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BUCUREȘTI-GUADALAJARA
Șl MAREA CURSĂ A ÎNCEPUT.,.

Oră matinală, ieri, ,1a ae
roportul București-Otopeni. 
Duminică — după cum am 
spus-o în ultimul reportaj 
de la Centrul „23 August" — 
ne aflasem parcă într-un mic 
port înaintea ridicării anco
rei ; acum, ambianța este 
mult modificată, cîștigînd în 
proporții, interes și... semni
ficații. Noua construcție, im
punătoarea aerogară, este 
populată de numeroși bucu- 
reșteni — rude, suporteri, 
prieteni — veniți să-i con
ducă pe tricolori care, peste 
puține minute, se vor lansa 
într-o lungă călătorie trans
oceanică, pe ruta București — 
Bruxelles — Montreal — 
New York — Mexico City — 
Guadalajara...

Guadalajara... Cît de des 
■— și, parcă, încercați de un 
fior — i-am rostit numele 
acestui oraș intrat pentru 
noi în legendă din clipa în 
care inocenta Monica Maria 
Canedo a tras bilețelul cu 
România... Și acum, nu mîi- 
ne-poimîine, va fi, în sfîrșit, 
descoperit de către „conchis
tadorii" Iui Angelo Nicules- 
cu și Vogi.

Dar, iată, sosește autobu
zul cu fotbaliștii români. în
tr-o clipă, mulțimea a și e- 
fectuat operațiunea împresu- 
rării, alcătuind, apoi docilă, 
culoar viu pentru Dan, Gher- 
gheli, Lucescu, Răducanu, 
Dinu, Adamache, Ivăncescu, 
Pescaru, Deleanu, Lupescu, 
Dumitrache, Mocanu, Dem- 
brovschi, Radu Nunweiller, 
Dobrin, Dumitru, Tufan, 
Neagu și Sătmăreanu, cobo- 
rîți, în această ordine, și 
gratulați, fiecare, cu ropote 
de aplauze, ritmate, precum 
și cu scurte „texte", impro
vizate ad-hoc : „Bineee Dă- 
nuț, vezi, ia-I aproape pe

mai dă-i
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îi 
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Pele.„“ „Incurcă-i tu, Dobri- 
ne, cu driblingul tău..." „Ăi 
grijă, Florică, (n.n. este vorba 
de Dumitrache), 
citeva boabe lui Banks'*.

...Pînă cînd spațiosul și 
legantul hol al aerogării 
„înghite" pe toți. Preț 
aproximativ o jumătate 
oră, tricolorii suportă cu stoi
cism necruțătorul presing, 
declanșat simultan, pe mai 
multe fronturi, de ziariști, fo
toreporteri, amatori de auto
grafe... Mircea Lucescu se 
descurcă mult mai greu ca 
în teren, trebuind să semne
ze, „în regim de viteză", pen

tru unii dintre lucrătorii ae
roportului : Ștefan Duță, pic
tor de filme,' Ion Ispas, tîm- 
plar, Ion Constantinciu, zu
grav, Teodor Ivan, tîmplar, 
și Constantin Țugui, electri
cian. Cînd un confrate în
cearcă să-l smulgă pe Mir
cea Lucescu din „cercul 
foc", electricianul Țugui 
explică : „Am 
schimbul de 
rămas citeva 
plus, pentru

de
se 
în 

am
lucrat 

noapte și 
ceasuri bune in 
a putea să Ie

G. NICOLAESCU
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Marți 12 mai 1970
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Autobuzul tricolorilor împresurat într-o clipă de | 
armata sufletiștilor I
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„Incurcă-i tu, Dobrine, cu driblingul tău...“

Cu citeva ore în plus peste schimbul de noapte
JJ Dinule, dragul mamii, fă-ne și nouă un semn prin... televizor”

Optimismul șansonetistului Const. Drăghici
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DUPĂ FINALELE DE LA BRAȘOV

personali tă- 
de mare strălu- 

ale soceerului 
francez a fost — și 
rămîne — Raymond Kopa, 
considerat chiar, de către 
unii, cel mai mare fotbalist 
francez din toate timpurile. 

Copil de miner, miner 
el însuși în tinerețe, Ko
pa a cîștigat un concurs 
al „tînărului fotbalist", în 
urma căruia a ajuns la cu
noscuta echipă S.C.O. An
ger. După două sezoane, 
s-a transferat la cel mai 
glorios club francez de du
pă război, la Reims, cu 
care a cîștigat campionate 
și cupe ale Franței, fiind 
și selecționat în „ll“-le 
reprezentativ.

Kopa a participat la 4 
finale ale „Cupei campio
nilor europeni”, prima ju- 
cind-o la Reims, următoa
rele trei la Real Madrid, 
unde a fost transferat în 
urma unor îndelungate tra
tative purtate de către clu
bul madrilen, al cărui 
conducător, Bernabeu, voia 
neapărat sâ-1 aibă în con
stelația marilor sale 
(Di Stefano, Gento, 
maria, Fușkaș etc.) 
Kopa.

Subliniind atuul 
al lui Kopa 
tea driblingului —, vom
aminti reușita marelui a- 
tacant francez la C.M. din 
Suedia, unde, împreună cu 
Fontaine, s-a impus cu 
autoritate.

O săptămînă extrem de a- 
gitată, de emoții, de speranțe, 
au petrecut cei 115 boxeri ju
niori,la Brașov, unde —după 
cum se știe s-au disputat fi
nalele campionatelor naționa
le. Campionii, în marea lor 
majoritate, au plecat luni în 
R.D. Germană. Ceilalți boxeri, 
dar mai cu seamă antrenorii 
lor, fac acum bilanțul unui 
an de muncă.

Recentele confruntări de la 
Brașov, urmărite de la o zi 
la alta cu tot mai mare inte
res de amatorii boxului (o do
vadă că și în acest oraș, dacă 
s-ar organiza reuniuni atrac
tive, pugilismul și-ar atrage 
prieteni statornici) ne-au pri
lejuit constatări interesante, 
care nu pot decît să bucure. 
Cu mici excepții,tinerii pugi- 
liști angajați în luptă pentru 
titluri, au demonstrat cunoș
tințe tehnice și tactice sur-

prinzător de avansate pentru 
vîrsta lor. Se pare că antre
norii dau o atenție din ce în 
ce mai mare muncii cu junio
rii, muncă ce le oferă mult 
mai multe satisfacții decît în 
pregătirea seniorilor. Puștii, 
susțin ei, sînt mai cuminți, 
mai receptivi, mai dornici de 
afirmare.

N-am făcut un clasament 
al celor mai merituoși boxeri 
prezenți pe ringul din sala 
Tractorul, dar revăzînd acum 
programul reuniunilor și dis- 
cutînd cu mulți oameni com- 
petenți în materie, prezenți 
la Brașov, acordăm votul nos
tru, cu toată încrederea, în 
primul rînd, tînărului Gheor- 
ghe Ciochină, 
și pregătit 
Bobinaru. 
cută cu i 
mă variată 
tehnice, manifestă o siguran-

descoperit 
: de maestrul
Brăileanul exe- 
măiestrie o ga- 

de procedee

vedete 
Santa- 
Și pe

major 
virtuozita-

BOXERII

Ciochinăcampion al 
(dreapta) în

categoria 
buzoianul

țării la 
meciul cu

pană,
C. Dumitrescu

IN R.D.

ță proprie doar boxerilor cu 
mare experiență, are un 
punch de temut și știe să se 
blocheze aproape perfect. 
Este, după părerea noastră 
un mare talent, care alături 
de alți finaliști brăileni (în
vingători sau învinși), cum 
sînt S. Cuțov, Butișagă, Da- 
finoiu, au făcut cinste acees- 
tui vechi centru pugilistic al 
țării.

Finalele de la Brașov au 
prilejuit și alte constatări îm
bucurătoare. Dacă boxerii din 
Capitală și cei din Cluj erau 
cunoscuți și apreciați, în 
schimb asaltul hotărît al u- 
nor centre care pînă nu de 
mult se zbăteau în anonimat, 
a produs o mare surpriză. O- 
rașul Piatra Neamț, de pildă, 
a avut pentru prima oară în 
istoria campionatelor noastre 
doi finaliști (Gh. Matache și 
C. Maxim); Bacăul a furni-

Romeo CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a I a)

ECHIPA DE HANDBAL
ZILELE FESTIVE" ALE

La Regensburg (R.F. a Ger
maniei) se desfășoară „Zilele 
festive" ale acestui oraș, mar
cate prin organizarea a mari

JUNIORI

GERMANA
a părăsit Capi-

Foto i VI, VARVAȚCHI, Brașov

Ieri dimineață 
tata, cu destinația Magdeburg, re
prezentativa de box — juniori a 
României, care va participa la un 
turneu, între 14 și 13 mal. Au fă
cut deplasarea boxerii D. Condu- 
rat. C. loniță, A. Moraru, Gh. 
Ciochină, C. Hoduț, S. Milialcca, 
FI. Oprea, Șt. Florea. I. Paras- 
chlv, M. Banu șl l. Rulcu. Echipa 
este însoțită de Gh. Ion (conducă
tor), șt. lordache șl I. Dumitru 
(antrenori) și de D. Dlmulescu 
(arbitru).

Ultimele momente pe pămînt romanesc. De pe 
scara avionului, care ne va purta speranțele 
tn țara aztecilor, Dumitrache, Dembrovschi și 
Lucescu salută încă o dată mulțimea. Drum 

bun, băieți!
Fotografii de Theo MACARSCI1I

D e cîțiva ani, în programul 
concursurilor republicane de 
motocros figurează și o pro
bă rezervată tineretului. în 
lupta cu dificultățile terenu
lui — nu puține — tinerii a- 
au lăsat să se întrevadă ca- 
viitori performeri. Dar tocmai

lergători 
lități de 
în perioada cînd elanurile elementelor 
de perspectivă trebuiau stimulate., cînd 
fiecare își dorea talentul în creștere și 
continuă perfecționare, întrecerile ti
nerilor motocrosișli și-au pierdui din 
strălucire, fazele de mare curaj și în- 
demînare au pălit, disputele rezumîn- 
du-se doar la o luptă dramatică pen
tru fiecare metru smuls motociclelei 
obosite. Handicapurile produse de nu
meroasele defecțiuni termice i-au obli
gat pe concurenți să-și afirme mai 
mult calitatea de buni mecanici, ei 
neputînd acționa în plenitudinea tutu
ror forțelor. în ultima vreme, din cauza 
lipsei acute de piese de schimb și a 
unor motoare necorespunzătoare, spor
tivi pe care îi remarcasem pentru fru
moasele lor aptitudini, i-am reintîlnit 
cu mirare printre... spectatori, motivînd 
că nu au mașini de concurs. S-a ajuns 
chiar să numărăm pe degetele unei 
singure mîini parlicipanții la proba ti
neretului, aslfel că s-a creat impresia 
că sportivii fruntași de astăzi nu vor 
mai avea urmași

Se discută foarte mult despre cău
tările materiale necesare redresării mo- 
tociclismului, aflat pe cale de dispa
riție. Toată lumea e de acord că re
zultatele remarcabile apar numai după 
ce, în prealabil, se va îndeplini o con
diție primordială, aceea ca sportivii să 
aibă o mașină adecvată. Mașini spe
ciale de concurs, care se importă de 
regulă din Cehoslovacia și R. D. Ger
mană, nu au nici toți seniorii. în atare 
situație, de ce nu se caută idei pe 
tema creării unei baze materiale pro
prii, asigurată de motoretele româ
nești Carpați ? Despre această pro
blemă om mai scris, dar propunerile 
noastre n-cu găsit un teren fertil. De 
curînd, au apărut pe șosele si în vi
trinele magazinelor noul tip de moto
rete MOBRA, cu o capacitate de 50 
cmc, construite la uzinele din Zărnesți. 
Tehnicienii sînt unanimi în a aprecia 
că noile motorete românești au carac
teristici moderne, situîndu-se la nive
lul mașinilor similare pe plan mondial. 
Ele pot fi adaptate, făcîndu-li-se unele 
modificări în atelierele secțiilor de per
formanță, pentru *oate genurile de în
treceri : motocros, viteză, regularitate 
și rezistență. Prin urmare, există mij
loace pentruloace pentru a nu se mai ține în 
umbra lipsei de mașini talentul tineri
lor, a căror prezență pasionantă se 
face puternic simțită. Acești tineri me
rită întreaga atenție a celor care râs-
pund de destinele motociclismului.

Tr. IOANIȚESCU
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UN START PLIN DE PROMISIUNI
Fără a ne lăsa cumva pra

dă optimismului, nu se poa
te totuși să nu remarcăm că 
asaltul dat de atlet! marilor 
performante a început in a- 
cest an sub cele mai bune 
auspicii. Și cind facem a- 
ceastă afirmație nu ne mai 
gîndim la sezonul pe teren 
acoperit, încheiat cu brio la 
europenele de la Vicna, ci 
doar la starturile în aer li
ber prilejuite de cele două 
etape ale campionatului pe 
echipe și de alte concursuri 
de mai mare sau de mai 
mică amploare.

Pînă la această oră, nive
lul general al performanțe
lor este net superior celui 
înregistrat în anii precedenți, 
chiar și cei olimpici. Acesta 
ne face să credem că 1970 
va fi cit se poate de rodnic 
pentru atletismul românesc, 
atît la nivelul seniorilor, cit 
și la cel al cadrelor tinere.

Șerban loan și Dinu Piș- 
talu sînt primii dintre atleții 
consacrafi care au îmbună
tățit recordurile naționale la 
înălțime (2,15 m) și, respec
tiv, la prăjină (5,04 m). îi 
așteptăm acum pe ceilalți...

La juniori, prin prisma re
cordurilor, după suita Eleo- 
norei Monoranu au urmat 
Alina Popescu la lungime 
(6,16 m) și Florea Șandru la 
5 000 m (15:14.2). Semnifica
tiv pentru acest inceput de 
sezon ni se pare și faptul 
că s-au făcut remarcați, cu 
rezultate notabile, o seamă 
de atleți tineri sau foarte 
tineri care nu figurau, pină 
acum, în grupul fruntașilor.

Este vorba de săritorul cu 
prăjina Nichifor Ligor (an
trenor Silviu Cristescu), se- 
mifondiștii Petre Lupan (an
trenor Silviu Dumitrescu), 
Ion Zamfir (antrenor Gh. 
Stăncl), frații Ion și Cornel

Menis (antrenor Ion Benga). 
Începutul a fost, așadar, 

peste așteptări. Dar cum 
greul abia începe, o dată cu 
marile competiții interne și 
internaționale ale lui 1910. 
este de presupus că atlcfii iși

m la săritura cu prăjina, nou 
național

Foto: A. NEAGUDINAMO BUCUREȘTI.
ORAȘULUI REGENSBURG

serbări, și a numeroase mani
festații culturale, artistice și 
sportive. în programul mani
festărilor artistice a figurat, 
după cum se știe, și Corul 
„Madrigal". Acum, e rindul 
concursurilor sportive, la u- 
nul dintre ele urmind să par
ticipe, săptămînă aceasta, e- 
cliipa de handbal Dinamo 
București.

Dinu Piștalu (Dinamo), 5,04 
record

Dima (antrenor Dinu Cris- 
tca), alergătorul pe 400 m, 
Nicolae Nicolae (antrenor Al. 
Stoenescu), aruncătorul de 
greutate, juniorul Gh. Dum
bravă (antrenor Nlc. 
hurdlcra Niculina 
(antrenoare Claudia 
nescu) și încă alții, 
țiune specială pentru 
toarca de disc

vor înzeci eforturile pentru 
a putea ob(ine, în continuare, 
cifrele și recordurile pentru 
care s-au pregătit și se pre
gătesc. Le dorim succes !

Gurău), 
Manea 
Simio- 

O men- 
afuncă- 

Argentina

SNAGOV• primele curse 
de viteză ale sezonului

FLORIN GHFORGHIU ÎNVINS LÂ REȘlțA (într-un simultan)
In cadru! unei acțiuni de popularizare a șahului, întreprinsă de fe

derația de specialitate, Florin Gheorghiu a susținut simultane la Re
șița, Caransebeș și Herculane, avînd de fiecare dată de partea cea
laltă a tablei cîte 25 de adversari.

El n-a pierdut nici o partidă la Caransebeș și la Herculane, dar, la 
Reșița, doi jucători din localitate, Vasile Beutură și Vasile Malyar, au 
obținut cîștig de cauză în țața renumitului nostru șahist. De reținut 
insă că ambii sînt Jucători de categoria I.

PAUL BOCEANU, coresp.

La sfirșltul săptăminil sînt 
programate, pe apele Snago- 
vulul, întrecerile „Cupei DI
NAMO" la probele de 500 și 
1 000 m. Concursul, la care 
sînt invitat) caiaciști și ca- 
noiști de la toate cluburile 
din țară, va prilejui totodată 
prima verificare publică — 
in cursele de viteză — a 
lotului național aflat în 
pregătire pentru campiona
tele lumii de la Copenhaga.
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MAGIA CIFRELOR
& Comentind un anuar statistic sportiv

N u de mult, Comitetul Execu
tiv al C.N.E.F.S. a dezbătut 
modul în care s-au îndepli
nit obiectivele prevăzute in 
planul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică pe 

doi ani. Au fost aduse la cu- 
cifrele lui

din cauza vecinei

ultimii 
noștința membrilor C.E. 
1969, punct de plecare și etalon pen
tru perioada următoare, încărcată de 
angajamente și mari responsabilități.

Evident, în ceea ce privește miș
carea sportivă românească, se poate 
constata un progres, determinat de în
semnătatea sporită care se acordă de 
către partid și guvern acestui dome- 
iii.ii al vieții publice din țara noastră. 
sprijinit concret și multilateral, ocro
tit de o lege și ridicat Ia rangul unei 
probleme de interes național. Fără în
doială, că, în acest context, trebuie 
încadrate măsurile organizatorice și 
de concepție aplicate de forul diri
guitor al activităților de educație fi
zică și sport, ridicarea unor bariere 
din fața inițiativelor și a spiritului 
creator, maturitatea crescută, pe care 
o aduce inevitabil vremea și expe
riența.

Comitetului Executiv i-a fost pre
zentat un material amplu, foarte do
cumentat, prin care sportul românesc 
obține, probabil pentru îniia oală în 
istoria sa, o statistică în măsură să 
facă invidioasă o mașină electronică.

Simpla enumerare a capitolelor îm
brățișate este capabilă să ne așeze în 
fața rezultatelor unei munci prodi
gioase, care a necesitat, de bună sea
mă, eforturi greu de calculat. Aproape 
60 de pagini de cifre înglobează re
zultatele activității unui an, a unei 
activități dificile prin caracterul ei 
complex și multilateral, prin faptul 
că — în cazul în speță — fiecare 
pagină are o legătură directă cu cea
laltă, una se condiționează pe alta.

suferă sau exultă 
sale.

Din acest punct 
are numeroase asemănări cu o mare 
industrie, una constructoare de ma
șini, să zicem. Unui strung-earusel, 
spre exemplu, îi hotărăsc destinul cei 
eare scot minereul de fier, cei care 
transformă bulgării inciți in metal, 
cei care modelează apoi oțelul, cei 
care așează cu migală de giuvaergii, 
într-o ordine anume, miile de piese 
ale celeia eare va fi o singură piesă.

Pâstrînd proporțiile, în sport co 
nexiunile sînt, aproximativ, aceleași. 
Un campion olimpic sau mondial, un 
mare talent, se află — inițial — in 
„vagoanele de minereu" ale unei în
treceri de masă. Din miile de bucăți 
de cărbune doar una singură deține 
diamantul. Cite o dată — și așa se pe
trecea în trecut — întimpiarea o sco
tea la iveală. Dar astăzi nu mai pu
tem accepta bunăvoința hazardului. 
Iată de ce găsim o strinsă legătură 
între pagina care constată cifric bi
lanțul competițiilor populare organi
zate în 1969, cu aceea care vorbește 
despre numărul secțiilor afiliate, al 
antrenorilor calificați, al școlilor spor
tive, al cluburilor asociațiilor existen
te. Și așa mai departe... Este vorba, 
în ultimă instanță, de un circuit, de 
un flux, care trebuie să fie continuu.

Anuarul statistic al sportului româ
nesc prezintă un tablou promițător. 
Ne-am și așteptat să fie astfel, răs
foind cartea succeselor repurtate in 
1969. Din păcate, însă, cifra are — 
în mod obiectiv — o dublă funcțiune : 
ea este, paradoxal, și grăitoare și 
mută în același timp. Marele defect 
al cifrei este acela că ea redă numai 
CANTITATEA, nu și CALITATEA. 
Și aici apare caracterul ei relativ, 
dacă nu chiar contradictoriu.

Aflînd, de pildă, că o întreprindere

de vedere, sportul

textilă a produs 100 000 de cămăși 
peste plan, sîntem gata să sărim în 
sus de bucurie. Dar, în clipa în care 
se constată că 80 000 dintre acestea 
sînt de proastă calitate, devenim din- 
lr-ți dată foarte prost dispuși.

Statistica sportivă ne vorbește des
pre un foarte mare număr de instruc
tori sportivi existenți în județe. Son
dajele efectuate arată, însă, că marca 
majoritate figurează doar pe hîrtie, 
reprezintă clemente scriptoiogice și nu 
persoane active.

Statistica sportivă atestă stabilirea, 
în anul 1969, a aproape 4 000 do re
corduri județene. Realitatea răspunde, 
în replică, aducînd argumentul că 
echipele noastre naționale și olimpice 
se recrutează in continuare din 
cluburi bucureștene. Nici unul 
mult !

Statistica ne furnizează cifre 
țitoare privind 
sportive, participanții la minutele de 
gimnastică în cămine și internate, 
sportivii clasificați, pc județe și dis
cipline. Dar statistica nu rezistă de- 
cît parțial în confruntarea directă 
cu acel arbitru sever care se cheamă 
viața.

Să reproducem (textual) din mate
rialul citat : „Dacă am trage concluzii 
numai după cifrele raportate de ju
dețe și centralizate de secția organi
zare și control (n.n. a C.N.E.F.S.) ar re
zulta că pe linia educației fizice și a 
sportului de masă s-au ohținut suc
cese deosebite. Controlul efectuat PE 
TEREN arată o oarecare înviorare a 
activității, însă situația (REALĂ s.n.) 
este departe de a ne putea mulțumi".

După care sînt enumerate lipsurile 
care persistă în aria sportului, in școli 
si universități. în asociațiile sportive 
de la orașe și sate, în consiliile jude
țene. Din păcate nu se analizează, nici 
măcar pe dimensiunile 
paragraf, răspunderile 
care persistă încă în 
Poate, într-o viitoare

Așadar, să stimăm 
nu credem orbește în 
să avem decepții.

3—1 
mai

ame-
duminicile cuitnral-

unui singur 
pentru lipsurile 
acest domeniu, 

ședința...
cifrele, dar să 
eie. S-ar putea

Voleriu CHIOSE

A CAMPIONATUL PE ECHIPE
DIVIZIA B

BUCUREȘTI. Meci echili
brat între Clubul Sportiv Șco
lar și reprezentativa județu
lui Mureș, terminat. în cele 
din urmă, la egalitate, lucru 
destul de rar întîlnit în între
cerile atletice pe echipe. Mu
reșenii ar fi cîștigat întîlni
rea dacă proba de 800 m fete 

alergat ..hors con- 
cauza uluielii con- 
care s-au oprit, pur 
fără nici un motiv 
metri de alergare, 

disputat după cîte-

nu s-ar fi 
curs" din 
curentelor 
și simplu, 
după 5—6 
Proba s-a 
va minute dar faptul că nu 
s-a anunțat înainte că ea nu 
va conta la alcătuirea clasa
mentului a dus la depunerea 
unei contestații de către echi
pa mureșană, 
căci decizia 
acorda zero 
concurentelor 
mentară. Rezultate
C.S.S. — Mureș 89—89 (f 32— 
41). C.S.Ș. — Sibiu 97—47 (f. 
32—17), Mures—Sibiu 106—54 
(f. 54—16).

Cele mai bune performanțe 
ale concursului : BĂRBAȚI : 
200 m — A. Kurunczi (Mureș) 
22.6; 110 mg — VI. Toma 
(C.S.Ș.) 15,2 ; înălțime — C. 
Dosa (Mureș) 2,03 ; lungime — 
VI. Toma 6,87 ; 4x100 m : 
Mureș 42,9 ; FEMEI i 200 m 
—Viorica Recu (C.S.Ș.) 25,9 ; 
100 mg — Marta Szatmari 
(Mureș) 14,8 ; lungime — Flo- 
rica Boca (C.S.Ș.) 5,60 ; suliță 
— Eva Lazea (Mureș) 44,29 ; 
4x100 m — C.S.Ș. 50,5.

nefondută insă, 
arbitrilor de a 
puncte tuturor 
a fost regula- 

tehnice :

VI. MORARU

ASAIT SPRE- CAEIIATE

CRAIOVA. în întîlnirea 
dintre echipele județelor Dolj. 
Arad și Maramureș s-au în-

registrat următoarele rezulta
te : Dolj — Maramureș 112— 
69 (f. 58—16); Dolj — Arad 
102—101 (f. 42—42) ; Arad — 
Maramureș 117—77 (f. 47—20). 
Cîteva performanțe individua
le : BĂRBAT! : lungime — 
FI. Sisu (Dolj) 6,89 ; triplu — 
Sișu 14.89; suliță — T. Peca 
(Dolj) 66,80 ; FEMEI : 800 m 
Natalia Andrei (Dolj) 2:16,3. 
N. DRAGANOIU — coresp.

ROMAN. Reprezentativa ju
dețului Neamț a terminat vic
torioasă cele două 
susținute : 118—93 (f. 57- 
cu Iași .și 122—85 (f. 59- 
cu Constanța. Tn al 
meci echipa jud. Iași a între
cut-o pe cea a Constanței eu 
116—94 (f. 45—31). Timpul ne
favorabil a impietat asupra 
rezultatelor, dintre care cele 
mai merituoase au fost ur
mătoarele : BĂRBAȚI : înăl
țime : Stănășel (C) 1,94; 10 
km marș : Rașcu (N) 52:49,5 ; 
FEMEI : 200 m: El. Mono- 
ranu (N) 25,3 ; 800 m : M. Fi
lip (N) 2:14,3; 4x100 m: Neamț 
49,0 ; lungime : G. Rădulescu 
(I) 5,62 ; greutate: M. Cocuț 
(N) 14,43.

meciuri
■27)
■26) 

treilea

C1MPULUNG MUSCEL. în 
cadrul etapei a doua a cam
pionatului categoriei B, O- 
litnpia Cataramă a aruncat 
discul la 54,45 m confirmînd 
forma bună pe care o mani
festă în acest început de se
zon. Alte rezultate: BAR- 
BAȚI : 200 m : Stan (A) 22,5 
M. Vosminschi (Prog.) 22,6; 
110 mg : Dumitrașcu (A) 15,3; 
lungime: Pereteatcu (B) 6,94; 
greutate: Dumbravă (Prog.)

15,11 ; FEMEI : suliță : El. 
Neacșu (A) 44,07.

în meciurile pe echipe au 
fost înregistrate punctajele : 
Argeș — Progresul București 
114—73 ; Argeș — Bacău 118— 
80 ; Bacău—Progresul 100— 81K 
D. RADULESCU — coresp.

TRASEUL
CURSEI JUBILIARE — 

„CIRCUITUL P.T.T."

Anul acesta are lpc cea de a 
XXV-a ediție a competiției de 
marș „Circuitul P.T.T.“ la care, 
după cum am mai anunțat, vor 
fi prezenți în afara celor mai me
rituoși dintre mărșăluitorii români 
și o serie de concurenți reputațl 
de peste hotare.

Organizatorii competiției, aso
ciația sportivă P.T.T., au stabilit, 
de acum, traseul întrecerilor care 
străbate cîteva bulevarde și străzi 
din centrul Capitalei.

Plecarea și sosirea in fiecare din 
cele 4 curse va avea loc In fața 
Palatului Telefoanelor din cale» 
Victoriei. Programul este urmă
torul : ora 8.15 juniori mari (19 
km), ora D.30 seniori — cursa in
ternațională (20 km), ora 10 ju
niori mici și începători (3 km), 
ora 11.30 factori poștali (3 km).

CONCURSUL DE PRIMA 
VARA AL SENIORILOR

• La înapoierea din Fran
ța. antrenorul federal Vasile 
Oheiaru a ținut să ne declare 
următoarele : La Beziers, poa
te la fei de importantă ea ad
judecarea pentru a treia oară 
consecutiv a trofeului Gaudini 
a fost victoria categorică re
alizată de floretiștii noștri a- 
supra celor unguri. 13—3 în 
lața acestei redutabile for
mații < de pe continent și chiar 
de pe glob constituie cel mai 
sever scor realizat de „4“-ul 
nostru 
Virtuali 
Gaudini. 
fi cucerit 
lealitatea 
minimum
Ei au abordat meciul cu o oa
recare ușurință, s-au lăsat do
minați, conduși. Cînd s-au tre
zit la realitate, la scorul de 
1—9, ei n-au mai avut resurse, 
mai ales nervoase pentru a 

;l reface handicapul.
® Lucrurile, așadar,^ s-au 

1: limpezit : de joi și pină vineri 
inclusiv. Bucureștiul va fi gaz
da unui concurs internațional 
triunghiular cu participarea e- 

■ ehipelor de floretă bărbați și 
femei și spadă ale Italiei, Po
loniei și României.

• După triunghiularul de la 
București floretistele României 
vor participa la alte colocvii 
internaționale importante : mai

1 întii. meciul patrulater Italia— 
Franța—România—Ungaria, pro- 

- gramat în ziua de 22 mai la 
Como. Și tot aici se va des
fășura — în zilele de 23 și 24 
mai — tradiționala competiție 
dotată cu „Floreta de argint”.

La aceeași data, la Magde
burg și Eisenach (R.D. Ger
mană) vor avea loc două in- 

. te.resante concursuri interna- 
. ționale, primul rezervat flore- 
tistelor și spadasinilor, cel 
de-al doilea sabrerilor (tineri 
sub 20 de ani).

scor realizat de
asupra celui maghiar, 

ciștigători ai Cupei 
floretiștii unguri ar 
trofeul și în even- 
unei înfrîngeri Ia 

4 puncte diferență.

(Urmare din pag. 1)

zat. poate cea mai mare sur
priză. fiind prezent în finale 
cu trei pugiliști, dintre care 
doi (D. Condurat și M. Banu) 
au devenit campioni ai țării ! 
La Craiova, tinerii antrenori, 
frații Dumitru și Vasile Fîn- 
tînă. au reușit să facă o co
titură serioasă spre calitate, 
din moment ce doi din cei 
trei finaliști (Cosman și Rui- 
cu) au îmbrăcat tricourile de 
campioni. Brașovul și Cîmpia 
Turzii, ș-au situat printre 
centrele unde activitatea pa
re să se învioreze. N-a putut 
să nu rețină atenția evoluția 
juniorilor de la Viitorul 
București, îndeosebi cea a lui 
Mateescu, fapt care recoman
dă activitatea tînăruluî an
trenor prof. Dumitru. Gheor
ghiu. Clubul Dinamo a domi
nat finalele, atît prin numă
rul boxerilor, cît și datorită 
pregătirii excelente a elevilor 
lui Fiiresz. De la Steaua s-a 
impus în mod deosebit Lu
cian Nicolaescu, pregătit de 
Șerbu Neacșu. S-a discutat 
in termeni elogioși 
valoarea pugiliștilor asocia
țiilor 
Satu 
la, 
întărește convingerea 
aceste 
secțiile de _ box sînt 
sprijinite.
partamental, organizat an de 
an de către Oficiul Sport din 
cadrul UCECOM dă, după 
cum se vede, roade bogate. 
Tot cu motive de satisfacție 
constatăm revenirea Galațiu- 
lui printre centrele de bază 
ale boxului românesc.

despre

Cluj, 
Brăi- 

ce ne 
că în 

asociații sportive 
atent 

Campionatul de

Voința 
Mare, 

Ploiești,

din 
Buzău, 

ceea

■’■Y

CIND
muiți factori

ath faptul că acest oraș a dat 
doi campioni naționali (Guțu 
și Bogdan), cît. mai cu sea
mă. tendința spre tehnicitate 
a juniorilor gălățeni. consti
tuie motive de bucurie.

Nu ne-a satisfăcut, în 
schimb, evoluția pugiliștilor 
din Ploiești. în afară de Ni- 
colae Panait (junior mic), 
care a demonstrat un exce
lent moral, precum și o gamă 
de procedee tehnice remarca
bile, Ploieștiul a fost palid 
reprezentat în competiție. 
Surprinde acest lucru, deoa
rece la etapa de zonă de la 
Piatra Neamț, acești pugiliști 
s-au numărat printre prota
goniștii turneului. Și Cons
tanța, oraș cu veche tradiție 
în box nu s-a situat așa cum 
ne așteptam, printre ’ cen
trele care să lupte cu ambi
ție penttlî cucerirea cit mai 
multor titluri. Un ■ singur 
boxer (greul Nicolae Milric) 
a încercat — fără succes — 
să urce pe primul loc al po
diumului. Timișoara. Tg. Mu
reș șl Hunedoara sînt, de a- 
semenea, localități care nu 
s-au văzut în recentele finale.

în linii generale, ultimul 
act al campionatelor de ju
niori a evidențiat faptul că 
boxul românesc dispune de 
numeroși tineri care pot face 
progrese rapide. La reușita 
sa și-au adus o substanțială 
contribuție arbitrajele. Ne
mulțumirile au fost excepții, 
brigada oficialilor compusă 
din P. Epureanu, C. Burdes- 
eu, M. Ciucă, D. Oprișan, C. 
Bocîrnea, I. Mitică, O. Or
ban. Gh. Mihai, D. Vasiliniuc 
și N. Tudor fiind, cum se 
spune, la înălțime.

După cele cîteva starturi pe 
care atleții fruntași, seniori și ju
niori, le-au luat în noul sezon de 
concursuri și care le-au prilejuit 
o seamă de performanțe remar
cabile, cei mai mulțl dintre ei vor 
participa peste cîteva zile la cel 
mal important concurs din aceas
tă primăvară. întrecerile vor avea 
loc pe stadionul Republicii, în zi
lele de 23 și 24 mai (probele com
binate sînt programate la 27 șl 
28 mai) și vor conta ca selecție 
pentru alcătuirea echipelor repre
zentative ale țării în vederea par
ticipării la Cupa Europei (băr
bați și femei) și meciul feminin 
cu R.F. a Germaniei, Iar la ju
niori pentru mitingul balcanic de 
la Atena.

La concursul de primăvară al 
seniorilor au drept de participare 
toți componenții loturilor republi
cane (seniori, tineret șl junlo.rlh 
alți alleți care îndeplinesc stan- 
dardurlle prevăzute in regu
lamentul competiției, precum și 
primii 3 clasați la concursul de 
primăvară al juniorilor mari.

IN DIVIZIA B
Rezultate înregistrate în etapa 

a XXI-a a campionatelor națio
nale de handbal categoria B :

Echipajele bucureștene : M. Viorel.— Fl, Popescu, I. Bucurescu — I. Sandu, 
in așteptarea startului de la Craiova

CAMPIONATUL NATIONAL DE RALIURI

MASCULIN,- SERIA I : Medici
na Tg. Mureș — Voința M. ciuc 
10—4 (2—1); Institutul pedagogic
Bacău — Chimia Făgăraș 15—12 
(9—7); Trotușul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej — Agronomia Iași 14-11 
(8-7); Tractorul Brașov — A.S.A. 
Ploiești 20—7 (12—3); Politehnica 
Galați — A.S.A. Tg. Mureș 16—8 
(7—6); SERIA, a H-A : Știința 
Petroșani — Metalul copșa Mică 
17—13 (7—6); Timișul Lugoj — Ști
ința Lovrin 17—13 (8—5); Univer
sitatea Craiova — C.S.M. Reșița 
19—14 (10—6); Chimia Tr. Măgu
rele — Independența 
(11-3).

Sibiu 19—13

DUPĂ DOUĂ ETAPE

Sint mai 
fiecare dintre aceștia 
situat în planul importanței
— care netezesc și. în final, 
asigură performanțele supe
rioare, în oricare dintre ra
murile sportive. Cum stă din 
acest punct de vedere, caiacul 
și canoea din țara noastră ?

îmi face plăcere —‘ cred că 
pot afirma că ne face tuturor
— să arăt că la noi există un 
mare număr de sportivi talen- 
tați, cu calități fizice deosebi
te. Avem, de asemenea. la 
dispoziție o bază materială 
corespunzătoare — element 
esențial intr-un sport cum es
te caiacul și canoea. în ultimii 
ani, predind sau învățind la 
școala românească de caiac- 
canoe, antrenorii noștri și-au 
însușit bogate cunoștințe teh
nice și practice ; au căpătat 
o experiență remarcabilă. în
treaga muncă de selecție și 
pregătire este astăzi, 
fundamentată științific.

Iată un cadru care, ; 
justifică optimismul și 

grijile. Putem, deci
a lucrurilor 
și încredere 
la Copenha- 
și medalii '■ 

greșea-

precis

solid
aparent 
risipeș- 

i — late 
o primă analiză 
aștepta cu calm 
„mondialele" de 
gâ, visînd titluri

Ar fi, cred, o mare 
lă. Este bine că sint asigurate 
condițiile de bază pentru ob
ținerea unor performanțe care 

■ să se ridice la nivelul pres
tigiului cucerit de caiacul și 
canoea din țara noastră pe 
pian mondial și european. Nu 
este, insă, suficient. Hotări- 
tor mi se pare a fi, în con
textul amintit, ......
MENTALITATEA
RESPONSA BILITATEA 
care privește includerea 
in lotul național, PARTICI
PAREA lui CONȘTIENTA la 
întregul proces de pregătire. 

Se vorbește deseori, e drept 
frumos și, mai 
de mobilizarea, 
rțiirea absolută 
in fiecare din 
confruntări 
Dar,

tluri sau medalii — ca, de 
exemplu, Vernescu. Sciotnic 
sau Patzaichin să facă dovada 
acestor calități doar pe pista 
de la Bogsvaerd. în acele pu
ține minute cînd se hotărăște 
ierarhia mondială ? Răspun
sul este categoric NU și în 
cazul sportivilor citați, ca ți 
al altora, cum ar fi Covaliov, 
Nicoară, Rotman, 
etc întotdeauna 
desfășurat altfel, 
buie.

Cum anume ? 
tre ei a înțeles 
dăruirea nu sint suficiente — 
scintei de secunde — doar 
după pocnetul pistolului de 
start, la campionatele lumii. 
Aceasta ar trebui, însă, s-o 
înțeleagă toți cei care vor ca 
înlr-o zi să uree pe podiumul 
învingătorilor. Dăruirea, pa
siunea sinceră, profundă, dez
interesată trebuie să acțione
ze o dată cu primul pas spre 
performanțe. De așa ceva este 
absolută nevoie atunci cînd, 
de exemplu, un caiacist tre
buie să parcurgă — zilnic, la 
un singur antrenament, une
ori pe o vreme cu totul nefa-

Ismailciuc 
lucrurile s-au 
așa cum tre-

Fiecare din- 
că dirzenia și

vorabilă — zeci de kilometri, 
depunind acel necesar surplus 
de efort, chiar dacă, în clipa 
aceoa. nu este supravegheat 
de antrenor. De dăruire tre
buie să dea dovadă sportivul, 
deci, la fiecare antrenament, 
Ia fiecare pistă de control, 
la orice concurs, amical sau 
oficial, pentru ca — în sfîrșit 
— la „mondiale" să existe nu 
numai dorința ci și realele 
posibilități de a te arunca în 
întrecere cu gindul și dorin
ța victoriei.

Sînt, la ora actuală, mulți 
tineri în lotul național care 
au început pregătirile pentru 
campionatele mondiale pro
gramate la sfirșitul lunii iu
lie, pe apele lacului Bagos- 
vaerd. Lor, în primul rind. 
dar și unora din caiaciștii și 
canoiștii cu experiență, le-aș 
adresa aceste rînduri, îndem
nul de a nu amina proba dă
ruirii pină în ziua curselor 
oficiale ale „mondialelor”, 
pentru a nu constata, atunci, 
că e prea tirziu...

Sub imperiul primăverii 
s-au desfășurat prin det’ileele 
Oituzului și Jiului, primele e- 
tape ale campionatului națio
nal de raliuri.

Din păcate, o serie de in
consecvențe în organizare cit 
și o serie de lipsuri în pregă
tirea concurenților (om-mași- 
nă) demonstrează faptul că 
încă mai sînt necesare unele 
remedieri. Mai ales că... isto
ria se repetă. La raliul Sibiu
lui, o greșeală în măsurarea 
unei porțiuni de traseu a a- 
tras după sine penalizarea mai 
multor concurenți. Contestarea 
în timp util a acestei deficien
țe a dus la anularea penaliză
rilor. La al 2-lea raliu, lipsa 
de vizibilitate în proba de coas
tă de la Virfuri, probă desfă
șurată în condiții atmosferice 
neprielnice și in miez de noap
te, a făcut ca o mare parte 
din participanți să-și mani
feste — pe drept — nemulțumi
rea cu privire la cronometrajul 
făcut. Legat de aceeași probă 
este de menționat încă un fapt.

Concurentul Gheorghe 
plecat în cursă după 
cu nr. 48 la interval de 
nut, la unul din viraje o gă
sește pe aceasta din urmă în 
flăcări. Dind dovadă de spirit 
de solidaritate, Morase oprește, 
ajută echipajul format din fra
ții Szcmpely să stingă Incen
diul, după care pornește mai 
departe. Gest sportiv pentru 
care merită toată lauda. Un 
lucru nu este însă clar. Era 
necesar oare ca Gh. Morase să 
fie „gratificat” cu cel mai bun 
timp din clasamentul genera], 
la proba respectivă, drept re
compensă ? Nu era suficient cel 
mai bun timp realizat al cate
goriei? Amintim că mașina sa 
era o Dacia 1100, iar timpul 
atribuit lui a fost de cel mai 
bun, obținut de un R 
dini.

Serviciul competițiilor 
drill A.C.R. ar trebui 
preocupe mai mult și temeinic 
de îmbunătățirea substanțială a 
arbitrajului și a cronometra
jului, în această acțiune ur-

Radu HUTAN

Morase, 
mașina 
un mi-

8 Gor-

din ca
să se

„RALIUL ÎNCEPĂTORILOR"
Duminică se va da startul 

în primul raliu al începători
lor, din anul acesta. întrece
rea va fi organizată de Școala 
de șoferi amatori din Capi
tală, în colaborare cu filiala 
A.C.R. București. Spicuim cî- 
teva din prevederile regula
mentului :

• Conducătorul principal 
trebuie să fie posesor al per
misului de conducere catego
ria B, cu cel mult 5 ani ve
chime ; să nu fi avut permi
sul suspendat pentru abateri 
de la legea circulației și să 
nu mai fi participat la vreo 
competiție sportivă automo
bilistică. în afară de Raliul 
începătorilor, ediția 1969.

• Al doilea conducător (na
vigatorul), trebuie să aibă per
misul de conducere cu ve
chimea de cel puțin un an. 
Nu se limitează vechimea to
tală a carnetului navigatoru
lui, dar acesta nu poate par
ticipa la probele de departa
jare.
• Sînt admise a participa 

autoturisme de orice capaci
tate sau tip a căror stare teh
nică și echipament sint con
forme dispozițiunilor privind 
circulația pe drumurile pu
blice și se încadrează în pre
vederile Codului sportiv na
țional auto, pentru mașinile 
de serie, categoria „A“, gru
pele 1 și 2, fiind permis blin
dajul caroseriei.

mind a fi sprijinit în mai mare 
măsură de conducerea Comisiei 
sportive naționale auto.

Din punct de vedere al or
ganizării locale, Craiova — „Ce
tatea Banilor”, n-a precupețit 
nici un efort pentru a oferi 
concurenților tot sprijinul, atit 
prin intermediul miliției locale 
cit și prin reprezentantul 
A.C.R.-ului, inimosul secretar 
Puiu Popescu. Dar, și aici se 
pune un mare semn de între
bare ? De ce oare festivitatea 
de închidere desfășurată intr-un 
cadru sărbătoresc, cu tribune 
multicolore, sub privirile a mii 
de admiratori ai curajoșilor vo 
lanului, nu a fost la înălțime?

Oare nu puteau fi răsplătiți 
concurenții cu coroane de flori, 
cu cupe argintate pentru pri
mul loc la toate clasele, cu di
plome și cu medalii, în loc de 
cupele de material plastic sau 
vazele de lemn pentru locu
rile secunde, despre care ne 
permitem să spunem 
prea fac cinste 
decernat ?

Este adevărat, 
sului oraș de la . _
a plecat cu portbagajul plin de 
trofee, de cupe argintii — pe 
drept cuvint luate pe merit — 
dar ceilalți care și-au riscat 
viața și și-au ’dovedit curajul 
(Morase). măiestria (la înde- 
mînare, Laszlo A.) nu au me
ritat mai mult ?

Sperăm, ca și cei care vor 
lua startul la Tg. Mureș în 
viitorul raliu că lucrurile se 
vor îmbunătăți din toate punc
tele de vedere.

FEMININ, SERIA 
Buzău — Comerțul 
14—11 (7—8); Universitatea Iași — 
Politehnica Galați 13—11 (9—5);
Voința București — Chimia oraș 
Victoria 9—8 (5—4); Textila Buhuși 
— Institutul pedagogic Bacău 
14—8 (9—4); SERIA A II-A : Tri
coul Oradea — Jiul Petroșani 
10—12 (4—7); Universitatea II Ti
mișoara — Voința Sighișoara 12—7 
(6—3); Sparta Mediaș — Universi
tatea Cluj 17—12 (9—7); Chimia 
Făgăraș — Mureșul Tg. Mureș 
16—13 (8—6).

CLASAMENTE CATEGORIA

I : Chimia 
Constanța

A

că nu
celor ce le-au

echipa frumo- 
poalele Timpei

Ileana ILIESCU

FEMININ

1. Univ. Tim. 24 19 2 3 292-215
2. Univ. Buc. 24 17 3 4 316-240
3. Confecția 24 16 3 5 302-261
4. Rulmentul 24 9 3 12 282-300
5. I.E.F.S. 24 9 2 13 218-218
6. Constr. Tim.

24 8 3 13 240-254
7. Voința Odorhel

24 8 3 13 244-263
8. Progresul 24 7 4 13 284-331
9. Rapid 24 6 4 14 249-285

10. C.S.M. Sibiu 24 6 3 15 206-266

MASCULIN

1. Steaua 21 20 0 1 404-285
2. Dinamo Buc.

23 16 2 5 362-321
3. Univ. Cluj 22 13 1 8 310-297
4. Univ. Buc. 23 12 2 9 345-319
5. Poli. Tim. 21 9 4 8 324-299
6.- Voința Buc. 22 8 3 11 36G-403
7. Din. Bv. 22 8 2 12 343-350
8. Din. Bacău 22 7 1 14 319-371
9. Min. B. M. 22 5 2 15 314-388

10. Raf. Teieajen
22 3 1 18 308-390

19

40

7

M
37
33
21
20

19
13
16
14

34
27
23
22
19
18
15
12

SPORTIVUL, 
acestuia.

cm 
sa

ales, adevărat, 
dirzenia. dă- 
a sportivului 

clipele marilor 
internaționale, 

pâstrînd discuția in lu
mea sportului nostru, se pune 
îiitrebarea : va fi, oare. înde
ajuns — pentru a obține ti»

• Duminică s-a disputat ul
tima etapă în divizia B. Iată 
cîteva rezultate : MASCULIN: 
A.S.A. Sibiu—Voința Arad 1—3, 
Univ. Timișoara—Voința B. 
Mare 3—0. Univ. Cluj—Alu
mina Oradea 3—0. Metalul Hu
nedoara—C.F.R. Timișoara 3-2. 
Medicina —Univ. Buc. 3—2. 
lectra—Electroputere 
3—2. I.E.F.S.—Farul
ța 3—0. Politehnica 
structorul Suceava 
MININ : Voința Sibiu—Spartac 
Eucureșli 0—3, Drapelul roșu 
Sibiu—Voința Brașov 3—0, 
Univ. Cluj—Voința Zalău 3—0, 
Voința Constanța—Constructo
rul Buc. 3—2, Univ. Iași— 
A.S.E. Buc. 1—3.

Au promovat în divizia A 
echipele Universitatea Cluj 
(antrenor C. Bengeanu) și 
I.E.F.S. (antrenor Șt. Stroe) 
la masculin, Universitatea Cluj 
(antrenor I. Cebuc) și Univer-

sitatea Craiova (antrenor P. 
Mantea) la feminin.

• Echipa masculină de vo
lei a României s-a pregătit la 
Timișoara in vederea parti
cipării la Balcaniada de la 
Atena (19—23 mai). Duminică.

Joi, echipa României revine 
in București, iar vineri pleacă 
spre Atena. Vor face depla
sarea 12 jucători din lotul de 
15 cîți numără reprezentativa. 
Ei vor fi aleși dintre Drăgan. 
Ferariu, Udișteanu, Schreiber.

E-
Craiova 

Conslan- 
Iași—Con- 
2—3. FE-

ÎN FATA»

lotului T. Tănase. De aseme
nea, va face deplasarea și ar
bitrul internațional C. Mușat.

• Lotul național feminin va 
evolua în R.D.G. unde va sus
ține 2—3 jocuri de verificare 
cu echipa acestei țări, între 
14 și 18 mai. Vor face depla- 

următoarele jucătoare : 
Bogdan. Mariana 

Ileana Gheorghescu, 
Căunei, Florentina

JL F I L
tricolorii au 
Olimpia, un 
în compania 
studențești, care va lua parte 
la Universiada de la Torino. 
Au cîștigat voleibaliștii lotu
lui național cu 3—2 (4, 12, —13, 
—8. 3).

susținut, în sala 
joc de verificare 

reprezentativei

E L LI I
Tîrlici, Oros, Codoi, Stamate, 
Barta, Rauch, Rotaru. Dudu- 
ciue, Crețu, Costea, Iorga. E- 
chipa va fi însoțită de Aurel 
Dobincă, secretarul general al 
F.R.V., de antrenorul federal 
N. Tărchilă și de antrenorul

Po- 
Au- 
Itu, 
Po- 
Do- 
Ma-

sarea
Helga 
pescu, 
relia
Viorica Bincheci, Rodica
pa, Gabriela Popa, Maria 
brogeanu. Eugenia Rebac, 
riana Boga, Carmen Marines
cu. Lotul va fi însoțit de an
trenorul federal N. Sotir 
de antrenorii Gh. Bodescu 
N. Humă.

• Arbitrul Gh. Ionescu 
condus derbyul campionatului 
masculin bulgar, care a opus 
formațiile sofiote T.S.K.A. și 
J.S.K. Slavia

și 
Și

a

semifinalele 
național de 

Se vor întîlni for- 
Clubului sportiv șco- 
Rapid și Școlii spor- 
cu

• Duminică, 
campionatului 
juniori, 
mațiile 
Iar cu 
tive 2

Meciurile 
cuplaj, tot pe stadionul Ti
neretului.

• După 
nică, a 
diviziei A

Constructorul, 
vor avea loc In

etapa de dumi-
20-a,
arată

clasamentul 
astfel :

lui, partide dintre Grivița 
Roșie și Steaua. La fel de

1. Steaua 20 17 1 2 314:105 55
2. Grivița R. 18 17 1 0 329: 86 53
3. Universit. 19 14 0 5 177: 91 47
4. Dinamo 20 12 3 5 263:124 47
5. Știința 20 10 5 5 141:113 45
6. Politehnica 20 10 1 9 136: 98 41
7. Farul 20 9 2 9 164:148 40
8. Rulmentul 20 6 2 12 98:179 34
9. C.S.M. Sibiu 19 5 3 11 85:205 32

10. Agronomia ‘2D 5 1 14 92:228 31
11. Vulcan 20 3 1 16 124:268 27
12. Progresul 20 0 0 20 74:354 20

Etapa din 17 mai progra-
mează derbyul campionatu-

interesante se anunță însă 
și celelalte meciuri: Vulcan
— Progresul (al doilea derby, 
al codașelor), 
Universitatea 
Agronomia Cluj 
nica Iași, Știința Petroșani — 
C.S.M. Sibiu și Rulmentul 
Birlad — Farul Constanța.

• Echipa Universitatea Ti
mișoara va întreprinde 
turneu de 
Franța, 
din orașul de pe Bega va 
părăsi țara în cursul zilei 
de 18 mai. Este foarte posi
bil ca la înapoiere, U. Timi
șoara să susțină alte cîteva 
meciuri în Italia, la Rovigo
— întoreînd astfel vizita pe 
care rugbyștii de la Tossi- 
mobili au făcut-o recent în 
România — și în Iugoslavia-

• In divizia B, după 16 
etape, conduc Rapid (serial), 
Cimentul Medgidia (seria a 
Il-a) și Electroputere Cra
iova (seria a IlI-a),

Dinamo —
Timișoara.

— Politeh-

un 
trei meciuri 5n 

Lotul studenților
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aeroport, 
jucători 
trecut, dar

strîng mina băieților la ple
care. Cînd le-oi arăta, acasă, 
celor ai mei, autografele fot
baliștilor ; 
lui, din 
azi...!“

Sînt aici, la 
mulți antrenori, 
ternaționali din 
încă în actualitate. îl desco
perim pe Szoke la o măsuță, 
consumînd oranjadă împreu
nă cu Ghergheli. A venit cu 
soția, maestra emerită a spor
tului Aurelia Szoke, 
se destăinuie : „Am 
sul să sune cu o oră 
vreme ca de obicei, 
la, fetița noastră, a 
școală cu o oră înainte, dar, 
ce să-i faci, o dată pleacă bă
ieții noștri în Mexic".
da, 
iul 
nă 
lei. 
cui 
nu

care ni 
pus cea- 
mai de- 
Gabric- 
mers la

„Asta 
eveniment pentru folba- 

românese, ține să ne spu- 
fostul fundaș al naționa- 
Notați, vă rog, pronosti- 
meu; facem 3 puncte — 
mă interesează de la cine 
cu care ne calificăm în 

sferturile de finală".

La altă măsuță, alături, re
coltă bogată pentru repor
ter : Constantin • Drăghici, cu
noscutul interpret și compo
zitor de muzică ușoară, Vic
tor 
lui 
rul 
șan 
de Operetă, șeful grupului de 
suporteri cu sediul în... Ciș- 
migiu. tenismana Mariana 
Ciogolea și... bineînțeles, lo
godnicul acesteia din urmă. 
Radu Nunweiller. Interesant, 
fără să se fi 
Szoke. Dușan 
și el 3 puncte 
nia, 
și... golaverajul : 
tor Vlase e de părere 
„bomba" optimilor va cădea 
din... seria noastră, de unde 
se vor califica Cehoslovacia 
și România. „Da, da, parcă 
vă văd ce-o să scrieți: două 
campioane mondiale mătura
te din primul tur“. „în ceea 
ce mă privește, intervine 
Constantin Drăghici, aș vrea 
să vă spun că în meseria 
mea am fost obișnuit deseori 
cu succesele. Și, nu numai

viase, prim-balerin, soția 
Mircea Lucescu, antreno- 
Ștefan Stănculescu, Du- 
Bugarin, de la Teatrul

dar are,

consultat cu 
Bugarin vede 
pentru Româ- 
de pe acum, 

2—2 ; Vic- 
că

optimism, dacădintr-un 
vreți să-i spunem organic, 
cred și în 
tilor noștri

Incet-încet, tricolorii au 
ieșit de sub presingul gene
ral, rezervînd ultimele clipe 
—■ înainte de decolare — ce
lor mai apropiați sufletește. 
Ploieșteanul Mihai Mocanu 
s-a retras undeva, intr-un 
colț, cu soția și micuța Ali
na ; Cornel Dinu își îmbră
țișează, rînd pe rînd, fratele, 
tatăl, zăbovind clipe în plus 
în brațele mamei sale, care-1 
strînge cu duioșie: „Dragul 
mamei, nu uita, atunci, 
2 iunie, fă-ne și nouă 
semn prin... televizor".

...O voce, amplificată 
megafoane, se suprapune, do
minant, peste zumzetul să
lii : „pasagerii pentru cursa 
București — Bruxelles... sînt 
invitați la avion !“

în jurul tricolorilor, totul 
se precipită brusc. Clipa des
părțirii a sosit. Aici, la ae
roportul București-Otopeni, 
un drum s-a încheiat, un al
tul începe...

Cum o să scriem la îna
poiere ?

succesul fotbaliș- 
în Mexic".

tricolorii

pe 
un

de

Lotul de juniori al Ro
mâniei încearcă acum, în 
această primăvară, să 
revină după o mar
cată întrerupere, în rîn- 
dul principalelor prota
goniste ale speranțelor eu
ropene ce evoluează în 
tradiționalul turneu anual 
patronat de U.E.F.A.

Unii dintre acești ado
lescenți vor avea, poate, o 
apariție meteorică pe ca
lea fotbalului de perfor
manță, intrînd mai repe
de decjt se aștepta în ano
nimat, alții, însă, vor stră
luci pe măsura talentului 
și încrederii ce li se acor
dă, dînd, la rîndul lor, 
strălucire echipelor ’n 
care vor juca în viitor.

Sperăm că cei trei ti
neri pe care îi prezentăm 
cu acest prilej — și ei nu 
sînt singurii depozitari ai 
talentului în actualul lot 
reprezentativ de juniori — 
vor păstra neatinsă, peste 
ani, dragostea pentru fot
bal și n-o vor înșela.

ALEXANDRU SATMA- 
REANU — fundaș dreap
ta; născut la 9 martie 
1952, elev in clasa a Xl-a 
la Liceul nr. 4 din Ora
dea; 1,86 m și 81 kg. Le
gitimat la Crișul Oradea 
(antrenor V. Vlad), unae a 
și început să practice fot
balul, debutînd sub 
rile acestui club în 
zia națională A in 
campionat.

— Ai pleca de la 
dea, în ipoteza că actuala 
ta echipă ar retrograda in 
divizia secundă 7

— N-aș pleca pentru ni
mic în lume din locul meu 
natal; îl îndrăgesc prea 
mult și nicăieri nu mă 
simt mai bine ca acasă. 
Or, clubul Crișul înseam
nă pentru mine „acasă", 
tn afară de aceasta, un 
debut la 17 ani în prima 
divizie te 
ceva față 
acordat 
cine alții, 
trebui să 
la greu, dacă va fi nevoie?

SERIA I

culo 
divi- 
acest

Ora-

angajează eu 
de cei ce țt-au 
încrederea. Și 
dacă nu noi, ar 
punem umătul

Foresta Fălticeni—Letea Bacău 
2—1 (1—0)

Textila Buhuși—Penicilina Iași 
0—0

Fulgerul Dorohoi—Constructo
rul Piatra Neamț 6—2 (2—0)

Minerul Gura Humorului—Pe
trolul Molnești 4—0 (1—0)

Minobrad Vatra Dornei—Mine
rul Comăneștl 2—0 (1—0)

Nicolina Iași—C.F.R. Pașcani 
3—0 (0—0)

Rarăul Cimpulung—Textila Bo
toșani 2—1 (0—0)

(Corespondenți : V. Crăciun,, 
I. Vicru, I. Mandache, D. Bo- 
lohan, P. Spac, V. Diaconescu, 
A. Rotarul.

Etapa viitoare ; Progresul B.~ 
Carpați, Flacăra—Chimia, Garai- 
mânui—Autobuzul, 
I.R.A.» Progresul 
Sportul—Metalul 
Sirena* Unirea

Comerțul— 
C.—Petrolul) 

p„ Prahova— 
D—Unirea C.

CLASAMENT

1. Nicolina
2. C.F.R.
3. Textila
4. Victoria
5. Foresta
6. Petrolul
7. Minobrad
8. Letea
9. Minerul C.

10. Rarăul
11. Penicilina
12. Fulgerul
13. Textila Bh.
14. Min. G.H.
15. Construe.

Bt. 22
22
23
22
22
23
22
23
23
23
22
22
23

5
3
4
5
3
6
5
2 11
4
5
5
1
2
2
6

5 52—20 29
6 47—22 29 

34—21 28 
53—23 27 
36—26 25
33— 25
19— 30 
36—29
24— 35 
29—49
20— 46 
36—63
34— 34 
31—34
25— 52

9 
11 
11 
13 
12 
13 
12

24 
23 
22
22
19
n
18 
16 
16

mai) : Tex-

SERIA a V-a

Dunărea Calafat — Steagul roșu 
Plenița 1—1 (0—1)

Minerul Bocșa — Furnirul Deta 
1—0 (0—0)

Progresul Strehaia — Victoria 
Caransebeș 1—o (0—0)

Metalul Topleț — Minerul Lu- 
peni 3—1 (1—1)

Energetica Tr. Severin — Elec
tromotor Timișoara 2—1 (2—0)

C.F.R. Caransebeș — Jiul Tg. 
Jiu 4—0 (1-0)

U.M. Timișoara 
șova 6—0 (2—0). _

Minerul Motru — Vulturii Tex
tila Lugoj 0-0

(Corespondenți : șt. Zvignea, I. 
Sanfiroiu, Gh. Dobreanu, C. Av
ram, M. Focșan, M. Mutașcu, P. 
Făniță).

■ Jiul Tg.

Unirea Or-

nirea — Energetica, Steagul — 
C.F.R., Minerul L. — U.M.T.< Mi
nerul B. — Progresul, Furnirul — 
Jiul, Dunărea — Minerul M.

CLASAMENT

1. U.M.T. 24 17 3 4 54—12 37
2. Vulturii 24 13 4 7 61—27 30
3. Minerul B. 2 1 12 5 7 35—29 29
4. Minerul L. 24 12 4 8 49—23 38
5. Metalul 24 12 3 9 43—55 27
6. Jiul 24 11 3 10 35—33 25
7. C.F.R. 24 10 4 10 42-34 24
8. Steagul 24 10 4 10 30-30 24
9. Victoria 24 9 6 9 26—27 24

10. Electromotor 24 9 5 10 30—30 23
11. Minerul M. 24 10 3 11 26—27 23
12. Energetica !>l 8 6 10 29—41 22
13. Furnirul 24 8 4 12 24—43 20
14. Dunărea 24 7 4 13 34-38 |8
15. Progresul 24 6 4 14 24—52 16
16. Unirea 24 6 2 16 26—65 14

Etapa viitoare : Electromotor —
Metalul, Victoria ■ Vulturii, U-

Etapa viitoare (17
tila Bt. — Foresta, Minerul C.— 
PetroluJ, Minobrad—Victoria, Le- 
tea—Nicolina. Constructorul—Ra
răul. C.F.R.—Textila Bh„ 
cilin'a—Minerul G.H,

OCTAVIAN DEHELEA- 
NU — căpitanul echipei 
naționale de juniori; fun
daș central. Născut la 11 
mai 1952, elev în clasa 
a Xl-a — seral, la Liceul 
Mihail Sadoveanu, Bucu
rești. înălțime : 1,76. m,
greutate: 78 kg. Legitimat 
la clubul Steaua (antrenor 
N. Tătaru), evoluează in 
campionatul de tineret-re- 
zerve. A început fotbalul, 
după propria sa expresie 
„foarte de mult" (!?), de
butind într-o competiție 
oficială — campionatul ju
dețean — în cadrul echi
pei C.l.L. Blaj, cînd era 
încă elev în clasa aVII-a, 
bineînțeles, cu... dispensă 
de vîrstă.

— Cum 
Steaua, în 
zervă ?

— Cred 
acolo mi-e 
Dar mă simt foarte bine 
și condițiile de a practica 
sportul preferat slnt exce
lente. Aici vreau, să mă 
ridic pină la nivelul și răs
punderea unui jucător de 
primă divizie. De aiceea 
am și refuzat propunerea 
clubului Universitatea de 
a mă transfera la Cluj, 
deși acolo aș fi fost mal 
aproape de casă. Am în
ceput a mă gospodări sin
gur, a chibzui de două ori 
înainte de a face 
decisiv și cred că 
buie să renunț la 
pe care l-am ales.

Penl-GABRIEL SANDU — 
mijlocaș dreapta; născut 1A 
7 noiembrie 1952, elev tn 
anul III al Școlii profesio
nale, cu specializare strun
gar; 1,87 m și 65 kg. Scur 
tul său drum în fotbal 
este, în întregime legat de 
clubul Metalul București 
unde, elev fiind în cia.su 
a V-a, a început abecedarul 
jocului cu balonul rotund 
sub îndrumarea antreru> 
rului Leon Lazăr. Dovedin- 
du-se talentat, a parcurs 
repede treptele ce duc 
spre performanță, promo 
vind, astfel, în anul 1969 
în divizia B, în cadrul pri
mei echipe a 
bucureștean 
Paul. Popescu).

— Te tentează 
vizie a țării ?

— Intîî m-a atras tei e- 
nuZ, căci toată copilăria 
mea e legată de cartierul 
din jurul stadionului „25 
August", unde am locuit 
cu părinții. M-a urmărit 
apoi gîndul că trebuie să 
ajung un bun jucător de 
fotbgl, luptîndu-mă, deo
potrivă, cu mine însumi 
(mai luam note slabe la 
școală) și cu părinții, care 
nu prea mă lăsau să-mi 
drămuiesc astfel timpul. 
Și, în cele din urmă, am 
atins actuala treaptă. Bi
neînțeles că mă tentează 
divizia națională A și cred 
că dacă aș fi solicitat, aș 
face față cerințelor ei.

SERIA a ll-a

BuzăuS.U.T. Galați—Metalul
2—0 (2—0)

Petrolul Berea—Chimia
Gh. Gheorghiu-Dej 2—0

Gloria C.F.R. Galați—Petrolistul 
Boldești 0—0

Șoimii Buzău — Metalurgistul 
Brăila 0—0.

Dunărea 
Obor Buc.

Unirea 
peni 0—0 

A.S.M.T.
0-0

Locomotiva Adj ud—Rulmentul
Birlad 1—0

(Corespondenți : V. ștefănescu, 
M. Plopcșanu, Șt. Constantin)":- 
cti, M. Dumitru, T. Enache, V. 
Manoliu, V. Doruș Mariana Se
ci u).

Oraș 
(2-0

ÎNAINTE de lansare

Familia Dobrin. Dănuț e cu norocul!
Foto: M. FELIX

DOBRIN: ÎMPOTRIVA TUTUROR PRONOSTICURILOR
NE VOM CALIFICA iN SFERTURI!

începînd aceste rînduri 
nu-mi pot reprima o analogie 
care mi-a venit in minte ieri, 
in jurul orei 8, pe aeroportul 
internațional Otopcni, cînd ini
mile noastre bateau mai pu
ternic, mai sincopat, tulbură
toarea numărătoare inversă 
care preceda LANSAREA c- 
chipei României spre Mexic ; 
cred că pentru cele 
de mari sufletiști veniți din 
București, Ploiești 
șă conducă team-ul 
tre, să-l încurajeze, încă o dată, 
cu privirea (da, cu căldura 
luminii ochilor !), cu o ulti
mă vorbă, cu un ultim gest, 
lansarea fotbaliștilor români 
era la fel de conectantă — 
sufletește — ca lansarea unei 
astronave Apollo...

Exagerez ? Poate. Cum. oare, 
poate fi insă interpretată ma
tinala prezență a strungarului 
Tudor Soare (care a lucrat, 
probabil. în schimbul de noap
te). sosit, la ora 7, cu băiatul 
său Valentin (de 4 ani), ca 
să-1 conducă pe „nea Dumi- 
trache", și să-i ureze „...două 
goluri, sau măcar unul, cu en
glezii".

Merita să-1 vedeți pe băie
țaș îmbrățișîndu-1 pe Dumi- 
trache și uitîndu-se la el ca 
la un adevărat... corsar de 
legendă.

Furat de această secvență 
sentimentală, a fost de ajuns 
un moment de reverie pentru 
ca o armată de vînători de 
autografe să-1 „înghită" pe 
blondul nostru atacant, care 
abia a avut timpul să-mi lan
seze o butadă caracteristică: 
„Ce poți să faci cu un ase
menea marcaj la om ?“

Mai tîrziu, în chiar clipa in
trării Ia postul vamal, o ul
timă săritură la... cap, peste 
mulțime, și Dumitrache _mi-a 
spus ultima 
meu este un .......
din acțiune, nu din penally, 
ca pe Wembley — lui Banks. 
Dacă-l marchez la 0—0, in 
grapa C se va produce marea 
surpriză a campionatului..."

Optimism obișnuit, de copil 
curajos care bravează totul?

Să vedem ce spune Dobrin. 
Urmat de o suită familială 

— Dănuț (doi ani și 7 luni, 
s-a sculat la ora 5 dimineața, 
la Pitești, și acum, între două 
zîmbete, cască somnoros), so-

citeva sute
și Pitești 
tării noas-

dorință: „Of-u.1
al doilea gol —

ARBITRII MECIURILOR 
SEMI-ETAPEI DE DUMINICĂ

A DIVIZIEI B
SERIA I

Metrom Brașov — Dună
rea Giurgiu: C. Costică 
(București)

Oțelul Galați — Flacăra 
Moreni: I. Gheorghiță (Bucu
rești)

Progresul București — 
Ceahlăul P. Neamț i M. Bio- 
lan (Tr. Severin)

Metalul Tirgoviște — Po
litehnica Galați 5 I. Hristea 
(Alexandria)

Chimia Suceava — Știința 
Bacău : Gh. Vereș (Cluj).

SERIA A II-A
C.S.M. Reșița — Olimpia 

Oradea: I. Drăghici (Bucu
rești)

Metalul Hunedoara — Mi
nerul Anina : I. Erdoș (Ora
dea)

Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Arad : C. Bărbulescu 
(București)

Vagonul Arad — Minerul 
Baia Mare : A. Pop (Cluj)

clubului 
(antrenor

te simți la 
postură de re-

că, deocamdată, 
locul firesc.

un pas 
mi tre- 
drumul

prima dl-

Brăila — Electronica 
(1—1 (9—1)
Focșani—Metalul Plo-

Tecuci—Ancora Galați

Petrolistul—

CUASAMENT

1. Metalul P. 24 13 10 l 50—10 36
2, Electronica 24 13 4 7 60—21 30
3. Șoimii 24 11 8 5 32—21 30
4. Ancora 24 12 4 8 33—24 28
5. Metalqrgis. 24 10 8 6 26—23 28
6- Rulmentul 24 12 3 9 32—38 27
7. A.S.M.T. 24 10 6 8 33—26 26
8. Chimia 24 11 3 10 34—36 25
9. Petrolistul 24 9 6 9 28—27 24

10. S.U.T. 24 9 6 9 2G—26 24
11. Met. B. 24 10 4 10 31—33 21

12. Gl. C.F.R. 24 8 5 11 25—36 21
13. Unirea 24 5 9 10 24—38 19
14. Petrolul 24 6 4 14 23—49 16
15. Dunărea 24 4 6 14 29—45 14
16. Locomot. 24 4 4 16 17—55 12

Metalul P.—
Ancora—Petrolul. Me- 

B.—Rulmentul, chimia—
Metalurgistul—Gloria

Etapa viitoare :
Locomotiva. a.S.M.T.—Unirea, E- 
lectronica—S.U.T., 
Dunărea.
talul 
Șoimii, 
C.F.R.

SERIA a Vl-o

Tehnofrig

Minaur Zlatna — Aurul Brad 
1—0 (1-0)

Minerul Ghelar — Victoria Că
lan 2—0 (1—0)

știința petroșani 
Cluj 1-0 (0—0)

Independența Sibiu — Metalul 
Alud 4-0 (2-0)

Industria slrmel Cimpia Turzii 
— Mureșul Deva 3—1 (2—1)

Soda Ocna Mureș — Arieșul 
Cimpia Turzii 1—0 (0—0)

Minerul Baia de Arieș — A.S.A. 
Sibiu 1-0 (0—0)

Minerul Teliuc — Arieșul Tur
da 2—0 (0-0)

(Corespondenți : N. Băișan, FI. 
Oprița, I. Zamora. I. Hie, P. To- 
nea. Gh. Tăutan. I. Abrudeanu ț‘ 
I. Vladislav).

18
16

CLASAMENT

1. Minaur 24 15 4 5 39-17 34i
2. Metalul 24 12 6 6 41-16 30
3. Independența

24 11 5 8 27—22 27
4. Minerul G. 24 10 7 7 27-24 27
5. Victoria ’ 21 11 4 9 28—25 26
6. Ind. sîrmel 24 10 S 9 28—20 25
7. Mureșul 24 9 6 9 30—28 24
8. Arieșul T. 24 9 6 9 23—23 24
9. Soda 24 10 4 10 24—29 24

10. Arieșul C. T. 24 9 5 10 25—24 23
11. Minerul T. 24 10 3 11 20—33 23
12. Știința 24 8 5 11 23—25 21
13. Aurul 24 10 t 13 26—29 21
14. A.S.A. Sibiu 24 8 5 11 20—28 21

Etapa 
sîrmel, 
B.A. — 
Minerul 
rul G., _________ ..___ ,__
rieșul T. — Independența, Aurul 
— Victoria.

viitoare : Metalul — Ind. 
Soda — știința, Minerul 
Minaur. Arieșul C.T. — 
T.. A.S.A. Sibiu — Mlne- 
Tehnofrig — Mureșul, A-

15. Minerul B.A.
I.C.A.B. Arcuda—Laromet Bucu

rești 0—1 (0—0)

SERIA o lll-o

I.T. Constanța—Mașini unelte 24 7 4 13 23—52
București 0—0 16. Tehnofrig 24 6 4 14 13-28

CAMPIONATUL REPUBLICAN

îi

ția și soacra — Dobrin com
pletează formularul vamal. 
Emoționat, mă întreabă în ce 
zi sîntem.

— îi răspund : 11.
— Peste o lună, la 11 iunie, 

vom fi calificați in sferturi, 
împotriva tuturor pronosticu
rilor !

— Pe ce te bazezi ? 
întreb.

— Pe... Dănuț, care a venit 
cu norocul la avion, și pe go
lurile lui Mopsu’ (n.n. Dumi
trache) și Neagu, care vor mar
ca din pasele mele.

Merg pe... pasa lui Dobrin, 
Ia Neagu, probabil cel mai 
taciturn om din toată dele
gația.

— La Stuttgart, fotbaliștii 
vest-germani au venit peste 
noi de-am crezut, la un mo
ment dat, că o să ne dea o 
căruță de goluri. Dar am mar
cat noi primii și am avut vic
toria în mină.

Așa și englezilor, dacă le 
înscriem un gol — și eu îmi 
doresc să mă verificați la te
levizor — nu ne mai oprește 
nimeni pină în sferturi...

Trei din marii purtători 
speranțelor noastre cred 
șansa lor cum nu ne-am
putut închipui, și ne bucurăm 
că băieții noștri se duc la 
luptă cu gîndul că-i așteaptă 
...bastonul de mareșal.

Echipa Dinamo București a 
participat săptămînă trecută 
la un turneu în orașul Ruse 
din Bulgaria. In cele trei 
partide susținute în compa
nia unor echipe din Bulga-

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE

ai 
în 
fi

M. POPESCU

Mai mulți „cavaleri ai fluie
rului" din țara noastră vor con
duce, în zilele ce vin, meciuri 
In străinătate. Astfel, Ia 16 mai, 
arbitrul btrlădean N. Rainea va 
conduce, la Cracovia, partida 
amicală dintre reprezentativele 
Poloniei și R. D. Germane. El 
va fl ajutat la linie de Ioslf 
Ritter și Simion Mîndreș.

Două săptămîni mal tîrziu — 
mai precis la 3 iunie — Cornel 
Nițescu va arbitra meciul dintre 
formația greacă Egaleos și e- 
chipa turcească Eaklsehir, în 
cadrul „Cupei Balcanice", fntil- 
nirea va avea loc, probabil, la 
Atena.

ria, dinamoviștii bucureșteni 
au înregistrat tot atîtea re
zultate de egalitate. Dar, iată 
partidele disputate: Dinamo 
București — Botev Vrața 
1—1 (1—1), joj, a marcat
Doru Popescu ; Dinamo Bucu
rești — Academik Sofia 1—1 
(1—0), sîmbătă, același Doru 
Popescu este autorul golu
lui ; Dinamo București — 
Dunav Ruse 1—1 (0—0), du
minică, din nou Doru Popes
cu a înscris. în aceste me
ciuri a fost folosită următoa
rea formație: Andrei 
tre Nicolae (Ion 
Cheran, Nunweiller 
fan, Sălceanu, Both, 
du,

AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR
Iată cîteva rezultate din etapa 

disputată duminică 
tul republican al 
școlarilor :

Dacia Pitești —

Celuloza Călărași—Cimentul
Medgidia 0-2 (0—1)

Voința București—Petrolul Vi
dele 2-2 (1-0)

S. N. Oltenița—Electrica Con
stanța 2—0 (0—0)

Olimpia ~“'
cea l—0

I.M.U.
Mangalia

Tehnometal
Mînăstirea 3—0

(Corespondenți : E. Dobrescu, 
N. Teodoreseii. M. Stan, D. Dia- 
conescu, I. Predescu, Tr. Barbă- 
lată, B. Avram, D. Emil).

Giurgiu — Delta Tul- 
(0-0) 
Medgidia

5—0 (2—0)
București—Unirea 

(2-0) 
E.

Marina

SERIA o VII-o

în campiona- 
Junlorilor șl

CUPON DE CONCURS

Pe- 
Petrică), 
IV, Șle- 

.... ___ .. IonSan-
P. Gheorghe (Frățilă), 

Doru Popescu, Haldu.

___ Flacăra roșie 
București I—0 (0—0), C.F.R. Arad
— Minerul Teliuc 3—0 “ "
U.T.A. — Vagonul Arad 
(1—0), Tractorul Brașov — 
rul Bălan 13—1 (9—1), Chimia Fă
găraș — Viitorul Gheorghieni 3—0 
(2—0), Șoimii Buzău — Metalur
gistul Brăila 1—8 (0—2), Gaz me
tan Mediaș — A.s. Armata Tg. 
Mureș 2—1 (2—0), vttrometan Me
diaș — A.S.A. Sibiu 2—1 (0—0), 
~ - - Crișul O-
radea 1—0 (0—0), Minerul Ghelar
— Victoria Călan 1—4 (1—1), Me
dicina Tg. Mureș — Șoimii Sibiu 
3—0 (0—0). C.S.M. Sibiu — Chi
mica Tlrnăvenl 1—0 (1—0), șc. sp. 
Sibiu — Metalul Copșa Mică 2—2 
12—1).

A.S.A.
C. I. L. Sighet

(2-0),
3—0 

Mine-

CLASAMENT

S.N.O. 24 11 10 3 35—16
Cimentul 24 11 8 5 23—19
T.M.U.M. 24 11 7 6 32—16
Delta 24 11 7 6 33—23
Celuloza 24 11 6 7 32—21
Electrica 24 12 4 8 30—25
Laromet 24 10 6 8 31—28
Tehnometal 24 10 4 10 39—29
Unirea 24 10 4 10 32—32
Voința 24 6 10 8 33—37
Petrolul 24 8 6 10 25—30
Mașini 24 7 7 10 32—29
I.T.C. 24 6 9 9 17—24
Olimpia 24 7 6 11 19-31
Marina 24 6 7 11 26—31
I.C.A.B. 24 3 3 18 24—72

32
30
29
29
28
28
26
24
24
22
22

21
21
20
19

9

Ș.N.O.—Olim-Etapa viitoare 
pia. celuloza—Marina, Laromet— 
I.M.U.M.. Cimentul—Tehnometal, 
Delta—I.T.C., Mașini—I.C.A.B.)
Petrolul—Unirea, Electrica—Vo

ința.

16-imile „CUPEI ROMÂNIEI"

Numele și prenumele

Adresa :

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA 
GRUPA 
GRUPA 
GRUPA

A . .............................................................................
B......................................................................................
C......................................................................................
D.....................................................................................

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

• In cele 24 de etape ale 
campionatului diviziei B 
s-au marcat 942 de goluri 
(494 în ’ ................
seria a 
a avut 
înscris 
seria 1 
II-a).

e în 
au fost 
de la 11 m (2 in favoarea 
gazdelor șl 2 pentru oas
peți). Dintre acestea, una

seria I și 448 In 
II-a). In etapa ce 
loc duminică s-au 
36 de goluri (20 în
și 16 în seria a

etapa a 
acordate 4

XXIV-a 
lovituri

(C.F.R. Arad) cu cîte 2 
goluri.

• Duminică au fost con
semnate două autogoluri : 
Stanciu (Metalul Tirgoviș
te) pentru Ceahlăul P. 
Neamț șl Lovin (Electro- 
putere Craiova) pentru 
Metalul Hunedoara.
• Din cele 16 meciuri 

ale etapei disputată dumi
nică in 12 echipele locale 
au terminat învingătoare 
(cîte 6 în fiecare serie), in

Someșul Satu Mare — Metalul 
Salonta 2—0 (0—0)

Dermala Cluj — Foresta Năsăud
1- o (0-0)

Chimistul Baia Mare — Bradul 
Vișeu 3—1 (2-0)

Dacia Oradea — Gloria Bistrița
2- 1 (1-0)

Unirea Dej — Topitorul Baia 
Mare 2—1 (l—1)

C.l.L. Slghetul Marmațlel — 
C.l.L. Gherla 1—1 (1—0)

Victoria Cărei — Constructorul 
Baia Mare 1—0 (0—0)

Dinamo Zalău — Bihoreana 
Marghita 2—1 (1—0)

In această săptămînă se va 
disputa o nouă fază, 16-imile, 
a competiției fotbalistice dota
tă cu „Cupa României". Iată 
programul complet și arbitrii 
meciurilor respective :

• miercuri, 13 mai : C.l.L. 
Gherla—Rapid București : V. 
Trifu (Baia Mare).

• sîmbătă, 16 mai: Sportul
studențesc București—Crișul
Oradea : T. Leca (Brăila).

• duminică, 17 mai : Chimia
n. Vîlcea—Farul Constanța : 

Petrea (București),
Victoria Roman—Dinamo

Bacău: V. Popa (Iași),
Minaur Zlatna—Petrolul Plo

iești : G. Pop (Brașov),
Metalul București — U.T.A. î 

Gh. Manole (Constanța),
Politehnica Timișoara—Dina

mo București: V. Topan
(Cluj),

C.S.M. Sibiu—„U" Cluj 
Alexa (Rm. Vîlcea),

Minerul Ghelar—Jiul: 
B âdulescu (Oradea).

Minerul Moldova Nouă— 
F. C. Argeș ; S. Drăgulici (Tr. 
Severin),

Metalul Tr. Severin—C.F.R. 
Cluj : I. Boroș (Timișoara),

C.F.R. Pașcani—Univ. Cra
iova : Gh. Ștefănescu (Galați),

Rulmentul Birlad—Steaua
București: A. Macovei 
cău).

Portul Constanța — 
Armata Tg. Mureș : Gh. 
sileșcu I (București),

Victoria Moreni—Steagul ro
șu Brașov : V, Roșu (Bucu
rești),

Tractorul Brașov—Politehni
ca Iași : N. Barna Tîrnăveni.

Toate partidele vor începe 
la ora 17.

Meciurile echipelor din cam
pionatele județene, diviziilor 
B și C care participj. în a- 
ceastă fază 
se amină 
miercuri 20

A. (Ba-
A. S. 
Va-

SERIA a IV-a
Unirea Drăgășani—Comerțul A- 

lexandria 0—0
Autobuzul București—Unirea

Cimpulung Muscel 4—0 (1—0)
Chimia Turnu Măgurele—Pro

gresul Corabia 3—1 (1—0)
Petrolul Tirgoviște — Carai- 

manul Bușteni 2—1 (1—0)
Dacia Pitești—Flacăra

București 2—1 (2—1)
I.R.A. Cîmpina—Prahova 

iești 2—1 (1—1)
Carpați Sinaia—Sportul 

citoresc 0—1 (0—1)
Sirena București—Progresul

Balș 4—0 (1—0)
(Corespondenți : D. Dcnghel, 

N. Tokacek, D. Gruia, N. Bor- 
eca I. Udrescu, E. Stroe, Gh. I- 
rinxinoiu, D. Daniel).

roșie

PIo-

mun-

Al.
M.

a Cupei României 
pentru data de 
maL. ora 17.

★
Tragerea la sorți a partide

lor din optimile „Cupei" va 
avea loc în ziua de 18 mai, 
ora 18, la sediul federației. 
Delegații echipelor cîștigătoare 
în 16-iml sînt invitați să ia 
parte Ia tragerea la sorți.

CLASAMENT

1. Autobuzul 21 16 5 3 50—18 37
2. Comerțul 24 14 6 4 35—20 34
3. I.R.A. 24 13 7 4 29—20 33
4. Sportul 24 12 5 7 41—25 29
5. Carpați 24 11 7 6 37—26 29
6. Chimia 24 11 6 7 33—13 28

7. Caralmanul 24 9 9 6 32—27 27
8. Prahova 24 7 8 9 38—28 22
9. Flacăra 24 6 9 9 21—20 2.1

10. Sirena 24 6 8 10 24—26 20
11. Petrolul 24 6 8 10 24—36 20
12. Dacia 24 6 7 11 23—39 19
13. Unirea D. 24 7 4 13 26—42 18
14. Unirea C. 24 5 7 12 23—39 17
15. Prog. C. 24 5 7 12 22—49 17
16. Prog. B. 24 3 7 14 19—43 13

LOTO PRONOSPORT
• In clasamentul golge- 

terilor diviziei B, seria I, pe 
primul loc se află Tiron 
(Metalul Tirgoviște) cu 15 
goluri, fiind urmat de Pa
nă (Dunărea Giurgiu) — 
12, Paiș (Sportul studen
țesc) — 11. Caraman (Por
tul Constanța), Mustață 
(Gloria Birlad) și Georges
cu (Metalul București) cu 
cîte 10, Pelea (Știința Ba
cău), Drăgan (Flacăra Mo- 
reni), Codreanu (Gloria

Nestorovicl (C.S.M. Reșița) 
cu cîte 9, Stănoaie — 1 din 
11 m (Vagonul Arad), Co- 
păceanu (C.S.M. Reșița), 
Surdan (Politehnica Timi
șoara) șl Cergo (Metalul 
Hunedoara) cu cîte 8.
• In mai multe partide 

au fost înregistrate scoruri 
identice : de 4 ori 2—0, de 
3 ori, 1—0, de 3 ori 0—0 și 
de 2 ori 2—1.

• tn seria I diferența din
tre lider, Progresul Bucu-

8PB8E* ciffggg *cbfre * ciwbk
a fost transformată (Ciu
pitu — Progresul Brăila) 
șl trei ratate (Zdrăilă — 
Politehnica Galați.
— Metalurgistul 
Donca — Minerul 
Mare).

Tamaș
Cugir și 

Baia

unul oaspeții au ciștigat 
(seria I : Chimia Suceava 
la Politehnica Galați) și 3 
partide s-au încheiat cu 
rezultate de egalitate (t 
in seria I șl 2 in seria a 
II-a).

• Golgeterii ultimei 
pe : Duțan (Sportul 
dențesc), Georgescu (Meta
lul București), Beniovschi 
(Gloria Bîrlâd), Cergo (Me
talul Hunedoara) și Gligor

eta- 
stu-

• Duminică. echipele 
gazdă au marcat 30 de go
luri (cîte 15 în flecare se
rie) și formațiile oaspe 
doar 6 goluri (5 în seria I 
și 1 in seria a II-a).

Bîrlad). Ciupitu — 1 din 
11 m (Progresul Brăila) și 
Duțan (Sportul studențesc) 
cu cîte 9. Georgescu (Pro
gresul București) — 8. In 
seria a II-a : Kun 1 — 2 
din 11 m (Politehnica Ti
mișoara) șl Petrică (Olim
pia Oradea) cu cîte 14 go
luri, Dobîndă — 2 din 11 
m (Politehnica Timișoara) 
— 10, Silaghl și Lang — 1 
din 11 m (Minerul Anina),

reștl (golaveraj : 42—15), și 
a doua clasată, Metalul 
Tirgoviște (golaveraj : 40- 
32) se menține la 3 puncte. 
In schimb, in seria a II-a. 
actualul lider. Minerul 
Bala Mare (golaveraj: 24— 
12) are același număr de 
puncte (29) cu a doua cla
sată, C.S.M. Sibiu (golave
raj : 24—21). însă este a- 
vantajal. net de golaveraj 
(4-12 față de -|-3).

I'.'UJ.. 1.JL.U. ... -..MLIB', J.! 1.1. —• ■cmw

NOI AVANTAJE PENTRU 
PARTICIP ANȚI

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport aduce la cunoș
tința 
pînd 
deci 
preș 
Loto 
Pronosport din 17 mai 1970, 
se vor acorda autoturisme la 
fiecare tragere și concurs o- 
bișnuit.

La Loto autoturismele se 
vor acorda în cazul în care 
valoarea unitară a unui pre
miu obișnuit pe o variantă 
de 5 lei, indiferent categoria 
și extragerea, este egală sau 
superioară contravalorii u- 
nuia dintre autoturismele a- 
nunțate.

La Pronoexpres autoturis
mele se vor acorda în cazul 
în care valoarea unitară a 
unui premiu obținut pe o 
variantă de 6 lei, indiferent 
categoria și extragerea, este 
egală sau superioară cpntra-

participanților că înce- 
din această săptămînă, 
cu concursul Pronoex- 
din 13 mai, tragerea 

din 15 mai și concursul

valorii unuia dintre autotu
rismele anunțate.

La Pronosport autoturisme
le se vor acorda în cazul în 
care valoarea unitară a unui 
premiu obținut pe o varian
tă cîștigătoare, indiferent ca
tegoria și felul buletinului 
sau biletului jucat, este ega
lă sau superioară contrava
lorii unuia dintre autoturis
mele anunțate.

Prin noile și marile avantaje 
acordate de către Loto-Pro- 
nosport. participanții pot cîș- 
tiga SAPTĂMÎNAL la Loto, 
Pronoexpres și Pronosport — 
la alegere — autoturisme 
Moskvici 408 cu caroseria 
412, Dacia 1100, Moskvici 408 
cu 4 faruri și radio. Skoda 
100 S și Skoda 1000 M B. sau 
premiul în bani.

• Astăzi este ultima zi 
pentru procurarea biletelor 
la concursul Pronoexpres de 
mîine 13 mai ac., primul con
curs obișnuit la care se a- 
plică noua măsură de atri
buire ■ a autoturismelor.

(Corespondenți : Z. Kovacs, M. 
Radu, R. Pop, E. Suranyi, T. Pro
dan, V. Godja, Tr. Silaghl și M. 
Bonțoiu).

CLASAMENT

1. Gloria 24 14 5 5 56-18 33
2. Victoria 24 14 5 5 41—19 33
3. Someșul 24 13 5 6 38—18 31
4. C.l.L. Gherla

24 12 6 6 36—21 30
5. C.l.L. Sighet

24 12 5 7 33—24 29
6. Dermata 24 11 6 7 40—18 28
7. Unirea 24 11 5 8 41—28 27
8. Chimistul 24 11 4 9 38—31 26
9. Constructorul

24 11 3 10 35-32 25
10. Bradul 24 12 0 12 25—41 24
11. Metalul 24 7 4 13 22-45 18
12. Dlnamo 24 5 8 11 20-43 18
13. Topitorul 24 7 3 14 25—45 17
14. Foresta 24 5 5 14 24-44 15
15. Bihoreana 24 5 5 14 16—38 15
1G. Dacia 24 5 5 14 19—44 15

Etapa viitoare : Constructorul — 
Bihoreana, Metalul — Dlnamo,- 
C.l.L. Gherla — Dermata. Bradul 
— Unirea, Dacia — Chimistul, 
Gloria — Victoria, Topitorul — 
C.l.L. Sighet, Foresta — Someșul.

SERIA o Vlli-a

Viitorul

Colorom Cocllea — Carpați Bra
șov 2—o (0—0)

Torpedo Zărneștl — Vitrometan 
Mediaș 1—1 (l—0).

Chimia Făgăraș — 
Gheorghieni 2—o (1-0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Me
dicina Tg. Mureș 1—0 (1—0)

Minerul Bălan — Lemnarul O- 
dorhelul Secuiesc 1—0 (0—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Chimica 
Tîrnăveni 1—0 (1—0)

Chimia Orașul Victoria — Avîn- 
tul Reghin 3—2 (2—2)

Tractorul Brașov — Metalul 
Copșa Mică 4—1 (4—0).

(Corespondenți : N. Seceleanu, 
. Chiriac, B. Stoiciu, V. Lorintzî. 
. Bortoș, Gh. Briotă, E. Aslan și 
. Secărcanu).

c. 
it. 
v.

: Oltul — Torpe- 
Minerul. Vitrome-

CLASAMENT

1. Tractorul 24 18 3 3 60—11 39
2. Chimia F. 24 17 2 5 49—19 36
3. Oltul 24 14 3 7 50—22 31
4. Lemnarul 24 14 0 10 61—34 23
5. Colorom 24 12 3 9 42—36 27
6. Minerul 24 ii 4 9 26—29 26
7. Metalul 24 11 2 11 43—35 24
8. Chimica 24 11 2 11 33—27 24
9. Unirea 24 10 3 11 30-43 23

10. Torpedo 24 9 4 11 31—28 22
11. Carpați 24 8 6 10 22—28 22
12. Chimia V, 24 9 2 13 30—38 20
13. Vitrometan 24 7 4 13 30—51 IE
14. Viitorul 24 6 5 13 15—54 11
15. Avîntul 24 5 5 14 29—61 15
16. Medicina 24 4 4 16 17—52 15

Etapa viitoare
do, Metalul — : ___ „ , ____
tan — Colorom, Chimica — Chi
mia V.. Carpați — Avtntul. Lem
narul — Medicina, Unirea — Chi
mia F., Viitorul — Tractorul.

ECHIPE ROMANEȘTI
ÎN BULGARIA

românești aflateEchipele 
in turneu în Bulgaria au ob
ținut în ultimele întîlniri ur
mătoarele rezultate : Etyi
Trnovo — Steagul roșu Bra
șov 2—1, Spartak Plevna — 
F.C. Argeș 3—1, Cerno Mori 
— Farul Constanța 2—1.

cia.su


De la trimisul nostru special, Victor BĂNCIULESCU

J.O. FĂRĂ SCHI ALPIN, HOCHEI, FOTBAL, 
BASCHET, BOX Șl PATINAJ ARTISTIC ?

Marți 12 mai este ziua în 
care, în sala de teatru a Pa
latului expozițiilor R.A.L, se 
vor stinge primele emoții ale 
acestei pasionante sesiuni a 
Comitetului Internațional O- 
limpic, o dată cu anunțarea 
rezultatului votului pentru 
ediția din 1976 a Jocurilor 
Olimpice. în prealabil, cu 
prilejui primei reuniuni a 
Comisiei executive a C.I.O. 
cu federațiile internaționale, 
președintele Avery Brundage 
a rostit obișnuitul său dis
curs fulminant care a con
ținut ATACURI VIOLENTE 
LA ADRESA SCHIULUI AL
PIN, A HOCHEIULUI PE 
GHEAȚA, A FOTBALULUI, 
A BASCHETULUI, A BO
XULUI ȘI A PATINAJULUI 
ARTISTIC, SPORTURI PRE
SUPUSE A NU SE CON
FORMA STATUTELOR AC
TUALE ALE C.I.O. ÎN PRI
VINȚA CARACTERULUI 
PUR AMATOR AL PRACTI- 
CANȚILOR. La schi se vi
zează, în special, problema 
comercializării numelui ve
detelor și a mărcilor de schi
uri. Unii văd, chiar, în aceas
tă așteptată filipică — tin- 
zînd să excludă schiul alpin 
din familia sporturilor olim
pice — o bună șansă pentru 
candidata Tampere care nu 
a prevăzut în program decît 
schiul nordic- Dacă se con
tinuă astfel, cu eliminarea 
sporturilor suspectate, atunci 
pentru Jocurile de vară, cu 
un program minimal, ar 
trebui să credem că și Flo
rența ar putea avea șanse...

Firește că, în aceste zile la 
Amsterdam, arhitectul milio
nar din Chicago și rafinatul 
colecționar de artă Brundage 
este inabordabil. O simplă 
întîmplare a făcut să ocu
păm aceeași cabină de as
censor la hotelul Esso-Motor. 
La 82 de ani, președintele

Cu prilejul reuniunii comune a comisiei executive C.I.O. cu 
federațiile internaționale, participant!! s-au declarat de acord cu 
raportul privind condițiile de admitere la Jocurile Olimpice, 

raport elaborat de comisia prezidată de Alexandru Siperco.
Referitor la sporturile de echipă s-a menținut, pentru J.O. 

din 1972, vechiul regulament care permite participarea a 16 echipe 
in turneul de fotbal dar — se pare — că la ediția viitoare a 
J.O. (1976), numărul echipelor va ti redus la 12. S-a mai hotărlt, 
cu aceeași ocazie, ca pe viitor controlul antidoping și controlul 
sexului să se facă sub egida federațiilor internaționale interesate.

C.I.O. pare în bună formă 
fizică deși răvășit de multi
tudinea problemelor dificile. 
Cercurile de presă de aici 
(peste 80 de trimiși speciali 
din toată lumea) se întreabă 
dacă le va rezolva sau Ie va 
lăsa moștenire în stare de 
incertitudine, deoarece . se 
crede că aceasta este ultima 
sa legislatură (pînă în 1972).

In împrejurarea pomenită, 
am îndrăznit să-i pun o în
trebare — între două etaje 
— evocînd o amintire- Cu 

urmă, Ia 
unei 
i-am 

într-o 
amato-

vreo 15 ani în 
București, cu prilejul 
conferințe de presă 
solicitat un răspuns 
problemă simplă de 
rism. Era vorba despre re
cordmanul mondial Ia sări
tura cu prăjina. Bob Ri
chard, acuzat de profesio
nism pentru că exercita și 
meseria de ziarist. Atunci, 
Avery Brundage a evitat — 
ca de obicei, de altfel — 
răspunsul direct apelînd la 
numele, azi regretatei, Sonja 
Henje Pe care o acuza de a 
fi inițiatoarea mutației de pe 
podiumul olimpic în lumea 
sportului profesionist.

De data aceasta, pentru a 
cîștiga timp, am întrebat — 
cu gîndul la fotbal și la alte 
sporturi de echipă — doar 
dacă C.I.O. ar admite întîi- 
niri intre amatori și profe
sioniști. „NU CRED — mi-a 
răspuns dînsul — CA S-AR 
PUTEA RIDICA OBIECȚII 
VALABILE DACA S-AR

ORGANIZA MECIURI 
TRE ECHIPE SEPARATE, 
DE AMATORI ȘI DE PRO
FESIONIȘTI. C1ND SCOPUL 
ACESTORA ESTE ONORA
BIL, ADICA DACĂ SE FAC 
IN BENEFICIUL UNEI 
RE CARITABILE SAU 
TRU STRÎNGEREA 
FONDURI OLIMPICE. 
DACA ESTE VORBA 
SE DESCHIDĂ PORȚILE 
CAMPIONATELOR MONDI
ALE PROFESIONIȘTILOR, 
ATUNCI SE SCHIMBA LU
CRURILE ȘI C.I.O. TRE
BUIE SA INTERVINĂ".

Și, de data aceasta, cu am
biguitate, președintele Brun
dage s-a strecurat printre 
furcile întrebărilor în timp 
ce canadienii au absentat de 
la campionatul mondial de 
hochei, fotbaliștii din Mexic 
nu vor merge la Miinclien, 
iar tenisul nu mai poate fi 
sport olimpic.

TENISMANII SUD-AFRICANI SÎNT INDEZIRABILI
La conferința anuală a federației interna

ționale de tenis (F.I L.T.), care va avea loc 
îa Paris, la 8 iulie, delegația Ungariei va 
prezenta o propunere care vizează exclude
rea din acest for sportiv a Republicii Sud- 
Africane, tară în care este legiferată discri

minarea rasială. Aceasta ar completa re
centa măsură a comitetului de organizare 
a „Cupei Davis", care a exclus reprezenta
tiva sud-africană din suprema competiție 
de tenis pe echipe.

de baschet ASTAZI, LA PRA6A
OPE- 
PEN- 

DE 
DAR 

SA

BRAZILIENII
LA MECIUL

Campionatul mondial de 
baschet masculin, aflat la cea 
de a Vl-a ediței, a 
cu o serie de partide 
nare în care favoriții 
fi ușor previzibili.

La Sarajevo, peste 6 000 de 
spectatori au urmărit debutul 
echipei 
ționatei 
minute 
lităților
trem de ambițioși, luptînd cu

debutat 
prelimi- 

puteau

S.U.A. în fața selec- 
Cubei. După cîteva 

de tatonare a poslbi- 
unor adversari ex-

LA C.M. DE VOLEI 70

ROMÂNIA IN ACEEAȘI SERIE CU JAPONIA
inter- 
care 

în le- 
mon-

IN IMPAS
DE DEBUT

Un buchet de campioni 
pe drumul spre Mexic

La Paris a avut loc recent 
o reuniune a Federației 
naționale de volei, la 
s-au luat unele hotărîri 
gătură cu campionatul
dial, care va avea loc în Bul
garia. S-au definitivat datele 
începerii C.M. : 20 septembrie 
(masculin) și 22 septembrie 
(feminin). Turneele finale vor 
avea loc la Sofia (m) și Varna 
(f). Mondialele se vor încheia 
in ziua de 3 octombrie. La 
masculin vor fi 4 serii cu cîte 
doi capi de serie stabiliți cu 
acest prilej, în funcție de cla
samentul Ia ediția precedentă 
(Cehoslovacia, 1966) : Bulgaria 
și Iugoslavia ; Cehoslovacia și 
Polonia ; România și Japonia ; 
U.R.S.S. și R. D. Germană. 
Pentru completarea seriilor,

vor fi trase la sorți (în ziua 
de 2 iulie, la Sofia) celelalte 
participante.

In ce privește turneul de 
calificare pentru C.M. femi
nin (turneu la care, din pă
cate, trebuie să participe a- 
cum și naționala română), s-a 
hotărit ca primele două clasate 
să primească drept 
cipare la mondiale, 
puternice adversare 
pei României ar fi 
tele R.P.D. Coreene 
vor înscrie), 
Olandei.

La reuniune au mai fost 
discutate probleme privind a- 
matorismul în volei, precum și 
posibilitatea ca la J.O. din 1972 
să fie admise 12 echipe mas
culine în loc de 10.

de părti
cele mai 
ale echi- 
voleibalis- 

(dacă se 
Iugoslaviei și

o remarcabilă tenacitate pen
tru fiecare balon, campionii 
olimpici au preluat conduce
rea operațiilor, cîștigind final
mente cu 74—53 (40—27). Isa
acs 14, Washington 10, McDo
nald 17 au fost principalii re
alizatori ai americanilor.

Selecționata R.A.U. a ținut 
în șah timp de o repriză for
mația Uruguayului în partida 
de la Karlovaț. După reluare 
însă, cuplul sud-american al
cătuit din Omar Arretia (40 
de puncte) și Victor Hernan
dez (20) a concretizat majo
ritatea unor acțiuni purtate 
intr-un ritm debordant, per- 
mițînd echipei Uruguay să cîș- 
tige confortabil cu scorul de 
90—73 (40—41).

Cea mai echilibrată între
cere din ziua inaugurală a 
opus reprezentativele Braziliei 
și Coreei de Sud, Ia Split. La 
capătul unui meci disputat la 
cea mai înaltă tensiune, bra
zilienii au fost nevoiți să se 
întrebuințeze serios pentru a 
obține decizia : 82—77 (44—39). 
Principalii realizatori : Menon 
29, Ubiratan 18, Wlamir 17 de 
la învingători, respectiv, Shin 
Dong-pa 40 de la învinși.

EDIȚIE A „CURSEI PĂCII
• 15 echipe reprezentative, 105 alergători
• Prima etapă: Praga-Karlovy Vary, 130 km

PRAGA, 11 (Agerpres). — 
La Praga se va da marți 
(n.r. azi) startul în cea de a 
23-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Pă
cii", care se desfășoară anul 
acesta între 12 și 26 mai pe 
traseul Praga 
Berlin.

Concurenții 
străbătut 1 978 
ritoriul cehoslovac, 
cel al Poloniei și 600 în R. D. 
Germană), împărțiți în 15 e- 
tape. Prima etapă se dispută 
pe ruta Praga — Karlovy 
Vary (130 km), iar ultima 
între Eilenburg și Berlin pe 
distanța de 201 km. O zi 
foarte dificilă pentru concu- 
renți va fi 25 mai, cînd, în 
cursul dimineții, este progra
mată etapa contracronometru 
Halle — Leipzig (34 km), iar 
după-amiază se va dispuia 
la Leipzig un criteriu de vi
teză de-a lungul a 60 km. 
Concurenții vor avea două

— Varșovia

devor avea 
kg (665 pe te-

715 pe

zile de odihnă : la 15 mai în 
orașul Hradek Kralove și la 
21 mai la Poznan.

La startul cursei vor fi 
prezenți rutieri din 15 țări: 
Algeria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca, Fran
ța, R. D. Germană, Iugosla
via, Italia, Norvegia, Olanda, 
Polonia, România, 
și U.R.S.S.

România, care a 
prezentată la toate

Ungaria

fost re- 
edi țiile

al automobiliștilor
Golgeterul Jimmy Greaves la volan

JIMMY GREAVES
fn timp ce noi așteptăm vara, 

tn emisfera sudică e toamnă Iar 
In CordlUerli Anzi se vestește 
sosirea iernii, zăpezile acoperind 
cele mai înalte trecători. In 
ciuda alarmantelor prevederi ale 
buletinelor meteorologice, cara
vana Raliului Cupei Mondiale 
șl-a reluat drumul. Etapa brazi
liană cu două probe speciale 
(una de 180 km In statul Parana 
și alta de 320 km în Rio Grande 
do Sul) a fost severă din ca
uza unei ploi torențiale care a 
transformat drumurile în pati
noar norolos. se speră totuși, 
că ritmul abandonurilor (9 în 
cele 24 de ore în Brazilia) nu 
va fi menținut,

solicitat mal mult 
decît cel 7000 dintre 
Londra și Lisabona.

Neyret — Terra- 
mosl este cel mai 
vechi echipaj al 
raliului (concurează 
împreună de 15 
ani), iar Neyret (36 
de ani) înainte de 
a se dedica auto
mobilului a fost un 
excelent schtbr (trei 
titluri de 
universitar al Fran
ței).

De altfel în bu
chetul de campioni 

automobilului, 
se Îndreaptă 
Mexic, sînt 

numeroși cei ce au 
ales ‘ ‘ ’ ’
ce 
în 
Belgianul 
Staepelaere 
campion 
săritura 
me : 
cel 
pilot de raliuri bri
tanic, a jucat polo 
Și 
Palm, 
sărit 

trambulină.
lungită, dar merită să

campion

după 
remarcat 
sporturi. 

Gilbert 
a fost 

Junior la 
in lungl- 

Roger Clark, 
mai cunoscut

volanul 
s-au 
alte

rugbv. 
ca 
cu

Gunnar 
un nun 

schiu- 
Lista ar

,,Cupa Davis"

Italia eliminată!
In cursul zilei de ieri s-a în

cheiat la Gugliasco, lingă Torino, 
ultima lntllnire din cadrul grupei 
B a zonei europene din „Cupa 
IJavis". Reprezentativa Cehoslova
ciei a eliminat Italia cu 3—2, după 
ce fusese condusă înaintea ulti
mei zile. Italienii luaseră avans 
prin victoria cuplului Di Dome- 
nic — Panata In fața lui Kodes — 
Kukal (6—4, 3—6, 6—4, 6—3), pen
tru ca oaspeții să-și adjudece ul
timele slmpluri : Kukal — Dl Do
menico 7—9, 6—4, 7—5, 9—7 ; Ko
des — Panata 6—4, 6—2, 6—2.

In turui doi, in această grupă, 
sînt programate partidele: U.R.S.S. 
—Monaco, Cehoslovacia — Rhode-

sia, R.F.G. — R.A.U., Belgia — 
Finlanda.

La Ciudad do Mexico, In me
ciul din cadrul grupei nord-ame- 
ricane, echipa Noii Zeelande a 
Învins cu 3—2 Mexicul. In par
tida decisivă. Fairlie a dispus de 
Zarazua cu 8—10, 8—6, 6—1, 6—1.

M

■s ®
C. GRIGORE

COAUȚIA ITALIANA* IN GIRO?
Calculatoarele electronice 

sînt folosite în ultimul timp 
tot mai frecvent pentru pro
nosticuri sportive. Recent, un 
computer (pus la punct de 
specialiști din Brescia), a că
rui „memorie" a fost alimen
tată cu 8 000 de informații,

înaintea ultimei runde

GABY SEYFERT

SE RETRAGE

CLASAMENTUL 
VRNJACKA BANJA

(Agerpres). 
feminin de

runde, în
Gertrude

La redacția 
MIRKOR“ 

sosească noi 
legătură cu 

automobilistica 
— Ciudad de 
etapa Rio de 

Montevideo în 
clasamentului neofi- 

află echipajul finlan- 
Mikkola — G. Palm

LONDRA, 
ziarului „ 
continuă i 
informații, 
competiția 
raliul 
Mexico. 
Janeiro 
fruntea 
cial se 
dez H. 
pe un Ford Escort. Urmeaza 
tn clasament Makklnen 
(Finlanda) — Staepelaere 
(Belgia) tot pe Ford Escort. 
Francezii Verrier și Murac, 
care pilotează un Citroen 
Ds 21 ocupă locui trei.

, 11. 1 
.DAILY 
să

In

Londra
După

Așteptînd vești noi, să încer- 
:ăm o sumară prezentare a con- 
îurențllor, a acestor ași al 
/olanului specializați în a merge 
:ît mai repede pe cele mai di- 

careScile drumuri. Toți cel 
tonduc mașini de fabrică sîgit 
jrofeslonlștl consacrați ; 
:unoscuțl din raliurile europene 
1 africane. O excepție : echipa- 
ul Neyret — Terramosl (Cî- 
roen DS 81) alcătuit de doi 
irietenl, medici dentiști din Gre- 
loble, care nedispunînd de su- 
loient timp pentru a participa 
î raliurile săptămînale unde se 
ac anticipat și recunoașteri aje 
raseului '
ntrecerile de mare 
eblt de 
ornează 
iitoarel rute. Cîști'gător în 1969 
1 dificilul raliu al Marocului, 
chipajul Neyret — Terramosi 

profitat de cele două săptă- 
îînl care au separat sectorul 
uropean al raliului Londra — 
lexic de sectorul sud-american 

au concurat din nou în raliul 
tarocului, clștlgîndu-1 șl de 
ita aceasta. El au parcurs astfel 
a supliment de 5000 km care i-a

blne

s-au specializat în 
fond, deo- 

dificlle, dar în care 
mai puțin învățarea

pe belgianul 
cîștigător de

al Ita- 
lunea 
se va 
elec- 

iar

suedez, 
rile la 
putea fî _ .
ne oprim puțin asupra echipa
jului care la plecarea de pe
Wembley a dezlănțuit un tunet 
de aplauze. El este format din
tr-un pilot încercat Tony Fall 
(un fost rugbyst), care a con
curat de curînd în Anzi cîști-
gînd raliul Incas și celebrul 
fotbalist englez Jimmy Greaves, 
care ar fi putut vedea Mexicul 
cu echipa Angliei dacă AII 
Ramsey nu l-ar fi preferat pe 
cel mai tineri. Acum tn virstă 
de 30 de ani, Greaves a Înce
put să joace fotbal cu 15 ani 
în urmă la Chelsea. La 17 ani 
devenea profesionist, iar 
marca 100 de goluri în prima 

l-a adus un
Milan plătit 

Nu s-a 
fotbalul Italian 
luni a revenit 
Tottenham care

BERL1N, 11. Campioana 
mondială de patinaj artistic 
Gabriele Seyfert (R. D. Ger
mană) a anunțat că se re
trage din activitatea corn- 
petițională. In viitor, Seyfert 
se va ocupa cu pregătirea ti
nerelor cadre din orașul său 
natal, Karl Marx Stadt.

EGALITATI IN 
ZONALULUI DE LA

BELGRAD, 11 
în turneul zonal
șah de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia) s-au disputat 
partidele întrerupte din run
dele anterioare. Ivanka a 
cîștigat la Wasnetsky și a 
pierdut la Konarkowska-So- 
kolov, Troianska a învins-o 
pe Byrne și a remizat cu 
Heemskerk. Rujita Jovano
vici a pierdut la Wasnetsky. 
Partida Litmanowicz — Ka- 
tia Jovanovici s-a încheiat 
remiză.

înaintea ultimei 
clasament conduce 
Baumstark (România) cu 9’/2 
puncte (în ultima rundă nu 
joacă), urmată de Elisabeta 
Polîhroniăde (România). Ka- 
tia Jovanovici, Rujița Jova- 
novici (ambele Iugoslavia), 
Ivanka (Ungaria) — toate cu 
cite 8'/a puncte, Konarkow- 
ska-Sokolov (Iugoslavia). Tro- 
ianska (Bulgaria) — ambele 
cu cîte 7 puncte etc. în caz 
de egalitate pe locul trei, în 
clasamentul final, urmează 
un meci-turneu de baraj.

l-a desemnat 
Eddy Merckx 
tașat al Turului ciclist 
liei, care își ia startul 
viitoare. Pe locul doi 
clasa, potrivit mașinii
tronice, Vitorio Adorni, 
pe locul trei Franco Bitossi, 
în timp ce Gimondi va ocu
pa doar locul patru.

Milioanele de „tifosi" spe
ră însă că pronosticurile 
computerului vor fi răstur
nate de cicliștii italieni, a 
căror coaliție va reuși să îm
piedice victoria lui Merckx.

acestei mari întreceri spor
tive închinate păcii și prie
teniei între popoare, aliniază 
anul acesta o formație cu 
bune posibilități de afirmare, 
avînd în frunte pe Tudor Va- 
sile, Emil Rusu și Constan
tin Grigore.

la 21

divizie, ceea ce 
transfer la A. C. 
cu sume uriașe, 
modat ----------
după șase
Anglia ' ... ... ___
plătit șl mal mult pentru
Dar cu folos, căci Greaves

cu

la

aco- 
Și 
in

el.
_ ___  a

înscris în 8 ani 210 goluri pen
tru echipa sa de club (în 1969 
a fost golgeterul campionatului 
britanic cu 36 de goluri) și 44 
de goluri în cele 57 jocuri sus
ținute In echipa națională. 
Acum Jimmy Greaves, a vrut 
să vadă Mexicul șl fiindcă 
Ramsey nu l-a selecționat... a 
găsit un loc în echipa Ford- 
Escort.

Pentru acest raliu, marele fot
balist s-a pregătit special timp 
de patru luni, devenind tot atitde patru luni, devenind tot ___
de Iute la volan ca și pe ga
zonul stadionului.

„Întotdeauna mi-a plăcut să 
conduc — a declarat el — și 
timp de 9 ani am schimbat mai 
multe Forduri, dar de-abia în 
aceste luni am descoperit cit de 
puține lucruri știam despre con
ducerea sportivă a automobilu
lui. Am învățat să mă concen
trez (și conducătorul obișnuit ar 
trebui să se gîndească mai mult 
Ia aceasta) ; am învățat cit de 
departe poți să duci o mașină 
în materie de viteză și de vi
raje, cu condiția ca ca să fie 
adecvat pregătită și echipată, iar 

să știi exact ce

pregătire, Grea- 
cu adevărat un 
raliuri, cu mare

tu ca pilot — 
faci”.

După această 
ves a devenit 
bun pilot de ............. ............ ...
îndemînare, reacții rapide și un 
stil personal de a învinge de
nivelările drumului. Cu Tony 
Fall el formează un echipaj 
omogen șl valoros, confirmat de 
locul 10, ocupat la Lisabona și 
menținut după prima etapă 
sud-americană.

Gh. EFURAN

McGEE 9,1 pe 100 Y
NEW YORK, 11. — Cu 

prilejul ■ unui concurs atletic 
desfășurat la Houston (Te
xas), sprinterul american 
Willie McGee a egalat cea 
mai bună performanță mon
dială în proba de 100 yarzi

cu timpul de 9,1. Performan
ța este omologabilă, astfel că 
McGee își înscrie numele a- 
lături de corecordmanii mon
diali ai probei, Bob Hayes, 
Jimmy Hines și John Car
los.

VERIFICĂRILE 
PRE-MEXICANE 

CONTINUĂ

CORESPONDENȚA DIN ITALIA

GIGI“ RIVA A ADUS IN SARDINIA
SCUDETTO

1730 de jocuri, din care 
cîștigate, Il egale și numai 2 
pierdute (contra lui Palermo 
și Inter), 32 goluri marcate și 
11 primite : iată bilanțul lui 
U. S. Cagliari, care i-a per
mis echipei roș-albastre să câș
tige „10 scudetto tricolore” — 
— titlul de campioană a’ Ita
liei — și, 
dreptul de 
calcio" In 
europeni.

După cum se vede, cifrele 
sînt concludente ; remarcăm 
faptul că squadra lui Riva a 
repus în drepturi 
„provincial", creînd 
breșă in hegemonia fotbalu
lui „metropolitan", reprezentat 
de axa Milano-Torino. Este 
triumful fotbalului nou, tînăr, 
al fotbalului creat din... ni
mic : născut dintr-un plan bine 
precizat în capul lui Andrea 
Arrica, programul de pregă
tire al echipei Cagliari fiind 
pus în practică de marele an
trenor Manlio Scopigno, supra
numit și antrenorul filozof.

Două cuvinte despre Scopig
no : estet diplomat în filozofie 
și aplică în fotbal anumite 
principii personale care, în 
confruntarea faptelor, și-au 
continuat valabilitatea. El cau
tă să acorde cîmp liber mani
festării personalității jucători
lor, arătîndu-le în același timp

o dată cu acesta, 
a reprezenta „ii 

Cupa campionilor

fotbalul 
o nouă

care este responsabilitatea lor 
față de echipă și față de so
cietate. Fiecare jucător poate 
să dispună de timpul său liber 
după cum dorește, dar, în a- 
celași timp, 
bligat să se prezinte în cea 
mai ' “ ..
pe teren.

Cit despre vice-președintele 
lui Cagliari, ‘ * 
putem spune 
descoperire a sa a fost Riva. 
Arrica a crezut în el încă de 
pe vremea cind Riva juca în 
divizia a treia, a crezut în 
Domenghini cînd Inter dorea 
să-1 cedeze, a crezut în Gori, 
în Niccolai, în Cera,- în Al- 
bertosi, în Burgnera, mai pe 
scurt, în toți acei tineri jucă
tori care au urcat pe cea 
mai înaltă culme echipa din

fiecare este o-
bună condiție atletică.

Sardinia, mulți dintre ei 
ind chemați să apere culorile 
Italiei la C.M. din Mexico.

Dintre jucători cel mai cu
noscut este fără îndoială, Lui
gi Riva care, cu cele 21 de 
goluri marcate, a fost încoro
nat golgeterul campionatului 
italian. Cu tehnica sa desă- 
vîrșită, simțul său puțin obiș
nuit al golului și cu calită- 
țile-i atletice „Gigi" Riva 
este unul din marii jucători, 
un fotbalist de clasă mondi
ală.. Amintim și .pe brazilianul 
Nene, un prețios jolly-joker pe 
mijlocașul Greatti și pe ,jl 
libero” Tomasinj.

In . rîndurile celor 22
vor merge în 

Mexic au fost incluși și ur
mătorii membri ai campioanei 
Italiei : Albertosi, Cera, Nic
colai, Gori. Domenghini și Ri
va. Este o recunoaștere a me
ritelor acestor fotbaliști de 
care antrenorii, conducătorii și, 
bineînțeles, ' pftblîcul din Sar
dinia au toate motivele să fie 
mîndrl.

balonul rotund din Guadala
jara. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei mexi
cane, Pele a spus că echipa 
sa este în formă bună și spe
ră ca ea să se califice în fi
nala cupei „Jules Rimet". Pele 
a arătat că echipa este mult 
mai bună ca în 1966 și că de 
acest lucru se vor convinge 
toți specialiștii.

BELGIENII LA PUEBLA

„azzurri" care
de

Andrea Arrica, 
că cea mai mare

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea turneului final al C.M. 
selecționata Mexicului a sus
ținut un nou meci de verifi
care la Toluca, în compania 
formației Borussia Dortmund. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
vest-germani cu scorul de 2—1 
(0-1).

Selecționata Israelului, a sus
ținut la New York un joc de 
verificare în compania unei 
combinate a cluburilor din lo
calitate. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 4—4 
(2—2). Intîlnirea a fost urmă
rită de peste 8 000 de 
tatorl.

Cunoscutul internațional 
belgian Van Himst, a decla
rat la Puebla că echipierii 
săi vor face totul pentru a se 
califica în sferturile de finală, 
dar șansele sînt destul de sla
be. După Van Himst, cele 
mai mari posibilități în grupa 
A le au echipele U.R.S.S. și 
Mexicului.

HALLER VA FI SUPUS 
UNUI NOU CONTROL 

MEDICAL

Cesare TRENTINI

spec-

BRAZILIENII
SÎNT OPTIMIȘTI

Antrenamentele echipei 
ziliei sînt urmărite cu ___
interes de amatorii jocului cu

Bra- 
mare

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
i cadrul turneului intcrna- 
onal masculin de handbal de 
i Sofia, echipa Tunisiei a în- 
ins cu scorul de 21—15 (11—7) 
■prezentativa Algeriei. într-un 
t joc, selecționata secundă a 
ulgariei a dispus cu 13—12 
i—7) de formația cehoslovacă 
okomotiv Trnava.

și de belgianul Intven la 12 
sec. Etapa a 17-a, (Santander— 
Vitoria. 191 km), a revenit 
Willy Intven, 
timpul de 5b

cronometrat 
24:31.

Iui 
cu

upă disputarea a 17 etape, 
i Turul ciclist al Spaniei con- 
nuă să conducă rutierul spa- 
ol Tamames, urmat de com- 
itr iotul său Ocana la 9 sec

In concursul internațional 
motociclism de la Madrid, 
clasa 125 cmc pe primul __ 
s-a clasat spaniolul Juan Bor- 
don Vives, pe o motocicletă 
„Butaloo". întrecerea 
riei 250 cmc a fost 
de Santiago Herrero 
pe „Ossa".

de 
la 

loc

catego- 
cîștigată 
(Spania)

Ciclistul Italian Silvano Schi- 
avon conduce în turul ciclist 
al Elveției romande, înaintea 
ultimei etape. îl urmează la 
intervale de secunde italienii 
Vianelli, Boifava și suedezul 
Petersson.

■
Turneul de tenis de la Atlan
ta (Georgia) s-a încheiat cu 
victoria jucătorului olandez 
Tom Okker, care în finală l-a 
învins cu 6—4, 10—8, 6—2 pe 
americanul Dennis Ralston.

Aceasta este V. S. Cagliari campioana Italiei. Ultimul în dreapta, în picioare t 
„Gigi" Riva w.

Antrenorul vest-german Hel
mut Schon a alcătuit lotul de 
jucători pentru turneul final 
din Mexic. „Intenționat am de
semnat ' “ ' - -
a spus Schon 
22-lea, rămînînd liber pentru Haller * - - -
va primi aviz favorabil din 
partea medicului lotului vest- 
german". Haller, care se află 
încă la Torino a anunțat că 
este perfect sănătos și că a 
primit aviz favorabil (de a ti 
apt de joc) din partea medi
cilor italieni.

doar 21 de jucători — 
cel de al

în cazul cînd acesta

iparul: I. P, „Informația", sir. Brezoianu nr. 23—25, București

CAMPIONATE
OLANDA. Feijenoord Rotter

dam, a realizat duminică o 
victorie cu 8—2 asupra formației V. 
S. Holland Sport. In clasament 
conduce încă Ajax Amsterdam 
care a terminat nedecis 1—1, in 
deplasare cu Telstar.

IUGOSLAVIA. După 27 de 
etape, în campionat conduce 
echipa Steaua Roșie Belgrad cu 
39 p, urmată de Zeleznlciar, 
Velez — 36 p etc. Steaua Roșie 
Belgrad a învins cu scorul de 
3—0 formația Olimpia Liubliana.

UNGARIA (etapa a 10-a). 
Grupa A : Tatabanya — Ujpesti 
Dazsa 0—1; Baba Eto — MTK 
0—2 ; Komlo — Vasas o—l ; 
Videoton — Dlosgyor 0—1 ; 
Grupa B s Ferencvaros — Szom- 
bathely 2—1 ; Honved — Sze
ged 7—0 j Salgotarjan — Dunauj- 
varos 0—0 ; Csepel — Pees o—0. 
In Clasament conduc Ujpesti 
Dozsa (grupa A) cu 17 p șl 
Ferencvaros (grupa B) cu 16 p.

ELVEȚIA. După 22 de etape 
tn clasament conduc F. C. Zu
rich șl Basel — cu cîte 30 p ;

,£ ,etc;

c.


