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Azî, la București

și Timișoara

”'Dramatic acest ultim act al 
campionatelor de volei. Dez- 
nodâmîntul așteptat, de unii, 
să se producă cu un ceas mai 
devreme, adică în primele 
trei zile ale turneelor finale, 
nu s-a realizat. La feminin, 
Dinamo și Penicilina păstrea
ză intacte șansele de a cuceri 
titlul, ele fiind acum depar
tajate doar de setaveraj. Ra
pidul — care s-a arătat capa
bilă de realizarea unor sur
prize (mai mult sau mai pu
țin voite) — poate juca un 
rol hotărâtor in desemnarea 
campioanei. La masculin, ște- 
diștii, deși cu două puncte a- 
vans, nu se pot considera in- 
trați în posesia tricourilor de 
campioni. Rapidul, în special, 
și Dinamo sînt încă contra
candidate periculoase. Așa
dar de abia returul turneelor 
finale poate răspunde ’.a în
trebarea : ci.ne vor fi noii 
campioni ? Dar — probabil — 
nu înainte de epuizarea ulti
mei partide. Iată, de altfel, 
programul primei zile :

BUCUREȘTI (turneul final 
feminin, sala Floreasca, de la 
ora 17) : Penicilina Iași — 
Universitatea Timișoara, Di
namo — Rapid ;

TIMIȘOARA (turneul final 
masculin, sala Olimpia, de la 
o-a 17) : Steaua — Dinamo 
și Rap'd—Politehnica Galați.

Campionatele 
internațonale de 
tenis ale Italiei

VICTORIE 
ROMÂNEASCĂ 

ÎN FINALA 
DE DUBLU

(Amănunte in pag. 
a 4-a)

POLO SAU PUGILAT?
5-5,ROMANIA —IUGOSLAVIA

ÎN AL DOILEA JOC

1«

Poate că rezultatul de ega
litate (5—5) consemnat ieri
dimineață la finele celei 
a doua partide -amicale 
flectă mai bine evidentul 
chilibru de forțe existent 
ora actuală între naționalele 
de polo ale României și Iu
goslaviei. Campionii olimpici 
au prins kilograme serioase, 
se mișcă destul de greu în 
apă și oricum nu mai au stră
lucirea cu care ne obișnuiseră j 
în urmă cu doi ani, coborînd 
la nivelul actualelor posibili
tăți ale reprezentativei româ
ne, astfel că în momentul de 
față, fiecare întrecere între 
cele două selecționate rămîne 
deschisă oricărui rezultat.

Paradoxal însă, poloiștii 
noștri au jucat incomparabil 
-mai bine în această a doua 
întîlnire, în care s-au văzut 
nevoiți să se mulțumească 
doar cu uh draw. Adevărul
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DRUM BUN „TRICOLORILOR *!
— Reportaj la plecarea echipei naționale de fotbal spre Paris -

Duminică dimineața, aero
portul Băneasa.

...Valizele „tricolorilor", — su
ple, cuminți, ici-colo mai um
flate, lăsîndu-ne să bănuim 
degetele de aluminiu ale eram* 
poanetor — stau rinduite in 
fața cintarului, intr-o aliniere 
perfectă,

Rude, 
matinali vînători de autogra
fe, flori, îmbrățișări — aceeași 
atmosferă festivă, înfiată de 
toate plecările echipei națio
nale de 
deauna 
pînă la 
vai! —

...Domide, cu ochii lui blinzi, 
de copil gata să se mire

soldățească...
prieteni, admiratori,

fotbal, aproape întot- 
aceeași, mișcătoare 
lacrimi, descrisă — 

pînă la tocire.

1

Festivitate de premiere la categoria 68 kg.
Foto : B. VASILE

oricînd și de orice. Dumitra- 
che, Lupescu, Răducanu cu 
mustața acea ă la Carbajal, 
profesorul Angelo Niculescu, 
îmbrățișînd toate și pe toți în- 
tr-o privire grijulie, părin
tească, care vrea parcă 
spună: „ei, nu cumva 
uitat ceva ! ?“

Sînt ultimele minute 
intea intrării în vamă, 
în care toate trăirile și 
gindurile sînt abandonate 
zentului, cind pînă și teme
rile unui antrenor plin de... 
temeri — l-am numit pe Eme
rick Vogi — s-au spulberat, 
asemenea petalelor purtate de 
vint... Acum se pleacă, și 
atita tot...

Unul cile unul, băieții string 
ultimele miini întinse, după 
care dispar — parcă deconec
tați, eliberați (brusc) dintr-o 
teribilă încercare — in cori
dorul care duce spre pistă: 
Dumitru, Mocanii, Dan, Do- 
brin, Dinu, Să,tmăreanu, Ada- 
mach-e, Deleanu, Pescaru, Dem- 
brovschi, Neagu...

In sfirșlt, perechea de pe 
urmă : ■ Radu Nunweiller, me
reu zîmbitor, cu un zimbet 
sfios, de licean întîrziat, și 
Mircea Lucescu, „căpitanul de 
pe Wembley".

— Ce zici, Mircea, francezii 
ne datorează o revanșă 7!

— N-ar strica să ne-o luăm, 
dar nu asta interesează!

_  ! ■>
— Dincolo de rezultat, me

ciul ăsta trebuia să-l jucăm. 
Avem nevoie de cît mai multe 
partide „afară"... Eu cred că 
un 1—1 la Stuttgart valorează 
acum, înaintea Mexicului, mai 
mult decît un 2—0, să zicem, 
cu Brazilia, la București!

...Tumultul din aerogara s-a 
stins. Avionul a. spintecat 
pieptul văzduhului, dispărînd 
la orizont. Doar vinzătoarea 
de la chioșcul de ziare. — o 
bătrînică străină, pare-se, de 
fotbal — privește nedumerită: 
„ce de lume, ce de flori..."

...Drum bun, băieți, și s-au
zim de bine !

să 
am

dina- 
timp 
toate 
pre-

Ovidiu IOANIȚOAIA

încheiat și naționalele de lupte greco-romane

SPECTACOL
cum sînt Lugoj, Timișoara, 
Brașov, Galați ș.a.

Dar să derulăm citeva sec
vențe ale reuniunii de ieri la 
cele 10 categorii.

48 Kg. Indiscutabil, Gh. 
Berceanu a traversat lejer 
categoria sa, oferind în ace
lași timp recitaluri de auten
tică virtuozitate în toate me
ciurile susținute. In ultima 
partidă, cu I. 
reușit “ ’ x ’ -
ca în 
rioare.

HNALELE-UN ADIVWVI
și-au 

pe a- 
finală, 
valo-

Luptele greco-romane 
desemnat ieri campionii 
nul 1970. Reuniunea 
care a stabilit ierarhia 
rilor pe categorii, a constituit 
un adevărat festival și, vrem 
să credem, va dăinui mult 
timp în amintirea celor ce au 
fost prezenți, în această în
sorită zi de primăvară, în tri
bunele sălii Floreasca. Unele 
încleștări au fost pur și Șim- 
piu electrizante, prin dărui
rea totală a celor aflați pe 
patrulaterul finalelor, prin dîr- 
zenia cu care ei și-au apărat 
șa’rsele. Pentru că nu știm cum 
ar putea fi uitate cele 9 mi
nute dramatice, în care un 
tînăr anonim, Marin Dumi-

tru, l-a îngenunchiaț pe inter
naționalul Gh. Stoiciu, sau 
disperarea lui N. Neguț, ne
lipsit în ultimii ani din tabele
le de onoare ale marilor com
petiții internaționale, _ multi
plu campion - al țării, cind s-a 
văzut la un pas de tuș in me
ciul cu Fodorpataki.

Această a 44-a ediție a na
ționalelor a prilejuit, în același 
timp, afirmarea pe plan re
publican a unor noi centre 
de lupte. Ne referim, îndeo
sebi, la 
țări ale
Slatina 
care au 
centre cu tradiție recunoscută,

merituoasele compor- 
sportivilor din Bacău, 
și Cîmpulung Muscel, 
reușit să depășească

să obțină tușul căutat, 
cele

a
șase meciuri ante- 
cîștigat
Toma RABȘAN 

Costin CHIRIAC

clar la

(Continuare In pag. a 2 a)
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Trimisul nostru special G. NICOLAESCU relatează I

I
LA „LION

REIMS. 26 (prin telefon). 
La ora cînd transmit aces
te rînduri — este aproape 
ora 10 seara — camerele 
hotelului „Lion d’or" în 
care sînt cazați fotbaliștii 
români sînt cufundate, de 
cîteva minute, în întuneric. 
Aici este liniște, se doar
me, indicațiile antrenorilor 
urmărind o refacere fizică 
cît mai rapidă, după un 
drum — București, Paris, 
Reims — destul de obosi
tor.

După ce, dimineața, ele
gantul BAC al companiei 
TAROM și-a luat zborul 
de pe „Băneasa", aproape 
de ora prînzului — ora lo
cală — delegația celor 17 
fotbaliști români a aterizat 
la Paris, pe aerodromul 
„Le Bourget".

D’0R“ SE DOARME
Aici, prima 

ne-a întîmpinat 
măruntă, de toamnă, care 
ne va însoți de altfel de-a 
lungul drumului pînă la 
Reims și care continuă să 
cadă și la această oră.

La Paris, delegația ro
mână a rămas cîteya ore, 
interval în care s-a luat 
prînzul — la cunoscutul 
restaurant „Doucet Mar- 
beuf“, din apropiere de A- 
venue Wagram — și s-a 
efectuat un scurt tur al 
„orașului lumină", inclu- 
zînd obiectivele turistice 
ale acestuia. (

Plimbarea ne-a oferit, 
între altele, și motivul pen
tru care întâlnirea de marți 
va fi găzduită de micuțul 
stadion din Reims (17 000

surpriză : 
o ploaie

• •• I
de locuri I) și nu de cele
brul „Parc des Princes" 
din Paris: gazonul ultimu
lui este în refacere, după 
ce a fost „mutilat" de ne
cesitățile lărgirii unui bu
levard.

După-amiazâ, reprezen
tativa de fotbal a Români
ei s-a îmbarcat într-un e- 
legant Chausson cu direc
ția Reims, oraș așezat pe 
riul Vesle, de care istoria 
Franței leagă convertirea 
lui Clovis la catolicism, în 
anul .496, iar fotbalul fran
cez amintirea unei mari e- 
chipe, Stade de Reims, di
rijată cy ani în urmă de 
neuitatul dribleur al „coco- 

fostșului galic" care a 
Raymond Kopa.

(Continuare în pag. a 3 a)

Campionatul de atletism pe echipe

DINAMO, C.A.U. Șl STEAUA-VICTORII SCONTATE
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Eleonora Monoranu... în serie. După un excelent sezon de sală, atleta din Roman 
a parcurs ieri — cu vînt puternic

în cadrul meciurilor de divizia
din față — 100 m în 12,1 s și 400 m 
B ale căror rezultate le vom publica

in 37,4 s 
mărfi

I
BRAȘOV 26 (prin telefon). 

Triunghiularul de atletism 
dintre echipele Dinamo 
Buc. — S.S.A. Buc — jud. 
Brașov a fost destul de 
interesant, deși sub raport 
valoric în cele două zile de 
concurs au avut de suferit. 
Pista moale a stadionului 
Tractorul a influențat în 
bună măsură stabilirea unor 
rezultate mai bune, dar nici 
pregătirea sportivilor nu este 
încă pusă la punct. Dina- 
moviștii bucureșteni, cu mai 
multă experiență competițio- 
nală, dar și cu echipe evi
dent mai bune, au cîștigat

întîlniri, fără a sta- 
mai

ambele 
bili însă și rezultate

' valoroase. O surpriză plă
cută, evoluția tinerilor re
prezentanți ai Școlii spor
tive de atletism Buc., pro
movați recent în campiona
tul republican, care au lă
sat să se întrevadă reale 
perspective. însuși faptul că 
S.S.A. a întrecut selecționa
ta județului Brașov (care, 
în treacăt fie spus, a pre
zentat multe fisuri !) dove
dește dorința de afirmare 
și posibilitățile tinerilor 
atleți bucureșteni.

REZULTATE : Brașov —

(48—67 f),S.S.A. 137—156
Brașov — Dinamo București 
115—170 (50—64 f), Dinamo 
București — S.S.A. 174—113 
(64—48 f).

Rezultate tehnice : BĂR
BAȚI : 100 m : Gh. Dulghe- 
ru (D) 10.9, ~ ..........
(S.S.A.) 10,9 ;
Mitrofan 22,4, Gh. Dulgheru 
22,5 ; 400 m : N. Nicolae (D) 
50,0 ; 800 m : A. ~ 
tinescu (D) 1:59,1,

1500
(D)

S. Mitrofan 
200 m : S.

(D) 1:59,1 ;
Ungureanu

Constan- 
N. Milea 
m : Gh.

3:58,0 ;

I
I
I
l
I

este că de data 
nii au ieșit din 
gerată pe care o manifestase
ră în primul meci, înotînd 
mai mult și mai repede decît 
adversarii lor, ajungînd în 
felul acesta să-și creeze un 
număr sporit de ocazii favo
rabile.

Conduși cu 1—0 (Jankorfici 
din superioritate numerică) și 
2—1 (Dabovici cu un șut de 
la 10 m), gazdele au egalat cu 
ușurință prin Culineac, la ca
pătul unei splendide combi
nații cu Blajec și Zamfirescu, 
și Popa din penalti. In cel de 
al treilea „sfert", după ce 
Cheța a apărat un 4 metri 
executat de Rudici, românii 
au trecut la conducere (No
vac în superioritate numerică),

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4~a>
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SUBLIMA i

REZISTENTĂ |
OMENEASCA I

N
I

u știu dacă ergonomia, a- I 
ceastâ nouă știință a miș- I 
cărilor și efortului omenesc 
va putea deplin măsura și I 
rezistența omenească. De | 
ce ? Pentru că această ca

litate, spre deosebire de viteză și forță, 
este determinată hotărîtor de un fac
tor mai greu măsurabil matematic, el 
fiind intim legat de complexa noastră 
ființă umană, voința.

Inima, plămînii și aparatul locomotor 
— integritatea și calitatea lor — te fac 
rezistent, foarte rezistent, cel mai re
zistent om din lume. Dar pentru a ob
ține marea victorie în întrecerile spor
tive, se mai cere un plus de !ncă ceva, 
și acest încă ceva este voința, convin
gerea atotputernică și dorința fără li
mite, de a lupta și cîștiga.

dovedește 
ei calități, 
prin războa'e, 
l-a purtat pe 

---------  — w,. pînă la Alena, 
pe exploratorii polari pînă la Pol, pe 
Alain Bombard pînă la capătul expe
rienței sale, care voia să demonstreze 
oamenilor că totul, chiar și rezistenta 
lor organică, depinde de ei, de propria 
lor voință.

Sînt binecunoscute, prea binecunos
cute limitele rezistenței omenești la 
frig, căldură, nesomn, efort. Ei bine, 
toate aceste bariere cad, cînd Omul 
nu vrea să cedeze, crede în el și în 
reușita a ceea ce și-a propus. De fapt, 
ce sînt recordurile dacă nu această to
tală victorie a Rezistenței, dincolo de 
granițele ei vechi și parcă de nedepă
șit. întrecerea tradiționala de schi Va- 
salop, la care participă mii de oameni 
care parcurg 80 de km, ce este ea 
dacă nu o curajoasă școală a rezisten
ței si voinței omenești ?

Se vorbește admirativ, se scrie epo
peic despre marile tiaversări — fie ele 
de munți sau ape -. întîia traversare a 
Atlanticului de către Lindbergh, traver
sarea Mînecii de curajoși și originali, 
traversările noastre alpine de iarnă, 
traversarea lumii de către navigatorii 
solitari.

Toate aceste reflecții despre rezisten
ță ne-au fost sugerate de finala de 
handbal de la Paris, în care jucătorii 
noștri au dovedit încă o dată nu alî* 
superioritatea lor tehnică, ci gîndirea 
lor tenace și forța lor de luptă.

Cum este posibil ca echipa noastră 
națională de rugby să răstoarne un 
rezultat cu Franța și, aproape învinsă, 
să termine victorioasă cu 15—14, de 
ce boxerii și luptătorii culeg medalii de 
aur și admirația oamenilor din toată 
lumea, și alți sportivi, din alte sporturi, 
nu o pot face sau nu o mai pot face ?

Există în lume, în multe țări, tradi
ția acordării premiilor fair-play.

Ar fi cumva greșit dacă s-ar institui 
pentru aceste fapte care ies din co
mun, prin neobișnuitul lor, un premiu 
al voinței, al rezistenței, al acestei su
blime și fără limite rezistențe ome
nești ?

Rezistența omenească 
mii de ani înțeleptele 
ne-a purtat peste timp, 
intemperii, dezastre/ Ea 
soldatul de la Maraton

de 
Fa

Virgii LUDU
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Fotoreporterii 
Ziariștii se 
Doar publicul, ...

tul acesta brunet i-a cucerit sim
patia, nu-și face probleme : a- 
plaudă. Pentru că Marin Dumi
tru a plăcut. Prin dirzenie, prin 
multiplele sale cunoștințe intr-ale 
luptelor, prin inepuizabilele 
energii aruncate nu la întâmplare, 
ci intr-un flux de acțiuni ce 
produc îneîntare Și prozaice 
puncte. Victoria sa n-a mai fost 
o lovitură de teatru, o surpriză. 
Ea a devenit normală, așeztnd 
laurii pe fruntea celui mai bun. A 
celui mai bun luptător al fina
lelor, așa cum a declarat-o „con
siliul zeilor" de la greco-romane,.

Șl-atuncl de ce toate aceste e- 
zitări ? Fiindcă acum un an și 
trei luni, Marin Dumitru părăsea 
porțile penitenciarului, după o 
c' ențiune de 4 luni. Ajlat in 

mul incorporării, Marin Du- 
rv. băiat voinic din Tuluceștii 

i 'a a urmat o tradiție năs
cută cindva, pe vremurile cînd 
stagiul sub arme însemna rupe
rea de viață, un chin continuu, 
trăiul sub amenințarea centironu
lui, și a închinat ultima zl de 
„civilie" zeului Bachus. A fost 
o poveste tulbure (creierul scă’-

■

se codesc... 
consiliază. . 

'. căruia, băta-

dat în aburul alcoolului n-a mai 
putut-o reține), cu cîțiva prieteni 
care au înțeles să apere o față 
cu pumnii, de fapt un act săl
batic a.șa cum recunoaște — cu 
fruntea' plecată — tlnărul de lin
gă mine. Tribunalul l-a condam
nat la un an de închisoare. N-a 
făcut decît 4 luni, pentru că 
Marin Dumitru este un suflet

fapt un act sâl- 
recunoaște — cu

UN PRIM
RĂSPUNS

simplu, onest. El bravase atunci. 
Oamenii, cei însărcinați cu apli
carea corectivului, au înțeles că 
băiatul alunecase intr-unui din 
cotloanele vieții, că de fapt vota 
să pășească drept, că poate mer
ge în pas cu societatea noastră 
pentru că șt-a înțeles greșeala, 
neniru că o regretă sincer, pen- 
tru că n-ar mai face-o niciodată 
in viață. (,,Cind văd doi încăle- 
rati, mă cutremur. Revăd atunci, 
într-o fracțiune de secundă, țoa
le zile ie ace.iea in'unecale ale

procesului, pltasul mamei, triste
țea fraților mei...“).

Revenit printre oamenii ade- 
vărați, Marin Dumitru s-a dedicat 
trup și suflet meseriei — lăcătuș 
mecanic — șt n-a uitat nici spor
tul care-i punea în valoare, de 
această dată într-adevăr în va
loare, puterea sa de Hercule. So
cietatea noastră l-a reabilitat pe 
Marin Dumitru. I-a comunicat-o 
oficial, l-a oferit totul, ca și cum 
nimic nu s-ar fi înttmplat. Să 
fi înțeles băiatul acesta generozi
tatea manifestată față de el ?

— Sînt fericit ! Titlul acesta 
de campion este un prim răspuns 
la mina care ml s-a întins. Acum 
sînt militar în termen și vreau 
ca perioada aceasta s-o folosesc 
în scopuri multiple. Să mă pregă 
tesc conștiincios ca ostaș, să-ml 
ridic nivelul cunoștințelor in 
sportul luptelor — vreau 
ajung în echipa națională — și 
să mă înscriu la cursurile liceale 
de seară. Dacă învăț bine, poate 
ajung și la facultate...

Aș vrea să nu mă înșel. Dar, 
după umila mea părere, in aceas
tă poveste sînt doi beneficiari : 
societatea și Marin Dumitru.

să

Hrislache NAUM

T

(Continuare în pag. a 2 a)

DRUM SPRE FINALĂ : Ieri, în întreaga fără s-a desfășurat o nouă etapă din cadrul popularei„CROSUL TINERETULUI" IN 
competiții de masă, „Crosul tineretului".

Citiți, in pagina a 2-a, relatările co, eSpondenților noștri. 
în fotografie : moment din întrecerea senioarelor la baza sportivă Olimpia din Capitală. Foto : V. BAGEAC.
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„CROSUL TINERETULUI" , ÎN DRUM SPRE FINALĂ
Incercînd să-și bătătorească o tradiție, ceea ce nu-i de loc 

ușor în condițiile unor antecedente triste care apasă 
asupra activităților sportive de masă, „CROSUL TINE

RETULUI", această inițiativă de bună inspirație a C.C. al 
U.T.C., își continuă drumul fără publicitate și camere de luat 
vederi (din păcate !). Oricum, competiția a dăruit atletismului 
românesc o atletă, Rafira Fița, și — probabil — altele îiromânesc o atletă, Rafira Fița, 

Vor lua urma.

La ora 9, trei trompeți 
dădeau semnalul de 
deschidere a duminicii 

sportive desfășurate la baza 
sportivă „Olimpia" din Capi
tală. Organizată de C.E.FS. 
sectorul IV, în colaborare cu 
Comitetul U.T.C., Consiliul 
pionierilor și Inspectoratul 
școlar, această manifestație 
sportivă a reunit la start 
peste 2 000 de elevi din școli 
generale, licee teoretice și 
profesionale, precum și din 
unitățile economice din sector. 
Fluviile de tinerețe invadase
ră arena sportivă, tribunele

erau pline de suporteri, în 
timp ce competitorii fremătau 
nerăbdători în așteptarea star
tului. Programul deosebit dc 
bogat, conținînd întreceri de 
atletism, fotbal, handbal, vo
lei, baschet, tenis și tir cu ar
cul a avut drept „punct for
te" crosul. Reprezentînd eta
pa pe sector a „CROSULUI 
TINERETULUI", aceasta a a- 
tras la start peste 1 000 de 
fete și băieți. Traseele au fost 
dificile, solicitînd eforturi a- 
preciabile din partea concu- 
renților. Cele mai frumoase 
și mai disputate probe ni s-au

ȘAHIȘTII DE LA CONSTRUCTORUL

SE DISTANȚEAZĂ

părut cele de 800 m fete 
(17—19 ani) și 1 500 m băieți 
(17—19 ani). în prima, unde 
eleva Mariana Draice, de la 
Liceul de chimie, a ciștigat cu 
un avans de peste 100 m (!), 
lupta pentru locurile 2 și 3 
s-a dus pînă la linia de so
sire.

Organizarea ireproșabilă, 
precum și pregătirea bazei de 
către clubul gazdă, au fost, 
alături de frumoasele premii 
acordate câștigătorilor, factorii 
care au determinat ca dumi
nica sportivă organizată ieri 
să fie pe deplin reușită.

Iată primii clasați (pe ca
tegorii de vîrstă) la cros : 
13—14 ani, fete : Sanda Elrich 
(Șc. gen. 93) ; băieți : Dorel 
Nuțu (Șc. gen. 73) ;’ 15—16
ani, fete : Florica Munteanu 
(Lie. ec. 2) ; băieți : Petre Mi- 
culescu (Șc. 21); 17—19 ani, 
fete : Mariana Draice (Lie. 
chimie); băieți: Ilie Cristi- 
noiu (Șc. Kretzulescu); peste 
19 ani, fete: Elena Nedelcu 
(Lie. 39); băieți: Paul Galupa 
(Gr. școlar chimie).

TG. MUREȘ, (prin telefon). 
In partida derby a campiona
tului național de șah pe c- 
chipe, Constructorul București 
a învins cu 4*/2—2*/2 pe marea 
sa rivală Electronica, netezin- 
du-și, practic, drumul spre tit
lu (Ciocîltea — Drimcr */3—*/2, 
Stanciu — Pavlov */a—V2, Bo
tez — Reicher */2—V2, Ghiz- 
davu — Georgescu 1—0, Mar
gareta Teodorcscu — Rodica 
Reicher 1—0. Alexandra Ni- 
colau — Eleonora Gogâ- 
ica V2—V2, Armos — Vlado- 
ne %—’/2.

'/2,

CAMPIONATUL
DE ATLETISM

PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

3 000 m obstacole : Gh. Cefan 
(Bv.) 9:19,6; 5 000 m: I. Cioca 
(D) 15:15,2; 10 000 km marș:
L. Caraiosifogiu (D) 46:26,6 ;
110 mg : D. Hidioșanu (D) — 
probă disputată pe un adevărat 
uragan — 15,0 ; 400 mg : C. Ne
meș (D) 57,7; înălțime : Al. 
Spiridon (D) 1,86 m ; lungime : 
C. Ivan (D) 7,17 m ; triplu : 
V. Dumitrescu (D) 15,00 m 1
greutate: A. Gagea (D) 16,24 m; 
suliță : G. Treutsch (Bv.)
58,66 m ; disc : Z. Hegeduș 
(Bv.) 49,50 m, V. Sălăgean (Bv.) 
49,38 m ; prăjină : D. Piștalu 
(D) 4,00 m, C. Ivan (D) 4,00 m; 
ciocan : V. Țibulselii (D) 62,16 
m ; 4X100 m : Dinamo (Mari
nescu, Dulgheru, Hidioșanu, 
Nemeș) 43,2; FEMEI: 100 m: 
R. Marinescu (D) 12,7, E. Mii za 
(S.S.A.) 12,7, L. Raț (S.S.A.)
12.7 ; 200 m : R. Marinescu
26,4 ; 400 m : N. Manea (S.S.A.)
59.8 ; 800 m : R. Georgescu (D)
2:24,4 ; 100 mg : E. Mîrza 14.8 ; 
înălțime : E._Vintilă (D) 1,54 m; 
lungime : 
greutate : 
15,54 m ; .
52,90 ; 4X100 m : S.S.A. (Manea, 
Mîrza, Raț, Dumitrescu) 49,8.

E. Vintilă 5,44 m î
A. Sălăgean (Bv.) 

suliță : I. Stancu (D)

C. GRUIA — coresp. principal
PLOIEȘTI 26 (prin telefon), 

întîlnirea de atletism din ca
drul campionatului diviziei A, 
care s-a desfășurat timp de 
două zile pe stadionul Petrolul 
din Ploiești s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : Steaua 
— Metalul București 161—100 
(la femei 43—44, la bărbați 
118—56), Steaua — Prahova 
173—105 (49-50 ; 124—55), Pra
hova — Metalul 119—143 (46— 
47 : 124—55). în amhele zile 
timpul a fost frumos, dar cu 
toate acestea, nu s-au obținut 
decît puține performanțe de 
certă valoare.

Cîtcva rezultate din cea de 
a doua zi a întrecerilor : BĂR
BAȚI : 10 km marș : M. Cea- 
ocoi (Metalul) 46:17,0 ; 400 mg 1 
Gh. Tănăsescu (Steaua) 55,4 ; 
200 m : Gh. Zamfirescu (Stea
ua) 22,3 : ciocan : I. Iaru (Stea
ua) 52,34 m : 800 m : I. Da-
maschin (Steaua) 1:55,1, P. Lu
pan (Steaua) 1:55,2; 5 000 m:
I. Rusnac (Steaua) 14:48,7 ; lun
gime ; A. Samungi (Steaua) 
7,40 m. FEMEI : 200 m : Maria
na Golit (Metalul) 25,2 ; 800 m : 
Maria Lincă (Metalul) 2:13,6 ; 
suliță : Adriana loniță (Praho
va) 34,00 m : înălțime : Dumitra 
Radu (Steaua) 1,54 m ; 100 m g : 
Viorica Viscopoleanu (Steaua) 
15,0 ; greutate : Elena Moldo- 
veanu (Metalul) 13,98 m : 
4x100 m : Steaua 49,7, Metalul 
50,0.

FL. ALBU, coresp.
CLUJ 26 (prin telefon). Intîl* 

nirea de pe stadionul Municipal 
a luat sfîrșit cu două victorii 
clare ale campionilor țării din 
1969, echipa Clubului Atletic 
Universitar din București : 
195—105 cu Clujul (66—41 la fe
mei și 129—64 la bărbați) și 
190—93 cu Rapid București 
(62—39 î 128—54). La rindul 
său, Clujul a întrecut pe Ra
pid la o diferență de scor apre
ciabilă : 170 — 102 (63—38 î
107—64).

Dintre rezultalele individua
le, subliniem pe cele înregis
trate de Anemarie Vitalios la 
100 mg, Cornelia Popescu Ia 
înălțime, Ion Răloi la 400 mg. 
Cîteva dintre performantele în
scrise în foile de arbitraj : 
BĂRBAȚI : 200 m : A. Mun
teanu (C.A.U.) 21,7 ; 800 m :
1. Nicolae (C.A.U.) 1:53,0, N. Sa- 
cacs (Cluj) 1:53,4; 5 000 m : H. 
Mathes (C.A U.) 15:23,8: 10 km 
marș : N. Rinceanu (Rapid) 
48:22,0 ; 400 mg : I. Rățoi (Ra
pid) 52,8, V. Mihăiescu (Rapid) 
53,0: lungime: V. Sărucan 
(Cluj) 7,59 m, M. Georgescu 
(C.A.U.) 7,47 m ; prăjină : N. 
Ligor (C.A.U.) 4,40 m, A. Șepci 
(Cluj) 4,10 tn ; disc : E. Suha 
(C.A.U.) 45,10 m ; ciocan : V. 
Popescu (C.A.U.) 54,70 : FEMEI : 
200 m : Valeria Bufanu (Rapid) 
25,5, Ileana Silai (Cluj) 25.7; 
800 m : Viorica Gabor (C.A.U.) 
2:11,0 ; 100 mg : Anemarie Vi
talios (C.A.U.) 14,3 ; înălțime 1 
Cornelia Popescu (Rapid) 1,75, 
Virginia Bonei (Rapid) 1,67 ; 
greutate : Elena Lefter (C.A.U.) 
12,37 ; suliță 
(Cluj) 46,40, 
(C.A.U.) 45,24, 
44,18; 4X100
Cluj 49,0.

: Angela Zirbo 
Elisabeta Prodan 
Eva Zorgo (Cluj', 
m : C.A.U. 49,0,

A, PALADE-URSU, coresp.

Alte rezultate 
6-a : Petrolul — 
V?, Mureșul — 
4'/!—2’/«, C.P.M. 
Iași 6—1, C.S.M. 
Timișoara 3'/2—3*/2.

CLASAMENTUL : Construc
torul 12 p, Electronica 9, 
C.P.M. 7 (26), C.S.M. și Me
dicina Timișoara 6 (23), Uni
versitatea 5 etc.

în clasamentul competiției 
masculine conduce C.P.M., iar 
în cel feminin, Constructorul,

din runda a
Crișul 5*/j— 

Universitatea 
— Medicina

— Medicina

I. PAUȘ-coresp. principal

școlar chimie).
inerii și tinerele din sec- 

‘ lei au 
pus stăpînire pe Stadio- 
Combinatului poligrafic 

transformîn-

Tinerii și tinerele din 
torul I al Capitalei

nul
„Casa Scînteii1 _ 
du-I într-o mare arenă de at
letism. Sute de sportivi și-au 
dat întilnire pentru a-și dis
puta întîietatea într-o compe
tiție de mare anvergură, „Cro
sul tineretului". Intr-un cadru 
festiv au avut loc cele șase 
curse pe categorii de vîrstă. 
Iată câștigătorii : junioare 
mici (15—16 ani): Magdalena 
Gall (Șc. gen. 9); juniori mici

(15—16 ani) : Ion Pruteanu 
(Șc. gen. 9) ; junioare (17—19 
ani) : Maria Pigan (Șc. prof. 
F.C.T.B.); juniori (17—19 eni): 
Ludovic Baloni (Șc. prof, po
ligrafică Dimitrie Marinescu); 
senioare : Magda 
(I.C.P.C.H.) ; seniori 
Frungeanu (Asociația 
P.T.T.).

în continuare, tot 
lași stadion, și-au disputat tit
lul de campioană pe sector 
la fotbal echipele P.T.T. și 
I.G.E.X. După o partidă pa
sionantă au cîștigat fotbaliștii 
de la I.G.E.X. cu 3—2 (2—1). 

este 600 de tineri din 
unitățile școlare, între
prinderile și instituțiile 

sectorului li și-au dat întil
nire în Parcul Copilului pen
tru a desemna pe câștigătorii 
competiției sportive de masă 
„Crosul tineretului'1.

Pe un traseu bine ales s-au 
desfășurat finalele, care au 
desemnat următorii cîștigă- 
tori : fete 15—16 eni: Geoglo- 
van Rodica (Lie. economic^) 
băieți 15—16 ani: Manole Zi- 
sulescu (Lie. I. Neculce); 
fete 17—19 ani: Elena Goan- 
gear (Lie. A. Vlaicu) ; băieți 
17—19 ani ; Virgil Lupu (Lie. 
A. Vlaicu); fete, peste 19 ani: 
Sanda Serghie (Dacia); băieți 
peste 19 ani: Marian 'Radu 
(Dacia).

Ionescu 
: Paul 
sportivă

pe ace-

Au colaborat corespon
denții noștri : Horia 
ALEXANDRESCU, Flo
rin SANDU și Aurel 

PĂPĂDIE

FINALELE-UN ADEVĂRAT SPECTACOL
(Urmare din pag. 1)

puncte. O comportare remar
cabilă au avut și mini-luptă- 
torii N. Bădălan și I. Dulică, 
ambii din Cîmpulung Muscel.

1. GHEORGHE BERCEA- 
NU (Steaua), — campion pe 
1970, 2. N. Bădălan (Musce
lul Cimpulung). 3. I. Iegh 
(Steaua), 4. F. Gyângyosi 
(Crișul Oradea), 5. E. Antal 
(Steagul roșu Brașov), 6. I. 
Dulică (C.S.O. Cîmpulung).

52 Kg. întîlnirea pentru locu
rile I—II a avut loc între Gh. 
Stoiciu și M. Dumitru. Depă
șind toate așteptările, băcăua
nul M. Dumitru, după o netă 
dominare, și-a adjudecat vic
toria la puncte (11—4). De 
altfel, M. Dumitru l-a învins 
(prin tuș), în semifinale și pe 
Șt. Ștefan, un alt pretendent 
la tricoul de campion.

1. MARIN DUMITRU (A.S.A. 
Bacău) — campion pe 1970,
2. Gh. Stoiciu (Steaua), "
șt. ștefan (Steaua), 4. 
Badea (Dinamo Buc.), 
Calotă _••• " "
C. Ciobotaru

57 Kg. Pentru titlu 
cu șanse egale pînă 
nirea lor directă I. 
M. Cristea. Meciul 
drept, n-a strălucit. 
Baciu la o diferență de 5 p. 
(7J-29.

1. ION BACIU (Steaua) — 
campion pe 1970, 2. M. Cristea 

-(Steaua), 3. C. Ionescu (Di
namo Buc.), 4. C. Vîrtosu 
(Dinamo Buc.), 5. V. Șoituz 
(Dinamo Bacău). 6. M. Șan- 
dru (Metalul Buc.).

62 Kg. Campionul mondial, 
Simion Popescu, a avut difi
cultăți pentru a urca pe pri
ma treaptă a podiumului. El 
a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a trece de I. 
Vaideș, M. Baciu, I. Alionescu 
și chiar de fratele său, P. Po
pescu. în confruntarea deci
sivă. el l-a întrecut la puncte 
pe M. Baciu (13—9).-

1. SIMION POPESCU 
(Steaua). — campion pe 
1970, 2. M. Baciu (Steaua),
3. P. 
șoara), 
roșu). 
trolul). 
namo

68 Kg. 
luptători _

3. 
Șt.

5. D. 
(Alumina Slatina), 6. 

(Rapid Buc.), 
au luptat 
în întil- 
Baciu și 
lor, ce-i 

A învins

2. M.
Popescu (C.F.R. Tlmi- 

4. I. Vaideș (Steagul 
Nicolae (Pe- 

Alionescu (Dl-
5. V.
6. I. 

Buc). 
Cel ,...

__r___ aspirau îndreptățiți
la locul I în această catego
rie. Spre surprinderea tuturor, 
însă, rapidistul R. Pătrașcu 
a cucerit mult rivnita meda
lie de campion.

1. RUSET PĂTRAȘCU (Ra

puțin patru

pid Buc.) — campion pc 
1970, 2. I. Enache (Dinamo 

Buc.), 3. M. Bolocan ~ ~
Pitești), 4. I. Burcea 
greșul _
(A.S.A. Bacău), 
că (Metalul Buc.).

74 Kg. Stelislul I. Gabor a 
reușit să-și apere titlul, în- 
vingindu-1 în finală, și îna
inte de limită pe V. Dinu. 
Craioveanului M. Vlad i-a 
scăpat titlul printre degete, 
învingindu-1 numai la puncte 
pe C. Badea.

1. ION GABOR (Steaua) — 
campion pe 1970, 2. M. Vlad 
(Electroputere Craiova), 3. 
șt. Badea (Steaua), 4. V. Di
nu (Dinamo Buc.), 5. M. 
Butnaru (Progresul Buc). 6. 
D. Mihai (Pescărușul Tul- 
cea).

82 Kg. Veteranul I. Țăranu 
reușit să reintre în posesia 

„catapultindu-l“ tocmai 
' ‘ ' de

trecut, Gh. Cerei. Regre- 
însă că la această cate- 

Eizic a fost

Buc), 5. N. 
- - - 6. E.

te. S.
(Pro- 
Mihai
Hup-

a 
titlului 
pe locul 6 pe campionul 
anul ' ' ~ "
tabil 
gorie tînărul L. 
scos din luptă în meciul cu 
P. Stroe în urma unui aver
tisment gratuit.

1. ION ȚARANU (Dinamo 
Buc.) — campion pe 1970,
2. O. Penciu (Dinamo Buc),
3. P. Stroe (Steaua), 4. L. 
Eizlc (Iprofil Rădăuți), 5.
5. Olteanu (Progresul Buc.).
6. Gh. Cserei (Steagul roșu).

90 Kg. Și campionul aces
tei categorii, N. Neguț, a tre
buit să se încline, cedînd pri
ma treaptă a podiumului di- 
namovistului V. Fodorpataki. 
De altfel, acești doi concu- 
renți au fost singurii preten
dent! la titlu. Meciul lor, a- 
prig disputat, a revenit la 
puncte Iui Fodorpataki (7—4).

1. VASILE FODORPATAKI 
(Dinamo lîuc.) — campion 
pe 1970, 2. N. Neguț (Steaua), 
3. A. Teodoroiu (Progresul 
Buc.), 4. D. Silaghi 
mina Slatina). 5. V. 
lescu (Rapid Buc.). 
Șerban (Electroputere).

100 Kg. Un adevărat record 
obținut ieri Gh. Popovici,

+ 100 Kg. Din 1961, N. Mar- 
tinescu a îmbrăcat an de an 
tricoul de campion, fie la se
migrea, fie la grea. De astă 
dată succesul lui reprezintă 
un frumos jubileu : al 10-lea 
titlu. Meritoriu a evoluat și 
N. Pavel în ultimul său cam
pionat, după cum ne-a spus, 
cucerind locul secund.

1. NICOLAE MARTINESCU 
(Dinamo Buc.) — campion 
pe 1970, 2. N. Pavel (Steaua), 
3. V. Roman (Olimpia 
Mare), 
(C.S.O. 
5. I. 
roșu), 
mina Slatina).

în clasamentul pe județe și 
municipii : 1. BUCUREȘTI 59 p, 
2. Argeș 12 p, 3. Bacău 10 p, 
4. Brașov 8 p, 5. Dolj 6 p. 6. 
Timiș 6 p. Iată și cîțiva 
antrenori evidențiați : Gh. Șu- 
teu (Steaua), D. Cuc și I. Cer
nea (Dinamo Buc.), M. Belu- 
șica (Rapid Buc.), M. Croitoru 
(Bacău), L. Popescu (Cimpu- 
lung Muscel) și Iile Gheorghe 
(Metalul Buc).

Satu
4. G. Ungureanu 
Cîmpulung Muscel), 

Marlnache (Steagul 
6. V. Pavalache (Alu-

(A1U- 
Rădu- 
6- c.

a obținut ieri Gh. Fopovici_, 
cucerind pentru a 12-a oară 
titlul de campion al țării. în 
ultima partidă, l-a învins prin 
tuș pe N. Mandea.

1. GHEORGHE POPOVICI 
(Dinamo Buc.) — campion 
pe 1970, 2. FI. Chițu (Meta
lul Buc). 3. N. Mandea (Di
namo Buc.), 4. Șt. Palade 
(Dunărea Galați), 5. C. Bor- 
delanu (C.F.R. Timișoara). 

6. M. Meiuș (Eneirgia Con
stanța).

C.S.M. SIBIU MAI BUN (TAC.TIC)
DECÎT VULCAN

PROGRESUL _ POLITEH
NICA IAȘI 0-3 (0—3).
• Stadion Progresul, teren 

bun timp călduros (+29 gra
de).
• A înscris Gheorghiu — 

lovitură de pedeapsă 
(min. 36).
• PROGRESUL:

— Penescu, Gliica, 
Marian, Zorite — 
Predolu — Suditu, 
Dima — Popescu,
— Clobânescu, Timlșan, 
nașcu.

• POLITEHNICA IAȘI 1
Cihotaru — Crișan, Gheor
ghiu, Romană, Senic — 
Spiratos, Ghețu — Dăscăles- 
CU. ■■ ~
botă 
cu. 

dele.

Nedelcn 
Radu 

Nea-gu, 
Zburlea. 
Nicolae 

io

Iftiraie, Chifan —
II, Homnoșan — 

Hogaș (Grigore),

A arbitrat: Rend
•Â-★■ir
aproape trei săptămîni

■ ■ ■

tă de nevoile acute ale rug-
byștilor, sportivi care au cre
at orașului o frumoasă
te de vizită", chiar și
hotare...

VULCAN
3—6 (0-6).

C.S.M.

„câr
pește
SIBIU

teren 
t+32

Dro- 
Pre- 
Pan-

Chi'
riac

Cele 
de ci nd a preluat echipa Pro
gresul n-au fost suficiente 
antrenorului Bebe Manoileanu 
pentru a imprima formației 
sale o concepție nouă, mai 
aproape de cerințele rugbyu- 
Iul modern, care presupune 
un plus de eficacitate, în 
dauna spectacolului. Tinăra 
formație bancară a făcut efor
turi de a da impresia unui 
XV omogen, fără însă să re
ușească. Este evident că dacă 
i-ar fi avut ceva mai devreme 
pe acești băieți buni, inteli- 
gențl și care au calități de
osebite pentru rugby antre
norul Manoileanu ar fi rea
lizat cu ocazia acestui meci 
o victorie ușoară. Așa, me
ciul a oferit aspccle contra
dictorii, cu atacuri furibunde 
din partea gazdelor, dar și 
cu contraatacuri ferme, luci
de, de cealaltă parte. Poli
tehnica Iași n-a putut fruc
tifica mai mult (deși a avut 
ocazii mal clare) datorită u- 
nui handicap din start.: ea 
a avut dese momente de că
dere pricinuite de căldura de... 
Iulie in care s-a jucat. Tre
buie ținut seama că echipa 
inginerului Gigi Drobotă se 
antrenează de fiecare dată 
seâra — Ia +10 grade șl, in 
paranteză fie zis, pe un teren 
— practic — noomologat, un
deva in marginea orașului. 
La lași, oficialitatea sportivă, 
cu inerția dulce ce o carac
terizează, uită de fiecare da-

• Stadionul Vulcan, 
bun, timp călduros 
grade).

• Au marcat: Munteanu 
o Iov. de pedeapsă și un 
,.drop“ pentru C.S.M. Sibiu, 
respectiv Vasillcă (încercare).
• VULCAN : Antlmoianu

— Mari ca. Florescu. Moca- 
nu. Vasilică — Briceag, D. 
Nicolae — tonescu, Mihai 
(Moraru), Mazilu — Ținea. 
Tudorancea — Petcu, An- 
ghel Bică.

• C.S.M. Sibiu : Munlea- 
nu — Popescu, Crîșmaru, 
Cîrciumărescu, Schotsch — 
Tamaș. Rășcanu — Găldean, 
Păunescu, Lomotă — Gan- 
gan, Lup. — Cherciu, Ca- 
coveanu, Erem.

• A arbitrat : Nicolae
Lemncanu •4r+-ifir+-

Deznodămint trist pentru 
formația Vulcan, învinsă prin 
propriile-i greșeli, deși a 
dominat net, lăsînd inițial im
presia că va realiza o victo
rie categorică. Jocul stufos, 
complicat, al tinerilor rug- 
byști bucureșteni s-a dovedit 
contraindicat, in fața unui ad
versar care a adoptat perma
nent acțiuni simple și a spe
culat cu regularitate toate e- 
rorile. Cu un asemenea joc 
era evident că pînă la urmă 
Vulcan nu putea cîștiga un 
meci care, eventual, l-ar fi 
salvat de la retrogradare.

C.S.M. Sibiu a constituit o 
surpriză plăcută. Prof. Boboc 
a reușit să imprime unei e- 
chlpe fără sonorități o 
cepție de joc propice 
unilor deschise, la mînă, 
plac spectatorilor. în 
majoritate a jucătorilor
cxcelenți placheuri. Felicitări 
pentru jocul practicat și pen
tru... victorie.

con- 
acți- 
care. 
plus 
sînt

StcauaAgronomia Cluj 
0—11 (0-3)

Știința Petroșani — Univer
sitatea Timișoara 6—3 (3—3) 

Rulm-ntul Birlad — Dina
mo București fi—12 (3—fi)

Vom reveni cu amănunte.

Tiberiu STAMA
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De la stînqa la dreapta: Ștefan Boboc, Jon Monea, Paul Dobrescu, Nicolae Păpălău, 
Ion Alexe Foto : VASILE BAGEAG

CU BOXERII DINAMOVIȘTI

In liniștea de la
Cînd speranțele noastre de a-1 

găsi pe puncheurii din Ștefan cel 
Mare — retrași la Săftlca pentru 
pregătirea bătăliei „de onoare1’ 
cu cel de la Steaua — păreau să 
fie deșarte, iată-ne ajunși acolo, 
în tabăra dinamoviștilor.

Parcurgem în mers domol a- 
leea care se termină undeva, in
tr-un fundal verde. O liniște de
plină ne creează senzația că ni
meni, în afară de primăvară, 
nu se află aici.' Am bănuit ime
diat că poposiserăm la o oră 
nepotrivită pentru a prinde ceva 
din atmosfera febrilă care pre
cede. de obicei, marile întreceri.

Antoniu Vasile. cu bustul său 
sculptat, ne vine tn întîmplnare, 
mergind încet, relaxat.

— Vă place liniștea asta ?
— Foarte mult. Nu avem timp 

de plictiseală. Facem două an
trenamente pe zl. Ați nimerit la 
numai citeva minute după cel 
de dimineață — și cu un gest 
ne arată treningurile puse la 
uscat pe niște bănci.

Intrăm în vilă. Pășim pe cori
dor, aruneînd priviri fugare prin 
camere. Intr-una din ele. Alexe. 
„greul", stă întins șl ascultă mu
zică la tranzistor. La urechi ne 
ajung frinturi de glume și me
lodii venind dinspre baie. încep 
să iasă, unul cite unul. Gyfirffi 
pare stînjenit, probabil pentru 
înfrîngerea de la Craiova. Cuțov, 
obișnuitul „avocat” al colegilor 
săi, sesizează și intervine : „E 
puțin supărat după articolul ace
la din „Sportul". La Craiova a 
vrut să convingă că meciul cu 
sîrbul n-a fost decît o neacomo- 
dare ca stil, dar două avertis
mente date gratuit l-au luat și 
decizia".

Vizităm clubul, ringul și porti
cul pentru saci. Mașina lui Titi 
Dumitrescu intră 
timp ce Monea 
apar de undeva, 
grădină vecină...

Schimbăm cu 
antrenor emerit ... _ _ 
protocolare, după care îl solici-

tăm să ne precizeze pe cei ce 
vor urca la 2 mai treptele ringu
lui din potcoava stadionului Re
publicii.

— Nu știu, deocamdată, care 
vor 11 cel 11. Am aici 17 băieți, 
din care doar cîțiva vor figura 
în echipa de sîmbătă, la catego
ria lor obișnuită : Cuțov, Monea 
șl Alexe. In privința celorlalți 
nu pot preciza nimic, pentru că 
îl voi stabili in funcție de forma 
pe care o vor avea cu o zi-două 
înaintea confruntării, de greuta
tea lor șl de alte probleme de 
ordin, " ' .
Llsta lor, însă, iat-o : Ștefan Bo
boc, Vaslle Ivan, Sandu Ștefan, 
Ștefan Htrșu, Gheorghe Drugă, 
Paul Dobrescu, Nicolae Păpălău, 
Antoniu Vasile. Calistrat Cuțov, 
Constantin Ghiță, Ion Covaci, 
Ion Gydrffi, Ion Olteanu, Ion 
Iile. Ion Monea, Ilie Dascălu și 
Ion Alexe. Șase sau șapte din
tre el vor trebui să învingă și 
sînt sigur că o vor face.

să le zicem, strategic.

în curte. în 
și Păpălău 

parcă dintr-o

cel mai tînăr 
cîteva cuvinte,

SNAGOVUL-LA PREMIERA SEZONULUI...
• Probe de rară spectaculozitate • Fruntașii 
confirmă • Medaliați ți... debutanți • Record 
de participare : 88 de ambarcațiuni la startul 
unei singure curse ! • CUPA DINĂMO a revenit 
organizatorilor • Dinamo ți Steaua continuă 

ștafeta performanțelor
în splendide înnoiri
— s-a dovedit a- 

ieri 
.................................   sezon 
în sportul greu, însă de o taini
că frumusețe, al padelelor și pa- 
gaelor.

Firește, nici peisajul, nici lan
țul balizelor multicolore, nici 
tentantele „curse de urmărire" din 
barca cu motor nu pot ocoli su
biectele strict sportive ale aces
tei competiții inaugurale — tra
diționala CUPĂ DINAMO — așa 
incit să revedem starturile și so
sirile celor trei întreceri de fond, 
ale acelor întreceri care înseam
nă, de fapt, proba rezistenței și 
a... pasiunii pentru caiac ori 
canoe.

33 de concurente la 
piu — 
cepție 
vorite. 
gripă), 
furile

Snagovul — 
de primăvară 
eeeași gazdă primitoare și 
dimineață, la premiera de

ori

, __________ caiac sim-
3 000 m 1 Cu o singură ex- 
(Hllde Lauer, una din fa- 
care se resimte după o 
cursa a reunit toate vîr- 

_____ caiacului nostru feminin 
într-o Întrecere de remarcabil ni
vel tehnic și de o rară spectacu
lozitate. La 500 m. plutonul frun
taș este format din Serghei, Du
mitru, Dltcov și Comișan. Evdo- 
chimov forțează, la rindul ei, a- 
propierea. Exemplul ii este ur
mat, cu succes, pe prima parte 
a probei, și de Calenlc. La 1500 
m conducerea este preluată de 
Angeleseu, urmată de Dumitru. 
Cursa este departe de a fi decisă, 
deoarece 8 ambarcațiuni se află 
in față. După prima intoarcere 
la baliză, ordinea este următoa
rea : Serghei, Dumitru, Angeles- 
cu, Dltcov, Calenic. La 2 000 . m 
conduce Angeleseu, iar la 2 500 
m Viorica Dumitru, cu un avans 
de două bărci, care pare irecupe
rabil pentru adversare. Dar Cu- 
ciuc, excelentă pe ultima mie 
de metri, atacă susținut, presim
țind că Dumitru nu va rezista 
ritmului propriu impus cursei. 
Victoria, imposibilă la un moment 
dat, devine o certitudine și Cu- 
cluc trece linia de sosire cu o 
secundă înaintea prezumtivei cîș- 
tlgătoare, Viorica Dumitru.

33 de concurenți allniațl șl la 
startul probei de fond rezervată 
canoiștilor. Specialiștii acestor 
întreceri au de înfruntat asaltul 
„viteziștilor", oblșnulți cu clasica 
distanță de 1 000 m. Cine va cîș- 
tlga ? Ca șl la caiac fete, sînt 
prezente toate vedetele canoel. 
Favorițil par a fi Butelchin și Da" 
nielov, sportivi cu o mare re
zistență și experiență în aseme
nea probe. Danielov confirmă și, 
după primii 500 m conduce, — 
mat de Covaliov, Macarencu 
Patzaichin. Este, insă, abia 
ceputul întrecerii. Pe rind, 
noiștll din plutonul fruntaș, 
rora 11 se alătură — la 1 500 m — 
Zaharenco și Igorov. ultimul 
constant șl deosebit de activ in 
partea a doua a cursei, se schim
bă la conducerea probei. Numai 
în finiș se poate anticipa ordinea 
sosirilor. Victoria revine lui Co
valiov, specialist al probelor de 
viteză 1 Danielov, după 600 m ex
celent parcurși, instalat, de alt
fel, în fruntea concurențllor, pier
de orice șansă la un loc pe po
dium în urma unei busculade 
produse neintenționat de echipa
jele urmăritoare.

Niciodată ca ieri dimineață sta~- 
terul Doru Bărdaș, fost campion 
național, n-a avut atîtea dificul
tăți cu alinierea bărcilor. Dar 
niciodată n-a trăit bucuria de a 
vedea gata de start nu mal pu
țin de... 88 de caiace, pregătite 
pentru greaua cursă a celor 10 
km. In sfirșlt, „flotila" pornește. 
Cu zeci de medaliați la C.E. sau 
C.M., cu zeci de speranțe ale se
zonului trecut, cu mulți tineri 
care urmau să-șl semneze debu
tul competițional t o singură ab
sență : Aurel Vernescu, motivat 
de antrenorul său, Radu Huțan.

La prima ocolire a balizelor, pe 
primul plan al cursei se află Ia- 
cob, Rujan, Coșnlțâ, Simiocenco 
și Sciotnic, grupul secund fiind 
condus de Conțolehco și Poco
ra. De Ia 3 500 m, patru caiaciști 
pornesc, J
versari, să-și dispute 
locuri : •
Sciotnic și Rujan. Pînă la sfirșl- 
tul cursei — mai multe „rocade" 
între acești patru caiaciști. Iar 
în finiș un binemeritat cîștig

realizat de experimentatul C. Coș- 
nițfi.

învingătorilor, ca și celor cla
sați pe locuri fruntașe în cele trei 
probe ale reușitei competiții inau
gurale, li se cuvin, desigur, toate 
felicitările. Dificultatea probelor 
ne îndeamnă, însă, să apreciem 
ca o performanță chiar numai 
simpla încheiere a curselor de 
către toți concurenții. Cu totul 
remarcabil șl falr-play-ul pe care 
l-au cunoscut, spre deosebire de 
alte întreoeri, probele de fond ale 
acestei ediții a CUPEI DINAMO. 
Rămine, desigur, ca multe din 
impresiile acestui prim concurs 
să fie confirmate, sau infirmate, 
de viitoarele competiții. Un fapt 
a apărut, insă, clar — fiind, de 
altfel, cel mal îmbucurător : că 
în aceste două cluburi mari (DI
NAMO și STEAUA) continuă să 
se muncească cu pricepere șl res
ponsabilitate pilduitoare pentru 
continua descoperire a elemente
lor talentate și pentru pregătirea 
lor la un nivel cit mai ridicat.

— dan g. — 
FIȘIER

CAIAC 1 — 3 000 m (F) : 
P. Cueiuc (Steaua) 17:14 ; 
V. Dumitru (Dinamo) 17:15 ; 
D. Angeleseu (Steaua)
4. I. Calenlc (Dinamo)
5. V. Serghei (Steaua)
6. S. Comișan (Dinamo) 17:32.

CANOE 1 _ 10 000 m : 1. S. 
Covaliov (Dinamo) 52:22 ; 2. A. 
Butelchin (Dinamo) 52:27 ; 3. 
I. Macarencu (Dinamo) 52:35 ; 
4. A. Igorov (Steaua) 53:03 ; 5. 
I. Patzaichin (Dinamo) 53:13 ; 
6. Gh. Sidorov (Dinamo) 53:32.

caiac 1 — io ooo m : 1. c. 
CoșnițA (Steaua) <7:43 ; 2. v.

-*--------- -------- 47:45 J 3.
47:56 ; ‘ 

48:03 ; 
48:10 ;

1.
2.
3. 

17:20 ; 
17:28 ; 
17:30 ;

Simiocenco (Steaua) 
A. Sclotnic (Dinamo) 
E. Rujan (Dinamo) 
St. Pocora (Steaua) 
I. lacob (Dinamo).

In clasamentul pe 
DINAMO 73 p ; STEAUA 65 p.

«.
5.
8.

cluburi :

SAFTICA
— Așadar. în privința catego

riilor la care vor evolua unii 
dintre el, sînt posibile schim
bări...

— Exact. N-aș vrea să vă co
munic o formație șl să apar cu 
alta. Sper că nu-mi veți repro
șa nimic dacă o voi comunica 
abia la ora cîntarului oficial, 
avînd în vedere că ne intrecem 
între echipe, dar, de fapt, in
tr-un sport individual...

Intre timp fotoreporterul nos
tru a surprins joaca cu sacii, cu 
mănușile și corzile, a cîtorva 
dintre ei, nesătul, parcă, de miș
care. Se simțea însă că joaca 
lor nu e altceva decît ocupația 
pe care o cauți întotdeauna a- 
tunci cînd vrei să scapi de o 
așteptare chinuitoare, sau cind 
trebuie să umpli cu ceva timpul 
care ți Se pare gol și care 
trece foarte greu cînd ești ne
răbdător...

Gheorghe ILIUȚA

8—10 mai, la Timifoara

C1 CAMPIONATUL PE ECHIPE

Nici nu s-au stins încă 
ecourile recentelor campiona
te internaționale și iată că 
alte competiții de amploare 
îi așteaptă pe gimnaștii frun
tași. Pe primul plan, prin 
importanța ce o are pentru 
gimnastica noastră internă, se 
situează, bineînțeles, finala 
campionatului republican pe 
echipe pentru maeștri pro
gramată în orașul Timișoara 
în perioada 8—10 mai. Și-au 
anunțat participarea 14 for
mații 
line, 
pute

în
efectuată de Biroul F.R.G., e- 
chipele participante au fost 
împărțite după cum urmea
ză : FEMININ : SERIA I : 
Selecționata județului Arad, 
Școala sportivă Petroșani, 
Selecționata orașului Tg. Mu
reș, Viitorul București; SE
RIA A II-A t Dinamo Bacău, 
Selecționata Timiș, Petrolul 
Ploiești, C.S.O. Baia Mare, 
Școala sportivă Sibiu; SE
RIA A III-A : Clubul spor
tiv școlar București. Selecțio
nata Cluj, Dinamo București, 
I.E.F.S., Selecționata Liceului 
de gimnastică Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej ; MAS
CULIN : Selecționata Timiș, 
I.E.F.S., Dinamo București, 
Selecțion ata Cluj, C.S.O. Iași, 
Steaua.

Din bogatul program 
național a lunilor 
nie spicuim : 3—6 
neu demonstrativ 
slovacia (invitată 
Elena Ceampelea) ; 30 aprilie 
— 5 mai: Budapesta —
București (juniori, fete și bă
ieți) ; 6—11 mai : turneu
gimnastică modernă în Bul
garia (participări individua
le) ; 6—11 mai : concurs gim
nastică sportivă în Bulgaria 
(participări individuale) ; 
(14—18 mai : România — 
Cehoslovacia (echipe femi
nine A), la Cluj ; 21—25
inai: Bulgaria — România 
(juniori, fete și băieți) ; 27 
mai — 1 iunie : România 
Ungaria (echipe masculine 
A), la Sibiu ; Ungaria — 
România (echipe feminine A),

feminine și 6 mascu- 
ce urmează să-și dis- 
titlurile pe 1970.
urnia tragerii la sorți

PENTRU MAESTRI
la Budapesta ; 25 mai — 30 
iunie: România — Olanda 
(echipe feminine A), la Con
stanța.

• Cu prilejul internațio
nalelor, Școala sportivă 2 a 
inițiat concursul „Cupa pri
măverii", Ia care au partici
pat 120 de gimnaști de cate
goria a 111-a și 
Sibiu, București, 
zău. Atit tinerii 
și antrenorii lor 
util schimb de ____
înaintea finalei campionatului 
republican pentru copii (Si
biu. 22—25 iunie), și au ur
mărit interesantele dispute 
din cadrul concursului inter
național pe care l-au vizio
nat.

a IV-a din 
Brașov, Bu- 
gimnaști cit 
au făcut un 

experiență

LA TENIS DE MASĂ

VOINȚA ARAD-C.S.M. CLUJ
9-5 iN Întrecerea

masculină

ur
și 

ln- 
ca- 
că-

desprinzîndu-se de ad- 
" . primele
Simiocenco. Coșnlță,

inter- 
și iu- 
: tur- 
Ceho-

mai 
mai 
în
nominală

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 
Turul campionatului republican 
pe echipe a continuat sîmbăta și 
duminică cu partide care au ofe- 

dintre 
ce ar 

vedere, 
în care 

turul 
o- 

tea-

duminică cu partide care 
rit dispute aprige, unele 
ele încheiate cu rezultate 
putea constitui, la prima 
surprize. Dar după nivelul 
au evoluat jucătorii în 
acestui campionat rezultatele 
glindesc valoarea reală a __
murilor aflate în concurs. Asttel, 
campioana țării la masculin, 
C.S.M. Cluj, a fost net învinsă cu 
9—5 de Voința Arad, care se pare 
că va obține șl locul I o dată cu 
încheierea turului. La fete. Pro
gresul București, trecind de Vo
ința Arad cu 5—i, și-a asigurat
— probabil — liniștea pînă în re
tur. Dintre partidele cele mai 
echilibrate din totalul de 76 
care au avut loc în cele patru 
zile (uneori 11—12 ore de joc), 
notăm — băieți : C.S.M. Cluj — 
Voința Brașov 9—4, Politehnica 
București — Voința Cluj 3—7, Po
litehnica București — Progresul 
București 9—6, Voința București
— A.S.A.M. București 9—6, Voința 
Brașov — Politehnica Timișoara 
9—4 ; fete : Rapid Brașov — Vo
ința București 6—4, Voința Arad
— Locomotiva București 5—3, 
Progresul București — Locomoti
va București 6—2, Spartac Bucu
rești — Voința București 5—3, 
Voința Arad _ Rapid Brașov 5—2.

P. ARCAN—Coresp. principal

In lupta pentru locul III

U" CLUJ-„U“ BUCUREȘTI 4-9!
Activitatea 

handbal a 
putarea etapei a 22-a la femei 
și a etapei a 19-a la bărbați. Din 
nou s-au consemnat multe 
tide atractive ca spectacol 
pasionante prin evoluția 
rurilor. Iată amănunte :

competițională ia 
continuat cu dis-

FEMININ

par-
Și 

seo-

RAPID — RULMENTUL 
ȘOV 18—9 (10—4). Pe linia 
luțlilor bune în acest sezon, 
levele lui Simlon Pompillu și-au 
depășit net adversarele (cotate 
ca cele mai bune din provin
cie), la toate capitolele. Ele au 
dominat tactic întreaga 
dă, lucru reflectat, de altfel, șl 
de proporția scorului. Rapidlste- 
le au dovedit acum, în ceasul al 

' i cla- 
i va- 

reall- 
Oancea

BRA- 
evo- 

e-

provin-

parti-

12-lea, că locul ocupat în 
sament nu reflectă totuși 
loarea lor. Principalele 
zatoare : Țopîrlan (5),
(4) — Rapid ; Drasser (5) — Rul
mentul Brașov. Au condus N. 
Tănăsescu și N. Andrea (Craio
va). (Gh. Rangu)

CONFECȚIA — C.S.M. 
11—6 (6—4). O repriză — 
— slbiencele s-au agățat 
versare, lăsînd impresia 
tenționează să realizeze și

SIBIU 
prima 

de ad- 
că ln- 

. — __ ------------ .,1 la
București, din nou, surpriza eta
pei. Numai că, pe de o parte, 
resursele lor fizice nu le-au per
mis să reziste ritmului impus 
în partea a doua a jocului de 
către gazde, iar pe de altă par
te handbalistele de la Confec
ția, angajate acum în disputa 
pentru primul Ioc, au luptat în 
ultimele 25 de minute cu multă 
vigoare. Au arbitrat V. Cojocaru 
și W Mihăilescu (Craiova).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— l.E.F.S. 9—6 (5—3). Partida,
anostă ea desfășurare, a reve
nit pe merit gazdelor, care an 
acționat ceva mai hotă rit în a-

tac, reușind să aibă în perma
nență inițiativa. Studentele au 
avut în Szekely principala rea
lizatoare (a înscris 4 goluri). 
Au condus I. Albu — G. Lungu 
(Brașov). (I. Stan—coresp.)

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 13—11 
(9—7). întîlnirea, importantă în 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii, a revenit gazdelor, care s-au 
dovedit mai hotărite in acțiunile 
de finalizare. Cele mai multe 
puncte le-au înscris Micloș (7) 
pentru gazde și Gavrilov (3), 
Franz (3), Nemetz (3) pentru oas
pete. (A. Pialoga—coresp.)

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ — UNI

VERSITATEA BUCUREȘTI 4—9 
(3—2). Cele două puncte puse in 
joc, în lupta pentru ocuparea lo
cului 3 în clasament, au influen
țat aspectul partidei din punct de 
vedere tehnic și spectacular. Vic
toria bucureștenilor, pe deplin 
meritată, s-a datorat în special 
agresivității manifestate in atac, 
unde au acționat deosebit de pe
riculos prin Schumann și Kicsid. 

bine în 
dar în 

greșeli 
profitat 
Scorul

Clujenii s-au apărat 
prima parte a întîlnirii, 
final ei au comis multe 
elementare, de care au 
oaspeții, distanțîndu-se. ______
a fost de trei ori egal : 1—1 (min. 
16), 3—3 (min. 31), 4—4 (min. 37). 
De la acest rezultat, studenții 
bucureșteni s-au impus, reușind 
să acumuleze o diferență de 5 
goluri. Principalii realizatori : 
Kicsid (4), Paraschiv (2), Schu
mann (2) — Universitatea Bucu
rești și Schmidt (3) — Universi
tatea Cluj. Au condus bine A. 
Codreanu și R. Fliegel — Timișoa
ra. (N. Todoran—coresp.)

STEAUA — DINAMO BACAU 
12—8 (5—4). Am asistat la un joc 
închis, lipsit de ritm și spectacu
lozitate, în care oaspeții au în-

cercat să-și prelungească cit mai 
mult atacurile pentru a limita in 
acest fel proporțiile înfrîngerii. 
„Tactica" Ie-a reușit în prima par
te a întîlnirii, cînd ei au avut 
chiar' conducerea (min. 14 : 2—1), 
dereglînd ritmul de joc al cam
pionilor. Vom aminti faptul că 
în min. 51 portarul Belu a apărat 
două aruncări de la 7 metri, con
secutive, ambele executate de A- 
vramescu. Au arbitrat V. Reissner 
și O. Leikep _ Sibiu).

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 16—15 (9—6). Ince- 
pînd meciul cu foarte mulți ju
cători tineri (fără Nica, Licu si 
Redl), dlnamovlștii bucureșteni, 
consecvenți intenției de a pro
mova cit mai multe elemente noi. 
n-au fost scutiți de emoții în a- 
cest meci echilibrat și disputat 
pmă in ultimele secunde. După 
un început egal (min. 9 : 2—2) 
bucureștenil s-au detașat rapid 
(min. 16 : 6—2), dar oaspeții au 
revenit în finalul primei reprize 
In ultimele 30 de minute a ur
mat o răsturnare neașteptată de 
rezultat : de la 12-8 (min. 38) 
pentru bucureșteni la... 12—12
(min. 44) 1 De aici scorul a evo
luat pasionant : 14—13 (min. 521 
pentru Dinamo Brasov 15—14 
(min. 55) pentru Dinamo Bucu
rești, pentru ca la scorul de 
„c,1-5 Pen‘ru gazde, Cînd mai 
tămaseseră 40 de secunde de 1oc £0?bJ’D,narn° Braîov> 'â ‘ragă 
metri ° aruncare de la 7 
,X?JrITEHNICA TIMIȘOARA - 
^JN?,RUL. ,BAIA MARE 24—16 
(11 3). Timișorenii au obținut o 
victorie clară, ca urmare a unei 
evidente superiorități. Ei au avut 
de <hinaS Și Comânescu jucătorii 

ă’ care au c°ntribuit ia 
obținerea acestui rezultat. <st. 
Marton—coresp.) ''

RAFINARIA TELEAJEN — VOINȚA BUCUREȘTI 12-16 (5^
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Mîine, în orașul de glo
rie al lui Raymond
Kopa, vom tnttlni

Franța lui Michel și Beretta.
Acest match cu „Allez, 

France" îmi pare a fi cel 
mai interesant dintre toate 
cele trei ale tripticului ANTE 
—GUADALAJARA.

Dacă la Stuttgart am în- 
tîlnit o echipă care ne-a o- 
pus mai ales scutul de 
plumb al masivității sale, 
dacă la 6 mai, pe „23 Au
gust", vom avea ca partener 
mai ales rafinamentul ușor 
detașat al fotbaliștilor iu
goslavi, mîine, la Reims, 
vom avea în față celebra 
furia francese — cum spun 
admirativ italienii.

Acest meci cu Franța e o 
probă mai grea pentru că 
trebuie să răspunzi ruperilor 
de ritm ale unor fotbaliști 
turbulenți și contestatari, care 
resping, în sinea lor, ideea 
că în timp ce ei stau acasă, 
Kindvall, recentul lor învins 
de la Paris, se va afla în 
Mexic.

Echipa de fotbal a Franței

După cum se știe, marți
— zi în care echipa na
țională va susține difi

cilul test de la Reims — re
prezentativa de tineret a Ro
mâniei aflată în pregătiri în 
vederea Balcaniadei, va în
tâlni, la București, formația 
similară a Franței.

în aceste zile, premergă
toare meciului, tinerii noștri 
fotbaliști — aflați în grija an

In divizia b-liderii și-au păstrat
SERIA I

METALUL BUCUREȘTI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 3-3 
(2-3). început furtunos al 
oaspeților. în minutele 12 
și 15 înaintașul tîrgoviștean 
Tiron a înscris spectaculos, 
în urma unor combinații fru
moase. în continuare, bucu- 
reștenii au dominat și au re- 
Jius din scor prin Georgescu 
(min. 37). După 3 minute, a- 
celași Tiron, profitînd de o 
neatenție a apărării adverse, 
a marcat al treilea gol al e- 
chipei sale. în min. 42, bucu- 
re.șteanul Iancu a micșorat 
diferența de scor. După pau
ză, în min. 49, în urma unei 
lovituri libere, S. Gabriel a 
readus egalitatea pe tabela 
de marcaj. Pînă Ja sfîrșît, 
jocul a căpătat aspect de 
,.lupte" și arbitrul a interve
nit deseori. După părerea 
noastră, Nedelcu (Metalul 
Buc.) trebuia eliminat pentru 
faulturi repetate asupra lui 
Turcu. în rest, arbitrul A. 
Alexa—Rm. Vîlcea a condus 
fără greșeli. (C, Moraru).

OȚELUL GALAȚI — GLO
RIA BÎRLAD 1—0 (0—0). 
Partida s-a disputat sîmbătă 
după-amiază. Forma excep
țională a portarului Cuteanu 
(Gloria) și ineficacitatea exas
perantă a înaintașilor gălă- 
țeni au făcut ca rezultatul 
meciului să fie mult timp 
incert. Jocul a fost de un 
s’ab nivel tehnic, ambele e- 
chipe urmărind numai rezul
tatul. Oaspeții s-au apărat 
cu mult calm și au contra
atacat periculos. A marcat 
Olteanu (min. 61). A arbi
trat satisfăcător C. Bărbu- 
lescu-București. (S. Constan- 
tinescu, coresp. principal).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— PROGRESUI, BRAILA 5-1 
(3-0). Sîmbătă după-amiază, 
elevii lui V. Stănculescu au 
realizat o victorie la scor în 
fața Progresului Brăila, după 
un joc în care au avut în 
majoritatea timpului iniția
tiva. Soarta partidei a fost 
decisă între minutele 24—26, 
cînd bucureștenii au profitat 
de o „cădere" a partenerilor 
de întrecere și au înscris trei 
goluri. Cu excepția acestei 
smirte perioade, brăilenii au 
dat o replică curajoasă bucu- 
reștenilor (superiori oaspeți
lor în toate compartimentele). 
După pauză, jocul a fost viu 
disputat, bucureștenii păs-

LA „LION D’OR“ SE DOARME...
(Urmare din pag. 1)

Drumul a durat mai bine 
de două ore, după care „tri-
colorii" și-au luat în primire 
cheile camerelor hotelului 
„Lion d’or", una dintre cele 
mai primitoare gazde ale ora
șului, situat pe o stradă pe 
care, spun ghidurile, se află 
nici mai mult nici mai puțin 
de... 20 de hoteluri !

în ceea ce privește formația 
pe care o vom alinia marți 
seara, ea va fi, după mărturi- 

nu are, pcate, un mare tre
cut, exceptînd acea răzvrătire 
suedeză 1958, cînd cvintetul 
Wissnieski — Kopa — Fon
taine — Piantoni — Vincent 
a pulverizat prejudecăți și 
calcule. Dar, echipa Franței 
este un adversar periculos 
tocmai datorită acestui tre-

ALLEZ, ROUMANIE!
cut. îmi aduc aminte că 
Anglia însăsi a fost zdro
bită (5—2 (a Paris) nu cu 
mult înaintea World-Cup-ului 
într-un meci în care insupor
tabila ironie galică a trans
format culoarele încăpățîna
tei apărări engleze într-o ve
ritabilă Promenade des An
glais.

Meciul de mîine e un e- 
xamen. Am experimentat 
pînă acum pe tema tensiunii 
nervoase (vezi meciul cu 
Grecia), am experimentat pe 
tema aclimatizării (vezi me
ciul cu Peru), am experimen
tat pe tema șenilelor (vezi 
jocul cu Gerd Miiller). Mîine 

trenorilor Cernăianu și Tă
tara — se antrenează la Sna- 
gov, singura „abatere" de Ia 

LA SNAGOV, NIMIC NOU...
programul obișnuit consti- 
tuind-o — sîmbătă — depla
sarea la București, unde „ca- 
deții" au susținut o partidă 

trînd însă inițiativa. Brăile
nii au combinat frumos în 
cîmp, dar finalizarea acțiu
nilor a lăsat de dorit. De 
remarcat faptul că în min. 
70 antrenorul Progresului 
Brăila, V. Blujdea, a scos 
din teren pe fundașul Țapu 
pentru indisciplină. Golurile 
au fost realizate de Geor
gescu (min. 24 și 25), Ma
tei (min. 26), V. Popescu 
(min. 63), Pavlovici (min. 

89) și, respectiv, Stoian (min. 
88 din 11 m).

A condus foarte bine Z. 
Drăghici-Constanța. (p.v.)

DUNĂREA GIURGIU — 
PORTUL CONSTANȚA 0—0. 
Joc anost. Giurgiu venii au 
ratat trei ocazii clare. Dacă 
factura tehnică a lăsat mult 
de dorit. în schimb arbitra
jul lui V. Pădureanu—Bucu
rești — a fost foarte bun (T. 
Barbălată, coresp.).

POIANA CTMPINA—POLI
TEHNICA GALAȚI 2—1 (0- 
0). In prima parte, gazdele 
nu au arătat nimic. După 
pauză, gălățcnii au deși hi.» 
scorul, in min. 63, prin Bre- 
tan. în continuare. Poiana a 
dominat și a marcat două 
goluri. Autor: Iordache (min. 
73 și 77). A condus excelent 
C. Manusaride-București. (C. 
Vîrjoghie. coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
FLACĂRA MORENI 2—0 
(1—0). Ceahlăul a făcut cel 
mai bun joc d;n actualul re
tur. Oaspeții au jucat deschis. 
Golurile au fost marcate de 
Pătrașcu (min. 32) și Nicoa- 
ră (min. 56). Foarte bun ar
bitrajul lui N. Rainea — Bîr- 
lad. (C. Nemțeanu, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU—SPOR
TUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). Joc viu 
disputat, uneori peste limite
le regulamentare. După des
chiderea scorului, de către 
Ilarioin, în min. 89, bucurește
nii au refuzat să reia jocul, 
motivând că portarul a fost 
faultat la înscrierea golului. 
A arbitrat O. Comșa — Cra
iova. (Gh. Dalban, coresp.).

METROM BRAȘOV-CHI
MIA SUCEAVA 2—0 (1—0). 
Brașovenii au dominat in 
majoritatea timpului. Goluri
le au fost realizate de Ferencz 
(min. 22) și Darie (min. 74). 
A condus excelent Gh. Li- 
mona-București. (C. Gruia, 
coresp. principal).

sirea lui Angelo Niculescu, 
următoarea : RĂDUCANU — 
SĂTMĂREANU, LUPESCU, 
DINU, MOCANU, RADU 
NUNWEILLER. DUMITRU, 
NEAGU, DOMIDE, DUMI
TRACHE, LUCESCU — pe 
banca rezervelor rămînînd A- 
damache, Dan, Deleanu, Pes- 
caru, Dobrin și Dembrovschi.

După cum se vede, o sin
gură noutate : Pescaru, în lo
cul lui Ghergheli, rămas aca
să, accidentat.

în reportajul de mîine voi 
reveni cu amănunte.

vom vedea care sînt resur
sele echipei noastre împo
triva unor cocoși furioși, pe 
care abstinența Mexic îi 
stîrnește și mai mult.

Mîine, echipa noastră va 
trebui să-și găsească un 
ritm adecvat. Mîine va fi 
nevoie de mai multe reflexe,

de mai multă suplețe, de 
mai multă rezistență, de mai 
multă fantezie. De fapt, toa
te aceste plusuri au ca sursă 
un plus de viteză.

De acest plus de viteză are 
nevoie meciul de mîine, Mîi
ne, sprintul lui Dumitrache va 
trebui să fie mai rapid de- 
cît este, mîine, Dumitru va 
trebui să se opintească cu și 
mai multă hotărîre în fața 
cvadrigei lui Loubet,, țn sfîr- 
șit, mîine va trebui să tre
cem proba schimbătorului de 
viteză într-o măsură mult 
mai mare decît în fata An
gliei sau R.F. a Germaniei.

amicală în compania echipei 
de tineret-rezerve a Rapidu
lui.

O ultimă vizită, efectuată 
de fotoreporterul nostru Va- 
sile Bagcac la Snagov, i-a pri
lejuit acestuia, dincolo de i- 
maginea alăturată — în care 
antrenorul Tătaru și jucăto
rii Iordănescu, Crîngașu și 
Florescu urmăresc noutățile 
sportive — și constatarea : 
„La Snagov, nimic nou... Bă
ieții se antrenează in liniște, 
așteptînd cu încredere parti
da de marți",

în ceea ce privește pre
zumtiva formație ce va fi 
aliniată contra francezilor, se 
indică următoarele nume : 
Oprea — Gruber, Crîngașu, 
Ciugarin, Broșovschi, Beldea- 
nu, Dudu Georgescu (Both), 
Caniaro, Ștefănescu, Kun II, 
Petreanu.

în după-amiaza zilei de 
as.tăzi sosește la București, pe 
calea aerului, reprezentativa 
de tineret a Franței.

Gheorghiță (Progresul Brăila) rezolvă o situație critică. (Fază 
din meciul Progresul București — Progresul Brăila) 

Foto: A. NEAGU
CLASAMENT

1. Progresul Buc. 22 13 5 4 39-11 31
2. Met. Tirg. 22 11 5 6 38-30 27
3. Metalul Buc. 22 8 6 8 34-29 22
4. Portul 22 10 2 10 32-30 22
5. Flacăra 22 9 4 9 30-28 22
6. Oțelul 22 8 6 8 24-26 22
7. Poiana 22 9 4 9 27-31 22
8. Dunărea 22 9 4 9 28-35 22
9. Politehnica 21 9 4 9 24-32 22

10. Prog. Brăila 22 0 3 10 33-30 21
11. Chimia n 9 3 10 21-25 21
11. Ceahlăul 22 9 3 10 25-30 21
13. Știința 22 8 4 10 23-25 20
14. Metrom 22 7 6 9 21-25 20
15. Sp. stud. 22 7 5 10 3Q-33 19
16. Gloria 22 6 6 10 31-40 18

ETAPA VIITOARE : Metalul
Tîrgoviște — Metrom, Clilmia — 
Poiana, Portul — Gloria, Sp. 
studențesc — Progresul Bucu
rești, Progresul Brăila — Cea
hlău], Politehnica — Oțelul, Du
nărea — Metalul București, Fla
căra — Știința.

SERIA a Il-a
METALUL HUNEDOARA 

— C.F.R. ARAD 2—0 (2—0). 
Jocul a fost influențat de 
temperatura ridicată. Pe li
nia ultimelor comportări, 
hunedorenii au evoluat la un 
bun nivel, impunîndu-și jo
cul. După patru minute, Ple- 
ian a deschis scorul, transfor- 
mînd un 11 m. Superioritatea 
gazdelor a fost concretizată 
de Mercea (min. 26), care a 
înscris, cu capul, după exe
cutarea unei lovituri de colț, 
în repriza secundă, jocul a 
pierdut din spectaculozitate, 
jucătorii ambelor echipe dind 
semne de oboseală. A con
dus corect G. Pop-Brașov. 
(V. Albu, coresp.).

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — METALURGISTUL 
CUGIR 4—1 (0—1). A fost o 
partidă de un bun nivel teh
nic, spectaculoasă, datorită în 
special contraatacurilor peri
culoase ale oaspeților, care 
au și deschis scorul în min. 
45 prin Smadea. După pau
ză, craiovenii și-au strîns rîn- 
durile. încurajați și de ega- 
larea survenită în min. 60, 
în urma unei lovituri de la 
11 m, transformată de Stă- 
nescu. Ei au înscris apoi trei

Conștient de faptul că mîi
ne, la Reims, gazonul va 
frige tălpile tuturor jucători
lor, Angelo îl va trimite pe 
Domide în locul lui Dobrin, 
astfel încît toți cei 11 să se 
supună baghetei.

Mîine seară, cînd arbitrul 
va fluiera începutul meciului, 
Răthaker va zîmbi din nou, 
ca la Londra, uimit de faptul 
că jucăm — cum spune el 
— sans Ies plus grcmds jou- 
eurs roumains : Pîrcălab, Gher- 
gheli, Dobrin. Sperăm, însă, 
că echipa României va izbuti 
să-i reamintească lui Retha- 
ker că timpul curge.

Aș vrea ca meciul de mîi
ne să se încheie cu „11 "-le 
primului minut. Și totuși, ce 
frumos ar fi dacă în minu
tul 60 sau 65 ar apărea pe 
scenă și Dobrin. Atunci, în nu
mai cinci minute, peluza sta
dionului din Reims nu va in
tona doar popularul său 
„Allez, France", ci va răsplăti 
spectacolul printr-un foarte 
firesc „Allez, Roumanie".

loan CHIRILA

STEAUA-RAPID 
2-1 (1-0)

Profitând de pauza „mexi
cană", cele două team-uri 
bucureștene, Rapid și Stea ia 
s-au întîl.nit ieri dimineață pe 
stadionul Ciulești, într-o par
tidă amicală. In acest test al 
rapidiștilor, alături de care 
au evoluat cîțiva jucători de 
la C.F.R. Cluj, cu care se pre
gătesc împreună pentru cam
pionatul european feroviar, a 
apărut și Jamaischi, care a 
primit dezlegare (pentru 
fostu] său club. Rapid) — de 
la Steagul roșu. Steaua a e- 
voluat în nota bună cu care 
ne-a obișnuit în ultimul timp. 
Jocul a fost în general fru
mos, cu acțiuni la ambele 
porți și disputat într-o depli
nă sportivitate. în prima re
priză. Steaua are o perioadă 
de dominare mai mare și reu
șește să deschidă scorul prin 
Creiniceanu (min. 10). La re
luare, formația Rapid are cî- 
teva acțiuni extrem de peri
culoase și în min. 66 egalea
ză prin Mazurachis. Steaua 
revine, însă, în atac și mar
chează golul victoriei în min. 
70 prin același Creiniceanu. 
A arbitrat bine M. Sadovea- 
nu.

Aurel PAP ADIE, coresp.

goluri : Lovin — min. 67, 
Stănescu — min. 73 și Bon- 
drea — dintr-o frumoasă ac
țiune personală în ultimul 
minut de joc. A condus foar
te bine F. Coloși — Bucu
rești. (S. Gurgui, coresp. 
principal).

VAGONUL ARAD—CjS.M. 
REȘIȚA 0—2 (0—1). Meciul 
s-a disputat la Hunedoara. 
Au marcat: Pușcaș (min. 26) 
și Copăceanu (min. 53). Bun 
arbitrajul lui S. Mureșan — 
Turda. (S. Albu. coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.S.M. SIBIU 2—1 (1—0). Go
lurile au fost realizate de 
Gartner (min. 43), Moldovan 
(min. 57) și, respectiv, Rotaru 
(min. 79). A arbitrat autoritar 
V. Topan — Cluj. (Z. Rîșno- 
veanu. coresp,). ,

OLIMPIA ORADEA—PO
LITEHNICA . TIMIȘOARA 
4—1 (2—1). Partidă de mare 
luptă, în care ambele echipe 
au făcut multă risipă de e- 
nergie. Scorul a fost deschis 
de oaspeți în minutul 9 : Kun 
I a făcut o cursă pe extremă, 
a centrat și Surdan a .reluat 
în plasă. Pînă la sfîrșitul re
prizei, orădenii au reușit să 
egaleze (Iacob, min. 24) și să 
ia conducerea (Petrică. min. 
26). După pauză, cei care mai 
înscriu sînt tot localnicii. 
Autorii acestor goluri: Iacob 
(min. 52) și Benczik (min. 53). 
A arbitrat satisfăcător I. Rus- 
Tg. Mureș. (I. Ghișa. coresp. 
principal).

METALUL TR. SEVERÎN— 
OLIMPIA SATU MARE 0—1 
(0—1). Dominarea categdrică 
a gazdelor a fost stăvilită de 
apărarea aglomerată a oaspe
ților. Rezultatul nu corespun
de situației de pe teren. Uni
cul gol a fost realizat de Ba- 
toli II (min. 33). Excelent ar
bitrajul lui Constantin Tu
dor — București. (Gh. Mana- 
fu, coresp.).

CHTMTA RM. VÎLCEA—MI
NERUL ANINA 1—0 (0—0). 
Meciul a purtat amprenta lup-

JIUL PETROȘANI-,,U" CLUJ 1-0 (1-0)
Așteptat cu deosebit inte

res, meciul dintre Jiul și Uni
versitatea Cluj a satisfăcut 
pe inimoșii suporteri ai mi
nerilor nu numai prin rezul
tatul final, ci și prin jocul 
practicat de cele două echi
pe. Localnicii au început par
tida în trombă, dornici să 
lichideze încă din start con
turile cu adversarii lor. în 
min. 6 I. Constantin are o 
bună ocazie de a deschide 
scorul, dar în loc să șuteze in 
poarta părăsită de Moldovan 
preferă să paseze lateral lui 
Peronescu și portarul clujean 
scapă cu fața curată. Peste 
14 minute un luft al lui Șop- 
tereanu, la mijlocul terenului, 
avea însă să devină fatal pen
tru echipa sa. Peronescu cu
lege imediat balonul și se 
îndreaptă vertiginos pe cen
tru 6pre poarta adversă. I. 
Constantin se lansează, pe a- 
ripa dreaptă, primește o pa
să la întîlnire și, deși aflat 
într-un unghi dificil, aruncă 
cu multă dexteritate mingea 
pe lingă Moldovan, ieșit în 
întâmpinare : 1—0. Peste cite- 
va' minute, Adam și Coman 
se trezesc singuri in careu, 
doar cu Stan în față. In loc 
să tranșeze direct duelul cu 
portarul advers ee invită re
ciproc și Stan degajează ne
stingherit cu piciorul. In min. 
27 și 33 I. Constantin și Li- 
bardi pierd două ocazii ex
trem de favorabile de a ma
jora scorul.

La reluare, jocul scade din 
intensitate. desfășurîndu-se 
minute în șir la mijlocul te
renului. I. Constantin, deși 
muncește enorm, este lipsit

POZIȚIILE
tei pentru puncte, fiind în 
ultimă instanță un duel între 
înaintarea dezordonată a 
gazdelor și apărarea șubre
dă, dar norocoasă, a oaspeți
lor. Doar golul lui Chivu 
(mi,n. 57). rodul unei combi
nații mai interesante, a ani
mat starea de apatie din te
ren și din tribune. A arbitrat 
foarte bine M. Niță (Buc.) 
(D. Roșianu și P. Ciornoiu— 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA—MI
NERUL BAIA MARE 1—1 
(0—1). 10 000 de spectatori au 
fost prezenți la derbyul eta
pei, care, din păcate nu a co
respuns. Deși au dominat in 
majoritatea timpului, timișo
renii au trebuit să se mulțu
mească cu un rezultat de e- 
galitate, care nu este echita
bil dacă amintim dominarea 
insistență din repriza secun
dă. Oaspeții și-au atins sco
pul. punînd accentul pe o a- 
părare supranumerică, fermă, 
care uneori a depășit limitele 
sportivității. în min. 29. în 
plină dominare a gazdelor, 
Silaghi recuperează o minge 
și după o cursă scurtă înscrie 
din apropiere : 0—1. In min. 
78, Gorduna execută o lovitu
ră liberă de la 30 m și Ma- 
nolache, cu capul, deviază 
balonul în plasă, aducînd e- 
galarea. A arbitrat C. Pop- 
Hunedoara, căruia i se poate 
reproșa faptul că a lăsat jo
cul prea liber. (P. Arcan. C. 
Crețu—coresp.).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim.
3. Minerul B.M.
3. C.S.M. Sibiu
6. Olimpia S. M.
5. C.S.M. Reșița
6. Electroputere
7. Politehnica
8. Vagonul
9. Olimpia Ord.

10. Min. Anina
11. Metalul Hd.
12. C.F.R. Arad
13. Metalurgistul
14. Gaz metan 
ÎS. Chimia
16. Met. Tr. Sv.

22 11 S 6 84-17 17 
22 11 4 7 22-12 N
22 10 6 6 23-21 74 
22 11 3 8 27-25 25
22 * 6 7 27-18 24 
22 10 4 8 25-27 24
22 10 3 9 42-29 23 
22 9 5 8 22-21 23
22 9 4 9 32-32 22 
22 10 1 11 38-31 21 
22 8 4 10 21-24 20
22 8 4 10 28-33 20 
22 8 3 11 19-27 19
22 9 1 12 22-33 19 
22 7 3 12 19-32 17
22 1 2 13 17-36 16

ETAPA VIITOARE : Olimpia O- 
radea — Chimia, C.S.M. Reșița — 
Minerul Anina, Vagonul — C.F.R. 
Arad, C.S.M. Sibiu — Metalul Hu
nedoara, C.F.R. Timișoara — Po
litehnica Timișoara, Minerul Bata 
Mare — Metalul Tr. Severin, O- 
limpia Satu Mare — Metalurgistul, 
Electroputere — Gaz metan.

LA BOCIIEI

!A

A dispărut fulgerător din
tre noi Ion Apostoiescu, un 
onj care și-a închinat o mare 
parte din viața sa — curma
tă prematur — mișcării spor
tive.

PETROȘANI, 26 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). 
Stadion Jiul ; timp excelent ; 
teren denivelat ; spectator) — 
circa 7 000. A înscris t I. 
Constantin (min. 20).

JIUL : Stan 8 — Talpai 8, 
Georgescu 8, Dobrescu 8, M. 
Popescu 7, R. Popa 7 (min. 
78 Marinescu). Colormani 7, 
Peronescu 7, I. Constantin 7 
(min. 84 Sandu), Libardi 7, 
Nairtin 8.

„U* CLUJ : Moldovan 7 -r 
Crețu 7, Pexa 10, Cimpeanu 7, 
Șoptcrcanu 7, Anca +9, Mus- 
tățea 8, Uifăleanu 8 (min. 50 
Barbu 7), Oprea 6, Adam S. 
Coman (min. 78 Munteanu).

A arbitrat Aure) B e n t u 
++++■+. ajutat foarte bine 
la linie de I. Hrisafi și C. Ni
culescu (toți din București).

„Trofeul Pctscliowschi“ 
(pentru public) : 10.

La tineret-rezerve : Jiul — 
.U“ ciuj o—i (O—i).

de inspirație pierzînd aproape 
toate duelurile cu Pexa (azi 
excelent). în ultimele 20 de 
minute studenții încep să 
atace cu mai mult curaj, a- 
vind în min. 75 o ocazie rari
simă de a egala. însă Anca 
șutează mult pe lingă bară, 
de la numai 10 m 1 Ozon in
troduce forțe p&aspete in 
teren (Marinescu și Sandu) 
pentru a echilibra jocul. în 
ultimele 5 minute se înregis
trează la fiecare poartă cîte 
o ocazie mare de gol. In min. 
86. la o centrare impecabilă 
a lui Peronescu, Sandu plu
tește pur și simplu în aer, dar 
mingea îi trece Ia cîțiva cen
timetri de cap. în ultimul 
minut de joc. Adam are ega-

PARTIDĂ INTERNAȚIONALĂ
LA SATU MARE

Miercuri după-amiază, echipa 
Someșul Satu Mare (div. C, seria 
a VII-a) va susține in localita
te un rpeci internațional de fot
bal cu formația Vasas Lang Bu
dapesta. Oaspeții evoluează tn liga 
a in-a a campionatului Ungariei.

Z. KOVACS—coresp.

TALAZ-TALION 0-1
Confruntarea din

tre Talaz și Talion, 
începută cu doi ani 
în urmă și care 
reprezintă superla
tivul în actualitatea 
hipică cie la Ploiești, 
a fost reluată teri 

în prima alergare clasică a sezo
nului — Premiul Hipodromului 
Republican de Stat — dezlănțuind

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO

SPORT Nr. 17 ETAPA 
DIN 26 APRILIE 1970

I. Bari — Juventus 1
II. Brescia — Lazio X
III. Milan — Lanerossi 1
IV. Palermo — Fiorentina X
V. Roma — Bologna 2
VL Satnpdoria — Interna-

zionale 2
VII. Torino — Cagliari 2
VIII. Verona — Napoli 1
IX. Poiana — Poli. Galați 1
X. Știința Bacău — Sp.

studențesc 1
XL Gaz metan — C.S.M.

Sibiu 1
XÎT. Olimpia Ord. — Poli

tehnica Tim. 1
XIII. Vagonul — C.S.M.

Reșița 2

Fond de premii : 305.531
lei.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel :

In Capitală începînd de 
luni 4 mai pînă la 10 iunie 
1970.

în provincie începînd de joi 
7 mai pînă Ia 10 iunie 1970.

Cei care l-au cunoscut i-au 
admirat calitățile de sportiv 
de performanță în secția de 
canotaj a clubului Dinamo. 
El avea să devină, apoi, șeful 
acestei secții și, mai tîrziu, 
președinte al secției de fotbal 
de la Dinamo. In munca de 
director în Centrala Adminis
trației de Stat Loto-Prono- 
sport, ca și în activitatea ob
ștească pe care a depus-o ca 
vicepreședinte al F.R. Ciclism, 
Ion Apostoiescu și-a cîștigat 
dragostea tuturor prin modes
tia sa, prin pasiunea pe care 
a dovedit-o, cu fiecare ocazie, 
pentru sport.

El pleacă dintre noi, îndu- 
rerîndu-i pe toți cei care l-au 
cunoscut, la vîrsta de 46 de 
ani..

Marți 28 aprilie, la ora 16. 
la crematoriul „Cenușa", va 
avea loc adunarea de doliu. 

larea în vîrful bocancului, 
dar șutul său năpraznic, de 
la 14 m, este respins ma
gistral de... fundașul Ddbres- 
cu. Imediat, arbitrul A. Ben- 
tu fluieră sfîrșitul partidei. 
Clujenii au mai pierdut un 
meci, deși în cîmp nu s-au 
arătat cu nimic inferiori ad
versarilor lor, ba dimpotrivă. 
Este inexplicabil cum niște 
jucători atît de înzestrați teh
nic și fizic nu pot forma și o 
echipă omogenă.

Dan VLAD

P.S. în această întrerupere 
de campionat, conducerea clu
bului Jiul are obligația de a 
lua măsurile necesare pentru 
a face cît de cît practicabil 
terenul de joc. In caz con
trar, F.R.F. va trebui să ri
dice dreptul de organizare a 
partidelor de divizia A pe un 
asemenea... numiți-I cum vreți, 
dar numai teren de fotbal 
nu 1

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru întîl- 

nirea internațională de 
fotbal România — Iugo
slavia, care va avea 
loc în ziua de 6 mai 
a.c. pe stadionul „23 
August" cît și pentru 
finala campionatului de 
box pe echipe dintre 
Steaua — Dinamo ce 
va avea loc în ziua de 
2 mai a.c. pe stadionul 
Republicii, se pun în 
vînzare începînd de azi 
27 aprilie la următoa
rele case : stad. „23 
August", stad. Republi
cii, agenția Loto-Prono- 
sport din Piața Unirii și 
la sediul C.N.E.F.S. din 
str. Vasile Conta nr. 16.

★
Se aduce la cunoștin

ță că ștrandul Tinere
tului va fi deschis pen
tru public în zilele de 
1, 2 și 3 mai.

aceeași pasiune inegalabilă In 
rîndurile spectatorilor.

Și ieri a fost o zi splendidă de 
primăvară, cu o asistență excep
țională pe hipodrom, dar duelul 
Talaz — Talion n-a mai cores
puns așteptărilor. Talaz șl-a 
alergat recordul maxim, dar Ta
lion a izbutit un finiș Irezistibil, 
ajungind la recordul de 1,22 pe 
kilometru, cu care a ciștigat, en- 
tuziasmind încă o dată asistența, 
și cu care a cucerit in mod indu
bitabil titlul de campion al turfu- 
lui. Intre ei s-au intercalat Mi
zantrop, Rarlța etc., ceea ce în
seamnă progresul important al 
elevului lui Gică Tănase. Deoarece 
vremea a ajutat ameliorarea re
cordurilor, ele s-au făcut simțite 
în fiecare alergare. Majoritatea 
învingătorilor și-au Justificat prin 
evoluțiile anterioare asemenea a- 
meliorări. Excepție a făcut doar 
Iialvița cu un salt de 3 secunde, 
în totală contradicție cu ceea ce 
a voit să arate anterior antreno
rul el, care anul trecut a luat 
titlul de campion ! La acest ca
pitol, al neregularitățllor. o Con
tribuție o aduce însă și actualul 
sistem de organizare a probelor 
de calificare ale trăpașilor, care 
fiind lipsite de un stimulent și 
ghidate numai după principiul 
„participare — valori" înseamnă 
o lipsă de emulație economică. 
Astfel, nu se va putea ajunge 
la o situație mai bună, pc care 
o dorim eu toții și ea atare 
asupra acestui subiect vom rtve 
ni. Rezultata tehnice : 1. Mirii 
(Șt. Teofil) Distins, Ron 37,3. 2.
Hrișcă (T. Dinu) I21az, Merișan 
33,5, 3. Raport (G. Avram) Ibia. 
Habar 31,3. 4. Gal (N. Ghecrghe) 
Hornar, Mira 33.3, 5. Talion (Gh. 
Tănase) Mizantrop, Rarița 22, 
6. Halvlța (M. ștefănescu) Simpa
tia, Foratlc 28.7 7. Răzuș (N. 
Gheorghe) Stolnic, Jiu 31,1.

Niddy DUMITRESCU

DINAMO BUCUREȘTI 
A CUCERIT

..CUPA PRIMĂVERII'

După ce in pri
mele două etape 
— disputate Joi și 
vineri — echipele 
de hochei pe ghea
ță Dinamo și 
Bteaua au învins 
pe cealaltă parti
cipantă (de fapt,

organizatoarea întrecerii) la „Cu
pa Primăverii", I.P.G.G., simbă- 
tâ seara ele s-au întllnit în 
jocul final, care trebuia să sta
bilească formația învingătoare. 
Puținii spectatori prezenți 'a 
acest meci au avut prilejul să 
asiste la una dintre cele mal 
frumoase dispute găzduite in 
ultimul timp pe patinoarul ar
tificial. Lipsite de vedetele lor (în 
sensul bun 1), cele două e- 
chlpe bucureștene au oferit o 
întrecere rapidă, dinamică, cu 
nenumărate faze palpitante, în 
care cei doi portari (Dumitraș
— Dinamo șl, mai ales, Mora
ru — Steaua) au etalat calități 
deosebite. Victoria a revenit e- 
chlpei DINAMO, care în acesț 
fel își manifestă încă o dată va
loarea pe planul elementelor 
tinere.

Iată rezultatele înregistrate : 
Dinamo — I.P.G.G. 8—1 (3—1,
2—0, 3—1) ; Steaua — I.P.G.G.
6—2 (1—0, 3—2, 2—0) ; Dinamo
— Steaua 3—1 (2-1, 0-0, 1-0) ;
au marcat : Mlhăilescu (2), Tu- 
reanu pentru Dinamo, L. Pe
trescu pentru Steaua. CLASA
MENT : 1. DINAMO 4 p ; 2.
STEAUA 2 p ; 3. I.P.G.G. 0 P.



PRIMELE SEMNE DE MATURITATE f
R

ENGLEZII AU JUCAT 
PRUDENT LA GLASGOW

CELE MAI BUNE 
PERFORMANTE 
ALE TRICOLORILOR

STANLEY ROUS NU ARE 
CONTRACANDIDAT

europeană, 
început de 

un scor 
întrecerea

frele obținute, pe o treaptă su
perioară în ierarhia 
dar a. dovedit și un 
maturizare. Desigur, 
parțial favorabil în

Mircea Hohoiu, autorul unui spectaculos come-back in acest sezon: 63,5 la 100 m spate
Foto A. NEAGU

ecenta întîlnire bilate
rală cu sportivii ceho
slovaci a contrazis a- 
proape in întregime 

previziunile sumbre ce-și fă
ceau loc, la sfîrșitul sezonu
lui trecut, cu privire la per
spectivele loturilor naționale 
în 1970. A. Șoptereanu, vl. 
Moraru, H. Schier, P. Teodo
rescu, VI. Belea, N. Tat, din 
echipa masculină, sau Anca 
Andrei, Cristina Stănescu, 
Edda Schuller, Gica Manafu 
și Nicoleta Ștefănescu, din 
cea feminină își anunțau re
tragerea (mai mult sau mai 
puțin motivată), din activi
tatea competițională, subțiind 
grupul — și așa destul de 
restrins — al tricolorifor. In 
această situație, completarea 
unei formații capabile să se 
desfășoare eu succes in 15 
probe ridica probleme evi
dente.

MASCULIN : V. Costa 
68,4 — 100 m bras (968 p), 
M. Slavic 55,2 — 100 m li
ber (895 p), E. Aimer 5:00.8
— 400 m mixt (881 p). M. 
Slavic 2:03,4 — 200 m liber 
(868 p) și A. Covaci 2:15,5
— 200 m delfin (844 p) ;

FEMININ : Ag. Șterner 
69,9 — 100 m delfin (828 p) 
și Cr. Balaban 10:22,0 — 
800 m liber (807 p).

a ora actuală, regretul 
față de aceste abandonuri 
(nejustificate) s-a risipit 
ca fumul de țigară, și a- 

vem prilejui să ne convingem
(pentru a ci'ta oară ?) că și la

CUM AU PUNCTAT 
REPREZENTANȚII 
NOȘTRI

MASCULIN : Slavic 27,5 
p, Aimer 13,5 p, Covaci și 
Costa 12,5 p, Naghi și Mi- 
clăuș 8 p, Cosmescu 6,5 p, 
Oprițescu 5,5 p, Hempel și 
Giurasa 5 p. Petele! și Be- 
nedek 3. p. Hohoiu și Kokai
2.5 p, Lupu 2 p.

FEMININ : Balaban și 
Șiemer 14,5 p, Cerbeanu
7.5 p. Georgescu 6,5 p, Pe- 
truică 4 p, 
Radu, L. Dan 
3 p. Dragnea 
p, Dragnea 2
1 P-

A.
3,5 
Și 
P,

Groza, L. 
p. Coroiti 
Hocher 2 
M. Petre

natațiel noas- 
există oameni 

noua sa 
(în

nivelul vîrfurilor
tre nu mai există oameni de 
neînlocuit. în noua sa formă, 
team-ul masculin (în special) 
nu numai că s-a situat, prin ci-

înotătorilor era previzibil in fața 
selecționatei sinonime a Ceho
slovaciei. aflată pe o poziție 
mijlocie în lumea natațlei euro
pene. NIMENI, INSĂ NU AR 
FI BĂNUIT UN SUCCES AT1T 
DE CATEGORIC (54 DE PUNC
TE). CU ATÎT MAI MULT, CU 
CIT IN URMA CU NUMAI 
DOUA SAPTAMINI. REDUTABI
LA ECHIPA A SPANIEI (locul 
IV in clasamentul continental) 
NU REUȘEA SA OBȚINĂ IN 
FAȚA SPORTIVILOR CEHO
SLOVACI DECtT 38 DE PUNC
TE DIFERENȚĂ.

Imaginea cea mai concretă a- 
supra echilibrului pe care antre
norii lotului au reușit să-I asi
gure acestei reprezentative ne-o 
oferă evoluția sportivilor români 
pe procedee tehnice : crauliștll 
au totalizat 50 din 52 de puncte 
posibile, brasiștii 15 din 16, spa- 
tiștii 10 din 16 ; specialiștii del
finului (16) și cei ai probelor 
mixte (26) AU REALIZAT MA
XIMUM DE PUNCTE POSIBILE. 
Din datele respective, procen
tul șpatiștilor pare cel mai scă- 

. zut. Paradoxal însă. la aceste 
probe am avut cîteva dintre cele 
mai frumoase satistactil, și însuși 
faptul că Giurasa (63.4), Hohoiu 
(63,5) și Lupu (63,9) au reușit să 
depășească limita celor

secunde, mulți ani intangibilă 
pentru înotătorii români, ne scu
tește de alte comentarii.

într-o altă ordine de idei mal 
merită a fi subliniat faptul că, 
și pentru antrenorii echipei na
ționale INTÎLNIREA DIN PISCI
NA CLUJEANA A ÎNSEMNAT 
UN EXAMEN DE MATURITATE. 
In planurile de pregătire alcă
tuite pentru înotătorii fruntași, 
încă de la începutul sezonului, 
antrenorii au prevăzut atingerea 
unui vîrf de formă pentru a- 
ceastă întîlnire, care încheia ci
clul de activitate în bazin aco-, 
perit. Acum, la ora unui bilanț 
fugitiv, sintem in măsură să 
precizăm că MAJORITATEA 
COMPONENȚILOR ECHIPEI NA
ȚIONALE ȘI-AU ÎMBUNĂTĂȚIT 
RECORDURILE PERSONALE
(nouă dintre acestea fiind noi 
recorduri naționale), CERTIFI- 
CIND ASTFEL, PRIN LINIA 
ASCENDENTA PE CARE S-AU 
ÎNSCRIS CALITATEA PREGĂ
TIRII DE CARE AU BENEFI
CIAT.

Nu rămîne decît ca, în lunile 
următoare, slavic șl coechipierii 
săi să confirme startul lansat pe 
care i-au luat în acest an. deo
sebit de important, prin progra
marea campionatelor europene. 
Dar despre acest lucru, șl mai 
ales despre perspectivele înotă
torilor fruntași, vom reveni.

A. V.

Comentînd meciul egal 
(0—0) dintre echipele Scoției 
și Angliei, disputat la Glas
gow în fața a 134 000 spec
tatori, cronicarii de fotbal 
britanici subliniază că este, 
primul Joc egal fără goluri 
din anul 1872, cînd s-a inau
gurat seria pasionantelor me
ciuri dintre scoțieni și en
glezi. Echipa lui Alf Ramsey, 
notează corespondentul agen
ției UPI, a jucat prudent. 
Intenția sa de a evita o în
fringere, nerecomandabi! a- 
cum în preajma campionatu
lui mondial, s-a văzut cînd 
in minutul 67 Peter Thomp
son, un atacant ce se duce 
de obicei prea mult înainte, 
a fost înlocuit cu Alan Mu- 
llery.

Echipa Scoției a controlat 
jocul la mijlocul terenului 
dar nu s-a putut 
prea mult de
Banks, din cauza unui zid 
strîns de apărători care au 
jucat aproape fără greșeală. 
Puținele atacuri ale engle
zilor au fost periculoase : 
Hurst și Jeff Astle au ratat 
două bune ocazii de goȚ.

Iată formațiile : 
Banks 
Stiles, 
ters,
Thompson (Mullery). Scoția: 
Cruickschank — Gemmel, 
Dickinson, Greig, Mackinon, 
Moncar, Johnstone, Hay, 
O’Hara, Stein, Carr.

In echipa Angliei nu a ju
cat Bobby Charlton, care s-a 
accidentat ușor la antrena
mentul din ajunul meciului 
cu Scoția. Managerul secund, 
Harold Stephenson, a decla
rat că nu e nimic grav, 
„Bobby ar fi putut juca, dar 
campionatul mondial 
mai important".

Turneul internațional de baschet de la Cluj

CEHOSLOVACIA Șl ROMANIA LA C.E. DE JUNIORI
CLUJ, 26 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Am sperat 
că, și in această ultimă zi a 
turneului internațional de bas
chet, echipa României va în
registra un nou succes, dar a- 
cest lucru nu s-a intîmplat da
torită, în primul rind, evoluției 
mature manifestate de 
ția Cehoslovaciei.

Începutul meciului 
pe români în vervă 
ei punctînd precis de 
Adversarii se descurcă mai greu, 
deoarece cel mai bun jucător 
ai lor — Pospisil — este exce
lent marcat de Vidican. Româ
nia are avantaj pe tabela de 
marcaj pînă in min. 15 : 22—20. 
In această situație, Bugaru a 
încercat coșul advers în două 
faze absolut contraindicate și 
oaspeții, prin contraatacuri reu
șite, trec Ia conducerea meciu
lui. Au început și schimbările 
de jucători. Pospisil și, respec
tiv, Vidican cedează locul in 
teren unor colegi mai odihniți 
— Iacina și Teodorescu. Inlo-

forma

arătat 
deosebită, 

cîteva ori.

ți

«suirile par inspirate, 
pentru români, 
28—28. Dar, 
doua minute 
care oaspeții fac 
ceptărl reușite și la pauză : Ce* 
hoslovacia — România 38—29.

La reluare, echipa României 
are cîteva acțiuni inspirate, se 
apropie în min. 24 pînă 
puncte de adversar, dar 
reușește mai mult de 
(38—29) pentru Cehoslovacia. Ar
bitrii David Davijan (U.R.S.S) 
și Geza Pastor (Iugoslavia) au 
condus excelent. Pentru locu
rile 3—4 s-au înlilnit formații
le R.A.U. și Tunisiei. Cu un 
joc mai bun, sportivii din R.A.U. 
au obținut victoria cu * ““ 
(35—24).

Clasamentul final : _
vacia 6 p, 2. România 5 p, 3.

. Tunisia 3 p. 
clasate s-au ca- 
C.E. din Grecia.

și in 
an venit ultimele 
ale reprizei in 

cîteva inter-

R.A.U. 4 p, 
Primele două 
llficat pentru

4.

1.

apropia 
poarta Iui

Anglia : 
— Newton, Hughes, 
Labone, Moore, Pe- 
Ball, Hurst, Astle,

POLITEHNICA
CAMPIOANA

Studentele

Președintele Federației in
ternaționale de fotbal, sir 
Stanley Rous, care și-a săr
bătorit a 75-a aniversare, are 
toate șansele să rămînă în 
această funcție pe o durată 
de încă 4 ani. După cum se 
anunță din Zurich. Stanley 
Rous este singurul candidat 
pentru acest post cu prilejul 
congresului F.I.F.A., care va 
începe la 23 iulie la Ciudad 
de Mexico.

ALBERT — RESTABILIT

După o întrerupere de a- 
proape un an, cauzată de o 
gravă accidentare în timpul 
meciului Danemarca — Un
garia, cunoscutul fotbalist 
maghiar Florian Albert 

relua activitatea.

Ieri, la Milano, căpitanul e- 
chipei milaneze, GIANNI RI
VERA a primit „Gheata de 
aur“, trofeu acordat anual de 
revista „France Football" ce
lui mai bun fotbalist euro

pean
cînd la Torino, Cagliari a 
dispus cu 4—0 de echipa To
rino. O victorie remarcabilă

a obținut și Inter, care a în-» 
vins cu 5—0, în deplasare,' 
pe Sampdoria.

Iată rezultatele și autorii 
golurilor: la Napoli: Bari
— Juventus 2—1, (Fara. Del 
Sol — autogol, respectiv, Fu- 
rino), Brescia — Lazio 0—0, 
Milan — Lanerossi Vicenza 
1—0(Rivera din 11 m), Pa
lermo — Fiorentina 1—0 
(Pelizzaro, respectiv, Lancini
— autogol), Roma — Bologna 
1—2 (Salvori, respectiv Turra 
și Perani), Sampdoria —In
ter 0—5 (Bertini, Jair 2, Maz
zola și Vanelo), Torino — 
Cagliari 0—4 (Riva 2, Do- 
menghini. Gori), Verona — 
Napoli 1—0 (Mascetti).

în clasamentul final, Ca
gliari a totalizat 45 p, Inter- 
nazionale 41 p, Juventus 38 
p, Milan și Fiorentina cite 
36 p, Napoli 33 p etc.

In clasamentul golgeterilor: 
Riva (Cagliari) 21. Vitali (La
nerossi) 17, Anastasi (Juven
tus) 15, Chiarugi (Fioren- 
na), Boninsegna (Inter), Chi
naglia (Lazio), Prati (Milan) 
cite 12, etc.

Cesare TRENTINI

4

va

ULTIMA ETAPA A 
CAMPIONATULUI 

ITALIAN

își

S-a încheiat o nouă ediție 
campionatului italian. U.S.

TURNEUL DE ȘAH DE LA VRNJACKA BANJA*1
Gertrude Baumstarck la prima înfringere

în 20 de mutări în par-26 (Agerpres).BELGRAD
— Turneul zonal feminini de 
șah de Ia Vrnjacka Banja a 
continuat cu disputarea par
tidelor cuprinse în cea de-a 
5-a rundă. După patru vic
torii consecutive, Gertrude 
Baumstarck a pierdut în 37 
de mutări la olandeza Fanny 
Heemskerk. în schimb, a 
doua reprezentantă a Româ
niei în acest turneu, Elisabe- 
ta Polihroniade, rămîne neîn
vinsă în urma victoriei obți-

nutc 
tida cu Byrne.

Alte rezultate ale rundei a 
5-a : Ivanka — Tuk 1—0 ; 
Dobson — K. Jovanovici 
0—1 ; R. Jovanovici — Haus- 
ner 1—0. în clasament con
duce Ivanka (Ungaria) cu 4 
puncte și o partidă întrerup
tă, urmată de Polihroniade și 
Baumstarck — 4 puncte fie
care, R. Jovanovici (Iugosla
via) — 3'/2 puncte și o parti
dă întreruptă, K. Jovanovici 
(Iugoslavia) — 3 puncte.

a
Cagliari cîștigă pentru prima 
oară campionatul, în timp ce 
Brescia, Palermo și Bari re
trogradează în divizia B. A- 
ceasta din urmă avea soarta 
pecetluită încă inik:-* 
tidei de 
faptului 
vent.us.
țării nu

Campionii din Sardinia 
și-au- încheiat într-un mod 
triumfal victoria finală. Ju-

■

„la border!
Instalat pe locul doi

de

la 3 
nu 

74—64

81—60

Cehosio-

Paul IOVAN

BUCUREȘTI, PENTRU A 6-a OARĂ
NAȚIONALA LA BASCHET FEMININ
<ni cucerit Si „Cupa dicacitații"

desfășurateCu meciurile 
ieri dimineață în sala Dina
mo, a luat sfîrșit ediția a 
XXI-a a campionatului națio
nal feminin de baschet. Noua 
campioană a țării este Poli
tehnica București (antrenor 
prof. Grigore Costescu). Cali
tățile care au determinat suc
cesul studentelor au fost o- 
mogenitatea și jocul tehnic 
practicat. Cinstea de a îm
brăca în acest an tricourile 
de campioane a revenit ur
mătoarelor jucătoare : Corne
lia Taflan — căpitana echi
pei, Ecaterina Savu, Gabriela 
Ciocan, Ileana Ghiță. Bogda
na Diaconescu. Anca Deme- 
trescu, Marcela Topor, Ga
briela Fordea, Maria Stoichi- 
ta și Aurelia Enciu. Politeh
nica a cucerit și „Cupa efica
cității", trofeu oferit de an
trenorul S. Ferencz formației 
cu cel mai bun procentaj la 
aruncările libere.

Pe locul secund, marea în
vinsă a competiției, Rapid. Tn 
ciuda unor dificultăți obiec
tive create de indisponibili
tatea unor jucătoare de bază, 
experimentatele baschetbalis
te feroviare au fost la un pas

a-și adjudeca din nou tit-de
Iul. Și așa însă ele rămîn la 
fel de apreciate pentru mo
dul impresionant în care au 
dovedit, de-a lungul, întregu
lui campionat, că știu să lup
te, cu toată pasiunea, pentru 
culorile clubului pe oare-1 re
prezintă.

I.E.F.S. a 
de bronz, 
generală a 
rosului său 
totdeauna la nivelul la care 
ne așteptam. In sfîrșit, A.S.A. 
Cluj, cu o echipă modestă, 
are satisfacția de a se fi ca
lificat pentru prima dată în 
turneul final.

Rezultatele de ieri: Politeh
nica — I.E.F.S. 71—47 (28—32) 
Rapid—A.S.A. 60—48 (32—17).

D. ST.

cucerit medaliile 
dar comportarea 

bogatului și valo- 
lot nu a fost în-

CLASAMENT FINAL

1. Politehnica 21 19 2 1599-1128 40
2. Rapid 21 19 2 1403-1084 40
3. I.E.F.S. 21 13 8 1254-1135 34
4. A.S.A. Cluj 21 9 12 1161-1438 30
5. Voința Bv. 18 9 9 1035-1061 27
6. Crișul 18 8 10 1017-1038 26

7. Mureșul 18 8 10 1001-1016 26
8. Constructorul

18 6 12 905- 955 24
9. Progresul 18 5 13 943-1096 23

10. „UM Cluj 18 0 18 847-1223 18

Atac al oaspeților la poarta echipei noastre.

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 5-5
ÎN AL DOILEA JOC

(Urmare din pag. 1)

avînd și alte cîteva excelente 
situații de a-1 obliga pe Stipa- 
nici să scoată balonul din poar
tă. Gazdele dominau evident și 
jucătorii iugoslavi, net depă
șiți, s-au văzut nevoiți să a- 
peleze 
prem : 
pentru 
versar 
tat. Și
tem numi așa — le-a folosit, 
deoarece, împotriva cursului 
jocului, Sandici a profitat de 
o serie de greșeli multiple 
ale lui Nastasiu. FI. Teodor și 
Tăranu,

: 3—3.
După

.' (4-3),

la „argumentul" su- 
folosirea forței fizice 
intimidarea unui ad- 

mai puțin experimen- 
„tactica" — dacă o pu-

egalînd situația :

BASCHET CU HULIGANI IN SALA POLITEHNICA!

golul lui FI. Teodor 
care a fructificat o 

pasă ideală a lui Popa, româ
nii ău greși’ flagrant și în 
loc să continue suita contra
atacurilor ce le deschideau 
cu ușurință drum spre poarta 
adversă, s-au angrenat în jo
cul de uzură impus de oas
peți, partida începînd să se 
transforme într-un veritabil 
pugilat. Prima (și u.nica) vic
timă — Gavrilă Blajec, care 
în urma unei ciocniri cu Jan
kovici a părăsit bazinul cu 
fața însîngerată.

In final nu am mai asistat 
la un joc de polo, ci doar la 
o luptă oarbă pentru rezultat. 
Românii sînt în superiori
tate numerică, dar Zamfires- 
cu șutează slab ; apoi, într-un 
moment cînd oaspeții au avut 
doi oameni în plus, Sandici a 
egalat din nou (4—4). Și 
iarăși superioritate pentru 
gazde. A fost în6ă rîndul lui 
Popa să rateze finalizarea ac
țiunii. In sfîrșit, ultimele 
două goluri ale acestui meci 
au fost semnate de Novac 
(care a interceptat o degajare 
a lui Stipanici) și Dabovici

i par- 
astăzi, și în ciuda 

că a dispus de Ju- 
echipa din sudul 
s-a putut salva, 

din
într

POPICARII ROMÂNI VICTORIOȘI IN IUGOSLAVIA
in localitatea Krikvenica s-a disputat dubla 

masculine ale Iugoslaviei și României. Ambele partide 
prezentantele țârii noaslrc au ciștigat cu scorul de 
Marcu — 455 p.d., Cornelia Petrușca — 454 p.d. și Elena 
și-au adjudecat victoria cu 5682—5571 p.d., principalii 
p.d. și I. Micoroiu 957 p.d.

La sfîrșitul acestei săptămini, cele două 
intllnlnd selecționatele similare ale tării gazdă.

întîlnire de popice dintre
s-au încheiat cu victorii 

2591—2473 p.d..
Trandafir — .. . . , . ..

realizatori fiind I. Băiaș — 1004 p.d., C. Vînătoru — 966

selecționalcle feminine și 
românești. La feminin, re

cele mai bune jucătoare fiind Ana 
436 p.d. La masculin, popicarii români

reprezentative române vor evolua la Thale, în R.D.G.,

RALIUL LONDRA—MEXICO TRAVERSEAZĂ ATLANTICUL

LISABONA, 26 (Agerpres). 
Raliul automobilistic Londra 
Ciudad de Mexico, organizat 
ziarul ..Daily Mirror", cu prilejul 
turneului final al campionatului 
mondial de fotbal, se află In cen
trul atenției amatorilor sportului 
cu motor.

Din cele 96 de echipaje, care au 
luat startul la 19 aprilie, de pe 
stadionul Wembley, 73 au ajuns 
cu bine la Lisabona, după ce au 
parcurs pe șoselele Europei peste 
7 099 de kilometri din cei 25 750 
km, cit măsoară întregul
Performerii etapei europene 
francezii Reni Trautmann și 
rier care ocupă locurile 1 și 
peciiv 3, ambii concurind pe

traseu, 
sînt 

Ver- 
res- 
ma-

■ ■■

unui pachebot
șini Citroen. _______ ,
se află finlandezul Hannu Mikko- 
la pe un Ford Escort.

Surprinzător de bună este com
portarea celebrului fotbalist en
glez Jimmy Greaves, care l-a 
volanul unui automobil Ford 

Escort a ajuns între primii la 
Lisabona, ocupiud locul 9 în cla
samentul general.

Favoritul principal al cursei, 
finlandezul Rauno Aaltonen ocu
pă locul 10 cu 48 min. penalizare, 
dar această poziție se pare că 
nu-I descurajează de loc, intrucit 
el a declarat : „Pînă aici totul 
a fost o joacă, oricine a putut 
să iasă cu fața curată. Să vedem 
însă ce se va întîmpla pe șo
selele din America de Sud și in

traversarea Anzllor Cordilieri. Nu 
ar fi exclus ca cei care se află 
acum în coada clasamentului să 
fie primii la Mexico".

Lisabona a fost punctul ter
minus al etapei europene a ra
liului. Dc aici concurenți și ma-, 
șini vor fi transportați la bor-1 
dul unui transatlantic în Ameri
ca dc Sud, unde la 8 mai cursa 
va fi reluată pe un parcurs deo
sebit de dur, trecînd prin Buenos 
Aires, Santiago de Chile, La Paz, 
apoi mai departe prin Ecuador, 
Columbia, Panama, țările Ame
rică Centrale și Mexic. Sosirea 
în capitala țării care găzduiește 
campionatul mondial este prevă
zută pentru 27 mai.

«

(s. n.). Scor final : 5—5 (0—1, 
1—0, 3—2, 1—2).

Sandor Kantor (Ungaria) a 
condus autoritar următoarele 
formații :

ROMÂNIA : Cheta — Zam- 
firescu, Szabo, Țăranu, No
vac, Popa, Culineac. Blajec. 
FI. Teodor, M. Popescu. Nas
tasiu ; IUGOSLAVIA : Stipa- 
nici — Jankovici, Bonacici, 
Sandici, Lopatni, Marovici, 
Poljak, Dabovici. Rudici. Be- 
lamarici, Vukcevici.

Alekseev

a ridicat 607,5 kg!
MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 

Campionatele ele haltere ale 
U.R.S.S., desfășurate in orașul 
Vilnius, caracterizate printr-o a- 
devărată ploaie de recorduri mon
diale s-au încheiat cu o perfor
manță excepțională al cărei autor 
este halterofilul de categorie su- 
pergrea Vasili Alekseev. Ridicind 
la totalul celor trei stiluri 607,500 
kg. Alekseev și-a îmbunătățit cu 
7,500 kg propriul său record mon
dial. El a doborit alte două re
corduri mondiale : la stilul Îm
pins — 216 kg și la stilul arun
cat 223,500 kg.

Două recorduri mondiale de 
haltere a stabilit Vasili Kolotov 
(categoria semigrea). El a ridicat 
la totalul celor 3 stiluri 532 kg șl 
la stilul aruncat 200,500 kg. La 
categoria mijlocie^. Ghenadi Ivan- 
ccnko a stabilit 'un nou record 
mondial cu un total de 500 kg.

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX
Potrivit știrilor publicate de ziarul sportiv spaniol „AS" din 

Madrid, actualul campion mondial de box la categoria grea, 
negrul american Joe Frazier, ar fi dispus să-l întîfnească pe 
campionul european, sponiolul Jose Iribar Urtain. Meciul ar 
urma să aibă loc în luna septembrie la New York. Pînă atunci, 
fostul campion mondial la mijlocie, Ray Sugar Robinson, s-a 
declarat dispus să-l inițieze pe Urtain în tainele stilului de box 
american.

Urtain în tainele stilului de box

Chris Amon care a parcurs 120 
km cu o viteză medie orară de 
203,300.

Meciul internațional de 
ție, desfășurat la Edinburgh 
tre selecționatele U.R.S.S. 
Marii Britanii, s-a încheiat 
scorul de 200—102 puncte în 
voarea sportivilor sovietici.

nata- 
ln- 

Și 
cu 
fa-

dinProba de simplu femei 
turneul de tenis de la Sutton (An
glia) a fost cîștigată de Mar
garet Smith Court (Australia), 
care a dispus în finală cu 6—3, 
6—3 de Ann Haydon Jones.

In turneul internațional mas
culin de baschet de la Sofia 
echipa orașului Budapesta a 
întrecut cu scorul de 65—63 (32 
—28) 
ga.

selecționata orașului Pra-

La 
plat 
Hiroșima a fost cîștigată de a- 
tletul mexican Mario Perez în 
14 :06,4. In cursa de 3 000 m ob
stacole pe primul loc s-a situ
at atletul japonez Nobuyoshi 
Miura — 8:51,2.

Tokio proba de 5 000 m 
din cadrul Memorialului

Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Skene, halterofilul sue
dez Hans. Bettemburg a stabi- 

""~'J record mondial 
semigrea, stilul 

cu rezultatul de 175

lit uri nou 
categoria 
pins,

la 
îm- 
kg.

deIn 
tenis 
americanul Clark Graebner l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4, 6—4 pe
spaniolul Manuel Santana. Graeb
ner se va întîlni in finală cu 
compatriotul său cliff Richey.

semifinalele turneului 
de la Houston (Texas) 

Clark Graebner 
6—4, 6—4,

Disputată pe ruta Frontera 
Guengirola (220 km), etapa 
doua a turului 
niei a revenit spaniolului 
Cuevas in 5 h 07:11. In 
meniul general conduce 
dezul Rene Pijnen.■

Disputat Ia Prcsov, 
feminin de baschet dintre_
lecționatele U.R.S.S. și cehoslo
vaciei s-a soldat cu scorul de 
58—54 (33—28) în favoarea spor
tivelor sovietice.

a .
ciclist ai Spa-

Julian 
ciasa- 
olan-

meciul
se-

Campionul mondial de automo
bilism, scoțianul Jackie Stewart, 
a fost învins în 
ternațional de la 
El s-a clasat pe 
urma pilotului

concursul in- 
Sylverstone. 

locul doi în 
neozeelandez

V. f. L. GUMMERSBACH 
A CIȘTIGAT „C.C.E." LA 

HANDBAL MASCULIN
Ieri, în Westfalenhalle din 

Dortmund, a avut loc fina- 
nala „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal mascu
lin, între V.f.L. Gummers
bach și Dynamo Berlin. Cei 
aproape 20 000 de specta
tori,. care au umplut sala 
pînă la refuz, au asistat la 
un joc interesant și echili
brat. A învins Gummersbach 
cu scorul de 14—11 (8—5).

Cursa ciclistă dc la Sens (Fran
ța) a fost cîștigată de rutierul 
francez Lucien Almar, care a par
curs cel 117,5 km în 4h 05,6. Eddy 
Merckx a sosit al cincilea, la 4:57 
de învingător.

Marele premiu automobilistic 
al orașului Barcelona (formula 
2) a revenit anul acesta engle
zului Derek Bell, ___
pe distanța de 170 km eu tim
pul de lh 08:07,6. ____ _
s-a clasat francezul Henry Pes- 
carolo.

cronometrat

Pe locul 2

Cursa automobilistică de 1000 kilometri de la Mcfnza a fost 
cîștigată de Pedro Rodriguez (Mexic) și Leo Kinnunen (Fin
landa) pe o mașină Porsche. învingătorii au parcurs distanța 
în 4h 18:01,7, cu o medie orară de 232,650 km. Automobilul 
Ferrari, condus de italienii Ignazio Giuntî și Nino Vaccarella, 
a ocupat locul doi, cu timpul de 4h 19:27,6.

kilometri de la Mctaza a fost

Campionatele internaționale de tenis ale Italiei

VICTORIE ROMÂNEASCĂ ÎN FINALA DE DDBLO
• Năstase și Țiriac au învins pe australienii Bowrey-Davidson, în meciul 
decisiv • Americancele domină probele feminine ® Azi,

Năstase» Kodes

diviziei 
au fost 

rezul-

în penultima etapă a 
masculine A ’ 
înregistrate 
tate :

Politehnica 
«6—61 (26-40).
în care I.C.H.F. a dominat, stu
denții au fost mai atenți în a- 
părare șl, avînd în Georgescu 
un bun coordonator, au recupe
rat punct după punct șl au cîști- 
gat în final. Condamnabilă ati
tudinea huliganică a majorității 
spectatorilor care, în pauza par
tidei, s-au strîns în jurul mesei 
oficialilor, adresînd injurii și 
bruscînd pe arbitri. Acțiunile 
huliganice au continuat pînă 
spre sfîrșitul jocului cînd, în 
min. 37, arbitrii P. Marin și I. 
Petruțiu (care au condus bine) 
au fost nevoiți să oprească în
trecerea și să solicite evacuarea 
sălii. Este o situație rar întîl- 
nită la baschet, care, sperăm, 
va determina luarea unor mă
suri drastice. (F. SANDU—cores
pondent)

Voința București — Politehnica

la baschet, 
următoarele

Buc. —
După o

I.C.H.F.
repriză

Galați 62—83 (27-35). Folosind tot 
timpul presingul, gâlâțenil au în
vins un adversar condamnat re
trogradării. (F. S.).

„U“ Cluj — „U“ Timișoara
87—72 (43—31). Derbyul ' ■ 
țese, important pentru 
narea ocupantei locului 
oferit un joc de bun nivel teh
nic șl, mai ales, spectacular, me
ritul principal revenind 
nilor. Aceștia și-au 
net adversarii în zona 
panouri, dominate de 
In plus, Riihring și-a 
cu luciditate și rafinament coe
chipierii spre victorie. Cei mai 
buni : Riihring (31). Demian
(28), Vizi (13), Kun (8) de 
gazde, respectiv Viciu (22), 
nescu (18). Cîmpeanu (18). 
R ADU—corcsp.)

Politehnica Brașov — 
țui Tg...............................-
partidă 
șovenil
primele 
coresp.)

Rapid

finala de simplu
studen- 
desem-
III. a

cluje- 
de pășii 

ambelor 
Demian. 

condus

la 
Io- 
(M.

Comer- 
O 

bra- 
din 

(I. STANCA—

Mureș 84—49 (35—24). 
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DE DIRT-TRAK DE LA ȘUMEN
După cum am anunțat, a- 

lergătorii de dirt-track Ion 
Bobîlneânu (Voința Sibiu) și 
Cornel Voiculescu (Steaua) 
au participat la cîteva con
cursuri în R. P. Bulgaria. In 
ultima reuniune, desfășurată 
Ia Șumen, motociclistul sibi- 
an a avut o frumoasă com
portare, reușind să ocupe pri
mul loc cu 11 puncte. 11 ur
mează în clasament: P. Iliev 
(Bulgaria) și V. Moiseev 
(U.R.S.S.) cu cile 10 puncte.

ROMA, 26. — Finala probei 
de simplu bărbați a campio
natelor internaționale de te
nis ale Italiei, care se încheie 
pe terenurile de la Foro Ita- 
lico, se va disputa luni după 
amiază. Pînă atunci liie Năs
tase, care are ca adversar 
în ultimul meci 
cehoslovac Jan 
rut într-o altă 
dublu bărbați.

Jucînd la un
remarcabil cei doi ași români 
ai rachetei, maeștrii emeriți 
ai sportului Ilie Năstase și

pe campionul 
Kodes, a apă- 
finală cea de

nivel cu totul

Ion Tiriac au eliminat de pe 
tabloul probei perechilor o 
serie întreagă de nume so
nore. In sfert de finală, cu
plul Năstase—Tiriac a dispus 
cu 6—3, 6—2, 8—6 de Davis- 
cup-manii francezi Franțois 
Jauffret-Georges Goven. A- 
poi, în semifinale, românii au 
scos din luptă o 
fie cu veleități, 
Kodes asociat 
Franulovici. Scor 
6—3, 6—4, 6—2.

Prima finală disputată a 
fost cea de simplu feminin, 
opunînd două jucătoare ame-

ricane. Billie Jean King a în
trecut-o pe Julie Heldman cu 
6—1, 6—3. /

King a în-

La închiderea edlTlcti
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aitd forma- 
cehoslovacul 
iugoslavului 
foarte net:

ROMA, 26 — Tcnismcnii 
români Ilie Năstase și Ion 
Țiriac sînt cîștigătorii probei 
de dublu masculin a campio
natelor internaționale ale 
Italiei. In finala disputată 
duminică, pe o vreme rece 
și ploioasă, ei s-au impus 
după o luptă foarte dirză în

fața perechii profesioniștilor 
australieni Bill Bowrey — 
Owen Davidson cu 0—6, 
10—8, 6—3, 6—8, S—l.

Finala la dublu femei : Billie 
Jean King, Rosie Casals 
(S.U.A.) — Francoise Durr
(Franța), Virginia Wade (An
glia) 6—2, 3-6, 9—7.


