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Turneele finale la volei IN PARTIDA DE FOTBAL DE LA REIMS

Un ram înflorit de liliac FRANȚA A ÎNTRECUT
*

Liliacul și-a spart mugu
rii. Flori albe și mov, cu 
suav parfum, topesc in 
inimi bulgări de aur.

Florile albe și. mov îndeam
nă la hoinăreală pe alei cu 
umbră, și dulci șoapte. Min
tea scurmă o clipă în casetele 
memoriei, încercind a rupe 
pinzas de vrajă, in căutarea u- 
nui alt loc mai pămintean, mai. 
rațional, mai ritmic. Și pașii 
celor rătăciți in preajma sălii 
Floreasca se opresc o clipă 
șovăitori, alternind, un crim- 
■pei de timp, între parfumul 
îmbietor al florilor și... „oare 
ce se petrece înăuntru ?“

Trecînd pragul acestui sanc
tuar al sportului, rămii in 
cumpăna îndoielii, preț de ci- 
teva fulgerări de gînd, cu mi
rarea vie în ochi și in suflet: 
„cînd au pătruns aici toate 
florile ?“ Ești tentat să crezi 
că. o dată cu tine, le-ai 
aici, intr-un curcubeu al 
gășlei, candorii și setei de 
re și cer albastru.

Trezit din visare îți dai 
ma că, de fapt, nu sint

loradevărate, ci' întruparea 
feminină. Și atunci uimirea 
este mai mare. Spectacolul la 
care asiști este fascinant. Min 
gea zvîcnește sfișiind aerul in 
zvircoliri demonice; trupuri ce 
par plăpinde ca lujerii de la
lea se înșurubează fringindu-s 
elanul, cu o forjă misterioasă 
și nebănuită.

Voleiul clin sala Floreasca a 
adunat putini spectatori., da' 
toți — îndrăgostiți aevea -- 
au preferat aleilor, loviturile 
fulgerate ale Florentinei ItU, 
Rodicăi Popa, Marianei Baga, 
Helgăi Bogdan, au părăsit. li
liacul pentru a vedea, in ul
timă instanță, viața palpitind 
intr-un trup de floare.

Au fost aici, intr-un răstimp 
de aproape o săptămină, zim- 
bete și lacrimi de bucurie ș> 
durere, așa cum se cuvine la 
victorie și înfringere. Zimbete- 
le și lacrimile

Liliacul și-a 
Flori albe și 
parfum, topesc 
gări de aur.

Emanuel

— rcluttirc de Ia trimisul nostru special, 0. Nicolaescu —

Spre neplăcuta noastră surpriză, 
internaționala nocturnă de pe sta
dionul lui Kopa a început sub aus
picii cu totul nefavorabile fotba
liștilor români. Reprezentanții coco
șului galic atacă din primele minu
te cu o vitalitate și o incisivitate 
surprinzătoare, Beretta fiind la un 
pas de gol — șut de la 10 metri, 
respins cu greutate în corner de 
Răducanu — la numai cinci minute 
după fluierul inaugural al partidei. 
Dar golul este doar amînat. pentru 
că la o acțiune a- fundașului Djor- 
kaeff, terminată cu un șut de la 
marginea careului de 16 metri, Ră- 
ducanu scapă mingea din mîini iar 
Loubet o introduce în poartă. Mi
nutul 10 : Franța — România 1—0. 
Minutele se scurg în ritmul alert 
impus de echipa Franței, care a- 
tacă mereu, vîrfurile Loubet, Re
velli și Beretta reușind ,,un-doi“- 
uri pe cit de spectaculoase, pe atît 
de periculoase, pentru sistemul nos
tru defensiv.

în minutul 40 se majorează sco
rul. La a doua ieșire din poartă — 
în decurs de cîteva secunde — a 
lui Răducanu, portarul nostru in
tervine cu piciorul la o minge pe 
care nu o ajunge, în schimb îl do
boară pe Revelli, arbitrul elvețian 
Hubert dictînd lovitură de la 11 
Penalty-ul este transformat 
Djorkaeff. Minutul 40 : Franța 
România 2

REIMS 28 (prin telefon). Stadion 
— Auguste Dclaune. timp rece, te
ren moale, spectatori — aproximativ 
15 ooo. Formațiile :

FRANȚA : Carnus — Djorkaef,
Bosquier. Novi, Rostagni, Michel, 
Huck, Bras, Revelli, Loubet, Be
retta ;

ROMANIA : Răducanu — Sătmă- 
rcanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, 
Nunweiller VI, Dumitru, Ncagu, Do- 
mide, Dumitrache, Lucescu.

A arbitrat o brigadă elvețiană 
condusă de O. Hubert.

f lorilor.
spart mugurii, 
mov, cu suav 
in inimi bul-

FÂNTÂNEANU

CROSUL
SPRE FINALĂ

O primei
o va găzdui, in

tineretului” îna-

Helga Bogdan (Dinamo) încearcă 
blocajului advers. (Fază din partida

și reușește străpungerea 
Dinamo — Universitatea).

Foto : M. FELIX

„Crosul 
intează vertiginos spre ul
tima sa etapă —FINALA—. 
pe care 
ziua de 10 mai, orașul Ti
mișoara.

După ce duminica trecu
tă 20 de județe și 3 sec
toare ale Capitalei au sus» 
ținut etapa a treia — ju
dețeană și pc sector —, 
de miine pînă in ziua de 
3 mai celelalte 19 județe și 
5 sectoare ale Bucureștiu- 
lui își vor desemna fina- 
liștii, tineri care vor abor
da, apoi. întrecerile pen
tru titlrffift’J jffltriainții&S.

Iată programul de desfă
șurare a etapei a treia — 
județeană — a „Crosului 
tineretului", in zilele ce 
urmează : joi 30.IV — Bra
șov ; vineri 1. V — Dolj. 
Hunedoara, Ill'ov ; sîmbătă 
2 V — Bacău, Harghita, 
Olt, Sălaj, Teleorman, Vil- 
cea ; duminică 3. V — Al
ba, Arad, Buzău, Gorj, Ma
ramureș, Satu Mare, Sibiu, 
Suceava, Vaslui.

BUCUREȘTI: Va lua titlul TIMIȘOARA: Partide decisive
drumid provinciei? în întrecerea băieților

Repriza a doua a meciului este 
începută de echipa română cu trei 
schimbări : Adamache în locul lui 
Răducanu, Peșcaru în locul lui Du
mitru și Dobrin în locul lui Domi- 
de. La numai 3 minute de la 
luare, Bosquier trimite un șut 
bara laterală !

în continuare, 
scade progresiv, 
cezi manifestînd 
dență, scorul de 2—0 mulțumindu-i, 
după toate aparențele. Notăm, prin
tre altele, două frumoase lovituri 
de cap ale lui Revelli (min. 63) și 
Dinu (min. 66) și un temerar plonjon 
al lui Adamache în picioarele lui 
Jlevelli (min. 75). Meciul se încheie 
cu victoria meritată a gazdelor. E- 
cnipa noastră a jucat sub așteptări.

Voi reveni cu comentarii în numă
rul de mîine al ziarului nostru.

ritmul de 
fotbaliștii fran- 

o anumită pru-

O imagine — surprinsă de foto reporterul nostru Theo Macarschi — care 
pledează pentru atacul „orb" al românilor.

- ™ 1
■ â

alb in meciul reprezentativelor de tineret

UN „EGAL“ GRATUIT
Floch, aflat la capătul u- 
nei superbe cursei amin
tind de un eseu rugbystic 
(min. 36) și o ratare a lui 
Gallice — scăpat singur la 
un inspirat „printre", tri
mis de Osman — în ulti
mul minut.

în rest, am asistat la un 
joc de centru, presărat cu 
greșeli cel mai adesea co
pilărești, am urmărit un 
atac — cel român — dez
ordonat și frînt cu doi iu.-

repriză cu fot
bal prost în meciul „cade- 
ților", ieri, pe „Republi
cii"...

Și cînd zicem prost — 
acest epitet în fața căruia 
condeiul se sperie, cuprins 
parcă de friguri — ne gîn- 
dim, înainte de toate, ia 
faptul că în tot acest inter
val ochiul nostru n-a se
lectat decît două faze mai 
de doamne-ajută. ambele 
aparținînd finalului de re- -------
țpxiză. și consuniatei.îttLfa’1H".'3eătoQ!.'^T3âiifiir6 șî Ștefă- 
buturilor lui Oprea : un nescu — figurînd doar pe.„ 
plonjon providențial al a- foaia de arbitraj, atac ple- 
cestuia la picioarele lui cat în urmărirea disperată

• ••
a unor mingi aruncate „la 
bătaie" de o linie de mijloc 
pe cît de laborioasă, pe 
atît de neinspirată. în sfîr- 
șit, am fost martorii cîtorva 
contraatacuri, sărace și 
stinghere, ale oaspeților, 
mai interesați parcă în a 
se apăra — cu Goueffic pe 
post de „libero" — decît 
în a forța golul.

Atît pînă la pauză I
Repriza secundă a fost 

ceva mai animată, înlocui»
Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe teme de sezon: situația locurile? de agrement

IN PLINĂ COMPETIȚIE CU VREMEA
— Discuție cu tovarășul Constantin

>
PlRVU. vicepreședinte al Consiliului

1

popular al scctorului VI -

i PERSEVERENTA
7

i
I

Meci cu meci, ultimul act al finalei cam
pionatului feminin de volei se apropie <ie 
sfîrșit. Din păcate, din nou un număr mic 
de spectatori au fost prezenți în tribune, 
deși calitatea jocurilor reclama, totuși, pu
țină „înghesuială" la casa de bilete.

Ziua de ieri a fost deschisă de partida 
Penicilina—Rapid. în tur ieșencelc au cîș
tigat pe muche de cuțit după 5 seturi de 
mare luptă. De data aceasta ele nu au mai 
întîmpinat aceeași dîrză rezistență, impu- 
nîndu-se relativ ușor. Jocul a fost destul 
de frumos, cu faze prelungite și mingi sal
vate în ultimă instanță, dar presărate, în 
aceeași măsură, și de greșeli copilărești. Ie- 
șencele s-au arătat mai atente în apărare, 
mai penetrante în atac unde Florentina Itu, 
Aurica Căunei, Carolina Nan și Lucia Do- 
brescu au depășit cu regularitate bloca
jul advers. Rapidistele au evoluat slab, în 
special în linia a doua, unde au fost dese
ori surprinse, preluarea a fost defectuoasă, 
cedînd multe puncte direct din serviciu, 
iar în atac Mariana Badea și Mărta Szekely, 
nu întotdeauna bine servite, n-au reușit 
decît arareori să puncteze. Scor final • 3—0 
(8, 8. 4) pentru Penicilina. Au arbitrat foar
te bine I, Amărășteanu și Em. Costoiu. >

Em. F.

După rezultatele primei zile a returului, 
cînd Dinamo a renăscut din propria-i ce
nușă, a învins pe Steaua, iar Rapidul pe 
Politehnica, lupta pentru titlul de campioa
nă a fost din nou pasionantă cu șanse 
pentru fiecare dintre cele trei formații de
tașate. Ca urmare, sala Olimpia din Timi
șoara a înregistrat o sensibilă creștere a 
numărului de spectatori. Meciul Dinamo — 
Rapid era hotărîtor pentru ambele forma
lii. de rezultatul lui depinzînd șansele la 
primul loc. Învinsa pierdea orice speranță, 
iar învingăloarea aștepta o înfringere a 
Stelei. într-o ascendență vizibilă, dinamo- 
viștii au cîștigat în urma unui joc bun, 
presărat cu faze aplaudate la scenă deschi
să, dar și cu destule greșeli, comise în spe
cial de rapidiști. După un început echi
librat, Dinamo a luat un avans substan
țial (13—4 ; 14—6), datorită unei mai bune 
coeziuni în joc, unui atac mai penetrant și 
unei prompte apărări la fileu, dar Rapidul 
recuperează 8 puncte din handicap. O gre
șeală a rapidiștilor la preluarea din ser
viciu și Dinamo ctștlgă setul. Situația se 
răstoarnă în setul următor, scorul devenind 
astfel egal ; 1—1. Rapid, fără Cătălin în

A. BREBEANU

— Tovarășe vicepreșe
dinte, vă propun să an
gajăm discuția noastră de 
la o bază de plecare ab
solut inatacabilă sub ra
portul autenticității : vre
mea. Mai poetic spus, de 
la explozia de căldură, de 
verdeață, de muguri și de 
flori care se numește pri
măvară, pe care cu toții 
o trăim cu sufletul, dar 
pe care dumneavoastră, 
care răspundeți de pro
blemele de gospodărie co
munală. o trăiți și o tra
tați și dintr-un . unghi de 
vedere strict profesional.

Interesat de modul în 
care forurile administra
tive ale urbelor din țara 
noastră s-au preocupat și 
se îngrijesc de crearea u- 
nor locuri de agrement și 
de joacă, ziarul nostru și-a 
propus _să__prezinte citito
rilor 
de...
cest
v-aș

— ...FAPTE, v-am înțe
les perfect șl vă înscrieți,

FAPTE (indiferent 
culoarea lor) din a- 
domeniu. Ca atare, 
ruga să trecem la...

total în ma-întîmplător,
niera mea de tratare a a- 
cestor probleme. Ca în fie
care an, primăvara bucu- 
reșteană a venit, cum 
neați, în stil exploziv, 
noseîndu-i 
așteptat o, 
multiple 
pildă, la 
unde, peste puțină vreme.

spu-
Cw- 
am 
c». 
De

obiceiul, 
din timp, 
pregătiri. 
BUDA-ARGEȘ,

bucureșteanul va găsi un 
minunat loc de agrement, 
am curățat, prin muncă 
patriotică, cele 50 de hec
tare de pădure, am (acut 
alei noi, am reparat dru-

M. POPESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

■ ■Tenismairii Rarâiei
pentru meciul da la Tehsran

în ședința de luni seara 
biroului Federației ro- 

au fost
a 
mâne de tenis, 
stabiliți cei patru compo
nent al echipei țării 
noastre pentru meciul din 
primul tur 
vis" (zona 
compania 
Iranului,
Teheran în zilele de 7, 8 
și 9 mai. Iată pe echipie-

al „Cupei Da- 
europeană), în 
reprezentativei 

programat la

României :
Ion Țiriac, 

si

Ilie Năs-
Petre
Sever

rii 
tase, 
Mărmureanu 
Mureșan.

★
Federația iraniană de 

tenis a anunțat compo
nența echipei Iranului 
pentru meciul cu Româ
nia, din cadrul „Cupei 
Davis" : T Akbari (căpi
tan), H. Akbari, Chodai. 
Shakholi.

I-a scris mult a'espre factorii 
care generează în sport, ca 
și în orice alt domeniu de 
activitate, mari succese, stră
lucite performanțe. Nu de pu
ține ori s-a făcut elogiul 

I muncii, al competenței, oi perseveren
ței, al capaci'ății de organizare și, fi
rește, al pasiunii. Exponenții acestor 

I factori — luați individual sau colectiv 
— s-au bucurat întotdeauna de stima 
și prețuirea semenilor lor, deși pe un- 

Ideva — dintr-o modestie explicabilă.
desigur — cei mai mulți dintre ei au 
rămas un fel de eroi anonimi. Un 

I exemplu se menține stăruitor în aten
ția generală.

Cu mai bine de 5 ani în urmă bas- 
I cheful era apreciat ca un sport minor 
I în rîndul elevilor unuia dintre cele mai 

mari licee bucureștene — „Ion Luca 
I Caragiale". Echipe de baschet existau, 
I firește, ca pretutindeni ; la nivelul fie

cărei clase, se organizau competiții, 
I campionate. Numai că selecționata 11- 
I ceului din calea Dorobanților nu reu

șise să depășească valoric competițiile 
din perimetrul sectorului teritorial.

Apoi intervine cotitura. în 1965 bas- 
. chetbaliștii de la „Caragiale" — spre 

surprinderea altor pretendenti îndrep
tățiți, prin prisma rezultatelor și per
formanțelor anterioare — ajung cam
pioni școlari oi BuCurestiului. O înțîm- 
plare ? Nicidecum, acest succes fiind 
repetat succesiv pînă în prezent; un 
fel de serial în care, de 5 ani conse
cutiv, s-a înregistrat cîle un nou episod. 
Iar ca un corolar al acestei perfor
manțe puțin obișnuite, baschet batist i i 
de la „Caragiale" promovează în di
vizia școloiă și de juniori. In această 
nouă calitate ei se situează în zona 
pretendenților la titlul național, alături 
de reprezentanții celorlalte protagonis
te — Steaua, Dinamo, Rapid, de re
prezentativele școlilor sportive nr. 1 
și nr. 2.

Este evideniă, deci, opțiunea pentru 
calitate. Calitate însemnînd elevi ca 

, Deleanu, Marinescu, Mateescu, Milita 
i ru, Niculescu-Mizil sau Patriciu, ele

mente capabile să împrospăteze lolu- 
i rile naționale de juniori, cele de ti- 
i neret. Tn acest răstimp, mai bine de 120 
I de elevi de la „Caragiale" au fost le- 
, gitîmați în diferite cluburi sau asocia

ții sportive cu echipe divizionare, o 
1 altă sursă de aspiranți la tricoul na- 
i țional.

Rîndurilor de mai sus trebuie să le 
asociem trei detalii foarte precise ș; 
foarte importante.

Primul : la „Caragiale" noțiunea 
baschetbalist fruntaș se identifică 
mai mult cu aceea de elev fruntaș. O 
statistică întocmită în ultimii doi ani 
arată că 60 la sută dintre componen
tă lotului 
respective cu medii peste 9.

Al doilea : !n pofida atîtor 
baschetul nu se bucură de 
deosebite, cum s-ar părea, mai 
timp de iarnă. Dintre echipele repre
zentative ale scolii, cea de baschet 
este singura fără sală, majoritatea an
trenamentelor fiind efectuate tot tim
pul anului, fie în curte, fie pe stadioa
nele din vecinătate.

Al treilea : cu gîndul la viilor, 
perspectiva... perspectivelor, dacă 
poate spune așa, -la „Caragiale" 
fost inițiate echipe de pitici, din cla
sele V—VII, care — urmînd exemplul 
colegilor lor mai mari — au ajuns și 
ele, anul trecut, campioane pe munici
piu la „școli generale".

Ce-or mai fi de adăugat ? Desigur, 
numele antrenorului, profesorul de edu
cație fizică prin al cărui efort splen
did au fost înmănunchiați toți factorii 

. generatori de succese. Asta însemnînd 
pentru baschetul de la „Caragiale" o 
carte de vizită de invidiat. Numele său 
este Ion Oprescu.

I
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(Continuare în pag. ala) (Continuare în pag. a <-o)

La gimnastică modernă

cornpionatelor internaționale

echipa României
Dunfermline (< 

arbitru Oeberg

Victoria Vilcu pe primul loc la toate probele
La Slavianski Bi td a avut loc întîlnirea internațională de gimnastică 

modernă dintre icpre/•uta.ivele Iugoslaviei si României. Gimnastele 
romance au cîșligai cu 114,15—111.85 p. O formă excelentă a dovedit Vic
toria Vilcu, care a cîșligai la toate probele, lată primele clasate la indi
vidual compus: 1. Victoria Vilcu (România) 29,15; 2. Ivana Obucina 
(Iugoslavia) si Măria Preda (România) 28,50 ; 3. Sabina Șerbănescu 
(România) 28,35 p.

Ilie Năstase, răsplătit cu marea cupă a
preună cu învinsul său din finală, cehoslovacul Jan Kodes. Foto : A. P. AGERPRES

Citiți in pagina a 4-a un comentariu după victoriile tenismanilor noștri în turneul de la Roma

Cu cine și unce urmează
BERNA 28 (Agerpres). — A 

fost definitivat programul 
turneului internațional de fot
bal U.E.F.A., rezervat echipe
lor de juniori, ce va avea loc 
intre 16 și 25 mai în Scoția. 
Selecționata României face 
parte din grupa D Împreună 
cu reprezentativele Belgiei, 
Turciei și R.D. Germane. Ti
nerii fotbaliști români vor 
susține primul meci _ la 16 
mai, împotriva Belgiei, in ora
șul Perth, cu începere de la 
ora 15,00 (ora locală), arbitru 
fiind italianul Francesconi. La 
18 mai echipa română întîl- 
nește formația Turciei în lo-

joace
calitatea 
19,30 —
Norvegia). In ultimul meci al
grupei, la 20 mai, echipa ro
mână joacă la Edinbourgh cu 
selecționata R. D. Germane. 
Meciul va începi la ora 19,00 
(ora locală) și va fi condus 
de arbitrul Francesconi.

Echipele clasate pe primul 
loc în cele patru grupe vor 
disputa semifinalele la 23 mai 
în orașele Glasgow și Ayr. 
Meciul pentru locurile 3—4 
va avea loc la 25 mai la Glas
gow și finala in aceeași zi, 
de asemenea, la Glasgow.

de 

tot

liceului au absolvit

succese, 
condiții 
ales pe

Io 
se 
ou

Tiberiu STAMA
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A încerca acum 
pledoarie în 

scopul lămuririi 
rolului pe care îl 
are un antrenor 
în evoluția unei 
se pare cu totul

Startul In turul de forță al 
concursurilor de gimnastică îl 
reprezintă „obligatoriile" din 
prima zi iar acesta, ca orice 
start, este hotăritor, cu excepția 
unor incidente pe parcurs în de
partajarea echipelor și gimnaste
lor. pe tabela clasamentului care, 
în general, rămîne definitivă 
chiar și după consumarea exer- 
cițiilor liber alese.

Tn acest an, spre deosebire de 
anii trecuțl. impusele maestrelor 
internaționale sînt mal grele șl 
mal riscante, ridicînd In 
gimnastelor probleme de 
precizie și finisare tehnică, 
la elementele acrobatice, artistice 
cît și, mal ales, la elementele de 
legătură.

Am urmărit „Internaționalele" 
dirt tribuna presei (ntai ospita
lieră decît scaunul rezervat arbi- 
trelor) lipsită de grila împărțirii 
dreptății cu note diplomatic ar
gumentate șl eliberată, in același 
timp, de coșmarul eventualelor 
greșeli de apreciere care ar fi 
putut duce la suferința neme- 
ritaiă a sensibilelor și delicatelor 
reprezentante ale „artei mișcării".

Urmărit din tribună, concursul 
la impuse nu oferă un spectacol 
inedit plin de suspens-uri, care 
să taie respirația spectatoru.ul ; 
dă. în schimb, posibilitatea ana
lizării acelor particularități indi
viduale sau de echipă, care de
curg din ceea ce se cheamă pre
gătire superioară, talent, clasă 
și sitele, care fac dlntr-un exer
cițiu șablon — impus — o de
monstrație de calitate, dc măies
trie.

Dacă, în general elementele 
acrobatice, grele, au fost execu
tate aproape identic din punct 
de vedere tehnic, elementele ar
tistice, elementele ușoare de le
gătură prezentau, tn schimb, di
ferite forme In execuție, ținind 
mai mult de aspectul interpreta
tiv, expresiv, temperament, am
plitudine — aspectul acelui 
„ceva" care dă sarea șl piperul 
unul exercițiu impus.

LA SĂRITURI diferențele 
limitau la lungimea și înălțimea 
celor două zboruri șl. în mai 
mică măsură. Ia elan. O singură 
gimnastă. Sigrid Limberg (R.D.G.) 
a impresionat în mod deosebit 
datorită, mai ales, primului zoor 
făcut cu corpul în extensie și 
brațele lateral.

Aterizările, 46 la număr, au fost 
99 la sută lipsite de precizie. 
Tina singură, din 23 de gimnaste. 
Liubov Burda, a reușit o ateriza
re perfectă după o săritură Ia fel 
de perfectă, obținînd astfel eea 
măi mare notă.

Dintre concurentele românce, 
Paula Ion este mai aproape de 
forma ideală a răsturnării prin 
stînd pe milni, poate și datorită

fața 
mare 

atît

se

întrecerea școlarilor
din județul Prahova

s-a încheiatLa Ploiești 
competiția de gimnastică care 
a angrenat echipele unor 
școli generale și licee din ju
dețul Prahova. Pe primul loc 
s-a clasat formația Școlii ge
nerale nr. 17 Ploiești — 
396,95 p, urmată de Liceul 
nr. 2 Cimpina — 302,50 p și 
Școala generală nr. 7 Ploiești 
— 297,80 p. Iată și primele 
clasate la proba de ansam
blu : băieți — Șc. gen, nr. 17 
Ploiești, Lie. nr. 2 Cimpina, 
Șc. gen. Potigrafu ; fete — 
Lie. nr. 2 Cimpina, Șc. gen. 
nr. 7 Ploiești, Șc. gen. nr. 17 
Ploiești. Dintre concurenți 
s-au evidențiat Cornel Lu
cian (Șc. gen. 17 Ploiești), 
Constantin Crăciun (Șc. gen. 
nr, 17 Ploiești), Mioara Po
pescu și Rodica Lazăr (Șc. 
gen. nr. 7).

unui elan corespunzător. Gimnas
tele noastre nu știu să alerge 
atletic, eficace, frumos. Rigidita
tea brațelor, țopăitul picioarelor 
Înclinarea trunchiului și, mai 
ales, viteza de deplasare sînt în 
dezacord cu cerințele unei să
rituri care să se ,’,vadă“ atunci 
cînd toate gimnastele fac aceeași 
săritură peste cal.

Greșelile de ținută în timpul 
zborurilor sînt cele arhicunoscu
te. foarte aproape de pericolul 
stabilirii unei deprinderi. Saltul 
calitativ al Elenei Ceampelea sub 
aspectul ținutei, la sol, bîrnă și 
paralele o acuză de lipsă de preo
cupare în acest sens la sărituri.

PARALELE INEGALE. Ținind 
cont că fiecare dintre gimnastele 
noastre posedă exerciții liber 
alese mal grele decît ,.impusul“, 
firesc era să nu fi avut emoții 
mâi mari decît era de așteptat. 
Totuși, cea mai mare bătaie de 
cap am avut-o la un element de 
legătură de nivelul categoriilor 
inferioare — trecerea picioarelor 
ghemuite printre brațe în sprijin 
înapoi. Numeroasele ratări și ezi
tări se explică mai mult printr-o 
lipsă de pregătire specială a 
acestui element, decît prin ilpsa 
unui suport fizic corespunzător. 
Foarte apropiat ca structură cu 
urcarea, greșelile primei ]U- 
înătftți sînt aproape identice. 
Deci, atenție ! îmbunătățiri sc 
mai pot aduce Ia roata înainte 
de pe bara de sus, făcută încă 
cu brațele îndoite, la mărirea 
amplitudinii elementelor de 
elan, la eliminarea opririi dinain
tea părăsirii de priză 
din atîrnat. de bara 
atîrnat îndoit pe bara 
după aceea. Punctul 
gimnastelor noastre la 
rat a fost cdborîrea. Fără exage
rare, se poate spune că cele 
mai bune coborî ri le-au avut re
prezentantele noastre, în special 
Olga Ștefan. Rodica Apăteanu șl 
Elena Ceampelea.

BÎRNĂ. Exercițiul din acest rn 
este, parcă, special făcut pentru 
o triere mai severă și mai fără 
milă a gimnastelor. Fără să cu
prindă elemente acrobatice deo
sebit de grele, exercițiul la bîrnă 
prezintă un grad mare de dificul
tate, datorat elementelor și com
binațiilor artistice. Ca și în 
exercițiul de la sol, s-a observat, 
fără să facem o comparație cu 
gimnastele străine, o insuficien
tă pregătire artistică, mai ales 
sub aspectul expresivității, am
plitudinii și. cîte puțin, pe ici, pe 
colo, al ținutei. Tocmai pentru 
că exercițiul de la bîrnă are un 
suport artistic pregnant, se cere 
o preocupare în plus, pentru ca 
forma de execuție să nu fie lip
sită chiar de atribute artistice, 
atribute care dau 
evoluțiilor feminine în 
sau în alt sport.

Prin specific, 
solul și bîrnă — 
gimnastelor să 
la adevărata lor valoare artistică, 
mai mult ca la celelalte două — 
sărituri și paralele. De aceea, 
neglijarea pregătirii părților ar
tistice scade simțitor valoarea 
execuției întregului exercițiu, atît 
la sol cit șl la bîrnă.

(săritura 
dc sus in 
de jos) și 
forte al 

acest apa

frumusețe 
gimnastică

jj

ale formei de execuție 
și artistică) s-au obser-

Vicii 
(tehnică „ 
vat la aproape toate gimnastele, 
dar cum pe noi ne interesează 
ale noastre, poate n-ar fi rău 
să ne îndreptăm atenția spre 
unele din cele mai evidente, 
cum ar fi : săriturile la sol, 
sulta de sărituri din finalul exer
cițiului de la Wrnă, piruetele — 
vai ce fricos și nesigur au fost 
făcute —, cumpăna de la bîrnă.

Dacă n-aș fl sigură că gimnas
tele noastre sint capabile de 
mai mult, n-aș fi insistat să le 
atrag atenția asupra interpretării 
artistice a exerclțlilor. Dar cînd 
Ceampelea, în special, tace o 
adevărată demonstrație de tră
ire. de sensibilitate, de simț 
estetic la liber alese, detașîndu-se 
chiar șl de Liubov Burda, atunci 
cum să 
exercițiu 
rea fizică este minimă, lăsind loc 
și energie desfășurării artistice... 
Pentru cine știe și cine poate s-o 
folosească.

Revenind asupra importanței 
perfecționării exercițillor Im
puse. sperăm că timpul rămas 
pentru pregătire este suficient 
pentru corectarea micilor „defec
te". astfel că nici cel mai critic 
ochi să nu poată găsi nod în 
papură, în special atunci cînd 
vrem să ne fie lumea mal 
dragă.

In prezent, așa cum am văzut, 
totul merge spre bine șl optimis
mul nostru începe să aibă un 
suport mai solid.

Că pregătirea febrilă îșl arată 
roadele, se vede acum. cînd 
analiza exercițillor a intrat în 
faza amănuntelor. a detaliilor, 
cind forma brută a exercițillor 
a îmbrăcat straiul de sărbătoare, 
la care mai trebuie adăugate 
anumite accesorii care să-i dea 
personalitate șl strălucire.

nu ai pretenții la un 
Impus, unde solicita-

Elena LEUȘTEANU

echipe ni 
neavenit.

Cu toate 
crezut, totuși activitatea com- 
petițională din handbal ne-a 
oferit un asemenea caz, din 
fericire izolat. Clubul sportiv 
bucureștean Vojnța are două 
echipe de performanță. Una 
dintre ele, cea masculină, a 
promovat nu de mult în cate
goria A, unde ocupă un loc 
destul de bun, la mijlocul 
clasamentului, oferind multe 
satisfacții numeroșilor ei su
porteri. Cealaltă echipă, for
mația feminină, activează în 
categoria B, străduindu-se să 
imite succesul handbali.știlor 
și să promoveze în prima 
competiție a țării. Este vorba, 
așadar, de o secție de la care 
sînt de așteptat rezultate pe 
măsura perspectivelor ei și, 
îndeosebi. într-un raport di
rect cu condițiile (nota bene) 
excelente de care dispune. în 
ciuda acestor fapte, echipa fe
minină nu are de multă vre
me un antrenor, iar recent și 
antrenorul formației masculi
ne a fost îndepărtat.

Este foarte probabil că în 
urma sesizării noastre, clubul 
Voința București să ne furni
zeze unele explicații. Am pre
fera. însă, măsurile, care cu 
cît vor fi mai 
atît vor folosi mai
REZULTATE DIN

Masculin, seria 
cui municipiul Gh. Gheorghiu-

că pare greu de

urgente, cu 
mult.
DIVIZIA B
I : Cauciu-

două 
dau 
se

probe — 
posibilitate 
desfășoare

CUPA PfilMWimi"
în organizarea clubului U- 

niversitatea, la Iași a avut 
10c un concurs de gimnastică 
modernă dotat cu 
măverii", la care 
pat sportive din 
iești, Rm. Vîlcea
Trofeul a revenit echipei Uni
versitatea, iar la individual 
compus pe primul loc s-a cla
sat studenta ieșeancă Dorina 
Pîrvu.

„Cupa pri- 
au partici- 
Iași, Plo- 
și Brăjla.

Dej — Medicina Tg. Mureș 
22—14 (11—5); Tractorul Bra
șov — Chimia Făgăraș 29—16 
(11—5); Politehnica Galați — 
Agronomia Iași 28—20(16—8); 
A.S.A. Tg. Mureș — A.S.A. 
Ploiești 17—10 (12—2) ; seria 
a II-a : Știința Petroșani — 
Tehnometa! Timișoara 18—15 
(9—6) ; Timișul Lugoj — Tex
tila Cisnădie 19—22 (9—11) ; 
Universitatea Craiova — Me
talul Copșa Mică 13—10 (4—2); 
Independența Sibiu — C.S.M. 
Reșița 18—14 (7—7).

Feminin, seria I: Comerțul 
Constanța — Universitatea 
Iași 8—7 (3—2); Politehnica 
lași — Politehnica Galați 
12—8 (5—5) ; Voința Bucu
rești — Textila Buhuși 9—15 
(5—7); Chimia Or. Victoria — 
Voința Rădăuți 7—6 (2—3) : 
seria a II-a : Spartac Medias 
— Voința Sighișoara 17—11 
(9—7) ; Chimia Făgăraș — 
Constructorul Baia Mare 
12—7 (4—4) ; Mureșul Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj 
12—8 (7—7).

La semicerc

MlINE, UN JOC INTERE
SANT : DINAMO — UNI

VERSITATEA !

Deoarece formația bucureș- 
teană Dinamo a contractat un 
turneu peste hotare, s-a apro
bat ca partida dintre această 
echipă și Universitatea Bucu
rești — un veritabil derbi — 
să se dispute joi după amia
ză, începînd de la ora 17,30 
pe terenul din parcul Dinamo. 
Tot joi are loc Ia Brașov 
restanța dintre formațiile Di
namo Brașov și Steaua, care 
și ea promite un spectacol de 
calitate.

Despre divizia A, cu gîndul 
la întrecerile internaționale

Nu întimplător 
consemnarea 
ceririi titlului 
campioană 
nală la l 
feminin de 
Politehnica 

fost însoțită

cu- 
de 

națio- 
baschet 
; către 

Bucu- 
de e- 
eebi-

rești nu a 
logiile aduse, de obicei, 
pelor care realizează această 
performanță. După părerea 
noastră, Politehnica, deși a 
ciștigat. pe merit primul ioc în 
ierarhia formațiilor din țara 
noastră, nu a prestat, în ge
neral, jocul la care-i dă drep
tul valoarea componentelor 
lotului. Este drept, studentele 
au manifestat o netă superiori
tate în majoritatea meciurilor, 
dar cînd a fost vorba de par
tidele decisive, cu Rapid, evo
luția lor a fost evident sub 
nivelul posibilităților. S-ar pu
tea vorbi despre o „psihoză 
Rapid" (și faptele atestă a- 
cest lucru) și despre unele 
indisponibilități ivite de-a lun
gul campionatului (ceea ce 
este iar adevărat). 'Dar, să nu 
uităm, la Politehnica joacă 
unele dintre componentele de 
bază ale lotului național, afla
te în plină maturitate sporti
vă sau îh pragul afirmării in
ternaționale. Deci, prin aceas
tă prismă, pretențiile sînt și 
trebuie să fie mai mari, sub 
toate aspectele. Or, dacă toc
mai aceste jucătoare (Gabrie
la Ciocan, Ileana Ghiță, Bog
dana 
Savu, 
mică, 
cărei absență din selecționata 
țării va fi, credem, de scurtă 
durată) „se pierd” într-o în- 
tîlnire din campionatul intern, 
ce speranțe mai putem avea 
cînd va fi vorba de întrecerile

Diaconescu, Ecaterina 
aceasta, în măsură mai 
și Cornelia Taflan (a

„CUPA ORAȘELOR edifies 1970
Sîmbătă si du

minică s-a desfă
șurat în Capitală 
prima etapă a 
tradiționalei com- 

---- petiții pentru ju
niori și tineret „Cupa orașe
lor". ediția 1970. Prima 
manșă s-a consumat pe cir
cuit. pe Bd.
(Balta Albă) 
un spectacol 
mărit __

In proba 
mări, 
tacuri 
I. Ajoghin, N. 
Kelemen. E. 
Camer, N. Gavrilă, V. 
rineanu, T. Diceanu și 
care încearcă evadări,

de un

Liviu Rebreanu 
și a prilejuit 
interesant, ur- 

public numeros, 
pentru juniorii 
o serie de a-notăm

realizate de V. Budea,
Găman,

Imbuzan,
, P. 

C. 
Mu- 
alții 
dar 

totul e redus la tăcere și un 
pluton de 16 alergători an
gajează sprintul final. Cîș- 
tigă N. Gavrilă (București) 
— 30 km în 47:19 — urmat

de P. Kelemen (Tg. Mureș), 
I. Ajoghin (Buc.), C. Hîrje- 
scu (Brăila). V. Pascale 
(Brăila). V. Budea (Brașov). 
La juniori mici, provincialii 
conduc ostilitățile, bucureș
tenii mulțumindu-se să ur
mărească. Victoria îi revine 
clar la sprintul final 
gicului clujean Iosif 
(10 km în 16:31). Pe locu
rile următoare : G.
(Brăila), Val. Hoța (Tg. Mu
reș). N. Voican (Buc.), G. 
Ionescu (Buc.), Ilie Val (Bră
ila). Adrian Ionescu (Plo
iești).

In a doua manșă, fond pe 
șoseaua Olteniței, 
mici ne prilejuiesc o foarte 
agitată întrecere în care cei 
din Cluj și Tg. Mureș au 
interesante acțiuni. La capă
tul a 30 de km, clujeanul 
I. Nagy obține victoria în
trecînd, în ordine, pe G. Hi-

Spre 
mici, 
făcut 
mui

ener- 
Nagy

Hianu

juniorii

ACTUALITATEA ÎN JUDO
• „Cupa primă

verii", competiție 
care a reunit timp 
de două zile ju
niorii și speranțele 
a 8 secții de judo

din Capitală, a revenit, la ju
niori, Școlii sportive nr. 2 
(antrenor Mihaî Brăileanu), 
iar la speranțe, Grupului șco
lar construcții-montaj 
structor Mihai Vîrnă).

• Campionatele naționale 
universitare, ale căror finale 
se vor desfășura la București, 
între 9—11 iunie, au intrat în 
tfaza a doua, cea pe centre 
universitare, fază prevăzută a 
se consuma pînă la data de 
5 mai.

• Alături de reprezentati
vele Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei, Bulgariei și, proba
bil* Cubei, România și-a a- 
nunțat prezența Ia Campiona
tele internaționale ale Bulga
riei, ce se vor desfășura la 
Sofia, între 5 și 9 iulie a.c.

• Recent, alte 11 secții de 
judo, ce însumează un număr 
de 520 de judoka, au fost afi
liate la federație.

Totalizînd, în momentul de 
față, 5586 de sportivi legiti
mați, Federația de judo ocu
pă, sub aspect numeric, locul 
IV. după federațiile de fotbal, 
atletism și natație.

• Venind în întîmpinarea 
solieltanților din Capitală, a- 
sociația sportivă Flacăra roșie 
(strada Bella Breiner. nr. 40—

(in-

42) a instituit un curs (gra>- 
tuit) de inițiere, care func
ționează după următorul pro
gram : luni și miercuri (orele 
15—17), joi și vineri (orele 
11—13). Antrenor : I. Constan- 
tinescu.

• Centre de inițiere (cu 
plată) s-au înființat recent pe 
lingă Casa de cultură a sec
torului I, Casa pionierului din 
Timișoara, Casa de cultură 
din Pitești, Clubul Sănătatea 
Miercurea Ciuc, CSM Reșița.

• Răspunzînd solicitărilor 
comisiilor județene de judo — 
de a avea în perimetrul ju
dețelor corpuri de arbitri — 
federația a programat, pentru 
zilele de 11—12—13 iunie, un 
examen pentru obținerea ecu
sonului de arbitru. Condiții 
de participare> minimum un 
an de activitate în judo și 
vîrsta între 19—27 de ani.

Tematica concursului se 
află deja la sediile comisiilor 
județene de judo din țară.

• „Cupa lașului", competi
ție ce intra în atribuțiile co
misiei municipale de judo 
Iași și care era inclusă în ca
lendarul intern, a fost suspen
dată, în ultimul moment, 
pentru motive care nu 
se cunosc încă. Nu le-au a- 
flat nici chiar judoka de la 
I.E.F.S. București, sportivi 
care au făcut deplasarea la 
Iași pentru că amintita comi
sie a uitat să-și anunțe invi
tații că a suprimat competiția.

TEMPORIZARE

(Buc.).
cei 
au 

cu prea 
O cursă de 

care 
aere 
nota, 
care

anu (Brăila), A. Ghergu 
(Ploiești), V. Hoța (Tg. Mu
reș), A. Ciobanu (Ploiești), 
G. Ionescu 
deosebire de 
juniorii mari 
o cursă anostă, 
te suspectări.
așteptare, pe 50 km, în 
bucureștenii, cu vădite 
vedetiste, au imprimat 
vizînd sprintul final, de 
parcă erau... siguri. Dar, pe
ultimii kilometri, doi provin
ciali abili si îndrăzneți le-au 
dejucat planul: brăileanul 
Pascale și mureșeanul Ajtai 
Zoltan au fugit din pluton 
angrenînd și pe bucureștea- 
nul Murineanu. Cu un finiș 
admirabil. V. Pascale cîștigă 
manșa, urmat de 
și Ajtai. La două 
sosit plutonul în 
N. Gavrilă (Buc.),
(Brașov), I. Ajoghin (Buc.), 
P. Cîmpeanu (Buc.).

Clasamentele generale. Ju
niori mari : V. Pascale (Bră
ila), V. Murineanu (Buc.). N. 
Gavrilă (Buc.). Juniori mici s

G. Hianu 
(Tg. Mu- 

conduce 
de Brăila, 

Tg. Mureș,

Murineanu 
secunde a 
frunte cu 

T. Diceanu

I. Nagy (Cluj). 
(Brăila), V. Hoța 
reș). Pe echipe 
București, urmată 
Cluj, Brașov,
Ploiești si Constanța.

Emil IENCEC

campionatului 
se va disputa 
an ? Tracul, vechea 
a baschetbalistelor 
fruntașe, va continua 
nințe realizarea unor perfor
manțe superioare ? Sau va fi 
eliminat printr-o pregătire mai 
judicioasă, mai intensă, prin
tr-o disciplină (la antrenamen
te și joc) exemplară ? Răs
punsul la aceste întrebări este 
singurul în măsură să ducă la 
ridicarea potențialului de joc 
al Politehnicii și, implicit, al 
celor ce fac parte din echipa 
națională. _Și atunci, meciurile 
cu un 
nu vor 
pentru 
naționale.

Aprecieri asemănătoare se 
cuvin și lEFS-ului. Alcătuită 
din aproape toate elementele 
de perspectivă din țara noas
tră, echipa se anunța ca de
osebit de redutabilă, iar rezul
tatele obținute la începutul 
campionatului îndreptățeau 
pronosticurile. Cu timpul, însă, 
studentele au dezamăgit, nu 
atît prin rezultatele înregis
trate, cît prin evoluția lor. Se 
pare că pasiunea pentru spor
tul practicat, respectarea dis
ciplinei de joc, nu caracteri
zează întotdeauna pe studen
tele de la IEFS. Și aceleași cu
vinte trebuie spuse și despre 
jucătoarele tinere de la Ra
pid care, deși au în experi
mentatele lor coechipiere e- 
xemple excelente, sînt departe 
de a da totul pentru baschet. 
Și, firesc, progresul lor este 
lent, nesemnificativ. Doar Ga
briela Nicola face excepție și 
de aceea a și ajuns la valoa
rea manifestată chiar și în 
întrecerile decisive.

Celelalte participante la di
vizia A 
proape 
A.S.A.
Mureșul 
torul și 
prestat unele jocuri bune, dar 
atît. întinerirea remarcată la 
fiecare din aceste echipe s-a 
resimțit în bine, dar, din pă
cate, numai la nivelul campio
natului național. în nici una 
din formații nu au evoluat 
baschetbaliste de certă valoa
re, capabile să facă față în-

european 
chiar

ca re 
in acest 

meteahnă 
noastre 

să ame-

Rapid „înjumătățit" 
mai fi o problemă 
actualele campioane

alcătuiesc o masă a- 
uniformă, mediocră. 

Cluj, Crișul Oradea, 
Tg. Mureș, Construc- 

Progresul București au

*

tilnirilor internaționale. Cit 
privește pe Universitatea Cluj, 
plecarea unor jucătoare (absol
vente) i-a slăbit, evident, po
tențialul. Dar de aici și pînă 
la a încheia divizia A cu 18 
înfrîngeri, din tot atitea parti
de, este cale lungă. Este cert 
că în secția de baschet a Uni
versității Cluj se petrec lucruri 
ciudate care merită o analiză 
mai profundă. Tn sfîrșit, Voin
ța Brașov, aproape nelipsită de 
la turneele finale, ne-a fur
nizat la această ediție a cam
pionatului o surpriză mai pu
țin 
din
cu 
lor
tive cu care inimosul antrenor 
Gh. Roșu ne-a obișnuit în 
lunga sa activitate. Dorim din 
toată inima să fie vorba de o 
simplă eclipsă.

plăcută, prin evoluția slabă 
turul competiției și, mai 

seamă, prin absența ace- 
elemente de mari perspec-

D. STANCULESCU

Duminică pașnică. Liniște. 
Somn de voie. Vise 
plăcute. „Oliver Twist" 

la ora cînd, altădată, Neagu 
(cel al lui Fănuș) marca gol 
după gol... O duminică fără 
„forbal" e mai rea decît o 
duminică cu varietăți. S-ar 
fi putut transmite ceva din 
Be... De ce ? Seara, telesport, 
lectură de știri Agerpres, cu 
o singură imagine memora
bilă, bine montată : Hălmă- 
geanu privindu-i pe băieți 
cum pleacă pe sus, la Paris. 
O durere în soare — rar gă
sești fețe de astea pe peli
culă. Plus vreo două me
ciuri englezești — să ne clă
tim puțin ochii. Aud și citesc 
că finala Cupei, pe Wembley, 
între Leeds și Chelsea a fost 
transmisă epocal de televi
ziunea engleză. Omologul 
meu de la ,.1'Equipe" scrie 
că în viața lui n-a văzut o 
asemenea transmisie, pe care 
o și intitulează ..Simfonia de 
pe Wembley". Cînd voi pu
tea scrie și eu despre trans
misiile noastre de fotbal sub 
un asemenea titlu pompos ? 
La paștele cailor ? Căci a- 
vem și noi cai, imagini de 
la hipodromul amărît din 
Ploiești, transmise numai așa 
ca să ne facă sînge rău celor 
care ne adunam miercurea 
și sîmbăta, afară, la capătul 
tramvaiului 4. ..Oh, les beaux 
jours !“ cum zice-n piesa a- 
ceea abstractă, cu o doamnă 
caro stă în nisip pînă la gît. 
Ce zile frumoase am 
pe „cochetul hipodrom 
neasa-trap", cu Fănuș, 
Ornaru, cu Burileanu. cu a- 
vocatul Cristescu, cu doamna 
aceea care... Și o să țin minte 
pînă-n mormînt, ziua aceea 
neagră cînd ni s-a luat hi
podromul și peste cai plutea 
o ordine nu triplă, ci tristă... 
Dar să nu mai lungim vorba, 
să-i lăsăm în pace pe juniorii 
noștri care au ajuns la ma
turitate. firește, dacă acasă 
joacă mai prost decît în de
plasare, și să ne vedem de- 
ale noastre, temporizînd și 
noi la mijlocul cronicii...

Am cîteva scrisori rămase 
din februarie — cărora nu 
le-am răspuns — altele foarte 
recente. Cele din februarie, 
mai toate, mănîncă jar pe 
chestia cacialmalei cu tele
vizorul
PESCU (Floreasca 
București), L.
(București), una 
se arată indignați că reclama 
pentru „Miraj" folosea argu
mentul transmisiilor din cam
pionatul mondial de hochei, 
pentru ca din toate aceste 
transmisii să nu mai rămînă 
decît mirajul... Reclama-i su-

trăit
Bă-
cu

„Miraj". ION PO- 
120 — 

BADULESCU 
nesemnată,

fletul comerțului, dar întreba
rea e ce fel de suflet ? Acum 
reclama a trecut pe Mexic. 
Luați-vă televizoare, ca să 
vedeți Guadalajara ! E nor
mal — zic eu — doar n-o să 
se facă reclamă a „Cumpărați 
„Miraj" pentru a avea în 
casă „Cronica ideilor" și „Sa
lonul literar"... NELU LU- 
POVICI (Aleea Avram Iancu
— Bacău) îmi scria la 5 fe
bruarie să pun o „pilă" ca 
lui Dinamo Bacău să i se ri
dice suspendarea terenului. 
Asta — după ce federația res
pinsese cererea echipei în 
acest sens. Aflați — scria 
tovarășul și sublinia cuvintele
— că prin refuzul ei „fede
rația a dat un puternic im
bold jucătorilor pentru me
ciurile cu Arsenal"... Iată, to
varăși, ce înseamnă să nu 
răspunzi la timp sesizărilor 
oamenilor muncii, să nu pui 
„o pilă" Ia timp... Vina e a 
mea. Dacă puneam „pila" la 
momentul oportun, federația 
nu mai dădea nici un im
bold Bacăului — și poate că 
fără imbold Dinamo elimina 
Arsenalul. Să nu mai fetiși
zăm imboldurile — asta e ! 
Din Iași, VIORICA COCEA 
îmi cere — scrisoarea e din 
aprilie, adică a venit primă
vara — o poză și un auto
graf. Nu ține. Cunosc „jo
cul" : ieșeanca noastră e un 
bărbat care vrea poza Ju- 
liettei Greco în „Belphegor". 
Pot să jur — căci femeia 
care să citească telecronici 
în „Sportul" încă n-a apărut ' 
Au apărut fel de fel de fe
mei, Tara King, femei — Ia- 
șin, femei —• Fele, femei — 
luri Vlasov, femei minunate 
cu ochii „ 
decît altul" 
care nu e 
ziune,..) — 
să parcurgă 
tivă. vă rog să nu insistați, 
aceea n-a apărut și lăsați-mă 
să-mi port durerea.

în sfîrșit, cu cea mai sobră 
emoție, îi mulțumesc ingine
rului LUCIAN NEMEȘ din 
Cîmpia Turzii pentru cartea 
sa poștală. Oricît am vrea 
noi să părem antisentimental- 
și reci, vine o clipă cînd ini
ma ți se 
auzind —
— șoapta 
cut căruia 
ceva. Pentru ce altceva 
scriem ? Pentru cine ? Doar 
pentru necunoscuți.

„unul mai frumos 
' (cum zicea cineva 

crainic la televi-
■ dar femeia care 

telecronica spor-

face cît o lacrimă 
prin tăcerea lumii 
unui om necunos 
scrisul tău i-a spus 

ce

BELPHEGOR

Al doilea test al anului: Raliul Craiovei
Startul în cea 

de a doua etapă 
a campionatului 
național de ra
liuri se va da în 
ziua de 2 mai

(ora 15,01) la Craiova.
întrecerea se va desfășura 

în frumosul decor natural al 
Olteniei, Crișanei și Banatu
lui, concurenții parcurgînd 
1 300 km. cu medii orare va
riind între 59 și 85 km.

Cei 78 de concurenți 
Se vor alinia la start, 
mai încercat puterile 
acesta pe plaiurile 
gradul de dificultate al com
petiției făcînd ca virtuozita
tea, dîrzenia și curajul să-și 
spună cuvîntui.

Filiala A.C.R. Craiova (pre
ședinte V. Ciupagea) ține să 
nu-și dezmintă calitățile de 
bună organizatoare, antre-

care 
și-au 
anul 

Sibiului,

înaintea ultimei runde

Se cunosc ciștigătorii
competiției de șah pe echipe

nînd plnă în prezent factorii 
interesați în asigurarea unei 
optime desfășurări a compe
tiției. vizînd 
de la porțile 
kenthal.

Am căutat 
bă cu cîțiva 
panți. Puiu Aurel este de 
negăsit; gurile rele spun că-și 
petrece ziua și noaptea pe 
traseu. Ion Mantea, unul din
tre reprezentanții uzinei 
„Autobuzul", pentru care ra
liul Sibiului a reprezentat 
„botezul focului", încă marcat 
de dificultățile traseului 
(medii orare ridicate, intem
perii, mers de noapte, dru
muri accidentate) speră ca 
prin utilizarea cauciucurilor 
românești „Victoria Florești" 
să realizeze o performanță 
mai bună.

Pe suprafețele service-ului 
„Dacia Pantelimon" se lucrea
ză febril sub conducerea ing. 
Gh. Firescu. Concurenții F. 
Popescu, M. Dumitrescu, I. 
Bucurescu, D. Novac și alții,

depășirea celei 
muzeului Bru-

să stăm de vor- 
dintre partici-

string ultimele șuruburi la 
„S“-urile ce vor reprezenta 
firma Dacia în concurs. Se 
pare că echipa' U.A.P. Dacia- 
București vrea să revină pe 
primul plan al competiției;

Reprezentanții fabricii de 
bujii de pe malurile Someșu
lui, revelație a concursului 
de la Sibiu, se pregătesc pen
tru a-și afirma în continuare 
prezența. Oare „seînteia" spi
ritului lor de echipă, bine 
susținut de uzina Sinterom, 
se va dovedi de netrecut și 
de data aceasta ?

Caravana multicoloră se va 
lupta cu spațiul sub ochii 
unui public reputat pentru 
felul în care știe să susțină 
sportivii și să acorde 
atenția celor ce 
curaj, îndemînare 
ță.

O ultimă știre 
A.C.R. : validarea 
se va face în ziua de 2 mai, 
pînă la ora 9,30.

toată 
dovedesc 

ș'i rezisten-

din partea 
înscrierilor

ing. Ileana ILIESCU
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Afirmarea unor elemente 
de perspectivăTG. MUREȘ 

telefon). 
VIII-a, 

i, a lim- 
F T , | pezit definitiv a- 

pele în clasamen
tele campionatului național 
de șah pe echipe. Deținătoare
le titlurilor sînt de pe acum 
cunoscute.

Constructorul București a 
înregistrat cea de-a 8-a victo
rie consecutivă, întrecînd cu 
6—1 pe Crișul Oradea. Elec
tronica București, principala 
urmăritoare a liderului, n-a 
putut trece peste rezistența 
dîrză a formației clujene 
C.S.M. Rezultatul : egalitate 
3*/2—3‘/2. Același scor s-a în
registrat și în meciul Mureșul 
Tg. Mureș — Petrolul Ploiești.

----- TG* (prin
L E3 Runda a 
L J j penultima, 
r ,T .... | pezit defi

Runda a

C.P.M. București a învins pe 
Medicina Timișoara (4‘/2—2*/2) 
iar Universitatea București pe 
Medicina Iași (5‘/2—U/2).

IN CLASAMENTUL GENE
RAL conduce detașat Con
structorul cu 16 p urmat de 
Electronica cu 12 p, C.P.M. 
11 p, C.S.M, Cluj cu 10 p, 
Medicina Timișoara 9 p.

ÎN CLASAMENTUL MAS
CULIN s-a distanțat C.P.M. 
București cu 27*/2 p, secon
dat de Constructorul 23‘/2 și 
Medicina Timișoara cu 22'/2 
(acesta, de altfel, ni se pare 
cel mai concludent...).

In clasamenutl femi
nin : Constructorul 14 p, E- 
lectronica 10'/2, C.P.M. 9‘/2. (I. 
PĂUȘ-coresp. principal).

Reprezentanții I.E.F.S. București au ciștigat 
republican universitarconcursul

Poligonul din 
Iași a găzduit 
concursul republi
can universitar de 
tir la care au 
participat repre
zentanții a șase

centre studențești.
Rezultate : armă standard 69 

f culcat, băieți : Mircea An
tal (I.E.F.S.) Buc.) 591 p. 2. 
Ion 
586 
(Medicina Iași) 583 p, 
1. Eda Baia (I.E.F.S. 
586 p. - " '
(I.E.F.S.
da Borcea (I.E.F.S. Buc.) 578 p 
armă standard 3X20 f. băieți 
1. Ion Olărescu 
cea Antal 553 
Spătaru (Inst.
549 p. fete : 1. 
nescu 563 p, 2.

Aurelia Schaffer 544 p ; 
armă sport 3X20 f, băieți ; 1. 
Constantin Șerban (Inst. ped.

Oradea) 525 p, 2. Ion Olăres
cu 522 p, 3. Ștefan Galamboș 
(Politehnica Timișoara) 520 p : 
fete: 1, Eda Baia 532 p, 2. 
Magda Borcea 529 p, 3. Auro
ra Gumă (I.E.F.S. Buc.) 513 p.

întrecerile au evidențiat pe 
Mircea Antal, Eda Baia, Ion

Olărescu, Aurora Gumă (Bucu
rești), Constantin Șerban, Mi
hai Spătaru și Ștefan Blenesy 
(Oradea) și Ștefan Galamboș 
(Timișoara).

Clasament general : 1.
I.E.F.S. București ; 2. Medicina 
Iași ; 3. Inst. pedagogic Oradea.

P. 3.

Olărcscu (I.E.F.S. Buc.) 
p. 3. Nicolae Cojocaru 

* ’ — fete :
Baia (I.E.F.S. Buc.) 

2. Mariana Antonescu 
Buc.) 581 p, 3. Mag-

I. Dumitrescu—cel mai bun talerist bucureșteau

560 p, 2. Mir- 
Mircea 

Oradea)
p. 3. 
ped.

Mariana Anto-
Eda Baia 549

După campionatul de skeet 
al municipiului București, po
ligonul Tunari a găzduit și 
întrecerile celor mai buni tră
gători din Capitală la talere 
aruncate din șanț. Cu excep
ția rezultatului obținut de Ion 
Dumitrescu (183 t), mai ales 
în. ziua a doua (94 t), celelal
te -cifre sînt cu mult sub pla
fonul acceptabil pe plan inter
național. indiferent de motive
le obiective care s-ar invoca : 
talere și muniție de calitate 
discutabilă etc.

Rezultate : 1. Ion Dumitres
cu (Olimpia) 133 t (89 + 94). 2. 
Gheorghe Florescu (Steaua) 
179 t, 3. Vasile Trăistaru (Stea
ua) 171 t (după baraj : 24 t), 
4. Ștefan Popovici (Olimpia) 
171 t (după baraj : 21 t). 5. 
Ion Stăneseu (Steaua) 170 t. 
6. Gabriel Suditu (Steaua) 166 
t, 7. Ștefan Bodnărescu (Ci. sp. 
șc.) 166 t, 8. Aurei Ionescu 
(Steaua) 166 t, 9. Reli Vezea- 
nu (CI. sp. șc.) 161 t. 10. Viorel 
Calomfirescu (Olimpia) 158 t.

Campionatele 
republicane de 
haltere rezerva
te juniorilor s-au 

' încheiiat recent 
la Ploiești cu un

bilanț satisfăcător. Un număr 
mare de tineri, din toate 
colturile țării, și-au disputat 
întîietatea la cele, două ca
tegorii de vîrstă (juniori 
pînă la 17 ani și juniori 
pînă la 20 de ani) în între
ceri pasionante, soldate cu 
rezultate meritorii. O perfor
mantă deosebită a obținut 
tînărul clujean Daniel Las- 
zlo, care deși este într-o ca
tegorie de vîrstă inferioară, 
a învins pe Vasile Jurcă din 
categoria juniorilor mari.

Nicicînd în istoria campi
onatelor de juniori nu s-a 
înregistrat un număr atît de 
mare de participanți. Intr-a
devăr, 159 de juniori la o 
finală de campionat consti
tuie 
care 
unor 
țară 
rilor. 
privință _ , _ ______
Cluj și Constanta ai căror 
inimoși 
Roman 
dovedesc multă competență 
și pasiune. Din aceste centre 
au fost selecționați numeroși 
tineri pentru lotul național, 
iar alții, cu perspectivă, ră- 
mîn în atenția forului de 
specialitate. Venind vorba 
despre elementele din iot 
trebuie să subliniem faptul 
că, din numărul total al 
pârtieipanților. nu mai puțin 
de 26 de tineri vor intra (o 
dată cu luarea vacanței șco
lare de vară) în taberele de 
pregătire, unde se vor an
trena în vederea întîlnirilor 
internaționale din acest an.

o cifră
reflectă 

asociații și cluburi din 
pentru problema junio-

Fruntașe în această 
sînt cluburile din

edificatoare, 
preocuparea

antrenori 
și Lisias

(Tiberiu
Ioneseu)

rezervate juniorilor. Este 
vorba de Cupa Dunării, în
trecerea speranțelor olimpice 
și meciul cu Polonia. „Pro-* 
fesorii" acestui lot 
trenori cunoscuți. 
muncă. în ultima 
fost apreciată de 
derația de specialitate, 
referim la unii mai tineri 
ca N. Bărbulescu (Petrolul 
Ploiești), Horst Hirst (C.S. 
Oltenița), Ștefan Iavorek (A. 
S. Clujana), și la alții cu 
mai vechi state de serviciu, 
ca Silviu Cazan (Steaua), Ilie 
Ienciu (Olimpia Buc.) și 
Dumitru Hîtru (Rapid Buc.).

Campionatele de la Ploiești 
au evidențiat și 
lipsuri 
centrele 
juniorii dă roade bogate, în 
schimb 
ta tea 
rilor 
greș, 
doar 
Deci.
pentru antrenorii din Capi
tală. Din păcate, unele arbi
traje au fost 
brind deseori 
treceri.

A devenit o 
fiecare sfîrșit 
să aibă loc și o întrecere 
de culturism. Campionatele 
de la Ploiești n-au făcut 
excepție de la această, re
gulă. Dar, ca și la alte con
cursuri de acest gen, locurile 
fruntașe au revenit sporti
vilor cîșt.igători în întrecerile 
de haltere. Ar fj bine ca în 
viitor, în afară de haltero
fili în aceste întreceri să fie 
angrenați si sportivi care 
practică în exclusivitate cul
turismul.

sînt an- 
a căror 
vreme a 
către fe-

Ne

4>

evidențiat și unele 
i regretabile. Dacă în 

din țară munca cu

în București activi- 
de performanță a tine- 
halterofili este în re- 
Din cei 26 selecționați, 

5 sînt bucureșteni ! 
un semnal de alarmă

incorecte, um- 
frumoasele în-
tradiție "ca la 
de campionat

prof. Lazăr BAROCA
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„PERLELE" DE PE\ 
MALUL MOLDOVEI}

Duminică, 3 mai

Cuplaj fotbalistic în „Ciulești^ Arbitrii meciurilor diviziei B

Cu cîtva timp în urmă, 
după ce aflasem că la Ro
man se înființase un club de 
atletism, am poposit în a- 
cest oraș de pe malul Mol
dovei. Se înserase, dar cum 
autobuzul în care urcasem la 
gară trecea prin preajma 
stadionului și a sălii de sport, 
am coborît. De fapt, așa, în- 
tr-o doară... Dar surpriză : 
pe, pista de zgură a stadio
nului siluete în treninguri 
alergau în grupuri. Sînt, de
sigur, atleți, ne-am spus. 
Totuși, nu auzeam nimic, 
nici un strigăt, nici o indi
cație a antrenorului ! Unde 
era oare antrenorul Constan
tinescu-Nehoi ? Ne-am apro
piat de două tinere, care 
tocmai treceau prin apropie
re, în pas mal liniștit, ru- 
gîndu-Ie să ne spună unde-1 
putem găsi pe antrenorul lor.

— Mergeți în sală, e la 
sprinturi — ne răspunde 
una dintre ele gîfîind 
după turele de pistă 
gate.

Sala de sport, de la 
treie căreia răzbătea lumină, 
se afla foarte aproape. Cum 
am intrat, ne-a ieșit bucu-f 
ros în întîmpinare antreno
rul Constantinescu — cunoș
tință din copilărie. Nu-1 vă
zusem de mult. Cu rîsu-i 
blind și părintesc, cu gluma 
mereu pe buze, ne-a invitat 
să-i vedem „perlele".

chiar așa s-a pronunțat și 
credeam că glumește, ca de 
obicei. Dar ne-am convins 
apoi de adevărul spuselor 
sale. Patru fete, aplecate în 
bloc-straturi, așteptau băta
ia din palme a antrenorului.

— O vedeți pe fata cu tri
cou albastru ? Uita(i-vă bine 
la ea. Are numai 15 ani și 
in 1969 a cucerit trei titluri 
de campioană la juniori. O 
cheamă Eleonora Monoranu 
sau, pe scurt, Mona. Veți

Reportajul

nostru

puțin, 
aler-

feres-

Da, Con-Campionatulrepublican pe echipe
IAȘI (prin telefon). Întîlni- 

rile din cadrul diviziei B, la 
atletism, desfășurate pe sta
dionul ,.23 August", au luat 
sfîrșit cu rezultatele: Iași— 
C.A.U. II Buc. 93—38 (la fe
mei 46—11!!), Iași—Argeș 
78—117 (27—46), Argeș—
C.A.U. II 121—30 (41—10!!); 
După cum se vede, apare 
ca lamentabilă comportarea 
studenților, în special a stu
dentelor bucureștene.

Cîteva performanțe indivi
duale : BĂRBAȚI : 110 mg. 
— I. Dumitrașcu (A) 15,0 ; 
100 m — C. Stan (A) 11,1 ; 
lungime — T. Petrescu (CAU) 
6.95 ; FEMEI : 100 m — Olga 
Ciobanu (I) 12,9 ; disc — O- 
limpia Cataramă (A) 53,14.

D DIACONESCU, coresp. 
principal.

auzi, cu siguranță, de ea, a- 
nul acesta, și la senioare!

— Tot ce se poate — l-am 
aprobat — și la o adică n-ar 
fi singura.

— Nu, nici vorbă. Maria
na Filip, tot junioară, a fă
cut furori anul trecut in 
multe probe, concurind și in 
competiții internaționale. Ro- 
dica Țarălungă sper să de
vină o bună pentatlonistă, 
iar Lăcrămioara Diaconiuc, 
Cornelia Bălău, Mihaela Le- 
ghin, Monica Cocuț,
stantin Nemeș, Mihai Padu
raru și Spicu Rașcu, 
ponenți ai lotului republi
can, sînt de asemenea, sigur 
că nu mă vor face de ru
șine. De altfel, cred că in 
doi-trei ani, la Roman, in 
condițiile existenței noului 
club de atletism, acest sport 
va face și mai mari progre
se. O să vedeți!

Ne-am notat cu atenție to
tul, fiindcă chiar în acea 
seară antrenorul Constanti
nescu urma să plece cu două 
fete la Cluj, pentru a partici
pa la un concurs de sală.

Reveniți la București, nu 
ne încumetam totuși să scri
em reportajul. Aveam date 
suficiente, dar parcă mai tre

com-

buiau unele rezultate de ac
tualitate. Iată, însă, că la Cluj, 
Eleonora Monoranu a cîștigat 
proba de 50 metri. Deci pu
team să scriem. „Primul suc- 

. ces al atleților romașcani, în 
noul sezon", așa ne intitula
sem reportajul pe care îl în
cepeam, bineînțeles, cu Mona 
și antrenorul Constantinescu • 
Nehoi. Din lipsă de spațiu, 
în perioada aceea, reportajul 
a rămas pe șpalt cîteva zile. 
Și, spre norocul nostru, n-a 
fost tocmai rău. A venit ziua 
finalelor .naționalelor", 
duite de noua sală de Ia „23 
August" din Capitală. Printre 
competitori se aflau și cîțiva 
atleți romașcani. Am urmă
rit-o, îndeosebi, pe Monoranu, 
înscrisă la 50 metri alături de 
Aura Petrescu, Valeria Bufa- 
nu și alte sprintere fruntașe 
ale competițiilor de seniori.

Eleva 
Roman, 
(clasa a 
de 9 și 
concurentele cu nume sonore, 
cucerind primul loc și stabi
lind un nou record național 
de senioare. Deci, una dintre 
„perlele" antrenorului emerit 
Olimpiu Constantinescu-Nehoi 
își dovedise valoarea, valoare 
pe care avea s-o amplifice, 
cu noi performanțe remarca
bile, la recentele concursuri 
de pe pista stadionului Repu
blicii din Capitală. Mai întîi, 
luînd startul la concursul de 
primăvară al juniorilor II, 
în proba de 80 m, Mona a 
spulberat, cu 9,7 s, toate recor
durile naționale ale rapidei 
curse: junioare mici, junioa
re mari și senioare. Apoi, la 
prima etapă de divizie, Eleo
nora Monoranu
100 
loc 
cel 
lui.

O dată cu primăvara spe
răm că în șiragul performan
țelor atletice se vor adăuga 
și alte asemenea .perle" ro- 
mașcane.

găz-

Liceului nr. 2 din 
Eleonora Monoranu 

IX-a, cu note numai 
10) a „bătut" toate

a parcurs 
m în 12,1 cucerind primul 
și înregistrînd totodată 

mai bun rezultat al anu-

Costin CHIRIAC

In plină competiție cu vremea...
(Urmare din pag.l 1)

Concursul atletic
de primăvară

af juniorilor mari
Cei mai buni dintre atleții 

juniori mari vor evolua Ia 
sfîrșitul acestei săptămîni în 
cadrul tradiționalului concurs 
republican de primăvară, un 
autentic campionat național, 
întrecerile vor fi găzduite de 
stadionul Republicii, sîmbătă 
de la ora 13 și duminică de 
la ora 9.

A fost constituită
Comisia medicală yoga

Rezultatele valoroase ale 
medicinei tradiționale yoga 
din India — răspîndită de 
mult în lumea întreagă și, re
cent, în țara noastră — au 
determinat înființarea unei 
Comisii pentru probleme me
dicale yoga la Ministerul Să
nătății.

Comisia este prezidată de 
dr. I. N. Riga, doctor în me
dicină, medic primar ORL, și 
este alcătuită din : dr. Sorin 
Stănescu, medic specialist 
neuropsihiatru, dr. Sergiu Al- 
george, medic specialist ORL, 
și dr. Edith Petruț, medic 
primar C.F.M.

murile de acces, este pe cale 
de amenajare o frumoasă 
plajă și, pentru că sinteți de 
la ziarul SPORTUL, vă co
munic că ne-am gîndit și la 
tinerii sportivi, amenajin- 
du-le un teren de fotbal (de 
75 m y 4$, m) și unul de vo
lei, -proiectete^moastri ”preco- 
nizind acolo și instalarea li
nei popicării. Adăugind că la 
Adunații-Copăceni lucrările 
noastre de pregătire au avut 
în vedere cam aceleași teme 
(curățarea pădurii, amenaja
rea de noi alei, recondiționa- 
rea estradei etc) îmi permit 
să insist asupra punctului 
DUMITRANA (n.n. — la toa
te aceste locuri de agrement 
legătura este asigurată cu 
mijloace I.T.B.), pe care eu 
personal îl văd ca un viitor 
reper de mare atracție. Aici, 
încadrat într-o pădure de vreo 
50 de hectare, Argeșul are în 
mijlocul lui o insulă de 5—6 
ha, o insulă cu un luminiș și 
cu o plajă splendide. Se lu
crează la amenajarea unui 
drum de acces spre această 
insulă, in pădure se vor 
planta... campinguri, activita
tea complexă de care vă vor
besc efectuindu-se mai ales 
în cadrul muncii patriotice.

V-aș putea, de asemenea, 
spune că la începutul lunii 
iulie fosta balastieră Braga- 
diru va fi un... parc de vreo 
25 de hectare, cu lacuri popu
late cu pește (aviz pescarilor 
amatori), 
avîndu-se 
plan de 
AGVPS.

— Foarte interesante veș-

in această direcție 
deja stabilit un 

măsuri comun cu
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Duminică dimineața, ama
torii de fotbal din Capitală 
vor putea asista la un inte
resant cuplaj fotbalistic, care 
va avea loc pa stadionul 
Giulești.

De la ora 8,15 echipa de 
tineret a clubului giuleștean

va întîlni formația 
sportive nr. 2, iar în 
nuare (ora 10), Farul 
stanța va da replica
dului, care se pregătește în 
vederea participării la cam
pionatul european feroviar.

Scolii 
conti-
Con- 

Rapi-

Agendă bucureșteană
SÎMBATA 2 MAI

• Stadionul Politehnica, ora 
17 : Sportul Studențesc — 
Progresul București (divi
zia B) ;

• Terenul Sportul munci
toresc, ora 10 : Sportul mun
citoresc — Sirena București 
(divizia C).

DUMINICA 3 MAI
• Terenul Electronica, ora 

17 : Electronica Obor — 
A.S.M. Tecuci (divizia C) ;

SERIA I
Metalul Tîrgoviște — Me- 

trom Brașov I V, Neacșu 
(Ploiești).

Chimia Suceava — Poiana 
Cîmpina i A. Macovei (Ba
cău).

Portul Constanța — Gloria 
Bîrlad i M. Cîțu (București).

Sp. studențesc — Progresul 
București: V. Pădureanu
(București).

Progresul Brăila — Ceahlă
ul P. Neamț s V. Toma (Bucu
rești).

Politehnica Galați — Oțelul 
Galați : A. Bentu (București)

Dunărea Giurgiu — Meta 
iul București : T. Chilibar (Pi 
teșii).

Flacăra Moroni — Știința 
Bacău : T. Andrei (Sibiu).

C.S M. Sibiu — Metalul Hu
nedoara i V. Dumitrescu 
(București).

ffi.F.R. Timișoara — Politeh- ' 
nica Timișoara i G, P»povici 
(București).

Minerul Baia Mare — Me
talul Tr. Severin i I. Clmpea- 
nu (Cluj).

Olimpia Satu Mare — Me
talurgistul Cugir t E. Călbă- ' 
jos (Cluj).

Electroputere Craiova — 
Gaz metan Mediaș : Gh. Va
silescu I (București).

Turneul
echipelor românești 

in R. P. Bulgaria
Mai multe 

club din tara 
susține cîte 3 partide — în 
zilele de 7, 10 și 13 mai — 
în diferite orașe din R. P. 
Bulgaria. Iată localitățile în 

evolua echipele

formații de 
noastră vor

care vor 
românești :

• Steaua 
preună cu 
tara gazdă, 
un turneu în orașele Marek 
și Pernik ;

• Steagul roșu și F. 
Argeș, cu două 
R. P. Bulgaria, 
orașele Pleven

• Farul va 
meciuri în organizarea clu
bului Cernomore din Vama.

Revanșa acestor întîlniri 
va avea loc ia sfîrșitul lunii 
mai, în România.

și Petrolul, îm- 
două echipe din 
vor participa la

C, 
formații din 
vor juca in 
și Tîrnovo ; 

disputa trei

Lotul juniorilor 
români

pentru U. E. F. A.

Și 
a- 
se

tile privind stadiul lucrărilor 
care se fac la obiective din 
imediata vecinătate a Capi
talei. care țin de sectorul dv. 
V-aș întreba, totuși, ce-ați în
treprins în vederea rezolvării 
problemei locului de joacă 
al celui de agrement din 
propierea locuinței, care 
folosește cotidian ?S - fi fi— Cum- *nu prea avem 
parcuri mari in sector, ni 
le-am amenajat, cum vă spu
neam, in zone limitrofe Ca
pitalei, preocupindu-ne ca in 
oraș să creăm baze sportive 
de tipul celei din strada Ser
gent Nuțu, unde, intr-o fostă 
groapă, am construit terenuri 
sportive cu tribune naturale, 
tăiate în trepte. O bază spor
tivă asemănătoare — cu două 
terenuri de fotbal, unul de 
volei și unul de handbal — 
va fi dată în curînd în folo
sință în cartierul Ghencea. 
Poate tot aici ar trebui să 
vă spun că am construit vreo 
20 de terenuri sportive pe 
lingă școli, că la liceele 36 
și 23 am amenajat două fru
moase complexe sportive. Ne 
preocupă foarte serios înmul
țirea solariilor și terenurilor 
de joacă simple, care rezolvă 
în bună măsură problema ac
tivității copiilor in timpul li
ber. Dar aceasta este o ac
țiune mai veche, care con
tinuă, ne fiind legată în mod 
cauzal de această primăvară...

— ...primită de Consiliul 
popular al sectorului 6 —
judecind după volumul fap
telor și al preocupărilor — 
cu toate onorurile.

— Sînte.m în plină compe
tiție cu vremea. Și căutăm 
să ținem pasul!
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Iuliu (A.S.A. Tg.
SAMEȘ ' ȘTEFAN

bolo-
Tîrnă-
Ștefan

Portari : STANA Ștefan 
(Dinamo București) ; FRANC 
Vasile (Victoria Cărei).

Fundași : DOBRAU Vasile 
(Dinamo București) ; DEHE- 
LEANU Octavian (Steaua 
București) ; SATMAREANU 
Alexandru (Crișul Oradea) : 
HAJNAL 
Mureș) ;
(Steaua București) ; CIOCAN 
Victor (Minaur Zlatna).

. Mijlocași : SANDU Gabriel 
(Metalul București) ; 
NI Ladislau (Chimica 
veni) ; GLIGOR1E 
(Steaua București).

Atacanți : ATODIRESEI
Ion (U.T. Arad) ; HELVEI 
loan (Steaua București) ; 
GHERGHELI Alexandru (□- 
nirea Cristur) ; VLAD Cor- 
neliu (Steaua București) ; 
SAVA Claudiu (Metalul Tîr
goviște) ; GEORGESCU Du
mitru (Metalul Tîrgoviște) ; 
STAN Gabriel (Metalul Bucu
rești).

• Cele 56
retur au fost 
tru de 28 de 
ce în primele 
turului, 34 
fluierului" t. _ ,
tatea pe teren !

• Două apariții noi in re
tur : Kevork Ghemingean— 
București, notat de cronicarii 
noștri cu cite ★★★★★ 
ambele partide conduse, și 
Badea—Brașov, ★★★★★ 
tr-un singur joc.

• Valoarea generală a 
bitrajului pare — după cifre 
— aceeași în retur ca și în 
tur: 236 de stele obținute de 
arbitri în primele șapte eta
pe ale returului, ca și în cele 
ale turului.

de partide din 
conduse la cen- 
arbitri, in timp 
șapte etape ale 

I de „cavaleri ai 
au împărțit... drep-

ia
P. 

în-

ar-

NECAZURILE BOXULUI BRAȘOVEAN
L-am găsit pe antrenorul 

Mihai Cerchez, de la Dinamo 
Brașov, în mijlocul elevilor 
săi. Ultimele pregătiri înain
tea meciului de box cu 
A.S.A. Cluj, din cadrul cam
pionatului pe echipe, se în- 
cheiaseră de cîteva minute. 
Acum, antrenorul comunica 
echipa care avea să urce în 
ring. Lipsea doar Gheorghe 
Drugă, finalistul campionate
lor individuale din 1969, care 
de cîteva zile trecuse la Di
namo București. Am descins 
în sală, într-un moment apă
sător. Neliniștea antrenoru
lui 
ze. 
de 
de 
se , 
veană, și așa destul de fi
ravă. în al doilea 
faptul 
boxul 
Tîrnpa 
un pas 
mare. Am înțeles frămîntă- 
rile lui Mihai Cerchez, de
oarece el nu are în grijă 
numai formația dinamovistă, 
ci și colegiul județean de 
antrenori, al cărui președin
te este.

Revăzînd etapele prin care 
a trecut, vom constata că 
sportul cu mănuși n-a stră
lucit niciodată la Brașov, dar 
parcă — totuși — din cînd 
în cînd auzeam de cîte un 
tînăr ambițios 
gata să lupte 
buni 
poacă, Georgică---- -------

se datora mai multor cau- 
In primul rînd, era vorba 
plecarea lui Drugă, boxer 
bază, ceea ce a făcut să 
subțieze formația brașo-

că de ani 
din orașul 
nu reușește 
mai vizibil spre

din țară.

rînd, de
de
de
să

zile, 
sub 

facă 
afir-

și talentat, 
cu cei

Cezar Po- 
Popa, Carol

mai

Peterman, Săraru sînt doar 
cîteva nume care ne revin 
în memorie, 
însă, singur 
reușit să se 
antrenorilor, 
mă de cînd 
Steaua.

Și totuși, tehnicienii bra
șoveni depun eforturi susți
nute, mai ales în sălile de 
la Steagul roșu, Rulmentul, 
Tractorul și Școala sportivă 
Energia, unde atenția este 
îndreptată exclusiv asupra 
juniorilor. Rezultatele însă 
nu se văd, rari fiind pugi- 
liștii care fac față confrun
tărilor pe plan național. Cau
zele sînt multiple. Fie că ti
nerii nu sînt lăsați să prac
tice boxul (așa cum se în- 
tîmplă la Școala profesională 
a uzinelor . 6 Martie" din 
Tohan), fie datorită condi
țiilor de pregătire improprii. 
La Rulmentul, de pildă, an
trenorul Vladimir Carvațchi 
a fost obligat deseori să se 
multe dintr-o sală în alta, 
cu aparatele și echipamentul 
în spinare. Numai pasiunea 
l-a ajutat ca din cei 10 ju
niori înscriși anul acesta în 
etapa județeană a campiona
tului național, trei (M. Var
ga, C. Valcovschi și Gh. Cris- 
tea) să se califice în faza 
de zonă.

De ce nu progresează boxul 
la Brașov ? Președintele co
misiei județene, arbitrul 
A.I.B.A. Ion Boamfă, pune 
actuala stare de lucruri pe 
seama lipsei unei săli unde

în ultimii ani, 
Costică Bumb a 
impună în ochii 
dar mai cu sea- 

a trecut la

să se poată organiza gale, 
cu regularitate. Sala Armatei 
e suprasolicitată de alte com
petiții. Aci își desfășoară pre
gătirile echipele divizionare 
de handbal Tractorul, Rul
mentul, Partizanul, precum 
și cele de Volei și baschet. 
Tot în această sală se țin 
orele de educație fizică ale 
studenților de la Institutul 
Politehnic.

Regresul sportului cu mă
nuși, susțin antrenorii, se 
explică și prin lipsa de spri
jin din partea federației de 
specialitate, care „nu progra
mează la Brașov nici o com
petiție importantă, menită să 
stimuleze pe tinerii pugi- 
lișt.i, să trezească interesul 
spectatorilor". Ultimul turneu 
pe categorii de greutate, ni 
se spune cu părere de rău, a 
fost programat la Sibiu, deși 
Sibiul n-a 
prezentant 
respectivă, 
hotărît ca 
selecționatele de tineret ale 
României și Iranului să fie 
dată în organizarea Brașo
vului, dar cu o săptămînă 
înainte, meciul a fost mutat 
la Iași, deoarece „federația 
a apreciat că la Brașov nu 
vin spectatori !“

Să vedem de ce nu vin 
spectatorii la reuniunile pugi- 
listice. Respectarea adevăru
lui ne determină să apreciem 
că vina o poartă în primul 
rînd organele sportive loca
le, comisia județeană. Ga
lele sînt foarte slab populari-

avut nici un re- 
în confruntarea 
Anul trecut s-a 
întâlnirea dintre

zate. Brașovul n-a fost lipsit, 
după cum ne amintim, de 
reuniuni atractive. în 1966, 
finalele campionatului națio
nal de juniori s-au disputat 
în orașul de sub Tîrnpa. Pes
te cîteva zile, tot aici se vor 
decerna centurile de campioni 
de juniori. Dar diriguitorii 
boxului brașovean au toane. 
In 1968, comisia județeană a 
refuzat să găzduiască etapa 
de zonă a campionatului de 
seniori. Tot astfel s-au petre
cut lucrurile și cu finala 
campionatului de calificare 
din 1967, precum și cu me
ciul România — Iran, motiv 
care a impus mutarea parti
dei la Iași. „în mod normai, 
ne spune secretarul F. R. Box. 
C. Petroșeneanu, n-ar mai tre
bui să programăm Ia Brașov 
nici o competiție, și totuși, în 
dorința de a-i stimula pe to
varășii de acolo, am hotărît 
să organizăm finalele cam
pionatului de juniori, ediția 
1970, la Brașov“.

Minuni, peste noapte, nu 
se pot întîmpla. Credem, însă, 
în pasiunea pentru profesie 
a tinerilor antrenori brașo
veni, în dorința lor de afir
mare, de ieșire din anoni
mat. Prin organizarea irepro
șabilă a finalelor de juniori, 
prin prezentarea între corzi 
a unor boxeri temeinic pre
gătiți, sportul cu mănuși de 
aci își poate apropia mulți 
prieteni statornici.

Romeo CALARAȘANU

• Terenul Laromet, 
17 : Tehnometal Buc. 
romet Buc. (div. C) ;

17 :
căra roșie Buc. (div. C).

• Terenul Autobuzul, 
Autobuzul Buc. —

• Terenul I.C.A.B.,
17 : I.C.A.B. Arcuda —
luloza Călărași (div. C) ;

• Terenul Gloria, ora 
Mașini unelte — Voința 
(div. C) ;

SERIA A II-A
Olimpia Oradea — Chimia 

Rm. Vîlcea > G. Fărcaș (Satu 
Mare).

C.6.M. Reșița — Minerul 
Anina : S. Mataizer (Craiova).

Vagonul Arad — C.F.R. A- 
rad : P. Badea (Brașov).

beciul România
Iugoslavia va fi 

condus de o brigadă 
din II. P. Bulgaria
Partida amicală internați

onală dintre selecționatele 
României și Iugoslaviei, care 
va avea loc în ziua de 6 mai. 
va fi arbitrată de o brigadă 
formată din Peter Nicolo v 
— la centru. B Rusev si I- 
Ciumakov, toți din R. P. 
Bulgaria.

Meci internațional
la Oradea

Cu toate că întrecerile 
campionatului diviziei A 
s-au întrerupt, jucătorii de 
la Crișul Oradea își conti
nuă pregătirile. în progra
mul iu'ătorilor orădeni este 
prevăzut ca vineri, 1 mai, 
ei să întîlnească, la Oradea, 
formația maghiară Tataba- 
nyai Banvasz. din divizia A. 

Meciul va începe La oral?.

UN „EGAL11 GRATUIT...
(Urmare din pag. 1)

rea „încurcatului" Ștefănescu 
cu bătăiosul Bălan părînd de 
bun augur pentru echipa lui 
Cernăianu...

Si, 
tate 
lor, 
dată 
țintuiți pe linia de centru —, 
trecînd de puțin pe lîngă des-, 
chiderea scorului, în minutele 
54 — șutul lui Ciugarin (!) a 
fost salvat, in extremis, de 
fundașul Bauda — și 61 — 
„capul" lui Bălan a fost de
viat, miraculos, de Rigoni, 
peste bară...

Dar focul de artificii din 
picioarele fotbaliștilor români 
s-a stins neașteptat de repede. 
Dudu Georgescu s-a sufocat 
brusc și definitiv. Petreanu 
n-a încetat (pînă în minutul 
90...) să-și caute locul pe tot 
latul terenului, iar noii intro
duși — Florescu și Both — 
n-au reușit, din păcate, să-și 
aducă la același numitor in
tențiile și materializările.

Și treptat, treptat, france
zii, rafinați tehnicieni, au ur
cat tot mai amenințător în 
atac. încrucișînd pasă după

într-adevăr. prima jumă- 
de oră a' aparținut gazde- 
care au dominat nu O 

copios •— cu fundașii

• Media de joc — 4,21 stele, 
reprezintă un coeficient bun. 
Dar, au fost și arbitri care au 
primit numai două stele : Al. 
Alexe—Rm. Vilcea în meciul 
Steaua—Petrolul, C. Nițescu— 
Sibiu, în meciul Petrolul—Di-

FIȘIER
namo București și Gh. Birsan— 
Galați în meciul Steaua—Jiul.

• Cele mai multe jocuri in 
retur le-a condus I. Ritter— 
Timișoara (4), totalizînd 18 
stele ; îl urmează, cu cîte trei 
jocuri : A. Rădulescu—Bucu
rești (14 stele), V. Pădureanu— 
București (13 st.) și A. Bentu— 
București, V. Dumitrescu— 
București. C. Nițescu—Sibiu, 
E. Vlaiculescu—Ploiești cu cite 
12 stele,

• Următorii arbitri, care au 
condus 
apărut 
retur:

în tur. nu au mai
— pînă acum — in 
Ai. Toth—Oradea, I. 

Oprită—Arad, M. Băduiescu 
— Oradea. V. Liga—Galați, 
Pop Gavrilă—Brașov, V. To- 
pan—Cluj, I. Boroș—Timișoa
ra. A. Macovei—Bacău și bucu- 
reștenii N. Mihăilescu, Ilie 
Drăghici, G. Vasilescu.

M. ORZEA

★
• După cum știm prima re

priză se poate termina doar 
în trei situații : avantaj gaz
dele, avantaj oaspeții, sau re
zultat egal. Gazdele au avut 
avantaj de 79 de ori: dintre

Stadionul Republicii ; timp frumos ; gazon excelent ; spectatori t 
peste 15 000.

Bulgarul Raduncev, ajutat la linie de A. Bentu și K. Ghemingean, 
a condus excelent următoarele formații :

ROMANIA : Oprea 
Georgescu, Beldcanu 
Bălan), Kun II (min.

FRANȚA : Rigonl 
Mezy, Flocli, Larque,

i — Gruber, Crinsasu, Ciugarin, Broșovschl, 
(min. 75 Both), Caniaro, Ștefănescu (mln. 46 
67 Florescu), Petreanu.
— Vanucci, Goueffic, Rio, Bauda, Osman, 

Gallice, Dellamore (min. 57 Vachcr).

pasă, dominînd cu
tură zona centrală a terenu
lui, ratînd — în fața unor 
tribune tot mai dezamăgite — 
cea mai mare ocazie de gol 
a meciului : Larque l-a „gă
sit" pe Floch în centrul te
renului, a urmat un sprint 
irezistibil cu mingea la picior, 
perpendicular pe poartă, O- 
prea s-a năpustit în întîm- 
pinarea atacantului francez, 
balon „săltat" inteligent peste 
portarul român, dar și... peste 
bară ! A fost, neîndoios, unul 
dintre puținele momente de 
fotbal veritabil, iar tribunele 
— darnice ca întotdeauna — 
au aplaudat cu căldură a- 
ceastă insulă de imaginație, 
plutitoare într-un ocean de 
mediocritate...

Teritorial, finalul a aparți
nut gazdelor, abandonate a-

dezinvol- celuiași atac orb, aflat într-un 
evident divorț cu rațiunea și 
luciditatea.

Drept urmare, în ultimele 
secunde ale partidei, Bro- 
șovschi s-a văzut nevoit să-l 
„placheze" pe Gallice, anga
jat de unul singur Intr-o 
cursă spre poarta lui Oprea, 
cursă la care fundașii centrali 
Crîngașu și Ciugarin, rătăciți 
undeva prin terenul oaspeți
lor, nu erau decît... simpli 
spectatori 1

în rezumat, un „draw" car» 
— după opinia noastră — 
avantajează echipa română.

Concursul special Pronoexpres
din 6 mai 1970

care 67 s-au terminat cu vic
toria gazdelor, 3 
oaspeților, iar 9 
nat la egalitate, 
avut avantaj de 
dintre care 6 s-au 
victoria gazdelor.
toria oaspeților iar 3 s-au ter
minat la egalitate. Rezultat 
egal a fost consemnat de 74 
de ori : dintre care 45 s-au 
terminat cu victoria gazdelor, 
6 cu victoria oaspeților, iar 
23 s-au terminat Ia egalitate.

• După 22 de etape 19 ju
cători au primit 24 note de 
10: Niculescu, Ghiță, Suciu, 
Adamache, și Sătmăreanu au 
primit cîte două note de 10. 
Un număr de 21 de jucători 
(10 numai de la Crișul) au 
primit 
Czako 
A.S.A.)

• O
mente 
date după 22 de etape se pre
zintă astfel : apărare : 1. F.C. 
Argeș cu o medie 7,46, (Nicu
lescu 7,91, — Pigulea 7,47, Bar
bu 7,73, Olteanu 7,44, Ivan II 
6,77), 2. Petrolul ~ " " "
(M. Ionescu 7,88, 
7.15, Bădin 7,50. 
Mocanu 7,40). 3.
(Răducanu 7,31. - 
Lupescu 8.18, Dan 7,45, Grcavu 
7.05) ; mijlocași : 1. Dinamo
București 7,43 (Ghergheli 7,19, 
Dinu 7,68). 2. Rapid 7,42 (An- 
gelescu 7,15, Dumitru 7,70). 3. 
Universitatea Craiova 7,24 
(Strîmbeanu 7.43, Ivan 7.05) ; 
atac: 1. Dinamo București
7,27 (Pircălab 6.92, Radu Nun- 
weiller 7,57.
Lucescu 7,62), 
(Moț 7,16. ~
Dembrovschi 
trescu 6.61 >. 
6.97 (Pană
7,18, D. Ene 7,23, Băluță 6.63).

A. VASILESCU

cu victoria 
s-au termi- 
Oaspeții au 
23 de ori: 
terminat cu 
14 cu vic-

nota 3. Iar Dondoș, 
și Hajnal (toți de la 
au primit nota 2.
situație pe compartf- 

pe baza notelor acor-

Ploiești 7.43
— Grubcr 

Florea 7.22,
Rapid 7,37 

- Pop 6.88,

Dumitrache 7.00.
2. U.T.A. 7,12 

Domide 7,85, O.
6,86. FI. Dumf- 

3. Dinamo Bacău 
6.85. Dembrovschi

CUPON DE CONCURS

Numele și

Adresa s

• • • •

prenumele

• ••»»»»•»»•«»

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

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

primele DOUA CLASATE)?

A.......................................................................................... . .

B.........................................................................  . . . .

C.................................................................................................

D..................................................................................................
2. CE ECHIFA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

S-au pus în vînzare biletele 
pentru concursul special 
Pronoexpres din 6 mai a c., 
care atribuie în număr NE
LIMITAT : autoturisme DA
CIA 1300, DACIA 
MOSKVICI 408 cu 4 
si radio. SKODA 1000 
și TRABANT 601.

Tot în număr 
TAT, participanților le 
sînt oferite excursii 
ROMA si FLORENȚA 
avionul (circa 8 zile) ; 
cum si excursii în Turcia Ia 
Istanbul (circa 8 zile).

Se mai pot clștiga premii 
obișnuite în numerar de 
valoare variabilă și premii 
fixe în 
500 lei ș.

Pentru 
premiilor 
extrageri 
tal vor fi 
mere.

Participarea se va 
trei feluri de variante i va
riante a 3 lei (biletul seria 
A) valabile la extragerile I 
și a III-a; variante a 6 lei 
(biletele seriile L, M. N. P. 
R. S și biletele colective 
completate cu variante de 6 
lei), valabile la extragerile 
I, a II-a. a III-a și a IV-a ; 
variante a 15 lei (biletul se
ria C) 
ne rea 
premii 
gerile
IV-a și a V-a.

Deci, participînd pe bilete 
de 15 lei aveți șanse mari 
de cîstlg. Marți 5 mal. este 
ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

1300, 1100. 
faruri 
M. B.

NELTMI- 
mai 

la 
cu 

pre-

numerar de 1000, 
a.
atribuirea tuturor 
se vor efectua 5 
în 3 faze.
extrase 34

In to- 
de nu

face pe

valabile pentru obți- 
tuturor felurilor de 
atribuite de la extra- 

I. a II-a, a III-a a

PRONOSPORT

PREMIILE
Nr. 17 DIN

CONCURSULUI
26 APRILIE 1970 :

I: (13 rezultate) 
(2X10%) a

Categoria
— 0,20 variante 
cîte 38.335 lei fiecare.

Categoria a Il-a : (12 
tate) — 5,6 variante a 
lei fiecare.

Categoria a Ill-a : (11 
tate) 
lei fiecare.

rezul-
16.429

rezul-
62,2 variante a 2.219



Acolo uncie triumfaseră Tilden, Drobny, Laver, Newcombe...

NUME ROMÂNEȘTI IN „CARTEA DE AUR“ 
A UNUI MARE TURNEU DE TENIS

Prin victoriile lor de la Roma, ILIE NĂSTASE și ION ȚIRIAC 
au preluat o moștenire glorioasă

lin; 1933 E. Sertorio; 1934 
G. Palmieri: 1935 W. Hines; 
1950 J. Drobny; 1951 F. Sedg
man ; 1952 J. Drobny; 1953 
J. Drobny; 1954 B. Patty; 
1955 F. Gardini; 1956 L.
Hoad; 1957 N. Pietrangeli ; 
1958 M. Rose; 1959 L. Ayala:

Pentru a percepe mai 
dimensiunile triumfului 
mânesc pe terenurile de 
de la Foto Italico. am 
chis din nou „cartea de 
a campionatelor italiene. _ 
au înscris pe răboj 27 de 
ediții. Lista învingătorilor, pe

bine 
po

ieni s 
des- 
aur“ 
care

performerilor unei atît de 
prestigioase competiții este 
motiv de justificată mîndrie. 
Dar și un semnal de atenție 
pentru toți cei ce au în grijă 
creșterea unor noi generații 
de tenismani români. Să ne 
gîndim la cei care vor apăra

Ce loc ocupă sportul în concepția
și viața universității dv ?

NÂ8TASE—]

GULYAS- - - - - '

SIMPLI/

NÂSTASt

6-2,7-5,6-2

ROMA, 1970
DUBLU

BOVREV
DAVIDSON 80WREV 

DAVIDSON

FRĂNULOVICI'

PILlCl

JLOVICh

[4-6.6-4,7-5.6-î

NĂSTASE
4-6,1-6,6-1,7-5,6-J

PILICI

METREVEll
LIHACIOV

6-1,6-4.6-4

TIRIAC
NĂSTASE

NĂSTASE
6-3,14,6-3,8-6

0-6.10-8.6-3 6-86-1

METREVELI-i

}|OAD----------- 1
METREVEll
Z-6,8-6,6-t,7-J

COX-------- 1

KODES------ 1

KOOtS
5-Z6-J,6-2,6-2

KODES
6-3.8-6.6-4

JAUFFRET 
GOVEN

KODES _ _ _ _
FRANUUJVICl

TljjlAC 
NASTASE

TIRIAC____
NĂSTASE

6-3,6-2,8-6

T.IRIAC,
NĂSTASE

6-3,6-4,6-2

In capitala țări noastre s-a desfășurat, între 22 și 28 aprilie, întîlnirea 
rectorilor universităților europene. Cu acest prilej am adresat cîtorva dintre 
personalitățile prezente întrebarea :

Ce loc ocupă sportul în concepția și viața universității dumneavoastră ?

care stă înscris acum de două 
ori numele tui Ilie Năstase 
ți o dată cel al lui Ion Ți- 
tiac, numără numai celebri
tăți ale sportului alb.

Startul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Ita
liei s-a dat la Milano, în 
1930. „Botezul" l-a făcut în
suși faimosul Tilden, cîștigă- 
torul primului turneu de 
simplu. După „Big Bill1*, alte 
nume prestigioase iau loc pe 
tabel, reînnoit după război 
(pauză între anii 1936—49) cu 
primele rachete ale lumii te- 
nisiste. Probă devenită 
sică, turneul s-a stabilit 
dițional pe terenurile 
Roma, unde sînt atrași în 
care primăvară țoți cei
aspiră spre onorurile victo
riei Ia ridicarea cortinei în 
sezonul european. Considerat 
ca venind imediat, ca impor
tanță, după Roland Garros, 
turneul roman este a doua 
întrecere de anvergură mon
dială, pe zgură roșie, după 
cum Wimbledon și Forest 
Hills sîrit campionatele mon
diale (neoficiale) pe gazon.

Dar să dăm citire listei de 
onoare a campionilor de la 
Romă. începînd de la prima, 
ediție : 1930 W. Tilden; 1931 
G. P. Hughes; 1932 A. Mer-

clă- 
tra- 
dîn 
fie
ce

î

1960
1961

3—1
1962
1963

----- ,--------
McKay — Ayala 3—2 
Pietrangeli — Laver

prestigiul tenisului nostru în 
viitoarele ediții ale 
nalelor întreceri de 
Italico.

t rad iți o- 
la Foro

ROBERT MALLET — Rectorul Uni
versității din Paris :

„Națiunea franceză nu este o na 
țiune sportivă, cu toate succesele 
pe care le înregistrează la schi, 
ciclism ele. De aceea, se depun 
mari eforturi pentru acreditarea 
sportului în Universitate. Se con 
struiesc piscine, stadioane, baze cit 
mai atrăgătoare, se angajează pro
fesori de educație fizică, se cre
ează, deci, posibilități cit mat 
bune pentru practicarea modernă a 
sportului. Politica aceasta recentă 
pentru lansarea sportului în uni
versități ne costă scump, dar este 
necesară și ne așteptăm 
tate foarte bune (nu in 
performanțe sportive)".

TORGNY SEGERSTEDT •- Recto
rul Universității din Uppsala :

„Sportul interesează foarte mult 
Universitatea .noastră, deoarece ac
tivitățile fizice influențează favo
rabil. Desigur, practicarea sportu
rilor nu are caracter obligatoriu, dar

la rezul-
sens de

Stolle

Santana

Roche

Mulligan

Pietrangeli

Roche

Okker — Hewitt 3—2 
Newcombe — Roche

Năstase — Kodes 3—1

Laver — Emerson 3—2 
Mulligan — Iovano- 

vici 3—1
1964 Lundquist

3—1
1965 Mulligan

3—1
1966 

3—0
1967 

3—1
1963
1969

3—2
1970
Și acum, o privire ța edi

țiile postbelice ale întreceri
lor în proba de dublu mas
culin : 1950 Trabert, Talbert; 
1951 Drobny, Savitt; 1952
Sedgman. Drobny ; 1953 Hoad, 
Rosewall; 1954 Drobny, Mo- 
rea; 1955 Larsen, Morea;
1956 Drobny, Hoad ; 1957 Hoad, 
Fraser ; 1953 Nielsen, Jancso ; 
1959 Fraser, Emerson; 1960 
Pietrangeli, Sirola; 1961
Fraser, Emerson; 1962 Laver, 
Fraser; 1963 Hewitt, Stolle; 
1964 Hewitt, Stolle; 1965
Roche, Newcombe; 1966 E- 
merson, Stolle; 1967 Hewitt, 
McMillan; 1968 Okker, Ries- 
sen; 1969 neîncheiat; 1970
Țiriac, Năstase.

Fără îndoială, prezența u- 
nor nume românești pe lista

La Vrnjacka Banja

Româncele sînt in frunte
BELGRAD, 28 (Agerpres). 

— După consumarea a 6 run
de și disputarea partidelor 
întrerupte, în turneul zonal fe
minin de șah de la Vrnjacka 
Banja, în fruntea clasamentu
lui se află româncele El isabeta 
Polihroniade și Gertrude Baum
starck, Măria Ivanka (Unga
ria) fiecare cu cîte.5 puncte, 
urmate de Rujița Jovanovici

(Iugoslavia) — 4‘/2p. După o 
zi de repaus, turneul se reia 
cu runda a 7-a în care Poli- 
hroniade întîlnește pe Haus- 
ner, iar Baumstarck pe Tro- 
ianska.

numeroși studenți se recreează ast
fel"

JOHN FREDERICK FOȘTI R — se
cretar general al Asociației Universi
tăților din Commonwealth :

„In lumea anglo-saxonă sportul 
constituie o activitate foarte im
portantă a studenților. In universi
tăți există organizații și cluburi 
pentru practicarea diverselor spor
turi. Sint australian de origine, am 
trăit acolo 40 de ani inainte de a 
mă muta la Londra. In universită
țile din Australia, sportul se bucu
ră de o atenție deosebită. De aceea, 
țara mea obține rezultate atit de 
bune la Olimpiade. Și în Anglia 
se observă mult entuziasm pentru 
sport in Universități. Numai, că 
studenții englezi nu sint atit de 
talentați pentru sport, cum sint 
cei din Australia. Lăsînd gluma la 
o parte, aș dori să mai adaug că 
in Universitățile din țările Corn 
monwealth-ului se organizează per
manent niște mici olimpiade pe

zone geografice sau 
Noi susținem sportul 
pentru marele har al 
a contribui la cunoaștere recipro
că și amiciție".

MIECZYSLAW KLIMASZEWSKI — 
Rectorul Universității din Cracovia : 

„Universitatea iagelonă are o 
Uniune sportivă proprie în vîrstă 
de 60 de ani. Faptul subliniază im
portanța atribuită sportului și tra
diția lui în această instituție de 
cultură. In decursul timpului, nu
meroși membri ai acestei asociații 
au devenit campioni, excepționali- 
Practicarea sportului nu este a 
chestiune obligatorie, ci individua
lă, de aptitudini și gust personal",

BRIAN WELLINGHAM WINDEYER 
— Rectorul Universității din Londra : 

„Sportul face parte din tradiția 
universității engleze. In ultimii 15 
ani, creșterea număiului de stu
denți a dus la scăderea importau 
ței formelor organizate de practi
care a sportului. In prezent, există 
modalitățile organizate, alături de 
gustul tot mai pregnant pentru 
practicarea individuală a sportu-

pe sporturi, 
universitar și 
sportului de.

VOIARadu

IN CUPELE EUROPENE
♦ Astăzi: MANCHESTER CITY-GORNIK ZABRZE (Cupa Cupelor)

inter-clu- 
urmărită 

de-a lun-

Astăzi, un eveniment ma
jor în fotbalul european. Se 
încheie competiția 
buri Cupa cupelor 
cu deosebit interes 
gul sezonului.

care s-au afirmat cu pregnan
ță și care au dovedit că sint 
adevărate formații specializa
te în jocurile de cupă.

Englezii aU eliminat pe At
letico Bilbao (3—3 și 3—0),

Recepție in onoarea 
participanflor la 

Raliul Londra-Mexico
' LISABONA, 28. — înainte 
de a se îmbarca pe pachebo- • 
tul care-i va transborda în A- 
merica de Sud, participanții 
Ia Raliul automobilistic Lon
dra — Ciudad de Mexico au 
participat la o recepție dată 
în onoarea lor la cazinoul din 
Estoril, .stațiune balneară în 
apropiere de Lisabona. O fru
moasă cupă reprezentînd glo
bul pămîntesc a fost oferită 
fruntașilor clasamentului — 
francezii Renă Trautmann ți 
Jean Hanrioud.

CELE 9 FINALE 
ALE „CUPEI CUPELOR"...

1961 : FIORENTINA — Glasgow
Rangers 2—0, 2—1

1962 : ATLETICO MADRID —
Fiorentina 1—1, 3—0

1963 : TOTTENHAM - Atletico
Madrid 5—1

1964 : SPORTING LISABONA
— M.T.K. 3—3, 1—0

1965 : WEST HAM UNITED —
Miinchen 1860 2—0

1966 : BORUSSIA DORTMUND
— F.C. Liverpool 2—1

1967 : BAYERN MUNCHEN —
Glasgow Rangers 1—0

1968 : MILAN — S.V. Hamburg
2-0

1969 : SLOVAN BRATISLAVA
— F.C. Barcelona 3—2

...ȘI CELE 11 ALE „C.E.T

1958 : BARCELONA — Londra 
2—2, 6—0

1960 : BARCELONA — Bir-
mingham 1—1, 4—1

1961 : A.S. ROMA — Birmin
gham 2—2, 2—0

1962 : VALENCIA — Barcelona
6—2, 1—1

1963 : VALENCIA — Dinamo
Zagreb 2—1, 2—0

1964 î REAL SARAGOSSA —
Valencia 2—1

1965 : FERENCVAROS
ventus 1—0

1966 : BARCELONA — Real Sa
ragossa 0—1. 4—2

1967 : DINAMO ZAGREB —
Leeds United »—0, 0—0

1968 : LEEDS UNITED — Fe
renc varos 1—0, 0—0

1969 : NEWCASTLE UNITED —
Ujpesti Dozsa 3—0, 3—2

JU-
*

Nici după 330 de minute de joc nu fusese desemnat un învingător pe teren între A.S. Roma 
și Gornik Zabrze, în semifinalele „Cupei cupelor". După trei jocuri — cu două prelungiri — 
scorul a indicat 4—4 I Formația poloneză a cîștigat doar... la sorți. In imagine, golul italia* 

nulul Capello (din 11 m) in returul de la Zabrze

Competiția rezervată ciști- 
gătoarelor de cupe își serbea
ză, în finala de la Viena, edi
ția jubiliară. In cea de-a 10-a 
finală se întrec pentru cuce
rirea „Cupei cupelor" echipele 
Manchester City și Gornik 
Zabrze. Este desigur o finală 
interesantă, care opune echipe

apoi pe Lierse (5—0 și 3—0), 
pe Academica Coimbra (0—0 
și 1—0) și pe Schalke 04 
(0—1 și 5—1).

Seria realizată de Gornik 
Zabrze a fost cu mult mai 
dificilă. Polonezii, cu excelen
tul Lubanski în formație, ob
țin cea mai mare performan-

ță a lor într-o competiție con
tinentală inter-cluburi. Gor- 
riîk 'â diSf5Us!W Olympiakos 
Pireu (2—2 și 5—0), apoi de 
Glasgow Rangers (3—1 și 
3—1). Au urmat două partide 
in care polonezii au fost pro- 
tejații zeiței Fortuna. In par
tida cu Levski Spartak-Sqfia 
ei s-au calificat datorită unui 
gol marcat in plus în depla
sare (2—3 Ia Sofia și 2—1 la 
Zabrze) și apoi cu A.S. Roma, 
în urma tragerii Ia sorți. In 
semifinale cu formația lui 
Herrera a fost nevoie de trei 
jocuri, care toate s-au termi- 

■1 la Roma, 
apoi 1—1 

, la Stras-

în piscinele din S.U.A

Schimb de ștafetă cy viteză cosmică
Este aproape uimitor cu cită 

ușurință cresc și se dezvoltă noii 
campioni al natației de peste 
Ocean, și cit de repede sînt apoi 
aceștia înghițlți de valul stelelor 
care răsar peste noapte. Recentele 
campionate naționale (open) ale 
S.U.A., desfășurate înlr-un bazin 
de 23 de yarzi la Cincinnati In 
statul Ohio (americanii rămin 
consecvenți in folosirea acestor 
piscine pe timpul sezonului rece) 
au reprezentat o Imagine plastică 
în acest sens, prilejuind comenta
rii dintre cele mal aprinse.

Don Havens, o mare speranță a 
spriniului, pe care antrenorul 
Gambrll îl șl vedea ca un succe
sor rapid al lui Mike Wenden pe 
tabela recordurilor mondiale (52,6 
în 1969), dispare în anonimatul 
celor 35 de serii ale probei de 100 
yarzi, coroana sa fiind *
de un superb atlet din 
(1,88 m și 75 kg), Dave ______
care nu se afla la 31 decembrie 
1969 Intre primii 30 de performeri.

preluată 
Boston 
Edgar,

BUCUREȘTI: Va lua titlul drumul provinciei?
(FJrmart din pag. I)

Dinamovistele au învins, cum 
era și firesc, oe Universitatea Ti
mișoara în trei seturi, la 8, 9, i2. 
Meciul. în ansamblu, a plăcut mai 
ales prin dîrzenia cu care stu
dentele au căutat să-și apere 
șansele. §1 n-a lipsit mult ca ele 
șă obțină cîșfig de cauză. în se
tul al treilea. Ne-au plăcut de la 
Dinamo : Helga Bogdan. Marga
reta Șorban. Lia Iliescu, iar de 
la Universitatea, Doina Coste și 
Maria Dobrogeanu. Arbitrajul cu
plului C. Armășescu *- N. Ma- 
teescu foarte bun.

Așadar, în ultimul meci al tur
neului final vom asista la partida 
decisivă. DINAMO și PENICILI

NA, aflate Ia egalitate de puncte, 
se intilnesc între ele. în tur au 
învins dinamovistele. egalind șan
sele, dar fără a se putea consi
dera campioane. Cine va învinge 
acum va îmbrăca tricoul de cam
pioană. Va lua oare titlul dru
mul lașului, sau va împodobi, in 
continuare, vitrina clubului bucu- 
reștean ? Răspunsul îl vom afla 
miine.

Programul zîh *i este următorul
(sala Florcasca. de la ora 17) :
Rapid — Universitatea, DINAMO
- PENICILINA.
1. Dinamo 27 25 2 77 :14 52
2. Penicilina 27 25 2 77:16 52
3. Rapid 27 17 10 61:34 44
4. Universitatea 27 16 11 54:45 43

TIMISOARA: Partide decisive in întrecerea băieților
5 ’

(Urmare din pag. 1)

teren, mai rezistă un set (cel mai 
echilibrat) pentru ca în al patru
lea să depună armele. Deci, Di
namo — Rapid 3—1 (12, —8, 13,
3). Remarcați : Schreiber, Orosz, 
Stoian, Dumănolu (Dinamo), res
pectiv Drăgan și Cristian Ion. Au 
arbitrat forte bine I. Covaci și A. 
Dinlcu (București).

în al doilea meci al serii s-au 
Sntilnlt Steaua și Politehnica Ga
lați. 1 Stellștii au făcut o partidă 
excelentă, ctștigînd cu 3—0 (9,
7, 4). Studenții au dat o replică 
mai hotărîtă deeît în celelalte e-

tape, dar truda lor a fost zadar
nică. stamate, excelent dirijor, 
a sesizat cu regularitate breșele 
apărării la fileu ale adversarilor 
trimițînd mingea coechipierilor, a- 
flați în poziții mai bune, sau 
surprinzînd blocajul Politehnicii 
prin execuții derutante, astfel că 
loviturile de atac și-au găsit tot
deauna ținta. Remarcată în în
tregime echipa Steaua. Bun ar
bitrajul prestat de C. Mușat și 
I. Niculescu.
1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. Politehnica

27 3 4 73:25 50
27 22 5 72:30 49
27 21 6 70:28 48
27 16 II 60:50 43

Vivaral i L F. Jafurmțl»*, <t». Biuotaaa «», M—23, Bururețti

nat nedecis : 1—:
2—2 la Zabrze,
după prelungiri, 
bourg I Sorții au favorizat pe 
polonezi, care au intrat astfel 
in finală.

Nu este lipsit de importan
ță faptul că pentru meciul de
cisiv de astăzi de la Viena ca

și pentru cel care a avut loc 
la Strasbourg, echipa Gornik 
n ăpollit la serviciile • fostului 
ei antrenor, dr. Zoltan Kâloc- 
say, care acum se află in Un
garia. Ei au găsit oportună 
prezența profesorului lor pen
tru că nimeni altul nu îi putea 
îndruma mai eficient deeît a- 
cela care s-a ocupat ani de-a 
rîndul de acest team.

ARSENAL A CUCERIT 
CUPA EUROPEANĂ 

Ă TlRGURILOR
Aseară, la Londra, în finala 

Cupei europene a tîrgurilor 
(meci retur) Arsenal a dispus 
cu 3—0 (1—0) de S.C. Ander- 
lecht. Punctele gazdelor au 
fost marcate de Kelly, Rad
ford și Sammels.

Arsenal, care pierduse pri
mul meci de la Bruxelles cu 
1—3 cîștigă pentru prima oară 
trofeul.

Un interviu
u.

cu Alf Ramsey
Extragem citeva pasaje 

din interviul antrenorului 
naționalei engleze, Alf. Ram
sey, publicat în revista 
germană „KICKER“.

întrebare : De ce ,__
să-l folosiți pe Stiles, deși 
acesta nu a jucat deeît 6 
meciuri în acest an ?

Răspuns : Fiindcă este în 
stare să tragă după sine 
toată echipa și s-o îndemne 
la eforturi deosebite.

întrebare : De ce vă îngri
jorează în atare măsură pri
mul joe din C. M„ cel cu

vest-

țineți

Ceea ce nu l-a împiedicat să-și 
învingă adversarii din finală cu 
aproape un metru, stopînd crono- 
metrele la 45.1 s (aproximativ 
50,8 la 100 m). Cu rezonanțe ase
mănătoare s-au desfășurat 
citeva probe ale concursului 
minin. Două mari campioane 
Olimpiadei mexicane, Susan 
dersen și Sharon Wichman i 
dovedit cu totul depășite de forța 
și elanui cu care Wendy Fordlce, 
Kathy McKitrfck (craul). Linda 
Kurtz (bras) sau Lvnn Collela 
(delfin) și-au afirmat justificatele 
pretenții la supremație.

Nu este insă mal puțin adevă
rat că în acest amalgam de mal 
vȘchi și mai proaspeți campioni 
întllnim și stele consacrate cărora 
talentul șl ambiția le facilitează 
disputa cu furioșii noului val. 
Mark Spitz. Gary Hall, Brian Job, 
Sue Atwood sau Lynn Vidali 
găsesc resurse pentru a tempera 
zelul mai tinerilor adversari, pur- 
tindu-și recordurile spre noi li
mite. Ch'ar șl Debbie Meyer, care 
a „cîștigat" In această iarnă 
citeva bune kilograme, nu cedează 
nici un metru celor care încearcă 
să-i prindă plasa în multiplele-1 
maratonuri.

Marea" senzație a competiției a 
produs-o Insă, fără îndoială, John 
Kinsella, uriașul din Hinsdale 
(Illinois) în vîrstă de 18 ani (1,93 
m și 86 kg). Scăpat în fine de 
„complexul Burton", care-1 obseda 
la fiecare intilnlre cu recordma-

și 
i l'e- 
• ale 

Pe- 
s-au

nul celor 15 sute, Kinsella a ex
plodat pur și simplu in mini-pis
cina din Cincinnati, lăsîndu-i pe 
cronometrori cu gura căscată. 
Pentru eă, orice s-ar spune, cifre 
ca 3:51.9 pe 400 m (in trecere la 
proba de 500 yarzi). ca și 15:35,9 
pe 1650 yarzi (aproximativ 1 500 
ni), unde media „sutelor" a fost 
de 62,4 s sînt de domeniul fan
tasticului.

In această titanică întrecere 
cîștigată (primul loc in clasamen
tul general) de cei 360 de înotă
tori al lut swimming Club Santa 
Clara conduși de George Haines 
(impreună cu alți 6 asistenți), s-au 
aliniat la start șl 22 de sportivi 
europeni (din 12 țări), care se 
pregătesc de citeva luni in Cali
fornia. Disputa lor (inegală) cu 
această veritabilă armadă a 
gazdelor s-a soldat cu un eșec 
total. Vest-germanll Fassnacht, 
Betz. Schilling, suedezii Larsson, 
Ljungberg, Berglund, britanicul 
Woodrofe, spaniolii Esteva, Coro- 
minas și ceilalți s-au pierdut pe 
parcursul nesfîrșitelor serii. Doar 
Alain Mosconi (medalie de bronz 
la 200 y delfin) și Michel Rous
seau (locul 7 la 100 y liber) au 
putut salva (măcar în parte) o- 
noarea bătrînului continent, Ceea 
ce l-a determinat pe cunoscutul 
specialist francez, Lucien Zins, să 
declare : „Americanii nu vor pu
tea fi învinși nici la viitoarele 
Jocuri Olimpice" !

Ad. VASILIU

mul joe din C. 
România ?

Răspuns : Nu 
versarii mă îngrijorează, mai 
este și aerul rarefiat, apoi 
alimentația, băuturile și plic
tiseala dinainte de meci, cu

numai ad-

■■ n
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■ ■
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Discuție tehnică în trei: Gary Hall (în stingă), Mark Spitz și 
antrenorul Doc Counsilman

PRAGA, 28 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
După meciul de la Viena cu 
selecționata Austriei, repre
zentativa Cehoslovaciei nu a 
mai susținut nici un antrena
ment centralizat. Motivul este 
lesne de înțeles. Toți jucăto
rii se pregătesc în echipele 
lor, care sint angrenate pînă 
la 6 mai în meciurile de cam
pionat. Abia după această da
tă selecționabilii se vor antrena 
în comun, iar înainte de ple
carea în Mexic, selecționata 
Cehoslovaciei va susține două 
meciuri In deplasare: la 10 
mai cu Luxemburg, iar la 13 
mai cu Norvegia. A doua zi 
după acest Joc, cei 22 de fot
baliști însoțiți de 3 condu
cători, doi antrenori, un ma
sor și un medic vor pleca 
direct la Guadalajara.

Noutăți despre jucători ? 
Kvasnak, care activează în 
campionatul belgian, este aș
teptat să sosească în aceste 
zile la Praga și după o scurtă, 
perioadă de odihnă el urmea
ză să se alăture lotului repre
zentativ. Fundașul Dobias. 
care, a suferit, o intervenție 
chirurgicală, este complet res-

tiseala dinainte de 
care vor trebui să lupte ju
cătorii.

Întrebare ; Cum judecați 
programul de pregătire pînă 
la începerea C. M. ?

Răspuns : După sosirea 
noastră in America vom in
tercala citeva perioade de 
odihnă care sper să refacă 
pe jucătorii atit de obosiți 
de campionat pentru a se 
prezenta în condiții bune iu 
jocurile oficiale.

Primele conturări

r«s

TELEX
In cadrul preliminariilor „Cu
pei Națiunilor — F.I.R.A.",
.s-au intilnit la Poznan selec
ționatele de rugby ale Polo
niei și Spaniei. Oaspeții au 
câștigat1 cu 8-6 (8—0).

Proba de simplu a turneului 
de tenis de la Houston a fost 
ciștigată de Clark Gr„jbner, 
învingător cu 2—6. 6—3. 5—7, 
6-3, 6—2 in fața lui Cliff Ri
chey. în finala de dublu : Ad
dison, Carmichael—Santana,
Graebner 7—5, 8—6.

Turneul de tenis (profesioniști) 
ele Ia Dallas s-a încheiat cu 
victoria spaniolului Andres 
Gimeno : 6—2, 
Roy Emerson,

6-3. 
în

6—2 
finală.

cu

In sferturile 
„C.C.E.“ la

de 
volei

alefinală
(masculin) 

Burevestnik din Alma Alta a

tabilit. O 
joc arată 
golgeterul 
goluri).

Antrenorul J. Marko urmă
rește cu regularitate meciurile 
de campionat programate 
miercuri și duminică. El a 
mai evidențiat și alți jucă
tori candidați pentru lotul ce
lor 22 : Jurkanin, B. Vesely, 
Migas (toți de la Sparta Pra
ga), Viktor (Dukla), F. Ve
sely (Slavia Praga), Kuna 
(Spartak Trnava) și Hrdlicka 
(Slovan Bratislava).

deosebită vervă de 
Adamec. El este și 
campionatului (15

Jan SOKOL

TELEX
învins eu scorul de 3—0 for
mația olandeză AMVJ. In se
mifinale voleibaliștii sovietici 
vor întilni pe campioana Un
gariei.

Federația de șah din Mace
donia a 
de șali 
găzduită 
Hrid.

propus ca Olimpiada 
din anul 1972 să fie 
de orașele Skoplje și

Turneul
de la Sofia a fost cîștigat de, 
echipa Franței, urmată de Bul
garia, Ungaria și R.D. Ger
mană. In ultimul meci, echipa 
Bulgariei a întrecut cu 93— 
70 formația R. D. Germane.

masculin de baschet

Echipa de tenis a Israelului a 
declarat forfait pentru, primul 
tur al „Cupei Davis“, în care 
urma să întîlnească selecțio
nata Rhodesiei.

ale lotului Braziliei
La o primă conferință ’de 

presă, antrenorul Zagalo a 
declarat că se dispensează de 
serviciile portarului Leao, ale 
mijlocașului Ze Carlos și că 
va renunța mai mult ca sigur 
la ataca-nțiî Dirceu Lopez șî 
Arilson. Cronicarii de fotbal 
s-au arătat surprinși de ex
cluderea lui Leao, pe care ei 
îl consideră mai bun deeît 
Felix și Ado. Argumentînd 
hotărîrea sa, Zagalo a arătat 
că Leao (20 de ani) este prea 
tînăr și nu are experiența 
marilor turnee internaționale.

TELEX
Iți primul tur al probei de 
simplu din turneul de tenis 
de la Bournemouth (Anglia), 
Pilici l-a intrecut cu 6—2, 7—5: 
3—6, 6—3 pe englezul Cliffton, 
iar Okker a dispus cu 6—1, 
6—2. 2—6. 6—3 de Pattison
(R.S.A.). Intr-un alt meci, Bart
hes l-a eliminat în cinci seturi 
pe Spear : .6—3. 6—2, 1—6, 4—6 
6—2.

fl
Competiția internațională de 
spadă de la Berna s-a înche
iat cu victoria scrimerului vest- 
german Rudi Maier — 4 vic
torii. Pe locurile următoare : 
Giger (Elveția) și Herbert 
Polzhuber (Austria) — 3 etc.■
După patru etape, în Turul 
ciclist al Spaniei continuă să 
conducă olandezul Pijnen. ur
mat de Ocana (Spania) — la 
4 sec.. Van Springel (Belgia — 
la 6 sec.


