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maî 1970Sedm[a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
Duminică la amiază, Comitetul Executiv al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român s-a întrunit 
în ședință de lucru pentru a examina problemele lega
te de continuarea eforturilor împotriva calamităților na
turale din unele județe ale țării și a efectelor acestora. 
S-au stabilit măsurile ce se impun de urgență, pe pla
nuri multilaterale, pentru reluarea rapidă a activităților 
economice și sociale întrerupte, pentru înlăturarea pa
gubelor pricinuite de inundații, pentru ajutorarea fa
miliilor de sinistrați.

Cu acest prilej, membrii și membrii supleanți ai Co
mitetului Executiv au hotărît să ofere salariul pe o lună 
pentru fondul de ajutorare a județelor lovite de cala
mități.

ÎN AJUTORUL CELOR DIN 
ZONELE CALAMITATE

Tenismanii români prezenți
in doua finale la Bruxelles

BRUXELLES, 17 (prin te
lefon). Presa belgiană apăru
ta duminică comentează pe 
larg victoria obținută de IJie 
Năstase asupra cunoscutului 
jucător american, 
chey, în 
natelor 
Belgiei. 
Năstase 
schimb 
fost obținută și scorul silr- 
clasant, 6—0, 6—4, 6—2, cu 
care s-a încheiat au impre
sionat atît pe spectatori, cît

Cliff Ri- 
semifinala campio- 
internaționale ale 

Dacă victoria lui 
n-a surprins, în. 

maniera în care a

și pe specialiști. De altfel, 
reprezentanții României la a- 
cest turneu, Tiriac și Năsta
se, sînt în centrul atenției, 
ei tealizind, de pe acum, un 
frumos succes în proba de 
dublu, unde s-au calificat 
în finală, după ce au eli
minat în semifinale cuplul 
profesionist Barthes (Fran
ța) — Pilici (Iugoslavia). 
Scor : 6—2, 6—4, 1—6, 6—3.

Ambele finale, în care sînt 
angajați jucătorii 
dispută luni, la

români, se 
scurt inter

val una de alta, oeea ce, e- 
vident, constituie un handi
cap serios pentru Năstase.

în finala probei feminine 
de dublu, Heldman (S.U.A-) 
— Ann Curtis (S.U.A.) au 
învins cu 6—4, 6—3 perechea 
Bartkowicz (S.U.A.) — Shaw 
(Anglia). în sferturile de fi
nală ale probei masculine de 
dublu, Barthes (Franța) — 
Pilici (Iugoslavia) au între
cut cu 6—4, 6—4, 6—2 pe 
Ruffels — Moore (Austra
lia).

J.

1 • Consiliul municipal pen
tru educație fizică și spart 
București organizează joi, 21 
mai, o mare serbare sportivă 
pe stadionul Republicii. în 
program figurează întreceri 
de atletism, ciclism, judo, 
gimnastică și două interesante 
întâlniri de fotbal (Rapid — 
Progresul, la old-boys, și 
Steaua — Dinamo, primele 
formații). încasările vor fi do
nate celor ce au suferit de pe 
urma calamităților.

Programul va începe la 
ora 18.

• Activul salariat al Con
siliului municipal pentru edu
cație fizică și sport București 
și cel din cluburile și asocia
țiile bucureștene au hotărît în 
adunările ținute sîmbătă să

doneze o zi din salariu pen
tru familiile sinistrate.

O Sportivii și salariații clu
bului F. C. ARGEȘ au luat 
hotărîrea să doneze din sala
riu contravaloarea unei zile 
pentru a contribui la fondul 
ce va fl destinat ajutorării 
familiilor din zonele calami
tate. De asemenea, echipa 
F. C. Argeș va susține un joc 
amical, încasările rezultate ur- 
mînd a fi cedate în același 
scop.

• Școala sportivă nr. 1 
București va contribui cu su
ma de 5 000 lei, rezultată de 
la serbarea ce a avut loc ieri, 
pentru ajutorarea celor loviți 
de stihiile naturii.

Ileana Drimbă (in dreapta) cîștigătoarea probei feminine de 
floretă, la o nouă victorie, de data aceasta asupra polonezei 

Vrbanska.
Foto : B. GABRIEL

Triunghiularul de scrimă de la lloreascaFALB-LOCUL I-MAI BUN DECIT KOSZEJOWSKL.
Stimulați de exemplul cole

gelor lor de probă, floretiștii 
noștri au abordat cu mult a- 
plomb asalturile din cadrul 
turneului individual. Cu aplomb 
și, demn de reținut, cu efi
cacitate : 8 dintre ei au. reușit 
să se califice în semifinale. 
N-au rămas decît Haukler (în 
plină criză de reumatism) și

Burlea (destul de departe cu 
pregătirea fizică). Și împreună 
cu ei, Lissevvski, acest trăgător' 
polonez incomod și subtil, dar 
care la triunghiular s-a pre
zentat sub așteptări.

în prima semifinală s-a im
pus Falb. Tenacitate, maturi
tate în gîndire, acțiuni foarte
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::Ă PILOTI ROMANI INVITAT!
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GIMNASTELE CEHOSLOVACE-ÎNVINGĂTOARE MERITUOASE
Sima, momentul psihologic (de nelrccut) al sportivelor țârii noastre
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IN POLONIA
Cu ocazia campionatelor naționale de 

zbor fără motor al© Poloniei, a plecat la 
Leszno o echipă de planoriști români, 
formată din tinerii piloți Boris Grabcev și 
Gheorghe Bărbuceanu. întrecerile vor 
avea loc între 18—30 mai.

PREȚUL
î
I
II INDIFERENTEI i
I

Cluj, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). .Exercițiile li
ber alese au sporit conside
rabil valoarea spectacolului 
sportiv oferit azi clujenilor. 
După aproape 4 ore de con
curs, cu multe execuții de 
ridicată valoare tehnică, după 
o luptă dîrză pentru 
zecime, victoria în 
importantă confruntare 
nastetor românce și 
slovace a revenit, pe 
oaspetelor. Un succes 
abia spre final, grație mai bu
nei evoluții a gimnastelor ce
hoslovace la bîrnă. lată eiteva 
aprecieri despre întrecerea de 
duminică.

La sărituri, toate gimnastele 
au preferat stîndul pe mîini 
cu echer. Elisabeta Tureu a 
avut o primă săritură exce
lentă (zboruri înalte și ateri
zare precisă), evident cea mai 
bună văzută la Cluj. Remar
cabilă și Paula Ion. în gene
ral, însă, aterizarea sportive
lor noastre a fost defectuoasă. 
De la oaspete, Vachova și 
Krajcirova — protagonistele 
echipei. In final, scor egal: 
România ' și Cehoslovacia 
47,05 p.

La paralele, exerciții ex
trem de frumoase, cu compo
ziții originale, cu multe ele
mente de mare dificultate. 
Din păcate, acesta a fost și 
aparatul ratărilor. Cite o com
ponentă din fiecare echipă 
(Rimnakova și Apăteanu) a 
căzut. Cu o mai precisă exe
cuție, româncele s-au impus, 
de data aceasta. Ceampelea și 
Krajcirova, adevăratele vedete

nia Brazova 73,70 ; 6—7. Ște
fan și Krasna 73,40 ; 8. Eli- 
sabetâ Turcu 73,15 ; 9. Rodica 
Apăteanu 73,00 ; 10. Maria Va- 
riu 72,75 ; 11. Paula Ion 72,40; • 
12. Iarmila Techlova 72,30.

Clasament general pe echi
pe : România 370,40 — Ceho
slovacia 373,45.

ale echipelor lor, au smuls 
sălii îndelungi aplauze, fiind 
notate cu 9,60. România — 
47,00. Cehoslovacia — 46,45. Cu 
acest punctaj, echipa noastră 
a reușit să egaleze.

în atari condiții, bîrna a 
devenit aparatul decisiv. Oas
petele au confirmat înalta lor 
clasă, au evoluat mai omo
gen, mai precis, luînd din nou 
conducerea. Marcela Vachova, 
cu un exercițiu extrem de 
bogat în elemente de mare 
dificultate, a obținut cea mai 
mare notă a concursului : 9,70. 
Din păcate, echipa noastră 
n-a putut trece examenul psi
hologic al probei. Mai întîi. 
Rodica Apăteanu (o dată) și 
apoi Elena Ceampelea (de 
două ori) au căzut, asigurînd 
un avantaj de aproape 3 
puncte 
slovace. Totodată, 
a ratat orice șansă de a ciș- 
tiga la individual compus. Ce
hoslovacia — 47,10. România 
— 44,95.

Ultima probă, solul.
Clasament pe probe. Sări

turi : 1—2. Turcu și Vachova 
19.10 ; 3. Ceampelea 19,00. Pa
ralele : 1. Krajcirova 19,15 ; 
2. Ștefan 18,95 ; 3—4. Ceampe
lea și Vachova 18.90. Birnâ :
1. Vachova 18,85 ; 2. Krajci
rova 18,75 ; 3. Rimnakova
18,65. Sol: 1. Ceampelea 19.30‘
2. Krajcirova 19,05 ; " '
nakova 19,00.

Individual compus : 
ria Krajcirova 75,85 ; 
cela Vachova 75,80 : 
Ceampelea 75,30 ; 4. 
mila Rimnakova 74,05
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Ma-
Mar- 
Elena 
Bohu-

— Un 
federației 
BARANI

de aproape 
gimnastelor ceho- 

‘ " Ceampelea

după prelungiri!
cronicile de la meciurile din „Cupa României* 

și din divizia B)
Constantin MACOVEI

I
IDINAMO BUCUREȘTI I

CAMPIOANA LA BASCHET! I
IIn ultimul

echipei Dinamo.

ILA CAIAC-CANOE I

PETRE ARCAN— 
coresp. principal

un a-
După 

Steaua 
după 

sînt de

Dumitrescu (U.T.A.) in acțiune. (Fază din meciul Metalul București — U.T.A.) 
Foto : B. VASILE

meci: Dinamo — Steaua 59 — 58

CUPA DINAMO"

fiecare 
această 
a gim- 

ceho- 
merit, 

obținut

e spunea cineva nu de mult — 
o persoană al cărui nume are, I 
poate, mai puțină importanță, I 
dar care este un dramaturg 

respectat de toată lumea — că I 
de cîte ori are puțin timp liber I

se repede la stadion și că merge cu 
deosebire la fotbal, dar nu neapărat I 
la meciurile cu „firmă", nu neapărat la I 
derbyuri, la ceea ce îi place publicului - 
să asalteze, avid de promisiunea spec- I 
tacolului, de numele sonore anunțate cu • 
titluri mari în gazete... .

„Nu-mi pasă prea mult — continua — I 
de clasa jucătorilor sau de rafinamen- • 
tul lor tehnic, într-adevăr delicios. Mă ■ 
duc la fotbal pentru două lucruri cate I 
nu mi se par dintre cele mai derizorii : • 

, . . ’ ’ ~ ' ia mă |
expri- I 
î ®

seriozitatea și bucuria jocului. Prima mă 
maturizează, cea de a doua — ‘
mată mai ales la înscrierea unui gol, 
cînd toți jucătorii, fericiți pentru o clipă, 
G1 If~r3 tl 1 I OCr* 1x4 nlrA. t mâ
face mai încrezător, mai optimist, dacă 
vreți, mai complet". ...Fără să vrem, 
prin_ simplă referință, ne-am gîndit a- 
tunci — în prezența cuvintelor de mai 

•Eus. ~ 'a bucuria marilor artizani ai 
izbînzilor, a acelor jucători pe care 
dramul de talent și tona de sudoare 
i-au apropiat de hotarele virtuozității, 
și memoria ne-a readus în prim plan, ca 
printr-o înlesnire tehnică oferită de re 
cuzita cinematografului, deopotrivă sec
vențe cu superba victorie a brazilieni
lor în Suedia — cînd Vava, Didi și com

Icînd toți jucătorii, fericiți pentru o cl 
alcătuiesc o veritabilă piramidă — I

I
I
I
I 
I

Citiți in pagina a IV-a interviul 

„AN DE ViRF ÎN ACTIVITATEA 
TIRULUI MONDIAL" 

schimb de vederi cu secretarul general a! 
de specialitate, profesor GAVRILA

TINERETUL
CAPITALE!

/ntr-o atmosferă tine
rească s-OM desfășurat 
ieri, p3 eiteva stadioane 

ale Capitalei, demonstrații și 
întreceri sportive de masă.

Fotoreporterul nostru, Va
sile Bageac, a surprins 
„Stadionul Tineretului",
moment din evoluția plină de 
grație ți 
telor ■ de 
nr.. 1.

Vom 
țp, ziarul

pe 
un

TIMIȘOARA, 17 (prin te
lefon). în ultima zi a tur
neului final a avut loc par
tida decisivă Dinamo—Stea
ua, care avea să hotărască 
pe campioana țării. în des
chidere, Universitatea Cluj- 
Universitatea Timișoara 
73—53 (36—26), în conti
nuare, cei peste 2 000 de 
spectatori prezenți în sala 
Olimpia au fost martorii 
unei veritabile finale. Cei 
care au inițiativa sînt ste- 
liștii, dar după ce conduc 
cu 9—6 în min. 4 sînt ega
lați și în min. 11, după un 
„recital" Albu, tabela arată

23—14 pentru Dinamo, care 
termină repriza cu 
vantaj de 43—28.
pauză, în timp ce 
recuperează punct 
punct, dinamovișții
nerecunoscut. De toate a- 
cestea profită Savu, Tarău 
și Czmor, care joacă exce
lent, ajungînd să preia con
ducerea (min. 33 cu 52—51). 
Scorul evoluează apoi 
strîns : 56—54 (min. 35) 56— 
56 (min. 37), 58—56 (min. 
38). în ultimul minut, min
gea este aruncată de șase 
ori consecutiv spre coșul 
dinamovist, dar, „încăpă-

țînată", nu vrea să intre in 
coș. în ultimele 40 de se
cunde, Tarău transformă 
două lovițuri libere și sta
bilește scorul final : 59—58 
pentru Dinamo. O victorie 
realizată intr-un final de 
mare dramatism, care pu
tea ră fie la fel de bine și 
de partea echipei Steaua. 
Au arbitrat foarte bine M. 
Aldea și M. Rizea.

Cupa „Sportul" a revenit 
tot

PE
STADIOANE

măiestri» a gimnas- 
la Școala sportivă

fere™ cu
nostru de

amănunte 
mîine.

Pe o vreme schimbătoare — di
mineață timp frumos, după amiază 
vtait și ploaie — ieni au continuat 
întrecerile din cadrul «Gupei Di- 
namo“, de data aceasta și cu par
ticiparea juniorilor. Ca și în prima 
zi, probele — serii și finale — au 
demonstrat buna pregătire a caia- 
ciștilor și canoiștilor fruntași, ca 
și frumoasele posibilități de afir
mare ale tineretului.

REZULTATE TEHNICE Seniori. 
K 1—1000 m i A. Sciotnic (D) 
4:38,5 ; C 1—1000 m: A- Butelchin

(D) 4:55,0; K 2—1000 m: H. Iva
nov — A. Conțolenco (S) 3 ; 42,0 ; 
C 2—1000 m : I. Patzaichin — S. 
Covaliov (D) 4 ; 05,3 ; K 2—500 m 
(F) : Valentina Serghei — Viorica 
Dumitru (lot național) 1 :54,8.

Juniori : K2—500 m : V. Lupea 
— G. Ivan (D) 2:05,2; K 1—500 
(F) : Maria Ivanov (S) 2 :36,2 ;
K 1—500 m : F. Franc (D) 2 :08,5 ; 
C 1—500 m : S. Nemeș (D) 2 :23,7 ; 
K2—500 m (F) : P. Maftei — A. 
Sirotenco (S) 2 :09,4 ; K 4—500 m : 
Franc >— Sidoretnco — Lupea —

Ivan (D) 1 :36,5 ; C 2—500 m : 
E. Nemeș — S. Nemeș (D) 1 :52,7.

Clasament pe cluburi : 1. Di
namo 384 p ; 2. Steaua 346 ; 3.
Șc. sp. 2 31 ; 4. C.S.S. 25 ; 5. Pes
carul 11 ; 6. Delta 6 ; ", Politehnica 
Timișoara 5 ; 8. CNU 1 ; 9—10 : 
Rapid și Vjoința 0.

EXPERIMENTAREA CU SUCCES 
A UNOR AMBARCAȚIUNI

în cursele de ieri au fost expe
rimentate cu succes 
de caiac 1 și canoe 1 
Snagov din fibră de 
tăritură de fabricație

prototipurile 
construite la 
sticlă si în- 
românească.

pania au oferit asistenței un spectacol 
de o tulburătoare poezie a entuziasmu- 

Ilui, confecționat din lacrimi și rugăciuni,
din tumbe și lipotîmii, din flamencouri I 
și sambe — cît și golurile lui Eusebio I 
de la Londra, urmate de un salt de g 
gimnast, cu mîna ridicată, de alergarea I 
aceea scăpată parcă de sub control, 
terminată în afara gazonului, cu toți 
coechipierii laolaltă...

... Aceleași vorbe ne-au ...........
zilele trecute, pe cînd asistam — __
degrabă prin voia întîmplării 
meci din divizia secundă, gc 
București, de un stadion cochi 
gard înnegrit de fumul 

studențesc aT „Regiei".

I
venit în minte I 
Jstam — mai 1 

nplârii — la un 
laă, găzduit, la 
. „_.iet, cu un 

_ ------1 înecăcios al
gani, și cu altul spre înverzitul cvartal 
studențesc al „Regiei". Jucau acolo 
două echipe care nu prea stăteau pe 
roze în clasament, sau mai bine zis nu 
prea stăteau de loc pe roze, pentru 
că o victorie a oaspeților ar fi însem
nat — zicea calculul hîrtiei — o ipote
tică retrogradare a gazdelor, ceea ce 
spunea, desigur, foarte multe...

Și gazdele — susținute de un public 
pe cît de năbădăios pe atît de fidel — 
au reușit, la capătul unei substanțiale I 
dominări, să deschidă scorul pe la ju- ■

I

I
I
I
I
I

mâtatea primei reprize dar momentul 
acela — pe care-l bănuiam asemănător 
unei explozii declanșată după prea 
multe acumulări — a născut în jucă
torii echipei cu pricina o reacție cel 
puțin stranie.

S-a auzit parcă un „bravo", un ata
cant a ridicat o mînă fluturîndă, așa 
cum procedăm îndeobște fa gară, la 
plecarea unui prieten, cel care marcase 

a cules — conștiincios și preocu- 
- balonul din poartă și... jocul s-a 

reluat de la centru I

I
I

I
I golul 

pat -

Ireiuar ae ia centru I
Dacă pe moment, văzînd indiferența 

toropită a celor de pe gazon, cineva se 
nu

— ------- i, uiuiiui la
sfîrșitul meciului un alt spectator, îm
prietenit cu o observație în plus, afirma, 
înțelept și sentențios : „acum înțeleg de . 
ce pierd mereu băieții ăștia ! Sînt prea I 
triști, nu mai știu să se bucure..."

Este aceasta, într-adevăr, o judecată I 
pe cît de lucidă pe atît de dureroasă, ■ 
pentru că — gîndim — a abdica în | 
sport de la bucuria jocului și a izbînzii, I 
ferită de exagerări, este sinonim cu a 
abdica de la însăși rațiunea lui, a-l 
trăda, dacă vreți, la moneda — tot mai 
scoasă din circulația vieții noastre con
temporane — a nonșalanței celor ce 
văd în asta semnul eternei superiorități.

I contraria foarte, înlrebînd dacă
* cumva a fost ofsaid, atunci

I

I
I
I
I
I

Ovidiu IOANITOAIA

I
I
I
I
I

I
I
I
I
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PRIM SOLIST
LA DIRT-TRACK:
ION BOBILNEANU

Ieri dimineață la 
dirt-track, pe 
complexul sportiv 
Metalul din șos. 
Pantelimon, cel 
mai bun concu

rent a fost de departe Ion 
Bobilneanu (Voința Sibiu). A- 
cesta și-a luat „partea leului", 
trecînd primul linia de sosi
re în toate cele șase manșe 
la care a luat startul. Cele
lalte manșe ale concursului 
au fost adjudecate de Al. 
Datcu — Metalul (4), C. Voi- 
culescu — Steaua (2), I. Io- 
niță (Steaua) și Gh. Mari
nescu (Metalul) cîte una.

învingătorul a dominat co- 
pios concursul 'inaugural al 
sezonului, demonstrînd că vic
toria de la Șumen (Bulgaria) 
n-a fost întîmplătoare. El s-a 
impus printr-o tehnică mai 
cizelată în atacarea viraje
lor, capitol unde Datcu și 
Voiculescu, principalii favo- 
riți, au rămas corigenți. De 
altfel, tînărul Voiculescu, o 
autentică speranță, va trebui 
să exerseze mai mult în teh
nica virajelor, unde a pierdut 
puncte prețioase. CLASA
MENT : 1.1. BOBÎLNEANU 18 
p, 2. A. Datcu 16 p, 3. I. Io- 
niță 13 p, 4. Gh. Marinescu 
II p, 5. C. Voiculescu 9 p.

i. a

DIVIZIA NAȚIONALA
DE PULO

DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ S-A TERMINAT NEDECIS:
>!U“ BUCUREȘTI-„U“ TIMIȘOARA 10-10!

Cupa „Viitorul41

LA ST ART-300 copii

A
tn urma Jocurilor dis

putate ieri, in campiona
tele naționale de handbal 
se pare că poziția frunta
șelor clasamentelor este 
conturată. Ultimele etape 
rămîn să aducă elucidări 
în ceea ce privește situația 
formațiilor care vor re
trograda. Iată amănunte :

MASCULIN
Steaua — Universitatea Cluj 

18—13 
dînd 
ția de 
apăsat 
ori au 
voie pentru a păstra (excep
tând primele secunde, cînd 
au fost conduși cu 1—0) 
avantajul pe tabela de mar
caj. Ei au avut în perma
nență inițiativa din punct de 
vedere tactic .reușind prin 
diverse manevre să creeze 
faze spectaculoase. Deși au 
pierdut, studenții au lăsat o 
bună impresie, confirmând 
într-o oarecare măsură vic
toria din meciul precedent 
asupra dinamoviștilor. Prin
cipalii realizatori; Gruia (5), 
Oțelea (5) — Steaua ; Schmidt 
(5). Oană (3) — Universita
tea. Au condus coreat 
toritar : C. Căpățînă si T. Ene 
(Buzău). (Gh. Rangu).

Dinamo Bacău 
București 19—10 (7—5). După 
o repriză mai echilibrată, gaz
dele s-au impus în partea a 
doua a jocului, reușind să 
cîștige pe merit, la capătul 
unui meci spectaculos. Au 
condus D. Senchea si P. Co- 
bilici (Ploiești).

(S. Neniță — coresp.).
Politehnica Timișoara-Ra- 

finăria Teleajen 24 — 13 
(11—5). Timișorenii au cîș- 
tigat fără emoții în fața unui 
adversar a cărui evoluție a 
fost foarte slabă. (C .Crețu — 
coresp.).

FEMININ
Universitatea București— U- 

niversitatea Timișoara 10—10 
(4—6). Partida decisivă a 
campionatului feminin, aș
teptată cu multă nerăbdare 
de amatorii de handbal bucu- 
reșteni, a satisfăcut în mare 
parte. După un „lapsus" de 
formă destul de îndelungat, 
timișorencele s-au regăsit în 
această întîlnire, decisivă 
pentru ele, și au putut în fi
nal să-și adauge la zestrea 
lor (cam firavă pentru un li
der...) un punct prețios, ne
cesar abordării ultimelor două 
jocuri cu mai multă liniște. 
Formația oaspe, lipsită de 
aportul uneia din cele mai 
bune componente ale sale, 
Neghină, s-a impus totuși net 
în primele minute, a dominat 
apoi toată prima repriză, dar

(10—6). Steliștii, abor- 
partida de pe pozi- 
vlrtuali campioni, au 
pe accelerator de cite 
considerat că este ne-

si au
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O acțiune
ieri, in care Universitatea București și Universita tea Timișoara au

derby
10—10.

frumoasă, încheiată cu gol, realizată de Șramco („U“ București) in meciul 
terminat la egalitate:

Foto : V. BAGEAC

de

(jun. II) I.V. Popescu- (Viito
rul) 39,2, 2. Gh. Șerban (Cu
tezătorii) 41,1, 3. M. Filip 
(Lie. 35) 42,9 ; 500 m (b) 1. 
M. Popa (Lie. 30) 1:72,2, 2. 
M. Iuga (Lie. 77) 1:19,8, 3. 
L. Enache (Lie. 30) 1:19,8; 
5 km marș (jun. II) 1. V. 
Popa (Viitorul) 26:32,4, 2. P. 
Pîraie (C.S.S.) 26:38,2, 3. I. 
Duminică (Viitorul) 26:50,8 ; 
3 km marș (jun. III) 1. M. 
Horodenciuc (Viitorul) 18:43,2, 
2. A. Manda (Viitorul) 18; 
47,0, 3. T. Ciot (Viitorul) 181 
47,2 ; înălțime (f) 1. Mariana 
Lupșa( Progresul) 1,35, 2. Ioa
na Șiclovan (Viitorul) 1,31 ; 
înălțime (b) l. F. Pană 1,50, 
2. L. Niculescu 1,45, 3. S. Lu- 
caci (Cutezătorii) 1,45; înăl
țime (jun. II) 1. C. Banu (Vii
torul) 1,66, 2. P. Neagu (Lie. 
35) 1,63, 3. C. Constantin (Me
talul) l,60ț lungime (f) 1. Ioa
na Șiclovan 4,71, 2. Gabriela 
Moraru (Viitorul) 4,63, 3. Li
liana Popescu 4,37 ; lungime 
(b) 1. I. Mureșan 5,59, 2. A. 
Rovența (Viitorul) 5,07, 3. C. 
Preda (Lie. 35) 4,87 ; lungime 
(junioare II). 1. Doina Popescu 
(Viitorul) 5,01, 2. Irina Giu- 
giuțiu (Progresul) 4,67, 3. Ele
na Găvozdea (Progresul) 4,64; 
lungime (jun. II) 1. D. Ena
che (Viitorul) 6,38, 2. C. Geor
gescu (Cutezătorii) 5,78, 3. B. 
Bedrosian (Viitorul) 5,61 ; cio
can (jun. II) 1. C. Nedelea 
(Viitorul) 49,44, 2. I. Rotaru 
(Metalul) 37,74, 3. M. Mazilu 
(Viitorul) 34,10. I. GV.

Pe stadionul 
„Viitorul" din 
Capitală s-au des
fășurat, ieri, în
trecerile atletice 
dotate cu „Cupa

Viitorul". S-au prezentat la 
start aproape 300 de concu- 
renți. (Ar fi fost și mai mulți 
— iar competița în sine ar 
fi crescut în valoare — dacă 
organizatorii nu ar fi inter
zis (?) participarea atleților 
de la S.S.A.). Dintre concu- 
renti s-au detașat net, cîș- 
tigînd multe locuri 1, 2 și 3, 
atleții de la cluburile Viito
rul (antrenor Zaharia Igriiș- 
ca), C.S.S. (Elena Samungi și 
E. Răducăneanu) și „Cuteză
torii" (Olga Mironescu).

Iată rezultatele: 60 m (f) 
1—2. Tatiana Bursuc (C.S.S.) 
și Liliana Popescu (Viitorul) 
8,4, 3. Maria Stănescu (C.S.S.) 
8,6 ; 60 m (b) 1. I. Mureșan 
(Lie. 30) 7,6, 2. L. Niculescu 
(Cutezătorii) 7,8, 3. F. Pană 
(Cutezătorii) 7,9 ; 80 m (jun. 
II) 1, 2. D. Pupăză (Viitorul) 
și L. Ardeleanu (Viitorul) 9,7, 
3. I. Năftănăilă (Metalul) 
9,8 ; 80 m (junioare II) 1. Vir
ginia Silași (Metalul) 10,6, 2. 
Sofia Badiu (Viitorul) 11,2, 3. 
Beatrice Lovin (Viitorul) 11,2; 
300 m (f) 1. Florica Nistor 
(Șc. gen. 80) 44,5, 2. Tatiana 
Bursuc 45,2. 3. Eugenia Per- 
soni (C.S.S.) 45,8 ; 300 m (b) 
1. I. Mureșan 42.2, 2. S. Tă- 
năsescu (Lie. 30) 43,4, 3. I. 
Alexe (C.S.S.) 44,2 ; 300 m

— total deficitară sub ra
portul pregătirii fizice — s-a 
chinuit în partea a doua, 
cînd a fost mereu egalată de 
adversara sa, chiar si atunci 
cînd acest lucru părea im
posibil, deoarece mai rămă
seseră doar 7 secunde de ju
cat ! Bucureștencele au plă
tit de multe ori tribut nervo
zității, emoției și lipsei de 
convingere în finalizare. în 
plus, portarul echipei (Ve- 
licu) a fast accidentată, și 
nu s-a comportat pe măsura 
capacității dovedite în ulti
mele partide, primind unele 
goluri parabile.

Disputa a fost aprigă și a 
plăcut prin palpitanta evolu
ție a scorului, cu precădere 
în repriza secundă, atunci 
cînd formația timișoreană a 
fost - egalată. în această di
recție trebuie subliniat meri
tul handbalistelor bucureș- 
tence, care au revenit de fie
care dată și, parcă în dispe
rare de cauză, au înscris toc
mai cînd era mai greu. Jo
cul a debutat cu un... galop 
de sănătate al timișorence- 
lor, care după ce au fost con
duse cu 0—1 au ajuns rapid 
să se impună : în min. 12, 
5—1 ! Dar, explozia aceasta 
valorică (exprimată printr-un 
joc variat, iute, atent și ferm 
în apărare) s-a stins o dată

cu consumarea puținelor •«“ 
surse fizice ale oaspetelor ti 
formația gazdă a putut re
duce din handicap. în re
priza secundă, bucureștencele 
au egalat la 7—7 (min. 43), 
apoi echipa timișoreană s-a 
detașat din nou în min, 45 
(9—7), pentru ca egalitatea 
să survină după puțin timp 
(min. 47, 9—9). Cu 7 secunde 
înainte de fluierul final, 
„U“ Timișoara avea titlul 

în buzunar, deoarece Secheli 
reușise un gol spectaculos, 
însă, în ultima secundă, „U* 
București, prin Dobîrceanu, a 
spulberat bucuria echipei ti
mișorene și... 10—10 !

Punctele au fost marcate 
de Arghir 
Leonte, 
Furcoi — 
cheli (5), 
fraș (2), Metzenrath - 
Timișoara. Au condus 
bine A. Albu (Brașov) 
Lungu (Deva), (c.a.)

I.E.F.S.-Constructorul 
șoara 19—13 (12—3). Studen
tele au acționat „ca la carte" 
în prima parte a meciului, 
făcînd șah-mat apărarea ad
versă în repetate rânduri.. 
Ele au reușit să ia un avan
taj apreciabil și datorită con
traatacurilor bine inițiate de 
Irina Climovschi. La reluare, 
însă, timișorencele, mult mai 
agresive, au reușit contrar 
așteptărilor să domine și ast
fel să reducă din diferența 
de scor. Au condus A. Po
pescu (bine) și G. Mateescu 
(satisfăcător) — Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. (Gh. R.).

Rulmentul Brașov — C.S.M. 
Sibiu 7—16 (4—8). Victoria 
sibiencelor nu trebuie să sur
prindă, deoarece ele au jucat 
mai bine, conducând în per
manență (min. 17 : 6—2, min. 
36 : 11—6). Gazdele au evo-

iuat sub posibilități. De men
ționat că gazdele au ratat și 
patru aruncări de La 7 m ! 
(C. Gruia — coresp. principal)

Raliul primăverii
spectacol de gală automobilistică17ORADEA,

(prin telefon). 
Steaua — Olim
pia Oradea 11—2 
(4-0, 1—0, 3—1, 
3—1) ; Crișul O-

radea—Rapid București 3—11 
(1—1, 0—2, 2—4, 0—4); Stea
ua—Voința Cluj 7—2 (1—0, 
1—0, 2—1, 3—1) ; Rapid—Po
litehnica Cluj 7—5 (3—1,
1— 1, 3—1, 0—2) ; Crișul—Po
litehnica Cluj 6—2 (2—1, 1—1,
2— 0, 1—0). P. Lorintz-coresp.

CLUJ. 17 (prin telefon). 
Dinamo București—Progresul 
București 7—2 (2—0, 2—0,
1—1, 2—1) ; I.E.F.S.—Progre
sul București 6—3 (2—0, 1—0, 

<1—2, 2—1) ; Vagonul Arad— 
Dinamo București 1—5 (1—1, 
0—2, 0-0, 0—2) ; I.E.F.S. — 
Dinamo București 3—14, (0—5, 
1—4, 2—4, 0—1) ; Vagonul 
Arad — Progresul București 
5—3 (1—1, 0—0, 1—1, 3—1). 
Mircea Rodu-coresp.

(3), Dobîrceanu (3), 
Sramco, Scoțescu, 

„U“ București, Se- 
Hrivniac (2), Ono- 

U“ 
foarte 
șiGh.

Timi-

In campionatul de lupte greco-romane pe echipe,IERARHIILE DINAINTE STABILITE

Sub auspiciile Școlii de șo
feri amatori din București, în 
colaborare cu filiala A.C.R., 
s-a dat ieri, la 9,30, de la 
Moara Domnească, startul în 
primu] raliu al anului rezer
vat începătorilor.

în frunte cu „lumina albas
tră" a miliției 25 de echipaje 
multicolore au pornit spre a- 
firmare în competiție.

Raliul s-a 
distanță de 
curgîndu-se 
ceni, Buzău, 
București. Echilibrarea etape
lor și alegerea judicioasă a 
mediei orare impuse (60 km/ 
oră), au făcut ca la Bucu
rești toate echipajele să so
sească cu carnetele de bord 
în „alb", dovedindu-se prin 
aceasta că toți concurenții au 
respectat regulamentul con
cursului, precum și legile cir
culației.

Din punct de vedere al or
ganizării, al cronometrajului, 
al arbitrajului, în general, ți
nem de data aceasta să fe
licităm atît pe organizatori, 
cît și pe coordonatori, pentru 
faptul că au demonstrat că 
există și la noi spirit de or
ganizare, atît doar că el tre
buie „stimulat", ,solicitat".

Probele de departajare au 
dus la realizarea unor dife
rențieri între participanți.

desfășurat
243 km, 
localitățile
Ploiești, Buftea,

pe o 
par- 

Urzi-

Prima probă de demontare și 
montare a unei roți coutra- 
crono metru a fost amuzantă 
și a demonstrat calitățile de
osebite 
lor, cît 
care nu 
jos.

Și acum să lăsăm clasa
mentul general să-și spună 
ouvîntul i 1. A. Cătuneanu — 
Ad. Mureșan (Fiat 600) 125,9 
p (loc 1 cl. I), 2. T. Criveanu 
— C. Tutunaru (Fiat 124)
133.6 p (loc. 1 cl- IV), 3. D. 
Gîndu — H. Lascăr (Trabant 
601) echipaj 
(loc. 2 cl. I),
—D. Bonjug

139.7 p (loc. 2 cl. IV), 5. C. 
Apostolescu — E. Apostoles- 
cu Trabant 601) 146,6 p (loc. 
3 cl. I), 6. Gh. Gaman — C. 
Gaman (Dacia 1100) 148,9 p 
(loc 3 cl. IV), 7. I. Kestner — 
Gh. Ludu (Fiat 850 Sport) 
149,9 p (loc. 1 cl. II), 8. R. 
Dobrescu — D. Dumitrescu

atît ale concurente- 
și ale concurențiloir, 
s-au lăsat mal pre-

mixt, 135,1 p
4. N. I. Nicolau 
(Renault 10 TS)

(Dacia 1100) 151,0 p (loc. 4 
cl. IV), 9. M. Galin — M. Tă- 
băoaru (Opel Oadet) 158,3 p 
(Loc 1 d. III), 10. Constantin 
Radu — Dumitru Cocan (Fiat 
850) 161,0 p (loc. 2, cl. II), 11. 
Gh. Nicolescu — V. Nicolescu 
(Dacia 1100) 164,1 p (loc. 2 
cl. III), 12. Șt. Dumitrana — 
C. Barner (Dacia 1100) 172,2 
p (loc. 3 cl. III), 13. C. Ne- 
grescu — E. Popescu (Dacia 
1100) 179,8 p (loc. 4 cl. III), 
14. E. Teoader — M. Teoader 
(Wartburg) 181,1 p. (Joc. 3, 
cl. II).

Clasamentul la probele spe
ciale de îndemînare: proba 
de schimbare a roții contra- 
cronometru i l. A. Cătuneanu 
— Ad. Mureșanu 55,4 p, 2. D. 
Gîndu — H. Lascăr 57,8 p, 3. 
C-tin Radu — D-tru Cocan 
59,1 p, proba de slalom i I. 
Kestner 64,2 p, 2. Ad. Mure
șanu — 70,5 p, 3, C. Aposto- 
lesou 70,6 p.

Ileana ILIESCUGRIViȚA ROȘIEESTE VIRTUALA CAMPIOANA
ampionatul național de 
lupte greco-romane pe 
echipe și-a consumat, 

ieri, ultima etapă a turului. 
Reuniunile n-au avut darul 
să producă zguduiri sau răs
turnări de situații, fiindcă în 
această disciplină valorile 
s-au cristalizat de mult, totul 
redueîndu-se la simple due
luri bilaterale, de tradiție și... 
de ambiție.

La categoria surprizelor ar 
putea fi încadrate doar în- 
frîngerea reșițenilor pe... sal
teaua proprie, suferită din 
partea tinerei garnituri tul
cene, și scorul neînchipuit de 
sever cu care Progresul a 
triumfat în fața Rapidului.

Restul — speranțe, dorinți, 
revanșe — la toamnă.

LIDERII, ÎN AFARA 
DE CONCURENȚA

tlsfaețla să aplaude gl victoria 
emulilor lui Hercule, învingători 
la un scor de mari proporții în 
fața rivalilor din Ciulești: 20—4 I 

Cu o echipă descompletată prin 
cîteva indisponibilități, Rapid n-a 
putut rezista iureșului gazdelor, 
reușind doar un meci nul (Stroie
— M. Tofan) la cat. 42 kg. Arca- 
dle, E. Tofan șl Ciomîrtan (Pro
gresul) au încheiat prin victorii 
la tuș. Regretabil faptul că la ca
tegoriile mari — cînd soarta 
meciului fusese pecetluită — com
petitorii au dat dovadă de o to
tală lipsă de combativitate, aș- 
teptînd parcă nerăbdători — ho- 
tărîrea arbitrului de saltea de a 
dicta dublă descalificare, șl ast
fel, 12 puncte au fost oferite ca 
jertfă zeului nesățios al »non- 
combat“-ulul.

Celelalte rezultate : Progresul — 
Lugoj 29—7, Progresul — Rădăuți 
23,5—8,5, Rapid — Rădăuți 19—13, 
Rapid — Lugoj 29,5-10,5, Rădăuți
— Lugoj 18—14. (V. Ch.)

Steaua șl Dinamo), a trecut cu 
succes examenul de la Craiova, 
cîștigînd fără emoții (și fără e- 
forturi) întîlnirlle susținute : 
21—11 cu Electroputere și 25—3 cu 
C.S.O. Pitești. Cralovenii i-au în
vins cu 16—12, după o partidă 
încărcată de emoții șl neprevăzut, 
pe piteșteni. Unio Satu Mare n-a 
putut participa din motive obiec
tive la această etapă, urmind să-și 
susțină meciurile la o dată ce 
se va stabili ulterior.

ȘT. GURGUI—coresp. principal

EȘECUL GAZDELOR

METALURGIȘTII ȘI-AU
APARAT .BRONZUL"...

Metalul București, deținătoarea 
locului 3 în clasament (după

Aflată pe ultimul loc to cla
sament, tînăra formație din Re
șița își punea mari speranțe in 
etapa de acasă. Dar, spre regre
tul localnicilor, echipa lor fa
vorită a pierdut toate partidele, 
și încă la scoruri mari : cu Di
namo București 0—36 șl cu Pes
cărușul Tulcea 6—34. în celălalt 
meci, Dinamo, cum era șl de aș
teptat, s-a impus net în fața Pes
cărușului încheind cu 29,5—6,5.

D. PLAVITU—coresp.

Triunghiularul de scrimă de la Floreasca
(Urmare din pag. 1)

Gala din sala clubului Steaua, 
unde s-au întîlnit Steaua, Dună
rea Galați, Steagul roșu Brașov 
și C.F.R. Timișoara, a fost domi
nată de formația gazdă, deși ea 
nu i-a putut folosi pe titularii 
Gheorghe Berceanu, Slmion Po
pescu șl Nicolae Neguț, aflați în 
R F. a Germaniei cu echipa na
țională. Dintre luptătorii steliști, 
P. Stroe (cat. 90 kg) Și L Gabor 
(cat. 82 kg) au obținut victorii 
numai prin tuș in primele mi
nute, iar „greul" N. Pavel a ter
minat două partide înainte de li
mită și una la puncte. Iată re
zultatele finale ale întilnirilor sus
ținute de formația militară : cu 
Dunărea 17—7, cu C.F.R. Timi
șoara 20—7 8i cu Steagul roșu 
15-5.

Celelalte partide au fost, în 
schimb, foarte animate, aflate sub 
semnul incertitudinilor. Mai întii, 
Dunărea a reușit un meritoriu 
(și nesperat) rezultat de egalita
te (18—18) în fața puternicei e- 
chipe din Brașov. Partidele rea
lizate de tînărul N. Iliuță (cat. 
57 kg), A. Sandragan (cat. 74 kg) 
și Gh. Nini (cat. 82 kg) ne-au plă
cut cel mai mult. Ultimul avea 
să decidă, de altfel, rezultatul fi
nal în confruntarea cu brașove
nii. Se încheiaseră toate meciu
rile de la celelalte categorii, pe 
saltea aflindu-se, față în față, 
Gh. Nini (Dunărea) și V. Panait 
(Steagul roșu). Scorul era, în a- 
cel moment, 17—15 în favoarea 
brașovenilor. După un meci ex
trem de disputat (unul și altul 
trecînd prin situații dificile) vic
toria l-a revenit clar la puncte 
luptătorului gălățean, succes care 
a consfințit „egalul" 18—18.

Dar, bucuria celor de pe ma
lul Dunării a fost de scurtă du
rată. In meciul cu „10“-le timi
șorean, el au fost nevoiți să ce
deze, pierzînd întîlnirea cu 10,5— 
13,5. De la C.F.R. s-au remarcat 
P. Popescu (cat. 68 kg) Și A. 
Onofrei (cat. 71 kg). La rîndu-le, 
timișorenii au fost învinși, șl 
încă la scor (12—24), de către 
cei de la Steagul roșu, dintre 
care s-au remarcat I. Antal (cat. 
48 kg) și I. Vaidaș (cat. 62 kg).

Cu toată instabi
litatea vremii, re
uniunea de ieri a 
fost urmărită de 
peste 3 000 de 
spectatori. N-a 
mai fost, evident, 
cifra record de

duminica trecută, dar nu poate 
fi totuși ignorat fenomenul că 
anul acesta asistența s-a du
blat, în comparație cu anii 
precedenți. Este cert că la a- 
ceastă situație îmbucurătoare 
o contribuție importantă o a- 
duce și publicul ploieștean, 
deși nici pînă astăzi în oraș 
nu există nici măcar o singură 
agenție hipică...

O a doua idee, de ordin ge
neral, care se degajă din enu
merarea rezultatelor tehnice, 
este aceea că majoritatea pro
belor sînt cîștigate de cai a- 
preciați numai de anumiți oa
meni, în detrimentul marii 
mase a jucătorilor. Numai așa 
se explică de ce anumiți cîști- 
gători fără nici o șansă teore
tică raportează la mizele de 
cîștigători sau ordine sume 
derizorii. Aceasta reflectă o

pasivitate a arbitrilor din turn, 
care ar trebui să arate o mai 
mare competență și autoritate.

Din ansamblul rezultatelor, 
desprindem dublul succes al 
antrenorului Mihăilescu, în 
mare vervă cu inepuizabila 
Corida și cu mînzul Senator. 
Au realizat un plus important 
de valoare Doinaș, Seringa 
Hăitaș și Tipic, în timp ce ne
inspiratul Ichim continuă să 
bată pasul pe loc cu caii săi 
în mod dezolant.

Rezultate tehnice : 1. Huluba 
(Ion Nicolae), Semeț, Telega 
47,5 ; 2. Doinaș (Gh. Tănase), 
Harbuz, Delfin 38,4 ; 3. Serin
ga (M. ""
Suveicuța 
Crăciun), 
35,1 ș 5.
Floricica, 
pic (T.
Hornar 30,4 ; 7. Corida (S. Mi
hăilescu), Hortansa, Silva 28,7 ; 
8. Cuc (F. Pașcă), Fibula, Sim
patia 32,6; 9. Senator (S. Mi
hăilescu), Hirondita, Masca 
50,4.

Ștefănescu), Tanța, 
32,6 ; 4. Hiparion (I.

Nepoțel, Rovinari 
Hăitaș (S. Onache), 

Filemon 38,9 ; 6. Ti- 
Marinescu), Valența,

Niddy DUMITRESCU

coerente. Numai așa a reușit 
să treacă de Kaczmarek (5—0), 
Țiu (5—2), Ursovici (5—1) și 
Petruș (5—4). Foarte interesant 
se anunța și asaltul său cu 
Koszejowski. Numai că lucru
rile s-au lămurit la un mo
ment dat, astfel că unele asal
turi nu s-au mai tras. Kosze
jowski avea să se califice și el 
în finală, cu 3 victorii (5—4 
cu Țiu și Ursovici și 5—3 cu 
Kaczmarek). Cel de-al treilea 
finalist a fost Țiu, dar nu 
după puține emoții : el nu 
reușise, aproape de încheierea 
asalturilor, să realizeze decît 
două victorii, la Petruș cu 5—4 
și la Ursovici cu 5—3, astfel, 
că a fost nevoit să forțeze 
victoria în asaltul decisiv, cu 
Kaczmarek, De fapt, învingă
torul dintre ei avea asigurat 
locul în turneul final. Țiu a 
condus cu 4—1, dar adversarul 
său s-a apropiat pînă la 4—3. 
Apoi, cu un ultim efort, reve
lația floretiștilor români la 
Ciudad de Mexico și Havana a 
dat încă o tușe : 5—3...

In cea de a doua semifinală, 
un cîștigător scontat : Mure
șanu. Evoluția sa a reținut a- 
tenția prin acuratețea tehnicii 
și printr-o excelentă orientare 
tactică. Și cum în față a avut 
numai adversari foarte tineri, 
era de presupus că folosind a- 
ceste atuuri nu va avea prea 
mari obstacole către 
Cele 4 victorii ale sale 
obținute astfel : 5—4
browski și Kanikowski, 5—1 cu 
Ilabală și 5—0 cu Dinu. Nu s-a 
mai tras asaltul cu Ardeleanu.

Cu cîte 3 victorii s-au cali
ficat Ardeleanu și Dabrowski. 
Ardeleanu a făcut un asalt de 
studiu în compania lui Dinu 
(5—4) și a forțat în celelalte : 
5—1 cu Ilabală și 5—3 cu Ka
nikowski. In general, reprezen
tantul nostru a tras destul de 
lejer, lăsînd impresia că do
rește să se menajeze pentru 
finală. Dabrowski, una din ma
rile speranțe ale floretei po
loneze, a fost nevoit să depună 
mari eforturi pentru a realiza 
victoriile (5—3 la Habală și 
Ardeleanu și 5—2 la Kani-

finală. 
au fost 
cu Da-

kowski), deoarece s-a prezen
tat mai șters decît în proba 
pe echipe.

Așadar, tabloul finalei a cu
prins 4 români (Țiu, Mureșanu, 
Ardeleanu și Falb) și doi po
lonezi — Koszejowski și Da- 
browski.

Turneul final a debutat cu 
o victorie facilă a lui Falb 
asupra lui Ardeleanu (5—3). 
De fapt, n-a fost decît în
ceputul furtunos al evoluției 
tenacelui nostru floretist, 
care, în continuare, și-a mai 
înscris în palmares alte 3 
victorii: 5—3 cu Mureșanu, 
5—2 cu Dabrowski și — în 
asalt decisiv — 5—3 cu Kos
zejowski. Acest ultim asalt 
a fost dominat inițial de re
prezentantul 
care a condus 
dat cu 3—0. 
tul polonez a 
țională revenire, reușind să 
egaleze, Falb n-a înțeles să 
piardă, a căutat să-i ofere 
deseori invite adversarului 
său, punctînd apoi de două 
ori prin tot atîtea parăzi de 
mare maestru. Victoria lui 
Iuliu Falb (la care trebuie 
asociate și meritele celor doi 
antrenori ai lotului, Vasile 
Chelaru și Gheorghe Matei) 
a fost îndelung aplaudată 
public.

De remarcat prezența 
finală a lui Mureșanu, 
trăgător complet pe 
l-am dori permanent 
floretiștii noștri fruntași (fi
indcă acolo îi este locul I). 
Mureșanu are mari merite 
de a-1 fi stopat pe cel de-al 
doilea polonez calificat în 
finală, Dabrowski, din lupta 
pentru primul loc. Clasament: 
1. Fallr 4 v, 2. Koszejowski 
3 v., 3. Dabrowski 3 v., 4. 
Țiu 2 v., 5. Mureșanu 2 v., 
6. Ardeleanu 1 v. A condus 
ireproșabil, italianul Antonio 
Berni.

tării noastre, 
la un moment 
Apoi, floretis- 
avut o excep-

de

în 
un 

care 
lîngă

Costin CHIRIAC

SCOR SURPRIZA
O bună parte dintre spectatorii 

care urmăriseră meciul de fotbal 
Progresul — Ceahlăul 
Neamț și-au amînat cu i 
peritlvele calde și berea 
re-1 așteptau la bufetul 
din strada dr. Staicovici, ; 
ta sala de lupte, care 
patrulaterul Progresul — Rapid — 
A.S.M.T, Lugoj — IPROFII» Ră
dăuți.

După acel 6—0 realizat de 
^bancari" în partida de fotbal, 
suporterii clubului au avut sa-

Piatra 
o oră a- 
rece ca
pa rcului 

poposind 
găzduia

Etapa a IV-a a campionatului pe echipe
Campionatul divizionar de 

tenis pe echipe a ajuns la 
etapa a IV-a. Sîmbătă și du
minică, pe terenurile de la 
Centrul de antrenament nr. 2 
și dr. Staicovici s-au întâlnit 
echipele C.S.U. Construeții- 
Dinamo București și, respec
tiv, Progresul București-Stea- 
gul roșu Brașov. Cealaltă e- 
chipă bucureșteană, Steaua, a 
făcut o pauză neprevăzută, 
datorită imposibilității forma
ției Politehnica Cluj de a a- 
țunge la București.

în întîlnirea derby G.S.U. 
Construcții — Dinamo au a- 
vut loc jocuri echilibrate.

Componenții ambelor echipe 
au prestat un joc tehnic, pre
sărat adeseori ou faze aplau
date îndelung de spectatori. 
C.S.U. — avînd în formație 
(Jucători talentați ca Ion Sân
tei, Gh. Boaghe, Agneta Kun 
—a opus o rezistență dîrză 
experimentatei echipe Dina
mo București, astfe] că la un 
moment dat studenții se a- 
flau la numai un punct di
ferență (8—9) față de tenis- 
manii antrenați de Marin Bă- 
din. Bebe Almăjan, un jucă
tor tînăr, aflat încă la vîrsta 
junioratului, a dispus cu 2—0 
(6—4, 7—5) de dinamovistul

Florin Manea. Colegul său de 
echipă, Andrei Leonte, a a- 
dus, de asemenea, un punct 
prețios, cîștigînd întrecerea 
cu Constantin Dima : 2—1
(4—6, 6—3, 6—4). De la di- 
namoviști trebuie să remar
căm comportarea bună (care 
ne întărește convingerea că 
acest jucător se află în reve
nire de formă) a lui Sever 
Dron. El a cîștigat cu 2—0 
(6—4, 9—7) întîlnirea cu Ion 
Sântei- Aceleași aprecieri și 
despre permanent tenacea și 
ambițioasa jucătoare Judith 
Dibar. Rezultat final : 11—12 
(un joc întrerupt).

în ceea ce privește întâlni
rea dintre Progresul și Stea
gul roșu Brașov, ten’ismanii 
din orașul de sub Tîmpa au 
venit la București cu intenția 
de a aborda la un nivel cît 
mai înalt întîlnirea cil adver
sarii lor... Hermina Zurălău a 
produs o adevărată surpriză, 
cîștigînd în două seturi parti
da cu bucureșteanca Elena 
Tacaci. Cod in Dumitrescu a 
pierdut la un scor sever in 
fața bucureșteanului S. Mu
reșan : 0--2 (0—6, 3—6). Re
zultat final : Progresul — 
Steagul roșu 12—10 (2 între
ruperi).

Ultimul derby 
al campionatului 
național de rugby, 
cel dintre Gri vița 
Roșie și Steaua, a 
satisfăcut ca spec- 

— contrar așteptă- 
fost mai mult un

tacol, deși 
rilor — a 
joc al înaintărilor. Asta a im
primat partidei o alură su- 
perbărbătească, dar în limi
tele regulamentare. A învins 
Grivița Roșie, care a valori
ficat mai bine avantajul unei 
înaintări mult mai grele, mai 
omogene ți mai experimen
tate.

Formația militară Steaua 
n-a reușit în această tentati
vă, deși după aspectul primei 
reprize, mai ales la scorul de 
8—3, se părea că este capa
bilă de o asemenea perfor
manță. Poate, cu mai mult 
calm, rugbyștii de la Steaua 
(foarte bine conduși în te
ren de Ciobănel) ar fi reușit 
să transforme cele patru oca
zii de care au beneficiat două 
„drop“-uri și două 
de pedeapsă. în acest 
este ușor de imaginat ce s-ar 
fi întîmplat la scorul de 20—3 
pentru echipa lui Bombonel 
Cosmănescu... Așa, a interve
nit enervarea, greșeala din ui-

GRIVIȚA ROȘIE — STEAUA 
19-11 (8—8)

Stadionul Ghencea — bun ; 
timp — înnourat ; apectatori
— circa 2 000.

Au marcat : Sab&u — în
cercare, Drăgulescu — încer
care, transf. de Țibuleac, șer- 
bu — încercare, transf. de Sl
mion, Simion — încercare șl 
Țibuleac — Iov. ped. pentru 
Grivița Roșie, Giugiuc — drop, 
Teleașă — încercare, transf. de 
Mateescu și Mateescu — iov. 
ped. pentru Steaua.

GRIVIȚA ROȘIE : SIMION
— ȚIBULEAC, Sabău, Leșean, 
Baîcan — OBLEMENCO, Mi
hai — ȘERBU, POP, Mlcles- 
cu — RUSU, VELUDA, DRA- 
GULESCU, ONUȚIU, Teodo- 
rescu.

STEAUA : Durbac — Telea
șă, CALARAȘU (Ghlță), Bu- 
dică, R. IONESCU — GIU
GIUC, MATEESCU — Băltă- 
rețu, CIOBĂNEL, Prosl (A- 
chim) — ȘERBAN, Postola- 
che — Ciornei, Gheorghe M., 
Bucur.

A condus P. D’ Ecclessls, 
lntr-o manieră puțin obișnui
tă, tolerînd ofsaiduri în gră
madă și fără să vadă (în
totdeauna) mîlni în linia a 
Il-a. Printre altele...

lovituri 
caz, timul minut al primei reprize, 

speculată de Gr. Roșie și care 
a consemnat egalitate pe ta
bela de marcaj.

Rulmentu Bîrlad — Farul 
Constanța 6—3 (0—3).

i

JUNIORII AU OFERIT UN RECITAL ROGBYSTIC
Ieri, pe stadionul Tinere

tului, pe o vreme admira
bilă, în prezența a peste 700 
de spectatori, au continuat 
întrecerile turneului final 
al campionatului republi
can de rugby juniori, cu 
partidele din cadrul semifi
nalelor.

în primul joc s-au aliniat 
echipele Constructorul 
Școala sportivă nr. 
rești.

Ambele formații 
grenat într-un joc 
teea ce a permis realizarea 
unor faze frumoase. Cei 
care au reușit deschiderea 
scorului au fost rugbyștii de 
la Constructorul, în min. 1, 
prin încercarea lui Meiu. 
Fără a evolua la posibilită
țile maxime, echipierii Șco
lii sportive 2 încep să-și 
impună, totuși, jocul, do
mină mai mult, concretizîn- 
du-și, în cele din urmă, su
perioritatea datorită celor 
două încercări reușite de Bu
jor și G. Bidirel, terminînd 
prima repriză în avantaj t 
6—3. La reluare, tot ei sînt 
cei care domină dar — cu 
toate eforturile — nu reu
șesc să înscrie. Cu două mi
nute înainte de final, spor
tivii de la Constructorul ra
tează o mare ocazie de a 
înscrie (și poate de a cîș- 
tiga partida), dar ei au fost 
opriți de arbitru la cîțiva 
metri de butul advers pen
tru un „înainte*. Decizia a 
stîrnit multe discuții, dar 
noi înclinăm să dăm mai 
multă dreptate arbitrului, a-

Și
2 Bucu-

s-au an- 
deschis,

flat pe fază. Victoria a re
venit, așadar, cu 6—3 (6—3) 
Școlii sportive, care obține, 
astfel, calificarea în finală.

Partida a doua a opus e- 
chipele Clubul Sportiv Școlar 
și Rapid.

Meciul a entuziasmat pu
blicul prin spectaculozitatea 
fazelor, acuratețea procedee
lor tehnico-tactice și dîrze- 
nia cu care și-au apărat șan
sele tinerii rugbyști ai celor 
două formații. A fost — fără 
nici un fel de exagerare — 
o partidă de zile mari, cum 
rareori se poate vedea și în 
prima divizie. Pe scurt, fil
mul jocului i min. 2 — Gali 
deschide scorul cu o lovitu
ră de pedeapsă, datorită u- 
nui placaj la adversar fără 
balon i 0—3 ; min. 6 — Stăn- 
cuteanu reușește o încerca
re, ca urmare a unei splen- 

de 
35 
în 
un 

3—6 !
Petal), după o 

in- 
,mili-

dide acțiuni pe linia 
treisferturi î 3—31 min. 
— Paraschivescu, aflat 
fața buturilor, încearcă 
droap, transformat! 
min. 79 
perioadă de dominare 
sistentă și ratări la .___
metru", aduce egal grea prin
tr-un droap i 6—6. Rugbyș- 
tiî de la Glubul școlar ob
țin calificarea în finală, da
torită unei medii de vîrstă 
mai mică dealt a adversa
rilor-

Duminica viitoare, fn . fi
nală, se vor întîlni i Clubul 
sportiv școlar — Școala spor
tivă nr. 2.

Emanuel FĂNTĂNEANU

i
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1. ANGLIA
La 2 iunie jucăm cu Anglia, 

campioana mondială.
Englezii au inventat foot- 

ball-ul. E adevărat, italienii 
susțin că Michelangelo însuși 
a jucat fotbal (pallo) la Flo
rența, în 1486, pe lespezile de 
marmoră din fața bisericii
Santa Croce, dar englezii, 
care au, și el, memoria isto
riei, răspund orgolios : „Edu
ard al III-lea a interzis foot- 
ball-ul pe insulă încă în anul 
1365, pentru a pune capăt 
periculoasei lui dezvoltări".

Englezii sînt, pe deasupra 
oricăror controverse, 
torii foot-ball-ului. 
creat ideile despre foot-ball... 
Ei au creat cuvintele... Penal
ty, offside, corner, gool-kee- 
per, back, half, draw... Pe ne
simțite, nume proprii au de
venit substantive comune. As
tăzi, Wembley (sau Arsenal) nu 
mai e de mult un nume pro
priu. Wembley e (dacă vreți) 
sinonim cu Mecca, iar Arse
nal înseamnă, de fapt W.M.-ul, 
adică un Cod al istoriei fot
balului.

La banchetul World-Cup-u- 
lui, Harold Wilson spunea cu 
mîndrie că Foot-ball-ul, creat 

" ' mal 
O.N.U. Și 

în

inventa-
Ei au

de englezi, are astăzi 
multe țări decît 
făcea această declarație 
aplauzele mesenilor, care oma
giau astfel singurul „imperiu 
colonial" iubit din istorie : cel 
al Foot-ball-ului. _

Englezii sint, fără îndoială, 
cea mai mare putere fotba
listică din lume. Și nu nu
mai pentru <fă timp de 90 de 
ani au fost neînvinși pe te
ren propriu (at home). Nu! 
Englezii iubesc atît de mult 
foot-ball-uZ, incit i-au confe
rit pînă și dreptul de a vio
lenta sacra respectabilitate 
britanică. La 28 aprilie 1923, 
in prima finală de Cupă dis
putată pe Wembley, porțile 
„catedralei" au fost forțate și

y

'sportul

SURPRIZE ÎN
După prelungiri

METALUL BUCUREȘTI
J

U.T.A. 0-1
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CUPA ROMÂNIEI//
Arbitrul

Constanța a
Gh. Manole — 
condus bine.

P. VINTILA

PHEA PUTIN FOTBAL...

SPORTUL STUDENȚESC-

aparținut Crișului, dar sco
rul n-a mai fost modificat, 

C. ALEXE

VICTORIA MOftENI

Pă- 
în-

sau 
dis- 
fost
Di-

250 000 de spectatori au 
truns in arenă. Finala a 
ceput cu 40 de minute intir- 
ziere, cu spectatorii inghesuiți 
la limita tușelor și a adus 
victoria lui Bolton Wanderers.

Englezii sînt, intr-adevăr, o 
mare putere in fotbal. A fost 
suficient ca ei să se decidă 
să traverseze Canalul Minecii, 
spre cupele europene, pentru 
ca aceste cupe să ia drumul 
Insulei, spre Manchester 
Londra, marcind unele 
proporții valorice cum a 
aceea dintre Arsenal și 
namo Bacău.

La 2 iunie, deci jucăm cu 
Anglia, campioana mondială.

Ce am putea spune fotba
liștilor noștri, astăzi, cînd 
mai sint doar zile pînă 
2 iunie ?

Să le spunem o poveste 
cîteva cuvinte. In 1966, 
Wembley, cînd marea 
a foot-ball-uZui englez 
doar 4 ani mai puțin, 100 000 
de oameni au venit la Mecca, 
pentru a aplauda golurile lui 
Bobby Charlton și Jimmy 
Greaves. Dar, printr-un mira
col (zice-se), golul n-a venit. 
Pedro Rocha i-a ținut de vor
bă pe inventatorii foot-ball-u
lui, la mijlocul terenului, iar 
chelarul Troche a refuzat să 
deschidă poarta „echipei ce
leste", 
marea 
englez, 
o uite.

Cine .. .
îi va ține de vorbă, pe in
ventatorii foot-ball-ulul, la 
Guadalajara 7

Cine va prelua rolul inspi
ratului chelar român din fru
moasa noapte de 15 ianuarie 
1969, cînd Dumitrache zburda, 
ca un mînz, in poiana cea 
verde a Wembley-ului 7

loan CHIRILA

la

de 
pe 

istorie 
avea

Uruguayenii, cunoscînd 
istorie a foot-ball-ulwi 
și-au permis luxul să

dintre fotbaliștii noștri

Ieri dimineață, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, U.T.A.- 
ei i-au fost necesare 120 de 
minute pentru a întrece, la 
limită, cu 1—0, pe divizionara 
B Metalul București. Campio
nii n-au evoluat la nivelul 
ultimelor partide din campio
nat, desfășurînd un joc lent, 
cu puține faze rapide, cu 
toate că au avut perioade 
mai lungi de dominare. Bu- 
cureștenii au dat o replică 
destul de dîrză arădanilor. au 
creat multe acțiuni ofensive 
la poarta apărată de Bătrîna, 
însă Lereter și Pojoni au re
zolvat cu mult calm situațiile 
dificile.

în prima parte, după nu
mai 6 minute de joc, Bătrîna 
s-a remarcat respingînd în 
corner un balon trimis cu 
capul de metalurgistul Geor
gescu, ca apoi, în min. 20., 
Lereter să scoată de pe linia 
porții mingea șutată de ace
lași Georgescu. Minutele se 
scurg fără să , aducă nimic 
nou. Doar după pauză, ară- 
danii au inițiat faze mai peri
culoase lâ poarta Metalului. 
Astfel, în min. 50, Petescu a 
expediat balonul în bară, iar 
în min. 56, Dumitrescu, scă
pat de apărătorii adverși, șu- 
tează și mingea șterge bara. 
Spre sfîrșitul reprizei secun
de, bucureștenii dau semne 
de oboseală și încercările so
litare ale lui Iancu si Pante- 
limon de a înscrie sînt des
tul de ușor respinse de apă
rătorii adverși.

în minutul 9 al prelungiri
lor, Birău a urcat în atac, ve
nind pînă în apropierea ca
reului Metalului, a șutat în
tr-un adversar, de unde balo
nul a venit La Dembrovschi, 
care l-a prelungit Ia Dumi
trescu. Extrema stîngă a tex- 
tiliștilor — nemarcată — a 
mai făcut cîțiva pași și a ex
pediat balonul pe lîngă por
tarul Petre, înscriind unicul 
gol al partidei. Pînă la fluie
rul final, metalurgiștii au în
cercat de cîteva ori să stră
pungă apărarea U.T.A.-ei, dâr 
oaspeții au respins totul.

ÎN DIVIZIA B
SERIA I

'' Oțelul Galați — 
Moreni 3—1 (1—1).
s-a disputat sîmbătă 
amiază. Pînă în 
jocul a fost de

Flacăra 
. Meciul 
1 după- 

______ min. 64 
B__ 2__ _ ’ > bună ca
litate, meritul revenind am
belor echipe. în acel minut, 
la poarta oaspeților s-a pro
dus o fază confuză, mingea 
a intrat în poartă, dar a fost 
respinsă fulgerător de portar. 
Arbitrul V. Dumitrescu, care 
a condus bine, a acordat gol, 
oaspeții au protestat, jucăto
rul Turcu (Flacăra) l-a lovit 
pe arbitru și a fost eliminat. 
După joc, antrenorul Stănilă 
și jucătorii Stan și Constan
tin (toți de la Flacăra) au 
insultat pe arbitri. Au mar
cat : Adam (min, 5), Olteanu

(min. 64 și 71), respectiv 
Toma (min. 31). (T. Siriopol, 
coresp.).

Metrom Brașov — Du
nărea Giurgiu 2—0 (2—0).
Jocul a fost în general plă
cut. Gazdele au avut mai 
mult timp inițiativa. Cele 
două goluri au fost înscrise 
de Selimesi (min. 29 și 38). 
A arbitrat bine Constantin 
Costică - București. (E. Bog
dan, coresp.)

Progresul București — Cea
hlăul P. Neamț 6—0 (3—0). 
Echipa bucureșteană a făcut, 
ieri, un adevărat joc-școală 
în compania unei echipe care 
n-a izbutit să pericliteze nici 
măcar o singură dată poar
ta adversă. A marcat o ju
mătate de duzină de goluri

LISTA CU CÎSIIGĂTORII DE EXCURSII DE IA CONCURSUL

A. Excursii la Roma-Flo- 
rența

1. Casaa Ana — Brașov, 2. 
Matieș Ioan-Deva, 3. Ivăn- 
cescu Nicolae-Adîncata — II- 
folv, 4. Zaharia Tudor-pioieștj. 
5. Mihalache Stan — Bucu
rești.

B. Excursii la Istanbul
1. Cîmpean Teodor — Al

ba Iulia, 2. Diaconescu Ion — 
C. Lung-Muscel, 3. Avram 
Ioan — com. Nucet-Bihor, 4. 
Stănescu Constantin — Bra
șov, 5. Olteanu Constantin— 
Brașov, 6. Farkaș Maria — 
Brașov, 7. Toader Mircea — 
Cluj, 8. Qunari Serghe — corn. 
Pucioasa — Dîmbovița, 9. Ur- 
ziceanu Vasile — Craiova, 10. 
Dovan Constantin — Craiova, 
11, Arisanu Constantin-Moe- 
ciu — Brașov, 12. Stoica Vic
tor — Poiana Mare — Dolj, 
13. Lazăr Doina — Galați, 14. 
Morar Gheorghe-Lonea, 15. 
Nicolae Ștefan — Bolintinu 
din Deal, 16. Amărluței Ionel
— Călan, 17. Rokay Maria — 
Tg. Mureș, 18. Nițulescu Ioan 
«— Urlați, 19. Negrișanu Ion
— Ploiești, 20. Necula Ion — 
Aricești — Prahova, 21. Or- 
tutai Elisabeta-Livada — Satu 
Mare, 22. Marton Vasile — 
Simleul Silvaniei, 23. Bratu 
Costache — Suceava, 24. Mi
hai Petre — Zimriicea, 25. Io- 
Sif Szebenl — Timișoara, 26. 
Tudorica Timofte — Tulcea, 
27. Tudose Ion — Bîrlad, 28. 
Paraschiv Marin — R. Vîlcea, 
29. Bădilă Emil, 30. Dram Mi
hail, 31. Platica Arhillca, 32. 
Ștefănescu Dumitru, 33. Stoi
ca Ileana, 34. Stancu Gheor- 
ghe, 35. DinicU loan — toți 
din București —, 36. Tănase 
Alexandru — Popești Leor- 
deni, 37. Velicea Ilie-Cenade
— Alba, 38. Cioreanu Victor 
r— Arad, 39. Urs Gligor — 
Oradea, 40. Lenghel Koloman
— orașul dr. Petra Groza, 41. 
Gozariu Vasile — Brașov, 42. 
Boeriu Aurel — Brașov, 43. 
Imre Zoltan-Ariușd — Covas- 
na, 44. Leca Constantln-Ne- 
delcu Ghercea — Brăila, 45. 
Slătineanu Vasile, 46. lones- 
cu David, 47. Caralvan Lu
cian — toți din Brăila, 48. 
Ilie T. Ion — R. Sărat, 49. 
Haraclean Pavel — Cluj, 50. 
Qlteanu Gheorghe-Dorobanțu

— Constanța, 51. Antonescu 
Ion — Moreni, 52. Gidescu 
Marin — Craiova, 53. Opriș 
Marioara — Craiova, 54. 
Marcu Corneliu — Galați, 55. 
Roll Manfred — București, 56 
Gais Constantin — Galați, 57. 
Truță Ion-Calan, 58. 
Stan — Petroșani, 59. 
Horea — Lupeni, 60.

București, 
Călărași, 62. 
— Iași, 63.

Velea 
Tripon 
Sindri- 
61. Ef-laru Ion 

cencu Stancu — 
Andaraș Vasile 
Oprea Anastasia — Giurgiu,
64. Tănase Ion — Oltenița,
65. Franczia Margareta — 
Baia Mare, 66. Eiflcă Ion — 
T. Severin, 67. Filip Costa
che — Gura Văii-Mehedinți, 
68. Dumitru Gustav — Tg. 
Mureș, 69. Gîrlonia Nicolae — 
TIrnăveni, 70. Pomeanu Dumi
tra — P. Neamț, 71. Bălă- 
nescu Cristu — Vaduri- 
Neamț, 72. Cireși Alexandri
na — P. Neamț, 73. Stancu 
Filipache — Ploiești, 74, Ni
colae Maria — Ploiești, 75. 
Vărara Veronica — Suceava, 
76. Pet-ran Monica — Cîmpi- 
na, 77. Seiko Alex. — Mediaș 
78. Cailean Alexandru-Fru- 
mosu — Suceava, 79. Anton 
Petre — Alexandria, 80. Asi- 
mionesei Haralambie-Moșnița 
— Timiș, 81. Liber Miclos — 
Timiș, 82. Drăghiceanu Dumi
tra — Focșani, 83. Mateescu 
Florica, 84. Dinulescu Gheor- 
ghe, 85. Bădulescu Grigore, 
86, Dorojan Mircea, 87. Ma
rinescu Ion, 88. Candidatu 
Ion, 89. Monete Mihai, 90. Că- 
linescu Gheorghe, 91. Nico- 
lescu Nicolae, 92. Bejenaru 
Dumitru, 93. Radu Neagu — 
toți din București și 94. Tă
nase Alexandra — Popești 
Leordeni.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA DIN 17 MAI 1970

EXTRAGEREA I : 62 57 38 
84 53 56 55 54 64

Fond de premii : 684.454 lei 
EXTRAGEREA a Il-a : 81 3 
5 10 67 30 66

Fond de premii : 644.121 lei 
Plata premiilor la această 

tragere se va face astfel :
— în Capitală începînd de 

la 1 iunie a.c.
— în țară începînd de la 

4 iunie a.c.

/

numeroase
Spectato-

și a avut alte 
situații favorabile, 
rii au putut fi mulțumiți 
atît de jocul practicat de 
Progresul, cît și de specta
culozitatea golurilor ale căror 
autori au fost Șoangher 
(min. 11), D. Georgescu (min. 
24, 39, 62 și 69) și Ad. Con
stantinescu (min. 84). Arbi
trul M. Biolan — Tr. Severin 
— destul de slab. A validat 
și un gol (al doilea) înscris 
dintr-un ofsaid evident. (D. 
Graur).

CBIȘUl 1-0 (0-0)
Sîmbătă după-amiază, 

„Cupa“ și-a trecut în palma
res o nouă surpriză: Sportul 
studențesc a învins cu 1—0 
(0—0) și a eliminat pe divi
zionara A Crișul Oradea. A 
fost un meci de slabă fac
tură tehnică. După 15—20 
de minute, tricourile orăde- 
nilor erau leoarcă de trans
pirație și ne-am dat seama 
că echipa de pe Criș nu prea 
e pregătită. Studenții au în
ceput mai bine. Pe parcurs, 
însă, s-au îndepărtat și ei de 
la ceea ce înseamnă fotbal. 
Așa stînd lucrurile, doar 
două-trei faze merită a fi e- 
vidențiate. In min. 12, Bujor 
l-a driblat pe Popovici, dar 
a aruncat mingea peste Ca- 
tona și peste poarta goală d^ 
la 6—7 metri. în min. 25, a- 
celași jucător are o execu
ție tehnică excelentă : preia 
balonul cu dreptul și din 
volă șutează cu stîngul în 
bara transversală. în min. 45 
N. Alexandru trimite puter
nic de la 20 de metri, dar 
Ion Vasile apără la fel de 
frumos. în rest, greșeli peste 
greșeli, joc dur, proteste, lo
viri. Și la acest nedorit spec
tacol s-a mai adăugat și ar
bitrajul sub orice critică, ce 
și-a adus nedorita contribu
ție la stabilirea rezultatului 
final. E vorba de T. Leca, 
la centru, și M. Soccanu, la 
linie — ambii din Brăila. 
Golul marcat (min. 50) este 
urmarea unei erori de arbi
traj. Bujor l-a trîntit pe Bule 
la pămînt (fault clar), dar 
arbitrul a lăsat jocul să con
tinue, bucureșteanul a dri
blat portarul și a înscris. Au 
urmat apoi scene care mai 
de care mai penibile : „Eroi": 
G. Ionescu (intenție de a 
lovi cu pumnul), Păiș, Cior- 
noavă, Sîrbu, Sărac (intenție 
de a lovi la picioare), ~ 
Kun II, E. - 
Ultimii doi 
în min. 62 
faultat, s-a 
iar acesta l-a lovit 
nul. în min. 80, 
Leca a anulat orădenilor un 
gol valabil pe motiv de of
said (?) la o lovitură liberă 
de la 17 m, cînd Popovici a 
țîșnit, a pasat înapoi lui Kun, 
care a înscris. în min. 84 se 
produce o altercație între Kun 
II și I. Vasile, orădeanul în- 
cercînd să-l lovească pe ad
versarul său, după ce acesta 
îl faultase. Arbitrul nu vede 
și se... străduiește, să încurce 
jocul. Și a reușit. Finalul a

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
0-4 (0-2)

MORENI, 17 (prin telefon). 
Diferența de categorie și-a 
spus cuvîntul, deși localnicii 
s-au străduit să onoreze cali
ficarea lor în această etapă. 
A fost un joc plăcut, desfă
șurat în viteză. Fără golul pe 
care Necula l-a înscris în 
primul minut de joc, rezul
tatul putea fi ceva mai strîns. 
Au mai înscris : Balint (min. 
25 și 60, din 11 m), Cojocaru 
(min. 52). Bun arbitrajul lui 
V. Roșu—București.

GH. LINCA, coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
DINAMO BUCUREȘTI 0-1 (0-0)

TIMIȘOARA, 17 (prin te
lefon). 8000 de spectatori au 
asistat la un joc de cîmp, cu 
puține faze de poartă, reți- 
nînd — în prima repriză — 
doar „bara" lui Panici (min. 
35). Repriza a doua a fost mai 
animată. în min. 48, o com
binație frumoasă între Doru 
Popescu și Both este înche
iată de ultimul cu un șut sec : 
1—0. - .... 
renii 
uni 
Kun
87) și Surdan (88) ratează. 
Victoria bucureștenilor e me
ritată. A arbitrat, cu scăpări, 
V. Topan (Cluj).
P. ARCAN — coresp. prin
cipal.

RULMENTUL BlRLAD-

După aceasta, timișo- 
realizează cîteva acți- 
mai periculoase, dar 
I (min. 63), Panici (72,

Bule,
Nagy și Bujor, 

au fost 
pentru 
repezit

eliminați 
că Nagy. 
la Bujor, 
cu pum- 
arbitrul

STEAUA 0-4 (0-2)
Steaua a 

categorică, 
tenii deschid scorul-, dintr o 
fază fixă (Creiniceanu a e- 
xecutat în min. 7 o lovitură 
liberă de la aproximativ 40 
m, lateral, și portarul Grigo- 
raș a scăpat mingea în plasă 
ei înscriu cel de-al doilea gol, 
prin Dumitriu III, abia în 
min 40.

După pauză, Steaua își eta
lează toată gama de cunoștin
țe tehnico-tactice și combină 
frumos, iar Dumitriu III fi
nalizează două acțiuni — în 
min. 53 și 61 —, ridicind sco
rul la 4—0.

Arbitrul A. Macovej (Ba
cău) a condus slab. 
E. SOLOMON — coresp.

MINERUL MOLDOVA NOOĂ- 
F. C. ARGEȘ 1-2 (0-2)
MOLDOVA NOUA, 17 (prin 

telefon). în localitate a avut

obținut o victorie 
După ce bucureș

JURNAL
Părerea fraților

Charlton

Chimia Suceava — Știința 
Bacău 1—1 (0—1). Gazdele 
au dominat continuu. Au mar
cat i Pelea (min. 15) pentru 
Știința și Goran (min. 65) 
pentru Chimia. A arbitrat 
corect A. Munich — București. 
(R. Munteaau, coresp.).

Metalul Tîrgoviște — Poli
tehnica Galați 0—1 (0—0).
Victoria studenților nu cons
tituie o surpriză. 8-au apărat 
cu îndîrjire supranumeric, 
au contraatacat sporadic, 
dar periculos. Localnicii au 
jucat confuz. După pauză, gă- 
lățenii își depășesc adversarii 
în viteză și înscriu în min. 
50 prin Zotincă. A arbitrat 
bine I. Hristea (Alexandria). 
(M. Avanu — coresp.).

SERIA II

Metalul Hunedoara — Mi
nerul Anina 2—0 (0—0).
Joc disputat, cu faze specta
culoase la ambele porți. Gaz
dele au dominat mai mult și 
au reușit să Înscrie prin Tă
tara (min. 53) și Cergo (min. 
66). A arbitrat bine I. Er- 
d<5ș — Oradea. (V. Albu — 
coresp.)

Cuplul fraților Jackie și 
Bobby Charlton se pregătește 
să apere din nou, împreună, 
la fel ca în 1966, culorile An
gliei în campionatul mon
dial de fotbal. Jack are 34 
de ani, iar Bobby 32 — ulti
mul fiind singurul supravie
țuitor al accidentului de 
vion petrecut cu ani în 
mă la Miinchen, în care 
pierit numeroși jucători 
la Manchester United. 
Mexic, Bobby Charlton 
teaptă să doboare recordul 
englez de selecționări în e- 
chipa națională, deținut în 
prezent de Billy Wright (105).

„Grupa noastră — au de
clarat cei doi frați — ESTE 
fără îndoială CEA MAI RE
DUTABILĂ CU PREZENTA 
BRAZILIEI, ANGLIEI, RO
MÂNIEI ȘI CEHOSLOVA
CIEI. Credem că vom reuși 
sd impunem jocul nostru în 
fața brazilienilor, pe care-i 
considerăm adversarii cei mai 
periculoși. Vom da tot ce pu
tem pentru aceasta, întrucît 
știm că, din păcate, va fi 
pentru ultima oară cînd noi 
vom mai participa la această 
competiție..."

na Italiei, va turna un film 
la întoarcerea sa din Mexic. 
Cunoscutul producător italian 
de filme Dino de Laurentis 
l-a angajat pe Riva într-un 
film care va avea ca su
biect... viața celebrului fot
balist italian.

Roger io — accidentat

Riva—vedetă

a- 
ur
au 
de 
în 

aș-

de cinema
Celebrul internațional 

fotbal Luigi 
în echipa Cagliari, campioa-

de
Riva, care joacă

Tostao—in repaus
Medicul lotului brazilian. 

Livio Toledo, a anunțat că 
aripa stingă, tinărul Rogerio, 
nu va putea fi utilizat de
oarece are un traumatism la 
genunchi. Celebrul jucător 
Tostao nu s-a antrenat timp 

o
a

de trei zile. El suferă de 
inflamație la ochiul care 
fost operat.

Toți ochii spre

Ove Kindvall
finală a „C.C.E.",Recenta 

care a avut loc la Milano 
între Feijenoord și Celtic 
Glasgow, a scos în evidență 
măiestria atacantului suedez 
Kindvall, care activează la 
Feijenoord. Toate ziarele ita
liene l-au evidențiat pe acest 
maestru al balonului rotund, 
remareînd că reprezntativa 
Italiei va avea un adversar 
redutabil la C. M. și aceasta 
va fi selecționata Suediei. 
Ziarul „Corriere della Sera" 
din Milano scria printre al
tele : „Atenție ! Atenție ! A- 
tenție! Atacantul central 
Ove Kindvall este cel mai

loc întîlnirea de fotbal din 
cadrul „Cupei României11 din
tre formația locală și divi
zionara A F. C. Argeș. Deși 
activează în campionatul ju
dețean, formația Minerul a 
avut și de data aceasta o 
comportare onorabilă, cedînd 
la limită, 1—2 (0—2), în fața 
unui adversar vnloros. Au 
marcat Radu (min.
25 și 35) pentru oaspeți, ș'i 
Dragomir (min. 70) pentru lo
calnici. A arbitrat bine S. 
Drăgulici (Turnu Severin).

I. șimAndean 
coresp.

C.F.R. PAȘCANI —
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

. 2-1 (0-0)|
PAȘCANI, 17 (prin teleofn). 

După o repriză albă, în par
tea a doua a meciului stu
denții reușesc să deschidă 
scorul în min. 60 prin Donose, 
la o lovitură liberă de la 18 
m executată de Mincă. Gaz
dele nu se descurajează, a- 
tacă insistent și în min. 67 
(Rlșniță) și 71 (Țupa) reușesc 
să înscrie două goluri, sufi
ciente pentru calificare. Neaș
teptată, dar meritată victoria 
gazdelor, 
ibine Gh. 
lăți.

A arbitrat foarte 
Ștefănescu — Ga-

C. EN EA-coresp.

TRACTORUL BRASOV
POLITEHNICA IAȘI

A

3-1 (2-0)
BRAȘOV, 17 (prin telefon}. 

Aproape 5 000 de spectatori 
au înfruntat ploaia măruntă 
și deasă căzută în timpul par
tidei, i.' " ‘ ‘ ...Ă ’
toria 
venii 
țiuni 
cercat mai des poarta, obli- 
gînd pe studenți să se apere 
uneori chiar supranumeric. 
în prima parte, ei au fruc
tificat două ocazii (min. 40 șl 
41, ambele prin Vătav). La 
numai 3 minute de la relu
are se produce învălmășeală 
la poarta lui Constantinescu 
și Humelnicu ridică scorul la 
3—0. Pînă la sfîrșit, ieșenii 
au avut mai mult inițiativa 
și reduc din handicap prin 
Goliac (min. 86).

aplaudînd în final vic- 
formației locale. Brașo- 
au jucat simplu, cu ac- 
bine construite, au în-

A arbitrat bine 
povici — București, 

coresp.C. GRUIA 
cipal.

Gh. P*

VllCEACHIMIA
FARUL CONSTANTA

0-1 (0-0)
KM. VÎLCEA, 17 (prin tele

fon). încă din start, cele două 
echipe s-au „încins* Intr-un 
joc frumos, cursiv, punctat 
cu multe acțiuni ce-au ridicat 
deseori tribunele în picioare. 
Gazdele au condus cu mult 
aplomb ostilitățile, au șutat 
des Ia poartă, dar apărarea 
constănțeană a respins totul, 
în repriza a doua, Fanil ac
ționează mai bine și în min. 
51 Mareș, venit în atac, în
scrie.

A arbitrat foarte bine G. 
Petrea — București.

D. ROȘIANU — coresp. ,

MINERUL GHELAR—
JIUL PETROȘANI 

0-0 (DUPĂ PRELUNGIRI)!
GHELAR, 17 (prin telefon).

In ciuda terenului desfundat, 
cele două formații au oferit 
un joc plăcut, cu multe faze 
interesante. Gazdele au ratat 
ocazii favorabile în minutele 
11, 20 și 27. In plus, barele 
au împiedicat și ele deschi
derea scorului. După 120 de 
minute, Jiul s-a calificat gra
ție regulamentului (fiindcă a 
jucat în deplasare) dar Mine
rul Ghelar trebuie felicitată 
pentru comportarea sa.

FL. OPRIȚĂ-coresp.

DINAMO BACĂU 1-2 (0-1)
ROMAN, 17 (prin telefon). 

Aproximativ 6 000 de specta
tori au asistat la un joa viu 
disputat. Rezultatul nedreptă
țește oarecum pe gazde, care 
au dominat mai mult în aceas
tă partidă. Victoria a pierdut 
din cauza a două greșeli de 
apărare. Au marcat Ene Da
niel (min. 14 și 85) pentru Di
namo, respectiv îoniță (min. 
70). Autoritar arbitrajul lui V. 
Popa — Iași. (G. GROAPA, 
de le redacția ziarului „Ceah
lăul").

Datorită calamităților naturale care au afectat o mare 
parte a teritoriului țării, multe dintre întrecerile oficiale 
programate duminică — în campionatele republicane sau 
„Cupa României" — au fost aminate.

In măsura in care vom deține amănunte suplimentare, 
vom reveni.

MEXICAN
periculos adversar al „Squa- 
drei Azzurra". Toată atenția 
trebuie concentrată asupra 
acestui „argint viu", care o 
dată scăpat nu va rata oca
zia de gol. Deci, toți ochii 
spre Kindvall".

1. Brazilia,
2. R. F. a Germaniei,

3. Anglia
Agenția „Internationale 

Sport-Korrespondenz" din Stut
tgart se pare că s-a speciali
zat în organizarea anchetelor 
internaționale de mare am
ploare. Această agenție orga
nizează tradiționala anchetă 
de sfîrșit de au, privind de
semnarea celui mai bun spor
tiv din lume 
pă cele mai 
de pe glob.

Iată, acum, 
internațională 
„Internationale Sport-Korres- 
pondenz*, cu tema CAMPIO
NATUL MONDIAL DIN 
MEXIC. întrebarea pusă de 
această agenție, la care au 
răspuns ziare din 24 de țări, 
a fost următoarea: 
VOR FI PRIMELE 
CLASATE Ia C.M. ?

în urma totalizării 
surilor, clasamentul 
astfel i

1. BRAZILIA 78 p, 2. R.F. 
A GERMANIEI 42 p, 3. ITA
LIA 39 p, 4. ANGLIA 33 p, 
5. U.R.S.S. 22 p, 6. Uruguay 
10 p, 7. Mexic 9 p, 8. Suedia 
4 p, 9. Cehoslovacia 3 p, 10. 
Peru 1 p.

C.M.FOTBAL

la care partici- 
cunoscute ziare

ti nouă anchetă 
organizată de

CARE 
TREI

răspun- 
arată

Celelalte 6 echipe partici
pante la turneul final al C.M. 
nu au figurat pe lista răspun
surilor.

Pentru Locul I cele mai 
multe voturi le-au primit re
prezentativele Braziliei (15), 
R.F.G. și Angliei (cîte 3), 
U.R.S.S. (2), și Italia (1).

Singurul ziar care a indi
cat primele trei locuri în ar- 
ceeași ordine ca și rezultatul 
anchetei a fost ziarul „Spor
tul". în paranteză fie spus 
însă, acest clasament a reie
șit în urma anchetei organi
zate în luna decembrie 1969 
de către ziarul nostru, la 
care au participat aproape 50 
de personalități din lumea 
fotbalului internațional.

Salvadorul — echipa

cu cei mai mulți

Ultima verificare a vest-germanilor înainte de a pleca în Mexic : 1—0 cu Iugoslavia. Iată-l pe Uwe Seeler expediind un șut cu 
capul spre poartă, apărat de portarul Mutibarici. Telefoto : A.P. — AGERPRES

suporteri in Mexic
Care dintre competitoarele 

turneului final din Mexic se 
va bucura de cea mai nume
roasă galerie, bineînțeles, în 
afara echipei țării gazdă ? 
Răspunsul este surprinzător I 
EI Salvador1 După primele 
estimări, echipa care, pare-se, 
are cele mai puține șanse la 
dobîndirea „Cupei Jules Ri- 
mef va fi însoțită la jocurile 
pe care aceasta le va disputa 
în cadrul grupei I (Mexico 
City) de nu mai puțin de 
25 000 de suporteri. Astfel, se 
presupune că această galerie 
își va lua „partea leului* în 
partidele disputate contra e- 
chipelor U.R.S.S. și Belgiei pe 
stadionul Aztec, a căruî ca
pacitate este de 105 000 de 
spectatori.

Cum vor ajunge cel 25 000 
de saivadorieni în Mexic? 
Senor Jaime Hueso Hidalgo, 
secretarul general al federa
ției din această țară, a spus 
că n-are nici o importanță 
cum, esențial este că aceste 
mii de suporteri vor fi pre- 
zenți la jocurile echipei favo
rite... Cele 1200 de mile care 
despart San Salvador de Me
xico City vor constitui un plă
cut drum de pelerinaj, parcurs 
cu autobuzele, autoturismele 
și motocicletele.



in „Cursa Păcii", a 5-a victorie
de etapă a polonezilor I

® V. Teodor —locul 7, N. Ciumeti —10

100 000 de spectatori au 
aplaudat astăzi pe stadionul 
din Wroclaw victoria în 
etapa. a V-a a „Cursei Păcii", 
obținută de compatriotul lor, 
purtătorul tricoului galben, 
Ryszard Szurkowskl, la ca
pătul unei etape de 181 km, 
care a dus oaravana de pe 
teritoriul Cehoslovaciei (Hra- 
dec. Kralove) pe cel al Po
loniei (Wroclaw). Afflați în 
excelentă formă, sportivii po
lonezi . doming net această 
mare competiție internațio
nală. Ei au cîștigat, pînă 
acum, toate etapele și de
țin primele două locuri în 
clasamentul general indivi
dual, precum și primul loc 
la echipe. Cicliștii români 

îndeosebi Vasile Teodor, 
o comportare onorabilă.

Clasamentul etapei :
1. Bzurkowski , 4h 47.07 ; 

2. Hanusik ; 3. Hava ; 4. Matu- 
siak ; 5. Labus ; 6. Mickein ; 
7. VASILE TEODOR; 8. 
Ciubrici ; 9. Kuvalia ; 10 NI- 
COLAE OIUMETI — toți 
același timp cu învingătorul.

In clasamentul general in
dividual conduce Ryszard 
Szurkowskl (Polonia) cu 
19 h. 35 154, urmat la 1:16 
de Zygmunt Hanusik (Polo
nia) și ța B î 10 de Jiri Hava 
(Cehoslovacia). Vasile Teo

dor se află toi pe locul 10. 
Pe echipe, prințul loc îl de-

I

PENTRU C.f. Df

an

i

In vtrstă de 24 de «ol, 
da profesie șofer, Ryszard 
Szurkowskl activează în 
echipa Doime! din Wro
claw. Așadar, etapa de 
ieri a cîștigat-o pe teren 
propriu... Ș-a căsătorii anul 
trecut, în timpul „Cursei 
Păcii". Participă pentru a 
doua oară la această mare 
competiție internațională, 
debutul coincizînd cu o 
performanță remarcabilă: 
locul II în clasamentul ge
neral individual final. Este 
campion de fond al Polo
niei pe anul 1969 și a cu
cerit medalia de bronz în 
ediția trecută a „Turului 
Poloniei". Pentru „Cursa 
Păcii** din acest an a par
curs 8 000 km in pregătire, 
dintre care 3 000 în com
petiții.

ÎNOTĂTORII

LA BLACKPOOL
LONDRA

Competiția 
natație de la Blackpool a fost 
cîștigată de echipa R. D. Ger
mane, care a totalizat 83 de 
puncte. Anglia cu 70 puncte 
și R. F. a Germaniei cu 27 
puncte s-a.u clasat pe locurile 
următoare.

C-îțeva rezultate tehnice în
registrate : 110 yarzi liber 
masculin: Chicoy (Spania) 
55,7 ; 220 yarzi liber feminin: 
Wetzko (R.D. Germană) 2:13,8) 
110 yarzi fluture masculin : 
Norris (Anglia)l :00,7.

ține Polonia (78 h.80:22), 
urmată de Cehoslovacia la 
5:44 și R. D. Germană la 
7:54. România se situează 
pe locul 8. Astăzi are loc 
etapa a 6-a — circuitul Var
șoviei, 112 km.

ORADEA,.-17 (prin telefon). 
Partida decisivă pentru de
semnarea celei de a doua e- 
chipe calificate pentru cam
pionatul european de baschet 
feminin a pus față în față 
formațiile Austriei și Suediei. 
Austriecele, cu mai mult 
calm și o mai bună pregătire 
tehnică, s-au impus încă din 
min. 4, cînd au preluat con
ducerea. Ele s-au distanțat 
treptat, datorită evoluției ex
celente a jucătoarei Bilik, 
care a înscris 23 de puncte. 
Ea a fost bine secondată de 
colega sa Zinner, cu care a 
reușit, prin driblinguri sub
tile, să depășească apărarea 
greoaie a suedezelor. Echipa 
Austriei a folosit cu succes în 
apărare o combinație a sis
temului de zonă cu om ia 
om, interceptând prin Pany și 
Puschner numeroase mingi 
care au fost lansate pe con
traatac și fructifioate cu pre
cizie de coechipiere. Scor fi- 

67—26 (32—13). Punc- 
învingătoarelor au fost

realizate de Bilik 23, Zinner 
14, Bochnicek 9, Puschner 4, 
Schindler 9, Vosika 4, Gro- 
blschek 4, iar pentru învinse 
de Nyrelius 7, Larsson 3, B. 
Eriksson 3, Hedlund 2, Ba- 
ckstrSm 2, . Jimmerfors 4, 
Pallman 1 și E. Eriksson 4. 
Au condus bine E. Atlas (Is
rael) și M. Wezsik (Polonia).

în deschidere, s-a disputat 
meciul România—Selecționata 
Oradei, în care victoria a re
venit reprezentativei țării cu 
scorul de 84—50 (34—25). An
trenorul Grigore Costescu a 
folosit întregul efectiv ce l-a 
avut la dispoziție. Au înscris 
Nicola 20, Pruncu 4, Ghiță 6, 
Ciocan' 5, Chiraleu 18, Savu 
12, Taflan 8, Sipos 7, Deak 
2 și Popov 2, pentru învin
gătoare, respectiv Vigh 15, 
Boca 3, Horvath 7, Balogh 2, 
Bodor 8, Mihuț 6, Vagra 3, 
Covaci 4, Molda 
samentul final al grupei: 
România 6 p, 2. Austria 5 p, 
3. Suedia 4 p.
Iiie GHIȘA—coresp, principal

2. Cla-
1.

lOCCHt SR PĂSTRAI
until

Campionul mondial 
box la categoria semimijlo- 
cie (clasa juniori), argentinia
nul Nicolino Locche, și-a păs
trat centura. în meciul des
fășurat la Buenos Aires, el 
l-a învins Ia puncte după 15 
reprize pe americanul Adolph 
Pruitt,

„CUPA DUNĂRII“

CU 180 m CORNELIA POPESCU
PE LOCUL I LA

Atleta româncă Cornelia Po
pescu a repurtat un remar
cabil succes în cadrul con
cursului internațional de la 
Roma dotat cu trofeul „Bru
no Zauli". în excelentă for
mă, Cornelia Popescu s-a cla
sat pe primul loc în proba 
de săritură în înălțime, cu 
o performanță de 1,80 m. 
Cehoslovaca Valentova s-a 
clasat pe locul doi cu ace
lași rezultat, urmată de Si- 
meoni (Italia) — 1,72 m. 
Cursa feminină de 400 m a 
revenit 
gren în 
mânia) 
cu 55,1.
a terminat învingătoare în 
proba de 100 m garduri (13,4) 
după un spectaculos duel cu 
românca Valeria Bufanu, cla
sată pe locul doi cu timpul 
de 13,8.

Rezultate înregistrate în 
probele masculine: înălțime: 
Baudis (Cehoslovacia) 
m ; 5000 m : Mohamed 
moudi (Tunisia) 13:41,0. 
garduri : Rossl (Italia) 
prăjină : Papanicolau 
cia) 5,20 m : 110 m garduri : 
Liani (Italia) 13,8. Pertea 
(România) s-a clasat pe locul 
5 cu 14,3.

2,12 
Gam- 
400 m 
53,8; 
(Gre-

suedezei Karin Lund- 
53,2. Ileana Silai (Ro
s-a clasat pe locul 4 
Poloneza Sukniewicz

ALTE CONCURSURI DE 
ATLETISM

în cadrul concursului des
fășurat la Berlin, atletul 
Torith, recordmanul R. D. 
Germane a aruncat discul la 
60,48 m. în cadrul aceluiași 
concurs atleta Adam a rea
lizat o performanță valoroa
să la aruncarea greutății: 
16,35 m.

ROMA
a re- 
m.

de aruncarea discului 
venit lui Neu cu 60,70

★
Sprinterul american 

Carlos a cîștigat două 
în cadrul concursului atletic 
de la Villanova. El a fost 
cronometrat pe 100 m în 10,1 
și pe 200 m în 20,4. Daven
port a cîștigat proba de 110 
m garduri în 13,5, Lee Evans 
a dominat cursa de 400 m 
(45,6), iar Bob Beamon a 
realizat cel mai bun rezul
tat la săritura în lungime: 
7,77 m.

John 
probe

17 (Agerpres). — 
internațională de

între, formațiile Ajax Am- 
sterdam și PVS Eindhoven. 
In semifinale, Ajax a în
vins cu 4—0 pe F.C. Twente, 
iar PVS a dispus cu scorul 
de 1—0 de echipa Gvav 

Groningen.

DUPĂ disputarea a 8 etape, 
în compionatul suedez con
tinuă să conducă formația 
Malmoe cu 11 puncte, ur
mată de Djurgaarden si Gais 
cu cite 10 puncte fiecare 
etc. Cîteva rezultate înregis
trate în etapa a 8-a : Djur- 
gaarden — A.I.K. Stockholm 
4—1 ; Gais — F. K. Gote- 
borg 4—1; Oester — Ham- 
marby 1—0 ; Aatvidaberg

Ergryte 5—1 ; Malmoe
Norrkoeping 1—0.

★
La Bad Honnef (R. F. a 

Germaniei), Liesel Wester- 
mann a cîștigat proba de 
disc cu o aruncare de 56,94 
m, iar Marlene Fuchs a a- 
runcat greutatea la 17,13 m. 
Nickel a alergat 100 m în 10,2.

★
în concursul' atletic de la 

Darmstadt, proba masculină

★
Polonezul Szudrowicz s-a 

clasat pe primul’ loc în pro
ba de săritură în lungime cu 
7,85 m în concursul de la 
Poznan.

★
Jaromir Alexa 
nou record ce- 
proba de sări-

La Praga, 
a stabilit un 
hoslovac în 
tură în înălțime cu o perfor
manță de 2,17.

★
Mel Gray (S.U.A.) a par

curs 100 yarzi în 9,3 și a fost 
cronometrat în proba de 220 
yarzi cu timpul de 20,7.

Baschctbaliștii brazilieni
la a doua victorie

LA MOTOCROS
28 de sportivi din 7 țări 

au luat startul, la Budapes
ta, în prima etapă a «Cupei 
Dunării" la motocros, Sporti
vii români n-au sosit în pri
mele trei locuri ale clasa
mentului, care au fost ocu
pate de: 1. Moiseev, 2. Ki- 
birin, 3. Rulev (toți din re
prezentativa Uniunii Sovie
tice). Echipe: 1- U.R.S.S., 2. 
Cehoslovacia, 3. Ungaria. Au 
mai concurat alergători din 
Iugoslavia, Austria și Bulga
ria.

Acțiunea lui Bene urmărită de arbitrul austriac Linomayer (stingă) și suedezul Svensson (dreap
ta). Fază din meciul Ungaria Suedia (1—2), carț a avut loc sîmbătă, la Budapesta.

Foto : A.P. — AGERPRES

RALIUL LONDRA -
LA PAZ, 17 (Agerpres). — 

Raliu) internațional automo
bilistic Londra — Ciudad de 
Mexico a continuat cu des
fășurarea etapei Villazon 
(frontiera argentino-boliviană) 
— La Paz. De-a lungul tra
seului, care a măsurat 1057 
km, cel mai bun timp a fost 
realizat de polonezul Zasada: 
13 h 47'0. Traseul deosebit de 
dificil a pus la grea încerca
re îndemînarea concurenților. 
Finlandezul Mikkola; a luptat 
ou succes pentru a nu pierde 
poziția de lider, sosind pe lo
cul. doi. Ca urmare a unei re
marcabile comportări avută 
în ultimele două etape ale

ECHIPA Estudiantes la 
Plata (Argentina) s-a calificat 
pentru finala „Cupa Americii 
de sud". Fotbaliștii de la Es- 
tuiantes au învins cu 3—1 
(0—0) pe River Plata (Ar
gentina). în finală, Estudian
tes va întîlni echipa Pena- 
rol Montevideo.

ÎN MECI retur pentru se
mifinalele „Cupei Franței", 
echipa St. Ețienne a terminat

la egalitate (1—1) pe teren 
propriu cu formația Rennes, 
învingători în primul joc cu 
1—0, fotbaliștii de la St. 

Etienne s-au calificat pen
tru finala competiției în care 
vor întâlni pe câștigătoarea 
partidei Valenciennes — Nan
tes.

un rezultat de egalitate ■ 2—2.
FINALA „Cupei Olandei" 

se va disputa în acest an

în Italia s-au disputat mai 
multe meciuri internaționale 
între echipele țării gazdă și 
engleze. Napoli — Sheffield 
United 5—1 ; Juventus To
rino — Swindon Town 0—1 ; 
Fiorentina — Wolverhampton 
1—3.

Corespondență specială de la Toma HRISTOV:

ORAȘUL VARNA ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

CIUDAD DE MEXICO
competiției, polonezul Sobies- 
law Zasada a trecut pe locul 
5 de ța locul 7. In clasament 
continuă să conducă finlan
dezul Hannu Mikkola pe 
Ford Escort, . urmat de com
patriotul său Rauno Aaltonen, 
tot pe Ford Escort. Pe locul 
trei a trecut englezul Brian 
Culcheth, pe Triumph, urmat 
de francezul Verrier pe Ci
troen ds 21. Fotbalistul Jim
my Greaves (Anglia) a »că- 
*Zut“ în clasament de la lo
cul 6 la 10. In continuare, 
participanții se vor întrece 
pe ruta La Paz — Lima (1871 
km), care va pune echipajele 
la o nouă și dificilă încerca
re.

LA HANOVRA s-a disputat 
jocul dintre echipele Hano
vra (R. F. a Germaniei) și 

. Union Teplice (Cehoslova
cia). Meciul s-a încheiat cu

PANCHO GONZALES
ÎNVINGĂTOR

LA LAS VEGAS
în finala turneului interna

țional de tenis de la Las Ve
gas s-au întîlnit Pancho Gon
zales (S.U.A.) și Rod Laver 
(Australia). Gonzales, care a 
jucat foarte bine, a obținut 
victoria cu scorul de 6—1, 
7—5, 5—7, 6—3. Gonzales este 
In vîrstă de 42 de ani.

Palatului culturii și sportu
lui din. Varna îi revine cin
stea de a găzdui ediția din 
acest an a Balcaniadei de 
box. în orașul de pe litora
lul Mării Negre se simte din 
plin atmosfera din preajma 
importantului eveniment 
sportiv. Sute de afișe multi
colore se pot vedea în toate 
colțurile orașului, ca și în 
stațiunile de odihnă din ve
cinătate. Gazdele, in frunte 
cu comitetul organizatoric, 
au depus eforturi' susținute 
în vederea asigurării unor 
condiții optime de desfășura
re a întrecerilor. Participan
ții vor fi cazați la hotelul 
„Sport-Palace", situat la nu
mai 40 de metri de 
mării. La întreceri — 
vor desfășura între 20 
mai — vor lua parte 
liști din Iugoslavia, Româ
nia, Turcia și Bulgaria (fede
rația de specialitate din 
Grecia a anunțat imposibili
tatea participării boxerilor 
eleni).

malul 
ce se 
și 23 
pugi-

AN DE VlRF IN ACTIVITATEA TIRULUI MONDIAL
• Un eveniment de prim ordin : internaționalele de la Tunari • Competiții de amploare în lanț
• La Montreux, pe agenda U.I.T., probleme

1970 este un an deosebit de 
bogat în evenimente pentru 
lumea '
de pretutindeni. în luna oc
tombrie, în localitatea Phoe
nix din Arizona (S.U.A.), va 
avea loc cea de a 40-a ediție 
a campionatelor mondiale la 
toate probele de arme cu 
glonț și alice, iar în septem
brie, poligonul, Tunari din 
București va găzdui campio
natele de talere și skeet. Mai 
devreme, pe același poligon, 
se vor disputa „internaționa
lele" României, „Cupa țări
lor latine și Grecia" la pro
bele de glonț, „Marele Pre
miu Carpați" și Balcaniada 
de talere și skeet. Ca să nu 
mai amintim de alte compe
tiții internaționale.

Este firesc ca într-un ase
menea context febra pregă
tirilor țintașilor români să 
înregistreze creșteri vizibile, 
iar la sediul federației noas
tre să existe o efervescență 
continuă. între două drumuri 
la Tunari și rezolvarea unei 
corespondențe, am reușit to
tuși să-l abordăm pe secre
tarul general al 
specialitate, prof, 
rani.

tirului de la noi și
peste hotare la concursul din 
iunie. Desigur, el are o deo
sebită însemnătate și pentru 
ținta șii noștri. Evoluțiile lor 
în compania unor valori certe 
internaționale sînt așteptate 
cu mult interes și rezultatele 
vor fi în măsură să ne edi
fice asupra șanselor reprezen
tanților tirului românesc la 
marile confruntări viitoare.

— Concomitent cu co
locviul țintașilor va avea 
loc și un altul, cel în ca
drul căruia se vor pre
zenta o serie de referate 
și comunicări. Despre ce 
este vorba ?

de stringentă actualitate își caută rezolvarea
ședințe 
ționale 
ca în 
tate să 
de orizont al evenimente
lor din tirul internațional.

— In această săptămînă, la 
Montreux (Elveția), U.I.T. își 
va ține adunarea generală, 
vor avea loc ședințele comi
tetului executiv și ale celui 
tehnic din cadrul aceluiași 
organism (unde participă și 
antrenorul federal Petre Ciș- 
migiu). Pe agenda lucrărilor 
se află puncte foarte impor
tante : definirea noțiunii de 
amatorism, discutarea inclu-

al Uniunii Interna- 
de tir, v-am ruga 
această dublă cali- 
faceți un scurt tur

Un schimb de vederi cu secretarul general al federației 
de specialitate, profesorul GAVRILĂ BARANI —

federației de 
Gavrilă Ba-

— Federația română 
specialitate, în colaborare 
Confederația europeană de 
și comisia de coordonare 
activității științifice 
C.N.E.F.S., va organiza 
prilejul „internaționalelor"

și valoarea 
ridică 
de

— Numărul 
participanților 
temaționalele’i 
rești la nivelul 
petiții generale 
„europenelor’-’ și 
lelor“ din toamnă.

— Intr-qdevăr, consistența 
apropiatului eveniment spor
tiv, excelenta lui plasare ca
lendaristică, precum și condi
țiile optime pe care le oferă 
instalațiile de la Tunari la 
toate probele — explică ma
rea afluență de trăgători de

bin
ia Bucu- 
unei re- 

înaintea 
„rnondia-

de 
cu 
tir 

a 
din 
cu 

o 
sesiune de referate și comu
nicări științifice cu tema: 
„Metode și mijloace obiective 
de investigare și pregătire în 
tirul sportiv". Scopul acestei 
prime reuniuni este acela de 
a facilita schimbul de expe
riență în domeniul tirului 
sportiv și cunoașterea rezul
tatelor studiilor sau cercetări
lor efectuate de specialiștii 
din diferite țări.

— Ați amintit de Con
federația europeană de tir, 
al cărei președinte sînteți, 
și pentru că știm că deți
neți și funcția de vicepre-

derii eventuale a probelor fe
minine în programul J.O. din 
1976, eliminarea, poate, din 
același program, a probelor 
de armă liberă calibru mare 
și militară (din motive finan
ciare și din cauza profilului 
nu tocmai sportiv al acestor 
probe), îmbunătățirea regulilor 
la probele de glonț (echipa
ment, modificarea țintelor la 
pistol viteză, precizarea ca
racteristicilor unor arme), 
omologarea recordurilor mon
diale și europene.

— Toate acestea privesc 
U.I.T. Evident, discuțiile 
vor fi interesante, 
alocuri poate chiar 
pe poziții opuse.

— Ați pus punctul pe 
Printre problemele cele
controversate aș menționa pe 
aceea privind redimensiona-

rea țintelor la pistol viteză 
(pătrate in loc de siluete, pă
rerea noastră fiind că forma 
clasică este cea mai adecvată). 
Ca să nu mai vorbim de un 
punct previzibil foarte dispu
tat, cel al omologărilor de re
corduri, asupra căruia părerile 
sînt foarte dispersate. Vom 
opina pentru sporirea număru
lui de competiții (firește, in 
funcție de valoarea lor recu
noscută, ca de pildă, cea de la 
Tunari de luna viitoare), care 
să ducă la îmbogățirea tabelei 
cu recorduri.

— Dăr în planul de lu
cru al Confederației euro
pene ce preocupări sînt 
de actualitate ?

— Sint prevăzute alte ci- 
teva competiții care, alături 
de „i 
sheet, 
rul 
dă, 
de la Brno (sheet) 20—25 mai 
Și............................................
28—31 
ropene 
(14—17 
Intre ;

.europenele* de talere și 
vor îmbogăți calenda- 

maeștrilor tirului. De pil- 
„Marile Premii

Din consultarea listelor cu 
numele concurenților, reiese 
limpede că pe ringul de 
la Varna vor urca cei mai 
buni boxeri din Balcani. Nu 
vor lipsi campionul euro
pean Aurel Dumitrescu, cam
pionii. balcanici A. Mihai, 
C. Gruiescu și M. Constan- 
tinescu (România), vicecam- 
pionii europeni Parlov (Iu
goslavia) și Tatar (Turcia), 
campionii balcanici Vucosici 
(Iugoslavia) și Sandal (Tur
cia), precum și cunoscuții 
boxeri iugoslavi Vujin și Ve- 
selinovici.

Pugiliștii bulgari se vor 
prezenta la actuala Balca
niadă, după o temeinică pre
gătire. Aceasta a început la 
baza de antrenament de înal
tă altitudine de la Belme- 
ken, din Munții Rodopi, și 
a continuat la Sofia. Din 
ziua de 13 mai, lotul țării 
gazdă se află la Varna. An
trenorul emerit Todor An
dreev a selecționat pentru 
competiția de la Varna pe 
cei mai în formă discipoli ai 
săi, și în primul rînd pe cei 
care s-au evidențiat la re
centul turneu de la Sofia do
tat cu „Cupa Stranjata**. Iată 
numele boxerilor bulgari, în 
ordinea categoriilor.’ H. Ata
nasov (20 ani), D. Milev (26), 
S. Panaiotov (28), T. Ștefa- 
nov (20), M. Kalian (26), P. 
Stoicev (24), I. Kiriakov (26), 
N. Stancev (22), S. Gheor- 
ghiev (24), L. Kolev (20), K. 
Pandov (27).

Iubitorii sportului cu mă
nuși din Bulgaria speră ca 
P. Stoicev și K. Pandov, vi- 
cecampioni europeni la Bucu
rești, să cîștige la Varna me
dalii de aur. De asemenea, 
I. Kiriakov și S. Gheorghiev. 
cîștigători ai medaliilor de 
bronz la „europenele1* din 
anul trecut, emit acum pre
tenții serioase la titlurile 
balcanice. Cu interes este 
așteptată și evoluția lui 
M. Kalian, căruia pe merit 
i s-a acordat trofeul „Stran
jata" din acest an.

Ora tîrzie la care s-a încheiat 
simbâtă seara excepționala par
tidă dintre reprezentativele de 
baschet ale Braziliei șl U.R.S.S. 
nu ne-a permis să furnizăm a- 
mănunte asupra ei. In cele 4 me
ciuri directe disputate în ediții
le anterioare, sportivii sovietici 
obținuseră de trei ori victoria și 
tot ei porneau mari favoriți în 
această Intîlnire. Spre surpriza 
tuturor celor prezenți în sala 
Tivoli, sud-americanli au înre
gistrat o victorie la limită (66—64), 
care le deschide frumoase pers
pective în acest turneu final.

Oamenii Iul Kanella (septuage
narul care dirijează team-ul bra
zilian) au dominat. începutul jo
cului (20—11 în min. 10), smul- 
gînd aplauze la scenă, deschisă 
pentru acțiunile spectaculoase 
concretizate de Ubiratan, Menon 
și Santos. In această situație, an
trenorul Gomelskl a făcut apel 
la toată artileria sa grea, și prin- 
tr-o dominare netă la panou, a- 
sigurată de Kovalenko (mal bun 
ca Andreev), Zarmuhamedov șl 
Tomson, baschetbaliștii sovietici 
au echilibrat scorul, ajungînd a- 
pol să conducă (la pauză) cu 
38—27. Șl în continuare, cînd ta
bela a indicat 44—31, 46—33 și 
48—35, puțini erau cei ce se mai 
îndolau de succesul echipei 
U.R.S.S. Introducerea în repriza 
secundă a lui Vlamir (veteranul 
formației sud-americane), pregă
tită de " ' “
tică, a 
încetul 
foarte 
preciși 
redus handicapul, egalînd (59—59) 
cu 5 minute înainte de sfîrșit.

Intr-un final dramatic, 
torii sovietici, paralizați 
venirea adversarilor, au 
incredibil (procentaj la 
rile libere — doar 44% I), 
ce brazilienii, pe rînd, sub ba
gheta lui Mosquito șl Vlamir, 
au luptat cu o deosebită dirze- 
nle, obțlnînd decizia la capătul 
unei dispute epuizante. D’Hondt

Kanella ca o surpriză tac- 
avut un efect neașteptat, 
cu încetul, brazilienii, 

inventivi în atac și mai 
în aruncările la coș, au

jucă- 
de re* 

ratat 
aruncă- 
în timp

(Belgia) și Siborne (Canada) au 
condus cu multe greșeli.

în partida de, ieri, selecțio
nata Uniunii Sovietice a apă
rut total schimbată, ' 
cîndu-și 
în fața 
slovace, 
și, mai 
Zednicek 
în fața unei apărări 
strînse, ' ~ _
braț (19—18 șl 23—20 pentru 
U.R.S.S.)._ Apoi însă, atacurile 
din ce in ce mai viguroase 
ale baschetbaliștilor sovietici 
au înclinat o apărare penetra- 
bilă, prin care Serghei Belov 
(12), Zarmuhamedov (16), Sa- 
kandelidze (11) și Tomson (8), 
s-au plimbat cum au vrut. 
Scorul final de 98—72 (51—34) 
în favoarea echipei sovietice 
reflectă diferența netă dintre 
cele două formații.

încurajați de primul succes, 
sportivii brazilieni au făcut 
duminică o nouă partidă ex
celentă, întrecînd clar 
Italiei : 67—59 (29—29). 
dra Azzurra" nu 
decît o repriză, 
Menon, Ubiratan 
excelent Vlamlr 
formației lor — 
unor acțiuni de toată 
setea — să mai treacă 
stacol dificil.

La ora închiderii 
partida dintre S.U.A. și Uru
guay este în plină desfășurare. 
Programul de astăzi cuprinde 
întîlnirile: U.R.S.S. — Urugay, 
Cehoslovacia — Italia și Bra
zilia — Iugoslavia (repriza a 
II-a va fi transmisă la tele
viziune de la ora 22,15).

i, valorifi- 
cu precizie atuurile 
reprezentativei ceho- 
Timp de 10 miaute, 
precis, cit Zidek și 
s-au putut descurca 

. “ ” foarte 
scorul a fost echili-

făcut

de
Europa"

pe 
de
i. 

mai

la Wiesbaden (talere) 
mai, campionatele eu- 

' de juniori la glonț 
august, Wiesbaden), 

timp, va mai avea loc 
și o ședință a prezidiumului 
Confederației continentale (un
de se va stabili și calendarul 
pe 1971), iar la București, cu 
ocazia „europenelor" de talere 
și sheet, se va ține adunarea 
generală a aceluiași organism. 

Indiscutabil, așa cum reiese 
și din răspunsurile avizate 
ale interlocutorului nostru, 
lumea tirului sportiv este an
gajată în 
activitate 
Trăgătorii 
multiple 
calitățile, 
lauri.

Constantin COMARNISCHI

acest sezon într-o 
foarte susținută, 

noștri au astfel 
ocazii să-și etaleze 

să cucerească noi

Tiparul t L Jaforgtftț»*, fiffițpîanu ar, 23-25. Bupurem

a
după
Și 
au

Ia

echipa 
„Squa- 
rezistat 

care 
același 
permis 
capătul 
frumu- 
un ob-
ediției.

Un atac la panoul echipei U.R.S.S. Fază din meciul de baschet
Brazilia — U.R.S.S. (66—64) din cadrul campionatului mondial.
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TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX
Turneul internațional de te
nis de la Londra a continuat 
ou desfășurarea semifinale
lor probei de simplu mascu
lin. Keith Diepraam (Repu
blica Sud-Africană) l-a eli
minat cu 6—i, 6—2 pe ame
ricanul de culoare Arthur 
Ashe. Bob Maud (Republica 
Sud-Africană) a cîștigat cu 
6—3, 6—3 în fața lui Stan
ley Matthews (Anglia).

<■
Proba de sărituri de la tram

bulină din cadrul concursu
lui internațional 
de la Rostock a 
Hanului Dibiasi 
puncte. Sportivul 
Ganca

cu 446,10 puncte. Proba fe
minină de la platformă a 
fost cîștigată de Duekova 
(Cehoslovacia) cu 347 puncte.

Boxerul spaniol Jose Urtain, 
campionul Europei la cat. 
grea, își va pune titlul în 
joc în fața vest-germanului 
Blin. Meciul se va desfășura 
la 19 iunie la Barcelona.

La Hanovra s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de te
nis de masă dintre selec
ționatele masculine ale Ita
liei și Elveției. Gazdele au 
obținut victoria cu 
de 5—2.

scorul

de natație 
revenit ita- 
cu 526,00' 
român Ion

s-a clasat pe locul 5,
—■----- -------------- --------- '-in—u'Misag;

S-a stabilit ca meciul d. box 
dintre echipele de amatori 
ale Italiei și S.U.A. să aibă 
loc la 27 iunie la Roma- 
După această întâlnire, se
lecționata S.U.A. va pleca la 
București pentru a întîlnl e- 
chipa României.

La Sofia, intîlnirea 
națională masculină _ 
dintre echipele Bulgariei și 
R. D. Germane a revenit vo
leibaliștilor bulgari cu 3—2.

inter- 
de volei f

mass.

In zilele de 22, 23 și 24 mai 
va avea loc la Miinchen me
ciul de tenis dintre echipele 
R. F. a Germaniei țț R.A.U- 
eouUnd pentru turul doi ăl 
pCupeî Davis'*.
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