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ECHIPA ROMÂNIEI
A SOSIT LA GUADALAJARA

RUGBYȘTII DE LA TARBES6 ATLEȚI LA UN CONCURS 
IN ITALIA

Sîmbătă. 16 mai, se va desfășura 
la Roma tradiționalul concurs atletic 
„Bruno Zauli”, la care au fost in
vitați și sportivi din țara noastră.

Delegația română — care va pleca 
azi, pe calea acrului — cuprinde ur
mătorii 6 atieți : Cornelia Popescu, 
Valeria Bufanu. Ileana Silai, Ma
riana Goth, Niculae Perța și Orvin 
Scheible.

VOR EVOLUA IN CAPITALA i SE PATINEAZA I
Iirești. Este foarte posi

bil ca în afara parti
dei cu Dinamo — re
vanșă a celei desfășu
rate anul 
Franța — 
la Tarbes 
alte două 
țară.

Rugbyștii de la Tar- 
bes, care activează în 
prima ligă a campio
natului Franței, vor 
evolua în Capitală, în 
prima jumătate a lunii 
august. Ei vor veni la 
București ca invitați ai 
clubului Dinamo Bucu-

A iiziariști au venit 
in intîmpinarea 
fotbaliștilor ro
mâni, care se află 
instalați la hote
lul „Gran“.

într-un interviu 
acordat reprezen
tanților presei 
sportive locale, 
antrenorul echipei 
României, prof. 
Angelo Niculescu, 
a declarat că „An
glia este cea mal 
puternică echipă 
din grupa C. Noi 
avem o sarcină

GUADALAJA
RA 14 (Ager- 
pres). Selecționa
ta de fotbal a 
României a sosit 
la Guadalajara, 
orașul mexican 
unde se vor des
fășura jocurile 
grupei C a cam
pionatului mon
dial de fotbal. 
Reprezentanți ai 
Comitetului de or
ganizare, condu
cători ai cluburi
lor locale, ama
tori de fotbal și

foarte grea, în 
primul meai ur- 
mînd să jucăm 
chiar cu dețină
toarea titlului 
mondial".

trecut în 
rugbyștii de 
să susțină 
partide

22-24 MAI, LA BUCUREȘTI

Gimnastele cehoslovace

mutf

rototipul atacantu-

concursul triunghiular de scrimă de la Floreasca
DIVIZIA 

DE HANDBAL

Prototipul atacanTU- 
lui de vîrf, spon-

I.

tan, percutant, cu 
demaraj irezistibil și cu 
șuturi care „nu iartă". 

Este, pînă la această 
oră, recordmanul golge- 
terilor la un campionat 
mondial, grație 
manței sale de 
din Suedia (13 
care l-a 
altele, 
nai, o

Deși 
Kopa 
Franței, Raymond ple- 
cînd la Real în clipa 
în care el, Fontaine, a 
fost transferat la Reims, 
cuplul lor a atins o ce
lebritate despre care 
francezii vorbesc și azi 
cu regret și nostalgie.

Tip de „gagneur" 
(cîștigător) pe terenul 
de Joc, Just Fontaine a 
fost totuși, un mare 
ghinionist, două frac
turi consecutive Ia ace
lași picior eliminîndu-1 
de pe teren la o vîrstă 
la care unii nici n-au 
atins apogeul carierei 
lor — 27 ani.

Prematura sa dispari
ție din fotbal nu scade, 
însă, cu nimic cota a- 
cestui mare fotbalist, 
privit și azi ca un sim
bol.

perfor- 
la C.M. 
goluri), 
printreadus, 

un premiu origi- 
pușeă de argint, 
n-a Jucat cu 
decît în echipa

i
i
i
i
i

In zorii zilei de joi, cu Bait Orient 
Express-ul, a sosit la Cluj echipa de 
gimnastică a Cehoslovaciei, care sîm- 
bătă și duminică va 
Sporturilor din 
tiva feminină a 
declara recent 
trenoarea 
deplasarea cele mai puter
nice gimnaste cehoslovace la 
ora actuală : Bohumila Rim- 
nakova, Maria Krajcirova- 
Nemeth, Hana Liskova, Mar
cela Vachova, Liuba Krasna, 
Sonia Brazdova și Jarmila 
Techlova.

întîlni în Sala 
localitate reprezenta- 

României. Așa cum 
Alena Tinterova, 

echipei, au făcut __
Un asalt 
teptat cu 
interes : Ileana 
Drâmbă (in 
dreapta) Elsz- 
biet Cymer- 
mann—Franke. 
Va cîștiga re

prezentanta 
noastră 

4—1...

șa se anunța, cu litere mari 
într-un număr recent ai 
ziarului nostru. Să reținem, 
deci: în luna mai, in luna 
florilor de liliac și a pri
melor culori din Cișmigiu,

în luna nopților cu cer de catifea și 
a adierilor cu mireasmă de mugur 
pocnit — se patinează cotidian, a- 
proape prozaic.

Nu poți să nu readucit pe micul 
ecran al memoriei imagini parcă din
tr-un film de „epocă". Imagini ce vor
besc despre expedițiile, cu crosa si 
patinele în spafe, pornile în căutarea 
ghefii ce apărea, cîteodală, salvatoare, 
tocmai sus, între crestele neprimitoare 
ale munților. Erau luni de iarnă, în
care parfumul teilor părea ireal de • 
departe, dar în care meciurile de ho- I 
chei se disputau în cuplaj după miezul • 
nopții, atunci and capriciile vremii 
împingeau oleacă mai j 
termometre. Imaginile, fugare, ~.....
tesc, de asemenea, de campionate 
naționale ce se împotmoleau în gheata 
topită și transformată într-un soi de 
zăpadă, pe care numai dragostea pen
tru sport îi determina pe jucători să 
mimeze cevo ce semăna a hochei. A- 
tenci, un concurs de patinaj artistic 
însemna un mare eveniment, deși dacă 
stăteai mai aproape de mantinelă sim
țeai un miros stăruitor de naftalină, 
iar părul argintat al vedetelor 
acestor manifestații sportive un 
legendă.

Acum se patinează în luna

apriciiie vremii ■ 
jos mercurul In I 
fugare, amin- 1

I

dădea 
aer

mai

de

ROMANIAGRECIA
doi (sferturi de 
întrecerilor pen-

în turul 
finală) al 
tru grupa A din zona euro
peană a „Cupei Davis", se 
intilnesc la București repre
zentativele de tenis ale Ro
mâniei și Greciei. întilnirea 
urmează să se desfășoare 
la sfirșitul săptăminii vii
toare (22, 23 și 24 mai), pe 
terenul central din parcul 

sportiv Progresul. I

Foto: T.
MACARSCHI

Concuirsul triunghiuilar Ro
mânia — Polonia — Italia a 
fost inaugurat joi dimineață 
la „Floreasca", cu o splen
didă victorie obținută pe me
rit de floretistele tării noas-

LA ORADEA Șl TIMIȘOARA,

IMPORTANTE CONFRUNTĂRI
BASCHETBALISTICE

De azi pînă duminică, re
prezentativa feminină de bas
chet a României participă la 
turneul de calificare (grupa 
B) pentru campionatul euro
pean, alături de selecționa
tele Austriei și Suediei. Pri
mele două echipe se vor ca
lifica pentru „europenele" 
care vor avea loc între 10—21 
septembrie, în Olanda. Men
ționăm că celelalte grupe de 
calificare sînt alcătuite din 
următoarele formații : grupa 
A: Franța, Elveția, Ungaria, 
Spania ; grupa C : Italia, Ce
hoslovacia și Anglia.

Azi, în ziua inaugurală a 
turneului, sala Armatei din

Oradea găzduiește meciurile 
Austria — selecționata Ora
dea și România — Suedia.

★
Tot azi începe, în sala O- 

limpia din Timișoara, tur
neul final al campionatului 
național de baschet mascu
lin. înaintea acestei între
ceri, clasamentul celor patru 
finaliste se
1. Dinamo
2. Steaua
3. „UM Cluj
4. Timiș.

prezintă astfel :
22 20 2 1856—-1468 42
22 18 4 1723—1461 40
22 16 6 1565—1466 38
22 13 9 1701—1645 35

Etapa Inaugurală progra
mează, de la ora 18, meciu
rile Dinamo — „U“ Cluj și 
„U“ Timișoara — Steaua.

tre asupra celor poloneze: 
14—2 !

La drept vorbind meciul 
n-a avut nici un moment dra
matic. Floretistele noastre 
s-au instalat la conducere, 
încă de la primele asalturi, 
fapt care a făcut să se con
tureze o victorie de proporții, 
o dată cu consumarea pri
melor două manșe. Toate re
prezentantele României au 
evoluat cu multă clarviziune 
și în special Ileana Drâmbă. 
Olga Orban-Szabo și Ana 
Ene-Pascu, care au acumulat 
maximum de victorii. Maria 
Vi<^>I, cea de a 4-a titulară 
a echipei n-a insistat sufi
cient în asalturile cu Rzy- 
mowska și Balon, dar a a- 
vut mereu inițiativa în 
cu Urbanska (4—0) și 
mermann-Franke (4—3).

înaintea acestui meci, 
mânia A a întrecut România 
B cu 12—4 : Szabo 4. Drâmbă 
și Vicol cite 3, Pascu 2, res
pectiv Filip 2, Văduva și Mo- 
roșan.

Apoi, România B a dispus 
— surprinzător, dar sigur — 
de echipa Italiei, cu 11—5 : 
Ardeleanu 4, Văduva 3, Filip 
și Moroșan cîte 2, respectiv 
Lerenzoni 2, Giudice, Collino 
și Creste.

Cel mai disputat meci, la

cele
Cy-

Ro-

La încheierea campionatului de box pe echipe
La Craiova

1
I
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MAI Mill TF UH! IIQI“ PFMTPIIIIY1MI IYIULIl „Vul uni rLliInU:
Privit I* început cu 

unele rezerve, cam
pionatul republican 
de box pe echipe s-a 
încheiat Intr-o atmo- 
iferă do mare Interes, 
atft îa rlndul specta
torilor, ctt șl ai sporti
vilor și antrenorilor. 
Dar «aptul că, pentru 
a nu știm cita oară 
finala a adus față-n 
față pe boxerii de la 
Steaua și Dinamo a 
redeclanșat discuțiile re
feritoare la această 
competiție. S-a dovedit 
ea oare utilă ? Forma 
actuală de organizare 
este ideală, sau nece
sită îmbunătățiri ? Ia
tă întrebări la care 
ne-au răspuns, după 
finale, cîțiva antrenori 
și arbitri binecunoscuți 
în arena boxului nos-

ION POPA (antre
nor federal) i „Campio
natul național pe e- 
ehlpe este foarte util 
atit pugillștilor necon- 
aacrațl, cît și fruntași
lor. EI a constituit un 
mijloc eficient de pregă
tire a boxerilor de prim 
rang (de care mă ocup 
îndeosebi), în vedere* 
apropiatelor confrun
tări internaționale. 
Faptul că mulți seleo 
ționablli au dovedit, 
cu prilejul meciului 
Steaua — Dinamo, o 
formă sportivă bună, 
se datorește campiona
tului. Personal, nu sînt 
pentru eliminarea echi
pelor Steaua și Dina
mo din întrecere, deoa
rece fără ele campio
natul n-ar 
campionat, 
chilibrarea

de forțe între echipele 
Dinamo șl Steaua, pe 
de o parte, și restul 
formațiilor, pe de altă 
parte, ar trebui să 
sprijinim mult mai in
tens centrele din pro
vincie, îndeosebi cele 
cu tradiție prin dota
rea sălilor cu aparatu
ră modernă."

GHEORGHE STA- 
NESCU (președintele 
comisiei municipiului 
București) i „Campiona
tul republican nu tre
buie să lipsească din 
calendarul intern al 
boxului nostru. în o- 
rașele unde întrecerea 
a fost bine popularizată 
(mă rel'er la Constanța,

R. CALARAȘANU

Fruntașele pugilistice
ale categoriei B luptă

mai fi... 
Pentru e- 
raportului

(Continuare 
tn trio •, 3-a)

pentru intrarea în „A"
CBAIOVA, 14 (prin taltfon). Patru echipa, etșttg*- 

toare ala aerUlor rapwttva din campionatul da bon 
pa echipa al categoriei B, Otapld + Voința Buc., Me
talul Bocșa, Muacalul Clmpulung Muical șl U.M. Ti
mișoara) au Inoaput, lari dup» amlaz», tn aala clubu
lui, Electroputera din localitate, lupta pentru promo
varea tn rlndul formațiilor da categoria A.

lat* rezultatele din cadrul Inttlnlril Muacalul C-Iung 
— U.M. Timișoara i cat. 48 kg — N. lovtneacu (U.M.T.) 
cîștlgă fără adversar, SI kg — N. Manea (Muscelul) — 
C. Pop — meci nul, 54 kg — I. Mareș (Muscelul) b.p. 
M. Grlgore, 57 kg — I. Bădulescu (Muscelul) b. ab. 
III N. Borteș, 60 kg — A. Slmion (Muscelul) b.p. 
V. Așteleanu, 63,5 kg — I. Costin (U.M.T.) b.p. I. Vol- 
cilă, 67 kg — I. Vlșinescu (Muscelul) b.p. N. Ispas, 
71 kg — A. Pițigoi (Muscelul) b. K.O. II M. Luca, 
75 kg — A. Colțeu (U.M.T.) șl 81 kg — V. Petcu 
(Muscelul) cîștlgă prin neprezentarea adversarilor, 
+81 kg — A. lancu (Muscelul) b.p. C. Schubert. Scor 
final ; 15—7 pentru Muscelul.

spadă locul II
floretă femei, a fost cel din
tre formațiile Poloniei și Ita
liei, încheiat cu un rezultat 
egal: 8—8. Au cîștigat flo
retistele poloneze la o di
ferență de 3 tușe (39—42). 
Realizatoare Franke și Ur
banska cîte 3, Balon și Rzy- 
mowskh, resp. Lorenzoni și 
Giudice cîte 3, Collino 2 și 
Berzani.

La spadă, o primă sur
priză : România B întrece 
România A cu 9—7 ! Prin
cipala garnitură a tării noas
tre a contat doar pe Pongraț 
(3 v) și Sepeșiu (2) și mai 
puțin pe Al. Istrate și Mari
nescu, care au punctat cîte 
o singură dată. De partea 
cealaltă, Moldanschi a reali
zat maximum de victorii, ur-

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

Politehnica

Timișoara

Steaua 9-11

Meciul, restanță 
din etapa a 
Vil-a, a prilejuit 
un joc dîrz dis
putat, închein- 
du-se cu victoria 
oaspeților : 9—11 
(3—4). Au în
scris : Schdn (4), 
Oprescu, Comă- 
nescu, Cîrlan, 
Pintea și Fendler 
pentru Politeh
nica și Gruia (6), 
Speck, Oțelea, 
Savu, Marinescu 
și Goran pentru 
Steaua. >
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tineretul gălăgios intră si iese de pe 
patinoar în ținută estivală, chiar dacă 
vremea se mai burzuluiește cîteodată. 
Acum ne bucurăm sincer și am vrea 
să împingem sfirșitul acestui sezon ne
obișnuit de lung cît mai departe. A- 
ceastă tendință mai evidentă la factorii 
ce răspund de gospodărirea patinoaru
lui artificial, nu folosește deplin. Uităm 
repede, ca niște copii mari ce-și văd 
în brațe jucăria mult visată, că pati
noarul artificial a fost dat, tn noua lui 
înfățișare, în folosință provizorie. Baza 
este artificial terminată. Acest lucru 
este evident chiar și penlru un profan 
în complicata aritmetică a construc
țiilor. Stratul subțire de materie plastică 
ce protejează acoperișul flutură trist 
și dezolant în adierea primăverii, iar 
ploaia pătrunde abundent prin nume
roasele fisuri ale plafonului. în inte
rior construcția 
așteptînd mîna 
care să-i dea 
sportive ce se 
utilă.

Acum se patinează. în luna mai. Ne 
bucurăm sincer pentru acest record 
atins în sporturile ghefii. Dar (tot sin
cer I) ne-am bucura mai mult dacă pe 
patinoar s-ar lucra. Acum, în luna mai 
și nu în octombrie sau noiembrie, ia
răși în grabă, iarăși pe fugă, iarăși 
de mîntuială. Și, mai ales, nu în octom
brie sau noiembrie, pentru că atunci 
este nevoie 
nu ca mijloc 
este cu totul

este finisată tn grabă, 
liniștită a meșterilor 

înfățișarea unei baze 
vrea și trebuie să fie

I
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patinoarul artificial I 
ivertisment. Ceea ce I

de |
de divertisment. Ceea ce 
altceva... IP. ARCAN — 

coresp. principal

I
Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. a l-a)

Raliul
Londra-Mexie

Dinamovistul Vasile Ivan (dreapta) încearcă să plaseze o directă de stingă, dar Constantin Gruescu, atent, se blochează. 
-——r—------------------------- Foto : 6.UREJ. NEAGU

înfruntă Anzii

Asemenea poduri vor fi deosebit de apre
ciate de participanții la raliul Londra — 
Mexic, căci multe riuri vor fi trecute prin 
vad. (Citiți în pag. a 4-a amănunte des
pre raliul maraton care intră în faza de

cisivă).

ÎNCEPE sezonul
DE DIRT-TRACK

popicarilor români 
de la Bolzano se

Pregătirile 
pentru C.M. 
apropie de sfîrșit. Dintr-un lot 
numeros de jucătoare și jucă
tori, antrenorii Alex. Andrei și 
F. Popescu au reținut următorii 
sportivi : Elena Trandafir, Crista 
Szocs. Florica Neguțoiu, Marga
reta Szemani, Elena Cemat. 
Cornelia Petrușca, Ildiko Zsizsik. 
Ana Marcu, Petre Purje, Cristu 
Vînătoru, Ion Micoroiu, Ilie 

Băiaș. Gh. Silvestru, Vasile 
Măntoiu. Iusiif Tismănaru și 
Dumitru C. Dumitru.

în aceste zile, selecționabilii 
fac antrenamente comune pe a- 
rene diferite. Băieții exersează 
pe arena Rafinăriei Teleajen 
iar fetele vor face ultimele pre
gătiri pe două piste retumate 
ale sălii Voința din Capitală. 
După cum se știe, deschizătorul 
de pîrtie al echipei naționale, 
maestrul emerit al sportului 
Petre Purje, s-a accidentat la 
braț în timpul unui meci divi
zionar. Fiind supus unui rigu
ros tratament, popicarul cîmpi- 
nean s-a restabilit complet.

• Sezonul de dirt- 
track se deschide du
minică cu etapa 1 a 
„Cupei Metalul". în
trecerile. programa
te pe pista comple
xului de la Panteli- 
mOn, reunesc aler
gători din Capitală 
și provincie. Primul 
start se va da la 
ora 10.

• Cei mal buni 
motocrosiști din Bra
șov, Cîmpina, Bucu
rești, Ploiești, 
Jiu ele. se vor 
tilni duminică 
mal la Văleni 
Munte. Concursul 
șl un caracter de 
lecție tn 
Balcaniadei.

Tg.
In-

24 
de 

are 
se- 

vederea
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R
ferite 
dezi» ,__ .___
zla, în baza unor studii statistice 
demne de toată încrederea, cS. 
adepțil exercițiilor sportive tră
iesc, în medie, cu 7 ani mai mult 
și își păstrează, în medie, cu 10 
ani mai mult capacitatea de mun
că, decît persoanele care adoptă 
modul de viață sedentar.

Asemenea date indică gradul de 
seriozitate cu care trebuie tratată 
activitatea nucleelor sportive din 
întreprinderi și instituții, a asocia
țiilor care au menirea să ofere 
populației cadrul propice al des
fășurării unui program de mișca
re. Astfel se explică și atenția 
deosebită acordată adunărilor ge
nerate ale asociațiilor sportive, 
care au avut loc în Capitală în 
lunile martie și aprilie.

Adunările generale au arătat că 
namftnii au înțeles, într-o buna 
măsură, rolul pe care trebuie să-l 
joace în viața lor educația fizică 
și sportul. Cei peste 4 500 de cetă
țeni înscriși la cuvint în aceste 
ftdunări au arătat că activitatea 
Susținută de propagandă șl mobi
lizare în favoarea educației fizice 
desfășurată in ultimul sfert de 
Veac a dat roade, că există creat 
tin curent de opinie 
în favoarea acestui 
activitate.

A fost cît se-' poate 
(și reconfortant) de 
dul în care un mare număr de 
oameni au apreciat activitatea 
Consiliilor asociațiilor, au expri
mat pUndte de vedere, au făcut 
propuneri, reprezentînd în multe 
Cazuri poziții mult mai avansate 
în conceperea activități) sportive 
tiedit acelea âle multora dintre

areorl s-au prezentat argu
mente mal convingătoare 
In favoarea practicării edu
cației fizice decit cele o- 
de niște cercetători finlan- 

Aceștla au ajuns la conclu-

că

bine orientat 
domeniu de

de edificator 
urmărit mo

conducătorii asociațiilor sportive, 
care dovedesc frecvent comodi
tate și închistare în alegerea mij
loacelor folosite pentru rezolvarea 
necesităților sportului de masă.

O chestiune dezbătută cu aprin
dere în multe asociații a fost con 
stituirea unor noi secții pe ramuri 
de sport individuale, apreciin- 
du-se. faptul că a limita activita
tea la organizarea cîtorva echipe 
de Jocuri (cum 
frecvent) este o greșeală. Ca ur
mare, s-a cerut înființarea unor 
secții de haltere, culturism, judo,

sc procedează

prezintă elementul feminin din 
totalul sportivilor activi ai Capi
talei este un procent cu totul 
n^satisfăcător. Dar, s-a arătat că 
această problemă nu a fost abor
dată cu suficientă energie nici 
Chiar in acele întreprinderi ale 
industriei ușoare unde majorita
tea salariaților'sînt femei, printre 
care multe tinere, cum este ca
zul asociațiilor Adesgo, Firul alb, 
Confecția etc.

Discuțiile din adunările generale 
au relevat că lâ mulți conducă-

Sâ discutăm despre sportul de masă

atletism, box, tir cu arcul șl al
tele. cum a fost cazul la asociațiile 
Autobuzul, Electromagnetica, E- 
lectra. Locomotiva etc.

Mulți vorbitori au ridicat proble
ma desfășilrătti unor activități cu 
mijloace accesibile pentru salaria- 
ții trCCuți de virsta primei tine
reți. tntr-acievăr, datele cortfirină 
câ numai un brocent infim dintre 
sportivii activi se recrutează din 
rindul oamenilor muncii trecuți 
de 3n de ani. s-a cerut, astfel, în 
multe locuri să se continue cu 
mai multă energie tradiția insufi
cient cultivată a echipelor de 
„olds-boys“.

S-a dezbătut mult și participa
rea femeilor la activitatea sporti
vă, arătindu-se șl greutățile exis
tente. Desigur, 15 la sută cit re-

tori de asociații persista menta
litatea greșită potrivit căreia perl 
tru a face sport este nevoie, nea
părat. de mari stadioane și com
plexe costisitoare. Numeroși vor
bitori au atras atenția că SE 
POATE organiza o activitate fruc
tuoasă și pe spații amenajate su
mar. pe suprafețe modeste, In 
ateliere și curți sau in apropierea 
întreprinderilor. După cum, 
excursiile, ca activități recreative, 
crosurile, serbările cultural-spor
tive nu necesită investiții și pot 
contribui salutar la înviorarea 
sportului de masă. S-a subliniat, 
de asemenea, că în multe locuri 
s-au putut amenaja spații simple 
pentru sport prin munca patrio
tică a membrilor asociațiilor.

Deosebit de instructive au fost '

Intervențiile care s-âu referit la 
încasarea cotizațiilor. Au reieșit, 
astfel, marile diferențe existente 
în realizarea fondurilor din coti
zații de la o întreprindere la altâ 
și chiar de la un atelier la altul. 
Se atestă faptul că și în acest 
domeniu se obțin succese doar 
acolo unde există preocupare și 
unde oameni activi și inimoși se 
ocupă de o treabă socotită, im
propriu, strict administrativă. 
Este edificator in acest sens ca
zul unei secții de la Dîmbovița, 
unde s-au încasat mai multe co
tizații decît în toate celelalte sec
ții laolaltă.

Toate acestea au arătat direcția 
nouă în care trebuie să se în
drepte munca asociațiilor sporti
ve. Adunările generale au oferit 
multe soluții realiste, care, pu3e 
în practică, pot îmbogăți consi
derabil activitatea. Multe din în
vățămintele trase din discuții se 
află în curs de valorificare în ca
drul acțiunii experimentale de 
organizare a unei activități „mo
del" la 16 asociații din București : 
Casa Scînteii, P.T.T.R., Electroni
ca, A.M.I.T., Gloria. F.R.B., Flacă
ra roșie. Unirea. Dîmbovița, Auto
buzul. Electromagnetica, Vulcan, 
Confecția. Electrica. Gri vița Rd- 
șie și LOCohiotiva. Experiența că
pătată în desfășurarea activității 
de masă „model" din aceste aso
ciații va fi extinsă la altele, cit 
mai multe, acțiune de la care se 
poate aștepta un progres impor
tant al cauzei sportului de masă 
în capitala patriei noastre.

Tudor VASILE

pueședintele Consiliului municipal 
București, pentru educație fizică 

și sport.

T.T.T. RIGA VA DOMINA SI EDIȚIILE 
VIITOARE ALE „C.C.E.“ LA BASCHET

...declară pof. G. CHIRALEU, unul din arbitrii finalei

George Chiraleu, 
solicitat acestuia,

Profitind dc faptul că 
unul din cel doi conducă
tori ai finalei ediției a 
XII-a a „C.C.E." la baschet 
feminin a fost arbitrul ro
mân 
l-am
imediat după înapoierea 
sa în țară, unele aprecieri 
asupra desfășurării impor
tantei confruntări interna
ționale. Deosebit de inte
resante, amănuntele infor
mează atit asupra dispu
tării meciului propriu-zis, 
cit și asupra viitoarei ie
rarhii a baschetului femi
nin european. Dar, să re
dăm declarația arbitrului 
internațional Chiraleu :

— De la început trebuie să 
spun că T.T.T. Riga are in 
Uliana Semionova o jucătoa
re excepțională. La 17 ani. 
ea măsoară 2,08 ni și, tn 
ciuda gabaritului, impresio
nant, se mișcă in teren cu 
o ușurință remarcabilă. Ea 
recuperează aproape totul, 
iar -aruncările din preajma

Nr. 902 (6336)

HANDBALUL REȘIȚEAN - MEREU TlNĂR
Cind auzi vorbindu-se de 

handbal, de inceputuriie a- 
cestui sport în țara noastră, 
cînd vrei Să fixezi retro
spectiv locurile unde cu ani, 
cd mulți ani în urmă, „min
gea mică" și-a început scrie
rea istoriei, cu siguranță că 
alături de Timișoara, Sibiu, 
Brașov, Tg. Mureș 
centre cu tradiție, 
aproape mecanic și 
orașului oțelarilor: 
Aici, acum patru 
clțiva entuziaști, în 
tate muncitori și elevi, au 
înjghebat prima echipă mas
culină de handbal în 11 a 
orașului. Neexistînd o com
petiție organizată și datorită 
urtor condiții materiale pre
care, începuturile au fost 
modeste, totul rezumîndu-se 
la „divertisment". Anii att 
trecut și o dată cu ei hand
balul reșițean și-a consoli
dat tot mai mult rădăcinile 
în mediul muncitoresc, aco
lo unde s-a născut și s-a 
dezvoltat.

La doi ani de la înființa
rea campionatului național, 
începind din 1950, reșițenii 
își înscriu numele echipei 
lor — Metalul — printre ce
le mai bune din țară, par- 
ticipînd ani de-a rindul în 
prima divizie unde de trei 
ori s-a situat pe locul doi. 
Tot în această perioadă se 
afirmă șl hândbălul feminin 
în 11, echipa locală fiind în 
permanență printre cele mai 
bune. Reprezentativa națio- 
nălă a țării noastre la „11“ 
a cunoscut și cîteva nume 
reșițehe ca de exemplu : Die
ter Jochman, Petri Kristin, 
I. Kudlimay. ‘

t)upă desființarea hand
balului pe teren mare — 
pentru care reșițenii și as-

și alte 
asociezi 
numele 
Reșița, 

decenii, 
majori-

tăzi mai ' păstrează regrete 
— și începind din 1934, locui 
acestuia a fost preluat de 
jocul în 7, echipa locală a- 
vînd participări alternative, 
atit la fete cit și la băieți, în 
diviziile naționale. In Reși
ța, aU făcut primii pași în 
acest sport jucători consa
crați astăzi în echipele noas
tre divizionare ca de exem
plu Negovan (Universitatea 
Cluj), .Georgevici, Cervehca 
(Dinamo Bacău), Stokl (Stea
ua). In prezent la Reșița 
sînt circa 100 de jucători le
gitimați, formația C.S.M. (a- 
flată pe primul loc în divi
zia secundă) nutrește justifi
cate speranțe de promovare, 
iar inițiativa creării unui 
centru de copii este pe cale 
de a deveni o realitate. Păcat 
însă că handbalul feminin, 
în special echipele de juni
oare, se află în impas. Spe
răm însă că această situa
ție este de provizorat...

Nu putem încheia această 
succintă trecere în revistă a 
handbalului reșițean, acum 
la aniversarea ă patru dece
nii de existență, fără a amin
ti și numele unor neobosiți 
antrenori și activiști ca E. 
Fekete, M. Szucik, I. Haup- 
man, I. Colța, C. Baciu, A. 
Ferenschutz, M. Pândele care 
de-a lungul anilor au depus 
multă pasiune și dragoste în 
dezvoltarea 
acestui

ARTA
O SUGESTIE: UN PUTERNIC CENTRU
DE GIMNASTICĂ Șl ÎN CAPITALĂ

și consacrarea 
frumos sport.

Gheorghe RANGU

P.S. 
CJEFS 
a acestei 
ganizarea 
care să 
din țară

organelor 
festivă 

prin or-

Am sugera 
sărbătorirea 

aniversări
Unor întreceri la

fie invitate echipe 
și din străinătate.

O problemă foarte discutată, nu 
numai în lumea gimnasticii, este 
aceea referitoare la avantajele și 
dezavantajele pregătirii centrali
zate a vîrfurilor sportive.

Taberele, loturile, echipele orga
nizate în ideea acestei pregătiri 
se pare că au avut de cîștigat, 
din moment ce nu de puține ori 
s-a apelat și se mai apelează încă 
la această formă de instruiri, 
chiar dacă sînt voci care au adus 
și aduc argumente contra, dintre 
care unele sînt convingătoare prin 
puterea adevărului pe care îl con
țin. Printre acestea există unul, 
poate cel mai important, care 
nemulțumește pe acei antrenori 
cărora li se ia posibilitatea conti
nuării desăvîrșirii pregătirii spor
tivilor ajunși la o treaptă de pre
gătire superioară. Este explicabil, 
deci, de ce mulți antrenori nu 
îmbrățișează cu inima mulțumită 
ideea pregătirii centralizate dacă 
aceasta îi privează de posibilita
tea finalizării muncii lor.

Este adevărat însă că nu toți 
antrenorii își pot duce munca în 
condiții asemănătoare celor exis
tente la nivel de lot. Lipsiți de 
aportul cadrelor ajutătoare — 
maestru de balet, corepetitor, pe 
de o parte, și încărcați cu o su
medenie de probleme cărora tre
buie să le găsească rezolvarea, pe 
de altă parte, este greu de crezut 
că în ciuda faptului că depun un 
volum de muncă enorm ei pot să 
răzbată pînă la nivelul cerințelor 
gimnasticii de astăzi.

O exemplificare privind doar 
încărcătura antrenorului de gim
nastică din cluburi va fi edifica
toare pentru ca, cu toate neajun
surile cunoscute, să optăm totuși 
pehtru pregătirea centralizată a 
celor mai dotați sportivi.

Antrenorul de club, de multe 
ori singur, sâ transformă în omtil 
bun la toate, trebuind să se ocu
pe deodată de toate problemele 
legate de gimnastică. Timpul șl 
întreaga sa energie nu ajung 
pentru a se putea ocdpa cum tre
buie de depistarea eventualelor

talente, inițierea în abecedarul 
gimnasticii, precum și de conți-" 
nuarea pregătirii gimnaștilor a- 
juiiși deja la diferite nivele de 
clasificare. Sîrit antrenori care se 
ocupă în același timp de grupe 
de începători, echipe sau sportivi 
de categoria a IV-a, a IlI-ă. a 
Il-a, I și chiar maeștri.

în acest vîrtej de preocupări 
pot apare în mod cert lacune-in 
pregătirea sportivilor, dacă nu 
chiar ceva mai grav — imposibi
litatea individualizării antrena^ 
meniului in adevăratul înțeles al 
cuvîntuiui — ceea ce Va duce la 
pierderea, stagnarea sau încetini
rea ritmului de progres al multo
ra dintre sportivi.

Pînă la o reglementare a deli
mitării convenabile a muncii an
trenorului, care 9ă-i permită pe 
lingă efortul depus în pregătirea 
sportivilor și o muncă specială de 
creație, pînă cînd această divi
ziune a iriuncii lui nu va fi în
locuită cu concentrarea întregii 
sale capacități într-o singură pre
ocupare, nu avem încotro și tre
buie să recunoaștem că atunci 
cînd ne gîndim la viitoarele re
zerve ale echipelor reprezentati
ve, pregătirea centralizată Și-ăt 
avea rostul chiar dacă pe undeva 
n-ar fi în concordantă cu inte
resele tuturor.

în fine, sper că după pledoaria 
făcută mai sus, nimeni nu-mi va 
lua*în nume de rău dacă propun

înființarea unui centru de pre
gătire comună pentru toate spe
ranțele gimnasticii din București. 
Organizat după modelul care ar 
conveni mâi mult și nil neaparat 
de amploarea celui din orașul 
Gh. Gheorgtliu-Dej această pre
gătire centralizată ar putea con
stitui un experiment (sau să-l 
numim altfel dacă nu ne place 
termenul), după urma căruia gim
nastica ar avea de ciștieat.

Elena LEUȘTEANU

P.S. Apropo de diviziuhl-a mitncil. 
Sugerez, fără a avea pretenția că 
este cea mal btină soluție, deli
mitarea artlvltftțll antrenorilor pli
vind instruirea, astfel ca fiecare 
dintre ei să-și poată pune in va
loare întreaga Iții capacitate, in
diferent de nivelul gimnaștilor cu 
care lucrează. Să zicem : antre
nori care să se ocupe numai de 
depistarea talentelor și inițierea 
in gimnastica ; antrenori care să 
răspundă de etapa următoare — 
categ. a IV-a dc clasificare — 
ș.a.m.d., aidoma procesului dd in- 
vățătnînt unde slht, după cum 
Îtim, cadre specializate pehtru 
IdcAre cicltl.
In această problemă și a altora 

care ne frămintă lansez către co
legii de «i-eâSlă rugămintea să-și 
spună părerea, scriindu-mi pe a- 
dresa ziarului, în care apare ru
brica noastră „Arta mișcării".

CONCURSUL TRIUNGHIULAR DE SCRIMĂ
(Urmate din pag. 1)

PANORAMIC *?*

Sălciile înverzite ale Sna- 
govului sint gata să-i 
primească cu reverențe 
âdinci pe maeștrii caiacului și 

ai canoel, flotila faimoasă șl 
încărcată de glorii a sportului 
nostru. La sfirșitul acestei săp
tămîni, marele lac redevine 
arenă, găzduind tradiționala 
inttecere a „Cupei Dinamo", 
de data aceasta pentru pro
bele de viteză, după ce a- 
curh două săptămîni primise 
corilpetiția similară a fonâiș- 
tilor.

In caiac și canoe, speclali- 
iarea este mult mai 
Cit în alte ramuri 
Mării săi practicieni 
tilăterali, existind 
care obțin rezultate 
îh curse maraton. Acum două 
săptămini mulți viteziști au 
reilșit să domine probele de 
fond. Ar fi de așteptat, deci, 
ca, de data aceasta, fondiștii 
să încerce să-și ia revanșa. 
Oricum, regata este notabilă, 
reunind elita acestei discipli- 
nes pe membrii loturilor na
ționale, ceea ce creează în ju
rul ei un mare interes, nu 
numai pur sportiv dar și u- 
nul teoretic, de perspectivă, 
pelitru sezonul care a Început.

Premieră ciclistă pe velo
drom ! Din păcate, ea nu ne 
îndeamnă la nici un fel de 
ginduri optimiste. Velodromul 
rămine în continuare o cenu
șăreasă a sportului cu pedale. 
Ciclismului de pistă i-a lip
sit totdeauna ceva. Cînd exista 
entuziasm, nu existau mate
riale.

Apoi, s-a stins entuziasmul. 
Și așa, o ramură sportivă, care

pe alte meridiane face concu
rență fotbalului, se 
noi într-un sublim 
Nu putem de cit să 
o stare 
absolut 
lumea.

de lucruri 
nepăsătoare

zbate la 
anonimat, 
deplingem 
care 
pe

lasă 
toată

★
campionatul_ _____

și acela de baschet își
de volei

largă de- 
de sport, 
sînt mul- 
sprinteri 
excelente

După 
lată că 
programează turneul final. Pa
tru echipe, Dinamo, Steaua, 
Universitatea Cluj șl Univer
sitatea Timișoara se vor în
frunta în orașul de pe Bega. 
Primul merit al competiției 
este acela câ ea menține în 
activitate principalele formații 
ale țării. Interes prea mare 
in jurul ei nu poate exista, 
pentru că răsturnări în Cla
sament se pot produce numai 
pe baza calculelor teoretice. 
Practic, ordinea este ca și sta
bilită. Dinamo trebuie să piar
dă prea multe meciuri, iar 
Steaua să ciștige prea multe 
ca întîlnirea lor să devină un 
derby. Este foarte greu de 
presupus că se va intîmpla 
așa.

★
in schimb, un derby veri

tabil oferă campionatul na
țional feminin de handbal, 
prin întîlnirea Universitatea 
București — Universitatea Ti
mișoara, programată în Capi
tală. Cele două formații stu
dențești ocupă primele locuri 
ale clasamentului (1—Timișoa
ra, 2—București) și o victorie 
a bucureștencelor ar relansa 
bătălia pentru titlu. Ținînd 
seama că ele joacă pe teren 
propriu și că timișorencele 
traversează un moment de e-

u

elipsă ar fi posibil să asistăm, 
după acest joc, la un finiș 
strîns pentru desemnarea e- 
chipei campioane. Ceea 
fi, evident, în folosul 
balului.

ce ar 
hand-

★
Luptele programează 

nică ultima etapă a 
campionatului pe echipe (la 
Reșița, București, Craiova, Ti
mișoara, Galați și Brașov).

Aruncate în competiția de 
greco-romane, zarurile se mai 
pot rostogoli doar în aceea 
de libere, unde înfrlngerea sur
prinzătoare a Stelei, suferită 
în etapa trecută, a zguduit 
niște Ierarhii în care s-a cre
zut prea orbește. Oricum, însă, 
reuniunile capătă semnificație 
sporită prin faptul că repre
zintă un ultim test al frunta
șilor înaintea campionatelor 
europene (în iunie, la Berlin).

dumi- 
turului

Valeriu CHIOSE

»
■»

DEPLASARE
SUSPENDATA

această 
a men- 

echipe

Etapa zonală a 
„Cupei Româ
niei" la oină a 
fost inaugurată 
duminică cu jocu
rile desfășurate

lă Brăila. 8 echipe campioa
ne de județ și-au disputat 
întîietatea pentru cele două 
ldcuri rezervate acestei zone 
în finala competiției. După 
irttrecerile preliminarii, for
mațiile Biruința Gherăiești 
(jud. Neamț), Avîntul Frasin 
(jud. Suceava), Spicul Avră- 
meni (jud. Botoșani) și Ener
gia Rîmnicel (jud. Buzău) 
s-Su calificat în turneul fi
nal, unde au furnizat meciuri 
atractive. Cele mai multe 
aplauze au cucerit dinarii de 
la Avîntul Frasin și Biruin
ța Gherăiești, care în întil- 
nirile directe și au împărțit 
victoriile : 5—8 în tur și
13—12 în retur.

Nu putem încheia 
scurtă relatare fără 
țioha numele unei 
care, deși nu a jucat în tur
neul final, s-a numărat to
tuși printre animatoarele în
trecerii. Este vorba de Vic
toria T.R.C.L. Galați, proas
păt înființată de cunoscutul 
arbitru loan Petre.

CLASAMENTUL : 
ruința Gherăiești 
Avîntul Frasin 16 
veraj mai slab), 
Rîmnicel 10 p, 
Avrămetii 6 p.

întrecerile continuă între 
15—17 mai la Deva și Curtea 
de Argeș și între 22—24 mai 
Ia Beiuș, la fiecare zonă par- 
ticipînd cîte 10 echipe cam
pioane de județ. Primele 
două clasate din cele 3 orașe 
se vor califica alături de Bi
ruința Gherăiești și Avîntul 
Frasin in finala pe țară.

Luptătorul craiovean 
Ilie Popa a fost selecțio
nat în echipa reprezen
tativă a tării, urmînd a 
face deplasarea în R.F. a 
Germaniei. Dar, la con
trolul vamal, asupra spor
tivului amintit a fost gă
sită valută străină, el 
fiind oprit de a mai ple
ca. Legile statului nostru 
trebuie respectate de către 
toți 
siv 
cest 
să-l 
Popa.

cetățenii țării, inclu
de căU’e sportivi. A- 

luoru ar fi trebuit 
știe și luptătorul Ilie

Ă

1. Bl- 
16 p, 2. 

p (puncta-
3. Energia
4. Spicul

mat de îorgu și Podeânti 
(revelația partidei) cu cite 2 
victorii și Bărăgan.

Secunzii au confirmat a- 
cest frumos rezultat reușifid 
ca, în continuare, să dispună 
și de incomoda formație a 
Italiei cu scorul de 12—4, 
după un meci în care au 
condus tot timpul, în mod 
autoritar. Oamenii de bază 
ai echipei au fost Mofdanschi 
și Iorgu (care se pare că a 
ajuns la o anumită maturi
tate, măi ales în gîndire), 
ambii cU cîte 4 victorii. Po- 
deanu s-a prezentat la fel 
de atent ca și în meciul cu 
România A (2), Iar N. Istrate 
(2) s-a impus prin mai mult 
calm ca de obicei.

în dorința de a se reabi
lita, prima echipă a țării 
a forțat permanent ritmul în 
partida cu Polonia, reușind 
să-și aproprie victoria, cu 
9—7. Echilibrată a fost doar 
prima manșă (2—2), după 
care spadasinii noștri s-au 
detașat (5—3, 7—5), avînd 
doar în final, la scorul de 
9—8, cînd meciul era ca și 
cîștigat, o oarecare relaxare. 
Pongrat a fost și de data a- 
ceasta trăgătorul nr. 1 (3 v), 
dar la obținerea succesului 
toți ceilalți trăgători, care 
au realizat cîte 2 victorii — 
Sepeșiu, Al. Istrate, și Mari
nescu — au merite egale. In 
orice caz o victorie de preț, 
care face dovada posibilită
ților reale ale 
noștri fruntași.

Tot la Spadă, 
Italia 9—6.

avantaj, cu 5 tu$e mai mult de- 
cît sportivii noștri...

In meciul România A — Italia, 
victoria noastră a început să se 
contureze după primele două 
manșe. Principalul merit îl are 
Pongraț, care a terminat neîn
vins. Al. Istrate a realizat 3 v., 
Marinescu și Sepeșiu cîte două. 
Pentru italieni : Di Loretttt și 
Cardone — cîte 2 și Vino. întâl
nirea dintre România B și Polo
nia a fost dominată de oaspeți: 
Rutkowski 4, Zawadski 3, Lewan
dowski șl Kovalski cîte 2, resp. 
Podeariu și N. Istrate cîte 2 și 
Moldanschi.

Clasamente, FLORETA FEMEI: 
1. România A 6 p., 2. Polonia 4 p„ 
3. România B 2 p., 4. Italia 0 p. 
SPADA : 1. Polonia 4 p„ 2. Ro
mânia 4 p., 3. România B 4 p., 4. 
Italia 0 p.

Vineți, proba de floretă bărbați, 
echipe.

spadasinilor

Polonia

★
I

Valoarea primei noastre echipe 
de floretă s-a impus categoric șl 
tn fața echipei Italiei de care a 
dispus cu 15—1. Singura victorie 
a ltallencelor a reallzat-o Collino, 
surprinzător, la Olga Szabo (4—3). 
Echipa secundă de floretă a Ro
mâniei a cedat cu 7—9 In fața 
trăgătoarelor Poloniei, rezultat 
care trebuie considerat meritoriu: 
Ardeleanu 3, Moroșanu, Filip cite 
2, resp. Urbanska 3, Sklada- 
nowska, Balon și Franke cltfe 2.

Pe cît de cursivă a fost desfășu
rarea prdbei feminihe de floretă 
pe atit de nedecisă s-a menținut, 
pină în ultima clipă, întrecerea de 
spadă. România A a întrecut cu 
11—5 Italia, iar România B a 
cedât cu același scor la Polonia. 
A fost necesar să se calculeze 
rind pe rînd asaltaverajul. Egali
tate intre echipele Pomânia A și 
Polonia I Un al doilea calcul, al 
tușaverajului. De data aceasta 
spadasinii polonezi au fost In

coșului au, în majoritatea ca
zurilor, eficacitate. Echipa 
joacă static în atac, dar are 
procentaje bune la aruncă
rile de la semidistanță, dato
rită în mare măsură ușurin
ței și relaxării cu care se 
încearcă coșul. Este nor
mal să se petreacă așa, de
oarece baschetbalistele de la 
T.T.T. știu că au recuperarea 
asigurată, tn apărare, ele fo
losesc presingul (extrem de 
strîns) după un coș înscris 
și apoi se retrag în zonă 
presing sau zonă clasică. Lo
tul este omogen, permițînd 
antrenorului utilizarea tutu
ror celor 12 jucătoare. Ținînd 
seama de media de vîrstă 
— 21 de ani — (cea mai 
virstnică ai e 23 de ani) și de 
talie (1,80 m .'), cred că T.T.T. 
Riga Va domina și în urmă
torii ani „C.C.E".
Wisla 
spun 
atacurilor lungi, a 
rul apropiat circa 
nule (în min. 27 
aveau un 
3 puncte), 
au trebuit 
ționez că 
neză evoluează 
de peste 1,80 m.

— Au fost și aspecte ine
dite în cursul acestei reu
niuni baschetbalistice 7

— Desigur, l.naintea parti
dei (televizată în întregime), 
a avut loc o impresionantă 
festivitate de premiere a 
unor foste glorii ale basche
tului sovietic, printre care 
Kruminș, Valdmanis, Smild- 
zina și Kiodere.

ROMÂNIA - UNGARIA
LA TINERET

ani „C.C.E.". Despre 
Cracovia, trebuie să 

că, datorită folosirii 
ținut sco-
30 de mi- 
sovieticele 
de numaiavans

dar pină la urmă 
să cedeze. Men

iu formația polo-
7 jucătoare

★

Mulțumindu-i prof, G. Chi- 
raleu pentru amabilitatea 
cu care ne-a relatat impre
siile sale, încheiem prin a 
preciza că presa sovietică 
și delegatul F.I.B.A., Aii 
Strumke (Suedia), au acordat 
arbitrului român și colegului 
său, V. Gatlcev (Bulgaria), 
calificativul excelent. Ceea 
ce, trebuie recunoscut, consti
tuie o frumoasă apreciere, 
de altfel nu prima, adresată 
arbitrilor români.

D. Sf.

La 18 Iunie, la Budapesta, 
reprezentativa de box (tine
ret) a României va întîlnl 
selecționata similară a Un
gariei. Ambele echipe vor fo
losi sportivi ce vor participa 
la C.E. (tineret). Antrenorii 
Eugen Fiiresz, Șerbu Neacșu 
și Gheorghe Bobinaru au se
lecționat următorul lot de 
sportivi: Șt. Boboc, N. Pă- 
pălău, S. Mihalcea, I. Ilie 
(Dinamo Buc.), Toni Mircea, 
Ad. Moraru, I. Siliște, D. Ze- 
linca (Steaua Buc.), D. Con- 
durat (Dinamo Bacău), N. 
Cordoș, Fr. Saigo (Voința 

Cluj), A. Moraru (Metalul 
Buc.), Gh. Ciochină (P.A.L. 
Brăila), C. Dumitrescu (Voin
ța Buzău), Ad. Guțu, V. Le- 
hăduș (Dunărea Galați), 
Alex. Coroianu (VoințiaSatu- 

, Mare).

LA 22 MAI LA VARNAȘEDINȚACOMITETULUIBALCANIC
Cu ocazia Balcaniadei de 

la Vama, va avea loc șe
dința Comitetului Balcanic 
de Box. Pe ordinea de zl 
figurează : 1. Stabilirea datei 
și locului de desfășurare a 
balcaniadelor de box din 
1971 și 1972, 2. Definitivarea 
competițiilor care angrenea
ză țările balcanice.

Din partea României . la 
lucrările comitetului partici
pă CRISTEA PETROȘE- 
NEANU. secretar general al 
F.R. Box.

SCHIMBARE
ÎN ECHIPA PENTRU

BALCANIADA
în cadrul echipei de box 

a României, care va parti
cipa la 
Varna, a 
bare. La 
deoarece
tate categoria, va fi înlocuit 
cu Antoniu VaSile.

Balcaniada de la 
intervenit o schim- 
„ușoară“ Ion Dinu, 

face cu mare greu-

LA CLUJ Șl ORADEA

SE REIA DIVIZIA DE POLO
cam-

A treia etapă- 
turheu a 
pionatului națio
nal de polo în- 
mfinunchiază cele 
10 echipe ale di

viziei în două localități : 
Cluj și Oradea. Astfel, spec
tatorii orașelor gazdă vor pu
tea viziona următoarele par
tide : SÎMBĂTĂ, Cluj, ora 
18 : Vagonul Arad — Dina
mo. I.E.F.S. — Progresul; 
Oradea — ora 18 : Olimpia 
Oradea — Steaua ; Cri șui — 
Rapid ; DUMINICĂ, 
ora 10 ; Vagonul Arad 
I.E.F.S. î Dinamo

sul ; ora 16 : Vagonul Arad — 
Progresul; Dinamo — I.E.F.S. 
Oradea ora 9; Steaua — 
Voința Cluj ; Rapid — Poli
tehnica Cluj ț ora 15 : Voința 
Cluj — Olimpia Oradea; 
Orișul — Politehnica Cluj.

înaintea acestei etape, cla
samentul se prezintă astfel 5

DUMINICA, Cluj

Progre-

1. Dlhamo
Steaua

3. Rapid
4. Progresul
5. Voința Cluj
4. Crlșul Oradea
7. I.E.F.S.
8. Olimpia Oradea

9. Vagonul Arad
10. Polltch. Cluj

2.
4 4
4
4
4
4
5
4
5

o o o o o o
1 
1

4
4
3
2
2
1

. O _ 
4ir o 
4 0 0

o 
o 
o
1
2
3
2
4
4
4

MAI MULTE „VOTURI" PENTRU!
(Urmare din pap. 1)

Brăila, Craiova) interesul 
spectatorilor a depășit aș
teptările. Campionatul a
angrenat 20 de centre
din țară, a permis o largă cir
culație a boxerilor, antrenori
lor și arbitrilor, a fost un pri
lej unic de a da posibilitate 
unor pugiliști tineri să-și mă
soare forța și abilitatea cu 
boxeri consacrați. ! 
mea este ca etapele să 
pute din două in
săptămîni, pentru 
mite sportivilor să
facă. Steaua și Dinămo 
nu pot fi oprite să participe 
la această competiție. Nu văd 
un neajuns în faptul că boxe
rii acestor formații cîștigă tit
lul de fiecare dată. Dinamo- 
viștil sînt imbatabili de foar
te mulți ani, în campionatul 
de lupte. S-a supărat oare 
cineva de monopolul pus de 
ei pe titlu 7“

Părerea 
l se dis~ 

două 
a per- 
se re-

ION CHIRIAC (antrenor) i 
„Numai campionatul putea să 
angreneze aproximativ 400 de 
boxeri în diviziile A și B, și 
în aceasta constă marele său 
metlt • a ambiționat masa 
boxerilor, a antrenorilor, a 
dat prilej sportivilor fără 
„carte de vizită'* să se afir
me, boxînd cu pugiliști repu- 
tați. în ceea ce-i privește pe 
aceștia din urmă, ei și-au pu
tut face un excelent rodaj.

în
puteai oare 
Silberman, 
sau Monea 
doar la ei) 
care să lupte în 
cale ? . Formula 
disputare poate 
îmbunătățită. Propun ca cele 
două serii ale primei divizii 
să fie grupate într-una singu
ră. Ultimele două echipe să 
retrogradeze, iar în categoria 
B să se constituie tot două 
serii cu cîte 8 echipe. Turul 
campionatului să se dispute 
primăvara, iar returul toam
na, pentru ca sportivii să aibă 
asigurate în ambele sezoane o 
activitate continuă".

CONSTANTIN DUMI
TRESCU (antrenor): „Nu cred 
în utilitatea campionatului pe 
echipe, boxul fiind un sport 
individual. Aș opina, oricum, 
pentru 
Dinamo și 
petiție (și 
Schimbată 
cerii), deși 
sînt 
absența

Divizia A la lupte

BDi CLASAMENTELE LA
GRECO-ROMANE LIBERE

absența campionatului, 
să găsești pentru 
Dobrescu, Cuțov 
(ca

5—6
să mă refer 
adversari cu 
meciuri ami- 
actuală de 
fi, evident,

scoaterea echipelor 
Steaua din com- 
atunci va trebui 
denumirea Intre- 
la clubul 

păreri contrarii, 
campionatului, 
să se

meu
In

---- ----------- .J.----------- , 6- 
cnipele să se întrea
că într-o confruntare patro
nată de sindicate, urmînd ca 
la încheierea întrecerii, cei 
mai valoroși pugiliști din 
această competiție să alcătu
iască o selecționată sindicală 
care, tn cadrul unui „tri
unghiular", să fie opusă echi
pelor Dinamo și Steaua".

ca aceștia să nu participe in 
divizie, ci să li se asigure 
meciuri, cu challengeri, prin 
provocări".

SANDU ION (antrenor) i 
„Dacă pentru echipele care 
au participat în prima cate
gorie întrecerea a fost atit 
de utilă, vă imaginați ce a 
însemnat ea pentru formațiile 
din „B“. Divizia B a dat via
ță boxului, acolo unde nu 
mai credeam. Boxerii și an
trenorii au avut un țel : pro
movarea. 240 de pugiliști au 
asaltat porțile campionatului 
categoriei Ă, competiția a- 
vînd pe de altă parte meritul 
că a descoperit cîteva talen
te, cum sînt M. Banu — Ba
cău, M. Niculae — Plopeni. 
I. Iovănescu — Timișoara, 
N. Duca — Oradea, I. Crețu 
— Cluj ș.a. Spre deosebire 
de categoria A, întrecerea ce
lor din B a fost echilibrată. 
Dacă presa ar fi oglindit mai 
mult lupta din această cate
gorie, succesul ar fi fost, evi
dent, mai mare".

★

1. Steaua 
Dinamo 
Rapid 
Metalul Buc. 
Progresul Buc. 
C.S. Pitești 
Electroputere 
C.F.R. Timișoara

9. Dunărea
10. IPROFIL
11. Olimpia
12. Steagul roșu Bv.
13. Mureșul
14. A.S.M.T.
15. Pescărușul
16. C.S.M. Reșița

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
11
10

9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
2
2
0

0 
0 
0 
o 
o 
o
1 
o 
o 
o 
o
1 
o 
o

0
1
2
3
4
5
5
7
7
7
7
7
8

10
0 10 
0 12

350— 95 
342— 92 
252—124 
248-172 
237—175 
213—186 
218-196
192— 200
193— 207 
224—239
171- 260 
211—192
172— 275
157—2 "6 
146—273 
57-403

36
34
32
30
28
26
23
22
22
22
22
21
20
16
16
12

1. Steagul roșu
2. Steaua
3. Rapid
4. A.S.M.T.
5. Mureșul
6. Progresul București
7. Dunărea
8. Dinamo
9. Met. Tîrgoviște

10. Olimpia
11. Tomistex
12. Lemnarul
13. Prug. Brăila
14. C.S.M. Cluj
15. C.F.R. Timișoara
16. Nicotină

12
12
12
12
12
12
12
12
12 
»
12
12
12
12
12
12

305-124 
282—145 
255-158 
236-184 
203-211 
199—216 
228—222 
211—225 
201-211 
199—225 
190—222 
190—238 
190-14! 
181—228 
167-272 
153-252

34
34
32
29
26
26
25
28
22
22
20
20
20
19
18
12

PETRE EPUREANU (arbi
tru) : „Campionatul este util 
deoarece scoate din inerție 
un mare număr de boxeri 
căre așteaptă numai „indivi
dualele", și reactivează pe 
unii ce erau pe punctul de a 
abandona activitatea cdmpeti- 
țidhălâ, cum e cazul Iui C. 
Pop și V. Așteleanu — Timi
șoara, V. Mirza — Cluj etc. 
în absența campionatului, am 
fi văzut oare o dispută Năs- 
tac — Monea, sau Cuțov — 
Popa 7 Peste 20U de arbitri 
au fost folosiți cu succes 
Pentru echilibrarea forțelor, 
știind că majoritatea cam
pionilor individuali provin de 
la Steaua și Dinamo, propun

Multe voci susțin, deci 
continuarea disputării cam
pionatului pe echipe. Este, de 
altfel, și opinia ziarului nostru, 
care, ia timpul cuvenit, a 
pledat în favoarea unei astfel 
de întreceri. Firește, formula 
de disputare mai poate fi 
discutată și îmbunătățită 
simțitor. Socotim că forul de 
specialitate trebuie să ia îh 
considerație sugestiile acestor 
tehnicieni cu experiență.

Spre a se da posibilitate 
și echipelor din provincie, 
mai cu seamă acolo unde 
boxul are tradiție, să lupte 
cu șanse sporite la cuceri- 
rea titlului, credem că fede
rația ar trebui să sprijine 
mai activ cluburile, secțiile 
de box, pentru a-sigurarea 
unei baze materiale cores
punzătoare. Campionatul și-a 
dovedit oricum utilitatea și 
poate fi 
recti vele 
îi vor
tor, un spor de popularitate.

permanentizat. Co- 
ce i se vor aduce 
asigura în vii-
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0 VECHE TEMA
FUNDAȘUL OFENSIV

MECIURI AMINATE
Federația română de fotbal 

ne-a comunicat că a aprobat 
amînarea partidelor C.l.L. 
Gherla-Dermata Cluj și Bra
dul Vișeu — Unirea Dej, 
din campionatul diviziei C 
— seria a VH-a.

Aceste meciuri se vor dis
puta la o dată ce SC Va sta
bili ulterior.

(O secvența dintr-un joc susținut de U.T.A. la București. Du- 
'iminică, campionii vor evolua din nou în Capitală. De data 
)' aceasta el vor tntîlni Metalul in cadrul Cupei României.

„ / Foto ; V, BAGE AC AMBELE ECHIPE AU PIERDUT MECIUL

ARBITRI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
Ieri dimineață au plecat 

în Polonia arbitrii N. Rainea, 
I. Ritter și 9. Mîndreș, care 
vor conduce partida amicală 
internațională dintre repre
zentativele Poloniei și R.D. 
Germane. Meciul va avea 
loc sîmbătă la Cracovia.

Printre puținele soluții î- 
maginate (și puse în practică) 
împotriva organizării... știin
țifice a sistemelor defensive, 
soluția 
pare a 
erlrace.

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SÎMBATÂ, 16 MAI

' • Stadionul Politehnica,
17 I*.-' ' 
rești—Crlșul 
României).

i DUMINICA, 17 MAI
• Stadionul Dinamo, ora 101

Metalul București—U.T.A.
(Cupa României) ;

• Stadionul Progresul, ora
10.30 : Progresul Buc.—Ceahlăul 
P. Neamț (divizia B) ; ora
15.30 t Progresul Buc.—Dună
rea Giurgiu (juniori) ;

• Terenul Electronica, ora 
17 : Electronica Buc.—S.U.T. 
Galați (divizia C) ;

• Terenul Laromet. ora 15,30: 
Laromet Buc.—I.M.U. Medgi
dia (juniori) ; ora 17 : Laro
met—I.M.U. Medgidia (divi
zia C) ;

• Terenul Gloria, ora 13 : 
Mașini unelte Buc.—Farul 
Constanța (juniori) ;

ora
Sportul studențesc Bucu- 

Oradea (Cupa

DE VERIFICARE

Mașini unelte—I.C.A.B. Arcu
da (divizia C) ;

® Terenul Constructorul» 
ora 17 : Flacăra roșie Buc.— 
Chimia Tr. Măgurele (divi
zia C) ;

• Terenul Sportul muncito
resc, ora 17 : Sportul 
toresc Buc. — Dacia 
(divizia C) ;

• Stadionul Dinamo, 
Dinamo Buc.—Unirea 
lung (juniori) ;

O Stadionul 23 August (te
renul II), ora 10 : Sc. sp. E- 
nergia Buc.—Șc. sp. nr. 2 Buc. 
(juniori) :

v stadionul 23 August (te
renul IV), orâ 13 ; Centrul 23 
August Buc.—I.C.A.B. Arcuda 
(juniori) ;

® Terenul Olimpia, ora 
Flacăra roșie Buc.—Chimia 
Măgurele (juniori) ;

® Stadionul Giulești, ora 
Rapid—Dacia Pitești (juniori).

BIENVENITOS
Zilele trecute, Guillermo, 

Canedo, președintele Comite
tului de organizare al celui 
de al IX-lea turneu final al 

mondial de 
declarație 

privind so- 
finaliste în

campionatului 
fotbal, a făcut o 
oficială în presă, 
sirile echipelor 
Mexic.

Printre altele, 
Canedo a scris : 
este din cele^ mai îndepăr
tate 
cută 
care o' oferă vizitatorilor de 
peste hotare. Nu am declt 
să mă adresez zecilor de mii 
de turiști, veniți de pe toa
te meridianele 
ziona turneul 
de fotbal, cu 
salut: „Bine 
Mexic

Toate amănuntele legate 
de buna desfășurare a aces
tui mare campionat slut 
puse la punct, spectatorii se 
și află în posesia biletelor și 
sînt hotărîți să fie de partea 
acelor formații care practică 
un joc mai bun, mai frumos 
și care obțin în aceste con
diții o victorie meritată. 
Dar, în afară de însemnăta
tea sportivă, Campionatul 
mondial din Mexic, ca și O- 
limpiada pe care am găz
duit-o în urmă cu doi ani, 
vd constitui un bun prilej 
de înfrățire și de cunoaștere 
a tuturor reprezentanților 
popoarelor din lume, prezen
te în Mexic.

Prin 
nii, al 
fuzate. 
oameni 
lumii vor avea prilejul să 
Urmărească pasionantele dis
pute pentru titlul mondial și 
să cunoască astfel și unele 
aspecte din viața cotidiană 
mexicană".

Guillermo
„Mexicul

timpuri o țară cunos- 
prin ospitalitatea pe

pentru a vi- 
final. al C.M.

tradiționalul 
ați venit in

intermediul televiziu- 
comentariilor radiodi- 
sute de milioane de 
din toate colțurile

munci-
Pitești

ora 11:
Cim.pu-

13 : 
Tr.

13;

® Partida S.U.T. Galați —
. A.S.M. Tecuci, din cadrul 

campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor, s-a 
disputat la o altă dată decît 
cea fixată de F.R.F. fără a 
avea aprobarea Comisiei cen
trale de competiții și disci
plină. în ultima sa ședință, 
comisia a discutat acest caz 
și a hotărît ca ambele echipe 
să piardă meciul cu scorul 
de 3—0.

• Meciul NicOlina Iași — 
Minerul Gura Humorului — 
din campionatul republican 
al juniorilor și școlarilor nu 
s-a disputat deoarece echipă 
organizatoare (Nicolina) nu 
a asigurat terenul de joc. Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a omologat acest 
joc cu rezultatul de 3—0 în

CORESPONDENȚE SPECIALE,
DUPĂ ULTIMELE VERIFICĂRI

CEL MAI BUN MECI

AL VEST-GERMANILOR
Si echipa R.F. a Germa

niei și-a încheiat pregătirile, 
înainte de a lua avionul spre 
Mexic. Meciul de 
cu reprezentativa 
ei, a fost de o 
factură tehnică și 
mit pe deplin pe

miercuri, 
Iugoslavi- 
excelentă 
a mulțu- 
antrenorii 

celor' două formații. Antre
norul Helmut Schon a de
clarat că elevii săi au făcut 
un joc foarte bun și că în 
general partida s-a ridicat 
ia un înalt nivel tehnic. 
„Meritul este și al selecțio
natei Iugoslaviei, care i-a 
„întins" cit se poate de bine 
pe elevii mei — a spus 
Schon. De altfel am dorit a- 
CB't luciu".

In prima repriză, 
a fost de partea 
care în min. 10, 
corner executat de 
au deschis scorul 
reluare cu capul o. 
Seeler. După pauză, oaspeții 
au fost în avantaj, dar n-au 
putut înscrie, fie din cauza 
ineficacității^ fie datorită 
excelentei apărări, în care 
Schnellinger, în post de li
bero, a „maturat" totul. Ar
bitrul 
condus 
ții:

R.F.
Manglitz — 
Schnellinger, 
Fichtel, Libuda, Uwe Seeler, 
Gerd Muller, Overath, Lăhr.

IUGOSLAVIA : 
rici — Teșan, Rajkovici, 
panovici, Dojcinovskf, 
cer, Petkovici, Pajevici, 
kal. Jerkovici, Djaici.

Wolfgang THIEL 
redactor la S.T.D.

inițiativa 
gazdelor, 
după un 
Overath, 
printr-o 

lui Uive

elvețian Scheurer a 
următoarele forma-

A GERMANIEI: 
— Vogts, HSttges, 

Beckenbauer,

ANTRENORUL

favoarea echipei Minerul 
Gura Humorului.

• Jocul Ceahlăul P. Neamț 
— Locomotiva Adjud, 
campionatul republican 
juniorilor și școlarilor, a 
omologat de comisie cu
zultătul de 3—0 tn favoarea 
Ceahlăului deoarece formația 
Locomotiva nu s-a prezentat 
la teren.

din 
al 

fost 
re-

în timpul desfășurării meciului 
I.C.A.B. Arcuda — Laromet Bucu
rești, din campionatul diviziei C 
— seria a Itl-a, mal rtlulți jucă
tori al echipei I.C.A.B. au lovit 
pe arbitrul Emil Bening. Comisia 
centrală de competiții și disci
plină analizind acest caz. cu to
tul ieșit din comun, a hdtărit ur
mătoarele :

— echipa I.C.A.B. a fost sanc
ționată cu suspendarea pe timp

Rapid — Celuloza
în ultimul rheci pregătitor 

Înaintea plecării spre Olanda — 
unde, miercuri seara, Va inaugura 
partidele sale din cadrul campio
natului european feroviar, Intîl- 
nlnd selecționata tării gazdă — 
feroviarii bucureștenl au dispus 
ieri, cu 5—o (2—0). de divizionara 
C, Celuloza Călărași.

Golurile ău fost mșrcate în or
dine de Apostol, Adam. Codfeă- 
hu (2) șl Straț li, Iar echipa „s-a 
mișcat" — după opinia antrenoru
lui Bărbuiescu — foarte bine.

de trei luni. Toate partidele ce le 
mai are de susținut în actualul 
campionat, fornlăția I.C.A.B. le 
va pierde Cu rezultatul

— Jucătorul Gealatu 
a fost suspendat pe un 
inițiatorul incidentului ;

— Jucătorii Petre, Mihăilă, Flo- 
rea, Dumitru șl Lupu (toți de la 
I.C.A.B.) au fost suspendați pe 
cîte 6 luni.

de 3—6.
(I.C.A.B.) 
an, fiind

Mutlba- 
Ste- 
Hol- 
Bu-

MARKO
SE DECLARĂ MULȚUMIT

partide de 
la 

repre- 
Cehoslovaciei și-a

Cu cele două 
verificare, desfășurate 
Luxemburg și Oslo, 
zentativa

„Tricolorii" șl-au luat zborul spre însorita Guadalajara ; în mat multe 
sporturi cortina a căzut, în finalul campionatelor, Înainte de canicula 
vestitoare a exodului spre ștranduri și cabane ; alte mari evenimente 
sportive — mondiale sau euroDene — nu se inscriu, cu foarte mici 
excepții — în actualitatea imediată. Toate acestea n-au însă influență 
prea mare ■ăsupra dialogului pe care redacția îl susține cu cititorii in 
rubrica de față.

Poștașul ne vizitează zilnic, de parcă nimic nu s-ar fi intîmplat, de 
parcă n-ar exista — de făpt nici nu există — o vacanță a interesului șl 
pasiunii sportive. Este Illcă un semn de prețuire și fideiitătfe pentru care 
se cuvine să mulțumim corespondenților rubricii.

D. DIACONESCU — Iași. O co
respondență deosebită față de 
cele cu care sîntem obișnuițl. 
Conținutul ei trebuie amintit — 
cred — la rubrica „Intre noi spor
tivii..." tocmai pentrtt că proble
mele de etică se înscriu pe pri
mul plan al scopurilor pe care 
șl le-a propus acest dialog. Aflăm, 
âsltel, că fotbalistul N. Costăches- 
eu a fost condamnat la 3 luni 
închisoare pentru acte de huli
ganism ! Un tinăr jucător în 
care fotbalul ieșean îșl pusese 
mari speranțe, un tinăr student 
cu excelente perspective de afir
mare ajunge, pentru că a crezut 
că LUI i se poate permite totul, 
in spatele gratiilor. Trist, dureros 
chiar, dâr drept acest epilog care 
ar trebui să Invite la meditație...

D. FILIȘANU — corn. Spanțov 
Stancea, jud. Ilfov. Rezumată 
telegrafic, lunga scrisoare a co
respondentului nostru ar arăta 
astfel : Teren sport desființat 
după 10 ani activitate bogată 
STOR. Conducerea C.A.P. „Lun
ca" spanțov luat angajamente 
formale STOP. Ce să facă tine
retul din sat ? STOP. Cum să 
practice sportul cei 400 elevi din 
satele Stancea — Cllnciu ?

Am convingerea că in timpul

cel mal scurt ^Xe.F.S. Ilfov ne 
va ajuta să lămurim S.O.S.-ul dv.

OCTAVIAN COMȘA — Craiova. 
Da, rubrica „Intre noi, sportivii..." 
trebuie să găzduiască (a făcut-o 
și altădată) și observații Critice. 
De aceea, fără alte comentarii, 
reproduc precizările pe care le 
faceți în scrisoarea dv. după a- 
pariția cronicii meciului știința 
Bacău — Politehnica București. 
„Adevărul este că la marcarea 
golului, jucătorul Cincu de la Po
litehnica a avut o atitudtne ne
corespunzătoare față de subsem
natul (n.r. — ca arbitru al în- 
tîlnirii), după ce în mln. 30 pri
mise un avertisment. In această 
situație l-am eliminat din joc. 
Refuzînd să părăsească terenul, 
după consumarea celor trei mi
nute regulamentare, am luat mă
sura întreruperii definitive a me
ciului (deci, întreruperea nu s-a 
datorat refuzului Politehnicii de 
a continua joctil)".

Nu avem, după cum vedeți, nici 
un motiv să nu lămurim lucru
rile. Dimpotrivă.

SPIRIDON DRAGUȘIN — Bucu
rești. înțeleg admirația dv. pen
tru unii jucători (personal, o și 
împărtășesc), dar nu șl învlnuiri-

încheiat stagiunea pregătiri
lor pe continent. Joi după- 
amiază lotul 
plecat direct 
Norvegiei la 
via New York — Ciudad de 
Mexico.

Ce spline antrenorul Marko 
după aceste jocuri 7 In ge
neral, el este mulțumit de 
pregătirea lotului, avînd în 
vedere că elevii săi au jucat 
cu economie de efort în a- 
ceSte întîlniri amicale. Mai- 
ko a rodat în aaeste con
fruntări aproape întreg lo
tul. piitîtidu-și da shama de 
capacitatea și randamentul 
fiecăruț jucător. Selecționata 
*"* ' ’ .' I _ j.—.i mai

Luxemburg și mai 
ia Oslo, unde și adver- 
a fost cU mult mai

Cehoslovaciei a jucat 
slab, la 
bine 
sai-til 
bun.

I.a 
loslt 
(Flesar)
Horvath, Zloch, Hrdlicka, 
Kvasnak, F. Vesely (B. Ve
sely), Jurkanin (Kuna), Polak, 
Adamec (J. Câpkovici). Cei 
mai buni au fost Dobibs, 
Horvath, Zloch și Jurkanin 

în meciul de la Oslo (scor 
2—0 pentru cehoslovaci), go
lurile victoriei alt foSt mar
cate de Olson (autogol) șl 
Horvath (din penal ti). Cehos
lovacia a 
formație : Viktor (Vencel) — 
Dobias, 
Zloch, 
Kuna, B. Vesely, 
Jokl (Adamec), 
De altfel, toți 
mai sus au 
în Mexic

Luxemburg a fost fo- 
următorul „11" : Vjktor 

DObias, HriVhak, 
Zloch,

fundașului ofensiv’ 
fi dintre cele mai 
dacă nu chiar cea 

măi eficace. Exasperați de 
„verrou"-ul (lacătul) elvețian, 
de „măturătorii" din fața li
niei de fundași, de apărările 
cu cîte doi „libero", antre
nori inventivi și curajoși au 
lansat arma acțiunii-surpriză 
a fundașului ofensiv — tip 
Facchetti, Cohen, Kanoszta — 
armă care, la timpul el, a 
produs o mică revoluție în 
lumea fotbalului.

Stîrnind uimire, la înce
put. soluția a fost apoi viu 
contestată și chiar negată de 
către tehnicienii conservatori, 
care au exploatat faptul că 
multe din echipele care O a- 
doptaseră primeau goluri cre
ate sau finalizate pe partea 
fundașului plecat in atac, 
care lăsa în urma Ini o 
„2onă neacoperilâ". Fără a 
încerca o demonstrație, este 
limpede pentru toată lumea 
că vina Hcacoperifii acestei 
zone nu era a fundașului în 
Cauză, el neputîndu-se îm
părți in două, fiind, în ace
iași moment, și în atac și 
în apărare. Vina era, 
îndoială, a antrenorilor, 
nu-si luau măsuri de 
ranță. de înlocuire, pe 
a fundașului plecat îrt 
ctt un'alt jucător.

Urmarea reacției anti-fun- 
daș ofensiv, susținută adese
ori vehement și de presă, a 
fost că mulți antrenori au 
cedat, au revenit la formule 
ortodoxe, cuminți șl inefi
ciente...

De ce 
la urtnă

Poate 
Herrerq, 
betonării, 
afma-Făcchetti, care a con
tinuat să urce în atac, mar
când tot mai multe goluri 
(locul lui Facchetti. în zona 
sa de apărător, fiind luat 
întotdeauna, matematic, de 
un coechipier).

în fond, punctul vulnera
bil al unui edificiu numai 
propriul constructor i-1 poate 
detecta cu precizie...

Și soluția fundașului ofen
siv a început să-și trăiască 
o a doua epocă, de revitali- 
zare, de potențare.

Iar acum, cind fotbalul in
ternațional este dominat de 
formula ..toți in atac, toți in 
apărare", fiecărui jucător in- 
cumbîndu-i obligația satisfa^ 
cerii ..sarcinilor duble", solu? 
ția fundașului ofensiv, desue
tă, poate ca numire, rărnîne

c

I’
I

fără 
care 

sigu- 
fază,
âtac

a învins, totuși, pînă 
această soluție 7 
pentru că Helenlo 
marele maestru al 

n-a renunțat la 
care

cehoslovac ă 
din capitala 
Guadalajara,

MASCULINA

LA BALCANIADĂ
I

k ROMÂNIEI

aliniat următoarea

HOrvath,
Hrdlicka

DOUĂ

Drum bun și succes, tăticule — pare să spună micuța Kersty- 
LoUiSe, fiica internaționalului englez Bob McNab. Chiar dacă 

nu a rostit aceste cuvinte, tatăl i-a înțeles intenția...

Migas, 
(Polak), 

Jurkanin, 
Câpkovici. 

jucătorii de 
făcut deplasarea

Jan SOKOL

VICTORII
ALE SELECTIONABILILOR

BULGARI
SOFIA, 14 (prin telefon). 

Umplînd pînă la refuz tri
bunele stadionului ,.Vasil 
Levski", 60 000 de spectatori 
au urmărit miercuri seara ul
tima verificare a fotbaliști
lor bulgari înainte de ple-

earea lor îh Mexic. Prima 
formație a Bulgariei a aVut 
ca adversar echipa Partizan 
(Belgrad). Fără să se între
buințeze prea mult, gazdele 
au cîștigăt cu 4—0 (2—0),
prin punctele marcate de 
Bonev (min, 24 după o ac
țiune personală), Dermend- 
jiev (min. 39 și 55) și Jekov 
(min. 80) dintr-o lovitură li
beră. Reprezentativa Bulga
riei a fost alcătuită din : 
Simeonov — Salamanov, I. 
Dimitrov, Davidov, Aladjov, 
Penev, Iakimov, Popov, Bo
nev, Jekov, Dermendjiev.

în al doilea meci, echipă 
secundă a Bulgariei a jucat 
în compania formației italie
ne Brescia. Unicul gol a fost 
marcat în min. 18 de Aspa- 
ruhov. Jocul acestei formații 
a fost cu mult inferior celui 
prestat de prima echipă, iar 
Asparuhov a arătat că este 
încă departe de forma sa

obișnuită. „Secunzii" au ali
niat echipa : Filipov — Gai- 
darski, Petrov, Jecev, Gaga- 
nelov, T. Kolev, Nikodimov, 
Marasliev, Asparuhov, Pet- 
kov, Mitkov.

în lotul care va pleca vi
neri în Mexic, pe călea ae
rului este puțin probabilă 
deplasarea atacantului A. 
Mihailov, care s-a accidentat 
în recentul meci disputat cu 
echipa română Steauâ.

Toma HRISTOV

ALTE VERIFICĂRI

000

în drum spre Mexic, echi
pele de fotbal ale U.R.S.S. și 
Uruguayului au susținut jocuri 
de verificare în Columbia. 
Selecționata U.R.S.S. a întîl- 
nit la Bogota formația „Mil- 
lionarios“ (campioana Colum
biei) cu care a terminat la 
egalitate : 0—0. Reprezentati
va Uruguayului a jucat cu 
echipa Santa Fe, pe care a 
Învins-O' cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul Înscris de 
Esparrago în minutul 29.

Astăzi părăsește Capitala, 
cu destinația Atena, echipă 
reprezentativă masculină a 
României cate va participa 
la Balcaniada de volei, Fac 
deplasarea următorii jucă
tori : Aurel Drăgan, Gheor- 
ghe Ferariu, Marian Stamate, 
Marius Iot ga, Comei Oros, 
Gabriel Udișteanu, William 
Schreiber, Gytila Barta, Oc
tavian Crețu, Mihai Tîrlicii 
Martin Rauh și Dumitru Ro
taru. in vederea acestei com
petiții, echipa națională s-a 
pregătit, în perioada de după 
turneul final, la Timișoara, 
sub conducerea antrenorului 
Tănase Tănașe. Ieri, la re
venirea în Capitală, antre
norul federal N. Tărchilă, 
care a supravegheat antre
namentele voleibaliștilor noș
tri, ne-a declarat că pregă
tirea a fost bună, punîn- 
du-se accent pe jocul în apă
rare, în Special pe îmbună
tățirea execuțiilor la pre
luare: și pe combinațiile în 
atac, unde s-a urmărit omo
genizarea pe Cupluri. Sexte
tul de bază al echipei va fi, 
probabil, următorul; Udiș
teanu (Barta), Drăgan, Barta 
(Tîrlici), Crețu, Stamate, 
Schreiber.

Competiția, importantă și 
ca mijloc de verificare în 
vederea mondialelor din sep
tembrie. începe la 19 mai 
și adună la start formațiile 
masculine ale Greciei, Tur
ciei, Bulgariei. Iugoslaviei și 
României, 
mâni 
zi (19 
la 21 
la 22 
viei și. în 
puternica 
Bulgariei.

vor 
mai) 
mai 

mai

Voleibaliștii ro- 
întîlni în prima 
formația Greciei, 
formația Turciei, 

pe cea a Iugosla- 
ultima zi (23 mai), 
reprezentativă a

O armă de o eficiență mereu 
demonstrată.

în condiții în care fotbalul 
european este dominăț de 
scoruri minime (1—0. 1 — 1, 
2—1), golurile înscrise dr Lu- 
pescu și Dan — ca să luăm 
primul exemplu tal Rapidu
lui) care ne vine în minte —, 
dar mai ales cele marcate 
la recenta finală ..C.C.E." de 
pe San Siro de fundașul sco
țian Gemmel și de cel olan
dez Israel afirmă o teză ce 
nu mai trebuie demonstrată.

Nesupraveghiați îti maniera 
în care sînt păziți înaintașii, 
blocați adeseori prin toăte 
mijloacele licite și ilicite, 
fundașii — buni tehnicieni 
(care pot, într adevăr, înde
plini perfect sarcinile dttble) 
sînt purtătorii pericolului ce! 
mai mare pentru apărările 
adverse.

M. POPESCU

VEȘNICE AMĂGIRI

le aduse comisiei de selecție. 
După cum, desigur, ați aflat, atît 
Tătaru, ctt și Tufan se numără 
printre cel 22 de „mexicani". Dacă 
vor fl titulari în toate jocurile, 
nu știu. Nu știa, Înainte de ple
care, nici antrenorul Angelo Nl
culescu. Va trebui să așteptăm.

VASILE LUPICA — Bacău. Fe
licitări pentru entuziasta Inițiati
vă de a înființa o echipă de 
handbal, astăzi în divizia B, dar... 
fără dv. din păcate, ținut depar
te de stadion din cauza bolii. Ați 
rămas. însă, un supqrter la fel 
de ipirhos șl întotdeauna doritor 
să aflațl ce se petrece în lumea 
secundă a handbalului nostru. 
Din păcate, scrieți dV., „SPOR
TUL" n-a mal publicat de multă 
vreme clasamentele acestei com
petiții, șt he cereți să facem 
ceva și în această direcție. Total 
Îndreptățită cererea — sau, cri
tica — dv. știm șl noi că am ră
mas datori unor cititori pasio
nați de handbal și Interesați, în 
primul rînd, de desfășurarea di
viziei B. Colegii căre răspund 
de rubrica de handbal m-au a- 
sigurat că se vor îngriji de pu
blicarea periodică a clasamente
lor. Cu rugămintea adresată co
respondenților din Cisnâdie, 
Miercurea C1UC, Rădăuți, Lovrln, 
chiar Cluj de a comunica — așâ 
cum n-au făcut-o pînă acum — 
la timp redacției toate rezul
tatele.

II.IE NICOLAE — Brăila. Lo
tul nu mal poate fi schimbat, 
echipa urmează să se stabileas
că la Guadalajara. Deci, răspun
sul la întrebările dv. îl vorh pri
mi, împreună, abia In 'seara de 
2 iunie.

ION LECA — satul Dorobanțu, 
comuna Nicolae Bălcescu, ju
dețul Constanța. Am comunicat 
antrenorului Angelo Nlculescu 
sugestiile tactice pe care le-ațl 
făcut tn ultima dv. scrisoare a- 
dresată redacției. In așteptarea 
rezultatelor, mulțuihiri...

SIMON ANDRAS — Oradea, 
cred că ar fl util să ne faceți 
o vizită la redacție, dacă aveți 
posibilitatea. Dacă nu, vom căuta 
noi să găsim prilejul unei nece
sare discuții mal largi pe temele 
cuprinse în corespondența dv.

ADRIAN SÎRBU — Brașov. Am 
comunicat observațiile dv. celor 
in cauză șl erorile au fost cd- 
rectâte. Vă mulțumesc.

P. TĂCU — București. V» rog 
să-mi lăsați cîteva zile, necesare 
mal ales pentru clarificarea ce
lor expuse lă punctul I (arbitra
jele I) al scrisorii dv.

C. VIRJOGHIE — Cîmplna. ca
zul semnalat este pe cit de strâ- 
niu, pe atit de grav. Fără îndo
ială, vdm cerceta în amănunt 
povestea cu încercarea de a-1 
transfera pe jucătorul Strechioiu 
pe baza unor documente nu prea 
autentice și cu „argumentul" su
mei de 2 000 de lei.

D. OLTENICA — București, De 
Acord cu dv. că unii „tricolori" 
au manifestat repetat deficiențe 
de ordin tehnic. Să sperăm că la 
Guadalajara nu se va Intimpla 
la fel.

Dan GARLEȘTEANU

LOTO-PRONOSPORT
în urma calamităților pro

vocate de intemperii Intr-o 
serie de județe, pentru a da 
posibilitate tuturor participan
ților să intre în posesia pre
miilor care le revin, Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport a luat următoarele mă
suri :
Pentru concursul Pronoexpres 

nr. 20 din 13 mai 1970
— Depunerea biletelor eiș- 

tigătoare se va face pînă joi 
21 mai a.c. ora 13 în orașele 
de reședință județeană, iar în 
celelalte localități pină miercuri
20 mai a.c. in loc de sîmbătă 
16 mai a.c. și respectiv vineri 
15 thai a.c.

— Omologarea premiilor se 
va face sîmbătă 23 mal a.c. în 
loc de luni 18 mal a.c.

— Plata premiilor se va face 
in Capitală începind din ziua 
de marți 26 mai a.c. iar în ce
lelalte localități, ÎHCepînd de 
vineri 29 mai a.c., în loc de joi
21 mai a.c. în Capitală și res
pectiv — luni 25 mai a.c. în 
celelalte localități.

Pentru tragerea Loto din / — ■ —
— Vînzarea biletelor 

închide sîmbătă 16 mai 
rele obișnuite, în loc 
14 mai a.c.

— Tragerea va avea Ioc du
minică 17 mai a.c., în loc de 
vineri 15 mai a.c.

— Depunerea biletelor cîști- 
gătoare se va face pînă sîmbătă 
23 mai a.c: în orașele de reșe
dință județeană și vineri 22 
mai a.c. în celelalte localități, 
în loc de marți 19 mai a.c. și 
respectiv luni 18 mai a.c.

— Omologarea premiilor se 
va face joi 28 mai 1970 în loc 
de miercuri 20 mai a.c.

— Plata premiilor Se Va face 
în Capitală începind din Ziua 
de luni 1 iunie a.c., iar în ce
lelalte localități începind de joi 
4 iunie a.c. în loc de sîmbătă 
23 mai. în Capitală și respectiv 
marți 26 mai â.c. în celelalte 
localități.

Pentru Pronosport
Concursul nr. 20 din 17 mal 

a.c. se anulează deoarece o se
rie de terenuri sînt impractica
bile. Conform regulamentului, 
participanților care au depus 
buletine pentru acest Concurs, 
li se restituie contravaloarea.

15 mal 197#
se va

1970, o- 
de joi

★
Rezultatele omologării con

cursului special Pronoexpres 
din 6 mai a.c. vor fi comuni
cate în numărul de mîine, 
sîmbătă 16 mai a.c.

Ne-au vizitat două echipe 
moscovite de volei : fete și 
băieți care n-au îmbrăcat 
vreodată tricourile naționale 
de juniori. Mai au pînă a 
ajunge la ele, dar ca să le 
onoreze cu perfoi mante au 
nevoie de experiență, de me
ciuri internaționale, de con- 

’ firmări. Cu siguranță că pen
tru asta au venit ta Bucu
rești.. Și fetele, șl băieții au 
pierdut meciurile primei con
fruntări. Dar în fața cui? A 
unor jucători cate la noi 
activează și prin divizia A, 
alții care urmează să acti
veze din sezonul viitor: L. 
Dumănoiu, M. Codoi, D. Po
pescu, R. Dumitrescu, V. Bâ- 
laș etc., la băieți. în fața ce
lor cîteva fete, puțiite spe
ranțe ale voleiului feminin : 
Victoria Caranda, Paula Ca
zangiu etc. Am privit lista 
jucătorilor sovietici șl nu 
ne-am .amintit să mai fi în- 
tîlnit acele nume la alte conv 
petiții : „europenele" de ju
niori, „turneul prieteniei" etc. 
Mărturisim că am roșit pu
țin pentru succesul băieți
lor noștri, în majoritate ace
iași care ne reprezintă cam 
de mult pe la toate compe

tițiile de „speranțe", de ju
niori și tineret. Ce ar li pu
tut învăța niște jucători de 
divizia A, puținii talerttflți 
dc altfel în generația săracă 
de acum, de la niște necu- 
noscuți veniți să învețe ? îh- 

tr-adevăr, moscoviții au avut 
ce învăța și i-au bătut măr 
în cea de a doua confruntare 
pe așa-zișii juniori bucu- \ 
reșteni. Dar asta nu deran
jează așa de mult, pe Cit 
faptul că noi nu reușim și 
nu îndrăznim să aruncăm în 
focul consacrării, an de an, 
jucătorii cei mai talentați 
care răsar, ici-colo, în spa
tele avansaților. Nu era fi
resc să se folosească prilejul 
pentru închegarea și lansa
rea unui eșalon nou, care să 
învețe
— să 
geri ? 
chipă, 
întîlnire ce ar 
fie a sa și nu 
de divizie ?

Răspunsul, eventualul răs
puns al celor cărora ne a- 
dresăm, îl bănuim : rezulta
tul ! Dacă stăm și socotim, 
am putea ieși campioni mon
diali la „amicale", în care 
orice jonglerie este posibilă. 
Cît privește competițiile ofi
ciale, am învățat să ne con
solăm cu rezultatele... amica
lelor. Goana obositoare după 
rezultate (fără importanță 
pentru adversarii noștri), că
rora li se dă deseori o am
ploare nefirească este poate 
.una dintre explicațiile exte
nuării voleiului românesc. 
Juniorii bucureșteni (oare ?) 
i-au învins clar pe moscoviți 
în primele meciuri, dar ne 
amăgim iarăși cu gîndul că 
mlădițele voleiului ne îmbul
zesc. Dincolo de cei cîțiva de 
mult știuți ce mai este ?

cu adevărat ceva din 
zicem — două înfrin- 
Unde este această e- 
de ce a lipsit de la o 

fi trebuit să 
a jucătorilor

Aurelian BREBEANU



în lume
Din presa străină

CLAY VREA SA REVINA IN RING

De la trimisul nostru special, VICTOR BANCIULESCU

Canoe-slalom, handbal și judo în programul viitoarelor jocuri

O frumoasă victorie la lupte greco-romane

R.F. a GERMANIEI ROMANIA 3-5
Nicolae Martinescu învinsI

Acum, cînd punctul culmi
nant -și spectaculos al votului 
— surprinzător în rezultatele 
sale — pentru viitoarele Jocuri' 
Olimpice a fost atins, in a- 
semenea măsură incit afluența 
la cabinele telefonice ale cen
trului de presă a scăzut sim
țitor, nu se poate spune că 
C.I.O. și-a încheiat campania 
electorală. Miercuri, de exem
plu, au fost aleși trei noi 
membri. Doi dintre ei — înlo
cuind pe demisionarii A. Mas- 
sar'd (Franța) și G. Dyrssen 
(Suedia) — sini. Maurice Her
zog, celebrul alpinist și explo
rator francez in Himalaia, cu
ceritorul Annapurnei in 1950, 
fost înalt, coitiisar pentru ti
neret și sport in guvernul fran
cez pină in 1966, și generalul 
suedez Sven Thofelt, președin
tele Uniunii internaționale da 
pentatlon modern, figură mar
cantă a sportului mondial. Al 
treilea ales câte' un personaj, 
practic necunoscut, lumii spor
tive, taivanezul Henry Hsu a 
cărui prezență in C.I.O. este — 
cel puțin deocamdată — inex-

. plicabilă. <
In acest ritm, firește, agen

da — și așa foarte încărcată 
—a sesiunii este departe de a 
se epuiza. Deocamdată, au fost 
rezolvate citeva probleme de 
detaliu privind programul Jocu
rilor Olimpice de la Miinchen. 
A fost acceptată proba de ca- 
noe-slalom, ce se va desfă
șura in apele repezi de la 
Augsburg, localitate aflată la 
o jumătate de oră de capitala 
bavareză. Turneul de fotbal 
se va disputa în orașele Aug
sburg, Niirnberg, Ingolstadt, 
Regensburg șl Passau, iar cel 
de handbal — la Augsburg, 
Niirnberg și Goppingen.

S-a admis reintroducerea 
do-ului, cu șase categorii 
greutate (față de patru 
Tokio), dar numai cu cite 
concurent de fiecare țai “ 
categorie, față de doinei! 
pusese federația internaționa
lă. S-au admis, de asemenea, 
cele două noi categorii (43 kg 
și peste 10(1 kg) la lupte, in 
schimb s-au iscat discuții pri
vind atribuirea medaliilor la 
sporturile care întocmesc cla
samente artificiale pe echipe 
in virtutea rezultatelor indi
viduale. La călărie, de exem
plu, s-a stabilit ca sportivul 
căruia i s-ar cuveni două me
dalii să nu mai primească pen
tru rezultatul obținut cu echi-. 
pa decît o diplomă. Mai com- 8 
plicată este situația la gim
nastică pe care o va studia, 
din “însărcinarea C.I.O., direc- 
torul tehnic Artur Takaci. 
Pentru conducerea Academiei 
internaționale olimpice se cau
tă, de asemenea, un modus vi- 
vendi. înfirurft legile grecești, 
pretind un președinte autoh
ton pentru orice organism func- 
ționind in Grecia. George de 
Hanovra a fost înlocuit cu E- 
paminorida Petralias. Dar cum 
președintele acestei Academii 
este membru din oficiu al 
C.I.O.. s-a iscat o problemă 
de jurisprudență Ja a cărei 
soluționare participă și Con
stantin, regele în exil al Gre
ciei, el insuși membru al 
C.I.O.

Reprezentanții presei mon
diale. prezenți la Amsterdam, 
așteaptă, însă, cu o explica
bilă nerăbdare. desfășurarea 
atit de controversatei dezba
teri privitoare la statutul spor
tivului amator. Din păcate,

ju
de 
la 
un 

ira pe 
iPpro-

tendința Comitetului executiv 
al C.I.0. — manjfe^tată pină 
acum prin aparentă apatie și 
manevre de tergiversare — 
pare să urmărească o aminare 
Sine die, contrară intereselor 
mișcării sportive universale, 

ji" intreținînd acea atmosferă' 
ele ipocrizie de care a fost 
atita vreme acuzată. Nu ne-ar 
mira, deci, ca în ciuda efortu
rilor depuse de comisia pre
zidată de Alexandru Siperco, 
întreaga problemă a eligibili
tății să fie trecută -6 printr-o 
decizie nici ea definitivă — 
pe agenda viitoarei sesiuni 
C.IiO. din 1971 de' la Luxem
burg.

Selecționata de lupte gre- 
co-ramane a României, care 
întreprinde, un turneu în 
R.F. a Germaniei, a susținut 
primul ei meci în compania 
formației similare a țării 
gazdă. Scorul a fost favora
bil echipei române cu 5—3. 
Spre surprinderea generală, 
multiplul campion, N. Mar
tinescu .(cat. 100 kg) a fost 
învins la puncte, cu 3—2, de 
către vest-germanul Gerds- 
meier. De . altfel, Martinescu

Gh.

a fost singurul luptător din 
echipa noastră care a pier
dut. Iată celelalte rezultate : 
cat. 48 kg — Gh. Berceanu 
b.p. Driwa ; 52 kg
Stoiciu egal Lacour; 57 kg
— I.
68 kg — S. Popescu b.p. 
Betz : 74 kg — M. Vlad egal 
Schrotter, 90 kg — N. Neguț 
egal Kowalewski, 4-100 kg
— N. Mandea egal Schwartz.

Revanșa va avea loc sîm- 
bătă seara.

Baciu b.p. Jurgens ;

IUE NASTASE CAP DE SERIE

PARIS, 14. — Campionatele 
internaționale de tenis ale 
Franței, care se vor desfă
șura pe courts-urile de la Ro
land Garros cu începere de 
la 25 mai, vor reuni ași ai 
sportului alb din întreaga lu
me. Favoritul nr. 1 și cap de 
serie a fost' desemnat jucă-

FOTBAL 
MERIDIANE

La Tolbuhin s-a disputat meciul 
amical dintre formația locală Do- 
brudja și echipa Farul Constanța. 
Victoria a reunit fotbaliștilor ro
mâni cu scorul de 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de Sasu.

★
Pentru a patra oară consecutiv, 

echipa Cardiff City va reprezenta 
Tara Galilor în competiția euro
peană „Cupa cupelor”. In finala 
„Cupei Țăm Galilor”, ~ 
a învins în meci retur 
maț ia Chester, după 
și prima întîlnire cu

★
Tn etapa a 7-a a campionatului 

suedez, liderul clasamentului Mal
mo a terminat la egalitate: 1—1 
cu formația Opebro. Alte rezulta
te : IFK Goteborg ’
1—3; Hammarby — 
Stockholm — Aatvidaberg 
Norrkoeping — Djurgaarden

★
La Sevilia s-a desfășurat

torul român Hie N ăst ase ca 
urinare a succeselor obținute 
în turneele Internaționale din 
acest an. în urma lui Năstase 
au fost desemnați capi de se
rie în ordine: Stan Smith 
(S.U.A.), Manuel Santana (Spa
nia), Arthur Ashe (S.U.A.), 
Bob Hewitt (Republica Sud- 
Africană), Zeliko Franulovici 
(Iugoslavia), Jan Kodes (Ce
hoslovacia) etc.

TURNEUL „OPEN" 
DE LA BRUXELLES

Cardiff City 
cu 4-0 for
ce cîștigase 
1—0.

— Elfsborg 
Gais 2—0; AIK 

0-0; 
0—0.

___ ,___  întil- 
nirea internațională amicală din
tre echipa F.C. Sevilla șl forma
ția italiană A.C. Milan Gazdele 
au obținut victoria- cu scorul de 
2—0 (0—0), prin punctele înscrise 
de Acosta și Berruezo.

♦

BRUXELLES, 14 (Agerpres). 
— Optimile de finală ale cam
pionatelor internaționale „open" 
de tenis de la Bruxelles n-au 
oferit surprize, favoriții obți- 
nînd victorii relativ facile. Ju
cătorul român Ilie Năstase l-a 
eliminat in patru seturi : 6—2, 3—6, - - - - . .. .
John 
lalte 
6—0, 
6-3, 
Hombergen 
Moore—Paul 
2 ; Richey—Plotz 6—3, 
6—3 ; Barthes—Franulovici 6—4, 
6—4, 6—4 : Santana—Bowrey
6—4, 6—3, 6—3.

Tn turneul feminin, jucătoa- 
rea franceză Frangoise Durr a 
intrecut-o cu 6—3, 6—1 pe vest- 
germaria Helga Buding, iar 
Winnie Shaw (Anglia) a dispus 
cu 6—4, 6—0 de Wendy Over- 
ton (S.U.A.).

ti—1, 6—0 pe australianul 
Alexander. Iată și cele- 
rezultate : Okker—Ruffels 
6—0, 6—1 ; Riessen—Cox

6—4, 6—4;
9—7,

6-3,
Hewitt— 

6—1, 6—0;
6—2, 6— 

' ' 6-0,

Corespondentul la New 
York al cotidianului bolog- 
nez „STADIO", Lino Manoc
chia, relatează 
pion mondial 
tegoria grea, 
intenționează 
tivitatea pugilistică. Motivul? 
Clay și-a epuizat „rezervele" 
obținute de pe urma boxului, 
în cei 3 ani de cînd a fost 
chemat în fața tribunalului 
sub învinuirea de 
fuzat încorporarea 
Vietnam. în afara 
lor achitate pentru 
face recursuri peste 
în speranța 
Clay a dat celor 3 avocați 
ai săi circa 800 000 de dolari. 
După ce și-au încasat fru
moasa sumă, avocații 
gîndit să facă totuși 
pentru clientul lor. Astfel ei 
au înlesnit o înțelegere intre 
Clay, Joe Frazier — actualul 
deținător a] centurii — și 
Sport Action Inc. din New 
York în scopul aranjării u- 
nui meci de 15 reprize la To
ronto (Canada), contînd pen
tru titlul mondial.
„Vom depune 70 la sută din 
încasări (prevăzute să se ri
dice la circa 2 milioane de 
dolari) la Curtea de apel a 
S.U.A. — a spus Frazier, 
după cum citează ziarul ita
lian. După decizia finală a 
tribunalului, prin care Clay 
ar urma să fie condamnat sau 
absolvit de vina de a fi re
fuzat să îmbrace uniforma 
militară, vom împărți suma 
în două. Intîlnirea — preci
zează deținătorul centurii — 
ar putea avea loc într-una 
din zilele lunii iulie în Ma
ple Leaf Stadium din To
ronto și ar clarifica, o dată 
pentru totdeauna, și proble
ma „celui de al treilea" în 
imperiul greilor. Am ajuns 
la concluzia că Clay, abstrac
ție făcînd de limba lui prea 
ascuțită, are nevoie de bani. 
L-au persecutat destul și 
cred a sosit timpul să

că fostul cam- 
de box la ca- 
Cassius Clay, 
să-și reia ac-

a fi re- 
pentru 

cauțiuni- 
a putea 

recursuri, 
amnistierii,

s-au
ceva

poată cîștiga și el măcar cele 
necesare traiului".

Rămas fără bani, Clay a 
forțat porțile cinematografiei 
și apoi ale unei edituri cu 
care a încheiat un contract 
pentru publicarea unui ro
man autobiografic, dar se 
pare că aceasta este insufi
cient pentru acoperirea chel
tuielilor cu procesul... De a- 
ceea a cerut să i se permită 
revenirea în ring.

Uimește însă atitudinea lui 
Joe Frazier oare a acceptat 
riscul unui meci cu faimosul 
puncheur din Louisville. 
Lino Manocchia comentează 
astfel acordul campionului: 
„Este evident că Frazier, care 
își va relua antrenamentele 
luna viitoare, își îndreaptă a- 
tenția asupra lui Clay, deși 
vorbește de Bob Foster, cam
pion mondial la semigrea. El 
știe că acum Clay nu mai 
are rapiditate, că îngrășarea 
l-a făcut mai greoi, mai vul
nerabil. Cu el, gîndește Fra
zier, va fi mai ușor decît cu 
Foster, și, în plus, un meet 
cu „limba veninoasă din 
Louisville" ar aduce încasări 
astronomice".

Vortțind despre eventuali
tatea reapariției sale în ring, 
în fața deținătorului centurii, 
Clay a spus: „Sper să reali 
zez această întilnire. Am ne
cazuri mari cu prima soție, 
mizeria îmi bate la ușă, cu 
toate că mulți îmi întind 
miini prietenoase. Nu mai 
am banii de odinioară și nu 
știu ce să mă fac".

După părerea experților — 
precizează corespondentul lui 
„Stadio" — propunerea, su
pusă Curții de apel alături 
de o cauțiune de 100 de mii 
de dolari, vărsați de prieteni, 
are toate șansele de a fi a- 
probată de judecător. In a- 
ceastă situație, in luna iu
lie, în „Grădina paltinilor" 
din Toronto se va desfășura 
una dintre cele mai specta
culoase întilniri pugilistice.

Crincenă înfruntare Intre canadianul 
Donato Paduano și francezul Marcel 
Cerdan jr. pe ringul de la Madison 
Square Garden. A cîștigat Paduano (stin
gă), stopînd marșul tînărului său adver
sar spre titlul mondial al boxerilor semi- 
mijlocii.

Telefoto ■ 'A. P. — AGERPRES

C. M. de baschet

Nici un accident
în preliminarii

DE MIINE - MICUL „MARATON" DIN SALA TIVOLI
La capătul a patru zile de pa

sionante întreceri au fost .deseni- 
nate cele șase echipe, care ală
turate formației țării gazdă, Iu
goslavia, îșl vor disputa, începind 
de miine, turneul final al C.M. de 
bașchet.

Spre deosebire.de edițiile prece
dente, în acest an, favoritele ajt 
trecut cu bine jocurile prelimi
nare, contlnuind in corpore ma
rea dispută ce va desemna pe 
noua campioană a lumii. Echipele 
U.R.S.S., actuală deținătoare a 
titlului, care manifestă o formă 
deosebită, împreună cu selecțio
natele S.U.A. (cîștlgătoare netă în 
toate partidele) șl Braziliei se 
prezintă înaintea micului maraton 
baschetballstic din sala Tlvoli fără 
să fi cunoscut înfrîngerea, cele
lalte trei locuri revenind repre
zentativelor Cehoslovaciei, Italiei 
și Uruguayulul.

Nu au fost putini cei care ur
mărind întrecerile din ultimele 
zile desfășurate la Split șl Kar- 
lovaț înclinau să acorde șanse 
de calificare formațiilor Panama, 
revelația ultimei ediții a campio
natului Americll Centrale, și Co-

reel de Sud. De altfel, în ultima 
partidă de la karlovaț, scorul me
ciului Uruguay — Panama a fost 
perfect echilibrat pînă tn ulti
mele 60 de secunde, cind sud-a- 
mericanli' au transformat două 
aruncări libere prin Oinar Arrctia 
ciștigind cu 79—77 (44—35). Squa- 
dra azzurra, în schimb, a învins 
mult mai ușor decît era previ
zibil echipa sud-coreeană. Italienii 
s-au impus din primele minute, 
datorită jocului excelent al lui 
Flaborea, Cosmelli, Recalcatti șl 
Massinl șl după ce la pauză deți
neau un avantaj de 5 puncte (.36- 
31) s-au impus finalmente cu 77- 
66.

O partidă Interesantă a progra
mului grupei A (Sarajevo) a opus 
campionilor olimpici, 
baschetbaliștildr 
Sportivii din S.U.A., 
Brody (19) șl Wolf 
pulzabili animatori 
din primele minute

team-ul 
cehoslovaci, 
avind In 

(13) doi lne- 
s-au detașat 
(un avantaj

RALIUL LONDRA - MEXIC ÎNFRUNTĂ ANZII
Asistenta tehnică, un factor care intră in scenă cu rol principal

Veștile vin greu din America 
de Sud și sînt sumare, așa câ 
mai mult printre rîndurile tele
gramelor de presă putem afla ce 
s-a petrecut.

Că Timo Makinen a parcurs cel
714 kilometri ai ultimei 
speciale argentinlene cu o 
de peste 160 km/oră nu-i 
de speriat. Se știe doar că 
lotează un Ford-Escort și 
ceste mașini sînt cele mai ușoare 
și cele mai rapide dintre ce.e 
care se îndreaptă spre Mexic.

probe 
medie 
chiar 

el pi
că a-

practic — nu va exista mașină 
care să nu aibă nevoie de ajutor.

Regulamentul concursului este 
destul de larg In această privință, 
admițînd orice reparație pe traseu 
și înlocuirea oricărei piese, doar 
șasiul și blocul motor trebuind să 
rămînă cele originale. In schimb, 
la capătul etapelor :
chis — numai piloțli au voie să 
lucreze la mașini și numai fo
losind piesele și uneltele aflate 
la bord. Această prevedere a de
terminat unele echipe să includă

în parc în-

SANTIAGO DE CHILE, 14. — Automobiliștil finlandezi și mași
nile Ford Escort domină raliul Londra — Ciudad de Mexico. După 
etapa a 10-a, Buenos Aires — Santiago de Chile, în fruntea clasa
mentului se află Hannu Mikola, urmat de Timo Makinen și fran
cezul Verrier. Rauno Altonen a urcat pe locul cinci, iar fotbalis
tul englez Jimmy Greaves, excelent in primele etape sud-ameri- 
cane ocupă poziția a 6-a. Liderul clasamentului II. Mikkola a aco
perit distanța Buenos Aires — Santiago (3200 km) in 28 de ore. 
In cursă au mai rămas 43 de echipaje care, trecind peste vîrful 
Portillo din Munții Anzi, se vor îndrepta spre capitala Boliviel, La 
Paz, in cea mai dură clapă de pină acum.

CÎND APELE LACULUI BAGSVAERD 
SÎNT, ÎNCĂ, LINIȘTITE...

• Trei specialiști români In organismele tehnice ale „mondialelor14

de caiac-canoe • Regulamentul actual va suferi schimbări esen 

țiale > Se va renunța la dimensiunile obligatorii ale ambarcațiuni 
lor ? • Probe noi In programul viitoarelor competiții

Programul transmisiilor 
la televiziune.

SIMBATA ÎS MAI : Brazilia
— U.R.S.S. (repriza a II-a) la 
ora 22.15; DUMINICA 17 MAI: 
S.U.A. — Uruguay la ora 16; 
LUNI 18 MAI : Brazilia — Iu
goslavia (repriza a II-a) la 
ora 22.15; MIERCURI 20 MAI: 
S.U.A. — U.R.S.S. (repriza a 
II-a) la ora 19.45; JOI 21 MAI: 
Cehoslovacia — Brazilia (re
priza a H-a) la ora 16.45 ; 
SIMBATA 23 MAI : Iugoslavia
— S.U.A. (repriza a n-a) la 
ora 22.15; DUMINICA 24 MAI:

(repriza a 
Iugoslavia 
a II-a) la

S.U.A. — Brazilia 
II-a) la ora 19.45 șt 
— U.R.S.S. (repriza 
ora 22.15.

Ediția 1970 a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe este 
programată tn acest an (31 
iulie — 2 august) pe cunos
cuta pistă nautică de la Bag- 
svaerd din apropierea capita
lei daneze. Firește, pină tn 
ziua startului, cere va reuni, 
după toate probabilitățile, 
„flotilele" caiacelor 
lor din peste 20 de 
este destulă vreme 
lacului stnt, tncă, 
Totuși, recent, Bagsvaerd-ul 
a intrat In actualitatea dis
cuțiilor și comentariilor care 
au loc In lumea acestui 
sport, pe nedrept privat de 
o mai largă popularitate.

Cu cîteva zile în urmă, ta 
Copenhaga, s-a întîlnit — a- 
vînd o agendă de lucru ex
trem de încărcată — Comisia 
tehnică a F.I.C., din care 
face parte și antrenorul e- 
rnerit prof. Nicolae Nava- 
sart. La înapoiere, specialis
tul român ne-a furnizat a- 
mănunte despre o serie de 
prevederi și măsuri adoptate 
cu prilejul acestor -lucrări, 
bnorate și de prezența preșe
dintelui acestui for, Charles 
de Coqueraumont.

★
.Dintre hotărîrile de ordin 

tehnic referitoare la 
ta ediție a C.M. 
lărgirea „culoarelor" 
la 11 „m (ceea ce va 
proape total descalificările), 
Taseul deosebit — nu în li
nie dreaptă — pentru pro
bele de fond (10 km). Pro
gramul curselor rămîne cel 
stabilit prin actualul regula
ment internațional, urmînd 
ca din 1971 (Jajce—Iugosla
via) să se aplice (ca urmare

ți canoe- 
țări, mai 
ți apel» 
liniștite.

apropia- 
notăin: 

de la 9 
evita a-

a propunerilor federației 
noastre) sistemul olimpic de 
disputare a probelor — serii, 
recalificări, semifinal», fi
nal».

La Copenhaga, Comisia 
tehnică a omologat pista și 
inatalațlll» d» concurs (cro
nometrajul v* fi asigurat d» 
firma bongines) și a stabi
lit juriul, lista starterilor (p» 
car» figurează și antrenorul 
N. Navasart), cea a arbitrilor 
de cursă (printre care se nu
mără șl arbitrul român O. 
Tomiuc) și a arbitrilor de 
sosire (incluzîndu-l și pe an
trenorul V. Alexandrescu).

★
Pe ordinea de zi a lucră

rilor au figurat și multe 
puncte privind alte modifi
cări ale regulamentului. Se 
precizează, astfel, renunța
rea la una din dimensiunile 
pină acum obligatorii ale 
ambarcațiunilor de concurs 
(lățimea). Adoptarea unei a- 
semenea hotăriri (la Congre
sul F.I.C. programat 
penhaga în zilele de 
.august) ar însemna 
bări importante și... 
toare în parcurile de 
cațiuni, fiind deci o 
dezavantajoasă pentru multe 
federații naționale.

In privința programului 
viitoarelor campionate mon
diale s-a stabilit definitiv in
troducerea curselor de canoe 
simplu și dublii 500 m, ur
mînd ca întrecerile să fie e- 
șalonate pe patru zile.

★
tată și cîteva măsuri care 

vizează competiția de ma
xim interes rezervată junio-

la Co-
3 și 4 
schim- 
costisi- 
ambar- 
măsură

Tiparul: I. P. .Informația*, itr. Brezoianu nr, t3—25, București

rilor și care în viitor va 
purta denumirea de: Campio
nate continentale deschise. 
Campionatele mondiale ale 
seniorilor și campionatele 
continentale deschise ale ju
niorilor nu »e vor mal des
fășura în aceeași țară. în 
programul probelor de ju
niori ie va propune Congre
sului F.I.C. introducerea 
cursei de canoe 8+1. S» 
preconizează și schimbarea 
limitelor de virată ale junio- 
rileri de la 19 la 18 și de la 
18 la 15 ani. Programul cam
pionatelor continentale 
citise se va desfășura 
după sistemul olimpic, 
niorii avînd dreptul să 
cureze în maximum
probe. Aceste campionate vor 
avea loc din 2 în 2 ani, dar 
este posibil să se aprobe și 
propunerea ca să se treacă 
și la organizarea Jocurilor 
continentale pentru juniori, 
ca' un mijloc de pregătire și 
selecție a celor mai tălentați 
tineri caiaciști . și canoiști 
pentru edițiile viitoare ale 
Jocurilor Olimpice.

Am notat, evident, numai 
cîteva din cele aproape 20 
de probleme 
tate. recent 
Dar, se pare 
ciente motive 
cialiștii caiacului 
din diferite țări să se gînr 
dească de pe acum nu nu
mai la liniștitele ape ale la
cului Bagsvaerd ci și la... 
elegantul salon al hotelului 
Lindby, acolo unde, după ul
tima probă a mondialelor, 
se vor hotărî măsuri impor
tante pentru progresul aces
tui sport.

des- 
tot 
ju-

con- 
două

tehnice discu- 
la Copenhaga, 
că există sufi- 
pentru ca spe- 

și canoei

de 15 puncte la pauză) și au re
zistat cu succes în partea a doua 
a meciului tuturor încercărilor 
echipei cehoslovace de a reduce 
din handicap. Scor final : 99—86 
(50—35) pentru S.U.A.

BaschetballștU sovietici g-au 
despărțit de gpectatoril din Kar
lovaț prtntr-o splendidă demon
strație — 121—56 (36—16) — tn 
fața reprezentativei B.A.U., iar 
Brazilia, ta continuu crescendo, a 
surclasat ,3“-uI Canadei eu IU
BI (36—31). In sflrșlt, un ultim re
zultat al preliminariilor ; Cuba — 
Australie 7î—» (34-34).

Iată șl clasamentele finale ala ce
lor trei (rupe: SARAJEVO: l. »UA 
• p. ». cehoslovacia 4 p, 1. Cuba 
Ip, «. Australia o p; SPLIT i 1. 
BRAZILIA I p, L Italia 4 p, 3. 
Coreea da sud 1 p, 4. Canada I 
p: KABLOV AT : 1. U.B.S.S. 6 p, 
a. Uruguay 4 p, 1. Panama I p, 
L R.A.U. 0 p.

întrecerile vor continua mtlne 
Ia Ljubljana (turneul pentru locu
rile 1—7) șl Skoplje (locurile 3— 
13).

Faptul că ele au fost dominate In 
teribila probă specială de la Gla- 
mon (Iugoslavia) care a hotănt 
clasamentul în sectorul european 
șe datorește stării drumului. In 
plus Makinen a avut dificultăți 
cu motorul, el 'ajungînd la Lisa
bona cu unul nou, sau mal bine 
zis aproape nou căci regulamen
tul competiției permite schimbarea 
tuturor pieselor, dar nu și a blo
cului motor.

Ultima probă specială argentl- 
nlană s-a disputat pe un drum 
asfaltat care străbate vestitul 
„pampas", deed un drum plat care 
a permis Ford-Escorturilor să a- 
lerge în toată voia șl să arate cit 
de rapide sînt.

De altfel, Makinen este bine cu
noscut pentru rapiditatea sa, fi
ind numit pe bună dreptate „fin
landezul zburător". Născut la Hel
sinki în 1938, Inginer mecanic, 
campion mondial — juniori — la 
talere, Makinen debutează In 1959 
In marile curse de raliuri, lmpu- 
n!ndu-se curînd printre piloțli 
scandinavi care domină de fapt 
cursele europene. In palmaresul 
său figurează multe victorii, dar 
celebrul „raliu al celor 1000 d» 
lacuri" pare «4 fie predilecția sa, 
anul acesta clștlgtndu-1 pentru a 
S-a oară. Nu trebuie uitat Insă 
nim coechipierul său, campionul 
belgian Gilbert Staepelaere (33 de 
ani), anul trecut clasat al doilea 
In campionatul european da ra
liuri, fără să poată «ă-»l disputa 
(ansele pină la capăt din causa 
accidentului suferit de soția sa 
aflată In mașina d« asistență care 
urmărea Raliul Dunării.

Maldnen-Staepelaere este In
tr-adevăr o echipă puternică, poa
te cea mal omogenă din toate 
ede «3 oare au mal rămas tn 
cursă.

Cum Insă sectorul cel mai di
ficil a! traseului de-abla zilele a- 
eestea va fi abordat, marile sur
prize nu și-au făcut apariția. în 
Anzll Cordilleri poate mal mult 
decît calitățile mașinilor șl piloțl- 
lor va conta operativitatea echi
pelor de asistență. Lor le revină 
aid sarcina principală, căci —

în echipaj conducători care tn a- 
celași timp sînt buni mecanici și 
să ridice la trei numărul mem
brilor echipei. Soluția — verifi
cată șl în raliul Londra — Sydney 
— a fost adoptată la echipajele 
sovietice care participă pe Mosk- 
vlciurl.

Echipa Peugeot, contează pe 
echipele de asistență ale filialei 
argentlniene SAFRAR și pe con
cursul concesionarilor din țările 
Americii de Sud.

Citroen dispune de 4 echipe de 
asistență ale uzinei franceze, de

alte 5 echipe ale filialei sale ar- 
gentinlene șl de ajutorul local al 
concesionarilor. Echipele vor ple
ca pe traseu cu 48 de ore înainte 
pentru a putea evita drumurile 
dificile. Totodată s-au luat măsuri 
pentru amplasarea unor puncte de 
alimentare, benzina locală avînd 
o scăzută cifră octanică.

British Leyland a organizat de 
asemenea pentru echipele sale 
(Triumph șl Austin) 6 echipe de 
asistență care vor fi însoțite șl 
coordonate de un avion.

Se spune — și a confirmat-o 
sectorul european — că asistența 
echipei Ford — Anglia este extra
ordinară. Ea merge pe principiul 
de a schimba după flecare etapă 
piesele de bază care au avut de 
suferit, neașteptîndu-se ca ele să 
cedeze. Astfel amortlzoarele șl 
arcurile suspensiei sînt în conți 
nuu înnoite, ca și alte piese (ca
pete de bară, casete de direcție 
etc.).

Mecanicii de la Ford pun ma
șinile pe pneurile de rezervă și 
lucrează cu o rapiditate care do
vedește o meticuloasă pregătire 
anterioară.

rată dar că a doua jumătate a 
raliului Londra — Mexic, o dată 
cu marile dificultăți ale drumuri
lor din Anzi, va aduce în scenă 
un nou factor hotărîtor pentru 
rezultatul final t asistența tehnică. 
Numai in măsura în care ea va pu
tea fi prezentă — la timp — acolo 
unde trebuie, mașinile șl oamenii 
vor putea să-și continue Înfrunta
rea în această cursă a curselor.

Gh. EPURAN

ÎN „CURSA PĂCII"
Szurkowski (Polonia), la a doua victorie
de etapă, a îmbrăcat din nou tricoul galben

Poznan s-a disputat în-La
tîlnirea de șah dintre selec
ționatele feminine ale Polo
niei și României. Victoria a 
revenit cu scorul de 101/"—S'/z 
puncte sportivelor —— 
Partida 
mu] tur 
gîleâ și 
remiză.

aruncarea ciocanului cu per
formanța de 70,65 m.

romance, 
întreruptă din ulti- 
dintre Eleonora Go- 
Heljwig s-a încheiat

Proba masculină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional <le schi de 
la Toyama (localitate situată 
în centrul Japoniei) a fost ciș- 
tigată de cunoscutul sportiv 
italian Gustavo Thoeni, crono
metrat cu timpul de 1:25,4. 
Proba feminină s-a încheiat 
cu victoria schioare! japone
ze Machiko Sugimoto cu 
1:13.8.

Cu prilejul unui concurs atle
tic, care a avut loc la Darm
stadt, sportivul vest-german 
Walter Schmidt, în vîrstă de 
21 da ani, a cîștigat proba de

Competiția internațională au
tomobilistică (formula 3), des
fășurată la Monaco, s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
englez Tony Timmer. învin
gătorul, care a concurat pe 
o mașină „Brabham", a par
curs 24 de ture de circuit 
(75,480 km) în 38:00,8.

i------------------------------———

N-a mal plouat, n-a mal 
bătut vîntul, tn «chlmb a 
ieșit soarele în etapa a treia 
a „Cursei Păcii". Deci auspi
cii favorabile pentru cicliștii 
care s-au întrecut pe cel 
147 km cit a măsurat traseul 
dintre Plsen și Usti nad 
Labem. După mici tato
nări, la km 70, belgianul 
Verstraten evadează, la un 
avans de 50 s șl cfștigă toat» 
premiile special». El este 
prin» doar la Teplice eu 15 
km înainte de „stația termi
nus*. Sosirea este foarte dis
putată, ea revenind polone
zului Szurkowski (învingător 
șl tn etapa inaugurală), care 
s-a impus printr-un sprint 
mai energic. Clasamentul in
dividual al etapei a IlI-a, 
Plsen — Usti nad Labem 
(147 km) : 1. Ryszard Szur
kowski (Polonia) 3 h 30:36, 
2. Jiri Prchal (Cehoslovacia),

Jiri Hava (Cehoslovacia), 
Eduard Verstraten (Belgia), 
Vladimir Sokolov (U.R.S.S.), 
Zbigniew Krzeszowiec (Po- 

7. Mprcel Duchemin 
i, 8.^Z)ieter Voigtlan-

V. Selejan (47) au venit cu 
plutonul al doilea, înregis- 
trînd 3 h 32:16. Au terminat 
etapa 98 de cicliști. în cla
samentul general individual 
conducerea a fost preluată 
de Szurkowski (10 h 14:24). 
Ii urmează colegul său d» 
iechipă Hanusik — la 1:111 — 
și cehoslovacul Prchal la 2:20. 
Cicliștii români se situează 
pe următoarele locuri i 17, 
Vasile Teodor (10 h 17:14)) 
28. Al. Sofronie; 40. V. Se
lejan ; 60. N. Ciumeti. Pe •• 
chipe conduce Polonia, Ro
mânia ocuptnd locul 8. For
mația țării noastre a înregis
trat un nou abandon : C, Grl- 
gore!?! Etapa a IV-a, de 
astăzi, Usti nad Labem — 
Ilradec 
194 km. 
odihnă.

Kralove,
Mîine

măsoară 
este zi de

3.
4.
5.
6. 
lonia), 7 
(Franța), 
der (R.D.G.), 9. Axei Peschel 
(R.D.G.), 10. Wojciech Matu- 
siak (Polonia) și alți 10 aler
gători, printre care Vasile 
Teodor (loc 16), același timp 
cu învingătorul. Al. Sofronie 
(loc 29), N. Ciumeti (34) și

★
ce1

lui
etapă a „Cursei

în ceea 
bandonul 
din prima 
Păcii", am solicitat trimi
sului special al ziarului 
„Ceskoslovensky Sport", 
JIRI CERNY, amănunte. 
Iată ce ne-a relatat: 
„Emil Rusu nu a fost an
grenat în vreo busculadă 
și nici nu s-a accidentat. 
El a renunțat la continua
rea cursei din cauza obo
selii". Fără comentarii.

privește a- 
Emil Rusu,

La inctiiderea edlîiei
ULTIMELE REZULTATE 

DIN MEXIC
în cadrul pregătirilor pen

tru turneul final al C.M., e- 
chipa de fotbal a Mexicului 
a jucat la Ciudad de Me
xico cu formația scoțiană Dun
dee, pe care a surclasat-o cu 
scorul de 6—0 (3—0), iar la 
Leon, echipa Perului a in- 
tîlnit formația locală Union, 
de care a fost întrecută cu

2—1, după ce la pauză elevii 
lui Didi conduceau cu 1—0.

VA PARTICIPA MERCKX 
TN „GIRO"?

Duminică urmează să în
ceapă tradiționala cursă ci- 
clistă Turul Italiei. în ulti
mul moment, comisia de or
ganizare a Turului a primit un 
protest vehement din partea 
Federației profesioniste de ci

clism din Italia, împotriva 
participării lui Eddy Merckx, 
ale cărui pretenții materiale 
sint exagerate (1500 dolari pen
tru fiecare etapă, plus premi
ile) în comparație cu ceea ce 
li se oferă celorlalți partici
pant!. în cazul cînd comisia 
nu va accepta pretențiile lui 
Merckx, ciclistul belgian va 
rămîne în afara competiției.

40368

deosebire.de

