 
Bolohan, T. Ungureanu, C. Pa- 
naite, Șt. Costache, I. lancu).

(12 aprilie) : Fo-

CLASAMENT

1. C.F.R. 18 ii 2 5 41—18 24
2. Nicolina 17 9 5 3 36—16 23
3. Textila Bt. 17 10 3 4 30—17 23
4. Victoria 18 9 3 6 43—21 21
5. Foresta 18 9 2 7 30—22 20
6. Petrolul 17 7 5 5 27—19 19
7. Letea 5 18 8 2 8 28—19 Î8
8. Minobrad 17 7 4 6 15—23 18
9. Minerul C. 18 7 4 7 21—29 18

10. Rarăul 18 6 3 9 26—39 15
11. Penicilina 18 6 3 9 16—41 15
12. Constr. 18 5 4 9 20—33 14
13. Textila Bh. 18 6 1 11 25—30 13
14. Fulgerul 18 6 1 11 25—50 13
15. Minerul G.H. 18 5 2 11 24—30 12

Etapa viitoare .
resta — Fulgerul, Textila Bh. — 
Minobrad, Penicilina — Rarăul, 
Victoria — Nlcolina, Petrolul — 
Letea, Constructorul — Textila Bt., 
Minerul G.H. — Minerul C.

SERIA a ll-a
A.S.M. Tecuci — Metalurgistul 

Brăila 2—0 (2—0)
Metalul Plopeni — Ancora Ga-

Locomotlva Adjud — Metalul 
Buzău 1—3 (1—2)

S.U.T. Galați — Gloria C.F.R. 
Galați 1—0 (0—0)

Șoimii Buzău — Petrolistul Bol
dești 2—1 (2—1) .

Electronica Obor Buc. — Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 5—1 
<3petrolul Berea — Rulmentul 

Birlad 0—0
Dunărea Brăila — Unirea Foc

șani 1—1 (1—1)

(Corespondenți : C. Flllță, I. Tă- 
năsescu, E. Stan, Șt. Constanti
nescu, M. Dumitru, D. Diacones- 
cu, Mureșan, I. Baltag).

CLASAMENT

1. Metalul P. 19 11 7 1 42—10 29
2. Șoimii 19 9 7 3 29—18 25
3. Electronica 19 10 4 5 50—19 24
4. Ancora 19 10 3 6 34—21 23
5. Chimia 19 10 3 6 32—29 23
6. A.S.M. 19 9 3 7 30—22 21
7. Petrolistul 19 8 5 6 25—23 21
8. Rulmentul 19 9 3 7 24—32 21
9. Metalul B. 19 8 4 7 29—24 20

10. Metalurgistul 19 7 6 6 20—20 20
11. S.U.T. 19 6 4 9 18—23 16
12. Gloria C.F.R. 19 6 4 9 20—30 16
13. Unirea 19 3 8 8 18—33 14
14. Dunărea 19 3 6 10 23—35 12
15. Petrolul 19 3 4 12 12—40 10
16. Locomotiva 19 3 3 13 14—41 9

Etapa viitoare (12 aprilie) : Rul-
mentul — Dunărea, S.U.T. — Pe
trolul, Metalurgistul — Petrolistul, 
Metalul Bz. — Electronica, An
cora — Chimia, Metalul P. — Șoi
mii, Unirea — Gloria C.F.R., Lo
comotiva — A.S.M.

SERIA a lll-a
Petrolul Videle — Marina Man

galia 2—1 (2—0)
Cimentul Medgidia — Olimpia 

Giurgiu 0—0
Voința București — Tehnometal 

București 1—0 (1—0)
s.N. Oltenița — l.M.U. Medgidia 

l—o (1—0)
Laromet București — Mașini 

unelte București .1—0 (0—0)
I.C.A.B. Arcuda — Electrica 

Constanța 1—5 (1—2)
I.T. Constanța — Unirea Mînăs- 

tirea 3—0 (0—0)
Delta Tulcea — Celuloza Călă

rași 1—0 (0—0)

(Corespondenți : V. Panou, R. 
Avram, A. Păpădie, D. Popescu, 
R. Haman, F. Sandu, N. Teodo- 
rescu, I. Turșie).

/
CLASAMENT

1. T.M.U.M. 19 9 6 4 22—10 24
2. S.N.O. 19 8 8 3 25—13 24
3. Delta 19 9 6 4 27—19 24
4. Celuloza 19 9 5 5 24—18 23
5. Electrica 19 9 4 6 25—18 22
6. Cimentul 19 8 6 5 15—15 22
7. Tehnometal 19 9 3 7 33—21 21
8. Unirea 19 8 4 7 25—24 20
fi. Laromet 19 7 4 8 25—26 18

10. Petrolul 19 7 4 8 20—25 18
11. I.T.C. 19 6 6 7 16—21 18
12. Voința 19 5 8 6 21—27 18
13. Mașini 19 6 3 10 26—25 15
14. Olimpia 39 5 5 9 16—26 15
J5. Marina 19 3 7 9 19-24 13
16. I.C.A.B. 19 3 3 13 23—50 9

Etapa viitoare (12 aprilie) : Uni-
rea — Voința, Electrica — Celu
loza. Larorriet — Petrolul, Marina 
— Tehnometal, l.M.u.M. — Delta, 
Olimpia — I.T.C., Mașini unelte — 
Cimentul, I.C.A.B. — s.N.O.

SERIA a IV-a
Dacia Pitești — Progresul Cora

bia 0—0
Progresul Balș — I.R.A. Cim- 

plna 0—0
Flacăra roșie București — 

T.U.G. București 1—1 (1—1)
Comerțul Alexandria — Prahova 

Ploiești 3—0 (2—0)
Unirea Cîmpulung Mușcel — 

Petrolul Tîrgoviște 2—0 (2—0)
Carpați Sinaia — Caraimanul 

Bușteni 3—2 (0—2)
Chimia Turnu Măgurele — Uni

rea Drăgășani 3—9 (1—0)
Sirena Buburcști — Autobuzul 

București 0—1 (0—0)

(Corespondenți : I. Săccanu, D. 
Paraschiv, M. Bizon, D. Răduies- 
cu, I. Savu, D. Gruia).

PRONO

10 aprilie'70

CLASAMENT

1. Autobuzul 19 13 4 1 40—14 30
2. Carpați 19 10 6 3 35—1» S6
3. Comerțul 19 11 4 4 28—19 29
4. I.R.A. 19 10 5 4 22—16 25
5. Chimia 19 9 9 5 27—13 23
6. Caraimanul 19 7 9 3 28—16 23
7. T.U.G. 19 9 5 5 31—22 23
8. Prahova 19 5 7 7 27—21 17
9. Flacăra 1!l 4 9 6 14—14 17

10. Sirena 19 5 7 7 20—22 17
11. Petrolul 19 4 6 9 20—31 14
12. Unirea C. 19 3 7 9 20-31 13
13. Unirea D. 19 5 3 11 21—33 13
14. Dacia 19 4 5 10 16-34 13
15. Progresul C. 19 3 7 fi 17—42 13
16. Progresul B. 19 2 7 10 12—31 11

aprilie) «<12Etapa viitoare
Chimia — Autobuzul, Petrolul — 
Unirea D., Unirea C.
T.U.G. — Caraimanul, 
Carpați, Dacia 
căra — r 
C.

—. Sirena,
____________ I.R.A. —

D-cla — Prahova, Fla- 
Progresul B., Progresul 

— Comerțul.

Victoria

SERIA a V-a
Minerul Bocșa — Energetica Tr. 

Severin 1—1 (0—1)
Dunărea Calafat -

Caransebeș 2—2 (1—1)
Vulturii textila Lugoj — Metalul 

Topleț 8—1 (2—0)
U.M. Timișoara — Victoria Tg. 

^'steagul 'roșu Plenlța — Minerul 

Lupeni 2—1 (l—0)
Unirea Orșova — Electromotor 

Timișoara 2—0 (1—0)
C.F.R. Caransebeș — Progresul 

Strehaia 3—0 (1—0)
Minerul Motru — Furnirul Deta 

1—0 (0—0)

(Corespondenți : I. Sanfiroiu, Șt* 
Zvignea, C. Oiaru, P. FAniță, I* 
Julea, I. lacob, I. Alexandrescu).

CLASAMENT

1. U.M.T. 19 13 2 4 42—12 28
2. Vulturii îl 10 3 6 52—24 23
3. Minerul B. 19 9 5 5 29—21 23
4. Victoria C. 19 9 5 5 26—20 23
5. Minerul L*. 19 10 2 7 36—18 22
6. Minerul M. 19 10 1 8 25—17 21
7. Electromotor 19 8 4 7 20
8. Steagul 19 8 3 8 36—24 19
9. Vlct. Tg. J. 19 8 3 8 28—20 19

10. C.F.R. 19 7 4 8 31—28 18
11. Metalul 19 8 2 fi 31-52 18
12. Furnirul 19 7 3 fi 21-37 17
13. Energetica 19 5 6 8 22—37 10
14. Dunărea 19 6 3 10 30—30 15
15. Unirea 19 6 2 11 24-43 14
16. Progresul 19 2 4 13 17—48 8

ElectromotorEtapa viitoare . ____________
Minerul M., Energetica — Furni
rul, Steagul — Victoria Tg. Jiu, 
Progresul — Dunărea, Victoria C. 
— U.M.T., Vulturii — Minerul B., 
Metalul — C.F.R., Minerul L. -“ 
Unirea.

SERIA a Vl-a
Independența Sibiu — Mureșul 

Deva 0—0
Aurul Brad — A.S.A. Sibiu 1—0 

(0—0)
Știința Petroșani — Industria 

sîrmei Cîmpla Turzil 1—1 (0—0)
Minerul Teliuc — Tehnofrig 

Cluj 2—1 (0-0)
Minerul Baia de Arieș — Meta

lul Aiud 1—3 (1—1)
Soda Ocna Mureș

Zlatna 0—o
Arieșul Turda — Victoria Călan 

0—0.
Arieșul Cîmpla Turzil — Mine

rul Ghelar 1—0 (0—0)

Minaur

(Corespondenți : Gh. Toptrcea- 
mi, M. Susan, T. Cornea. I. Ladiș- 
lau, I. Abrudeanu, G. Țăutan, 
Lazăr și P. Țonea).

P.

CLASAMENT

i. Minaur 19 11 3 5 31-16 25
2. Metalul ]9 9 6 4 34—10 24
3. Minerul G. 19 8 6 5 20-17 22
4. Arieșul T. 19 8 6 5 17—14 22
5. Victoria 19 9 4 6 22—21 22
6. Mureșul 18 7 6 5 24—16 20
7. Arieșul C.T. 19 8 4 7 24—19 20
8. Ind. sîrmei 19 7 5 7 21-17 19
9. Soda 19 7 4 8 20—24 18

10. Independența 19 7 4 8 16-21 18
11. Știința 19 6 5 8 18—19 17
12. Minerul T. 19 7 3 9 21—28 17
13. A.S.A. Sibiu 19 6 4 9 16-23 16
14. Aurul 18 7 1 10 17—26 15
15. Tehnofrig 19 5 4 10 11—21 14
16. Minerul B.A. 19 5 3 11 18—38 13

Etapa viitoare :
Victoria, Metalul ■ _____, _______
— Mureșul, A.S.A. Sibiu’ — Ind. 
sîrniel, Arieșul c.T. — Aurul, ști
ința — Independența, Minerul G.
— Mineral T, Minerul B.A. — 
Arieșul T.

Tehnofrig — 
Soda, Minaur 

Ind.

SERIA a Vll-a
C.I.L. SighetulUnirea Dej

Mârmației o—0
Dermata Cluj — Dacia Oradea 

4—0 (4—0)
Constructorul Baia Mare — To- 

pitorul Baia Mare 2—3 (0—1)
Someșul Satu Mare 

Vișeu 2—0 (1—0) (s-a 
Negrești)

Bihoreana Marghlta. 
Bistrița 0—0

Chimistul Baia Mare 
Salonta 4—1 (3—1)

C.I.L. Gherla — Victoria Cărei 
0—0

Foresta Năsăud — Dinamo Za
lău 1—1 (0—1)

— Bradul 
jucat la

— Gloria

Metalul

(Corespondenți : T. 
Todoran. V. SAsăranu, V. 
‘ Pașcâlăti, R. Pop. A. 

Nislor).
A. 
D.

Prodan. N. 
ștefan, 

Sabo Si

CLASAMENT

1. Gloria 19 11 5 3 45—13 27
2. Someșul 19 11 4 4 31—13 26
3. Victoria 39 10 5 4 31—16 25
4. C.I.L. Gherla 39 10 5 4 29—15 25
5. C.I.L. Sighet 19 10 4 5 26-17 24
6. Dermata 19 8 6 5 29—15 t2
7. Constructorul 19 10 2 7 28—23 22
8. Unirea 19 8 4 7 33—23 20
9. Bradul 19 10 0 fi 19 — 31 40

10. Chimistul 19 7 3 9 30—28 ’.7
11 Metalul 19 6 3 10 19-35 15
12. Dinamo 19 4 6 9 16—34 14
13. Topitorul 19 5 3 11 18—32 13
14. Foresta 19 4 5 10 18-33 13
15. Bihoreana 19 4 4 11 13—31 12
16. Dacia 19 2 5 12 12—38 9

: Victoria — To-Etapa viitoare „ _______ _
pi torul, C.I.L. Sighet — Dinamo, 
Dacia — Bradul, Constructorul — 
Foresta, Someșul — C.T.L. Gherla, 
Gloria — Dermata, Bihoreana — 
Chimistul, Metalul — Unirea.

SERIA a Vill a

• în cele 20 de etape ale 
campionatului diviziei na
ționale A s-au marcat 428 
de goluri. în etapa dispu
tată duminică s-au înscris 
19 goluri.
• Scorul etapei a XX-a 

s-a înregistrat la Iași (Po
litehnica — C.F.R. 3—0). în 
celelalte partide au fost 
consemnate următoarele 
diferențe la scoruri : de 4 
ori cite un gol (Rapid — 
U.T.A.. Farul — Crișui, Di
namo Buc. — Steagul roșu

• La Bacău, un debu
tant in formația dlnamo- 
vistă, extrema dreaptă Pru- 
teanu, a deschis scorul 
partidei I

o în clasamentul golge- 
tcrilor campionatului divi
ziei naționale A. 
(Rapid) 
mul loc 
urmat 
(Steaua) 
nea — 3
D. Ene (Dinamo Bacău) și

Neagu 
a trecut pe pri- 
cu 14 goluri, fiind 
de T â t a r u II 

— 13 goluri. Voi- 
din 11 m (Steaua),

Mustață
go- 

în seria a Il-a : Kun 
2 din 11 m (Politeh- 
Timișoara) cu 12 go- 
Petrică (Olimpia Ora- 
cu 11 goluri, Dobîndă 
din 11 m (Politehnica

ța) cu 10 goluri,
(Gloria Bîrlad) cu 9 
luri.
I —
nica 
luri, 
dea)
— 2
Timișoara) cu 10 goluri.

0 In cele 19 etape ce au 
avut loc în divizia B s-au 
marcat 762 de goluri (404 
goluri în seria I și 358 in 
seria a Il-a).

U.T.A. 1 522 p (Domide 
147 p), 9. Steaua 1515 p
(Sătmăreanu 
Universitatea 
(Cîmpeanu 
Steagul roșu 
mache 146 p), 
sitâtea Craiova (cu 
mai puțin) 1 460 p 
menco 135 p). 13. 
Cluj 1 447 p (Soos 
14. Politehnica Iași 
(Constantinescu 139 
A.S.A. Tg. Mureș 
(Canlaro 137 p), 16. Crișui

148 
Cluj 
13G 
1 462

12.

10. 
p

11.

P).
1 512

P).
p (Ada- 
U ni rer
un joc 
(Oble- 
C.F.R.

144 p),
1 443 p 
p). 15.

1 380 p

Au mai rămas doar 3 zile 
pînă la închiderea vînzării 
biletelor pentru tradiționala 
tragere LOTO a Primăverii, 
programată la 10 aprilie. O 
nouă ocazie oferită partici- 
panților de a obține valoroa
sele premii care se vor atri
bui în număr NELIMITAT.

Torpedo

Chimica Tîrnăvenl — Medicina 
Tg. Mureș 1—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică — Avîntul 
Reghin 5—1 (2—1)

Tractorul Brașov
Zărneștl 1—0 (1—0)

Viitorul Gheorghieni — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—1 (1—1)

Chimia Or. Victoria — Chimia 
Făgăraș 0—2 (0—1)

Colorom Codlea — Minerul Bă
lan 1—2 (1—1)

Unirea Crlsturu Secuiesc — 
Carpați Brașoy 2—0 (1—0)

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Vitrometan Mediaș 4—0 (2—0)

* OFRE* CIFRE * HERE

Pe lista autoturismelor ce 
se vor atribui la această tra
gere întîlnim următoarele 
mărci : DACIA 1300, DACIA 
1100, MOSKVICI 408, SKO
DA 1000 M.B. și TRABANT 
601.

TRAGEREA
PRIMĂVERII
* la Soto

(Corespondenți : I. Duca», 
Falieiu, Gh. Corcodel, L. Kârda» 
E. Aslan, M. Seceleanu, V. Lo- 
rintzi și A. Pialoga).

și „U“ Cluj — Petrolul) șl 
de 3 ori cîte două goluri 
(Jiul — F.C. Argeș. A.S. 
Armata — Steaua, Dinamo 
Bacău — Universitatea 
Craiova).

a Duminică, cavalerii 
fluierului au primit 2 cali
ficative : 6 dintre ei 
Nițescu, A. Radule, cu, 
Dumitrescu, M. Rotaru, 
Comșa și N. Petriceanu) 
cîte 5 stele, iar do! (A. 
Bentu și S. Mureșan) cite 
3 stele.

(C. 
v. 
o.

Dumitrache — 1 din 11 m 
(Dinamo București) cu 
cite 11 goluri, Dobrin — 2 
din 11 m (F.C. Argeș) 
Oblemerico 
(Univ. 
goluri.
• In 

terilor 
ziei B, 
mul loc se află Tiron (Me
talul Tîrgoviște) și Pană 
(Dunărea Giurgiu) cu cîte 
12 goluri, fiind urmați de 
Cacaman (Portul Constan-

șl
1 din 11 m 

Craiova) pu cile 9

clasamentul golge- 
campionatului dlvi- 
în seria I, pe pri-

• In urma notelor acor
date in această etapă cla
samentul „constanța echi
pelor", după 20 de etape 
se prezintă astfel : 1. RA
PID 1 581 p (LUPESCU 
164 p), 2. F.C. Argeș 1 566 
p (Niculescu 160 p). 3. Jiul 
1 562 p (Stan 145 p), 4.
Petrolul 1 561 p (Dincuță 
148). 5. Dinamo București 
1 544 p (Ghergheli 139 p).
6. Farul 1 529 p (Ștefănescu 
142 p), 7. Dinamo Bacău 
1 524 p (Ghiță 154 p), 8.

(cu un 1oc mal puțin) 
1 327 p (Popovlcl 124).

• Situația in „Trofeul 
Petschowsc'ni" după 20 de 
etape se prezintă în felul 
următor : 1. Petroșani 9,00, 
2. Oradea 8,80, 3. Pitești 
8,44, 4. Ploiești 8,40, 5.
Arad 8,30, 6. Brașov 8,20, 7. 
Constanța 8,09, 8. lași 9,00, 
9. București 7,93, 10. Cluj 
7,75, 11. Craiova 7,11, 12.
Tg. Mureș 6,90, 13. Bacău 
6,40.

De asemenea, vor mai fi 
oferite — tot în număr NELI
MITAT — excursii în U.R.S.S. 
(partea sudică), în JAPONIA 
(vizitarea EXPO ’70) și 
PARIS, în afara premiilor 
valoare variabilă și fixă 
bani.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES Nr. 14 
DIN 1 APRILIE 1970 :

la 
de 
în

Participînd pe bilete 
15 lei aveți șanse mari 
cîștig.

de
de

Extragerea I : Cat. a Il-a :
3.50 variante a 29.740 lei ; a
III- a : 15,00 a 3.470 lei ; a
IV- a : 56,70 a 918 lei ; a V-a :
106.50 a 489
4586.50 a 50

Extragerea
0,30 variante
2.50 a 14.825 
6.177 lei ; D : 
E: 753,90 a
10.491,60 a 20 lei

lei ; a Vl-a : 
lei.
a II-a : Cat. A : 
a 12.354 lei ; B: 
lei:
81.20

100

CLASAMENT

1. Tractorul 19 14 2 3 49— 8 30
2. Chimia F. 19 14 2 3 39-14 30
3. Oltul 19 12 2 5 46-19 26
4. Lemnarul 19 12 0 7 52—27 24
5. Colorom 19 10 3 6 38-26 23
6. Metalul 19 9 2 8 35—28 20
7. Minerul 19 8 4 7 22—24 20
8. Unirea 19 8 3 8 27—37 19
9. Chimica 19 9 0 10 29—24 18

10. Carpați 19 7 4 8 19-23 18
11. Torpedo 19 7 3 9 25-22 17
12. Chimia V. 19 8 1 10 25-28 17
13. Avîntul 19 4 4 11 24—54 12
14. viitorul 19 4 4 11 11—50 12
15. Vitrometan 19 4 3 12 23-45 11
16. Medicina 19 2 3 14 14—49 7

C: 6.00 a 
a 500 lei; 
lei; F !

Etapa viitoare
talul, Oltul _ . .... ............ ..
F. — Lemnarul, Medicina — Trac
torul, Carpați — Viitorul, Avîntul 
— Vitrometan, Colorom — Chimi
ca, Minerul — Unirea.

: Torpedo — Me- 
Chlmla V., Chimia



Meciul secolului
a intrat

U.R.S.S. Echipa Lumii

in istoria șahului

De la trimisul nostru special, Valeriu CHIOSE

De la trimisul nostru special la C. E. de tenis de masă. Constantin COMARNISCHI
rnwin— r -r r ~>iw fimiwT-' - -

Au fost inaugurate probele individuale

BELGRAD, 6 (prin telefon).
— Duminică seară, a 62-a mu
tare a lui Smîslov (Dd2) pu
nea capăt rezistenței disperate 
a lui Olafsson și consemna 
victoria la diferență minimă a 
formației U.R.S.S. în fața Echi
pei Lumii. „Meciul secolului" 
se încheiase, comentariile de- 
abia începuseră. Părerea una
nimă, exprimată aici, se refe
ră în primul rind la ideea ad
mirabilă a organizării unei a- 
semenea competiții și la per
formanța record de a se fi în
făptuit. Șahul mondial a rfști- 
gat imens. El s-a îmbogățit nu 
numai cu 40 de partide (de 
fapt o picătură într-un ocean), 
dar a și demonstrat că prin 
răbdare, diplomație și perse
verență cei mai buni jucători 
ai lumii pot fi adunați laolal
tă, netezlndu-se, astfel, asperi
tățile unor animozități ridicole 
urtieorl — dar explicabile — și 
înli'turîndu-se obstacolele ri
dicate de orgoliile personale, 
totdeauna proprii marilor cam
pioni. Din acest punct de ve
dere. meritul principal revine 
echipVi U.R.S.S. care, într-un 
moment cînd întîlnirea era pe 
punctu I să naufragieze, a dat 
dovadă de o totală bunăvoință, 
acceptîj.nd să se modifice, în 
ajunul meciului, regulamentul 
Iscălit cu mult înainte ; satis- 
făcînd apoi toate pretențiile ri
dicate de Larsen. Fischer sau 
Reshevsky. Petrosian, de pildă, 
a mers ipînă acolo încît a admis 
să facă mal intîi mutarea pe

tablă și după aceea să o scrie 
pe fișă, cumt ceruse Fischer 
(deși toată viața procedase in
vers) ; iar sîmbătă, în ultimul 
tur, a început partida cu două 
ore întîrziere, pentru a respec
ta concepțiile religioase ale ad
versarului său.

Sub aspect sportiv, meciul 
a furnizat o luptă deosebit de 
aspră. Ambele părți au jucat 
cu dîrzenie și ambiție maximă. 
Iată rezultatul tehnic final la 
cele 10 table :

l*/i — Larsen 
0 — Larsen

1 —Fischer 
l'li — Portlsch

1. Spasski
Stein

2. Petrosian
3. Kordnol
4. Polugaevsk! !•/« — Hort
5 Gheller
6. Smtslov 

Smîslov
7. Talmanov
8. Botvinnik
9. Tal

10. Keres

2V, — Gllgorid 
1'/, — Reshevsky
1 — Olafsson 
2>/> — Uhlmann 
2*/> —Matulovicl
2 —Najdorf
3 — Ivkov

201/, - 19*/,

Echipajele poloneze au
dominat prima regată

Pe lacul Siutghtol, în pri
ma regată dotată cu „Cupa 
C.N.U.", la care participă ve- 
liști din Polonia, Bulgaria, 
precum ți de la C.N.U. Bucu
rești, Electrica și Marina 
Constanța, au luat startul 22 
de Finn-uri șl 12 F.D. Vln- 
tul de forța 2—3 a făcut ca 
traseul să fie parcurs după 
circa o oră șl jumătate. Pe 
primele locuri Ia Finn au 
sosit 4 echipaje poloneze, a- 
vtnd în frunte pe 
Rymkievîcz Primul 
sportivii români care 
cut linia de sosire 
Constantin Ivanovici 
— locul 6). urmat de N. O- 
preanu (C.N.U.) și Gh. Nico- 
licioiu (Electrica).

La clasa F.D., pe primele 
trei locuri au sosit tot spor
tivii polonezi, avînd în frun
te pe B. Kromer, Jn timp ce 
campionul nostru, C, Bărbu- 
Iescu, a sosit al 0-lea. Con
cursul continuă.
C. POPA — coresp. principal

Andrei 
dintre 
a tre- 
a fost 
(C.N.U.

Iată șl 
I. 57»—G , 
IV. 5—5. După cum 
deril meciului sînt _____
Keres, care au realizat 3 din 
4 puncte. Premiile de frumu
sețe le-au fost atribuite lui 
Larsen — pentru partida cîști- 
gată la Stein și lui Gheller — 
pentru victoria obținută la Gll- 
gorici.

Constituie rezultatele aces
tui meci o surpriză 7 Pentru 
cei mal mulțl, oblșnulți să-l 
vadă pe șahiștii sovietici Invln- 
glnd la diferențe apreciabile 
in toate competițiile pe echipe, 
așa ar părea. Surprinsă va fl 
și... mașina electronică, ce 
indicase o diferență conforta
bilă (3 p) în favoarea Uniunii 
Sovietice. Realitatea este, însă, 
că în șah s-a petrecut un fe
nomen înregistrat, de altfel, în 
mai toate ramurile sportive 
și anume acela că printr-o 
lege firească a compensațiilor 
se produc periodic egalizări de 
forțe, că o mare performanță 
sau reușită provoacă eferves
cență, declanșează ambiții, în
deamnă la muncă și la cerce
tări creatoare, pentru ca frun
tașii să fie ajunși și chiar în- 
trecuți. Elocvent este faptul 
că Ia primele 4 mese, la care 
au jucat campionul mondial, 
fostul deținător al acestui titlu 
și încă 7 tineri mari maeștri, 
angajați (Erect în lupta pentru

. rezultatele 
■4’/i, II. 6-4,

pe runde :
III. 4—6, 

vedeți, 11- 
Fischer și

supremație, Echipa Lumii 
realizat un scor uimitor: 
101/» —5*/»i! Asta înseamnă că 
alți mari maeștri și-au ridicat 
foarte mult clasa și, acum, bă
tălia pentru a deveni șalange- 
rul lui Spasski se anunță 
foarte interesantă.

Toate acestea ni Ie confirma 
duminică seară marele maestru 
Igor Bondarevski, antrenorul 
echipei U.R.S.S., puțin nemul
țumit de rezultatul final, pe 
care îl aștepta mai categoric, 
dar pe deplin satisfăcut de 
marele spectacol la care asis
tase : „Meciul secolului a in
trat in istoria șahului I Nu 
este numai o simplă constata
re cronologică, ci una pe care 
o consider plină de conținut”. 
Iar dr. Max Euwe, căpitanul 
Echipei Lumii, care va fi pro
babil viitorul președinte al Fe
derației Internaționale de Șah, 
expunea ideea că ,.organizarea 
anuală a unei asemenea tn- 
tîiniri va fi o preocupare ma
joră a F.I.D.E.".
„meciul secolului" 
mult timp, vor fl 
mii de pagini...

Campionul olimpic 
KIpchoge Keino, învingător 
Abiajan.

Concurs atletic

la

MOSCOVA 6 (prin telefon). 
— O zl de pauză, duminică, 
și iată că luni au fost re
luate întrecerile „europene
lor" de tenis de masă. Ur
mează ultimele trei zile de 
întîlniri Individuale pentru 
desemnarea celorlalți 5 deți
nători de titluri. Pînă acum 
au avut loc meciuri în ca
drul probelor de simplu 
(masculin, feminin) șl dublu 
mixt. De subliniat că atît Ia 
băieți cit și la fete au fost 
programate grupe prelimina
rii. De pildă, s-a prevăzut ca 
50 de jucătoare să-și dispute 
calificarea în cadrul a 16 
grupe (de 3), pentru ocu
parea celor 16 locuri libere 
de pe tabloul de 32. Dintre 
românce, Alexandru și Cri- 
șan au figurat direct pe ta
bloul de 32, dar Lesai și Mi- 
halca au trebuit să joace în 
grupe. Aceeași situație și la 
simplu băieți, cu deosebire că 
62 de competitori au fost an
gajați în lupta pentru cele 
16 locuri libere de pe 
bloul de 48.

Primele rezultate ale „in
dividualelor" : simplu (f), ca
lificări : Lesai — Wynia (O- 
landa) 3—2 (—19, 13, —19, 
13, 21), Mihalca — Dom (Lu
xemburg) 3—0 (8, 12, 
Mihalca — Skrivanou 
cia) 3—0 (13, 9, 13) ; 
mixt, tur I: Crișan,
(Cehoslovacia) — Verbinden, 
Bekaert (Belgia) 3—0 (15, 17, 
10), Alexandru, Kolarovlcz 
(Cehoslovacia) — Grișina, 
Vardanian (U.R.S.S.) 3—2
(—15, 18, —14, 14, 17), Mi
halca, Purkart (Franța) — 
Anisimova, Pilosiian (U.R.S.S.)

11), 
(Gre- 
dublu 
Kunz

3—2 (18, —18, 18, —20, 20), 
tur II: Crișan, Kunz — Lo- 
taller, Beleznal (Ungaria) 
3—0, Hernadi, Jonier (Unga
ria) — Mihalca, Purkart 3—0, 
Smekal, Schltlter (Austria) — 
Alexandru, Kolarovic* 3—2 ! 1

Marți se anunță o zl foar- 
diflcllă pentru majorita- 
concurenților : se joacă 
dimineață șl pînă noap- 
tîrzlu, pentru a se ajunge 
nivelul semifinalelor. A-

te
tea
de
tea
Ia
cestea, ca șl finalele la toate 
probele, vor avea loc miercuri 
după-amiază.

OPINII, PRONOSTICURI...

ta

SVETLANA GRINBERG 
(U.R.S.S.): „După bucuria trăi
tă in urma ciștigării titlului 
de campioană a Europei la e- 
chipe, acum gindurile noastre 
se îndreaptă spre probele indi
viduale. Aici, cele mai bune 
șanse mi se pare că le au 
Maria Alexandru, Ilona Vosto- 
va, Zoia Rudnova 
SchBller".

ți Diana

in „Cupa Davis
(zona americană)
în „Cupa Davis" (zona ameri

cană) la tenis an loa mat 
multe întîlniri.

La Sao Paulo, după pri
ma zi. scorul dintre echi
pele Braziliei și statului Chile 
este egal i 1—1. în cea de-a 
doua partidă de simplu, în
treruptă din cauza ploii, Jai
me Fillol (Chile) l-a invins 
cu 6—!, 3—6, 6-1, 4—6, 9—7 
pe Edson Mandarina (Brazi
lia).

După două zile, Columbia 
conduce cu 3—0 tn meciul pe 
care-1 susține Ia Bogota cu 
selecționata Ecuadorului, cali- 
fieîndu-se pentru turul urmă
tor. Perechea Jairo Velasco- 
Ivan Molina a dispus cu 6—2, 
7—5, 1—6, 9—7 de cuplul 
Francisco Guzman — Miguel 
Olvera.

Dar despre 
se va vorbi 
scrise mii și

la Abidjan
ABIDJAN 6 (Agerpres).

Abidjan, atletul kenyan KIpchoge 
Keino a terminat învingător în 
cursa de 5 000 m cu rezultatul 
de 14:06,0. Sprinterul ghanez 
Ahye a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 100 m 
cu timpul de 10,4. In proba de 
110 m garduri, pe primul loc s-a 
clasat francezul Guy Drut, cro
nometrat In 14,0.

ÎNTRE DOEA
(Ungaria) : 
s-au ară-

La SCIIl'TBURI DE NINGI

Jocurile mondiale universitare de iarnă
HELSINKI 6 (Agerpres).— 

în mai multe localități din 
Finlanda au continuat între
cerile Jocurilor mondiale uni
versitare de iarnă. La Rova
niemi, în cadrul concursului 
de patinaj viteză, Valeri Tro-

LA BOX:ClMPIA TURZII
BRATISLAVA 7-3

Duminică, la Cîmpia Tur- 
zii, echipa de box Industria 
sîrmei a învins selecționata 
Bratislaviei cu 7—3. Iată re
zultatele : Anderco b.p, Iu- 
nasz; Otvoș b.p. Vereș (B); 
Filip p.p. Covaci ; Roșea b.ab. 
2 Hladec ; Moraru p.p. Pan- 
tișek (decizie eronată); Bîl- 
dean b.p. Turna; Frînc b.p. 
Csekes; Rusu p.p. Ozvoidik ; 
Burada b.p. Buko ; Iancu b.p. 
Ous (P. TONE A — coresp.).

ițki (U.R.S.S.) a ciștigat pro
ba de 1 500 m cu timpul de 
2:13,0. în proba de 10 000 m, 
pe primul loc s-a clasat pati
natorul sovietio Aleksandr 
Cekulaev, cronometrat In 
16:20,0. - ■ - - - 
1 000 m s-a încheiat cu vic
toria: 
(U.R.S.S).

Proba feminină individuală 
din cadrul'concursului de pa
tinaj artistic (întrecerile se 
desfășoară la Helsinki) a re
venit sportivei maghiare 
Zsuzsa Almassy, cu un total 
de 1 195,6, urmată de Jennie 
Walsh (S.U.A.) — 1 152,1 p și 
Keito Myagawa (Japonia) — 
1 039,1 p. La perechi, pe pri
mul loc s-a clasat cuplul so
vietic Ludmila Smirnova— 
Andrei Suraikin cu 230,3 p.

în turneul de hochei pe 
gheață, echipa U.R.S.S. a ob
ținut două victorii: 7—1 cu 
Elveția și 17—2 cu Japonia. 
Cehoslovacia a dispus cu 4—2 
de Finlanda.

• Pentru prima oară în is
toria campionatelor europene 
și mondiale, Ia finale au 
funcționat și arbitri femei. 
Astfel, meciul Rudnova — 
Vostova, din întîlnirea 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, a 
fost condus de Emilia Kașa- 
nova, o vaporoasă blondă, 
extrem de amabilă, dar șl 
autoritară in același timp. 
Emilia Kașanova locuiește la 
Moscova și este inginer con
structor.

sovietio 
cronometrat

Proba feminină de

Ninei Statkievici

• Federația Iugoslavă de 
tenis de masă Include o co
misie tehnică avînd ca atri
buții și alcătuirea echipelor 
reprezentative. Cu o majo
ritate de un vot, membrii 
acestei comisii, prezenți la 
C.E., au preferat pe Karaka- 
sievici în locul Iul Stipancici, 
pentru finala cu Suedia.

FERENC SIDO 
„Sportivele sovietice 
tat net mai bune declt adver
sarele lor. Cred ci doar ro
mâncele le-ar fi putut face 
față. Pe de altă parte, nu-ml 
explic căderea totală a fostei 
campioane continentale, for
mația feminini a R.F. a Ger
maniei. La băieți, Suedia a 
ciștigat, dar la ora actuală 
încă trei echipe pot emite 
pretenții la titlu: Iugoslavia, 
U.R.S.S. și Ungaria. In partida 
noastră cu suedezii, Bbrszei a 
avut 5 mecibaluri la Alser (I), 
dar a pierdut. Nu știu, altfel, 
dacă Johansson și colegii lui 
ar mai fi ajuns în finală. Sur
prinzătoare — scăderea ma
nifestată și locurile pierdute de 
Cehoslovacia, R.F. a Germa
niei și Anglia. Pentru „indivi
duale" îmi apar două favorite 
la simplu fete: Rudnova și 
Vostova. La băieți, este ex
trem de dificil de dat un pro
nostic. Sint vreo 12 aspiranți. 
Dar trebuie spus că Surbek, 
ScMller, Johansson și Gomoz
kov au avut o evoluție slabă 
la echipe, ața că..."

Primul pornea mare favorit}, 
ți pe drept. Dar Bengtsson, 
încurajat frenetic de public, s-a 
întrecut pe sine. Jucătorii iu
goslavi s-au enervat și, in 
sfirșit, victoria a fost de par
tea noastră".

KAITAK ATAN ASIAN 
(U.R.S.S., vicearbltru principal) 1 
„întrecerea decisivă feminină 
n-a ridicat probleme deosebite 
și nu s-a situat la nivelul spec
tacular al finalei masculine 
care a ținut miile de specta
tori cu răsuflarea întretăiată! 
Iugoslavia a fost la un pas de 
o mare izbîndă, datorită jo
cului superb al lui Karakasle- 
vicl ți al lui Korpa. Visul ju
cătorilor iugoslavi a fost însă 
spulberat de tînărul suedez' 
Bengtsson, pe care tl socotesc 
eroul tntilnirii și care mi se 
pare că reprezintă o nouă stea 
pe firmamentul tenisului d« 
masă continental. In zilele ur
mătoare mă aștept la o luptă 
acerbă pentru titlurile iridivi- 
duale. Un cuvtnt greu vor avea 
suedezii, 
goslavii 
U.R.S.S., 
mânia'1.

ungurii, sovieticii, iu
ți jucătoarei» din 
Cehoslovacia ți Ro-

FIGURI DE BOXERI

• La festivitatea de pre-- 
miere a ciștigătoarelor pe e- 
chipe, din partea Federației 
române trofeul cucerit de 
reprezentativa feminină a 
U.R.S.S. a fost oferit acesteia 
de tovarășul Sever Dăneț, se
cretarul general ai forului 
nostru de resort, iar cel 
masculin, ciștigat de echipa 
Suediei, de tov. Ede Haran- 
gozo, președintele federației 
maghiare de specialitate.

LULU IIAMMERLUND (că
pitanul reprezentativelor Sue
diei): „Teamul nostru masculin 
conta pînă acum doar pe doi 
oameni de bază, Johansson și 
Alser. De data aceasta am a- 
vut o adevărată echipă, bene- 
sicilnd de aportul tuturor ce
lor trei jucători, printre vede
tele amintite intercalîndu-se și 
juniorul Stelan Bengtsson. Mo
mentul psihologic al întregii 
intilniri l-a constituit meciul 
Korpa — Bengtsson. BASCUL

1 « F'

Campionatele naționale
în țările europene

înaintașul Peter Osgood 
fotbalistic din Anglia. Jucătorul

marea revelație a actualului sezon 
_ . . . de la Chelsea este Inclus In lotul pentru

Mexic șl Alt rtamsey Ișl pune mari speranțe In el.

Palmaresul finalistelor la „El Mundial ’70

CAMPION Al EDROPII

Concursuri de natație
la Kecskemât
și Dortmund

Nlcicînd pînă acum, înain
tea unui turneu final 
campionatului mondial, 
s-au desfășurat atîtea me
ciuri cîte au avut loc 
cest an. înaintea ediției 
cane. Dar recordul va 
necontenit pentru că 
la 31 mal sînt prevăzute alte 
zeci de partide amicale.

Iată cum se prezintă, pînă 
în prezent bilanțul finalis
telor din acest an ;

al 
nu

în a- 
mexi- 
crește 

pînă

GRUPA C

ANGLIA cu Olanda 0—0 
(a), Belgia 3—1 (d).

BRAZILIA cu Argentina 
0—2 (a) gi 2—1 (a). Cliile 
5—0 (a).

CEHOSLOVACIA (o selec
ționată din care au lipsit 
mal multi titulari) cu Uru
guay 2—2 (dl. Peru 2—0 (d).

ROMANIA cu Peru 1—1 
(<D.

va Juca la Stuttgart, cea a 
Cehoslovaciei va întîlni la 12 
aprilie, La Viena, selecționata 
Austriei, Argentina va juca 
cu Brazilia etc.

• în paranteze: a (acasă), 
d (deplasare).

BELGIA. — Scorul etapei 
a 28-a a fost realizat de for
mația F. C. Bruges, învingă
toare cu 8—0 în fața echipei 
La Gantoise. Alte rezultate i 
Racing White — St. Gilloise 
2—0 ; Beveren — Crossing 
0—0; Anderlecht — F. C. 
Ltege 2—0 ; Beeringen — Os
tende 2—0 ; Standard Ltege
— St. Trond 2—0 ; Charleroi
— Waregen 3—1 ; Lierse — 
Beerschot 2—1. în clasament 
conduce Standard Liăge cu 
45 p, urmată de F.C. Bruges
— 40 p.

SPANIA. — în partida 
derby, Atletico Bilbao a în
vins pe teren propriu cu sco
rul de 2—0 formația Atletico 
Madrid. Alte rezultate i Pon- 
tevedra — Valencia 0—1 ; 
Real Madrid — Mallorca 
I—1 ; F. C. Barcelona — Sa
ragossa 4—2 ; Elche — Gra
nada 1—0 ; Real Socledad — 
Sevilla 0—0 ; Las Palmas — 
Sabadell I—0. După 28 de 
etape, în clasament conduce 
Atletico Bilbao cu 39 p, ur
mată de Atletico Madrid — 
38 p, F, C. Barcelona — 34 
p etc,

PORTUGALIA. — (etapa a 
24-a) i Varzim — F. C. Por-

a

Cu 8 participări și cu ce! mai mare număr

La Kecskemet au Inert sfîr- 
șit întrecerile concursului in
ternațional de natație, la «are 
au participat sportivi din mai 
multe țări europene.

în ultima zi a competiției, 
înotătorul englez Mills a riș
ti gat proba de 200 m fluture 
cu timpul de 2il4,3, iar ma
ghiarul Borloy a terminat în
vingător în proba de 209 m 
spate eu performanța de 
2:15,4. în proba feminină de 
800 m liber, sportiva maghia
ră Eckel a stabilit un nou re
cord al țării sale ou 10:17,4. 
Alte rezultatei masculini 209 
m mixti Szentirmai (Ungaria) 
Btl7,2, feminini 200 
ture i Strnbing 
— 2i38,4.
[

GRUPA A GRUPA D

m fia-
(R.D.G.)

w
La Dertmnnă, ta 

campionate!» Internaționale 
de natația ale R.F a Germa* 
niei, înotătoare® reet-germană 
Uta Fremmate» a terminal 
învingătoare ta proba de 199 
m bras, eu timpul de lit8,t. 
Proba masculină de 199 m 
spate a fost etștigșrtă de Rn- 
dolf Frings (R.F. a Germa
niei) in !i#2,6. Alte rezultatei 
400 m liber feminini Ursula 
Rohmer (R.F. a Germaniei) 
— 4:47,8; 409 m liber masce- 
llni Werner Lampe (R .F. a 
Germaniei) — 4il8,6.

cadrul

U.R.S.S, cu Peru 9—9 (d) 
și 2—0 (d). Salvador 2—9 (d). 
Mexic 0—0 (d).

MEXIC cu Bulgaria 1—1 (a) 
Si 2—9 (a), Suedia 8—( 
Si 0—1 (a), U.R.S.S. 0—1 
Peru 1—0 (d), 0—1 (d), 
(a) si 3—3 (a).

BELGIA cu Anglia 
(a).

SALVADOR cu Costa 
9—2 (d), U.R.S.S. 9—2

GRUPA B

cu

3—1

1—3

Rica 
(a).

o selecțio- 
(2—2 (a).

URUGUAY cu 
nată cehoslovacă

ITALIA cu Spania 2—2 (d).
SUEDIA cu Mexic 0—0 (d) 

81 1-9 (d).
ISRAEL cu Olanda 9—1 

(a). Etiopia 5—1 fi 1—1 (d).

R.F. a GERMANIEI 
Spania 0—2 (d).

PERU cu Rom&nia 1—1
(a), o selecționată cehoslova
că 9—2 (a), U.R.S.S. 0—0 (a) 
Si 0—2 (a), Bulgaria 5—3 (a), 
Mexio 8—1 (a), 1—0 (d), 
(d) si 3—3 (d).

BULGARIA cu Mexic 
și 0—2 (d), Peru 3—5

MAROC nu a susținut 
un meci inter-țări.

De altfel, în tabelul de 
•us nu sînt incluse meciurile 
de verificare susținute 
compania unor echipe 
club sau selecționate de ora
șe, ci numai partidele inter- 
țări din acest an. Săptămîna 
aceasta au loc alte jocuri im
portante. Echipa României

1—3

1—1
(d). 
nici

mal

în 
de

Brazilia și Uruguay—învingătoare
• selecțlonstă braziliană • 

susținut la Manaus tu med 
de verificare cu 
tulul Amazonia, 
bill! au abținut 
scorul de 4—1', 
patru goluri ale 
lor fiind marcate de atacan
tul central Dario. în acest 
loc, echipa Braziliei a avut 
următoarea componentă 5 

Leao-Ze Maria, Piazza, Joel,

echipa sta- 
Selecționa- 

victoria cu 
toate cele 

învingători-

Ze Carlos, Catita, Rogerlo, 
Diroeu Lopes. Tostao, Dario, 
Sdn.

★
Uruguayulul a sus- 
mecl de verificare 

Alegre (Brazilia) cu

Echipa 
tlnut un 
la Porto 
o selecționată locală. Fotba
liștii uruguayenl au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul marcat de 
Ramon Barreto.

de puncte, Brazilia se află pe primul loc
Nu m«l puțin de 39 de țări au luat etartul in turneele finale ale 

campionatelor mondiale programate pînă acum. Un clasament al celor 
39 de formații, alcătuit în baza punctelor realizate, nu este lipsit de 
Interes. In clasamentul de mal jos, numele formațiilor calificate in 
turneul final din Mexic este scris cu alte caractere de literă. * --------
teze, numărul participărilor, precum șl anii in care formația 
a fost prezentă In turneul final.

BRAZILIA (8; 1930, 34, 38, 51
R. F. A GERMANIEI (4; 54, 5 
Ungaria (6; 34, 38, 54, 58, 62, 
URUGUAY (5; 30, 50, 54, 62, 
ITALIA (6; 34, 38, 50. 54, 62, 
ANGLIA (5; 50, 54, 58, 62. 66 
Iugoslavia (5; 30, 50, 54. 58. 
CEHOSLOVACIA (5; 34, 38, 
U.R.S.S. (3; 58, 62, 66) 
Argentina (5; 30, 34, 58, 82, 
SUEDIA (4; 34, 38, 54, 58) 
Chile (4; 30, 50, 62, W) 
Spania (4; 34. 50, 62, 66) 
Franța (6; 30, 34, 38, 54, 58, 
Austria (3; 34, 54, 58) 
Portugalia (1; 66) 
Elveția (6; 34, 38, 50, 54, 62, Ș( 
Germania (2; 34, 38) 
Paraguay (3; 30, 50, 58)
S. U.A. (3; 30, 34, 50) 
Tara Galilor fl; 58) 
Irl. de Nord (1; 58) 
MEXIC (6; 30, 50, 54, B8, 62, 60) 
Cuba O; 38)
R.P.D. Coreeană (1; Ș0) 
ROMANIA (3; 30, 34, 38) 
Turcia (1; 54) 
Columbia (1; 62) 
Scoția (2; 54, 58) 
BELGIA (4-, 30, 34, 38, 54) 
BULGARIA (2; «2, 68) 
Polonia (1; 38) 
Norvegia (1: 38) 
Egipt (1: 34) 
India (1: 38) 
PERU (1; 30) 
Olanda (2; 34, 38) 
Coreea de Sud (1: 54) 
Bolivia (2: 30, 50)

• Israel, Salvador șl Maroc vor fl acum pentru prima oară prezente 
în turneul flnal.

în paran- 
respectivă

6
7
7
5

50, 54^ 58, 62, 66) 32 20 5 7 84—43 45
58, 62, 66) 22 13 4 5 56—37 30
i. 66) 23 13 2 8 70—34 28
, 66) 20 12 3 5 52—28 27
, 66) 20 12 2 6 38—22 26
6) 20 8 6 6 30—24 22
62) 19 9 3 7 33—27 21
54, 58,, 62) 19 8 3 8 30—29 19

15 8 2 5 24—19 18
66) 16 8 2 6 31—27 18

16 8 2 6 38—35 18
15 7 1 7 22—22 15
15 6 3 6 20—23 15

66) 17 7 1 9 38—33 15
12 6 1 5 26—26 13

6 5 0 1 14— 6 12
56) 18 5 2 11 28—44 12

3
2

1
2

3 0
1 3

2
3
4
1

7
8
6
5

to 0—2 ; Benfica — Barrel- 
rense 3—0 ; Guimaraes — To- 
mar 2—1 ; Belenenses — Se- 
tubal 1—0 ; Academica — 
Braga 0—1; C.U.F. — Spor
ting 1—3 ; Boavista — Lei- 
xoes 3—2. Clasament: 1.
Sporting Lisabona — 42 p, 
2. Benfica — 34 p ; 3. Setu- 
bal — 32 p etc.

ELVEȚIA. — F. C. Basel
— Young Boys 3—1 ; Bienne
— Bellinzona 2—2 ; Grasshop
pers ZUrich — St. Gall 2—0; 
Fribourg — Lausanne 1—1 ; 
Lugano — Wettingen 4—0 ; 
Servette Geneva — Chaux de 
Fonds 3—2 ; Winterthur — 
F. C. Ziirich 3—2. în clasa
ment conduce Grasshoppers 
Ztirich cu 23 p (din 18 jocuri), 
urmată de F. C. Zurich 
22 d (din 16 meciuri).

CEHOSLOVACIA (etapa 
23-a). — Bohemians Praga
V.S.S. Kosice 2—3; Sonp 
Kladno — Dukla Praga 0—0; 
Jednota Trencin — Banik Os
trava 2—1 ; Lokomotiv Kosi
ce — Spartak Trnava I—0 ; 
Slovan Bratislava — S.K.L.O. 
Union Teplice 3—0 ; T. E. 
Gottwaldov — Slavia Praga 
2—1; Tatran Preșov — Inter 
Bratislava 1—1 ; Sparta Praga
— Z.V.L. Jilina 2—0. Pe pri
mul loc în clasament se află 
echipa Slovan Bratislava cu 
34 de p, urmată de Spartak 
Trnava — 32 p, Sparta Pra
ga — 28 p, etc.

AUSTRIA. — Două meciuri 
restanță, ambele încheiate la 
egalitate I F. C. Dornbim — 
Vost Linz 0—0 : Austria Kla
genfurt — Wattens 0—0. 
După 21 de etape, în clasa
ment continuă să conducă 
Austria Viena cu 35 p.

UNGARIA (etapa a 6-a). — 
grupa A : Vasas — Ujpesti 
Dozsa 1—3 ; M.T.K. — Dios- 
gy6r 3—1 ; Komlo — Video
ton 3—0 ; grupa B : Szom- 
bathely — Pecs 3—1 ; Saigo- 
tarjan — Csepel 1’—0 ; Fe- 
rencvaros — Honved 1—0. în 
clasament conduc Ujpesti 
Dozsa cu 10 p (în grupa A) 
și Ferencvaros cu 10 p (în 
grupa B).

Așadar, spaniolul Jose ManueJ 
Ibar „Urtaln", Idolul discutat ș» 
controversat din ultimele caso 
luni, a devenit campion al Eu
ropei, spre satisfacția milioane
lor de susținători al „arte! no
bile" din țara sa. „Urtaln" nu 
este un colos (88 kg), de talia 
regretatului Italian Primo Car- 
nera, nu poartă părul tuns scurt 
ca o bidinea, nu are nasul tur
tit de „contre" șl nld urechi de 
conopidă ca majoritatea profesio
niștilor, care au suferit sau au 
fost surclasați In „careul magic". 
El are aspectul unul sportiv 
simpatic, elegant, lucid șl tn 
același timp foarte comunicativ.

In actuala situație a boxului 
european „pro", care se află 
fără Îndoială tn declin, boxerul 
basc a apărut ca un fenomen. 
Aceasta pentru că In scurta sa 
carieră, care numără 25 de me
ciuri ctștlgate Înainte de limită, 
a Impresionat doar prin punchul 
său... betonat. Pentru prima oară 
In cariera sa sportivă, acum ct- 
teva zile. Jose a trebuit să lupte 
7 reprize pentru a-1 smulge cen
tura modestului Peter Welland. 
Pînă atunci, Înaintea acest ti 
meci, „Urtaln" clștigase majori
tatea partidelor tn 2 sau 3 re
prize, Campionul basc, care este 
poreclit „Urtaln" (poreclă dată 
de tatăl său, care lucra la o 
fermă astfel numită), a Început 
să practice boxul la vtreta de 
25 de ani (6 februarie 1968). El 
a fost descoperit de un restaura
tor din San Sebastian, care pur 
șl simplu a fost impresionat de 
forța de Guliver a fostului pie
trar. In același an a disputat 
trei meciuri ca amator, pe care 
le-a ciștigat prin k.o. și a tre
cut Imediat la „pro". „Urtaln" șl-a 
făcut debutul Internațional la 
Paris, lnvlnglndu-1 în numai 21 
de secunde pe Marius Sappe. Iti 

. ' ' ' a
obținut k.o.-ul In fața unor bo- 

pe

întllnlrile următoare, „Urlain'

xeri mal puțin cunoscuțl 
plan Internațional, ca de pildă 
Hubert, Peyre, Velasco, Banks, 
Bruce, Petersen, Jones și alții, 
care au încheiat partidele ră~ 
mînînd la podea In poziție ori
zontală. Antrenorul Italian Casa
ției, care operează in ringurile 
spaniole, l-a pregătit sistematic, 
In ultimul timp, îmbunătățindu-i 
tehnica. La început, Casadel n-a 
avut încredere In „Urtaln", Insă 
mal tîrzlu și-a dat seama că are 
tn antrenament un boxer capa
bil să-1 refacă financiar. „Urtaln" 
devine campion european. In lip
sa unor vedete de necontestat : 
Mildenberger (R. F. a Germa
niei), care a pus mănușile tn 
cui, Tcmasonl (italia), bolnav 
și decepționat, șl Henry Cooper 
(Anglia), bătrînul vulpoi din 
Londra, care la 36 de ani șl-a 
făcut o semnificativă reintrare. 
„Teroarea" ringurilor din Spa
nia, cum mal este denumit „Ur
taln". trebuie Insă să confirme 
valoarea sa, pe care unii spe
cialiști, -- ------- - . . .
declină, 
fler și 
asaltul 
obține 
versa Oceanul pentru a se răful 
pe un ring american cu dețină
torul centurii de diamante, cam
pionul mondial Joe Frazier.

Paul OCHIALBI

trebuie însă
Pe

pe bună dreptate, o mal 
Bascul cu pumni de 

brațe de oțel va suferi 
Iul Cooper șl dacă va 
verdictul, atunci va tra-

Tiparul I I. f. .Informația*, at>. Btezolaon 83—89, București

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
14—12
12—19 
12—21
4— 4

5 2 1 2 6—10 5
17 1 3 13 13—46 5

3 1 1 1 5—12 3
4 1 1 2 fr- 9 3
5 1 1 3 8—12 3
3 1 0 2 10—11 2
3 0 1 2 5—11 1
S 0 1 4 6-14 1
6 0 1 5 8—20 1
6 0 1 5 2—15 1
1 0 0 1 5— 8 0
1 0 0 1 1— 2 0
1 0 0 1 2— 4 0
1 0 0 1 0— 6 0
2 0 0 2 1— 4 0
2 0 0 2 2— 6 0
2 0 0 2 0—16 0
3 0 0 3 0—16 0

ediție a tra
cici iste „Tu- 
revenit spor- 
Eric Leman, 
distanța de 

6h 
ocu-

Cea de a 64-a 
diționalei curse 
rul Flandreî'* a 
tivului belgian 
cronometrat pe 
268 km cu timpul de 
29,00 Eddy Merckx a 
pat locul trei, la o secundă de 
învingător.■
După 14 runde, in turneul 
internațional masculin de șah 
de la Sarajevo conduc Par
ma și Liubojevici (ambii Iu
goslavia) cu cîte 9 p, urmați 
de Antoșin (U.R.S.S.) 8>/, p,

Tringov (Bulgaria) 8’/2 p,
Pianinei (Iugoslavia) 8 p (1), 
BenkO (S.U.A.) 8 p.

Competiția automobilistică 
desfășurată pe circuitul de la 
Pau a fost cîștlgată de Jo
chen Rindt, care pe „Lotus" 
a parcurs 193,200 km în lh 
33:37,8 (medie orară 123,810 
km).

La Hiiversum (Olanda), tn 
preliminariile „Cupei Națiu
nilor — F.I.R.A." ia rugby: 
Olanda — Portugalia 9—9.


