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APfGLtA-

Dacă există un fenomen 
al fotbalului, acesta 
este cu siguranță 

Stanley Matthews, sau mai 
complet spus Sir Stanley 
Matthews, pentru că el a 
fost ridicat la acest titlu 
nobiliar de către regina 
Angliei. Și el merită cu 
prisosință toate onorurile. 
Căci un asemenea jucător 
care a evoluat — la 50 de 
ani ! — în cea mai înaltă 
competiție a lui „Football 
League" este un caz unic 
El a zis adio fotbalului 
abia în ziua în care a îm
plinit jumătate de secol de 
existență.

Matthews este exact con
trariul lui Denis Law. Dacă 
cel 
rii 
să 
pe cît de modest este Mat
thews, pe 
este Law.

Carierea 
Matthews

doi fotbaliști ai Ma- 
Britanii posedă o cla- 
echivalentă, ei bine,

atît de „clown“

lui sir Stanley 
stăluci-

toare, dar fără istoric. în 
35 de ani de fotbal el n-a 
cunoscut decît două clu
buri : Stoke City șl Black
pool. Dacă Matthews a fost 
o aripă inegalabilă, dacă 
driblingul său diabolic a 
făcut ravagii de-a lungul 
mal multor* decade, el a fost 
înainte de toate un gentle
man, un sportiv în toată 
accepțiunea cuvîntului. EI 
era iubit și respectat de 
către toți adversarii săi.

Toți cei care au asistat 
la jubileul oferit de către 
Stoke City au trăit clipe 
înălțătoare : spectacolul tu
turor marilor stele ale fot
balului mondial — purtînd 
spontan în triumf pe acela 
pe care 
drept un 
urmat — 
întipărit

l-au considerat 
exemplu demn de 
va rămîne pe veci 
în memoria lor.

„SPORTUL" in vizită la „tricolori" „CROSUL TINERETULUI4*

IIM IIITIM niAIIfiC IMAIMTrUN ULIIM „UIAILUU INAIN1Lft rLtUAnll
DRUM BUN, MIRCEA!

— Spune-mi două vorbe, Mir
cea, acum, la plecare.

Căpitanul echipei naționale, 
Mircea Lucescu, nu stă pe gîn- 
duri :

— Sînt foarte mîndru că ple
căm în Mexic. Și nu plecăm 
se pleacă uneori la Cannes, 
Festival, pentru filmul cu 
mai bun generic", sau la 
știe ce simposion cuprins intr-un 
program de relații culturale. Nu! 
Plecăm în Mexic pentru că AM 
CUCERIT acest drept. Plecăm în 
Mexic, deși, acum un an, cînd 
mai erau doar cîteva zile pină la 
Lausanne, 90 la sută dintre iubi
torii fotbalului puneau mina in 
foc că n-o să ajungem niciodată 
la Mundialul mexican. Singurii 
care au crezut cu adevărat asta 
am fost noi, jucătorii.

— Și a venit Lausanne-ul...
— După Lausanne ni s-au scris 

ode. Lausanne marca începutul 
unui vis. Și cind totul e doar vis, 
scrii frumos. Așa s-a scris și 
după meciul cu Portugalia : visul 
continua. Dar, tn clipa în care 
visul n-a mai fost vis, ci o rea
litate împlinită, au început 
condelerile : Sătmăreanu e 
ca o teracotă, Nunweiller VI 
mișcă urît coatele in alergare, 
Lucescu ar face mai bine să-și 
scrie Jurnalul...

— Și ?
— Și viața a mers înainte. îmi 

aduc aminte, acum cinci ani, 
cind încercam să intru în echipa 
națională, a apărut într-un ziar, 
un mic articol în care se scria 
că antrenorii de lot sînt orbi, că 
ar fi la „Filatura" sau la „Bu
toiul" o extremă formidabilă, de 
care e o adevărată crimă că nu 
se ține seama... De atunci, eu 
am îmbrăcat de 25 de ori tricoul 
echipei naționale... Băiatul de la 
„Butoiul" a dispărut, iar 
a pus capul tn nisip, ca 
în numele dreptului sfînt 
centului.

— Văd că ai memorie, 
Spune-mi ceva despre echipă.

— Sînt, iarăși, mîndru că joc 
în echipa de astăzi, șl aproape 
că nu-mi vine să cred că sînt 
căpitanul ei. Zilele trecute am 
fost la studioul „Sahia", invitat 
de regizorul Szekler, ca să recu
nosc niște jucători în faze de 
joc, la masa de montaj. Am re
văzut meciul nostru cu Anglia : 
0—0, la București. Și am fost 
uluit. Operatorii noștri i-au ur
mărit tot timpul pe Bobby Charl
ton șl Bobby Moore. Noi, fotba
liștii români, nici nu existam. 
Eram ZERO, în conștiința mul
tora. Și marele merit al echipei 
de astăzi, e că a izbutit să facă 
drumul de la zero la Mexic.

—; Dă-mi un pronostic.
— Nu-mi place demagogia opti

mismului fără acoperire. S-ar 
putea să pierdem meciul cu An
glia, deși un eventual cîștig ne-ar 
da aripi. In schimb, cred că vom 
clștiga meciul cu Cehoslovacia.

— Și Brazilia 7
— Brazilia e al treilea joc. S-ar 

putea ca brazilienii să aibă 
atunci nevoie doar de un punct. 
S-ar putea, pe de altă parte, să 
nu le mai fie de folos nici două.

— Faci calcule, Mircea 7
— Sînt nevoit să le fac. Nu cred 

în sinceritatea urării care spune: 
„Vă dorim o comportare onora
bilă".

— Ce zici de finala C.C.E. 7
— La olandezi ml-au plăcut cel 

mal mult suedezul Kindvall și 
austriacul Hasil.

— Drum bun, Mircea !

cum 
la 

„cel 
cine

tn- 
rigid

autorul 
struțul, 
al ino-

Mircea.

• DORINȚE ȘI SPERANȚE • ITALIA, 
RITĂ A JUCĂTORILOR

PRINCIPALA FAVO
ROMANI

„23 August". Angelo 
destăinuiască

Foto: Th. MACARSCHI

„Sportul" în vizită la „tricolori", la cartierul lor general de la Centrul 
Nicul eseu „sparge gheața", invitîndu-i totodată pe băieți să se

Oră de amiază, ieri, la cen
trul 23 August, unde „trico
lorii" și-au stabilit ultimul 
cartier generai ante-Mexic; 
pe cer, nici o scamă de nor, 
soarele încălzește ca la Gua
dalajara (30° la umbră) iar 
jos, în juru-ne, pe pămint 
ambianță de... port, înaintea 
ridicării ancorei. „Corabia", 
cu Mircea Lucescu la proră, 
n-a plecat încă — o va face 
abia mîine (n.r. azi), dar aici, 
pe aleile parcului din fața 
hotelului, străjuite de brazi 
ca la Poiana Brașov, rudele 
și prietenii fotbaliștilor au 
venit să-și ia rămas bun, să 
mai smulgă cîteva clipe îm
preună cu ei.

Lîngă noi, pe o bancă, Lu
cescu îl sărută cu foc (așa 
ca să țină măcar pentru o... 
lună) pe micuțul Răzvan, 
care, deocamdată, are de la 
tătic doar cîrlionți bruneți ; 
Marin Tufan, cu un geaman
tan într-o mînă, ne salută 
din mers, preocupat să-și 
conducă soția pînă la stația 
de 
se 
de 
de 
pe 
frate, un coleg de echipă, un 
prieten apropiat.

„Toată lumea-i alături de 
noi și in aceste ultime zile 
care ne-au mai rămas pînă 
Ia plecare. Sîmbătă, la ora

11, cind părăseam blocul, în
soțit de familie, vecinii se a- 
flau la ferestre. Urări de 
drum bun și succes, fluturări 
de batiste m-au petrecut pină 
departe" — ne spune Lu- 
pescu.

„In afară de Nelu, care a 
avut grijă să-mi scrie din 
Turcia (cum să fac, cum să 
dreg), toți ceilalți frați ai 
mei și-au dat intîlnire la 
„bătfini", cu mult timp îna
inte de a-mi face bagajele. 
Fiecare avea pentru mine o 
vorbă de încurajare, pînă și 
Edi, prîslea familiei, a ținut, 
Ia plecare, să mă bată pe 
umăr, cu un gest protector",

Cît de plăcute sînt, acum, 
asemenea amintiri...

De astă dată, 
pentru a discuta 
va fi în... Mexic.

Și noul dialog
.Tricolori" a debutat fără 

ezitări din trecut, 
obișnuit doar unii cu

am venit 
despre ce

„Sportul"

ASTĂZI PLEACĂ

ÎN MEXIC

ECHIPA NAȚIONALĂ

DE FOTBAL

micile 
Ne-am 
alții.

★
Aruncînd în mijlocul trico

lorilor trei 
gind înainte 
„Cine va fi 
a lumii și 
să vă întoarceți din Mexic 
n-am făcut decît să sădim să- 
mînța discuției, ceea ce a re
zultat — creație colectivă — 
fiind doar transcris în rîndu-

întrebări : „Un 
de plecare..." ; 

noua campioană 
„Cu ce ați vrea

Gh. NICOLAESCU 
Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

tramvai, Dumitrache abia 
zărește — așa, înconjurat 
amici — undeva la cap 
alee. Mai fiecare își are 
cineva: un părinte, un

Start în cursa de 200 m în care Mariana Goth a realizat 24,3 s.

loan CHIRILA

Campionatul de atletism pe echipe
• Piștalu la prăjina și Sandru la 5000 m (juniori) — noi recorduri

• Steaua a invins Dinamo iar S. S. A. — Metalul

de 
de

Tn cursul dimineții 
astăzi, echipa națională 
fotbal a României va pă
răsi țara, cu destinația 
Mexic. De la București, 
„tricolorii" vor călători la 
bordul unui avion TAROM 
pînă la Bruxelles, de unde 
își vor continua drumul 
cu un avion al companiei 
Sabena.

în Mexic, fotbaliștii ro
mâni sînt așteptați să so
sească miercuri 13 mai.

ni se destăinuia cel de-al 
șaselea dintre Nunweilleri.

★
Dar noi, cei de la „Spor

tul", ce căutăm în intimita
tea de aici acum, în aceste 
ceasuri de despărțire ? Ei 
bine, am venit în mijlocul 
băieților lui Angelo Nicules- 
cu șl Em. Vogi pentru a 
continua o tradiție, tradiția 
vizitelor reciproce: Tricolo
rii la „Sportul", „Sportul" la 
Tricolori... Cu prilejul unor 
asemenea întîlniri, atunci în 
toamna marilor speranțe și 
a marilor... îndoieli, ne ghi
ceam unii altora gîndurile. 
„Ce ziceți băieți ? Ii batem 
mîine pe portughezi ?“ —
întrebam noi „Știm noi ? Dar 
dv. ce credeți ? Au fost și 
ei in vizită la dv. Sint opti
miști ?“ — ne descosea, de 
pildă, Coco Deleanu.

„Dimpotrivă ! Se temeau 
să dea pronosticuri. Cînd 
s-a încumetat Batista s-o 
facă, ne-a lăsat pe toți în 
suspense: „Ei bine — par- 
că-1 auzim și acum pe fun
dașul portughez — dumi
nică cred că va învinge o 
țară... latină".

Amîndouă — și România, 
și Portugalia — erau țări 
latine...

Dar am învins noi!

CORTINA
PESTE MAREA FINALA
Clujul pe locul I, la echipe
Scăldat în lumina unei zile 

străvechiul oraș de pe Bega a 
etapa finală a „C.------- ----

aproape ireal de frumoasă,
...... ...__.......v_ r_ ___ __ fost o gazdă ideală pentru 

etapa finală a „Crosului" tineretului". Străzi împodobite 
sărbătorește, mii de oameni așezați de-a lungul traseului, 
pe unde a defilat lunga coloană a tineretului — pionieri 
și școlari purtînd stegulețe și flori, pe care le-au dăruit 
oaspeților — iată, pe scurt, cadrul desfășurării ultimului 
act al celei mai mari competiții de masă.

Ora 9. Aliniați în fața tri
bunei oficiale, concurenții 
sînt gata de start. După ce 
profesorul Mihai Purice a 
prezentat raportul, sportivii 
au fost salutați de tovarășul 
Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C. A rostit, a- 
poi, cîteva cuvinte de bun 
sosit și a urat succes deplin 
întrecerii tov. Coriolan Pop, 
primarul municipiului Timi
șoara. In tribune se aflau 
tovarășii Marin Bîrjega, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S., 
Efrim Cherteș, adjunct de 
șef de secție la Consiliul 
Central al U.G.S.R., repre
zentanți ai Ministerului în
vățământului, precum și alte 
oficialități.

întrecerea a început cu un 
cros al celor mai mici spor
tivi ai Timișoarei — pionie
rii. Ei au alergat, în afara 
concursului, pe o distanță de 
300 m. Dintre cîștigători am 
reținut numele Mioarei Cîr- 
lan, Mihaelei Maier și al lui 
Augustin Stepan — autenti
ce talente ale acestui atitde 
frumos și de util sport. Apoi 
au alergat finaliștii, Toate 
probele, la categoriile de 
vîrstă, au avut numeroși 
pretendenți la locurile frun
tașe. Am remarcat, printre 
ei, pe veteranii „Crosului ti
neretului", participant și la 
cele două ediții anterioare: 
Elena Mujdei, profesoară din 
comuna 
Neamț, Emilia Niță și Gh. 
Bădiliță din același județ. 
De altfel, acesta 
și-a văzut acum 
iiitiiiiiitiiiitiiiinininiiii)

dintre finaliști au 
cît de bine se com-

Farcasa, județul

Citiți 

în pag. a
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FESTIVAL RUGBYSTIC

din urmă 
încununate

Tot două recorduri republi
cane, unul la seniori și celă
lalt la juniori, au fost înre
gistrate și în cea de a doua zi 
de concurs din cadrul cam
pionatului pe echipe — divi
zia A desfășurat pe stadionul 
Republicii din Capitală. Au
torii lor sînt DINU PIȘTALU 
(antrenor M. Berbecaru) și 
respectiv, FLOREA SANDRU 
(antrenor N. Nourescu), la 
5000 m. Dinamovistul Piștalu 
a trecut — c ---------
ștacheta înălțată la u,< 
Conform regulamentului, la 
remăsurarea înălțimii l-a sta
bilit însă că ștacheta fusese 
așezat^, ta resț^te. 1» 5.04 m

așa că, începînd de ieri, re
cordul țării la prăjină este de 
5,04 m.

Florea Sandru (Metalul) a
încheiat victorios disputa sa

................. Și
12

cu rezerv© — peste 
lălțată la 5,03 m.

cu alergătorii de la C.A.U. 
S.S.A., la capătul celor 
ture și jumătate cronometrele 
marcînd timpul de 15:14,2. Un 
rezultat care se recomandă de 
la sine și care-1 anunță pe 
tînărul său autor ca un aler
gător cu frumoase perspective.

Timpul prielnic, pista de el- 
bitex, ambianța de concurs și 
dorința atleților de a-și vedea 
nivelul posibilităților la ora 
actuală, au prilejuit mai mul
te rezultate rețnargabUe care

ne fac să credem că. în acest 
sezon, atleții noștri fruntași 
vor fi într-adevăr cei pe care-i 
așteptăm. După părerea noas
tră, revelația zilei a fost tî
nărul student de la I.E.F.S. 
NICHIFOR LIGOR care a ob
ținut un frumos succes: 4,90 
m la prăjină și căruia nu i-a 
lipsit prea mult pentru a fi 
trecut și el peste 5,00 m.

CAROL CORBU se află, 
fără discuție, pe un drum bun 
care-1 va conduce spre mari 
rezultate. După ce sîmbătă

Romeo VILARA

(Continuare în pag, 4 li)

eforturile depuse de-a lun
gul multor ani de antrena
mente : Gh. Bădiliță — aler- 
gînd într-un stil care l-a și 
impus atenției specialiștilor 
în atletism — s-a clasat pe 
locul I în proba de 3 000 m 
seniori.

Mulți 
dovedit
pletează sportul cu diferite 
preocupări și profesii. Pro
fesorul de matematică Ion 
Safta, de la Școala generală 
din comuna Zmeura, județul 
Argeș, și-a „calculat" atitde 
bine posibilitățile, îneît pro
nosticul ce ni-1 dăduse în 
ajun s-a dovedit a fi exact: 
el a venit pe locul II, după 
ce anul trecut, la ediția a 
doua, se ' 
în proba 
lor...

Aleargă 
în ordinea plecării, dar pri
ma generație în sport — ve
teranii.

Cursa este dominată de 
maestrul emerit al sportului, 
mereu tînărul Dumitru Tîl- 
maciu, care se clasează pe 
primul loc. Asistența aplau
dă frenetic pe un alt stator
nic iubitor al crosului, spor
tivul timișorean Ion Pop. La 
58 de ani ai săi, el continuă 
să facă sport și, după cum 
ne-a mărturisit, nu intențio
nează să-1 abandoneze cu- 
rînd.

La întrecere au participat

clasase al cincilea 
rezervată seniori-

a treia generație,

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a ia)

I PRACTICA 
! DĂDĂCELII

I
I 
I

I
I
I

I
I
I

intral în obiceiul unor an
trenori ca în toi timpul 
antrenamentelor sâ-și co
pleșească pur și simplu |u- 
câforii cu sfaturi, cu reco
mandări, unele de prisos,

deoarece le îngustează acestora din 
urmă posibilitatea de a acționa după 
propria lor gîndire. Și, ceea ce este 
mai greu de acceptat, o asemenea 
practică tinde să depășească anumite 
limite, să se continue în competiții, la 
jocuri oficiale, fapt care contravine 
evident regulilor de întrecere.

Nu-i mai puțin adevărat că o aseme
nea practică este tolerată și de către 
unii arbitri, care dovedesc un exagerat 
spirit concesiv, nu intervin cu prompti
tudine prin calitatea ce o au, închid 
ochii. Ei fac astfel un deserviciu acestor 
antrenori; în loc să-i corijeze, îi încu
rajează în a persevera pe această 
cale.

Dacă efectele unor astfel de practici 
nu apar imediat, nu se fac simțite în 
competițiile programate în țară, în 
campionatele interne, în schimb ele nu 
pot fi evitate atunci cînd echipele — 
implicit antrenorii respectivi — sînt 
chemate să susțină meciuri peste ho
tare, în campionate mondiale, euro
pene, în mari turnee internaționale. 
In aceste situații, antrenorilor nu ie 
mai este îngăduită intervenția decît 
în pauză, obligați fiind să-și ocupe 
locurile ce le sînt rezervate și să ur
mărească în liniște evoluția echipelor 
lor.

Dar iată și reversul unor asemenea 
stări de lucruri : deprinși să fie perma
nent dădăciți, mulți dintre jucătorii 
unor astfel de echipe trec prin mo
mente de-a dreptul neplăcute. Ei își 
pierd calmul, luciditatea, capacitatea 
de orientare, comit greșeli elementare, 
devin de nerecunoscut. Așa s-a întîm- 
plat (ca să folosim un exemplu de 
dată destul de recentă) la Turneul in
ternațional de rugby pentru juniori de 
la Vichy („Cupa națiunilor' — F.I.R.A.). 
Obișnuită să fie continuu dădăcită, e- 
chipa țării noastre n-a reușit să se re
găsească în nici un moment, în cel mai 
ușor meci din preliminarii, cel cu jucă
torii Spaniei. Deruta care s-a creat în 
rindul jucătorilor a făcut ca dificultăți 
obișnuite să capete dimensiuni insur
montabile. Și așa, ei au pierdut cate
goric un meci care trebuia — în mod 
normal — să se încheie cu o victorie 
facilă, să constituie o simplă formali
tate.

O investigație mai atentă în intimi
tatea fenomenului arată că astfel de 
exemple le oferă — aproape de necre
zut I — chiar și echipe de seniori, cuI jucători care se presupune că au su
ficientă maturitate pentru a găsi 
prompt soluții de rezolvare a unor si
tuații ivite în teren.

Practica unor antrenori de a dădăci 
jucătorii nu face decît să le îngusteze 
acestora puterea de a discerne, de a 
gîndi și acționa cu toată luciditatea și 
fermitatea, le diminuează personalita
tea. Mai mult, există primejdia ca ase
menea jucători să ajungă cu timpul 
veritabili roboți, un fel ae mecanisme 
capabile să acționeze doar la impulsuri 
venite din afara terenului. Iar cînd 
aceste impulsuri, din motivul arătat, nu 
mai pot fi recepționate, ei cad într-o 
derută totală. Și consecințele...

I I

Duminicâ, în Capitală, a fost un veritabil festival 
rugbystic. Pe patru stadioane și terenuri — Ghencea, Ti
neretului, Parcul copilului și Vulcan — echipe din divizia 
A și finaliste ale turneului național de juniori șl-au dis
putat cu ardoare șansele in partide care in general au 
pledat pentru frumusețea sportului cu balonul oval. 
(Amănunte, în grupajul de cronici din pag. a 2-a). Foto
grafia noastră reprezintă o secvență din partida Steaua — 
Rulmentul : o dispută aeriană pentru balon, după o repu
nere din margine.
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Tn triunghiularul România — Italia — Ungaria

PISTOLARII ROMÂNI CONFIRMA VALOAREA

TREVISO, 10 (prin telefon). 
In ultimele zece probe ale 
triunghiularului de tir, Ro
mânia — Italia — Ungaria, 
sportivii români au clștlgat 
patru locuri I. Pistolul viteză 
șl pistolul standard au consti
tuit apanajul trăgătorilor ro
mani, Învingători detașați.

Rezultate : pistol viteză : 1. 
Roșea 593 p, 2. luga 592 p 
(după baraj : IU p), 3. Tripșa 
892 p (după baraj: 147 p)... 15. 
Maghiar 574 p, echipe : 1. Ro
mânia 2351 p, 2. Italia 2331 P, 

2. Ungaria 2317 p; piitol stan-

INTERNATIONAL!
dard : 1. Glușcă 568 p (record 
republican egalat), 2. Tripșa 
561 p, 3. Beonnio (Italia) 560 p, 
4. Roșea 560 p... 10. Maghiar 
546 p, echipe : 1. România 
2235 p, 2. Italia 2206 p, 3. Un
garia 2196 p; armă liberă ca
libru redus 3x40 f: 1. Erranl 
(Italia) 1157 p, 2. Nagy (Un
garia) 1155 p, 3. Papp (Unga
ria) 1153 p... 6. Caban 1148 p... 
8. Tamas 1137 p, 9. Șandor 
1136 p, 10. Vasllescu 1134 p, 
11. Ferecatu 1134 p, echipe: 1. 
Ungaria 4608 p, 2. România 
4541 p, 3. Italia 4529 p; pistol

liber : 1. Mucza (Ungaria) 560 
p, 2. Marosvary (Ungaria) 
555 p, 3. Campetella (Italia) 
549 p... 5. Maghiar 544 p, 6. 
luga 543 p... 7. Bratu 542 p... 
■“ Glușcă 531 p, echipe: 1. 
Ungaria 2196 p, 2. Italia 2174 
p, 3. România 2160 p; armă 
standard 3x20 I: 1. Papp 574 
p, 2. Nagy 574 p, 3. Hammerll 
572 p, 4. Șandor 572 p... 10.
Vaallescu 569 p„. 13. Tamaș 
565 p... 16. Ferecatu 558 p, 17. 
Caban 554 p, echipe: 1. Un-

13.
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1 «aria 2290 p,' 2. Italia Mil" p, I 

3. România 2110 p. . *■

Tîbariu STAMA

I
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Campionatul de atletism pe echipe
(Urmare din pag. 1)

obținuse 16,50 m la triplu (cel 
mai bun rezultat 
pe noua pistă a 
Republicii), elevul 
lui Baruch Elias a 
ieri o performanță 
săritura în lungime 7,64 m, 
care reprezintă recordu] 
personal.

Alte cifre notabile au 
înregistrat Mariana Goth 
s pe 200 m, Valeria Bufanu 
(13,9 s) și Anamaria Vitalios 
(14,2 s) la 100 mg, cvartetul 
Damaschin (1:49.9), Ungureanu 
(1:50,0), Lupan (1:51,3) și Zam
fir (1:51,6) pe 800 m. O men
țiune specială credem că se 
cuvine Virginiei Bonei care a 
obținut 1,76 m la săritura în 
înălțime.

Iată acum rezultatele 
rale ale celor 6 meciuri 
bucureștene : C.A.U. — 
208—104 (fete 72—44, 
136—60), C.A.U. — METALUL 

(72—38; 127—51);
, 162—

înregistrat 
stadionului 
antrenoru- 
înregi strat 
bună și la

său

mal
24,3

genu
in ter- 
S.S.A. 
băieți

199—89 (72—38 ;
S.S.A. — METALUL 162—127 
(39—49 ; 103—78) : STEAUA — 
DINAMO 153—141 (46—52;
107—89). STEAUA — RAPID 
154—103 (37—43 ; 117—60), DI
NAMO — RAPID 153—122 
(50—47 ; 103—75).

Invinginj pe Dinamo, Steaua 
a ciștigat primul dintre der- 
biurile actualei ediții a cam
pionatului. Marea surpriză a 
produs-o 
Sportive 
singură 
numai din juniori) care 
trecut Metalul și încă la 
ferență apreciabilă.

Rezultate din ziua a 
BARBAȚI: 200 m: Zamfii es
eu (S) 21,6, Munteanu (CAU) 
21,8, Petronius (CAU) 21,9 ; 
5000 m : Scheible (R) 14:26,2, 
Mustață (D) 14:27,0, Cioca (D) 
14:28,8 ; 10 km marș: Ilie (D) 
și Caraiosifoglu (D) 48:35,8 ; 
Staicu (S) 50:56,2 ; 400 mg: 
Rățoi (R) 52,9, Burcă (CAU) 
53,1, Nemeș (D) 54,3, Cristea 
(CAU) 54,3 ; lungime : Corbu 
(S) 7,64, Georgescu (CAU) 
7,31, Zaharia (R) 7,25 ; prăji
nă : Piștalu (D) 5,04, Ligor

insă echipa Școlii 
de Atletism (cu o 
excepție, alcătuită 

a in
ii di-

Ii-a :

DISPUTE INTERESANTE ÎN FINALA
(CAU) 4,90, Astafel (S) 4,60 ; 
ciocan: Tibulschi (D) 61,74, 
Costache (D) 59,62, V. Popescu 
(CAU) 55,08 ; FEMEI : 200 m: 
M. Goth (M) 24,3, R. Marines
cu (D) 25,5, S. Angelescu 
(CAU) 25,8 ; 800 m : El. Baciu 
(CAU) 2:11,2, M. Lincă (M) 
2:11,4, V. Gabor (CAU) 2:12,3; 
100 mg : V. Bufanu (R) 13,9, 
A. Vitalios (CAU) 14,2, El. 
Vintilă (D) 14,4 ; înălțime : 
V. Bonei (R) 1,76, D. Muntea
nu (CAU) 1,64, D. Radu (S), 
A. Popescu (Ș) și D. Gorăscu 
(CAU) 1,58 : greutate: L. Măr- 
gineanu (D) 14,34, L. Manoliu 
(M) 14,18, El. Moldoveanu (M) 
14,15.

*
BRAȘOV 10 (prin telefon, 

<le la corespondentul nostru). 
Nici de această dată triun
ghiularul atletic desfășurat in 
localitate nu s-a bucurat de 
condiții atmosferice prielnice 
pentru concurs. A plouat îna
inte și în timpul întrecerilor, 
pista devenind foarte grea, 
ceea ce a determinat eforturi 
suplimentare din partea com
petitorilor. Acesta este și mo
tivul pentru care atleții din 
cele trei echipe (Brașov, Cluj 
și Prahova) deși s-au prezen
tat în ansamblu mai bine 
decît în urmă cu două săptă- 
mîni la prima etapă a cam
pionatului, n-au putut realiza 
totuși rezultatele scontate,

Atleții clujeni,favoriții par
tidei, conduși în prima zi de 
adversarii lor din echipele 
Prahova și Brașov, au făcut 
în ziua a doua un adevărat 
tur de forță, cîștigind 6 din 
cele 7 probe rezervate fetelor 
și cu punctele aduse și de 
băieți au izbutit, în cele din 
urmă, să încheie victorioși 
cele două meciuri. La rîndul 
lor, gazdele și-au adjudecat 
victoria în meciul cu Pra
hova.

Rezultate : CLUJ—BRAȘOV 
149—142 (fete 62—50, băieți 
87—92); CLUJ — PRAHOVA 
157—130 (58—54,99—76), BRA
ȘOV — PRAHOVA 154—140 
(50—62, 104—73).

între performanțele Indivi
duale cele mai bune au fost 
următoarele : BARBAȚI: 100 
m: Sârucan (C) 10,8, David
(B) 10,9; 200 nu David (B)
22,6 ; 400 m: Gedeon (C) 50,2, 
Monea (C) 50,8 ; 800 m : Pur- 
ghel (C) 1:56,7; 1500
Rnw (C) 4:07,0 ; 5000 m : 
praru (C) 15:28,4 ; 3000
obst. î Cefan (B) 9:13,0 ; 
km marș: Dima (P) 53:11,2; 
110 mg: Biro (B) 15,4; 400 
mg : Monea (C) 56,6 ; lungime 
Sărucan (C) 7,02, V. Jurcă (C) 
6,94 ; înălțime : Catona (C) și 
Preda (P) 1,94 ; triplu : Rota
ru (B) 15,04 ; greutate : V. Să- 
lăgean (B) 14,00 ; ciocan : Du- 
mitrache (P) 49,10 : suliță : 
Iancu (P) 61,32, Truetsch 
— junior 59,40 ; FEMEI : 
m : V. Anghel 
tn : II. Silai (C) 
Silai 56.4 ; 800
(C) 2:16,5 ; 100 
delcu (C) 15,6 ;
Cluj 50,0 ; înălțime : G. Păcu
rarii (C) și I. Bokor (C) 1,54 ; 
lungime: L. Jinga (P) 5,74 ; 
greutate: A. Sălăgean (B) 
15,60 ; suliță : E. Zorgo (C) 
45,24.

Carol GRUIA, coresp

CAMPIONATULUI DE GIMNASTICA PE ECHIPE
TIMIȘOARA, 10 

(prin telefon, de 
la trimisul nos
tru). Dacă recen
tele campionate 
internaționale au 

supus prime verifi
cări pe cîtiva dintre cei 
mai buni gimnațti și gim
naste ale tării, iată că fi
nala campionatului

(B)
100
200 
ni :

(P) 12,6 ;
26,3 ; 400 
m ; A. lacob 
mg : M. Ne-

4x100 m:

nala campionatului republi
can pe echipe, desfășurată la 
Timișoara, a oferit vîrfurilor 
noastre, din întreaga tară, po
sibilitatea aprecierii nivelului 
de pregătire pentru începutul 
acestui sezon extrem de în
cărcat, ce va culmina. în oc
tombrie, cn campionatele 
mondiale de la Ljubljana. 
S-au verificat numai exerci
țiile liber alese (așa prevede 
regulamentul finalei), dar o 
parte dintre finaliști au pre
zentat duminică dimineața și 
impusele, existînd în prezent 
un punct de vedere complet, 
atît în ceea ce privește per
spectiva apropiatelor intîlniri 
internaționale, cit și cea a 
participării la competiția su
premă a gimnasticii.

Dar. mai întii, despre dis
puta pe echipe, încheiată cu 
un dublu succes al formațiilor 
dinamoviste bucureștenfe, fapt 
ce atestă evident atenția spo-

In divizia A la popice

rită acordată în ultima vreme 
gimnasticii la acest puternio 
club. Prezența în întrecerea 
masculină și a unei a 
formații dinamoviste, 
tuie un argument în 
sprijinul afirmației 
Felicitări antrenorilor 
Liță, Ștefan Tarcu și 
Bădulescu.

E notabilă performanta rea
lizată de echipă feminină Pe
trolul, ocupanta locului doi. 
Cu o prim-șolistă Jn formă 
excelentă 
mai bună 
la nitul), 
Elisabeta
Constantinescu, Petrolul a 
fost multă vreme lidera între
cerii, cedind abia spre final 
locul întii .

Pentru cel de-al treilea loc 
pe podium lupta s-a dat între 
fosta campioană, selecționata 
Timiș' (handicapată în acest 
concurs de accidentarea Ro- 
dicăi Secoșan și de faptul că 
Mariana Gheciov a concurat 
incomplet restabilită după ope
rația de menise). Flacăra Ora
șul Gh. Gheorghiu-,Dej și Clu
bul sportiv școlar București, 
Flacăra obțintnd avantajul 
minim abia la ultima execu
ție. Dar, toate aceste forma
ții au 
egale, 
prima 
chi pe 
troșani, Sibiu și jud.

doua 
consti- 

plus în 
noastre. 
Emilia 
Mircea

(Elena Ceampelea, 
de la un concurs 

bine secondată de 
Turcu și Maria 

Petrolul

fost de valori aproape 
Participarea, pentru 

oară, la o finală pe e- 
a gimnastelor din Pe- 

Mureș

a fost remarcabilă nu atit 
prin rezultatele ca atare, cît 
mai ales prin semnele pasiu
nii și muncii dovedite de 
sportive și de antrenori, cane 
nu beneficiază întotdeauna de 
condiții bune de lucru. O fru
moasă impresie a lăsat, în
deosebi Ia bîrnă șl sol, selec
ționata județului Arad, cu o 
remarcă specială pentru buna 
selecție a echipei. Și, în fine, 
cîteva absențe regretabile din 
concursul feminin: Dinamo 
Bacău, Farul Constanța, Di
namo Brașov.

Spre deosebire de întrece
rea feminină, cea masculină 
s-a bucurat de o participare 
mai redusă — doar șapte echi
pe. Deși victoria dinamovistă 
nu era nicicum sub semnul 
îndoielii, ea a fost obținută 
totuși cu destule emoții. Cîți- 
va din oamenii de bază ai 
echipei Dinamo au „mers" 
slab, au avut ratări, succesul 
fiind consemnat abia la ulti
mele schimburi. Steaua a 
constituit un adversar reduta
bil pentru Dinamo și, deși cu 
mai puține vedete în forma
ție. a concurat și și-a apărat 
onorabil șansele. Remarcabilă 
reintrarea campionului abso
lut, Petre Mihaiuc.

Din păcate, cam la atît se 
reduc însemnările noastre 
despre întrecerea băieților. 
Arbitrajul a produs mai 
multe nemulțumiri decît de-

obicei, chiar în rîndurile celor 
mai competenți specialiști, e- 
xistînd păreri contradictorii 
în legătură cu aprecierile cor
pului de arbitri. Boală veche.

★
urma executării exerci- 
impuse de duminică,

DERBYUL FEMININ A REVENIT
VOINȚEI BUCUREȘTI

CORTINA PESTE MAREA

SîmbStă și duminică, după 
o întrerupere de două săp- 
tămîni, s-a reluat, pentru o 
etapă, campionatul diviziei A 
de popice. S-a disputat eta
pa a 20-a. Din cauza cam
pionatelor mondiale, care se 
vor disputa la sfîrșitul lunii, 
urmează o nouă pauză în 
campionat, pînă la 6 iunie. 
Iată rezultatele înregistrate :

Mărgineanu o excelentă rea
lizatoare : 456 p.d. De la 
„Hidro" s-a evidențiat Ma
riana Antuș — 428 p.d. (T. 
Maniu, coresp.)

FEMININ

FINALĂ
(Urmare din pag. 1) (Sibiu), 3. Olga Mircu 

categ. 17—19 ani —

în
țiilor 
lată-le pe primele clasate în 
concursul feminin de 
tie i Elena Ceampelea
Paula Ion 74,30, Rodica Apă- 
teanu 74,05, Olga Ștefan 73,50, 
Mia Variu și Alina 
73,00, Ștefania Bacoș
Elisabeta Turcu și 
Badea 72,35.

selec-
75.65,

Goreac
72,80, 

Elisabeta

★
meciul in- 

cchipele
A fost perfectat 

ternațional dintre 
masculine ale Elveției și Ro
mâniei. întîlnirea este progra
mată la începutul lunii iulie, 
intr-un oraș elvețian.

* I
Alte rezultate din concursul 

pe echipe : feminin : locul 4 
Selecționata Timiș 177,50 : 5. 
CI. sp. șc. București 176.35 ; 
6. Viitorul 1'68,35. Masculin :
4. Selecționata Cluj 256,65 ;
5. I.E.F.S. 255,60 ; 6. Selecțio
nata Timiș 225,70.

C. MACOVEI

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

STEAUA-UNIVERSITATEA BUCUREȘT113-11 (8-8)
In campionatele naționale de 

handbal s-au disputat: întâlnirile 
din cadrul etapei XXI-a la băieți 
și a XlI-a la fete. Iată amănunte:

(2), Cîrlan (1), Comănescu (1) 
pentru Politehnica. Au arbitrat C. 
Molfeta și A. Albu (Brașov). 
(V. Morea — coresp.).

MASCULIN feminin

sportivi și sportive din Bul
garia, Cehoslovacia și Iugo
slavia. Ei au fost înconju
rați cu multă simpatie de 
prietenii lor români.

întrecerea s-a terminat. 
A fost o adevărată paradă 
a crosului, încă o demonstra
ție că acest, sport, atît. de ac
cesibil, este iubit de tineret.

«Și nu' ițumar. fte tineret...

REZULTATE.
:15—16 ani —
m) : 1. Gh. Ghipu 
piui București) — 
republican, 2.
(Cluj). 3. A. 
fete (800 m) : 
Munteanu (Sibiu) 
nană republicană, 2. liermi

categoria 
băieți (1 500 

(munici- 
eampion 

Szekcy 
(Buc.) ; 

Anamaria 
— campi-

Z. 
Ivan

1,

na Arz 
(Iași) ;
băieți (2 000 m) : I. V. Vătă- 
maniuc (Botoșani) — cam
pion republican. 2. V. Lasc&r 
(Iași), 3. D. Davila (Ialomi
ța) ; fete (1 000 m) : 1. lulia- 
na Demeter (Harghita) 
campioană republicană, 
Margareta Naghi (Cluj), 
Constanța Miu (Teleorman) ; 
categ. peste 19 ani — băieți 
(3000 m) : 1. Gh. Bădiliță 
(Neamț) — campion repu
blican, 2. Ion Safia (Argeș). 
3. Gh. Turcu (Prahova) ; 
fete (i 000 m) : 1. Geta Sco
rojiți» (Teleorman) — cam
pioană republicană, 2. Ma
ria lacobeseu (Mehedinți), 3. 
Maria Uonca (Cluj).

CLASAMENT GENERAL: 
1, Cluj 143 p, 2. Iași 164 p, 
3. Sibiu 199 p.

2.
3.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2435 — 
2346 p.d. Derbyul feminin s-a 
încheiăt, conform așteptări
lor, cu victoria bucureștence- 
lor. Cu toate acestea, în cla
sament continuă să conducă 
Voința Tg. Mureș, la egali
tate de puncte — 54 — cu 
Voința București, avînd mai 
multe popice doborîte. Par
tida derby a fost viu dispu
tată. bucureștencele impunîn- 
du-se datorită jucătoarelor 
Grecescu (428 p.d.), Szlics
(420) și Petre (410), care au 
fost cele mai precise. De la 
mureșence s-a remarcat, în 
mod deosebit, Margareta 
Szemanyi, care, cu 435 p.d., 
a fost, totodată, performera 
reuniunii.

C.S.M. REȘIȚA — U. T. 
ARAD 2477—2240 p.d. Reși- 
țencele, cu patru concurente 
în formă bună (Stanca — 
450, Jijic — 421. Uță — 415 
și Rus — 408) au obținut o 
victorie ușoară. De la U.T.A., 
o singură jucătoare peste 400 

cup.d. : Voichița Babuțiu,
417. (D. Plăvițiu, coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
GLORIA BUCUREȘTI 2310 
— 2244 p.d.

MASCULIN

PETROLUL PLOIEȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5234 
— 4831. p.d.. Petroliștii și-au 
surclasat adversarii, consoli- 
dîndu-și astfel drumul spre 
titlu. (A. V.)

TALION N-A FUGIT, DAR NICI
TALAZ N-A CÎȘTIGAT!

Eliberai <1e obsesia unul nou 
duel cu Talion. Cos ti că lehim 
n-a oului lotuși evita necazurile, 
în tentativa lui de a conduce 
biruitor la polon pe Talaz in 
„Premiul Victoriei". Cu lot fly- 
startul respectiv cu care ne-a 
obișnuit Talaz, Tchim n a putut 
remonta handicapul acordat unor 
adversari care au înscris recor
duri ameliorate. în această cate
gorie s-a înscris Rarița, 
mers
neplăcut 
Pogorîși 
de metri 
sub ceea
cauză rămînem 
duelul lui cu Talion 
avea toc I Talaz este 
propriu unei atari 
subscriem — chiar
zîmbetele zootehniștilor — 
datorează eșecurile unei 
reumatice. Din rest, voim 
subliniem că doi anii au

care a 
124.1. Noi am fost tqtgși 

impresionați că fiul lui 
a terminat ultima sută 
dezechilibrat : cu mult 

ce credeam. Din această 
cu impresia ă 

nu va mai 
acum im-

tentative și 
dacă stîrnim 

că iși 
stări 

să 
fugit 
Este

clar c5 aceste elemente trebuie 
sâ fie utilizate la timpul cind 
ele pot sfl dea un randament, 
pentru că în patru luni de cînd 
vin pe hipodrom nici un fachir 
pe. lume nu poate să facă ceea 
ce li se p. e.tinde antrenorilor, 
să-i învețe mănînce, să stea 
spînzurați r» căpăstru în boxă, 
să învețe sâ meargă șl să dea 
recorduri care să satisfacă asis
tența !... Deosebit s au comportat 
Tapir — fratele lui Talion Se
ringa, Hortensia și Rarița, care 
a înscris un record excepțional.

Rezultate
(Gh. Tă na.se), Sonda,
2. Sanda (T. Dinu), 
gola 44,7. 3. Hortensiu (S. Onache), 
Royinar, Habar 34, 4. Seringa (M. 
ștefănescu), MerJșan, Hiparion 
36,8, 5. Hortansa (T. Dinu), Gînd, 
Silva 28,6, 6. Tapir (Gh. Tănase), 
Tipic, Nepoțel 31,6r. 1.. Rarița (I. 
Oană). Furiș, Mizantrop ,2.4,1, 8. 
Martin (M. ștefănescu), Simpatia, 
Cua 33,2, 9. Eastitn (T. Dinu), 
Roman, Rusălcuța 45,4.

Niddy DUMITRESCU

LAROMET BUCUREȘTI — 
VOINȚA CONSTANȚA 2387 
— 2283 p.d. Partida a în
ceput cu emoții pentru Laro- 
met, întrucît după primul 
schimb rezultatul era favo
rabil (constănțencelor (Maria 
Sabo — Laromet 339 p.d. ; 
Iosefina Burlacu — Voința 
371 p.d.). Pe parcurs, însă, 
Laromet a preluat inițiativa, 
Cîștigind cu un scor destul de 
sever. Cele mai bune jucă
toare : Elena Trandafir — 
460 p.d.. Ioana Țuțuianu — 
416 p.d., Elena Vasile — 
421 p d., de la învingătoare, 
respectiv Elena Liță — 411 
p.d. și Maria Cheșnoiu — 
402 p.d. (Tr. I.)

METROM BRAȘOV — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2406—2399 p.d. Duelul celor 
două echipe brașovene s-a 
încheiat cu victoria la limi
tă a jucătoarelor de la Me- 
trom, care au avut în Stela

tehnice : 1. Epopeia 
Zada 48,2.

Hibrid, Ri-

mai bine decît predecesorii.

CURS PREGĂTITOR

Clubul Sportiv Școlar Bucu
rești organizează in perioada 15 
mai—30 iunie 1070 un curs pre
gătitor la gimnastică șl atletism 
pentru tinerii care se vor pre
zenta la examenul de admitere 
la Institutul de Educație Fizică 
și Sport și Institutul Pedagogic 
— Facultatea de educație fizică.

înscrierile se fac la C.S. Școlar 
București, locurile fiind limitate

Informații la telefon: 18 20 18.

AȘA ARATA o VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 19, ETAPA DIN 

10 MAI 1970

VOINȚA TG. MUREȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5380 
— 5065 p.d. Mureșenii, net 
superiori, atît la loviturile în 
„plin", cit și la „izolate", au 
avut în Al. Seress și junio
rul I. Szasz cei mai 
jucători ai reuniunii: 
p.d.. respectiv 944 p.d. 
Păuș, cores, principal)

buni
948
(L

RAPID BUCUREȘTI 
C.S.M. REȘIȚA 
p.d. 
mă 
mai 
pid, 
de 
remarcat; Al. Vrinceanu (R) 
cu 945 p.d. și I. Tismânaru 
cu 914 p.d. (A. Păpădie, co
resp.)

5312—5093 
V. Mănt.oiu, într-o for- 
de zile mari, a fost cel 
precis jucător de la Ra- 
doborînd nu mai puțin 
971 popice. S-au mai

RAFINĂRIA TELEAJEN — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 5275—5158 p.d. Bucu- 
reștenii, pierzînd acest meci, 
nu prea mai au șanse de su
praviețuire în divizia A. Cei 
mai preciși jucători : Gh. 
Silvestru (R) — 924 p.d. și 
I. Popescu (C) 910 p.d. (I. 
Tănăscscu, coresp.)

VOINȚA CLUJ — FLA- 
CÂRA CÎMPINA 4967—4931 
p.d. Flacăra a cedat la o di
ferență de 36 de „bețe" pe 
arena Electrica din Cluj, cu 
care nici măcar maestrul e- 
merit al sportului P. Purje 
nu s-a putut acomoda. Cele 
mai multe puncte le-au ob
ținut B. Iuliu — 912 pentru 
Voința și P. Purje — 892 
pentru Flacăra. (A. Palade- 
Ursti, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — O- 
LIMPIA REȘIȚA 5 000 — 
4 866 p.d.

DINAMO BUCUREȘTI — VO
INȚA 19—15 (11—G). Dinamoviș-
til au jucat excelent in prima 
repriză, reușind în repetate rîn- 
duri să destrame apărarea ad
versă, îndeosebi pe coniraatac, 
Samungi, Moldovan, Bota și 
Dan Marin au creat multe faze 
de bun nivel tehnic și specta
cular. La reluare, tenacii hand- 
baliști de la Voința s-au orga
nizat mai atent în apărare și. 
profitînd de faptul că dinamo- 
viștii au slăbit ritmul, au redus 
în final din handicap. Partida, 
plăcută ca spectacol, a fost con
dusă de G. Popescu și M. Pe
trescu (inegal în decizii) — 
București. Principalii realizatori : 
Papp (fi), Moldovan (3), Samun
gi (3). Bota (3) — Dinamo ; Al- 
boaica (7) — Voința. (Gh. Rangu).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— PROGRESUL - BUCUREȘTI 17—
« (8—3). Superioritatea gazdelor
a fost certă în toate comparti
mentele, datorită unui joc mai 
organizat. Oaspetele au jucat 
nervos. Principalele realizatoare : 
Metzenrath (6), Szekely (6) —
Universitatea ; Oțelea (6) de la 
Progresul. A condus cuplul Cre
ții—Mileti (Petroșani). (I. Ene — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— CONFECȚIA 10—10 (7—6).
tida, de mare luptă, a avut 
voiuție echilibrată și un 
dramatic. La scorul de 
pentru oaspete, gazdele, in
rloritate numerică in ultimele 3 
minute, egalează prin Nernetz. 
Cele mai multe puncte au în
scris : Nernetz (4). Frantz (3), 
Gavrilov (3) — Constructorul ;
Nedelcu (3) — Confecția. Au ar
bitrat V. Cojocaru și t. Mihăi- 
lescu (Craiova). (P. Arcan — 
coresp. principal).

fel 
al

(12 
al

Par- 
o e- 
final 
10—9 
infe-

DINAMO BRAȘOV — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 19—15 (18—3).
Brașovenii au cîștigat grație u- 
nui atac mai rapid și cu multe 
contraatacuri finalizate. Cele mai 
multe puncte au înscris Roșu 
(fi). Zay (4) — Dinamo și Onișca 
(8) — Rafinăria. (V. Popovici — 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — DI
NAMO BACAU 13-5 (4—2). Par
tida s-a desfășurat tot timpul pe 
ploaie. Oaspeții au avut iniția
tiva doar în primele minate, 
căci în continuare minerii, hotă- 
rîți să infirme comportările an
terioare. au dominat cu autori
tate. Cei mai eficace 
Birtolom (3), Kiss 
(4) de la Minerul, 
coresp.).

jucători :
(3) și Palko 

(I. Toliătan —

C.S.M. SIBIU — I.E.F.S. 8—6 
(3—1). Partida, interesantă în 
ceea ce privește evoluția scoru- 

a revenit pe merit în final 
Cu 5 minute înainte 
final, la scorul de 

studente, gazdele reu- 
să înscrie 3 puncte 

(1. Ionescu — co-

lui, 
sibiencelor. 
de fluierul 
6—5 pentru 
șese însă 
consecutiv, 
respi).

Numeroșii spectatori prezențl pe 
terenul Tineretului, au petrecut 
60 de minute plăcute în compania 
acestor două mari echipe ale 
handbalului nostru, care deși nu 
mai aveau prea mult periclitate 
pozițiile în clasament, au prac
ticat un joc frumos, dinamic al 
cărui scor a oscilat pînă căi re 
sfîrșit. In apărare, ambele echipe 
au știut să anihileze manevre'e 
tactice ale adversarului în așa 
îneît fiecare gol era rodul sau 
unei aruncări de la 7 metri 
în total în acest meci !) sau
unor lungi șl bine pregătite com
binații. Cum spuneam scorul 
alternat, în prima repriză, nici 
una din echipe nefiind capabilă 
să ia un avantaj mai mare de 
un gol. După pauză, Steaua a 
reușit acest lucru (10—8, min. 33; 
11—9 min. 35), dar studenții au 
putut să egaleze cu prețul unor 
mari eforturi (min. 43 11—11).
Steaua a mai luat o dată avanta
jul (min. 46 12—11) și din acest 
moment și pînă în ultimul minut, 
ambele formații au avut în mînă 
fie egalarea, cazul Universității, 
fie asigurarea victoriei în cazul 
formației Steaua, dar au ratat 
numeroase ocazii printre care și 
cite o aruncare de la 7 m. Tn 
ultimul minut, Gațu a transfor
mat o aruncare de la 7 metri 
asigurînd victoria echipei sale la 
2 puncte. Vom nota că Universi
tatea a beneficiat de 7 aruncări 
de la 7 metri, din care a ratat 
4, iar Steaua a avut 5 din care 
a ratat 2. Au înscris : Cristian 
(3), Spek (2), Gruia (2), Gațu (2), 
Savu (2), Goran (1), Coasă (1) — 
Steaua ; Stef (4), Costache Mir
cea II (2), Chicidt (3), Schuman 
(1), Cosma (1). Au arbitrat in 
general bine T. Curelea și D. Ra- 
coveanu — București. (Călin An
tonescu).

a

ODORHEI —
BRAȘOV 7—6 l 

presărat cu inul te 
a fost 

gazde într-un 
Brașovenceie 

G—5 pînă in 
fost egalate.

VOINȚA 
MENTUL 
Meciul, 
spectaculoase, 
gat de 
pasionant, 
condus cu 
45 cînd au ______
ultimele minute ele ratează o lo
vitură de la 7 m prin Naco, hand
balistele de la Voința contraatacă 
și înscriu golul victoriei. Prin
cipalele realizatoare Mikloș (3), 
Maghiary (2) — Voința ; Oancea 
(3). Naco (2) — Rulmentul. Au 
arbitrat : P. Radvani și I. Arde- 
leanu (Cluj) — A. Pialoga — 
coresp.

RUL- 
(3—4).

faze 
c șli- 
ll nai 

au 
i min.

Inpo-
4—4

UNIVERSITATEA
LITEHNICA
(1—2). Jocul s-a desfășurat pe un 
teren mocirlos șl pe un 
ploios. După evoluția celor două 
formații, rezultatul este echitabil. 
Au înscris Schmidt (3), Rotaru 
(1) pentru Universitatea șl Scheu

CLUJ 
TIMIȘOARA

timp

nrx
Fi.taiele luptătorilor juniori de la „ libere'1

RECITAL
TG. MUREȘ, 10 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). în 
sala de sport I.M.F. din lo
calitate, juniorii (mici și mari) 
de la „libere" au susținut 
confruntările decisive, cele 
pentru tricourile de campioni 
naționali. Cînd duelurile ulti
mei reuniuni au început, a- 
plauzele s-au declanșat la 
scenă deschisă. Și, pînă la 
ultimul gong, finaliștii ne-au 
oferit un recital superb. Note 
maxime au obținut pentru 
buna lor comportare luptăto
rii juniori din Brașov, Pitești, 
Tg. Mureș și de la cluburile 
bucureștene Rapid și Dinamo.

Iată primii trei clasați la 
juniori mari : cat. 48 kg. — 
P. Szatmari (Șc. sp. Odorhei), 
N. Mihai (Energia Buc.), V. 
Pacrița (Nicolina Iași) ; 52 kg. 
— Gh. Eremia (Dinamo Buc.),

I. Anghel (Tractorul Călugă
reai), G. Conrad (Precizia Să- 
cele) ; 56 kg. — Gh. Dobrănel 
(Energ. Brașov), L. Și mo (Șc. 
Sp. Odorhei), C. Zainer 
(A.S.M.T. Lugoj) ; 60 kg. — 
C. Paraschiv (St. roșu Brașov),
L. Nagy (Comerțul Tg. Mu
reș), P. Vînău (Din. Buc.), 65 
kg. — A. Șuba (Comerțul Tg.
M. ), E. Teglaș (Lemnarul O- 
dorhei). Șt. Buceag (Dunărea 
Galați) ; 70 kg. — Gh. Buceag 
(Dun. Galați), R. Dumitrache 
(Rapid Buc.), P. Pop (Olim
pia Satu Mare) ; 75 kg. — M. 
Pircălab 
reni), M. 
Arad), D. 
Călărași);
pescu (Rapid Buc.), I. Molnar 
(Vagonul), I. Lupu (St. r.); 
87 kg. — T. Stoian (Energia 
Buc.), N. Ștefănescu (Tierna

(Tractorul Călugă- 
Coroianu (Vagonul 
Apostol (Tricolorul 
81 kg. — Șt. Po-

Orșova), C. Chiratcu (Nicoli- 
na Iași) ; -1-87 kg. — V. Ena- 
che (Dunărea), Fr. Berecki 
(Mureșul), E. Nicoară (Con
structorul Hunedoara). Clasa
mente pe județe: 1. Munici
piul București 36 p, 2. Brașov 
26 p, 3. Mureș 19 p.

Campionii la juniori mici 
(în ordinea categoriilor) : A. 
Voicu (Din. Buc.), V. Barbu 
(Rapid Buc.), C. Popescu 
(Montorul Pitești), N. Doro- 
banțu (Rapid Buc.), T. Sere- 
gely (Comerțul Tg. M.), V. 
Miliâilă (CFR Timișoara), A. 
Moise (Din. Buc.), A. Birăia- 
nu (Rapid Buc.), G. Szabo 
(C omerțul Tg. M.), Șt. Albert 
(CSM Cluj). Clasamente pe 
județe : 1. Municip. București 
47 p, 2. Timiș 25 p, 3. Brașov 
24 p.

Costin CHIRIAC

GRIVIȚA ROȘIE Șl STEAUA CONTINUA START REUȘIT ÎN ÎNTRECEREA
CURSA PENTRU TITLU FINALA A JUNIORILOR

• ••
Actuala ediție a turneului final 

al campionatului național de ju
niori a început sub bune aus
picii. O vreme splendidă, un pu
blic neașteptat de numeros și 
partide frumoase, în spiritul rug- 
byului modern, au caracterizat 
prima etapă a finalei.

O surpriză deosebit de plăcută 
a oferit echipa Farul Constanța 
(antrenori, *“ - - •
Ștefu), prin 
din repriza 
formație au lipsit tinerii născuți 
în anul 1951. Aceasta, dintr-o re
gretabilă eroare de informare. în 
ciuda faptului că echipa dispune 
de jucători cu un gabarit cores
punzător, ei n-au reușit pînă la 
urmă să reziste impetuoșilor a- 
tacanți ai Rapidului (antrenor, 
prof. Vasile Constantin), evident 
mal rutlnațl și cu o orientare 
tactică superioară.

Scorul primei etape l-a realizat 
formația Școlii sportive 2 (prof. 
Mariana Lucescu), care a sur
clasat foarte tînăra și fragila e- 
chipă a Școlii profesionale din 
Iași. De fapt, antrenorul ieșean, 
prof. Emil Crișan, mărturisea că 
scopul principal al turneului este 
— pentru echipă — acumularea 
unei experiențe competițlonale. 
Deocamdată.

Un joc aparent echilibrat au 
furnizat echipele Clubului spor
tiv școlar (Cornel Munteanu) șl 
Petrochimistul Pitești (Toma 
Moldoveanu),. Bucureștenii au în
vins fără a forța prea mult nota, 
ei făcînd in mod vădit o econo
mie de forțe pentru viitoarele

1 partide care se anunță mult mai 
dificile. Rugbyștii piteșteni au a- 
vut momente cînd au atacat des
tul de organizat. Ei au șl bene
ficiat de numeroase lovituri de 
pedeapsă, din păcate ratate din 
poziții foarte avantajoase. Lipsa 
de experiență și-a spus cuvîntul.

Cît privește cel de-al 4-lea 
meci, dintre Constructorul Bucu
rești (Mircea Horșa) și Șoimii 
Sibiu (Constantin Boboc), el a 
scos în relief excelenta pregătire 
a tinerilor rugbyști bucureșteni, 
care și-au dominat net adversa
rii.

De menționat arbitrajele com
petente prestate de Aurel Gagea- 
tu, Petre Ioncscu, Mihai Naca 
și Ștefan Constantinescu.

Iată și rezultatele tehnice ale 
etapei inaugurale a turneului :

Rapid—Farul Constanța 34—0 
(8—0) ; Șc. sp. 2 — Șc. prof. Iași 
77—6 (41—3), CI. sp. școlar — Pe
trochimistul Pitești 48—3 (35—01; 
Constructorul Buc. — Șoimii Si
biu 32—3 (6—0).

Viitoarea etapă va avea Ioc tot 
In Capitală, duminică 17 mal.

TI.

III.

IV.

V.

VI.

I. Flacăra — Portul
Metrom Brașov — 
Progresul București 
Știința Bacău — 
Oțelul Galați 
Ceahlăul — Metalul 
Tîrgoviște 
Gloria Bîrlad — 
Progresul Brăila 
Politehnica Galați — 
Chimia Suceava

VII. Minerul Anina —
C.F.R. Timișoara 

VIII. Gaz metan —
Vagonul
C.S.M.
Minerul 
Chimia 
Metalul 
C.F.R. Arad — 
Olimpia Oradea 
Metalurgistul Cugir 
C.S.M. Reșița 
Politehnica Timiș. — 
Olimpia Satu Mare

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

1

X

1

1

2

I

STEAUA — RULMENTUL 
BlRLAD 24—0 (6—0).

Sibiu —
B. M.
Rm. v. — 
Tr. Severin

X

X

1

1

1
Fond de premii 266 530 lei.
Plata premiilor la acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală, începînd de la 

15 mai pînă la 24 iunie 1970.
Tn tară, începînd de la 18 

mai pînă la 24 iunie 1970.

Stadionul Ghencea — excelent; 
timp frumos ; spectatori aproape 
1 000.

Realizatori : Giugiuc — „drop", 
Ciobănel — Încercare transf. de 
MateesCu, Călărașu — încercare, 
Șerban — Încercare transf. de 
Dutbac, Budică — încercare și 
Durbac — o încercare transfor
mată.

Steaua : DURBAC — Teleașă, 
Ghlță (Budlcă), CALARAȘU, R. 
IONESCU — GIUGIUC, MATEES
CU — Băltărețu, Prosi, CIOBĂ
NEL (Achlm) — FODOR. ȘER
BAN — Enăcescu, Gheorghe Mir
cea, Bucur.

Rulmentul : Bucoș — Bîțu, Mo- 
trescu, Chiriță, Ignat — Ciorici, 
Șerban — MANEA (Postolache), 
Constantin, Ralnea — Pătrăhău 
(Băuceanu), Manase — BADIN A, 
ZANELLI, MIHALAȘCU.

A condus bine Pil Niculescu.

Cum era și de așteptat, me
ciul s-a desfășurat in nota de 
autoritară dominare a forma
ției militare, duminică într-o 
deosebită dispoziție de joc. La 
drept vorbind, echipa gazdă a 
înscris aproape ori de dte ori 
a dorit să forțeze. Omogenita
tea rugbyștilor bucureșteni s-a 
făcut simțită în toate compar
timentele: Partida a constituit 
un binevenit test pentru con-

fruntarea decisivă, cu Grivița 
Roșie, ultimul mare punct de 
atracție al campionatului.

Rulmentul a avut perioade 
cînd a reușit să dea o replică 
destul de viguroasă puternicei 
sale adversare. In general însă, 
rugbyștii bîrlădeni n-au avut 
finalitatea necesară. Se pare că 
ei n-au reușit să se acomodeze, 
după remarca antrenorului, cu 
căldura excesivă in care s-a 
desfășurat meciul.

reușit să-și impună 
să domine mai mult, 
și de unele inexacti-

GRIVIȚA ROȘIE — POLI- 
TEHNICA IAȘI 6—3 (6—0)

Teren : Parcul copilului — 
foarte bun; timp — călduros; 
spectatori — circa 800.

Au marcat nSimion — Iov. ped. 
și drop, respectiv Chifan — în
cercare.

Grivița Roșie i Țibuleac — Pa- 
vlovici (Bater), Sabău, Leșan, 
Oblemenco — Simion, Mihai — 
Pop, Miclescu, șerbu — Atanasiu 
(Moldoveanu), Rusu — Teodores- 
cu, Onuțu, Drăgulescu.

Politehnica î Homană — Ciho- 
daru, Senlc (Tobescu), Crișan, 
Gheorghiu — Ghețu, Rujoiu — 
Chifan, Iftimie, Spiratos — Dăs- 
călescu, Brumă — Lomnășan 
(Prlcop), Drobotă n, Pândele.

Arbitrul Sergiu Dragomirescu 
(ajutat de I. Bănică și C. Ur- 
sescu) — foarte bine.

dele au 
jocul și 
profitînd 
tați în sistemul de apărare ad
vers, în cea de a doua repriză 
cei care au dominat mai mult 
au fost oaspeții. Studenții au 
ratat, însă, în această perioadă, 
cîteva ocazii clare de a înscrie.

In linii mari, partida .nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic și 
spectacular deosebit, jucătorii 
ambelor echipe fiind, probabil, 
moleșiți și de căldură.

De notat că 
lovirea adversarului 
rescu și Spiratos au 
na ți din joc.

Duță, Rășcanu — două încer
cări, dintre care ultima transf. 
de Duță. A condus V. Cișmaș 
din București.

★

Dacă in prima repriză gaz-

— pentru
— Teodo- 
fost elimi-

TIMIȘOA-
AGRONOMIA CLUJ

UNIVERSITATEA 
RA 
16—0 (8—0). Exceptînd primele 
30 de minute, în care oaspeții 
au rezistat pressingului exerci
tat de gazde, jocul a fost la 
discreția studenților timișoreni. 
Realizatori : Peter — încercare) 
Suciu — încercare transf. de

VULCAN — FARUL CON
STANȚA 18—6 (10—3). Ambele 
formații s-au angajat intr-un 
joc curat, punctat cu foarte 
multe încercări. Superioritatea 
echipei gazdă a fost evidentă. 
Realizatori : Vasilică — încerc., 
Mazilu — încerc, și transf., Ma- 
rica, Dumitru și Florescu — 
dte o încerc,, resp. Vătafu — 
încerc, și drop. A condus Fi. 
Tudorache.

CSM SIBIU - PROGRESUL 
12—« (9—3).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
DINAMO 9—9 (6—6). Un joc 
echilibrat încheiat cu un echi
tabil rezultat de egalitate. Au 
înscris Crăciunescu (2 1. p.), 
Moromete (drop), pentru 
gători, respectiv Nica (2 
încerc.). A arbitrat Al. 
neanu din București.

învin-
1. P-;
Lcm-

Tr. Doiclu și Al. 
jocul ei, in special

I, curajos, deși din

iiiiînniniiiiiiînniiiiiimniiiinit
Rubrica realizată de : 

Emanuel FANTANEANU, 
T. BRADAȚEANU 

corespondenții noștri Petru 
Florin SANDU,

5i < . ■ . ..
ARCAN, Florin SANDU, 
I. BOȚOCAN, T. CORNEA
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Astăzi, lotul reprezen
tativ de fotbal al 
României părăsește 

Capitala cu destinația 
Guadalajara, unde va lua 
parte la turneul final al 
celei de a IX-a ediții a 
campionatului mondial de 
fotbal, care se va desfă
șura în Mexic de la 31 
mai la 21 iunie.

SPORTUL vă prezintă pe 
cei 22 de componenți ai 
lotului reprezentativ, din 
rîndul cărora se va alcătui 
formația pentru meciurile 
din grupa a lll-a a tur
neului final. Cu acest pri
lej, împreună cu cititorii 
noștri, urăm tricolorilor o 
comportare cît mai fru- 

' moașă în compania va- 
( loroșilor lor adversari.
I

• SATMAREANU LADISLAU

— Steaua București (antrenor Șt»
Covaci)

— fundaș dreapta
— virata ; 26 ani
— înălțimea : 1,85 m ț greutatea 1 

81 kg
— internațional : 20 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 6 me
ciuri.

• DINU CORNEL
— Dinamo București (antrenor 

I). Niculae-Nicușor)
— fundaș central stingă
— vîrsta : 22 ani
— înălțimea : l,8o m ; greutatea î 

70 kg
— internațional : 16 A
— participări Ia preliminariile 

turneului final al C.M. : 6 me
ciuri.

c DUMITRU ION
— Rapid, București (antrenor M. 

Bărbulescu)
— mijlocaș stingă
— vîrsta : 20 ani
— înălțimea : 1,70 m ; greutatea s 

70 kg
— internațional : 3 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : —

DIVIZIA B

• RADUCANU NECULA
— Rapid București (antrenor M. 

Bărbulescu)
— portar
— virata : 24 ani
— Înălțimea : 1,91 m ; greutatea : 

92 kg.
— internațional : 9 A
— participări Ia preliminariile 

turneului final al C.M. : 4 me
ciuri.

• IVANCESCU MIHAI
— Steagul roșu Brașov (antrenor 

V. Stănescu)
*- fundaș dreapta
*- vîrsta : 28 ani
— Înălțimea : 1,76 m ; greutatea : 

73 kg
— internațional : 1 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : —

• MOCANU MIHAI
— Petrolul Ploiești (antrenor C. 

Cemăianu)
— fundaș stingă
—- vîrsta : 28 ani
— înălțimea : 1,77 m ; greutatea : 

72 kg
— internațional : 25 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 2 me
ciuri.

• GHERGHELI VASILE
— Dinamo București (antrenor 

D. Niculae-Nicușor)
—- mijlocaș dreapta
— vîrsta : 28 ani
— înălțimea : 1,71 m ; greutatea : 

67 kg
— internațional : 34 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 4 me
ciuri.

• NEAGU ALEXANDRU • DOBRIN NICOLAE

— Rapid București (antrenor M. 
Bărbulescu)

— înaintaș central dreapta
— vîrsta : 20 ani

•— înălțimea : 1,77 m ; greutatea : 
71 kg

— internațional : 4 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : —

— F.C. Argeș Pitești
— Înaintaș central stingă
— vîrsta : 23 ani
— înălțimea î 1,80 m ; greutatea : 

77 kg
— internațional : 24 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 3 me
ciuri.

• TUFAN MARIN
— Faru! Constanța (antrenor R. 

Cosmoc)
— Înaintaș central stingă
— vîrsta : 27 ani
— Înălțimea : 1,72 m ; greutatea S 

71 kg
— internațional : 1 A
— participări Ia preliminariile 

turneului final al C.M. 1^,1 
meci.

• TATARU GHEORGHE

— Steaua București (antrenor șt. 
Covaci)

— Înaintaș central dreapta 
vîrsta : 22 ani

•- Înălțimea s 1,63 m ; greutatea : 
62 kg

— internațional : — 
participări la preliminariile 
turneului final al C.M. : —

• ADAMACHE STERICA
— Steagul roșu Brașov (antrenor 

V. Stănescu)
— portar
— vîrsta : 21) ani
— Înălțimea : 1,82 m ; greutatea r 

79 kg.
— internațional : 2 A
— participări la preliminariile 

turneului final ai C.M. : —

• GORNEA GHEORGHE
— U.T. Arad (antrenor N. Dumi

trescu)
— portar
— vîrsta : 25 ani
— înălțimea : 1,78 m ; greutatea ; 

76 kg.
— internațional : 4 A 

participări la preliminariile 
turneului final al C.M. : 2 me
ciuri.

SERIA I: Progresul București a pierdut la Brașov

• LUPESCU NICOLAE
— Rapid București (antrenor M. 

Bărbulescu)
— fundaș central dreapta
— vîrsta : 29 ani
— înălțimea : 1,75 m ; greutatea : 

71 kg
— internațional : 4 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : —

• COE DAN
— Rapid București (antrenor M. 

Bărbulescu)
— fundaș central stînga
— vîrsta : 28 ani
— înălțimea : 1,83 m ; greutatea : 

82 kg
— internațional : 39 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M.; 4 me
ciuri.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 2—1 
(0—0). Joc frumos, de bună 
factură tehnică, cu toate că te
renul a foșt jțiunecos din cauza 
ploii. In partea a doua a me
ciului, Ceahlăul a înscris două 
goluri, prin Nicoară (min. 49) 
și JStanciu (min. 70, autogol), 
în min. 85, Turcii (Metalul) a 
redus din handicap. Foarte 
bun arbitrajul lui A. Pirvu 
— București. (C. Nemțeanu, 
coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — DUNĂREA 
GIURGIU 4—0 (1-0). Jocul 
a fost-la discreția studenților. 
In prima parte, după o pe
rioadă de joc echilibrat, bucu- 
reștenii au deschis scorul 
prin Bujor (min. 25). După 
pauză, oaspeții au cedat mijlo
ciii terenului și în ultimele 
20 de. minute Sportul studen
țesc a dominat copios. Cele
lalte, goluri ale bucureștenilor 
au fost' realizate de Duțan 
(rr)in. ;.ȘP. și 85) și Păiș (min. 
70)L Ă' arbitrat foarte bine 
A. Alexa— Rm. Vilcea. (C. 
Morarii).

METALUL BUCUREȘTI — 
POIANA CÎMPINA 2—0 
(1—0). Atmosferă tipică de 
antrenament, cu multe pase 
greșite. De altfel, cele două 
goluri marcate de Georgescu 
(min. 18 și 75) se datoresc 
greșelilor apărării oaspe. 
Bucureștenii ar fi putut cîști- 
ga Ia un scor și mai mare,

dar atacanțîi au ratat multe 
ocazii. A condus foarte bine 
P. Sotir — Mediaș. (D. Uje- 
niuc, coresp.).

GLORIA BIRLAD — PRO
GRESUL BRAILA .3-1 (0-1). 
Gloria a făcut cel mai bun 
joc al său din ultimii ani. 
Golurile au fost marcate de 
Bcniovschi (min. 48 și 53), 
Codreanu (min. 78), respectiv 
Ciupitu (min. 3.5 din 11 m). 
A arbitrat bine C. Costică — 
București. (E. Solomon, co
resp.).

ȘTIINȚA BACAU - OȚE
LUL GALAȚI 0-0. Rezultat 
echitabil. In repriza a. doua 
studenții au ratat cîteva oca
zii favorabile de gol. Foarte 
bun arbitrajul lui C. Dinules- 
cu — București. (El. Ene, co
resp.).

METROM BRAȘOV—PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—1 
(2—0). Brașovenii au jucat 
mai bine decît în alte par
tide, cucerind o victorie me
ritată. Progresul a jucat sub 
așteptări, atacind dezordonat. 
Au înscris, în ordine. Ochea 
(min. 10), Ferencz (min. 15) și 
respectiv. Beldeanu (min. 68). 
Foarte bun arbitrajul lui 
Mihai Vasiliu — Ploiești. (Eu
gen Bogdan, coresp ).

FLACĂRA MORENI — 
PORTUL CONSTANȚA 2—0 
(2—0). Cel mai frumos joc dis
putat în actualul campionat 
la Moreni. Victoria localnici
lor este meritată, deoarece ei

au avut mai mult timp iniția
tiva. Golurile au fost marcate 
de Constantin (min. 37) și 
Drăgan (min. 43). A .condus 
foarte bine C. Petrea — Bucu
rești. (Gh. llinca, coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — 
CHIMIA SUCEAVA 0—2 
(0—1). Prima înfrîugere pe 
teren propriu a gălățenilor, 
care au prestat un joc sub 
orice critică. După pauză, stu
denții au dominat., însă au 
ratat mult, printre care și 
un 11 m (Zdrăilă, min. 83). 
Au înscris : Nic<’lau imin. 43) 
și Goran (min. 73). N. Rainea 
— Bîrlad a arbitrat foarte 
bine. (Șt. Constantinescu, co
resp. principal).

CLASAMENTUL

1. Prog. Buc. 24 13 6 5 41—15 32
2. Metalul Tîrg. 24 12 5 7 40—32 29
3. Flacăra 24 11 4 9 33—28 26
4. Metalul Buc. 24 9 7 8 26-29 25
5. Portul 24 11 2 11 33—32 24
6. Otelul 24 8 8 8 25—27 ..4
7. Poiana 24 10 4 1G 28—33 24
8. Prog. Br. 24 10 3 11 37—34 23
9. Chimia 24 10 3 li 23—26 23

1G Ceahlăul 24 10 3 11 28-34 23
11 Politehnica 24 9 5 10 25—35 23
12. Dunărea 24 9 5 10 28—39 23
13. Sportul

studențesc 24 8 6 10 36-35 22
14. Metrom 2-1 8 6 10 23—26 22
15 Știința 24 8 5 11 23—26 21
16. Gloria 24 7 6 11 34—42 20

Etapa viitoare : Metrom — Du
nărea, Portul — Progresul Brăila, 
Gloria — Metalul București. Ote
lul — Flacăra, Progresul Bucu
rești — Ceahlăul, Metalul Tirgo- 
viște — Politehnica, Poiana — Sp. 
studențesc, Chimia — Știința.

SERIA A ll-a: Minerul Baia Mare a preluat
conducerea

• DELEANU AUGUSTIN
— Dinamo București (antrenor 

D. Niculae-Nicușor)
— fundaș stingă
— vîrsta : 26 ani
— înălțimea : 1,73 m ; greutatea : 

66 kg
— internațional : 11 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 4 me
ciuri.

• PESCARU NICOLAE
— Steagul roșu Brașov (antrenor 

V. Stănescu)
— mijlocaș dreapta
— vîrsta î 26 ani
— înălțimea : 1,72 m ; greutatea : 

69 kg
— internațional : 1 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : —

• DUMITRACHE FLOREA
— Dinamo București (antrenor 

D. Niculae-Nicușor)
— Înaintaș central stingă
— vîrsta : 22 ani
— Înălțimea t 1,75 m ; greutatea 1 

«4 kg
— internațional : 13 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 5 me
ciuri.

• LUCESCU MIRCEA
— Dinamo București (antrenor 

D. Niculae-Nicușor)
— extremă stingă
— vîrsta : 25 ani
— înălțimea : 1,77 m ; greutatea î 

70 kg
— Internațional : 25 A
— participări la preliminariile 

turneului final C.M. : 6 me
ciuri.

— căpitanul echipei naționale.

— Dinamo București (antrenor 
D. Niculae-Nicușor)

— mijlocaș stingă
— vîrsta : 25 ani
— înălțimea : 1,76 m ; greutatea : 

74 kg
— internațional : 14 A
— participări Ja preliminariile 

turneului final al C.M. : 4 me
ciuri.

• DEMBROVSCHI EMERICH
— Dinamo Bacău (antrenor V. 

Neagu)
— extremă dreapta
— vîrsta : 25 ani
— înălțimea : 1,78 m ; greutatea : 

70 kg
— internațional : 11 A
— participări la preliminariile 

turneului final al C.M. : 6 me
ciuri.

• DOMIDE FLAVIUS
— U.T. Arad (antrenor N. Dumi

trescu)
— înaintaș central dreapta
— vîrsta : 24 ani
— înălțimea : 1,83 m ; greutatea : 

74 kg
— internațional : 6 A
— participări ia preliminariile

turneului final al C.M. : 1
meci.

METALURGISTUL CUGIR 
— C.S.M. REȘIȚA 2—0 
(2—0). Gazdele au jucat 
foarte bine în apărare, 
iar oaspeții au contraatacat 
periculos. Golurile au fost 
realizate de Colnic (min. 20) 
și Tamaș (min. 44). In min. 
70, Tamaș (Metalurgistul) a 
ratat un Hm. Excelent arbi
trajul lui G. Pop — Brașov. 
(M. Vîlceanu, coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
F.LECBROPUTERE CRAIO
VA 5—0 (2-0). Hunedorenii 
au dominat în majoritatea 
timpului. în prima repriză 
oaspeții au practicat un joc 
dur, dar după pauză, în urma 
avertismentului primit, au 
•arătat că știu să joace și fru- 
OȚTfS^-Goliiriie au fost înscrise 
"d»- Pîf'îan' (mm. 42), Lovin 
(min. 44, autogol), Cergo (min. 
59, 73) și Mercea (min. 88). 
Foarte bun arbitrajul tui I. 
Bqroș —. Timișoara. (S. Albu, 
coresp.).

MINERUL ANINA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0). Peste 
4500 de ■ spectatori au asistat 
la' această partidă, termina
tă* cti victoria localnicilor, 
prin -dțdl'ul realizat de Silaghi 
(miri. 72). Ă arbitrat excelent 
F. Coloși — București. (Gh. 
Crăciunel, coresp ).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA SATU MARE 
1—0 (0—0). Sătmărenii au dat 
o replică dîrză studenților, 
au jucat deschis și au avut 
posibilitatea să înscrie prin 
Petz și Boroș. Unicul gol a 
fost marcat de Surdan (min. 
75). Corect arbitrajul lui N. 
Mogoroașe — Craiova. (P. Ar
can, coresp. principal).

C.F.R. ARAD — OLIMPIA 
ORADEA 5—1 (3—1). Arăda- 
nii au jucat bine, finalizînd 
cinci ocazii. Oaspeții au fost 
deficitari în concretizarea ac
țiunilor ofensive. Au înscris l 
Damian (min. 35), Gligor 
(min. 40 și 45), Bermozer 
(min. 70) și Korosi (min. 87), 
respectiv Saeaci (min. 42). C. 
Nițescu — Sibiu a condus 
bine. (Șt. lacob, coresp. prin
cipal).

C.S.M. SIBIU — MINERUL 
BAIA MARE 0—0. Record de 
spectatori (14.000) pe stadio
nul Metalul. Miza partidei 
și-a pus amprenta pe jocul 
ambelor echipe. Sibienii au 
atacat, iar apărarea minerilor 
s-a apărat cu mult calm. In 
min. 83, Donca (Minerul) a 
ratat un 11 m. A arbitrat 
foarte bine Gh. Popovici — 
București— (L Ioncscu, coresp. 

_pripei pal).
CHIMIA RM. VILCEA — 

METALUL TR. SEVERIN 
1—0 (1—0). Joc de slabă fac
tură tehnică, între două echi
pe ieșite din formă. Gazdele 
au reușit totuși să învingă 
datorită dominării dip prima , 
parte, cînd înaintașii localnici 
s-au jucat cu ocaziile de gol. 
A marcat Mihăilescu (min. 
32). Foarte bun arbitrajul lui 
N. Niță — București. (D. Ro- 
șianu, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VAGONUL ARAD 0—0. Timp

de aproape 70 de minute jo
cul s-a desfășurat în terenul 
oaspeților. Această dominare 
a jucătorilor de la Gaz metan 
a fost sterilă, deoarece Înain
tașii au greșit mult. în min. 
80, Pascal (Gaz metan) a scă
pat de sub supravegherea ad
versarilor, însă a ratat ocazia 
de a marca. (Z. Rîșnoveanu, 
coresp.). Etapa viitoare : C.S.M. Reșița — 

Olimpia Oradea, Electropulere — 
Politehnica. Metalul Hunedoara — 
Minerul Anina. C.F.R. Timișoara
— C.S.M. Sibiu, Olimpia Satu 
Mare — Chimia, Metalul Tr. Se
verin — Gaz metan. Metalurgistul
— C.F.R. Arad. Vagonul — Mine
rul Bala Mare.

6. C.S.M. Reșița 24 10 6 8 29-21 26
7. Electroputere

24 11 4 9 27-33 26
8. Vagonul 24 9 7 8 22—21 25
9. Olimpia 

Oradea 24 10 4 10 36-38 24
10. Min. Anina 24 11 1 12 40—33 23
11. C.F.R. Arad 24 9 5 10 33—34 23
12. Met. Huned. 24 9 4 11 26-25 22
13. Metalurg. 24 9 3 12 21-28 21
14 Ga2 metan 24 9 2 13 23-35 20
15. Chimia 24 8 3 13 21-35 19
16. Met. Tr. S. 24 7 2 15 17-39 16

CLASAMENTUL

24 12 5 7 24—12 29
24 11 7 6 24—21 29
24 11 6 7 34-18 28
24 12 3 9 28-26 27
24 11 4 9 43—29 26

1. Min. B. M.
2. C.S.M. Sibiu
3. C.F.R. Tim.
4. Olimpia S.M.
5. Politehnica

rile de mai jos de către doi 
cronicari uimiți de verva și 
imaginația acestui autor care 
se numește lotul național de 
fotbal.

ANGELO NICULESCU i 
„înainte de plecare, un gînd 
pentru spectatorii noștri de 
fotbal, un sfat, dacă mi se 
permite: întotdeauna pe teren 
se întîlnesc două echipe, am
bele pregătite și urmărind, 
deopotrivă, victoria. Victorie 
care nu poate surîde decît 
uneia din ele. Dar nu-1 bla
mați pe cel care și-a apărat 
șansa, așa cum s-a întîmplat 
cu echipa noastră în meciul 
cu Iugoslavia. Chiar și atunci 
cînd veți vedea meciurile 
campionatului mondial la te
levizor...'.

RADUCANU i „Gindul meu 
de acum este pentru amicii 
mei, dintre care mtilți voiau 
ieri, la Baia centrală, să le 
dau măcar un semn că voi 
juca la „mondiale". De alt
fel, în vederea acestui eveni
ment m-am și tuns, mi am 
ras mustața. Numai tovarășul 
profesor tace, așa că acum îi 
arunc ultimul cîrlig t azi, 10 
mai, e ziua mea, împlinesc 
24 de ani !“

ANGELO NICULESCU i 
„Dragă Răducanule, îți urez 
mai multă seriozitate și suc
ces !“

RADUCANU i „Unde am 
dat și unde crapă l"

DELEANU i „Sînt fericit că 
mă voi afla pentru a patra 
oară pe continentul sud-ame- 
rican. Dar ca debutant la un 
C.M.“.

DEMBROVSCHI i „Cineva 
m-a rugat să-i aduc un fir de 
păr de-al lui Bobby Charlton... 
N-aș vrea ca acesta să fie 
singurul dar din Mexic1*.

DAN i „Nici n-aș face de
plasarea dacă n-aș avea trei 
dorințe i în primul rînd, să 
ne calificăm în sferturi din- 
tr-o grupă infernală; în al 
doilea rînd, să nu ratez unica 
ocazie pe care o am de a mă 
înscrie printre marii apără
tori ai fotbalului mondial și, 
în sfîrșît, să-i aduc fetiței 
mele un sombrero, așa cum 
i-am promis înaintea meciu
rilor preliminarii**.

LUCESCU i „Doresc la re
întoarcere o ediție specială a 
„Sportului" și înlocuirea lui... 
Ramsey și Marco !“.

MOCANU i „Mulțumesc plo- 
ieștenilor care m au reperat 
în cele două zile petrecute 
acasă pentru a ml ura drum 
bun și succes echipei".

SATMAREANU i „Dacă îna
inte de C M pe colegul meu 
de post l-au căutat cîțiva su
porteri, eu aș dori ca la în
toarcere, pe aeroportul Oto- 
peni, să ne aștepte o mulțime 
de suporteri, iar mașina lotu
lui să fie nevoită să facă 
cîteva ore pină în centrul 
Bucureștiului. Ce-aș dori să 
realizăm în Mexic 7 O com
portare care să-i ambiționeze 
pe mai tinerii noștri r-pre- 
zentanți, pentru ca cel puțin 
ei să o repete la viitoarea 
ediție a C.M., MCnchen 74*.

LUPESCU i „Nu sîntem vic
time sigure ; venim între pri
mele opt echipe'.

TUDOSE (masorul echi
pei)! „Ca reprezentant al opti
mismului în cadru) lotului, îi 
asigur pe Sătmăreanu și Lu- 
pescu că ne vom califica în 
sferturi de finală, împreună 
cu Brazilia'.

ANGELO NICULESCU i 
„Apropo de ce a zis Tudose, 
redacția v-a rugat să indicați 
și noua cîștigătoare a „Cupei 
Jules Rimet". Propun să-i 
dăm cuvîntul pentru început 
lui Domide, reprezentantul 
actualei noastre campioane 
naționale".

DOMIDE i „Anglia sau Ita
lia".

IVANCESCU i „La fel 1“ 
LUPESCU i „Ttalia".
MOCANU i „Acum, nici un 

pronostic".
DOBRIN i „România".
RADU NUNWEILLERI 

„...Spania I" (probabil că — 
in glumă — Radu se referea 
la viitoarea ediție — n. red.).

DEMBROVSCHI i „Italia*.
RADUCANU i „Oamenii 

meii Anglia sau Italia I*.
DUMITRU i „Anglia sau 

Italia'.
TUFAN i „Italia". 
ADAMACHE i „Suedia".
NEAGU 1 „Uruguay".
GHERGHELI i „Braziliaa
LUCESCU i „Vîrfurile iul

Valcareggi sau tactica iui
Ramsey".

DELEANUi „U.R.S.S. sau

MECIURI AMICALE
RAPID - „U" CLUJ

3-2 (2-1)
Ieri dimineață, pe stadionul 

Giulești, Rapid și „U“ Cluj 
s-au întîlnit într-un joc de 
verificare în vederea partide
lor ce le vor susține miercuri 
și, respectiv, duminică în 
„Cupa României". De fapt, 
sub titulatura de „U" a evo
luat o selecționată a cluburi
lor universitare din Cluj și 
Craiova. Jocul a plăcut mai 
ales în partea a doua, cînd 
studenții au dat o replică mai 
dîrză feroviarilor. în prima 
parte, acțiunile au fost lente, 
cu puține faze la cele două 
porți. Scorul a fost deschis 
de clujeni, în min. 14, prin

Oprea, care a transformat o 
lovitură liberă de la 16 m. 
După patru minute, Petreanu 
a restabilit egalitatea pe ta
bela de nîarcaj, apoi, după 
alte două minute, balonul șu
tat de Codreanu a fost deviat 
în poartă de Pexa. în min. 
68, în plină dominare a Uni
versității, Petreanu a mărit 
avantajul giuleștenilor la 
două goluri. Spre sflrșitul 
meciului, o acțiune ofensivă 
a studenților a fost fructifi
cată de Uifăleanu și astfel 
jocul s-a terminat cu scorul 
de 3—2 în favoarea Rapidu
lui. în prima parte a partidei, 
fundașul Velea, încercînd să 
degajeze balonul printr-o 
„foarfecă", a fost jenat de 
colegul său Fanea și căzînd 
și-a fracturat brațul diept

A S. ARMATA TG. MUREȘ 
— C.F.R. CLUJ 1—0 (0—0)

O partidă utilă de verifi
care pentru ambele echipe. 
Mureșenii au dominat în sia- 
joritatea timpului și au mar
cat unicul gol prin Trăznta, 
în min. 88.

A. Szabo, coresp.

Crișul Oradea — 
U.T.A. 0-4 (0-1)

Oradea, 10 (prin telefon). 
Arădenii au jucat bine, în 
schimb pentru localnici par
tida a însemnat o „corvoadă". 
Golurile au fost marcate de 
Dumitrescu 2, Dembrovschi și 
Schiopu.

V. Sere, coresp.

Anglia".
DUMITRACHE 1 „Italia".
DAN : „Nu simt încă pulsul 

echipelor".
SATMAREANU i „Italia".
ANGELO NICULESCU I 

„Este prematur să dăm un 
pronostic*.

EM. VOGIs i „Problema este 
deschisă. Nu se știe ce sur
prize poate aduce fiecare 
echipă. După un calcul, însă, 
aproximativ, primele șanse 
le au echipele latine".

TUDOSE i „Uruguay sau 
Brazilia".

ANGELO NICULESCU i 
„Celor care au pronosticat 
victoria finală a vreunei echi
pe din grupa de la Guadala
jara, trebuie să Ie reamintesc 
că noi sîntem „cenzura" cam
pioanelor mondiale din serie. 
Și să nu uităm că meciul eu 
Anglia, debutul nostru la 
C.M., constituie cartea cea 
mare".



Sără etape de munte, dar 
obstacole

• Aproape 2 OOO km, 
cu numeroase alte

• Echipa României se află de sâmbătă Ia Praga 
< Băieților noștri Ie este necesară

De sîmbătă la amiază, echipa reprezentativă de ciclism a Româ
niei se află la Praga, orașul din care se va da mline dimi
neață startul în cea de a 23-a ediție a „Cursei Păcii". „Acci

dentul" de ultimă oră — suspendarea lui Vasile Burlacu — a 
slăbit întrucîtva forța team-ului nostru. Totuși, cei 7 tricolori 
— Vasile Teodor, Constantin Grigore, Nicolae Ciumeti, Alexan
dru Sofronie, Nicolae David, Vasile Selejan și Emil Rusu, aflați 
sub conducerea antrenorului Nicolae Voicu — sînt hotăriți să 
transforme această cursă într-o întrecere a consacrării lor in
ternaționale. Rămine de văzut dacă valoarea lor intrinsecă și 
cea a adversarilor le vor permite realizarea acestei dorințe.et adversarilor .le vor permite

Selectionarea 
națională i i.,: D

i în echipa 
a alergătoru

lui Emil Rusu s-a făcut 
forcepsul. Convins de 

talentul său și, într-o oareca
re măsură și de pregătirea pe 
care o posedă la ora actuală, 
biroul federal era însă nede- 
cis în ceea ce privește tăria 
de caracter a dinamovistului. 
Exclus din lot anul trecut 
pentru comportare nesportivă. 
Emil Rusu, unul din marile 
talente ale ciclismului nostru, 
s-a blazat. Rareori el a mai 
făcut dovada calităților de 
grimpeur și atunci parcă nu
mai pentru a demonstra că 
poate, dar că nu dorește să 
se afirme. în sfîrșit, cercul vi
cios a fost spart. Federația a 
fost cea care i-a întins mina 
fostului cîștigător al „Turului 
României". Rămine de văzut 
cum și cit este de dispus 
Emil Rusu să folosească a- 
ceastă favoare.

13 zile de concurs, 
care sînt intercalate 
zile de odihnă, cara- 
„Cursei Păcii" va

CU...

în 
între 
două 
vana 
străbate aproape 2 000 km, 
pe un traseu înscris pe șo
selele dintre Praga și Ber
lin, via Varșovia. Deși nu 
trece prin zone muntoase 
de mare altitudine traseul 
nu este de fel ușor. Pen

performanță 
întrecere ai 
valorii. Exis-

a-

REPREZENTANȚII FEDERAȚIILOR

INTERNATIONALE PLEDEAZĂ

PE SCARA EARGAPENTRU COOPERARE
dar vrea să-și facă as- 
punctul de vedere și să

cutezanța
Dar reușind o 
într-o astfel de 
garanția reală a
tă și un precedent creat: 
lergătorii noștri au ciștigat 
într-o companie la fel de va
loroasă — etape, au cucerit 
de două ori locul II și o dată 
locul III în clasamentul ge
neral final pe națiuni. în anii 
cînd reprezentativa, noastră a 

.performanțe 
valoarea echipei nu era Ci 
mult mai mare, dar cicliști 
de atunci erau mai dîrzi, mai 
hotăriți să nu scape nici un 
prilej să se afirme, mai în
drăzneți. TOCMAI ACESTE 
ATU-URI LE LIPSESC BĂ
IEȚILOR NOȘTRI ASTĂZI.

Așteptăm startul în cea de 
a XXIII-a ediție a 
Păcii" cu speranța că 
această dată cei 7 
vor dovedi mai multă comba
tivitate, inimă de ciclist, cute
zanța de a risca totul pentru 
afirmare. Debarasarea ,de 
conservatorismul generator de 
performanțe modeste le poate 
deschide calea spre culmile 
performanței. Pentru că afir
măm — cu toată răspunderea 
— că în actuala formație a 
României există talente ce 
pot aspira la consacrarea in
ternațională chiar Ia acest ni
vel foarte înalt care este 
„Cursa Păcii".

24 de ore ne mai despart 
de primul start în întrecerea 
ce se desfășoară pe ruta Pra
ga— Varșovia — Berlin. L-am 
dori de bun augur, un înce
put care să scoată ciclismul 
nostru din anonimatul ultimi
lor 6 ani, care să-1 readucă 
pe orbita performanței.

realizarea acestei dorințe.
obținut aceste- 

tru ultima oară el progra
mează etape de peste 170 
km (4) — traseul fiind 
fixat înainte de elaborarea 
hotăririi de limitare a ki
lometrajului, a fost apro
bat în această formă de 
U.C.I. și F.I.A.C. — și eta
pe duble în două zile de 
concurs. Criteriile (Varșo
via și Leipzig) vor fi și 
ele probe la fel de dificile, 
ca și cele două etape con
tratimp individual în plus, 
vremea capricioasă 
pune și ea... bețe în 
temerarilor rutieri.

Ca în fiecare an, 
„Cursa Păcii" constituie 
examen dificil, multilateral, 
de lungă durată, al alergăto
rilor amatori, lin trial pe 
care ii trec cu bine numai 
cei ce posedă talent și o pre
gătire la cel mai înalt nivel. 
Redutabilele formații ale 
R. D. Germane. Cehoslovaciei, 
Uniunii 
Franței, 
dice — 
ța de a 
ga etape 
competiția. Este greu, fără în
doială, ca într-o astfel de 
companie să te afirmi. Este 
greu, nici vorbă, să te inter
ferezi între marile team-uri.

poate 
roate

deci,
un

Sovietice. Belgiei, 
echipele țărilor nor- 
toate vin cu speran- 
se afirma, de a cîști- 

ți — în final —

„Cursei 
de 

tricolori

Hriștache NAUM

STEAUA A DOMINAT AUTORITAR, 
ÎN PRIMA ETAPA

Schimb acerb de lovituri între Vicente Saldivar șl Johnny Fa
mechon, in meciul de la Pallazzo dello Sport din Roma, care 1-a 
consacrat din nou pe mexican campion mondial la pană.

V. SALDIVAR ȘI-A RECIȘTIGAT CENTURA
ROMA, 10. — Boxerul mexican 

Vicente Saldivar a recucerit titlul 
mondial la categoria .pană (pe 
care îl lăsase vacant în anul 
1967), dispunind Ia puncte în 15 
reprize de australianul Johnny 
Famechon. Deși părea dominat 
in tehnică pură, mexicanul a 
condus lupta inteligent, a atacat 
în permanență fără a-și asuma 
prea multe riscuri. Meciul dlspu-

tat la Roma, în fața a 7 090 de 
spectatori, contează ca versiune 
a organizației Consiliului mondial 
al boxului, urmlnd ca Saldivar 
să-1 întllnească pe japonezul 
Sajivo, recunoscut campion mon
dial de W.B.A.

Tot în cadrul galei, Carlo Du
ran I-a învins, in limitele cate
goriei mijlocii, la puncte pe ame
ricanul Hayward.

CONCURSUL DE GIMNASTICĂ
DE LA SOFIA

CLUJ, 10 (prin telefon). Sala 
Armatei din localitate a găzduit 
prima etapă a diviziei naționale 
A de scrimă. întrecerile, de bună 
calitate, au fost dominate — la 
toate probele — de către sportivii 
clubului Steaua.

De notat că componențli loturi
lor reprezentative s-au prezentat 
mulțumitor, atît din punct de 
vedere fizic cît și tehnico-tactic. 
O notă bună pentru Ileana Drâm- 
bă, Olga Orban-Szabo. Ștefan 
Ardeleanu, Iuliu Falb, Mihai Țiu, 
C. Nicolae, I. Budahaziu, A. Pon- 
graț și I. Sepeșiu.

O notă discordantă a creat-o 
sabrerul Dan Irimiciuc, care a 
insultat pe arbitrul principal al 
meciului Steaua — Politehnica 
Iași, motiv pentru care a fost 
eliminat din concurs.

REZULTATE TEHNICE. Floretă 
fete. Steaua : 9—7 cu Universita
tea Buc., 14—2 cu I.E.F.S., 10—6 
cu Progresul, 12—4 cu Farul și 
15—1 cu Medicina Tg. Mureș; 
Universitatea București: 8—8 cu 
I.E.F.S. (49—48), 3—13 cu Progre
sul, 8—8 cu Farul (48—44), 11—5 
cu Medicina Tg. M.; I.E.F.S. : 
2—14 cu Progresul, 8—8 cu Farul 
(44—39), 12—4 cu Medicina Tg. 
M.; Progresul: 12—4 cu Farul, 
13—3 cu Medicina Tg. M.; Farul 
— Medicina Tg. M. 8—8 (43—43 !).

CLASAMENT : 1. Steaua 5 v., 2.

4 v., 3. UniversitateaProgresul
3 v.
Floretă bărbați : Steaua :

9— 7 cu Universitatea Buc., 13—3 
cu I.E.F.S., 15—1 cu Progresul,
10— 6 cu Olimpia Satu Mare, 16—0 
cu C.S.M. Cluj; Universitatea 
Buc.: 10—6 CU I.E.F.S., 8—8 CU 
Progresul (57—58), 9—7 cu Olim
pia, 13—3 cu C.S.M. Cluj; I.E.F.S.:
9— 7 cu Progresul, 8—8 cu Olimpia
(54—59), 14—2 cu C.S.M. Cluj: 
Progresul : 7—9 cu Olimpia, 9—7 
cu C.S.M. Cluj; Olimpia — C.S.M. 
Cluj 15—1. CLASAMENTUL : 1.
Steaua 5 v., 2. Universitatea 3 v„ 
3. Olimpia 3 v. Spadă. Steaua :
11— 5 cu Universitatea Buc., 10—6 
cu Electroputere, 10—6 cu C.S.M. 
Cluj, 10—6 cu Olimpia, 10—6 cu 
Medicina Tg. Mureș; Universita
tea : 10—6 cu Electroputere, 9—7 
cu C.S.M. Cluj, 13—3 cu Olimpia,
10— 6 cu Medicina; Electroputere:
11— 5 CU C.S.M. Cluj, 8—8 (68—60) 
cu Olimpia, 6—10 cu Medicina Tg. 
M.; C.S.M. Cluj : 11—5 cu Olim
pia. 3—13 cu Medicina; Olimpia :
7— 9 cu Medicina. " ”
1. Steaua 5 v„ 2.
4 v., 3. Medicina 
Steaua : 10—6 cu 
11—5 cu Politehnica, 12—4 cu 
I.E.F.S., 11—5 CU Șc. sp. PI., 13—3 
cu Tractorul Bv.; Universitatea :
8— 8 (60—62) cu Politehnica, 8—8 
(62—59) cu I.E.F.S., 11—5 CU Șc.

sp., 10—6 cu Tractorul ; Politeh
nica : 12—4 cu I.E.F.S., 
Șc. sp., 11—5 cu
1. E.F.S. : 8—8 (65—61)
11—5 cu Tractorul; 
Tractorul 7—9.

CLASAMENTUL :
2. Politehnica 4 v., 
tea 3 v.

V. MOREA șl
corespondenți

9—7 CU 
Tractorul; 

cu Șc. sp., 
Șc. sp. —

Steaua 5 v„1.
3. Untversita-

M. RADU,

SOFIA, 10 (prin telefon, do 
Ia corespondentul nostru). 
Timp de 3 zile în localitate 
s-a desfășurat cea de-a 3-a 
ediție a concursului interna
țional de gimnastică, organi
zat de federația bulgară de 
specialitate. Au participat 
sportivi din Iugoslavia, Polo
nia, România, R.D.G., Unga
ria și Bulgaria. Fentru acest 
concurs au făcut deplasarea 
și două tinere gimnaste din 
România : Marcela Păunescu 
și Hildegard Schmidt. La în
treceri s-a prezentat însă 
numai Păunescu, Schmidt 
accidentîndu-se la antrena
mentul de acomodare.

întrecerile feminine s-au

desfășurat sub semnul dispu
tei dîrze dintre gimnastele 
din Bulgaria și cele din 
R.D.G. Pe primul loc s-a cla
sat R. Schmeiser (R.D.G.) cu 
73,70 p, urmată de V. Parșe- 
va (Bulgaria) 73,40 și E. To- 
dorova (Bulgaria) 72,55.

M. Păunescu a avut o com
portare mai bună la exerciții
le libere, dar la „impuse" a 
căzut la bîrnă și la paralele 
ocupînd locul 13 cu 67,30 p.

La băieți, iugoslavii I. Brod- 
nic și M. Vratic au ocupat 
primele două locuri cu 112 
și, respectiv, 110 puncte. Pe 
locul III s-a clasat G. Radev 
(Bulgaria) cu 110,55 p.

Toma HRISTOV

I. TIRIAC COMENTEAZĂ DEBUTUL ROMÂNIEI
(4-1 LA TEHERAN) ÎN „CUPA DAVIS“ 1970

CLASAMENT: 
Universitatea 

3 v. Sabie. 
Universitatea, 

12—4

LA PITEȘTI: 40 000 
DE SPECTATORI LA MOTO

O convorbire telefonică 
avută cu hotelul Mar- 
lik din Teheran, reșe

dința pentru ultimele zile a 
tenismanilor români, ne-a 
pus în legătură cu maestrul 
emerit al sportului Ion Ti
riac. Iată cum comentează 
„veteranul" reprezentativei 
de tenis a țării, întîlnirea 
ciștigată în fața Iranului cu 
4—1, in primul tur al „Cu
pei Davis":

PITEȘTI, 10 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Capul 
de afiș al agendei sportive 
piteștene — neobișnuit de în
cărcată duminică în eveni
mente — l-a constituit al doi
lea concurs republican de vi
teză organizat de consiliul 
sindical municipal și A. S. 
Progresul din Pitești. între
cerea celor peste 50 de aler
gători din București, Ploiești, 
Cîmpina, Buzău. Reșița, Lu
goj, Cîmpulung Muscel și o- 
rașul gazdă, a atras mai mult 
de 40 000 de spectatori. Tra
seul, bine ales, le-a oferit 
celor prezenți condiții exce
lente de vizionare, ei puțind 
urmări aproape în întregime 
pasionantele curse, ale că
ror animatori principali au 
fost cunoscuții motocicliști 
FI. Ștefan, A. Schuller, T. 
Popa, V. Sabo, Al. Ionescu, 
cuplul M. Dănescu -f- N. Di- 
țescu. Aceștia și-au onorat 
cărțile de vizită, încîntînd 
prin curaj și îndemînare. De 
asemenea, majoritatea con- 
curenților au arătat că au fo
losit din plin vacanța dintre 
două sezoane, pregătindu-și

minuțios mașinile pentru con
curs. O surpriză plăcută a 
oferit maestrul sportului 
Traian Macarie, care a luat 
startul, la categoria 175 cmc, 
pe 
tor 
tie 
gat 
tegorică.

Clasamentele: motorete
Carpați: 1. Tr. Macarie (Me
talul Buc.), 2. G. Schonstein 
(C.S.M. Reșița), 3. N. Dines- 
cu (Energ. Cîmpina) ; 125
cmc : 1. A. Schuller (Steaua),
2. T. Popa (Metalul Buc.), 3. 
M. Wetzler (C.S.M. Reșița) ; 
175 cmc : 1. Tr, Macarie, 2. 
FI. Ștefan (Locomotiva Plo
iești), 3. V. Milea (Muscelul 
Cîmpulung) ; 250 cmc : 1. V. 
Sabo (Steaua), 2. Al. Ionescu 
(Steaua), 3. N. Aslan (Pro
gresul Pitești) ; 350 cmc : 1. 
V. Sabo, 2. FI. Ștefan, 3. N. 
Fuicu (C.S.M. Reșița) ; ataș : 
1. M. Dănescu -f- N. Dițescu 
(Steaua), 2. T. Rijoc + St. 
Titrica (Locomotiva Ploiești),
3. M. Sandu + T. Marin 
(Progresul Pitești).

o motocicletă avînd mo
de concepție și construc- 
proprie. Macarie a cîști- 
cursa într-o manieră ca-

„Nu putem fi decît mulțu
miți de startul luat în a 59-a 
ediție a întrecerilor pentru Sa- 
latieră. E drept, calificarea în 
turul 'doi nu a fost obținută a- 
tît de ușor, dovadă că am lă
sat un punct adversarilor noș
tri, iar pe parcursul primelor 
patru partide, le-am cedat un 
total de patru seturi. Firește, 
cei doi frați Taghi și Hussein 
Akbari, jucători redutabili pe 
care-i cunoșteam din anii tre- 
cuți, cînd ne-am întîlnit cu ei 
în India, ne-au dat o replică pu
ternică. A trebuit să jucăm 
foarte atent, mal ales în fața 
primului, bun tactician, animat 
de o 
tase, 
decît 
și 59
mai mult de furcă. Dar să nu 
uităm că era meciul inaugural 
și Ilie s-a arătat destul de 
neacomodat cu condițiile de 
joc de aci. Regret, de aseme
nea, că 
tima zi, 
șansele 
Akbari.

mare dîrzenie. Ilie Năs
care nu l-a putut depăși 
la capătul a cinci seturi 
de ghemuri, a avut cel

Tr. IOANIȚESCU

După etapa braziliană a Raliului Londra—Mexio

RENE TRAUTMANN DETRONAT
DE FINLANDEZUL H. MIKKOLA

LONDRA, 10.— Potrivit ști
rilor primite la redacția ziaru
lui „Daily Mirror" (organizato
rul raliului automobilistic Lon
dra — Ciudad 
după proba 
viteză de Ia 
clasament pe 
a trecut finlandezul Hannu 
Mikkola (Ford Escort), urmat 
de fostul lider, francezul Rene 
Trautmann, pe Citroen. Favo
ritul principal, Rauno Altonen 
(Finlanda), a urcat pe locul 8, 
iar cunoscutul fotbalist englez 
Jimmy Greaves, care , pilotează 
un Ford Escort, se află pe lo
cul 10.

Șoselele, greu practicabile ale 
traseului sud-american au pro
vocat 9 abandonuri în mal pu
țin de 24 de ore. Un incident 
neprevăzut s-a întâmplat la ie
șirea din Sao Paulo: automo-

de Mexico), 
specială 

Parana, 
primul

de 
in 

Ioc

bilul Peugeot 504, condus 
argentinianul Esteguy, 
ciocnit cu o vacă... Echipajul 
argentinian a putut continua 
cursa după repararea radiato
rului.

Corespondenții de presă no
tează sosirea la Sao Paulo a 
prințului de Kent, care parti
cipă la raliu pe un automobil 
„Austin Maxi", împreună cu 
căpitanul G. Thompson. In a- 
propiere de frontiera urugua
yană, însă, mașina lor s-a ac
cidentat grav.

de 
s-a

eu avînd febră în ul- 
n-am putut să-mi apăr 
și în fața lui Taghi

ION Ț1RIAG
Cu tot respectul datorat în

vinșilor noștri, trebuie să pre
cizez că în cele trei zile de 
întreceri, la Teheran, am avut

ți alți adversari redutabili. In 
primul rînd, ne-a deranjat vi
zibil altitudinea (n.n. capitala 
Iranului se află la înălțimea 
de 1124 m). Apoi, cît am stat 
aci, a bătut în permanență un 
vînt foarte puternic, în rafale, 
semănînd foarte bine cu o vi
jelie. In aceste condiții, min
gile Slazenger, mai ușoare, cu 
care am jucat, au luat traiec
torii de zbor adesea derutante, 
neobișnuite pentru noi. Am fost 
destul de îngrijorați de toate 
acestea, nu atît în ce privește 
rezultatul final al întâlnirii, 
pentru care n-am fi precupețit 
nici un efort, ci și pentru for
ma noastră viitoare. Iată de 
ce, am preferat să nu ne an
trenăm aproape deloc pe tere
nurile stadionului Amjadi, alt
fel foarte bine amenajate și 
cochete.

Aflu că în turul următor ju
căm cu echipa Greciei, la 
București. Va fi o plăcută re
vedere pentru noi cu jucătorii 
eleni, în special cu vechiul 
meu coleg de întreceri Nlkos 
Kalogheropoulos. Dintre cele
lalte meciuri ale primului tur, 
m-a impresionat în mod deose
bit victoria Spaniei asupra Su
ediei, la Stockholm. Echipa lui 
Santana e în formă, fără în
doială. Dacă ajungem să jucăm 
cu spaniolii, vom avea un meci 
greu.

De la Teheran plecăm la 
Bruxelles, pentru a parti
cipa la campionatele inter
naționale „open" ale Bel
giei. Apoi venim in (ari, 
pentru meciul cu Grecia, 
care — după cîte știu — se 
joacă peste două stăptă- 
mîni. La revedere!"

Orașul de pe Amstel, a- 
ceastă Veneție a nordu
lui brăzdată de canale 

și înnobilată de imense pajiști 
pe care olandezii iși fac siesta 
în voie, fără reticențe și fara 
falsă pudoare, orașul acesta ar 
putea părea liniștit daca ar ti 
numai gazda membrilor C.I.O., 
doar cîțiva peste 70. Dar nu 
e numai atît. Cu un autocar 
întreg au sosit materialele de 
publicitate și încîntățoarele 
stewardese ale candidatei Mos
cova. Concurentul Montreal a 
deplasat o delegație de 40 de 
persoane în frunte cu primarul 
Jean Drapeau (autorul celebrei 
chemări la „Pace olimpică 
dinaintea Jocurilor de la Gre: 
noble), incluzînd bancheri și 
industriași de faimă, în: in
tenția de a convinge C.l.d. 
de seriozitatea candidaturii. 
La hotelul Hilton a poposit 
proaspătul președinte al Comi
tetului Olimpic din Statele 
Unite, fermierul Clifford Buck, 
plin de îngrijorare față de du
bla candidatură yankee (Los 
Angeles și Denver).

In localul turistic Miranda, 
din suburbia lacustră Oudker- 
ken, editorul vestgerman Peter 
Niemann iși întreține partene
rii despre ineditul volum al 
medaliaților olimpici pe care 
vrea să-1 publice printr-un 
sistem original de pretipărire a 
doua zi după încheierea jocu
rilor de Ia MBnchen, în ori- 
cite limbi ale lumii. Claustrat 
voluntar in apartamentul de la 
Esso-Motor Hotel, severul pre
ședinte al C.I.O., Avery Brun
dage, dă un interviu televiziu
nii olandeze.

Și asta încă nu e totul. Re
prezentanții federațiilor inter
naționale — foarte activi în ul
tima vreme — și-au stabilit 
cartierul general la hotelul 
Apollo de unde continuă acți
uni energic revendicative pri
vind DREPTURILE LOR DE A 
DECIDE, NU IN PROBLEME 
OLIMPICE, CI IN CELE RE
FERITOARE LA SPORTUL 
DE PERFORMANȚĂ. Reunite 
într-o adunare generală, fede
rațiile internaționale și-au asi
gurat, astfel, statutul unei or
ganizații puternice ce nu do
rește să amenințe autoritatea 
Comitetului Olimpic Interna

țional 
cultat 
impună cooperarea tuturor orga
nismelor sportului mondial 
printre care sînt evocate, in 
primul rînd. Adunarea generală 
permanentă a Comitetelor na
ționale olimpice și Consiliul 
Internațional pentru Educație 
Fizică și Sport de pe lingă 
UNESCO. în acest scop FE
DERAȚIILE INTERNAȚIONA
LE SUSȚIN, CU TĂRIE, ȚI
NEREA PROIECTATULUI
CONGRES OLIMPIC DE LA 
SOFIA IN 1971 ȘI SE OPUN 
AMÎNĂRII ]------------ —
C.I.O.

Federațiile 
reunite, aduc 
mai realist in 
tivă mondială 
firesc, și expresia

PROIECTATULUI

PROPUSE DE
internaționale 

un suflu ceva 
mișcarea spor- 

dar, tot atît de 
____ , . 'i propriilor 
lor interese. Ele se opun, de 
exemplu, cu fermitate redu
cerii de Ia 16 la 8 a finalis
telor din turneele olimpice ajo 
sporturilor de echipă 
PUN INTRAREA 
CLETEI IN LOCUL 
LA PENTATLON 
sau fac demersuri 
Asociația internațională a com
paniilor de aviație (I.A.T.A.) 
pentru ca SPORTIVII SA BE
NEFICIEZE DE REDUCERI 
LA TRANSPORTURILE AE
RIENE.

Tn problema amatorismului, 
SINGURA FEDERAȚIE INTER
NAȚIONALA CARE FACE O- 
BIECȚII LA NOUL PROIECT 
DE STATUT ESTE FORULSU
PREM AL FOTBALULUI 
(F.I.F.A.). Președintele Stanley 
Rous consideră că amatorii pot 
juca fotbal în aceleași echipe 
cu profesioniștii fără să-și 
piardă calitatea amatoare dacă 
acceptăm că problema amato
rismului este o chestiune indi
viduală și nu colectivă. Pentru 
a veni în întimpinarea acestei 
cerințe, autorii proiectului no
ului statut au specificat că nu 
poate fi incriminat decit acel 
sportiv (respectiv 
care este profesionist 
și-a declarat intenția 
veni profesionist.

La Amsterdam, în marea bă. 
tălie, jocurile de cuvinte — 
sau pentru cuvinte — conți- 
nuă.

dar PRO- 
MOTOCI- 
CALULUI 
MODERN 
pe lingă

fotbalist) 
sau care 
de a de-

REZULTAT VALOROS Al TOTBALIȘTILOR

DE EA STEAUA: 1-E CU O SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ

BULGARA
Fotbaliștii militari, aflați în 

turneu in Bulgaria, au susținut 
un meci la Velingrad în com
pania unei selecționate divi
zionare, din care au făcut 
parte cîțiva cunoscuți interna
ționali bulgari (Jecev, Davidov, 
Gaganelov, Mitkov, Dermend- 
jiev), obținînd un valoros re-

zultat de egalitate : 1—1
(1—1). Golurile au fost mar
cate de Mitkov în min. 5 pen
tru echipa bulgară și de Ne
grea în min. 26 — din lovitură 

Steaua, 
militari 
echipa

grea în min. 26 — din 
liberă — pentru 
Miercuri, fotbaliștii 
joacă la Pernik cu ec 
Krakra din prima divizie.

La Vrnjacka Banja

REMIZĂ IN PARTIDA POLIHRONIADE—BAUMSTARCK
BELGRAD, 10 (Agerpres). — 

O singură partidă s-a termi
nat în penultima rundă a tur
neului zonal feminin de șah 
de la Vrnjacka Banja. Este 
vorba de partida dintre re
prezentantele României, Elisa- 
beta Polihroniade și Gertrude 
Baumstarck. încheiată remiză 
Ia mutarea 14. Cu aceasta, 
Baumstarck și-a încheiat toate 
partidele, menținîndu-se deo-

camdată în fruntea clasamen
tului cu 9’/2 puncte. Este ur
mată de Rujița Jovanovici — 
8% (1) P> Polihroniade — 8*/i 
p, Ivanka — 7% (2) p, Katia 
Jovanovici 7 (2) p. Ultima run
dă — în care Polihroniade în- 
tîlnește pe britanica Dobson — 
se va juca după desfășurarea 
partidelor întrerupte.

La Lisabona, echipa Italiei 
a dispus de Portugalia cu 
2—1 (1—0). Riva a marcat 
cele două goluri ale oaspeți
lor, iar Cuelfo a înscris 
punctul de onoare ale gazde
lor.

Echipa Belgiei a sosit tn Mexic. 
De la Ciudad de Mexico 
volll roșii" 
mul la Puebla, unde iși 
definitiva 
turneului

_,dla- 
șl-au continuat dru- 

‘ vor
pregătirile în ’ vederea 
final.

ROMÂNIA iNTiLNEȘTE GRECIA
START IN CEL

DE AL Vl-Iea

ULTIMELE PREGĂTIRI 
PENTRU C.M.

drum spre Mexic, echipaîn - .
Cehoslovaciei a susținut, In de
plasare, un meci cu reprezenta
tiva Luxemburgului. Au cîștlgat 
fotbaliștii cehoslovaci cu 1—0 
(1—0) prin golul marcat de Jur- 
kanln (mln. 4).

Reprezentativa Bulgariei a jucat 
la Plovdiv cu formația ceho
slovacă Union Teplice. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 4—2 
(1—0) în favoarea echipei bul
gare. Au marcat pentru Învingă
tori Bonev (2), Nlkodlmov șl 
Jecev.

11-LE LUI 
„EL MUNDIAL ’70“

final din Mexic nici nu

ÎN TURUL II AL rrCUPEI DAVIS" C.M. DE BASCHET

în Republica Sud-Africană
JOHANNESBURG 10 (Agerpres). 

— Pentru prima oară, în Repu
blica Sud-Africană a fost dezvă
luit un caz de utilizare a dopin
gului. Astfel, cu prilejul campio
natelor naționale de ciclism des
fășurate la Port Elizabeth, patru 
concurențl au fost descoperlțl la 
analiza antl-doping cu probele 
pozitive. Recunosclnd că au fo
losit medicamente stimulatoare 
interzise, ei au fost suspendați, 
conform regulamentului U.C.I., 

pe timp de o lună de zile.

Cu această săritură acrobatică, Uwe Seeler a trimis balonul tn 
plasa porții nord-irlandezilor, deschiztnd scorul In partida ctștlgatA 
«Îmbăta cu 2—1, destul de greu, de reprezentativa R.F. a Germaniei.

Turneul ____ _________  _
a început și specialiștii britanici, 
ajutați de un computer, au de
semnat „unsprezecele" tip al 
celei de-a 9-a ediții a „Cupei 
Jules Rimet". Iată-1 : Banks (An
glia) — Vogts (R.F.G.), Șesternev 
(U.R.S.S.), Moore (Anglia), Fac- 
chetti (Italia) — Peters (Anglia), 
Rocha (Uruguay) — Riva (Italia), 
Tostao (Brazilia), Pele (Brazilia), 
Prati (Italia). (N. R. Nu se știe 
însă cîțl dintre aceștia vor juca 
în echipele lor..,).

IN „CUPA CAMPIONILOR 
AMERICII DE SUD“

La Santiago, Universldad Chile 
a dispus cu 1—0 (0—0) de forma
ția uruguayană Penarol Monte
video, iar la Buenos Aires echipa 
Estudîantes a Întrecut cu scorul 
de 1—0 ‘
Plata.

In cursul zilei de ieri 
încheiat alte întîlniri 
„Cupa Davis“. La Atena, re
prezentativa Greciei a dispus 
de cea a Olandei cu 4—1, ca- 
lificîndu-se pentru jocul din 
turul următor cu echipa țării 
noastre. In ultimele partide, 
Gavrilidis a dispus de Soeters 
cu 6—3, 6—4, 6—2, iar Kalo
gheropoulos l-a învins peNor- 
dijk cu 6—1, 6—2, 6—4. Alte 
rezultate : Iugoslavia — Polo
nia 3—2, Franța — Elveția

s-au 
din

3—1, Spania — Suedia 4—0, 
Bulgaria — Turcia 
U.R.S.S. — Ungaria 
R.F.G. — Danemarca 4—1.

în turul doi al zonei euro
pene, grupa A, se vor intilni: 
România — Grecia, Iugosla
via — Irlanda, Austria — 
Franța. Spania — Bulgaria.

Tenismanii mexicani conduc 
cu 2—1 în meciul Mexic — 
Noua Zeelandă (zona ameri
cană). la Ciudad de Mexico.

5—0,
3—2,

Ieri au început în trei orașe 
din Iugoslavia întrecerile celui 
de al Vl-lea campionat mon
dial de baschet masculin. Tn 
prima partidă desfășurată la 
Sarajevo (grupa A), Ceho
slovacia a întrecut Australia 
cu 94—70 (50—37). La ora în
chiderii ediției celelalte me
ciuri sînt în curs de desfășu
rare.

(1—0) formația River

ȘTIRI, REZULTATE

San Sebastian s-au în-• La C“ ___ ...
tîlnlt în meci amical selecționa
tele de tineret ale Spaniei șl Fran
ței. Spaniolii au obținut victoria CU 3—1 (2—0).
• în cadrul turneului anglo- 

ltallan : Middlesbrough — Lane- 
rossl Vicenza 2—0; West Brom
wich Albion — A.S. Roma 4—0.
• După o criză trecătoare, fot

balul cunoaște In Italia o creștere 
a popularității. Anul acesta au 
fost înregistrați la meciurile cam
pionatului național 4 milioane șl 
jumătate de spectatori, cu circa 
180 000 mai mult decît anul tre
cut.
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In concursul de atletism de la 
Formia (Italia), francezul Fran
cois Tracanelll a stabilit cea mai 
bună performanță europeană de 
juniori la prăjină cu o săritură 
de 5,10 m. Pe locul secund — 
campionul greo Papanicolau cu 
5,00 m.

glanul Grosiera, conduce spanio
lul Tamames, urmat la numai 
3 sec. de compatriotul său Lașa

Semifinalele turneului de tenis de 
la Atlanta (Georgia) : Ralston — 
Rosewall 9—7, 6—3 ; Okker —
Newcombe 2—6, 10—8, 6—1.

vlctorie-fulger, dlspuntnd la Bue
nos Aires prin k. o. tn rundul 1 
de mexicanul Ramos.

La Eugene (Oregon), sprinterul 
american Willie Turner a fost 
cronometrat pe 100 yarzl în 9,3, 
Iar pe 220 yarzl in 20,7. Proba 
de săritură în înălțime a revenit 
iul John Radetlch — 2,1« m.

In turul ciclist al Spaniei, după 
•tapa a XVI-a clștlgat* d* bel-

Echipa de polo a Olandei a 
tlgat turneul Internațional 
fășurat la Utrecht. Rezultate 
nice : R.F.G. — Suedia 2—1 ; 
Spania — Olanda 3—2 ;------
Spania 3—2 ; Olanda - 
4—2 ; C„___
landa — R.F.G. 6—5 _______
vest-germani au condus cu 5—3)■
Boxerul argentinian Oscar „Rin- 
go" Bonavena a obținut o noul

ctș- 
des- 
teh-

R.F.G.— 
i a—z ; vianaa — Suedia 
Spania — Suedia 3—3 ; O- 

(jucătoril

Cel de al 28-lea Mare Premiu al 
Monaco (formula 1) a 
automobilistului austriac 
Rindt, pe Lotus, care a 
251,600 km In lh 54:36,6, 
die orară 131,716 km — 
cord. Pe locul doi s-a clasat 
Jack Brabham, pe Brabham, in 
lh 54:59,7. Urmează, in ordine: 
Henri Pescarolo (Matra Slmca), 
Denis Hulme (McLaren), Graham 
H1U (Lotus). în clasamentul cam
pionatului mondial» J. Brabham 
(18 p) trece din nou tn frunte, 
urmat de Jackie Stewart (13 p).

revenit 
Jochen 
parcurs 
cu me- 
nou re-
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