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DELEGAȚIA CONDUSĂ
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A PLECAT LA MOSCOVA
Luni a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Moscova, 
delegația condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., va participa la 
manifestările prilejuite de 
sărbătorirea centenarului 
nașterii lui Vladimir . Ilici 
Lenin.

Din delegație fac parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per- 
menent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Carol Kiraly, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., 
Constantin Pîrvulescu, mem
bru al Comisiei centrale de 
revizie a P.C.R., vechi mili
tant al mișcării muncito

rești din țara noastră, pre
cum și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți 
tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali, ofițeri su
periori.

Au fost de față V.S. Tiku- 
nov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, și "membri 
ai ambasadei.

Numeroși bucureșten’, ve-

niți pe aeroport, au salutat 
cu multă căldură pe condu
cătorii de partid și de stat.

★
în aceeași zi, delegația a 

sosit la Moscova.
La aeroportul Vnukovo, de

legația a fost întimpinată de 
conducători de partid și de 
stat din U.R.S.S.

îndată după sosire, la re
ședința rezervată oaspeților 
români, Piotr Șelest, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina, 
a îr.mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și membrilor de
legației, în numele C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietu
lui Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., medalia 
jubiliară instituită cu prile
jul centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin.

(Agerpres)

Miercuri, la Dinamo

Astăzi, începînd de la orele 
16,30, pe stadionul Construc
torul se va disputa partida 
internațională de rugby din
tre echipele Constructorul și 
Nada Split (Iugoslavia).

Campionatul național de handbal masculin programează miercuri 
după amiază, la ora 17, pe terenul din parcul sportiv Dinamo, una din
tre cele mai atractive partide ale sale : STEAUA — DINAMO. Este, de 
fapt, derbyul turului de... toamnă. După cum se știe, in vederea asi
gurării condițiilor necesare pentru pregătirea echipei naționale in ve
derea campionatelor mondiale, campionatul masculin s-a Întrerupt 
înainte de încheierea primului tur. Este motivul pentru care vom asis
ta in această primăvară la ambele partide in aer liber dintre cele două 
echipe fruntașe ale handbalului nostru. Așadar, rețineți : miercuri ii 
vom putea vedea la Dinamo pe majoritatea campionilor mondiali !
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LOTURILE DE FOTBAL ALE FRANȚEI 
PENTRU PARTIDELE CU ROMÂNIA

PARIS 20 (Agerpres). —
17 Jucători în vederea meciului

Georges Boulogne, antrenorul echipei de fotbal a Franței, a selecționat 
cu echipa României, care după cum se știe va avea loc la 28 aprilie la 

Paris. Selecționabilii au fost convocați pentru 23 aprilie în localitatea Deauville. Iată componența lo
tului : Carnus, Fouche, — portari; Djorkaeff, Rosta gni, Bosquier, Novi, Lemerre — fundași; Michel, 
Broissart, Huck, — mijlocași; Bras, Loubet, Revclli, G. Lech, Chicsa, Molitor, Bereta — înaintași.

Pentru jocul de la București, dintre echipele de tineret ale celor două țări, antrenorul Boulogne 
s-a oprit asupra următorului lot : Rigoni, Baratelli -- portari, Osman, Rio, Vanucci, Maccagno, Bauda — 
fundași, Camerini, Eo, Mezy — mijlocași, Floch, Gal lice, Larque, Parizon, Dellamore, Vacher — înaintași. 
(Vanucci și Mezy au făcut parte din prima garnitură în meciul cu Bulgaria).
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Masa rotundă ,, SPORTUL" — F.R.T.A.
„O potecă prea strimtă pentru turismul de masă

ÎN LIPSA UNEI COLABORĂRI EFICIENTE
CINE SE OCUPĂ DE TURISMUL DE MASĂ ?

DR. C. LUPU : Condițiile în 
care se practică, astăzi, turis
mul sînt superioare celor de 
acum 10—20 de ani. Baza ma
terială pentru practicarea tu
rismului, mai ales cea din zo
na litoralului, a fost mult dez
voltată in anii acestui regim. 
Au fost, de asemenea, extinse 
posibilitățile de acces in mun
te, posibilitățile de vizitare a 
oralelor, cele de a atrage ti
neretul — îndeosebi pionierii — 
și de a-i da condiții de a prac
tica turismul. Dovada cea mai 
palpabilă, în acest sens, o con
stituie num'ărul mare de tu
riști înregistrat de statistici. 
Această dezvoltare este, indis
cutabil, urmarea firească a a- 
tenției ce se acordă în socie
tatea noastră tuturor activi-

tăților care au ca scop lărgi
rea orizontului cultural, crea
rea unei legături trainice între 
noi și acest pămînt, vatra stră
moșilor noștri, asigurarea u- 
nui repaos activ plăcut si 
eficace.

Se constată, însă, o discre
panță între ceea ce ar trebui 
să se facă în acest domeniu 
și ce se realizează de fapt. 
Bazîndu-mă pe o experiență 
personală de două decenii, con- 
sultîndu-mă cu o serie de tu
riști pasionați, luînd act de 
opiniile exprimate, cu alte o- 
cazii, în presa noastră (Scin- 
teia, Munca, Sportul, ziarele 
locale), cred că, intr-adevăr, 
este necesar ca activitatea tu
ristică internă, cea care are ca 
principal obiectiv antrenarea
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Liubov Burda, campioana absoluta pe 196» a Uniunii Sovietice, a 
(ost, fără îndoială, cea mal strălucitoare «tea pe firmamentul Interna
ționalelor noastre. TInăra gimnastă a confirmat Încă o dată înalta clasă 
a gimnasticii sovietice, oferind spectatorilor prezenți in cele trei zile de 
concurs ln sala Floreasca exerciții de ireproșabilă ținută tehnică șl 
acrobatică. . _ . . _

Iat-o evolutnd la sărituri, aparat la care, in concursul de duminică, 
a fost notată cu 8,50, notă care i-a asigurat locul L

Foto I TH, MACARSCH1

maselor largi in excursii sim
ple, in drumeții, SA FIE CON
DUSA DE UN ORGANISM 
SPECIAL, sub forma unei aso
ciații sau a unui club turistic 
central cu filiale in toate ju
dețele și orașele.

Asigurindu-se membrilor a- 
cestei asociații anumite priori
tăți și reduceri (la cazare, 
transport) cred că se va reuși 
formarea unui organism viabil, 
puternic, capabil să contribuie 
la dezvoltarea bazei materiale 
a turismului, la educația turiș
tilor in spiritul unei profunde 
dragoste de țară. Unei ase
menea asociații i-ar reveni — 
printre altele — sarcina orga
nizării unor școli pentru for
marea cabanierilor, pentru for
marea ghizilor turistici.

A. KAHANE : Fără îndoia
lă O.N.T. a făcut mult pen
tru promovarea turismului, în 
general. — ■ •
privește 
CESTA
BLEMĂ _____  ... ____
FI REZOLVATA SATISFĂCĂ
TOR DECÎT DE UN ORGA
NISM FARA SCOP LUCRA
TIV. Nici chiar federația de 
turism-alpinism nu poate asi
gura o largă activitate de dru
meție. Turismul de masă are 
nevoie de un organism pro
priu care, sint convins, se va 
bucura de o mare popularitate. 
îmi amintesc că în 1959, cînd 
urma să se constituie Asocia
ția turiștilor, la Craiova — 
oraș fără tradiție tn acest do
meniu — s-au primit, Intr-o

Spectaculoasa robinsonadă a lui Moldovan, portarul echipei „U“ Cluj, s-a dovedit inutilă. Mingea lovită năpraznic de 
Dembrovschi (U.T.A.) va poposi in poarta clujenilor. 1—0... Foto : A. NEAGL

Comentariul etapei

FRICA DE GOL
Indiscutabil mai valoroasă 

decît precedentele — deși

MECIUL 
FRANȚA

9

ROMÂNIA,.
LA RADIO

Jocul internațional de fotbal 
— * • seFranța — România, care 

dispută la Paris marți 28 
aprilie, va fi transmis 
direct de posturile noastre de 
radio, oe la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului).

Crainic-reporter : Cristian
Țopescu.

ln

este încă prea puțin — ul
tima etapă din mini-returul 
campionatului de fotbal ne-a 
furnizat o surpriză de zile 
mari : echipele în deplasare 
au jucat ofensiv! Mai mult 
chiar decît s-ar fi putut spe
ra...

Am asistat la ceea ce am 
putea numi eliberarea de ■ 
complexul deplasării, adică 
un fenomen de emancipare 
psihologică a fotbaliștilor 
noștri cînd joacă pe alte te
renuri decît cele propriii, fapt 
foarte promițător și pozitiv, 
anunțînd intrarea într-o fază 
de maturitate, mult aștep
tată.

Cum s-ar spune, echipele 
noastre de club încep să joa-

ce pe teren „străin" cu cal
mul și curajul echipei națio
nale, care de la Wembley în
coace s-a descotorosit de trac.

Asta este foarte bine.
Rezultatul a fost că din

cele 8 formații care au călă
torit cu trenul, două au ob-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinir  i

ținut victorii clare, prin scor 
și mai ales prin joc (Steaua 
la Iași si U.T.A. la Cluj), iar 
două cite un prețios meci

Petre STEINBACH

(Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPA DE POLO A IUGOSLAVIEI, LA BUCUREȘTI
Echipa de polo pe apă a Iugoslaviei, campioana 

olimpica în Mexic, va sosi vineri la București.
Poloiștii iugoslavi se vor antrena în compania ju

cătorilor români cu care vor susține, la sfîrșitul săptă- 
mînii, două jocuri oficiale.

NUMEȘTEL i

i
T i

i

i
i

înece amarul
sau sâ apuce drumul 
tru că a

CUM VREI...
« 
i

Absent la naționalele de anul trecut, datorită unui accident, Șt. Stingu are cele mai 
■ zile, titlul de campion al greilor Ia lupte libere. Iată-1 

imparabil.
_ I •

mari șanse de a cuceri, în aceste 
dueîndu-și adversarul într-un tuș

Începînd de azi, in sala Floreasca

FINALELE CAMPIONATELOR
Totuși, in ceea ce 

turismul de masă, A- 
CONSTITUIE O PRO-

CARE NU POATE

(Continuare în pag. a 2-a)

NAȚIONALE DE LUPTE
® La primul start

începînd de azi, sala Flo
reasca din Capitală va fi 
gazda celor mai importante 
competiții interne de lupte 
— FINALELE CAMPIONA
TELOR NAȚIONALE DE 
SENIORI. Mai întîi intră în 
competiție specialiștii lup
telor libere.

Pentru cele 10 titluri de 
campioni ai țării pe 1970 
se vor întrece un nutmăr 
record de concurenți — 
APROAPE 300.

în cele cinci 
eșalonate pe trei 
putea urmări, pe 
mal buni „liberiști", 
ponențl ai loturilor națio-

reuniuni, 
zile, vom 
lingă cel 

com-

aproape 300 de concurenfi
nale, și o serie de tineri 
luptători, dornici de afir
mare.

Printre favoriți se numă
ră, în primul rînd, SPOR
TIVII CARE IN TOAMNA 
ANULUI TRECUT AU O- 
CUPAT VALOROSUL LOC 
TREI PE NAȚIUNI LA 
CAMPIONATELE EURO

PENE. Dintre ei amintim pe 
medaliații Petre Coman 
(Steaua) — argint la cat. 

62 kg, A. Balogh (Olimpia 
Satu Mare) — argint la cat. 
90 kg, P. Cemău (C.F.R. 
Timișoara) — bronz la cat. 

52 kg, precum șl pe cei 
clasați printre primii șase

rei terenuri au fost suspen
date în acest campionat.— 
Giulești, Bacău, Tg. Mureș, 
trei echipe private de dreptul 
de a evolua pe teren propriu, 
mii de suporteri obligați să-și 
------ 1 în fața televizoarelor, 
ipuce drumul „pribegiei", pen- 
Iți concetățeni, pare-se împă

timit! în rele, uitaseră legea nescrisă 
a simpatiei pentru o echipă care re
clamă, la loc de cinste, sportivitatea 
și civilitatea.

Iar peste tabloul caravanei de su
porteri vinovați, care s-au tălăzuit 
peste nisipurile mișcătoare ale unei 
etici de deșert, înfometați de victorii 
cu orice preț, însetați de conflicte 
artificial create, imaginația ne-a supra- 

„Bobby" 
spatele 

ochi nu-

1
I

i
ipus silueta masivă a acelui 

britanic, impasibil, întors cu 
spre spectacolul din teren, cu 
mai pe fans.

Pentru acest păzitor plătit 
singurul spectacol agreabil, 
satisfacții ale acelor minute le consti
tuie buna cuviință a tribunelor, înțelege
rea și gradul ei de civilitate.

Și de ce n-am plăsmui în noi înșine, 
suporteri mărturisiți sau nu ai vreunei 
echipe, un păzitor neplătit, dar hrănit 
cu pasiune cinstită, cu obiectivitate și 
bun simf, apt să vegheze asupra pro
priului nostru comportament, dar și 
asupra celui al vecinului fată de ma
nifestarea sportivă din arenă. Să fie, 
acesta, ochiul întors spre zonăle noastre 
interioare, desprins ae ceea ce voim 
să vedem și poate nu se realizează, 
desprins de gînduri preconcepute, de 
porniri primitive.

Numește-I cum vrei, stimate suporter, 
poate conștiinfă, dacă nu crezi că e 
prea pretențios spus, dar nu-l alunga, 
nu-l prigoni, nu-i face procese de in
tenții, căci trebuie să ființeze. Și pri- 

Imul care se va bucura atunci cînd tși 
va cîștiga dreptul la existentă vei fi 
dumneata, stimate suporter I

Paul SLAVESCU

i
i
i
i
I

pe continent, cum sînt, I. 
Vangheliei, N. Dumitru, V. 
Iorga, A. Maindt și P. 
Enache.

Primul sunet de gong, 
azi la ora 11, cînd pe 
cele trei saltele se vor 
disputa întrecerile din 
turul I, iar după-amiază, 
de la ora 17,30, cele din 

“ “ A
de 
Și B 

62,

II

I
I
Iturul II. Pe salteaua 

vor cuncura sportivii 
la categoriile 48, 52 
57 kg, pe salteaua 
cel de la categoriile 
68 și 74 kg, iar pe sal- - 
teaua C categoriile 82, I 
90, 100 și +100 kg.

î
i
i
I
I
IJ

I
I
I
I
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OFICIALII TURNEULUI DE CALIFICARE NOUL SISTEM DE SALARIZARE

PENTRU „EUROPENELE" BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI
După cum am mai anunțat, de vineri pînă duminică se va 

disputa la Cluj unul din turneele de calificare pentru campio
natul european al baschetbaliștilor juniori.

La turneu iau parte reprezentativele Cehoslovaciei, Tunisiei, 
R.A.U. și României, urmînd ca primele două clasate să se 
califice pentru campionatul european (Atena, 5—14 august).

La importantele întreceri de la Ciuj, F.I.B.A. a delegat urmă
torii oficiali : comisar F.I.B.A. : Luigi Giordano (Italia) ; arbitri : 
Jan David (U.R.S.S.) și Geza Pastor (Iugoslavia). Acestor arbitri 
li se vor adăuga arbitrii delegați de fiecare țară participantă. 
Fină acum se cunosc arbitrii desemnați de România și Cehoslova
cia, adică G. Dutka și, respectiv, M. Jahoda.

în pagina a 4-a

CUPA DAVIS 
pe ce terenuri? 

Un comentariu introductiv 
la noua noastră anchetă internațională 

în lumea sportului alb

IMPULS CĂTRE 0 ACTIVITATE
MAI RODNICĂ

1n toate domeniile activi
tății materiale și spiri
tuale din țara noastră a 

fost generalizat, de la 1 
martie 1970, un nou sistem 
de salarizare. Este încă o do
vadă a grijii pe care partidul 
și statul o acordă celor ce 
muncesc, ridicării continue a 
nivelului de viață al poporu
lui.Noul sistem de salarizare 
constituie și pentru activiștii 
Consiliului județean Ilfov pen
tru educație fizică și sport un 
impuls către o activitate mai 
rodnică. Avem în față în acest 
an o sarcină de onoare, de 
mare răspundere, aoeea de a 
recuceri locul I în întrecerea 
pe județ pe care ne-am situat 
cu doi ani ln urmă. Anul tre
cut, handicapați într-o oarecare 
măsură de prezența in în-

unor județe cu 
superioare (Si- 

etc.), dar și sub
trecere a 
posibilități 
biu, Bacău 
euforia prilejuită de locui frun
taș ocupat, am înregistrat o 
cădere, plasîndu-ne undeva în 
partea a doua a clasamentului 
general. Analizînd temeinic a- 
ceastă situație, trăgînd învăță
mintele cuvenite, activul nos
tru — salariat și voluntar — 
este hotărit să facă totul pen
tru a reveni în fruntea între
cerii.

Ce planuri avem 7
în primul rînd, intenționăm 

să valorificăm cu chibzuință 
condițiile ce ne slnt oferite, 
folosind mai bine bazele spor
tive de care dispunem, întreți- 
nlndu-le ca niște adevărați 
gospodari. Paralel, vom acționa 
pentru amenajarea altor tere
nuri, ln orașe |1 ln comune.

Tineretul din județ a primit 
cu satisfacție darea în folosin
ță a unor stadioane moderne, 
cum sint cele din Giurgiu și 
Oltenița, a unor terenuri spor
tive în comune ca Brezoaiele, 
Bolintinul din Vale și Hota
rele. Dorim, însă, ca tinerii 
din toate așezările județului 
să fie beneficiarii unor baze 
sportive pe care să-și petreacă 
o parte din timpul lor liber 
sau să parcurgă noi pași pe 
drumul performanței. Mă gîn- 
desc la cel din comunele Ghim
pați, Brănești, Comana, Curcani 
etc. Ceva mai mult, vom de-

Romulus CIOACA 
președintele 

Consiliului Județean Ilfov 
pentru educație fizică ,1 «port

(Continuare tn pap. ■ 2-«)
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CHEILE" MARILOR
mai

de mare performanța

PREGĂTIREA COMBINATA
PERFORMANTE

oar cîteva zile 
despart pe caiaciști și 
capoiști de startul ofi

cial al noului sezon compeți- 
țional. E ora cînd privirile 
încep să se oprească altfel 
asupra cronometrelor și cînd 
se fac primele calcule de cla
sament, deși ierarhiile stabili
te acum nu vor dura, poate, 
decît o săptămînă. Fără așa 
ceva nu se poate ! Rezulta
tul imediat, compararea cu 
adversarul de pe un „cu
loar" sau altul, dorința de 
depășire a acestuia. toate 
fac parte din scopurile ori
cărei competiții.

Să rezistam, însă, tentației 
de a părăsi — îneîntați de 
frumusețea întrecerii spor
tive, de valoarea unui timp 
sau a unei performanțe — 
obiectivele principale ale 
sezonului, pentru îndeplini
rea cărora se cere, în conti
nuare, o asiduă și cît mai 
eficientă muncă de pregătire. 
Fără îndoială, toți pracțican- 
ții caiacului și 
convinși de forța 
adevăr Dar, unii dintre ei, 
mai tineri sau mai vîrstnici, 
fac greșeala de a crede că 
in cadrul acestei absolut ne
cesare pregătiri suveran este 
antrenamentul specific pe 
apă, compus — după cum 
se știe — din rulaj, starturi, 
sprinturi, repetări pe diferi
te distanțe ș.a. în fapt, aceș
tia fac doar jumătate din 
calea ce ar trebui făcută. Care 
este cealaltă jumătate ?

Astăzi, o pregătire supe
rioară, științific fundamen
tată, nu mai poate fi asi
gurată, în sportul nostru, de
cît prin antrenamentul com
binat. De aceea, paralel cu 
preocupările pentru antrena
mentul specific, antrenorii

canoei sînt 
acestui

GH. CINCU
iNVI^GATOR

IN „CUPA VICTORIEI"
de 
la

A.S. Armata Brașov a or
ganizat, în Platoul Bucegilar 
-tradiționala competiție 
fond „Cupa Victoriei11, 
startul căreia s-au aliniat
toți specialiștii probei. Sfîr- 
șitul de sezon, altitudinea și 
zăpada grea au determinat 
pe organizatori să aleagă un 
traseu nu prea greu, de 10 
km, alcătuit în mare parte 
din plat, vizibil pe toată 
lungimea lui. Cursa a fost a- 
nimată în special de duelul 
invizibil, prelungit, istovitor, 
dintre rutinatul Gh. Cincu și 
juniorul N. Cojocaru. A învins 
primul, cu 4 secunde, dato
rită mai cu seamă plusului 
de experiență tactică și mo
bilizării de care este capa
bil în momentele importante. 
Alți juniori, V. Papuc, Gh. 
,Voicu. urmează în clasament.

REZULTATE:
Gh. Cincu 

N. Cojocaru
V. Papuc (Dinanio) 

Gh. Voicu (CI. sp.
5. I- 7 .

6. Gh. Cimpola 
5 km senioare :

1.
seniori 10 km: 

(A.S.A.) 36:02; 2.
(Dinamo) 36:08 ; 

' 36:28 ;
Sinaia) 

Țeposu (Dinamo) 
(A.S.A.) 
1. Mar- 

20:43 ; 
22:00 ;

(Dinamo)
1. I. Tu- 

Gh. lo- 
3. N. 
18:36.

3.
4.
37:00 
37:17 
38:07 , 
cela Leampă (Dinamo)
2. Elena Bășa (Dinamo)
3. V-ikna Bogozi
23:42 ; 5 km juniori : 
dor (A.S.A.) 18:18 ; 2.
netecu (Dinamo) 18:34 ; 
tristoloveanu (A.S.A.)

Mihai BIRA

fizică. Ne vom opri, 
doar la cîțiva dintre

tire
Insă, 
ei care au și fost răsplătiți 
în final cu frumoase cupe 
de cristal : M. Iliuță (Galați) 
— cat. 60 kg, C. Pîrlog (Gri
vița Roșie București) — 
cat. 65 kg, Gh. Petre (Tim
puri noi București) — cat. 
70 kg, la greco-romane, și 

(Brașov) — 
Șuba (Tg. Mu- 
kg și M. Stra- 
— cat, 75 kg,

— cu rezultate 
în ultima vre- 
convingă elevii 

importanța, In multe 
decisivă, antrenamen- 

pe uscat. Alergările, cro- 
exercițiile cu cauciu- 

jocurile, circuitul de 
împreună cu antrena- 

alcătuiesc 
combinată

se străduiesc 
încurajatoare 
me — să își 
și de 
cazuri 
tutui 
șurile, 
curi, 
forță, 
mentul pe apă, 
acea pregătire 
care înlesnește drumul spre 
marile performanțe și spre... 
medalii. O pregătire căreia 
trebuie să i se acorde toata 
importanța, cu atît mai mult 
cu cît aceasta nu este un 
lucru necunoscut și neverifi
cat în sportul nostru. Mai 
mult, mi se pare locul po
trivit să reamintesc acum 
că, spre lauda specialiștilor 
români, pregătirea combina
tă reprezintă o creație a 
școlii noastre de caiac-canoe, 
una din contribuțiile aduse 
la dezvoltarea 
acestui sport.

Cum trebuie, 
antrenamentele 
Va trebui să
cis î permaneint, indiferent 

de perioadă, de valoarea 
sportivului, lâ fiecare zi de 
pregătire ponderea antrena
mentului pe uscat diferen- 
țiindu-se doar în raport cu 
apropierea unei competițp 
importante, cu valoarea sau 
vîrsta unor sportivi.

Antrenamentul pe uscat, 
efectuat mai ales după cel 
specific, pare uneori plicti
sitor, pentru unii chiar de

și progresul

însă, aplicate 
combinate ? 

răspund con

prisos. Dar, să vedem, fireș
te punctînd doar cîteva din 
efecte, ce înseamnă renunța 
rea sau diminuarea antrena
mentului combinat: dezvol 
tarea trenului superior in 
dauna unei dezvoltări fizic» 
generale, armonioase, randa
ment redus ; rezistență ge 
nerală de asemenea redusă: 
mobilitate sub cerințele spor
tului 
etc.

Mai 
Prin 
nat 
numărul de kilometri par
curși pe apă în cadrul pre
gătirii specifice, eliminîndu- 
se astfel 
niei. 
chiar 
scop, 
ferite,

Cum spuneam, pregătirea 
combinată a fost pe deplin, 
și cu rezultate excelente, ve
rificată. Nu există nici un 
motiv pentru a avea reți
neri, pentru a ocoli antre
namentul pe uscat, 
potrivă, trebuie să 
răm în promovarea 
numai la nivelul 
naționale, (sportivii 
l-au inclus de mult, 
tjabilă conștiinciozitate, 
preocupările 
de pregătire), ci începînd cu 
secțiile de copii și juniori 
din toate centrele de spor
turi nautice.

este, însă, și altceva 
antrenamentul combi 

se reduce substanțial
Nica (Grupul școlar energetic 

titlul de campion la categoria 65
I. Constanța) finalizează spectaculos un supleu, cucerind 

kg (greco- romane). Foto : TR. GEORGESCU

Dobronel
56 kg, A.
— cat. 65 
(Craiova) 

la libere.
Aflîndu-ne 

premieri, ne 
datorie pe care n-am putut 
s-o onorăm la timpul cuve
nit publicînd numele minis
terelor și ale școlilor profe
sionale care au ocupat pri
mele locuri.

Lupte GRECO-ROMANE : 1.’
Ministerul industriei construcți
ilor de mașini 77 p, 2. Minis
terul industriei metalurgice 
21 p, 3. Ministerul agriculturii 
și silviculturii 21 p ; 1. Școala 
profesională Timpuri noi Bucu
rești 16 p, 2. Grupul școlar al 
Uzinei mecanice Muscelul Cîm- 
pulung 16 
Construcții 
16 p.

la1 capitolul 
achităm de o

p, 3. Grupul școlar 
montaj București

Se 
mai 
dar 
variate.

pericolul monoto- 
realizează, deci, 
eficient, același 

prin mijloace di-

ci dim- 
perseve- 
lui, nu 
loturilor 
fruntași 
cu lău- 

in 
lor principale

Radu HUȚAN

Reflecții după turneele finale școlare

ÎNTRECEREA LUPTĂTORILOR - 0 COMPETIȚIE
ÎNCUNUNATĂ de SUCCES

Aflate la a doua 
ediție, 
natele

to.

campio- 
republi- 

de lupte 
romane 

----—-----  și libere) rezer
vate elevilor din școlile pro
fesionale s-au bucurat de o 
largă audiență în rîndul 
participanților. Așa se ex
plică faptul că pentru a fi 
desemnați cei 250 de fina-

liști ai acestei ediții au par
ticipat, pe tot „traseul" com
petiției, peste 2000 de elevi.

De bună scamă, constata
rea are 
în mod deosebit, 
noastră 
reia i-a 
prilej excelent de a selecți
ona tineri care, cu siguran
ță, după cîțiva ani vor îm
prospăta loturile naționale.

menirea să bucure, 
federația 

de specialitate, că- 
fost astfel oferit un

în concursul de selecție pentru lotul de juniori, la tenis de masă

ELENA CONDICARU (Spartac) A CÎȘTIGAT TOATE MECIURILE ’
• Surprize, satisfacții

în sala „Republicii" din Capi
tală a avut loc primul concurs 
de selecție pentru lotul de ju
niori care va participa la cam
pionatele europene de tineret. 
Cel 25 de jucători (12 băieți șl 
13 fete) invitați de federația de 
specialitate la acest concurs, și-au 
disputat timp de două zile șansa 
de a fi selecționați.

dezamăgiri
După prima zi a întrecerilor, 

în clasamentul băieților patru 
jucători erau la egalitate : C. 
Macovei, A. Ovanez, Gh. Teodor 
și Gh. Naftali, fiecare cu cite o 
singură înfrîngere.

La fete, exceptînd locul I care 
nu mai ridică probleme datorită 
jocului foarte bun și victoriilor 
în serie ale bucureștencei Elena

NOUL SISTEM
DE SALARIZARE

(Urmare din pag. 1)

pune toate eforturile să asi
gurăm un minimum de amena
jări sportive simple în toate 
școlile și în toate comunele, 
fiindcă la ora actuală ele lip
sesc la peste 30 la sută dintre 
aceste unități.

Rezolvarea acestei probleme 
va facilita dezvoltarea activită
ților de masă, a duminicilor 
cultural-sportive îndeosebi, tra
diționale în județ. In acest sens, 
ne propunem ca asemenea 

acțiuni-model pe care le-am 
organizat anul trecut la Rre- 
zoaiele, Bolintinul din Vale 
sau Hotarele, în comun cu că
minele culturale, să fie extin
se, să le asigurăm continuitate. 
Intenționăm să invităm in mij
locul sportivilor 
o serie de echipe 
Capitală — Rapid, 
greșul, Voința ș.a.

Ne interesează, 
decit în anii precedent!, să a- 
tragem în activitatea sportivă 
un număr sporit de elevi. Ilfo-

de la sate 
fruntașe din 
Steaua, Pro

mai mult

vul a avut unele succese la 
juniori, mai ales la lupte (Că- 
lugăreni și Urziceni), box (Vi
dra), in campionatul de fotbal, 
cotat printre cric mai -bine 
organizate la nivelul județelor. 
Apreciem însă că- se poate rea
liza mult mai mult. De pildă, 
în domeniul ridicării valorii 
performanței juniorilor la atle
tism, volei și baschet, care, 
după sondajele întreprinse, sînt 
discipline cu o mare priză la 
tineretul școlar din județ.

Sînt sarcini multiple, pe care 
activul județului nostru, sala
riat și voluntar, cei peste 170 
de profesori cu calificare supe
rioară, caută să le abordeze 
cu toată pasiunea și răspunde
rea, cu toată seriozitatea. în 
materializarea acestor sarcini 
ne bizuim și pe colaborarea tot 
mai strinsă care s-a statornicit 
între consiliul nostru, inspecto
ratul școlar, organele județene 
ale U.T.C. și sindicatelor. Din 
această muncă unită, colectivă, 
sportul va avea numai de cîști
gat !

Condicaru (în prima zi 8 victorii 
din tot atitea meciuri), situația 
era identică ca la băieți, majo
ritatea '--------------- - "" '
valori

Ziua 
cîteva 
excelentă a unor jucători și în 
același timp, trimițind pe cei 
care nu abordau cu seriozitate 
jocurile în spre coada clasamen
telor. Șl am aminti aici, slaba 
comportare a lui Gh. Naftali, 
care a reușit în final să se cla
seze de-abia pe locul 4 I Alături 
de el, C. Gavriș șl M. Bo'oo- 
cică au avut evoluții cu mult 
sub posibilitățile lor.

La fete, vom consemna com
portarea slabă a jucătoarei ■ Li- 
vla Căruceru (i-am reproșa in 
primul rind 
în momentele de dificultate) care 
n-a reușit să se claseze în pri
mele 6 jucătoare. Evoluții necon
vingătoare au mal avut Eva Be- 
țeckmerl șl Camelia Fllimon.

Revenind la jucătorii care au 
dat. satisfacție, subliniem exce
lenta . comportare a Elenei Con
dicaru, care s-a clasat pe pri
mul loC, ciștlgind ’TOATE me
ciurile ! Desele momente de re
laxare, au făcut însă ca In ctteva 
jocuri, ea să piardă cite un set. 
Lldla Iile, cea de-a doua clasată, 
o jucătoare căreia l-am admirat 
voința (în special în meciul cu 
Harlga — unde a cîștigat două 
seturi după ce fusese condusă 
cu 1—0). Are un stil de mare

competitoarelor fiind de 
apropiate.
a doua a debutat prin 
surprize, marcind forma

reproșa In
excesul de nervi

acuratețe, fiind singura din con
curs care a folosit o paletă obiș
nuită cu cauciuc și a acționat cu 
lovituri ofensive de mare specta
culozitate.

La băieți, primele două locuri 
ocupate cu același număr ’ ’
victorii (10) — departajarea 
cîndu-se după setaveraj — 
Gh. Teodor și A. Ovanez, au 
cununat _ ”
puse de cei doi jucători. Ei 
dovedit 
gamă de procedee tehnice, fiind 
fără discuție reale speranțe.

Amintim că în urma acestui 
prim concurs de selecție, pri
mii clasați la băieți (8) și la 
fete (6) constituie loturile repu
blicane care însă pot suferi mo
dificări în funcție de rezultatele 
viitoarelor concursuri. Iată clasa; 
mentele : Băieți : 1. Gh. Teodor 
(Pol. Buc.) — 10 V (21—3), 2. A. 
Ovanez (Progr.) — 10 v (20—4), 
3. Șt. Nicolae (Pol. Buc.) — 8 v 
(IC—7). 4. C.................  ‘ ’
Tg. Mureș) 
Macovei (C.S.M. Iași) 
(14—11). 6.
Cluj) — 6 v 
(A.S. Cugir) 
M. Colțescu (Pol. Buc.) 
(13—16). Fete: 1. C. C------
(Șpartac) — 12' v (24—7), 2. L. Iile 
(Spartac) — 10 v (21—5), 
Spiridon (C.S.M. Iași) — 10 v 
(21—8), 4. M. Hariga (C.F.R. Bra
șov) — 8 v (20—10), 5. I. Toth- 
faluși (C.S.M. Cluj)—7 V (15—12), 
6. M. Popescu (Șc. sp. Buzău) — 
7 V (15—13).

Horia ALEXANDRESCU

de 
fă- 
de 
ln- 
de-
au 

că stăpînesc o mare

eforturile serioase

Gh. Naftali (Comerțul 
) — 8 v (16—11), 5. C.

• • - - ■ - 7 v
Gâvriș (C.S.M.C.

(14—12), 7. D. Blldea 
— 5 V (11—14). 8.

4 V
E. Condicaru

3. N.

îRIfflîA JUNIORILOR
A FOST SEVERA IX

SA NE FRÎNGA ARIPILE!
Comportarea echipei României la „Cupa națiunilor — F.I.R.A."

pentru juniori analizată de Biroul federal
De la locul III, în prima edi

ție a „Cupei națiunilor—F.I.R.A." 
pentru juniori, rugbyștii Româ
niei ' '
un sensibil regres, ocupînd lo- 

&Ut, V 
lată o 
nedumerire (și dezamăgire, evi
dent) în rîndul tuturor acelora 
care urmăresc cu interes evolu
ția rugbyului nostru de perspec
tivă. Convinși fiind că rezultatul 
primei ediții a acestui Important 
turneu . european a fost doar un 
accident, scuzabil — poate — la 
sportivi în plină maturizare, cei 
mai mulți dintre simpatizanțiî 
rugbyului nădăjduiau de 
aceasta într-o reabilitare, 
gajul de optimism cu care ple
case lotul la Vlchy crease celor 
de acasă un sentiment de ro
bustă încredere. Dar. lovitură de 
teatru : tinerii rugbyști români 
aveau să capoteze lamentabil în 
fața primului obstacol, echipa 
Spaniei. Succesele ulterioare, dar 
chinuite — ne referim îndeo
sebi la victoria asupra formației 
Cehoslovaciei, cu 5—3 (după ce 
la pauză rugbyștii 
fost conduși cu 3—0) 
dit a fi tardive, 
„Soarta" competiției 
câtă. Speranțele rugbyului 
tru rataseră prilejul să se afir
me sau, in extremis, să rămînă 
pe vechea lor poziție.

ir
Recenta analiză efectuată de 

Biroul federal a reușit să eluci
deze într-o bună măsură cau
zele acestui eșec.

S-a apreciat, de pildă, că 
în jurul posibilităților reale ale 
echipei a existat o încredere cu 
totul exagerată-.

Lotul, alcătuit nu. după cele 
mâi eficiente criterii, n-a fost 
supus — anterior turneului — 
unor teste cu caracter obiectiv, 
care să ofere antrenorilor crite
rii de valoare și »de comparație, 
să îndreptățească optimismul. 
Realmente» nu erau cunoscute 
echipele competitoare, nici mă
car adversarele directe. S-a ple
cat în Franța mlzindu-se mai de 
grabă pe prestigiul de care se 
bucură acolo rugbyștii seniori. 
Așa se face că XV-le României 
a intrat inhibat pe teren în par
tida' cu Spania. Și, surprins de 
replica dîrză a adversarilor lor 
(anul trecut aproape necunoscuți) 
ei n-au găsit mijloacele de a-și 
impune jocul, inițiativa ; ceva 
mai mult, descoperiți sub aspect 
tehnico-tactic; ei au înregistrat o 
vertiginoasă cădere, căutînd să

•au înregistrat anul acesta

V îri Ierarhia continentaid. 
realitate care a produs

compenseze lipsa unui joc con
structiv și eficace' prin durități. 
Primul meci, primul eșec a în
semnat — în acest context — 
și începutul sfirșitului.

Subliniind acesfc aspecte ne
gative trebuie să relevăm 
surprindere faptul că antrenorii 
................... ... ' V.

evi- 
ale 
(de 

evi-

CU

data 
Ba-

români au 
s-au dove- 
inoperante. 
fusese ju- 

nos-

lotului (T. Rădulescu șl 
Ghionclca) n-au reușit să 
dențieze adevăratele cauze 
eșecului. în raportul făcut 
fapt o improvizație) ei au 
tat — s’tîngaci — să puncteze 
propria lor răspundere. S-au an
gajat în critici la adresa altora, 
fără să-și vadă propriile gre
șeli, răspunderea ce și-au asu
mat-o.

Problema depășește, însă, sfera 
unei analize obișnuite, deoarece 
într-o serie de discipline spor
tive — șl rugbyul se află printre 
acestea — nu există antrenori cu 
o specializare netă în materie 
de juniori. De regulă, planurile 
de pregătire sînt Inspirate din 
cele ale seniorilor, comițîndu-se 
erori în ceea ce privește doza
rea efortului, fixarea cuantumu
lui de cunoștințe tehnico-taetice 
ce trebuie asimilat, aspectul pe
dagogic al Instruirii. Antrenorii 
de rugby care se ocupă de ju
niori sînt în mod obișnuit ten
tați să formeze echipe și nu ju
cători, valori reale, cu virtuți 
unanim recunoscute. Subiectivis
mul antrenorilor care primesc 
Învestitura de a forma echipa 
națională anulează capacitatea 
lor de a discerne și determină, 
în ultimă instanță, promovarea 
în Iot a unor sportivi din pro
priile echipe, dar care neavînd 
atributele cuvenite, nu justifică 
o asemenea cinste. Nu-i mal 
puțin adevărat că NICI COLA
BORAREA ANTRENORILOR CU 
COMISIA DE JUNIORI N-A ÎM
BRĂCAT UN CARACTER 
CIENT DE

nea. o muncă mai eficientă cu 
juniorii in cluburi și asociații, 
în taberele de vară. Foarte in
teresantă Se anunță și inițiativa 
de a realiza un schimb de ex
periență cu comisiile de juniori 
ale unor federații care și-au gă
sit un bun făgaș (baschet, hand
bal, volei)

VIITOAREA EDIȚIE 
„CUPEI NAȚIUNILOR 
F.I.R.A.-, LA RUGBY _ 
NIORI VA FI GĂZDUITĂ DE 
ROMANIA. Este o misiune 
de onoare pe care se impune 
s-o privim, încă de pe acum, 
cu seriozitate și răspundere. 
Este totodată un prilej de a 
aduce rugbyul românesc de 
perspectivă in prim planul 
valorilor de pe continent.

Există foarte mulți oameni de 
bună credință animați de reali
zarea unui asemenea deziderat. 
Pentru aceasta este necesară, insă, 
o permanentă colaborare, pe 
deasupra intereselor personale, 
mărunte, meschine, instaurarea 
unui spirit de muncă colectivă. 
Acesta trebuie să fie cuvîntul 

ordine !de

A

JU-

Tiberiu STAMA

RUGBYȘTII JUNIORI
SANCȚIONAȚI

SUFI-
CONCRET.

ir
elaborat de 
preconizează _____
rețin atenția, por- 
lărgirea bazei de 
ului, prin vitallza-

In planul 
federal se 
măsuri care 
nlnd de la 
masă a rugi 
rea unor centre de juniori (Con
stanța, Iași. Brașov, Bîrlad etc) ; 
O SELECȚIE MAI RIGUROASA 
Șl MAI EXIGENTA EFECTUA
TA SUB EGIDA COLEGIULUI 
CENTRAL DE ANTRENORI ȘI 
AVlND DREPT PRINCIPALE 
CRITERII GABARITUL, VITEZA 
DE DEPLASARE, INDEMINA- 

REA, POSIBILITATEA DE A-ȘI 
ÎNSUȘI ELEMENTE DE TEH
NICA. s-a preconizat; de aseme-

Biroul 
cîteva

Luînd in discuție abaterile să- 
virșite de unii componenți ai 
lotului de rugby juniori, cu oca 
zia turneului internațional de la 
Vichy, Biroul federal a ..........
următoarele sancțiuni :
• Jucătorului Nicolae 

(Clubul sportiv școlar) 
pendare pe timp de un 
activitatea competițională ;
• Jucătorului Rfcă Boroi (Clu

bul sportiv școlar) — suspen
dare pe toată durata sezonului 
competițional 1970 ;
• Jucătorilor Nicolae Burcea, 

Filip Teodorescu (ambii de la 
Grivița Roșie) și Dumitru tancu 
(Steaua) — suspendare din acti
vitatea competițională pe timp 
de trei luni ;
• Jucătorilor Petre Barbu și 

Marian Burghelea (ambii de la 
Rapid) — suspendare din activi
tatea competițională pe timp de 
o lună ;
• Jucătorului Nicolae Cloarec 

de Ia Școala sportivă nr. 2 — 
suspendare pe trei etape începînd 
cu data de 19 aprilie.

stabilit

Chlciu 
— sus
an din

Pentru că, în cele trei zile 
de concurs, pe patrulaterele 
instalate în noua sală de 
sport din Galați, aparținînd 
Liceului industrial 
construcții de mașini 
tribuție substanțială 
șita acestei realizări 
directoarea — prof.
Lungulescu) au evoluat unii 
tineri deosebit de talcntați. 
Și nu va surprinde pe ni
meni, dintre acei ce se află 
în preajma acestui sport, 
dacă mulți dintre finaliștii 
actualei ediții vor reprezen
ta țara noastră, mai de
vreme sau mai tlrziu, la 
marile confruntări interna
ționale.

Desigur, am putea menți
ona pe mulți dintre acei ti
neri care, la Galați, au făcut 
o deosebită impresie atît 
prin cunoștințele lor teh
nice cît și prin buna pregă-

pentru 
(o con- 
în reu- 
avînd-o 

Elena

Petre Mărmureanu
la a patra 

victorie

LUPTE LIBERE :
1. Ministerul indus
triei construcțiilor 
de mașini 80 p, 2. 
Ministerul petrolu
lui 38 p, 3. Consilii' 
populare 27 p ; 1, 
Grupul școlar Pe
trol Tirgoviște 27 p,
2. -Școala X.M.U. 
Medgidia 18 p, .". 
Școala Traetorul 
Brașov 11 p.

Desigur, marela 
merit în organi
zarea acestei reu
șite competiții re
vine Ministeru
lui învățămîntu- 

a asigurat condițiilui, care
optime pentru buna desfășu
rare a întrecerilor.

încheiem 
cu speranța 
de lupte ale 
învățămîntul profesional vor 
deveni tradiționale.

aceste rînduri 
că întrecerile 
elevilor din

Costin CHIR1AC

CLASAMENTE
DIVIZIA A

RUGBY I
4-

1. Steaua
2. Grivița
3. Dinamo
4. Universitatea

16
17
17
17
17
17
16
17
17

17 14 1
15 14 1

217 11

264— 96 46
257— 68 44
233— 92 41

5. Știința
6. Farul
7. Politehnica
8. Rulmentul
9. Agronomia

10. C.S.M.
11. Vulcan
12. Progresul

HANDBAL
1. Universitatea 

Timișoara 21 
2. Universitatea 

21 
21

0
3
2
1
2
1
3
1
0

4
5
6
8

10
11
11
14
17

37
34
29
28
25
22
17

FEMININ

17 2 
BUC.
15 2
15 2

2 256—190 38

Așadar, și juniorii bucureș
teni (mici și mari) și-au de
semnat reprezentanții pentru 
finalele campionatelor ' națio
nale ce ' - .
Brașov, între 4 și 10 mai. Lup
ta tinerilor pugiliști din Capi
tală a. fost pasionantă, la fie
care din cele 8 reuniuni între
cerile fiind urmărite de nume
roși spectatori. Președintele 
comisiei municipale, Gh. Stă- 
nescu, ne spunea că antrenorii 
bucureșteni au prezentat 267 
cereri de înscriere în campio
nat, cifră record, care confir
mă marele interes manifestat 
in ultimul timp de tinerii 
bucureșteni față de sportul cu 
mănuși. N-a fost posibilă ad
miterea tuturor cererilor, așa 
incit între 22 ianuarie și 1 
martie s-au organizat 8 re
uniuni amicale, care au dat 
posibilitatea unei comisii, al
cătuită din 5 antrenori, să pro
cedeze la trierea boxerilor. Și 
atunci, din cei 267 au căzut 
100, astfel că la întrecerile fa
zei municipale a campionatului 
au participat 167 de pugiliști.

Tinerii admiși în competiție 
au dovedit, cu mici excepții, 
că merită cinstea de a lupta 
în campionat. Meciurile, dispu
tate la diferite case de cultură, 
au dus la afirmarea unor au
tentice speranțe, cum sînt Ghi- 
ță, Nicolaescu și Ștefănescu 
(Steaua), Mateescu (Viitorul), 
Agapșa (Constructorul), Vladi
mir (Dinamo), Die (Electroteh
nica). Alți boxeri, cum sînt 
S. Mihalcea și Neagu (Dina
mo), Moraru (Metalul), Hoduț 
(Olimpia), Popescu (Viitorul), 
Băiatu (C.P.M.B.) și-au con-

se " vor disputa la

firmat clasa, anunțîndu-și vi
itoarele succese. în finalele dis
putate duminica dimineață, am 
văzut cîțiva învinși (Băiatu, 
lacob, Bătănaș etc.) care ar 
putea figura oricind printre 
participanții la turneul final 
ele la Brașov. Poate că n-ar fi 
lipsit de interes ca federația 
de specialitate să invite la fi
nale cîțiva dintre aceștia, pen
tru ca disputele pentru cuceri
rea tricourilor de campioni să 
crească, intr-adevăr, în calitate. 
N-ar fi, de altfel, prima ini
țiativă de felul acesta.

La Brașov, cîștigătorii „zo
nelor" de la Tg. Mureș, Arad, 
Oltenița, Piatra Neamț, pre
cum și cei din București, vor 
.asalta cele 22 de titluri puse 
în joc. O săptămînă a boxu
lui, în care „speranțele" spor
tului cu mănuși nu se vor 
menaja.

Incă două zile ale întrece
rilor care reunesc în fața fi- 
letilui 6 tenismani ai lotului 
republican au adus prețioase 
indicații asupra raportului de 
forțe existent între ei. Petre 
Mărmureanu 
două victorii dispunînd 
8—6, 
Mureșan și cu 
6—2 de Ion Sântei. Acesta 
din urmă a cîștigat partida 
cu Viorel Marcu : 6—4, 4—0 
scor la care Marcu a aban
donat din cauza unor crampe.

Duminică și-a făcut debu
tul în turneu și Sever Dron, 
revenit din Franța. Obosit 
și destul de neacomodat, el 
a suferit două înfrîngeri con
secutive : 7—5, 2—6, 1—6,
6—4, 0—6 la C. Popovici și 
6—1. 6—3, 4—6, 0—6, 1—6 la 
S. Mureșan. într-o altă par
tidă, Mureșan l-a învins pe 
Popovici cu 6—4, 6—1, 6—1.

Astăzi, de la ora 16, sînt 
programate Ia Progresul ul
timele partide din turul com
petiției.

a mai cules 
cu 

6—3, 8—6 de Sever 
6—2, 6—2,

RD. V.

P.S. Ieri după amiază, cî
teva incidente între jucători, 
ca și intervenții inoportune 
de pe tușe, au deranjat în 
mod vădit întrecerea. Este 
de neînțeles pentru ce acest 
concurs — purtînd caracter 
de verificare și selecție — se 
desfășoară în absența arbi
trului principal și a antre
norului care răspunde de 
pregătirile lotului. Oare așa 
e bine ?

Romeo CALĂRAȘANU

Finala campionatului
de box pe echipe, 

ia patinoarul
„23 August0

Meciul dintre Steaua șl Dina
mo. care va ' 
campioană de 
pe anul 1970, 
patinoarul „23 
avea loc în ziua de 2 mal, inee- 
pind de la ora 18.

desemna echipa 
box a României 

se va disputa la 
August". Gala va

3. Confecția
4. Rulmentul

Brașov
5. I.E.F.S.
6. Progresul
7. Constructorul Tim.

2 :

21
21
21

8 3
8 2
7 3

8. Voința

9. C.S.M.

21 7 
Odorhei

6

10. Rapid

21 
Sibiu

21
21

3

3

4
4

W
11
11

278—214
274—230

256—265 
196—103 
253—287

12

12

206—222

216—236

32
32

19
18
17

16

15

5
5 2 14 209—254.13

POPICE
FEMININ.. ,

1. Voința Tg.M.-■ 19
2. Voința Buc.
3. C.S.M. Reșița
4. Rapid Buc.
5. U.T.A.
6. Laromet
7. Petrolul
8. Voința C-ța
9. Voința Cluj

10. Hidromecanica
19

11. Gloria Buc. 19
12. Metrom 19

19
19
19
19
19
19
19
19

13'183—236

2 46212
3
9
9
9

10
10
11
11

46046
45924
45294 
41222
44822
43558
43119
43816

13

53
51
39
39
38
37
37
33
34

7
5
5

0
1
0

12 44972 
43547 
43516

13
14

33
30
29

MASCULIN

1. Petrolul 19 16 0
2. Ol. Reșița 19 15 0
3. Flacăra Cimplna

19
19
19
19
19

4. Rapid
5. Voința Tg. M.
6. C.S.M. Reșița
7. Gaz metan

0 
0 
0 
0 
0

12
10 
1G

9
8

8. Rafinăria Teleajen
19 8
19 8
19 7 
BUC.

19 6 0
19 5 0

9. C.F.R. Tim.
10. Voința Buc.
11. Constructorul

12. Voința Cluj

BASCHET

1. Dinamo 
Steaua 
,,U“ Cluj 
„U“ Tmș. 
I.E.F.S. 
Polit. Buc. 
I.C.H.F. 
Rapid 
Polit. 
Polit.

11. Comerțul Tg.
20

12. Voința Buc.
20

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
Gl. 
Bv.

993563
4 97736 49’

0 
0
0

7
9
9

10
11

ii
11
12

13
14

96861
98244
97629
96031
96283

96203
93457
95813

95644
93917

MASCULIN

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
3
5
8 

10 
10 
11

1 19

43
39
39
37
35

35
35
33

31
29

38
37
35
32
30
30
29
29

1287—1471} 24

1269—1529 21

„Clipii Sportul" și „Cupa eficacității" la baschet
După disputarea ultimei etape 

a returului diviziei feminine A. 
în fruntea clasamentului „Cupei 
eficacității", oferită de antrenorul 
S. Ferencz echipei cu cel mai 
bun procentaj la aruncările li
bere, se află Politehnica Bucu
rești.

Iată, de altfel, clasamentul : 
1. POLITEHNICA 63,20% (332—
210), 2. Voința Brașov 60,20%
(340—205), 3. 1EFS 000/„ (252—191), 
* " “ * ................, S. Ra-

Crișul 
7. » Progresul

4. A.S.A. 50,40% (345—205)
Pid 57,90% (364—211), 6.
57,30% ................
56,90%
55,10%
(342—179),. 10. Mureșul 
(286—142).

"n (352—202),
(360—205), 8. Constructorul
(368—203), 9.

In „Cupa sportul". întrecerea 
pentru cucerirea trofeului oferit 
de redacția noastră echipei cu 
cea mal mare eficacitate 
venit deosebit de 
După ce a condus 
me detașat. Steaua 
treptat din avans, 1

a de- 
echllibrată. 

i multă vre- 
a ____ 1 _

______ în vreme ce 
Dinamo s-a apropiat amenință
tor. Este de așteptat ca disputa 
să fie clarificată de abia după 
desfășurarea ultimei et.ape a; re
turului diviziei A. Pipă atunci, 
lată clasamentul la zl :
1. Steaua 179 p, 2. Dinamo 175 p, 
3. ,,U‘‘ Clu — - • -
121 p, " 
I.E.F.S.
I.C.H.F. 8(1 p, 
10. Polii. Bv. 57 
50 p, 12. Voința

142
5. Pol it. 
»» P. 7.

9.

pierdut

nu ita p, 
Pi 4. „U« Tmș. 
Buc. 11*1 p, ' 
Rapid 92 p. 
Polit. Gl. 80 p, 
1>. 11. Comerțul
33 p.

6. 
b.

In lipsa unei colaborări eficiente cine se ocupă de turismul de masă ?
(Urmare din pag. 1)

singură săptămînă, 5000 de ce
reri de înscriere. Cred că, în
tre timp, interesul pentru tu
rism a crescut și mai mult.

Prof. EM GIURGEA : Acum 
cîtiva ani luase ființă, în jude
țul nostru, un consiliu turis
tic din care am făcut și eu 
parte dar am fost convocați 
numai de două ori cei care, 
într-un fel sau altul, eram 
legați de activitatea turistică. 
Și, de fiecare dată, discuți
ile noastre au rămas fără 
nici un rezultat pentru că mai 
toți cei convocați urmăreau 
numai acel aspect al proble
melor discutate care îi inte
resa direct, neținînd seama de 
conexiunile necesare dintre di
feritele domenii de activitate. 
De ce evoc aceste lucruri ? 
Fiindcă reiese, de aici, ne
cesitatea unui organism care 
să se preocupe de toate as
pectele activității turistice, să 
le rezolve cu competență și

care să se bucure de autori
tate. Ar fi extrem de util să 
existe asemenea organisme în 
toate județele ca și în muni
cipii, conduse — desigur — de 
un for central specializat.

Ing. B. ICNCU: Dacă vrem 
o activitate turistică de mase 
In care să nu primeze aspec
tele comerciale ci cele educati
ve ESTE NECESAR SĂ SE 
CONSTITUIE O ASOCIAȚIE 
A TURIȘTILOR. Poate, in fe
lul acesta, vor fi valorificate o 
serie de construcții lăsate în 
paragină sau expuse demolării. 
O asemenea asociație ar tre
bui să se preocupe in special 
de turismul montan, de dru
meție, lăsind in seama O.N.T.- 
ului excursiile cu autocarele, 
cu navele fluviale ș.a.m.d.

A. ENGEL: Subscriu la pro
punerea privind înființarea u- 
nei asociații a turiștilor. A- 
ceasta ar trebui să pregăteas
că, în primul rînd, cadrele ne
cesare pentru o bună organi
zare a activității turistice. De 
asemenea, ea ar urma să asi

gure o propagandă mai inten
să și mai variată. Să editeze o 
revistă de turism și să stimu
leze realizarea unor ghiduri în 
fiecare județ, cu participarea 
celor mai competente persoane.

Ing. N. POPESCU: Cine vi
zitează Bulgaria — și nu nu
mai în autocar, ci făcind o 
tură în munții acestei țări — 
va constata că turismul este 
foarte bine organizat. Caba
nele sînt dirijate de Asociația 
turismului bulgar care asigură, 
în afară de reduceri la trans
port, un confort minimal dar 
obligatoriu la cabane și se pre
ocupă foarte serios de reali
zarea potecilor și marcajelor.

Prof. M. CALCAN: în ceea 
ce privește activitatea în rîn- 
dul pionierilor, C.N.O.P. se 
pregătește să creeze cluburi 
turistice la diferite nivele: 
central, județean, în școală. 
Baza o va forma filiala jude
țeană de pe lîngă Casa Pio
nierilor care va fi un adevărat 
dispecerat pentru acțiunile de 
popularizare a turismului ca

?i pentru difuzarea operativă 
a îndrumărilor referitoare la 
organizarea excursiilor. Nu 
cred că vom pune la punct 
acest sistem de organizare 

pînă la începutul vacanței de 
vară din acest an dar. in 1971, 
pionierii vor avea cu siguran
ță cluburile lor turistice.

ir
Ziarul nostru a ffi.uL loc, 

în paginile sale, tuturor o- 
piniilor exprimate de par
ticipant la masa rotundă 
organizată împreună cu Fe
derația română de turism 
— alpinism chiar și în ca
zurile in care punctul de 
vedere al redacției diferă 
de aceste opinii intr-o mă
sură mai mare sau mai 
mică.

Concluziile redacției vor 
fi publicate după ce se va 
lua act și de punctul de 
vedere al factorilor de răs
pundere din organizațiile și 
instituțiile care au atribuții 
în promovarea turismului.
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GOLI
disputa directă pentru balon cu Florea

Foto 1 AUREL DULA, Petroșani
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.Urmare din pag. 1)

nul.— echipa Iui Valentin Stă- 
nescu la Pitești (2—2 cu 
F.C. Argeș, duipă ce a avut 
conducerea cu 1—0) șl A.S.A. 
Tîrgu Mureș la Constanța.

Nici învinșii njau dat greș 
cu jocul lor îndrăzneț —• 
C.F.R. Cluj a ratat, la 0—0, 
un penalty prin care Soo ar 
fi putut să sahiimbe eventual 
soarta partidei, iar Crișul a 
fost la un pas de egadare pe 
stadionul Dinamo, ca să nu 
mai vorbim de excedentul 
joc ofensiv în cîmp al stu
denților craiovenl, din păca
te lipsit de uditimul impuls, 
acela al finalizării — ceea 
ce demonstrează că aborda
rea egală a jocului de fot
bal, indiferent de locul 
disputei, este una din căile 
spre succes.

Bilanțul este, de altfel, e- 
dificator : echipele gazdă au 
înscris 9 goluri, iar oaspeții 
7, din cele 16 afle etapei.

Dar comentatorul de fot
bal, se vede treaba, trebuie 
să rîdă șl să plîngă în ace
lași timp, avînd două fețe, 
ca zeul Ianius 1a romani.

E un cîștig faptul că ataci 
cînd ești în deplasare, fiind
că adversarul — el însuși în 
ofensivă, conform tradiției 
— va fi surprins în înseși 
tactica si ideile sale de 
Dovadă : Steaua 2—0 în 
mul sfert de oră la 
U.T.A. 2—0 la pauză în 
logul studenților 
Steagul roșu 
Pe Trivale.

Insă fată 
jacurilor din 
s-au marcat

joc. 
pri- 
Iași, 
bîr- 

clujenl, 
i—0 la pauză

de fizionomia 
această etapă 
— totuși! —

foarte puține goluri, atât de 
către învingători ctt și de 
către învinși. Aceeași consta
tare si ta meciurile termi
nate nededs,

A fost etapa cu cele mai 
numeroase ratări. Cauzele t

— nervozitatea excesivă a 
echipelor din zona lanternei 
(Palitehnilca Iașî, acasă, Cri
șul Oradea, C.F.R. Cluj, 
A.S.A. Tg. Mureș în depla
sare) care joacă sub influ
ența razelor infraroșii, în 
timp ce adversarii privesc 
perspectivele campionatului 
prin prisma spectrului solar;

— efort neeconomicos în 
joc. tradus prin încetinirea 
ritmului tocmai în fazele de 
poartă, cînd acțiunile jucă
torilor în atac ar trebui să 
se termine prin explozii de 
șut, ceea ce nu s-a reușit în 
majoritatea meciurilor, inclu
siv în partida Rapid — Uni
versitatea Craiova (cu mo
mente de excepție pentru fe
roviari în repriza a doua, 
cînd totuși golul victoriei nu 
s-ar fi înregistrat fără inter
venția directă a lui Dan, 
care a înscris cu capul spre 
finalul partidei) sau Dinamo
— Crișul. unde scorul a fost 
deschis de Dinu, de aseme
nea apărător, dtatr-o pasă 
primita de la Deleanu, deci 
certificat de mediocritate 
pentru atacul celor două e- 
chipe victorioase în 
etapă ;

— lipsa de decizie 
ca urmare a faptului 
intasii noștri, aflați 
în situații excelente
— Universitatea

fotbal echivalează cu a 
vea „invalizi" pe teren;

— apărările supranumerice 
au dus la anumite schimbări 
de mentalitate printre ata- 
catnți, căci ocaziile de gol 
ind mai rare se trage 
teamă sau nu se trage 
loc, preferind să se lase 
tuia răspunderea ratării.,. 
generîndu-se astfel un sen
timent de teamă, de frică a 
tragerii 1a poartă ;

— rareori atacanții noștri 
șutează 
— așa 
o dată 
vențele 
dică din acele acțiuni în 
mers care nu dau adversaru
lui posibilitatea de a se or
ganiza în propriul careu ; a- 
ceste faze le-am numi 
„goluri pe drum", dar jucă
torii noștri nu prea le agre- 
ază, ei preferă jocul de șah 
în careul advers.

Eu aș spune înaintașilor 
noștri : băieți, gîndiți-vă mai 
puțin la golurile „făcute" și 
mai mult la cele „de pe 
drum", căci aceste goluri 
stau tot timpul în vîrful 
bocancilor voștri !

a-

fi- 
cu 
de 
al-

la poartă din fază 
cum de pildă, vedem 
pe săptămînă în sec-
Telesportului — a-

această

în șut, 
că îna- 
deseori 
de gol 

Craiova,
Farul, Dinamo Bacău etc. — 
nu știu (nu pot) să folosească 
ambele picioare, ceea ce în

IOTUL Df TINERET PENTRU BALCANIADA
\ IOST CONVOCAT, DE IERI, EA SNAGOV9

In vederea pregătirilor pen
tru participarea la cea ae-a 
doua edijie a Campionatului 
Balcanic 
naționale 
desfășura 
la Sofia, 
NAIANU 
la Snagov următorul lot de 
jucători i Oțrea, lardache (Po
litehnica lași) — portari j Gru
ber, Niculescu, Crîngașu, 
Gheorghită (Progresul Braila), 
Olteanu (Steagul roșu Brașov), 
Ciugarin, Broșovschi, Velea — 
fundași ; Dudu Georgescu, Bel- 
deanu, Both, Dufan — mijlo
cași ; Caniaro, Petreanu, Ște
fănescu, Doru Popescu, Flo- 
rescu, Kun II, Bălan, Turcu 
(Metalul Tîrgoviște) — înain
tași.

Primul trial va avea loe 
miercuri, la Snagov, cînd lo
tul va fi împărțit . în două 
echipe, care vor întîlni pe 
Prahova Ploiești și pe Petro
lul Ploiești, după care antre-

rezervat echipelor 
de tineret, ce se va 
între 6 ți 16 iunie 
antrenorul C. CER- 

a convocat, de ieri,

norul C. Cernălanu va reduce 
lotul la 18 jucători. Simbătă, 
„juventiștii" vor întîlni, pe 
stadionul Republicii, o echipă 
bucureșteană din categoria 
promoție. Așa cum ne-a de
clarat antrenorul C. Cernăla
nu, cu acest prilej va fi sta
bilită echipa care marți 29 
aprilie, tot pe stadionul Re
publicii, va primi replica re
prezentativei de tineret 
Franței.

a
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SERIA I

'4 CUPON

Numela și

Adresa :

DE CONCURS

prenumele

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA {reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

A
B
C
D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

• .

» * • • » » « •

LOTO-PRONOSPORT
Săptămînă de săptămînă 

concursurile Pronoexpres la 
care s-a aplicat noua formu
lă, atribuie numeroase și im
portante premii. Astfel, la 
primele trei concursuri — 
din 18, 25 martie și 1 aprilie 
1970 — au fost acordate peste 
47.000 de premii.

Tot la aceste trageri un 
succes deosebit l-au înregis
trat biletele colective și va
riantele • jucate 50%.

Vă reamintim că la trage
rea Pronoexpres din 18 mar- 
tie, participantul Dionisie 
Brudan din Hunedoara a rea
lizat 55.184 lei, pe un bilet 
colectiv acoperit 20%, iar par
ticipantul Alexandru Dinescu 
din Ploiești, jucînd o varian
tă 50% la concursul din 25 
martie a.c., a încasat un pre
miu de 61.250 lei. Deci, noua 
formulă la Pronoexpres în
registrează nu numai premii 
multe, dar și de ridicată va
loare.

Vă reamintim că, pen
tru prima oară, se atribuie 
premii variantelor cu 3 
numere cîștigătoare din 
cele 8 extrase (la extra
gerea a Il-a de 8 numere 
din 45).

Aveți din nou prilejul să 
participați și dv. miercuri 22 
aprilie a.c. la concursul Pro- 
noexpres la care se aplică în 
continuare noua formulă.

Astăzi este ultima zi pen
tru procurarea biletelor.

O Tragerea concursului 
Pronoexpres de miercuri 
22 aprilie a.c. va avea loc 
la București în sala Clu
bului Finanțe-Bănci din 
strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată, 
după care va urma un film 
artistic. Intrarea liberă.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 16 DIN 

APRILIE 1970 :
15

Extragerea I : Categ. I : 1 va
riantă a 49 900 lei ; a Ilî-a : 
19,20 a 5198 lei ; a IV-a : 48.60 
a 1 027 lei ; a V-a : 115 60 a 432 
lei ; a Vl-a : 4 481,10 a 50 lei.

Extragerea a Il-a : Categ. A :
1 variantă a 59 736 lei ; Categ. 
B : 1 variantă 50% a 42 669 lei și
2 variante 10% a 8 534 lei ; Ca
teg. C : 9,20 a 6 493 lei ; Categ. 
D : 49,40 a 500 lei ; Categ. E : 
500,10 a 100 lei ; F : 8 371,10 a 
20 lei.

Premiul de categoria A a re
venit participantului Glonț An
ton din comuna 23 August, ju
dețul Constanța.

Li

• In cele 22 de etape 
ale campionatului divi
ziei naționale A s-au în
scris 467 de goluri. In 
etapa a XXII-a s-au mar
cat 16 goluri.

a în etapa disputată 
duminică, cavalerii fluie
rului au primit următoa
rele calificative : doi din
tre ei (C. Dinulescu și A. 
Rădulescu) cîte 5 stele, 
patru (V. Dumitrescu, V. 
Pădureanu, M. Rotaru șl 
S. Blrăescu) — 4 stele și

doi (Etn. Vlaiculescv șl P. 
Sotir) cite 3 stele.
• Duminică, s-au acor

dat două lovituri de la 
11 m (una In favoarea 
gazdelor și una pentru 
oaspeți). Penaltyul acor
dat gazdelor a fost trans
format (Dobrin), 
al oaspeților 
(Soo).
• în această etapă, a 

fost consemnat un auto
gol. Autor; Sătmăreanu 
(Steaua).

Iar cel 
ratat

MECIURILE DIN DIVIZA
SE VOR DESFĂȘURA 

DUPÂ-AMIAZA

B

26
ca-

Incepind de duminică 
aprilie, toate partidele din 
drul diviziei B se vor dispu
ta după-amiază, la ora oficia
lă, care va fi anunțată. Du
minică toate partidele vor 
începe de la ora 17.

DIN PROGRAMUL TRICOLORILOR
21 de selecționabili pentru me

ciul cu Franța s-au prezentat 
ieri Ia centrul medlco-sportiv 
„23 August“, unde doctorul Io
tului reprezentativ, Dumitru To- 
mescu, i-a supus unul temeinic 
control medical.

Aceștia sint : Răducanu. Ada- 
mache (portari). Sătmăreanu, 

Ivăncescu, Lupescu, Hălmăgeanu, 
Dinu, Dan, Mocanii, Deleanu 
(fundași), Ghergheli, Pesearu,

Dumitru, Radu Nunweilier (mij
locași), Dembrovschl, Neagu, Do
brin, Domide, Dumitrache, Tu- 
fan, Lucescu (inainiași). Astăzi 
la prinz intreg lotul va efectua 
deplasarea, cu autocarul, la Po
iana Brasov, unde va rămine 
pinâ la sfirșitul săptămlnli.

Vineri este prevăzut la Brașov 
un joc de verificare și omogeni
zare in compania divizionarei A 
Steagul roșu.

divizionarei A

Înaintea ultimului act
AL PRELIMINARIILOR

Pentru a lămuri dintr-un 
început „conflictul" din
tre imaginea pe care 

iubitorii fotbalului din țara 
noastră și-o făcuseră asupra 
reprezentativei actuale de ju
niori — judecind după car
tea ei de vizită și nu după 
joc, pe care, pînă duminică, 
n-au avut ocazia să-1 urmă
rească de visu — și impre
sia lăsată de evoluția din 
partida cu echipa Uniunii 
Sovietice, din concurența ce
lor două reprezentări rezul- 
tînd o oarecare decepție, vom 
afirma că duminică juniorii 
noștri au jucat sub posibili
tățile lor și sub nivelul ge
neral ai partidelor pe care 
le-au susținut de aproape un 
an de zile încoace.

Fără a încerca o pledoa
rie sentimentală, de apărare 
a celei mai tinere naționale 
românești, aserțiunea noastră 
apără de fapt adevărul, rea
litatea, așa cum a fost ea 
și cum au subliniat-o, în di
ferite ocazii, numeroși obser
vatori străini.

Este adevărat că noi, ro
mânii, credem îndeobște ceea 
ce vedem cu ochii noștri 
bine facem !), dar apare, 
asemenea, de necontestat 
gătura cauzală în virtutea 
reia o suită de rezultate 
bune anterioare nu poate fi

efectul unor evoluții

altfel, în treacăt fie 
semnatarul acestor rîn- 
martor la mai multe

PARTIDA JIUL

(Și 
de 
le- 
că-

„U“ CLUJ
(din cadrul etapei a XXX-a) 

SE VA DESFĂȘURA 
DUMINICĂ; 26 APRILIE
Deoarece o serie de juca- 

tori de la Universitatea Cluj 
urmează să participe, în ca
drul echipei naționale, la 
Campionatul European Univer
sitar de la Skoplje, F.R.F.— 
cu asentimentul ambelor echi
pe — a stabilit ca 
Jiul Petroșani — „I 
cadrul etapei a XXX-a a cam
pionatului diviziei A, să se 
desfășoare duminică 26 apri
lie, la Petroșani. Meciul va 
fi condus de Ă. BENTU, ajutat 
la linie de I. Hrisafi și C. Băr- 
bulescu (toți din București). 
Partida va începe la ora 17.

ca partida 
,U* Cluj, din

Textila Botoșani — Petrolul Mol- 
neștl l—o (l—o)

Minobrad Vatra Dornel — Fo
resta Fălticeni 1—0 (1—0)

C.F.R. Pașcani — Penicilina lași 
1—0 (0—0)

Nicolina lași — Constructorul 
Piatra Neamț 10—1 (6—0)

Fulgerul Dorohoi — Textila Bu- 
hușl 4—1 (3-0)

Letea Bacău — Minerul Gura 
Humorului 3—0 (1—0)

Rarăul Cîmpulung — Victoria 
Roman 1—1 (0—0)

(CORESPONDENȚI : 
Ungureanu, P. Spac, 
Enea, V. Dlaconescu, 
Azolței, I. iancu, A. 
taru).

T. 
c.
M. 

Ro

CLASAMENT

1. C.F.R. 19 12 2 5 42—18 26
2. Textila Bt. 19 11 4 4 32—18 26
3. Nicolina 19 10 5 4 47—19 25,
4. Victoria 20 10 4 6 46—23 24
5. Foresta 20 10 2 8 33—23 22
6. Petrolul 19 6 5 6 31—20 21
7. Letea 20 9 2 9 31—23 20
8. Minobrad 19 8 4 7 16—25 20
9. Minerul C. 19 7 4 8 21—32 18

10. Rarăul 20 6 5 9 27—40 17
11. Penicilina 20 6 4 10 16—12 16
12. Textila Bh. 20 7 1 12 28—34 15
13. Constructorul

20 5 5 10 22—44 15
14. Fulgerul 20 7 1 12 29—54 15
15. Min. G. H. 20 6 2 12 27—33 14

(26 aprilie)ETAPA VIITOARE , 
Penicilina — Letea, Minerul C. — 
Constructorul, Victoria — Fulge
rul, Textila Bli, — Rarăul, Textila 
Bt. — Nicolina, Foresta — C.F.R., 
Minobrad — Petrolul.

SERIA a Il-a
Șoimii Buzău — Unirea Focșani 

2—0 (2—0)
Electronica Obor — Locomotiva 

Adjud 7—0 (4—0)
A.S.M. Tecuci — Metalul Plopenl 

0-0
Chimia oraș Gh. Gh. Dej — 

Metalurgistul Brăila 1—2 (1—1)
Petrolul Berea — Metalul Buzău 

6—0 (0—0)
Gloria C.F.R. Galați — Rulmen

tul Birlad 3—1 (3—0)
Dunărea Brăila — Ancora Ga

lați 1—0 (0—0)
Petrolistul Boldești

Galați 0—1 (0—1)
S.U.T.

(CORESPONDENȚI : M. 
Dumitru, S. Alexandru, V. 
Doruș, Gh. Gtunzti, M. 
Plopeșanu. V. Ștefănescu, 
G. Rlzu, N. DIncă).

1. Metalul P. 21 12 8 1 44—10 32
2. șoimii 21 10 7 4 31—20 27
3. Electronica 21 11 4 6 57—20 26
4. Ancora 21 11 3 7 36—22 25
5. A.S.M. 21 10 4 7 32—23 24
6. Metalurgistul

21 9 6 6 23—21 24
7. Chimia 21 10 3 8 33—33 23
8. Rulmentul 21 10 3 8 28—37 23
9. Metalul B. 21 9 4 8 30—30 22

10, Petrolistul 21 8 5 8 25—25 21
11. S.U.T. 21 8 4 9 22—24 20
12. Gloria C.F.R. 21 7 4 10 23—33 18
13. Unirea 21 4 8 9 20—35 16
14. Dunărea 21 4 6 11 26-38 14
15. Petrolul 21 4 4 13 19—43 12
16. Locomotiva 21 3 3 15 15—50 9

Ancora —
— Gloria

Pe-

• In clasamentul golge- 
terilor campionatului divi
ziei naționale A pe pri
mul loc a trecut Tfitaru 
II (Steaua) cu 15 goluri, 
urmat de Neagu (Rapid) 
ou 14 goluri, 
namo Bacău),
— 1 din 11 
București) șl
— 1 din 11 m 
iova) cu cile 
Voinea — 3 din 
(Steaua) cu 11 goluri, Do- 
brin — 3 din 11 m (F.C.

D. Ene (Di- 
Dumitrache 

m (Dlnamo 
Oblemenco 

(Univ. Cra- 
12 goluri, 

11 m

Argeș) cu 10 goluri, Sasu 
(Farul), Gyorfi (Steagul 
roșu), E. Dembrovschl 
(Dinamo Bacău) și Nuțu 
(F.C. Argeș) cu cîte 9 
goluri.

• In cele 21 de etape 
ce au avut loc în divizia 
B s-au marcat 836 de go
luri (439 de goluri în se
ria I st 397 în seria a 
Il-a).

o în clasamentul gol- 
geterilor campionatului di-

CLASAMENT
8
4
8
7
5
5
9
8
9
8
7
3 12 23—35
7 10 21—33 15

C. 
B.

21 
21 
21
21
21
21
21
21.
21
21
21
21
21
21
21
21

3 42—17 31
4 31—19 30
4
4
6
6

25—18 28
35—20 27
37—23
29—15 

1—2?
S2-OM

7 17-18
8 20—23
9 21—31

l

25
25
**»
20
19
18
17
156

4
4 7 10 18—36 15
4 7 10 19—44 15
2 7 12 13—36 11

1. Autobuzul
2. Comerțul
3. I.R.A.
4. Carpațl
5. T.U.G.
6. Chimia
7. Caralmanul
8. Prahova
9. Flacăra

10. Sirena
11. Petrolul
12. Unirea D.
13. Unirea C.
14. Dacia
15. Progresul
18. Progresul

ETAPA VIITOARE : I.R.A. — Si
rena, Comerțul — Petrolul, Pro
gresul B — Autobuzul, Prahova — 
Carpațl, Caralmanul _ Unirea C., 
T.U.G. — Unirea D, Dacia — Chi
mia, Flacăra roșie — Progresul C.

SERIA a V-a
Lu-

Or-

Ca-

Furnirul Deta — Minerul 
peni 0—0

C.F.R. Caransebeș — Unirea 
șova 3—1 (1—0)

Victoria Tg. Jiu — Victoria 
ransebeș 2—0 (1—0)

Metalul Topleț — Minerul Motru 
3—0 (1—0)

U. M. Timișoara — Steagul 
Plenița 3—0 (3—0)

Energetica Tr. Severin — 
greșul Strehaia 1—2 (0—1)

Dunărea Calafat — Vulturii
tila Lugoj 2—0 (1—0)

Minerul Bocșa — Electromotor 
Timișoara 1—0 (0—0)

(CORESPONDENȚI : 
Sorinca, M. Mutașcu, 
Vîlceanu, C. Avram,
Crețu, M. Focșan, St. Zvîg- 
nea)

roșu

Pro-

tex-

N.
O.
C.

CLASAMENT
1. U.M.T. 21 15 2 4 47—12 32
2. Vulturii 21 11 3 7 57—27 25
3. Minerul L. 21 11 3 7 45—18 25
4. Minerul B. 21 10 5 6 31—26 25
5. Victoria C. 21 9 5 7 26—24 23
6. Electromotor :!i 9 4 8 28—26 22
7. Metalul 21 10 2 9 37—53 22
8. Minerul M. 21 10 1 10 25—23 21
9. Viet. Tg. J. 21 9 3 9 30—30 21

10. Steagul 21 9 3 9 27—27 21
11. C.F.R. 21 8 4 9 35—32 20
12. Furnirul 21 7 4 10 21—39 18
13. Dunărea 21 7 3 11 32—33 17
14. Energetica 21 7 3 11 25—41 17
15. Unirea 21 6 2 13 25—53 14
16. Progresul 21 4 4 13 22—49 12

ETAPA VIITOARE Unirea —
Victoria Tg. J., Vulturii — Ener
getica, Electromotor — Minerul L, 
Dunărea — Minerul B, Progresul 
— Steagul, Furnirul — C.F.R., Mi
nerul M. — U.M.T., Victoria C — 
Metalul.

SERIA a Vi a

decît 
bune.

De 
spus, 
duri,
jocuri ale juniorilor români, 
nutrește speranța că joi, în 
meciul cu Polonia, băieții 
noștri „își vor da drumul", 
arătînd, ca și în alte împre
jurări, ceea ce sînt realmente 
în stare să facă.

Revenind, însă, de 1a spe
ranțe la jocul văzut, vom în
cerca să facem analiza „pe 
felii" a evoluției echipei 
noastre.

Ca și în cazul reprezenta
tivei de seniori (al cărei 
compartiment forte este apă
rarea), liniile defensive și-au 
făcut datoria, manifestind 
destulă siguranță în joc.

Stana, portarul care a ju
cat trei sferturi din meci, este 
parțial răspunzător de goi (a 
plonjat cu întîrziere), dar în 
restul partidei a apărat bine, 
dovedind un bun plasament.

In apărarea imediată, bine 
condusă de Deheleanu — 
sobru, eficace —, atît Hajnal, 
cit și Sameș, Dobrău și Gli- 
gorie au jucat ca niște fun
dași moderni, sigur, fără în
florituri, ureînd în atac cînd 
le cerea faza.

La mijlocul terenului au 
evoluat trei foarte talentati 
fotbaliști : Sandu Gabriel 
(excelent tehnician, care a 
avut și dificila sarcină de a-I 
neutraliza pe Sevcenko, cel 
mai periculos atacant
vers), Boloni și Ghergheli, 
vîrf retras. Toți trei au făcut 
și lucruri foarte bune (o re
velație a fost debutantul Bo
loni), dar au și greșit prin- 
tr-un exces de individualism, 
în fazele de atac și contra
atac, cînd au cărat, adeseori, 
prea mult mingea. Aceeași 
greșeală — ieșită, parcă, și 
mai mult în evidență — au 
comis-o și vîrfurile Helvei și 
Vlad, care au vrut să „spar
gă" solitar zidul apărării ad
verse. N-au reușit, zidul a 
fost mai tare. Dacă Iui Vlad 
îi reproșăm cedarea totală a 
luptei în repriza a doua, cînd 
a dispărut pur și simplu din 
joc, lui Helvei îi consacrăm 
un capitol special, din mai 
multe motive. Considerîndu-1 
un mare talent al fotbalului 
nostru, vrem să-i spunem

acestui tînăr (căruia mul ți 
spectatori ii cereau duminică 
să iasă de pe teren, pentru 
că ținea mingea pînă o pier
dea, pentru că juca slab — 
și acesta a fost adevărul, a 
jucat slab, de nerecunoscut 
față de marile-i posibilități). 
căMrebuia să-și dea seama 
pe parcursul meciului că in
filtrările individuale au șan
să minimă și să încerce altă 
soluție : „un-doi“-uri, pasa 
lungă, șutul de la distanță, 
demarcarea într-o zonă moar
tă, deoarece „lipirea" sa de 
libero-ul Mirzoian i-a ușurat 
coiișidprștbii sarcina acestuia 
și a îngreuiat-o mult pe a 
sa. Ceea ce nu știau specta
torii este faptul că Helvei, 
vîrf și conducător de joc, a 
cîștigat de unul singur multe 
meciuri, evoluția sa fiind de 
obicei determinantă în ran
damentul general al echipei. 
Cum Helvei s-a închis dese
ori în joc, Ghergheli — care 
și-a etalat din nou finețea de 
„pur singe" prin cîteva șarje 
de 30—40 m — a rămas sin
gura amenințare reală pen
tru adversari, neutralizată în 
cele din urmă prin 
merică.

Lui Atodiresei, 
luptat admirabil, îi
perseverența în centrări înal
te, sortite evident eșecului în 
fața unor apărători masivi.

Sintetizînd, vom reproșa — 
în principal — jucătorilor 
noștri absența elementului 
colectiv, a liantului în joc, 
lipsă care i-a marcat în jocul 
de duminică.

Joi, in partida cu echipa 
Poloniei, tinerii noștri fotba
liști au, în afara prilejului 
unei victorii — legitimă față 
de propria lor valoare —, oca
zia să se revanșeze, prin fac
tura jocului, in fața publicu
lui și în fața

Noi credem
succes !

ETAPA VIITOARE : 
Electronica, Petrolul 
C.F.R., Rulmentul — Șoimii, 
troiistul — Dunărea, S.U.T. 
A.S.M., Metalurgistul — Metalul 

Metalul B — Chimia, Unirea 
Locomotiva.

Arieșul Turda — Soda Ocna Mu
reș 0—1 (0—1)

Minaur Zlatna 
iar 2—0 (2—0)

Victoria Călan
1—0 (0—0)

Minerul Telluc 
șanl l—o (0—0)

Mureșul Deva
2—0 (1—0) 

Aurul Brad — 
Arieș 6—0 (3—0)

Independența ____  _ ____
Cîmpia Turzil 1—0 (1—0)

Industria sîrmei Cîmpia Turzil 
— Tehnofrig Cluj l—o (1—0)

(CORESPONDENȚI : P. 
Lazăr, N. Băișan, Ă. Gilnt- 
her, I. Vladislav, I. Simlon, 
M. Susan, Gh. Topirceanu 
si L. Donciu)

— Minerul Ghe-

Metalul Aiud

— Știința Petro-

A.S.A. Sibiu

Minerul Baia de

Sibiu — Arieșul

p,

SERIA a IlI-a
Tehnometal București — Delta 

Tulcea 1-1 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Petrolul Vi

dele 1—0 (1—0)
l.T. Constanța — cimentul Med

gidia 1—2 (1—1)
Voința București — I.C.A.B. Ar- 

cuda 0—0 (4—0)
Celuloza Călărași — Unirea Mi- 

năstirea 2—0 (0—0)
S. N. Oltenița — Laromet Bucu

rești O—o
Marina Mangalia 

Constanța 3—0 (1—0)
T. M.U.. Medgidia —' Mașini unel- 

București o—0.

Electrica

CLASAMENT
1. Minaur 21 13 3 5 36—16 29
2. Metalul 21 10 6 5 36—12 263^ Minerul G. 21 9 6 6 23—19 24
4. Victoria 21 10 4 7 23—22 24
5. Arieșul C.T. 21 9 4 8 25—20 22
6. Mureșul 21 8 6 7 26—21 22
7. Arieșul T. 21 8 6 7 18—17 22
8. Independența

21 9 4 8 19—21 22
9. Ind. sîrmei 21 8 5 8 22—18 21

10. Soda 21 8 4 9 22—26 20
11. Aurul 21 9 1 11 25—27 19
12. Minerul T. 21 8 3 10 22—31 19
13. A.S.A. Sibiu 21 7 4 10 17—25 11!
14. Știința 21 6 5 10 18—22 17
15. Tehnofrig 21 6 4 11 12—22 56
16. Min. B. A. 21 6 3 12 20?—45 15

ETAPA VIITOARE Arieșul
C. T. — lud. sîrmei, Minerul T. — 
Victoria, Minerul B. A, — Mine
rul G, Metalul — Mureșul, Tebno- 
frig — Minaur, Știinta — Arieșul 

..... — Independența,
te

(CORESPONDENȚI : FI. 
Sandu, P. Burciu, N. Teo- 
dorescu, D. Diaconescu, M. 
Sandu, M. Voicu, I. Cio- 
boată, R. Avram).

T„ A.S.A. Sibiu 
Soda _ Aurul.

SERIA a Vil-a

ad-

vlzlei B. in seria I, pe 
primul loc se află Tiron 
(Metalul Tîrgoviște) și 
Pană (Dunărea Giurgiu) 
cu cîte 12 goluri, fiind 
urmați de Caraman (Por
tul Constanța) și Mustață 
(Gloria Birlad) cu
10 goluri. în seria a Il-a: 
Kun I — 2 din 11 m ~ 
litehniea
cîte 13
(Olimpia 
goluri și

Timișoara) 
goluri, 

Oradea) cu 
Dobîndă

cite

(Po- 
cu 

Petrlcă 
11 
2

6. Dinamo București 1701 
(Ghergheli 151), 7. U.T.A. 
1690 (Domide 165), 8. Fa
rul Constanța 1677 (Stefâ- 
nescu 159), 9. Dinamo Ba
cău 16’6 (Ghiță 163), 10.
Steaua 1672 (Sătmăreanu 
164), 11. Universitatea Cluj 
1618 (Pexa 146), 12. C.F.R. 
Cluj 1611 (Soos 161), 13i
Steagul roșu Brașov 1598 
(Adamache șl Ivăncescu 
154), 14. Politehnica 
1596 (Constantinescu
15. Crișul Oradea 1556 (Po-

Iași 
155),

forța nu-

care s-a 
reproșăm

lor înșiși, 
în ei și le urăm

M. POPESCU

PE

din 11 m (Politehnica Ti
mișoara) cu 10 goluri.

• Pe baza notelor acor
date în această etapă cla
samentul „constanța echi
pelor- după 22 de etape 
se prezintă astfel : 1. RA
PID 1743 (LUPESCU 180), 
2. Jiul Petroșani 
(Stan 160), 3. Petrolul
Ploiești 1718 (Mocanu 163). 
4. Universitatea Craiova
1712 (Oblemenco 159), 5. F.C. 
Argeș 1707 (Niculescu 175),

povid 146). 16. A.S.A. Tg. 
Mureș 1533 (Caniaro 153).

1721

o După 22 de etape, si
tuația iii „Trofeul Pet- 
sehowschl" se prezintă în 
felul următor : 1—2. Pe
troșani și Oradea 8,91/ 
3—4. Pite-'ti și Ploiești 
8.36. 5. A-ad 8,27, 6. Con
stanța 8,16, 7. București 
7.90, 8. Brașov 7,81, , 9.
Cluj 7.72, 10. lași 7,63, 11- 
Craiova 7,36. 12. Tg. Mureș 
6,91), 13. Bacău 6,45.

Bihoreana Mar-Unirea Dej - 
gliita 2—0 (0—<

CLASAMENT

1. S.N.O. 21 9 9 3 30—14 27 Foresta Năsăud — C.I.L. Sighe-
2. I.M.U.M. 21 10 7 4 24—11 27 tul Marmației 3--1 (Z-l)3. Celuloza 21 10 5 6 26—19 25 Topitorul Baia Mare — C.I.L.
4. Delta 21 9 7 5 29—22 25 Gherla 2—1 (0—1)
5. Cimentul 21 9 7 5 18-17 25 Dermata Cluj _ Constructorul
6. Electrica 21 10 4 7 26—21 24 Baia Mare 4—b (1-0)
7. Tehnometal 21 9 4 8 34—24 22 Dacia Oradea —■ Metalul Salonta
8. Unirea 21 9 4 8 27—27 22 1—0 (1—0)
9. Laromet 21 7 6 8 25—26 20 Dinamo Zalău — Someșul Satu

10. Voința 21 6 8 7 28—29 20 Mare 1—1 (0—0)
11. Petrolul 21 7 5 9 20—26 19 Chimistul Baia Mare — Victoria
12. I.T.C. 21 6 7 8 17—23 19 Cărei l—o (0—0).
13. Olimpia 21 6 6 9 17—26 18 Bradul Vișeu -- Gloria Bistrița
14. Mașini-unelte 21 6 5 10 27—26 17 2—0 (0—0)
15.
16.

Marina
I.C.A.B.

21
21

5
3

7
3

9
15

24—24
24—61

17
9

(CORESPONDENȚI : T. 
Prodan, D. Nistor, V. Să-

G. 
și

Todoran,
R. Pop

săranu, N. 
Ilie, M. Bonțoiu, 
A. Ghilezon).

ETAPA VIITOARE : Cimentul — 
S.N.O., Delta — Voința, Electrica 
— I.M.U.M., Mașini-unelte — Ma
rina, Petrolul — Tehnometal, Ce
luloza — I.T.C., Laromet — Olim
pia, Unirea — I.C.A.B.

SERIA a IV-a
Constructorul

CLASAMENT
1. Gloria 21 12 5 4 47—15 292. Someșul 21 12 5 4 35—14 293. Victoria 21 11 5 5 36—19 274. C.I.L. Sighet 21 11 4 6 30-20 265. C.I.L. Gherla 21 10 5 6 30—20 256. Dermata 21 9 6 6 33—17 24

ProgresulPrahova Ploiești _ 
Balș 3—1 (3—1)

Autobuzul București 
Cimpina 2—2 (0—2)

Carpați Sinaia — Petrolul Tlr- 
goviște 0—0

Sirena București — Dacia Pi
tești 0—0

Comerțul Alexandria 
București 1—0 (1—0)

Caralmanul Bușteni _ Chimia 
Turnu Măgurele 2—1 (1—1).

Progresul Corabia — Unirea 
Cîmpulung Muscel 2—0 (1—0)

Unirea Drăgășani — Flacăra ro
șie București 2—1 (2—1)

I.R.A.

T.U.G.

I, Someșul

8. Unirea
21 
?l

11 2
9 5

8 34—29 24
7 36—24 23

9. Bradul 21 11 0 10 23—35 22
10. Chimistul 21 8 4 9 32—29 2011. Metalul 21 6 4 11 20—37 16
12. Topitorul 21 6 3 12 22—38 1513. Foresta 21 5 5 11 23—40 15
14. Dinamo 21 4 7 10 17—38 15
15. Bihoreana 21 4 5 12 14-34 13
16. Dacia 21 4 5 12 17—49 13

ETAPA VIITOARE : Foresta —

(CORESPONDENȚI : 
Cristea, P. Peanâ. Z. 
tor, A. Vasilescu, M. Bizon, 
V. Zbarcea, C. Filip, D. 
Denghel)

A. 
Vlc-

Chimistul, Someșul — Victoria, 
Bradul — Dermata. Metalul — Bi
horeana. Gloria — Topitorul, Con
structorul — Dinamo, C.I.L. Si- 
ghet — Dacia, C.I.L. Gherla — U- 
nirea.

SERIA a VIII-a

MUNDIAL ’70"
MICUL ECRAN

In perioada
Televiziunea română va transmite. In direct sau prin înregistrări, o 
serie de jocuri, după cum urmează :

Marți 2 Iunie, ora 20 : Romănia — Anglia (direct).
Duminică 7 iunie (la o oră ce se va anunța ulterior): România — 

Cehoslovacia (înregistrare). Partida se dispută simbătă 6 iunie, la ora 
24, dar Televiziunea mexicană o transmite Înregistrată după ora 2 
noaptea.

Duminică 7 Iunie, ora 20 : Anglia — Br izllia (direct).
Joi 11 Iunie (ora se va anunța ulterior) : România — Brazilia (în

registrare). Aceeași situație ca la meciul România — Cehoslovacia.
Duminică 14 iunie, ora 20 : Unul din meciurile sferturi de finală 

(transmisie directă) ; jocul va fi ales după terminarea meciurilor din 
serii.

Miercuri 17 iunie, ora 24 : Unul din meciurile semifinale (transmi
sie directă) ; jocul va ti ales după încheierea sferturilor de finală.

Simbătă 20 iunie, ora 24 : Meciul pentru locurile 3—4 (transmisie 
directă). >

Duminică 21 iunie, ora 20 : Finala (transmisie directă).
Aceste opt preluări sînt certe la ora actuală.
Televiziunea română continuă tratativele cu Interviziunea, Euro- 

viziunea și Telesistema mexicană, Incercind să obțină șl alte transmisii.
Comentariile vor fi asigurate de CRISTIAN ȚOPESCU, trimisul Ra- 

diotelcvlziunil române in Mexic.

turneului final al campionatului mondial din Mexic

Medicina Tg. Mureș — Minerul 
Bălan 1—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică — Colorom 
Codlea 4—0 (2—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Ol
tul Sf. Gheorghe 1—o " ’

Chimica Tîrnâvenl 
Brașov 1—1 (0—0)

Tractorul Brașov — 
găraș 2—1 (2—1)

Lemnarul Odorheiu!__ -
Viitorul Gheorghlenl 2—0 (1—0)

Vitrometan Mediaș — chimia 
Or. Victoria 2_1 (1—0).

Avintul Reghin — Torpedo Zăr- 
nești 2—1 (1—0).

(CORESPONDENȚI : A. 
Szabo, M. Faliciu, V. Lo- 
rlntzi, I. Ducan, G. Carol. 
A. Pialoga, z. Rîșnoveanu 
și C. Ținea).

(0-0)
Car pa ti

Chimia Fă-

Secuiesc —

CLASAMENT
1. Tractorul 21 15 3 3 51_ 9 332. Chimia F. 21 15 2 4 44—17 323. Oltul 21 12 3 6 46—20 274. Lemnarul 21 13 0 8 55—31 265. Colorom 21 10 3 8 38—31 236. Metalul 21 10 2 9 40—30 227. Minerul 21 9 4 8 24—26 228. Chimica 21 10 1 10 31—25 219. Unirea 21 9 3 9 29—39 2110. Carpațl 21 7 6 8 20—24 2011. Torpedo 21 8 3 10 28—25 1912. Chimia V. 21 8 2 11 26—30 1813. Vitrometan 21 6 3 12 27—47 1514. Avîntul 21 5 4 12 27—57 1415. Viitorul 21 4 5 12 11—52 1516. Medicina 21 3 4 14 15-49 10

ETAPA VIITOARE : Chimica — 
Lemnarul, Minerul — Avintul, 
Carpați — Vitrometan, Viitorul — 
Metalul, Torpedo — Unirea, Chi
mia V — Tractorul, Oltul — Chi
mia F, Colorom — Medicina.



BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL
»

AL BOXERILOR ROMÂNI
IN luna MAI, PESTE 30 de pugiliști români pe ringurile europene

Luna mai va reprezenta 
primul banc de probă 
pentru boxul românesc. 
Angrenați în nu mai pu
țin de cinci mari compe
tiții internaționale în cursul 
unei singure luni, pugi- 
liștii români vor da primul 
examen serios după cam
pionatele europene. Inten
ția federației este de a tre
ce astfel în revistă eșalo
nul superior al boxului 
nostru, verificînd capacita
tea actuală și firește per
spectivele.

pentru acest eveniment o e- 
chipă în care tinerețea se îm
bină cu experiența. Unul sin
gur din cei patru campioni 
europeni figurează în formula 
proiectată, 
riilor, vor 
pe malul 
rel Mihai, 
cu. Aurel 
stantin Stanef, Aurel Ilieșcu 
(sau Gh. Pușcaș), Ion Dinu 
(sau Antoniu Vasile), Alexan
dru Popa (sau Ion Ilodoșan), 
Nicolae Tudor, Horst Stumpf 
(sau Gh. Chivăr, sau Al. Năs- 
tac), Marin Constantinescu și 
Ilie Dascălu.

în ordinea catego- 
urca în ringul de 

Mării Negre: Au- 
Constantin Gruies- 
Dumitrescu, Con-

mezeanu, Octavian Amăză- 
roaie, Constantin Ghiță, Con
stantin Cojocaru și Ion Să- 
nătescu.

Trăgînd linie sub acest 
bogat program internațio
nal, se constată că vor fi 
rulați, în decurs de 20 de 
zile, în întreceri semnifi
cative, peste 30 dintre cei 
mai buni pugiliști ai țării. 

Nu au fost uitați nici ti
nerii, în special cei vizați a 
se prezenta la campionatele 
europene de juniori de 
Miskolc (Ungaria).

la

Abia va lua sfîrșit finala 
campionatului național pe e- 
chipe (la 2 
mai 
vor 
zări.

TURNEUL DE LA RIGA

PRIMUL TURNEU 
INTERNAȚIONAL 

DE JUNIORI AL R.D.G.

mai) și cei 
buni boxeri români se 
răspîndi în cele patru

BALCANIADA

im-
în-
DE

Dintre fronturi, cel mai 
portant îl reprezintă fără 
(loială BALCANIADA 
BOX DE LA VARNA (19—23 
mai). Federația a pregătit

Cu mult înainte, încă Ia în
ceputul lunii trei boxeri 
români : Octavian Amăză- 
roaie (sau Constantin Buzu- 
liuc), Aurel Simion și An- 
ghel Iancu vor participa 
turneul internațional de 
Riga (7—10 mai).

ȘI CEL
DE LA AMSTERDAM

la 
la

RALIUL CUPE!
JULES KIMET

Participanții la Raliul au
tomobilistic „Cupa Jules Ri- 
met“, care se desfășoară pe 
ruta Londra — Ciudad de 
Mexico, au sosit în bune 
condițiuni la Boulogne-sur- 
Mer (Franța). După cum se 
știe, echipajele vor partici
pa mai întîi la o „buclă" 
europeană care măsoară 
6 000 km. Sîmbătă seara, la 
Lisabona, ei se vor îmbarca 
pentru a fi transportați la 
Rio de Janeiro, urmînd a 
se întrece în continuare pe 
teritoriul Americii de Sud.

Mai impunătoare este dele
gația română înscrisă la cea 
de-a treia ediție a marelui 
turneu internațional olandez 
(20—27 mai). Vor pleca spre 
Amsterdam : Constantin Ciu- 
că, Pavel Nedelcea (sau Ni- 
colae Gîju), Calistrat 
Victor Silberman, Ion 
(sau Ion Covaci), Al. 
(sau Gh. Chivăr), Ion
și Ion Alexe. După cum se 
vede, un Iot în care figu
rează marea majoritate a me- 
daliaților europeni.

Cuțov, 
Gyorffi 
Năstac 
Monea

IN POLONIA

Spre sfîrșitul lunii (23—24 
mai), la Sczeczin, în Polonia, 
la alt turneu internațional, 
vor urca în ring : Marin Lu-

Au fost selecționați pentru 
participarea la primul tur
neu internațional de juniori 
al R.D.G. (la Magdeburg, 
14—18 mai) următorii boxeri, 
născuți în anul 1951 sau mai 
devreme : Dinu Condurat (Di
namo Bacău), Nicolae Cordoș 
(C.S.M. Cluj), Constantin A- 
grigoroaie (Nicolina Iași), Gli. 
Ciochină (P.A.L. Brăila), Cor
nel Hoduț (Olimpia Bucu
rești), Sandu Mihalcea (Di
namo Buc.), Floricel Oprea 
(Petrolul Ploiești), Viorel 
Giurgiucă (Energia Cîmpina), 
Ilie Paraschiv (Olimpia Buc.), 
Alex. Coroianu (Voința Satu 
Mare) și Ion Ruicu (Electro- 
putere Craiova). La lectura 
acestei liste se constată o 
surprinzătoare repartiție geo
grafică, atestînd tinere va
lori naționale existente cîte 
puțin peste tot în țară — 
fenomen absolut îmbucurător.

Oficialii federației nu vor 
avea nici ei prea mult ră
gaz în această lună. Repre
zentanții autorităților pugilis
tice românești vor participa, 
în zilele de 25—29 mai, la 
Moscova, la constituirea Aso
ciației federațiilor europene 
de box, organism dependent 
de A.I.B.A.

Ancheta internațională a ziarului sportul

• Zgura roșie impo
trîva gazonului și ci
meritului • „Pro“ sau
,,contra“ Challenge- 
round-ului ? ® Dețină-
torilor trofeului li se
acordă un avantaj
prea mare ® 13 spe
cialiști ai tenisului răs
pund la întrebările

noastre

Se apropie startul în
trecerilor în zona 
europeană a „Cupei 

Davis". Ca în fiecare an, 
suprema competiție pe 
echipe a tenisului polari
zează atenția a milioane 
de iubitori ai acestui sport, 
pe toate meridianele glo
bului. In celelalte zone 
geografice, cea asiatică și 
cea americană, primul tur 
al jocurilor pentru „Sala- 
tiera de argint" a și. fost 
epuizat. Acum urmează cel 
mai populat dintre turnee, 
avînd ca teatru de acțiu
ne continentul european. 

Speranța unei ascensiuni 
spre etapele superioare ale 
competiției animă din nou 
cele 51 de echipe partici-

Țiriac, anul trecut finaliști ai
Foto A.F.P.

albe,
peste fileu. Aci, cu 

mani Jlie Năstase și 
echipe.

In sobra geometrie a liniilor 
forța și finețea mingi lor trimise 
sînt excelenții noștri Davis-cup- 
supremei competiții de tenis

cei patru tenismani încearcă să se depășească prin 
spatele spre obiectivul fotografic. 
Ion

pante. Care dintre ele va 
ajunge la țărmul dorit al 
succesului 1 Și care va 
reuși să suporte mai bine 
rigorile finalei 1

pv

un

INTERNAȚIONALELE DE SCRIMĂ DE LA MINSK

MINSK, 20 (prin telefon).— 
Turneul international de flo
reta femei a continuat cu o 
întrecere la nivel de echipe. 
Și do data aceasta reprezen
tantele României au avut o 
comportare excelenta, reușind 
în serii, și apoi în semifinale, 
sâ cîștige toate meciurile sus
ținute.

In serii, echipa feminină de 
floretă a României a evoluat în 
compania incomodei formații a 
Poloniei pe care a întrecut-o cu 
scorul de 9—7. Trăgătoarea nr. 1 
a echipei noastre a fost Olga 
Orban-Szabo, care a terminat 
victorioasă în toate cele patru 
asalturi ale ei. Bine (și mai ales

3 v. Filip 2, resp. Nikanclkova. 
In echipa adversă au mai tras 
samușenko, Kantarovici și 
cenko).

Lăsînd ca de obicei să 
planeze pînă în ultimul 
minut incertitudinea a- 

supra participării sale, Bobby 
Fischer s-a prezentat, totuși, 
în timp util la Rovinj (Iugo
slavia) luînd startul, după o 
absență de aproape doi ani, 
într-unul dintre cele mai pu
ternice turnee de șah ale se
zonului (11 mari maeștri, 
5 maeștri internaționali, 2 
maeștri naționali). Concursul 
se desfășoară în saloanele 
elegantului hotel „Katarina", 
situat pe o minusculă insulă 
în Marea Adriatică, unul din
tre cele mai pitorești locuri 
de agrement turistic de pe 
întreaga coastă a Dalmației. 

Reintrarea în competiții a 
lui Fischer s-a produs spec
taculos, el luînd un start 
foarte puternic : 4 puncte din 
patru posibile, realizate — 
ce-i drept — nu în compa
nia favoriților întrecerii, dar 
— oricum — la capătul unor 
partide

Iată, 
marele 
cîștigat
tor tenace 
cunoscător 
la zi.

excelent conduse, 
mai jos, felul în care
maestru american a 
la Minici, un jucă- 

și un foarte bun 
al teoriei șahiste

apakarea siciliana

Alb : MINICI
Negru : FISCHER

1. el c5, 2. Cf3 d6, 3. <14 c:d4, 
4. C:d4 Cf6, 5. Cc3 a6, 6. Ng5 
e6, 7. f4 Ne7, 8. Df3 Dc7, 9. 
0—0—0 Cbd7, 10. g4 b5, 11. N:t6 
C:f6. (Pînă acum, Identic ca în 
partida Gligorici-Fischer, Jucată 
în 1958 la turneul interzonal de 
la Portoroj. Atunci Fischer a 
pierdut. După 12 ani el a recon
siderat varianta, găsind Îmbună
tățiri pentru 
Ceea ce arată 
autocritic în 
american își
realizări pe tabla de șah) 12. g5 
Cd7, 13. a3 Tb8, 14. h4 b4 (O 
schemă clasică de desfășurare a 
ostilităților în această variantă 
tăioasă. Albul atacă pe aripa re
gelui, negrul pe a damei. O ve
ritabilă 
tru“ în 
ajungă
16. N113.
pentru alb, recomandată în car- 
toteca dr. Euwe) 16... 0—0 (Fi
scher nu se teme și face rocada 
Pe 
Cf5 
nu 
e:f
recîștigă p^esa păstrînd un atac 
decisiv) 17... Cc5, 18. C:e7 4-D:e7,

jocul negrului, 
modul creator și 
care campionul 
privește propriile

„cursă contra cronome- 
care fiecare încearcă sâ 
primul). 15. a:b T:b4, 
(Cea mal bună mutare

aripa ofensivei albului). 17. 
1 (Un sacrificiu de cal care 
poate fl acceptat. După 17... 
urmează 18. Cd5 I șl albul

pei Davis" li se acordă 
credit exagerat prin regula 
Challenge-round-ului, care le 
permite să intre în joc nu
mai în ultima întîlnire, cea 
finală. Iar aceasta se dispu
tă invariabil pe terenul pro
priu al echipei deținătoare ! 
Fără a încerca să abordăm

1. Este posibilă omolo
garea unei singure supra
fețe de joc în „Cupa 
Davis" ?

2. Optați pentru organi
zarea Challenge-round-ului 
pe un teren neutru ?

La solicitarea noastră au 
răspuns — pînă la ora cînd 
redactăm aceste rînduri — 
13 specialiști. O scurtă sta
tistică, în acest interesant 
material, ne dovedește jus
tețea temei alese. Numai trei 
dintre răspunsuri se opun, 
fără rezerve, celor două su
gestii ale noastre. ALTE 
ȘASE PĂRERI SE RALIA
ZĂ PRINCIPIAL PRIMU
LUI PUNCT AL ANCHETEI 
ȘI SE OPUN NUMAI CE
LUI _ DE-AL DOILEA. In 
sfîrșit, avem patru adeziuni 
totale, provenind chiar din 
surse deosebit de reprezen
tative.

Tncepînd cu numărul de 
"'“.o al ziarului nostru, 

publica răspunsurile 
anchetă, oglindind, de

Anul trecut, onoarea de 
a disputa Challenge- 
round-ul, în compania 

deținătorilor trofeului, a re
venit echipei României, for
mată din excelenții noștri te
nismani, maeștrii emeriți ai 
sportului Ion Țiriac și Ilie 
Năstase. Ei și-au apărat cu 
cinste șansa și prestigiul, în 
marea finală de la Cleve
land. Dar, se știe prea bine 
că, CONDIȚIILE DE DISPU
TARE A ACESTEI ETAPE 
DECISIVE — mai mult poate 
decît valoarea recunoscută a 
adversarilor — LE-A STAT 
ÎN CALE, BARÎNDU-LE 
DRUMUL SPRE VICTORIE.

Pe terenul cu ciment de 
la „Harold T. Clark"-Stadium, 
atît de vrăjmaș nouă și atît 
de favorabil gazdelor, româ
nii au fost învinși catego
ric : 5—0. Nu vom uita ușor 
această înfrîngere. Dar nu 
vom uita nici elocventa de
clarație a lui Donald Dell, 
căpitanul echipei S.U.A., care 
întrebat fiind ce pronostic 
dădea acestui meci, dacă el 
s-ar fi disputat la București 
(pe teren cu zgură), a răs
puns sec : „5—0 PENTRU
ROMÂNIA !...“

Și atunci ? Ne întrebăm, 
pe drept cuvînt, dacă — în 
asemenea condiții — această 
competiție poate, într-adevăr, 
să-I desemneze pe cel mai 
bun ? Fără îndoială, dacă 
avantajul deținătorilor tro
feului merge atît de departe, 
îneît creează adevărate ine
chități, atunci el trebuie, mai 
devreme sau mai târziu, să 
fie readus în limite normale, 

înfrîngeri, la fel de ca
tegorice ca aceea suferită 
de echipa română în 1969, 
au încheiat și tentativele 
altor țări unde tenisul 
se practică pe terenuri cu 
zgură, care au ajuns în 
Challenge-round-urile din 
ultimul deceniu. Ne refe
rim la Italia (învinsă cu 
1—4 în 1960 și 0—5 în 
1961), . Spania (1—4 în 
1965 și 1—4 în 1967), 
Mexic (0—5 în 1962) și In
dia (1—4) în 1966).

Iată destule argumente 
pentru a repune pe tapet o 
problemă care animă de mal 
multă vreme cercurile de 
specialiști ai tenisului, și 
anume : unificarea compozi
ției terenurilor pe care se 
joacă „Cupa Davis". Accep
tarea unui asemenea punct 
de vedere ar crea un climat 
de echitate în această com
petiție care, pe parcursul ce
lor șapte decenii de cînd fiin
țează, și-a mărit tot mai mult 
aria geografică și prestigiul.

în al doilea rînd, apare 
evident că deținătorilor „Cu-

MTINE

tn sportul
răspund la cele 2 întrebări :

RENE LACOSTE — Franța 
DONALD DELL — S.U.A.
RAMON SANCHEZ —Spania 
IURI DARAHVELIDZE — 
U.R.S.S.
LUIGI ORSINI

sigur) au punctat Ana Ene-Pascu 
și Marina Stanca-Filip — de 
cite două ori. Cea de-a 3-a vic
torie a echipei române a adus-o 
Maria Vicol.

In celălalt meci din serii, Un
garia—Polonia 9—7.

Apoi,
ncască :
R.S.S.

con1 
grama) 
r.bl <15 !
și Da3).

Intrarea tn turneul final, cea cu 
echipa R.S.S. Bieloruse, un nou 
succes, și mai categoric, cu 11—1 
(Pascu, Szabo și Vicol

Nlkancenko și Ko-

României

tineriiîntre

Liige 
cu sco- 
forma-

Ujpest 
(grupa 
și Fe- 
puncte

Ta:c4, 
26. Nfl Tb4, 27. Dh3‘ (In această 
poziție pe muchie de cuțit ne
grul are o combinație decisivă) 
27... Cc3+ !, 28. Rcl Ca4+, 29.
Rbl T:b2-|- !. 30. T:b2 Cc3-j-, 31. 
Rcl Da3, 32. Nd3 Dai 4-, 33. Rd2 
D:b2 + , 34.Rcl Ce4 (0—1).

o nouă victorie roma- 
12—4 In meciul cu 

_____ Ucraineană. Cea mai 
eficace dintre floretistele noastre 
a fost de data aceasta Marina 
Stanca-Filip, neînvinsă. Ana Ene- 
Pascu și Olga Orban-Szabo 'au 
realizat cîte 3 victorii, iar Marla 
Vicol două.

De partea cealaltă toate ad
versarele echipei României au 
obținut cîte o victorie (Maiakova, 
Besedkova, 
valenko).

In fine, în partida care avea 
să asigure formației României

19. h5 Nb7, 20. h6 N:e4, 21. C:e4 
C:e4, 22. h:g7 Tc8! (Albul și-a
supraevaluat șansele. Fischer 
lasă pionul advers la „g7‘*, 
“ apără excelent, și începe

Tatabanya — 
Komlo Videoton —
Vasas 2—2. Grupa B : Szeged 
— Szombathely 4—0 ; Hon- 
ved — Salgotarjan 4—1 ;
Pecs — Ferencvaros 0—0. în 
clasamentele celor două gru
pe conduc echipele 
Dozsa cu 12 puncte 
A), respectiv Csepel 
rencvaros cu cîte 11 
(grupa B).

îl

•aatac violent)
23. Th2
(Se amenință

25. c4 (forțat)

UHLMANN
INVINS ȘI EL...
Partida Ivkov-Fischer (run

da a 5-a) s-a întrerupt pen
tru a doua oară într-o pozi
ție considerată de specialiști 
remiză. Korcinoi a cîștigat la 
Kurajița, 
Uhlmann 
egalitate 
runda a 3-a.

Duminică seara Fischer și-a 
continuat seria victoriilor, în- 
vingîndu-1 pe Uhlmann. Gli- 
gorici a cîștigat la Nlcevski, 
iar Petrosian la Udovcici. In 
celelalte partide, remize: 
Korcinoi-Hort, Kurajița-Par- 
ma, Ivkov-Ghlțescu, Minlcl- 
Smîslov. S-au întrerupt în- 
tîlnirile Brown-Bertok și Ko- 
vacevici-Marovici.

CLASAMENTUL : Fischer 
5 (1), Gligorici 4*/2, Hort, 
Petrosian 4, Brown 3!/2 (1), 
Korcinoi 3’/2, Minici, Uhlmann 
3. Ivkov, Bertok 2*/2 (1), Ghi- 
țcscu, Kurajița 2*/2, Smîslov 
2 (1), Nicevslti, Udovcici 2, 
Parma U/2 (1), Marovicî, Ko- 
vacevici 1 (1).

Duel aerian 
fotbaliști cehoslovaci și vest- 
germani, in intîlnirea din pre
liminariile turneului V.E.F.A

Italia

direct fundamentul acestei 
reguli, am socotit posibil și 
oportun un amendament prin 
care DISPUTAREA CHAL
LENGE-ROUND-ULUI SĂSE 
POATA FACE PE TERE
NURI NEUTRE, ca în marile 
competiții fotbalistice euro
pene. De ce hu ?

Iată, deci, tema anchetei 
noastre internaționale pe 
care am inițiat-o în rîndul 
specialiștilor de tenis, mulți 
dintre ei aparținînd cîtorva 
țări cu veche tradiție în 
competiția „Salatierei de ar
gint". Le-am adresat aceste 
două întrebări :

miine 
vom 
la ( , _______,
fiecare dată — cît se poate 
de fidel și în mod propor
țional — aceste trei orien
tări ce reies din studierea 
întregului material.

Sperăm că, prin aceasta, 
aducem o contribuție la suc
cesul viitor al acestei mari 
și prestigioase competiții.

Radu VOIA

iar Petrosian 
au încheiat 

amînata lor

și 
la 

din

BRAZILIENII
LA O NOUA VERIFICARE
Echipa Braziliei a susținut 

un nou meci de verificare la 
Belo Horizonte cu o selec
ționată locală. Selecționabilii 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 ................................
marcate 
Și

(2—1) prin golurile 
de Gerson (min. 33) 
(min. 39 și 56).

PRELIMINARIILE
Dario

IN
TURNEULUI U.E.F.A.

Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit la Passau (R. F. 
a Germaniei) meciul dintre 
selecționatele de juniori ale 
R. F. a Germaniei șl Ceho
slovaciei din cadrul prelimi
nariilor turneului U.E.F.A. 
Tinerii fotbaliști vest-germani 
au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (1—1), obți- 
nînd calificarea pentru tur
neul final al competiției.

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa a 7-a) : 

Grupa A : Diosgyor — Raba

C.M. DE AUTOMOBILISM

Competiția internațională 
automobilistică „Marele Pre
miu al Spaniei", desfășurată 
duminică Ia Madrid pe clasi
cul circuit Jarama, a permis 
pilotului britanic Jackie Ste
wart să se instaleze în frun
tea clasamentului campiona
tului mondial (formula 1). 
Stewart, care a concurat pe 
o mașină „March", a parcurs 
cele 90 de ture ale circuitului 
(306,388 km) In 2b 10:58, rea-

McLaren 
Zeelandă) — 2h 11:02, 
de italianul Mario An- 
— 2h 11:18. Cel mai 

tur a fost realizat de

lizînd o medie orară de 140,362 
km. Pe locul doi, la un tur, 
s-a clasat Bruce 
(Noua 
urmat 
dretti 
rapid
Jack Brabham — 1:24,3 (me
die orară 145,381 km).

tn clasamentul campiona
tului mondial, Stewart are a- 
cum 13 p, fiind urmat de 
Brabham — 9 p, Hulme — 6 p.
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BELGIA : Standard 
a pierdut în deplasare 
rul de 0—3 în fața 
ției Schaerbeeck. Alte rezul
tate :
i—i;

St. Trond — Gilloise 
Charleroi — Liege 

Gand — Racing White 
Beveren — Ostende 

Anderlecht — Berin- 
gen 3—0 ; Lierse — Ware
gem 1—0 ; F.C. Bruges — 
Beerschot 2—0. în clasament 
conduce Standard Liege cu 
47 p, urmată de F.C. Bruges 
— 44 p etc.

ELVEȚIA : Basel — Win
terthur 4—0 ; Chaux de Fonds
— Bienne 2—1 ; Young Boys
— Fribourg 3—0 ; Lausanne
— Grasshoppers Zurich 2—1 ;
Lugano — St. Gall 1—1 ; F.C. 
Zurich — Servette Geneva 
1—0 ; Wettingen — Bellinzo
na 3—2. Clasament : F.C. Zu
rich 26 p, Basel 25 p (ambe
le din 19 meciuri), Lausanne 
25 p (din 20 de jocuri) etc.

PORTUGALIA : Campiona
tul Portugaliei s-a încheiat 
cu victoria formației Sporting 
Lisabona, clasată pe primul 
loc cu 46 puncte din 52 po
sibile. Locurile următoare au 
fost ocupate de echipele Ben
fica Lisabona — 38 p, Setu- 
bal — 36 p, Guimaraes, Var- 
zim, Barreirense — toate cu 
cîte 28 p etc. în ultima eta
pă, Sporting a învins cu 5—2 
pe Leixoes, iar Benfica a dis
pus cu 1—0 de Varzim. Alte 
rezultate : Guimaraes — F.C. 
Porto 1—0 ; Barreirense — 
Belenenses 1—0 ; Setubal — 
CUF 4—0 ; Boavista — 
2—0

Braga

23-a).
a su-

BULGARIA (etapa a 
Lidera Levski-Spartak 
ferit prima înfrîngere în ac
tualul sezon, pierzînd cu 1—0 

'la Russe în fața formației 
Dunav. Prin mari emoții a 
trecut și campioana Ț.S.K.A. 
După ce a condus cu 2—0 și 
egalată pînă Ia pauză de 
Etar, abia în partea a doua 
a partidei, Jekov a marcat 
golul victoriei. Desfășurînd 
un joc de mare elan, stu
denții de la Akademik au în
trecut pe JSK-Slavia cu 3—2. 
Alte rezultate: Cernomoreț 
— Marița 0—2 ; Trakia — 
Marek 3—2 ; Botev — Cerno 
More 0—0 ; Lokomotiv — 
Krakra 4—0. Clasament : 
Levski-Spartak 38 p, Ț.S.K.A. 
37 p, JSK-Slavia 29 p, Tra
kia și Lokomotiv 27 p, Cerno 
More 23 p, Etar 22 p, Aka
demik, Dunav, Cernomoreț și 
Spartak 21 p etc. Campiona
tul se întrerupe în vederea 
pregătirilor naționalei pentru 
turneul final din Mexic.

PRIMELE
DE

tiriac Învingător

REZULTATE ALE TURNEULUI
TENIS DE LA ROMA

ROMA, 20. în . ____ ____ ___
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, ION ȚIRIAC 
L-A ÎNVINS CU 6—1, 6—3, 
9—7 PE CEHOSLOVACUL VL. 
ZEDNIK. într-o altă partidă. 
I. Gulyas (Ungaria) a dispus 
cu 6—1, 6—1, 6—3 de B. Iova- 
novici (Iugoslavia).

In calificările pentru tabloul 
probei de simplu, jucătorul 
sovietic Vladimir Korotkov 
I-a învins cu 6—4, 6—2 pe ita
lianul di Domenico.

In proba de dublu bărbați, 
cuplul sovietic Korotkov — Li-

primul tur al haciov a
6—2 de
Ball — Giîtinan.

dispus cu 
perechea

6—2, 5—7, 
australiană

• Finala probei 
masculin din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Charlote (Carolina de Nord) se 
va disputa între australianul 
Bob Carmichael și americanul 
Cliff Richey. în semifinale, 
Carmichael I-a eliminat sur
prinzător cu 6—3, 6—4 pe ame
ricanul Clark Graebner, iar 
Richey l-a învins cu 6—2, 6—4 
pe cehoslovacul Jan Kodes.

de simplu

TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI
nit sportivei A. Jackson (An
glia), cronometrată în 1:01,9. 
Eva Vickner (Suedia) a ter
minat pe primul loc în cursa 
de 100 m fluture cu timpul 
de 1:09,5. Alte rezultate: 
masculin 400 m liber — Lar
sson (Suedia) 4:11,3; 100 m 
liber — Jarvis (Anglia) 55,0; 
200 m spate — Larsson 2:13.3 
feminin: 100 m spate — Ca- 
net (Franța) 1:08,2; 400 m 
mixt — Ratcliffe (Anglia) 
6:23.2

//

HAGA, 20. — Competiția 
internațională de natație 
„Turneul celor 6 națiuni" a 
luat sfîrșit în bazinul aco
perit al orașului olandez 
Bussum cu victoria echipei 
R.F. &■ Germaniei, care a to
talizat 111 p. Echipa Suediei 
a ocupat locul doi cu 95 p., 
urmată de cele ale Angliei 
— 92 p., Olandei — 70 p.. 
Franței — 60 p și Italiei — 
53 p. In proba feminină de 
100 m liber victoria a reve-
naDnxwmnmaminn

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Moscova s-a disputat retu
rul meciului dintre echipa lo
cală Dinamo și formația Tatran 
Praga, contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor euro
peni” la volei feminin. Gazde
le au cîștigat cu 3—1 (15—9, 
13—15, 15—7, 15—1). învingă
toare și în primul joc, volei
balistele sovietice s-au calificat 
in finala competiției.

E
Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis 
de la Monte Carto. în ultima 
finală disputată — cea a pro
bei de dublu mixt — perechea 
americană Billie Jean King - 
Marty Riessen a întrecut cu 
6—3, 6—3 cuplul 
țoise Durr - Jean 
day.

formația Indiei, care conduce 
cu 3—0 în intîlnirea cu repre
zentativa Ceylonului. (în par
tida de dublu, Menon și Am- 
rithraj au întrecut cu 6—3, 6—4, 
5—7, 6—4 pe Pinto și Suma
ra).

Cicliștii din R.D. Germană se 
pregătesc intens în vederea 
„Cursei Păcii" : Praga — Var
șovia — Berlin. In cadrul unei 
curse de selecție desfășurată 
pe ua traseu din apropiere de 

pe primul loc s-a 
. Peschel, cronome- 

km cu timpul de

Wiederau, 
clasat Axei 
trat pe 147 
3h 53:20.

care a acoperit 192 km în 5 b 
16:10,0.

Competiția internațională de 
sabie desfășurată Ie New York 
s-a încheiat cu victoria scri- 
merului italian Rolando Rigoli, 
urmat de maghiarul Kallmar, 
polonezul Pawiowski și ameri
canul Orban — toți cu cîte 5 
victorii. în turneul de baraj 
pentru stabilirea învingătorului, 
Rigoli i-a învins pe rînd pe 
Orban (5—4), Pawlowski (5—2) 

(5—4). Pe echipe, 
revnit formației 

în finală a dispus 
de reprezentativa

francez Fran- 
Cla-ude Bar-

de întreceri

ciclisiă internațio-
1 Loarei" a fost

După două zile 
în meciul de tenis Japonia — 
Australia, care se desfășoară 
la Tokio în cadrul „Cupei Da
vis" (grupa A, zona asiatică), 
scorul este favorabil cu 3—0 
tenismanilor australieni. în 
proba de dublu, perechea Alan 
Stone - Ray Ruff els a învins 
cu 7—5, 5—7, 6—2, 6—4 cuplul 
J. Kawamorl — T. Koura. E- 
chipa Australiei s-a calificat 
pentru finala zonei asiatice a 
competiției, în care va lntllnl

Competiția < 
nală „Turui 
cîștigată de alergătorul francez 
Alain Nogues. El a fost urmat 
în clasament la 1:19,6 de polo
nezul Hanusik și la 1:30,0 de 
francezul Danguillaume. Ultima 
etapă a competiției, disputată 
in 
a

împrejurimile orașului Blois, 
revenit polonezului Hanusik,

și Kallmar 
victoria a 
Franței care 
cu 15—13 
Ungariei.■

In competiția internațională de 
schi dotată cu „Marele Premiu 
Tignes" s-a încheiat proba de 
slalom uriaș. Victoria a revenit 
francezului Patrick Russel care a 
realizat in cele două manșe timpul 
total de 3:14,96. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Max Rieger (R.F. 
a Germaniei) — 3:16,47 și Harald 
Rofner (Austria) — 3:16,54.

se
runde în fruntea clasamentului

desfășoară un turneu inter-Tn localitatea Oegstgeest 
național de șah. După două 
se află campionul mondial Boris Spasski (U.R.S.S.) cu 2 p. 
In runda a doua el l-a fnvins pe Donner (Olanda). Larsen 
(Danemarca) și Botvinnik (U.R.S.S.) au remizat în 44 de 
mutări.


