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0 DELEGAȚIE A P E R
CONDUSA DE I0VWVȘU

NICOLAE CEAUSESCU
A PEECAT EA MOSCOVA

pe baza Înțelegerii Intre con
ducerile Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, vor avea 
loc convorbiri între delegații 
ale celor două partide. în acest 
scop, luni a plecat Ia Moscova 
o delegație a Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Din delegație fac parte tova
rășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Gere, membru supleant al

Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ion 
Gheorghe 
Pană. 
Virgil 
Maxim 
Dănălache, Constantin 
Emil Drăgănescu, 
Fazekas, Petre Lupu, 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile 
Voitec, Iosif 
Constantinescu, 
Ion Iliescu, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, de vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și al gu
vernului, conducători de inșii-

de
Maurer, 

Gheorghe 1 
Trofin, llie 

Berghianu,

Gheorghe 
Rădulescu, 

Verdeț, 
Florian 
Drăgan, 

Janos 
Dumitru

Vilcu, Ștefan 
Banc, 
Mihai

Miron 
Dalea,

tuții centrale ți organizații 
obștești.

Au lost prezenți I. S. Ilin, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim ai Uniunii Sovietice Ia 
București, și membri ai amba
sadei.

Un mare număr de cetățeni 
ai Capitalei, veniți la aero
port, au salutat cu multă căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au aclamat înde
lung pentru Partidul 
Român.

Comunist

★
In aceeași zi, 

Partidului Comunist 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit la Moscova.

Solidaritatea frățească a tineretului sportiv

Manifestații sportive, în scopul stringerii 
de fonduri pentru populația sinistrată
In aceste zile de grea în

cercare, milioane de oameni, 
de la un capăt la celălalt al 
țării, într-o impresionantă 
unitate civică, iau parte Ia 
marea bătălie ce se intre-

•> 
prinde pentru reintrarea în 
normal a vieții în regiunile 
patriei lovite de furia ape
lor, pentru ajutorarea celor 
sinistrați, pentru îndepărta
rea pericolelor în alte re
giuni, în care creșterea con
tinuă a apelor, ar putea pro
voca noi calamități. Tinere
tul sportiv se alătură cu de
votament tuturor acestor ac
țiuni, contribuind la repune
rea în funcțiune a instala
țiilor și mașinilor care au

A TREIA
VICTORIE

A ECHIPEI
DE LUPTE 

A ROMÂNIEI
IN R. F. G
La Koblenz 

loc cea de a 
tîlnire dintre 
zentativele 
greco-romane__ _______
mâniei și R. F. a Ger
maniei. Echipa română 
a obținut din nou vic
toria, de astă dată Ia 
scor : 6—2. Ieri seara, 
formația noastră s-a 
înapoiat în Capitală.

a avut 
treia în- 

repre- 
de lupte 
ale Ro-

România

20 și 21 mai, la București

Întilnirea amicală de tenis
România — S. U. A

O veste pe care iubitorii de tenis din țara noastră 
o așteaptă de mai multă vreme, ne-a parvenit în 
sfîrșit. A fost perfectată întilnirea amicală România — 
S.U.A.. reeditarea finalei „Cupei Davis" de anul trecut. 
Jocurile se vor desfășura, timp de două zile — miercuri 
și joi — la București, pe terenul central de la Progresul. 
Americanii au anunțat în formație pe Arthur Ashe, 
Stan Smith și Charles Pasarell. în echipa română evo
luează llie Năstase și Ion Țiriac, care se întorc azi de 
la Bruxelles. Ieri seară, a sosit în Capitală campionul 
de tenis al S.U.A., Stan Smith,

»

în ultima zi a turneului „open" de la Bruxelles

TIRIAC ȘI NASTASR
AU CIȘTIGAT

FINALA DE DUBLU
Okker și-a păstrai titlul 
acerbă cu llie Năstase

Am fost marcat 
în toate chipu- 
rile. Greu de 
imaginat pentru un om 

din tribună cite metode 
au găsit adversarii mei. 
Incepînd cu faulturile 
cele mai grosolane și 
terminînd cu pledoarii de
zonorante șoptite în to
iul jocului sau cu injurii 
incredibile. Totul, peh- 
tru a mă descuraja, pen
tru a-mi tăia elanul. Dar 
n-am renunțat. Mi-a 
plăcut prea mult fotba
lul..." Această neobișnu
ită profesiune de cre
dință aparține lui Gento, 
extrema stingă a echi
pei Real Madrid și a se
lecționatei spaniole, fot
balistului care a produs 
panică chiar șl celor 
mai solide apărări, cu 
viteza și driblingurile 
sale derutante.

Supranumit „săgeata 
de foc", Francisco Lopez 
Gento este jucătorul spa
niol (de origine I) cu 
palmaresul cel mai Im
presionant : a luat parte 
la 14 ediții ale „Cupei 
Campionilor Europeni", 
disputînd de 8 ori finala 
acestei mari competiții 
și cîștigînd trofeul de 
6 ori ! Și aceasta pur- 
tînd tricoul unui singur 
club : Real Madrid.

Gento s-a născut în 
1933 In satul Guarnizo, 
din apropiere de San
tander, și și-a început 
cariera de fotbalist ca 
junior la echipa Canta- 
brica, de unde a trecut 
la o formație mai puter
nică, Santander A. C. 
După o scurtă prezență, 
returul unui campionat, 
el s-a transferat (în 1953) 
la Real Madrid, unde a 
rămas definitiv. Aici a 
cunoscut cele mai fru
moase clipe din viața 
unui fotbalist, a evoluat 
in zeci de țări, a întîl- 
nit cele mai prestigioase 
formații, a înfruntat cei 
mai redutabili adversari. 
Talentul său, calitățile 
sale fizice neobișnuite, 
l-au impus printre cei 
mai buni jucători ai a- 
cestei mari echipe, în 
rindurile căreia s-au 
numărat printre alții Di 
Stefano, Kopa, Santa
maria, Puskas.

La simplu, Tom 
după o finală

riale 
telor 
„open" ale 
au reușit să-și ad
judece unul din tit
luri, cel al probei de 
dublu masculin. In 
ultima lor apariție pe 
terenul central al 
lui Royal Tennis- 
Club Bruxelles, Ion 
Tiriac și llie Năs
tase au întrecut pu
ternicul cuplu format 
din profesioniștii Bill 
Bowrey (Australia) 
— Martin Riessen 
(S.U.A.).

în prima finală,

ÎSBRUXELLES, 
(prin telefon). 
Tenismanii români 
prezenți in două tl-

•le campiona- 
internaționale 

Belgiei,

Sportul de masă
își demonstrează vitalitatea

cea de simplu mas
culin, față în față 
au stat cei mai in 
formă jucători ai se
zonului internațio
nal, llie Năstase șl 
olandezul Tom Ok
ker. Acesta din urhîă 
a Început, foarte ho- 
tărit jocul, fiind a- 
nimat de dorința de 
a-și păstra titlul cu
cerit la ediția tre
cută a turneului. £1 
a atacat rapid, sur-

(Agcrpres)

delegația 
Român,

4)

(Continuare 
în pag. a 4-a)

Relansarea I
Iechitațieî ? i
iD I
I
I
I
I
I
I
I

upă lungi 
perioade 
marginea

semnele unei renașteri

Duminica sportivă de pe stadionul Tineretului, organizată de către Școala sportivă nr. 1, 
prins, printre ~ ‘ ' ""

și îngrijorătoare 
de exis*enfă la 

__ o___ anonimatului, cău
tările febrile, dar multă vreme 
insuficiente, ale diriguitorilor 
echitafiei din tara noastră 
se fi îndreptat acolo unde 

Jj soe- 
din păcate, destul 
și-au păstrai, la

se fi îndreptat acolo 
descoperind federației de 
și celor — 
î — care

suferit avarii, la ajutorarea, 
sub toate formele, a celor ce 
au suferit de pe urma cala
mităților.

In Capitală și in alte orașe 
din țară se organizează ma
nifestații sportive, cu scopul 
de a se strînge fonduri pen
tru populația din zonele cala
mitate. Astfel, Consiliul ihu- 
nicipal pentru educație fizi
că și sport, Consiliul muni-

(Continuare in pag. a 2-a)

Meci internațional 
de fotbal a cu-

altele, ți o interesantă demonstrație clcllstă.
Foto : V. BAGEAC

pe „Republicii"
în cadrul pre

gătirilor ] 
Balcaniadă, 
de tineret al 
mâniei va 
ține, mii 
miercuri, 
meci cu 
Akademik 
fia, din 
divizie a 
onatului 
de fotbal, 
da se va
------------- r

pehti'U 
. lotul

Ro- 
sus- 
n e, 

un 
echipa 
- So- 
prima 

campi- 
bulgar 
Parti- 
desfă-

șura pe stadio
nul Republicii, cu 
începere de la ora 
17,15.

Un experiment interesant, 
încununat de un succes 
deplin, s-a desfășurat 

duminică in Capitală. Mai 
multe cluburi șt școli bucu- 
reștene au încercat să tato
neze interesul tineretului față 
de activitățile sportive <le 
masa, alungind la concluzia 
revelatoare că. în șcest do

Un experiment 
încununat de 
deplin, s-a

meniu, puțin explorat, ceea 
ce lipsea cel mai acut era, de 
fapt, inițiativa.

Marea afluență de partici
pant! și public la competițiile 
organizate In sectoarele 1, 3 
și 6 dovedește faptul că ten
tativa a reușit. Nu rămine 
decît ca ea să fie continuată 
perseverent, cu inteligență, 
spirit organizatoric ți metode 
cil mai atractive.

Floretistele românce,

de la Como (italia)

Festivalul primăverii
este 30 000 de specta
tori au urmărit cea 
de a treia ediție a

,,Festivalului primăverii", 
organizat de Comitetul 
U.T.C. al sectorului 3, du
minică, la Complexul spor-

tiv Metalul din Panteli- 
mon.

Aproape 2 000 de sportivi 
și-au disputat întîietatea la 
diferite discipline. Finalele 
la handbal, volei, fotbal, 
atletism și concursul tehni- 
co-aplieativ „Pentru pa
trie", au scos în evidență 
buna pregătire a unor e- 
chipe, cum ar fi cele de 
la Liceul 38, Electroapara- 
taj (handbal), Liceul 38, 
Mătasea populară (volei), 
Grupul școlar ,,23 August" 
(fotbal), Liceul „23 August"

(Continuare în pag. a 2-a)

Bulgaria, 
la volei feminin

La 25 și 26 mai reprezentativa femini
nă de volei a tării noastre va primi re
plica echipei Bulgariei. Revanșa se va 
disputa la 29 și 30 mai, la Varna.

Tradiționalul patrulater feminin de floretă 
România Franța — Italia — Ungaria, va 
avea loc anul acesta la Como, în ziua de 
22 mai. Lotul țării noastre este format din 
Ileana Drâmbă, Maria Vicol, Olga Szabo, Ana 
Pascu, Marina Filip și Suzana Ardeleanu. De
legația, condusă de antrenorul emerit Andrei 
Vîicea, părăsește Bucureștiul, pe calea aerului, 
în cursul zilei de astăzi.

Baschetul
feminin

Prima ediție reînvie!a „Ceferiadei** de. rugby
In patru meciuri Interna

ționale, comportări care dau

vor fl Insă, adversare mal

Școala profesională
din Brașov, învingătoare

Pe terenul Parcul copilu
lui s-au încheiat întrecerile 
din cadrul „Ceferiadei", com
petiție rugbystică destinata 
elevilor din școlile profesio
nale ale Departamentului căi
lor ferate, din Ministerul 
Transporturilor. Aflată la 
prima ei ediție, întrecerea
— inițiată de federația de 
specialitate și organizată de 
Departamentul căilor ferate
— a constituit un bun pri
lej de afirmare a unor auten
tice talente. în turneul final 
au intrat echipele 
profesionale din

București, Iași, Cluj, cîștigă- 
toarele celor patru serii pre
liminare. După partide viu 
disputate trofeul a revenit 
formației .din Brașov (antre
nori : Vasile Soporan și 
Arthur Haberman), care a 
obținut cîștig de cauză în 
toate cele trei meciuri sus
ținute : cu București 11—0, 
cu Iași 26—3, cu Cluj 3—0. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele din București 
și Iași.

i 'Ai ' ,

Fază de Ia unul din meciurile 
din cadrul turneului final. 

Foto: V. ONES A

școlilor 
Brașov,

NICOLAE TOKACEK 
coresp.

redutabilei deci atenție de 
acum înainte

Comentarîui în pag, a 2-a

In plină maturi
tate sportivă, Eca- 
terina Savu este 
una din componen
tele de bază ale re
prezentativei 
mâne.

ro-

REUNIUNEA SECRETARIATULUI
CUPEI BALCANICE” LA FOTBAL

Astăzi urmează să părăsească Capitala, secretarul general 
al Federației române de fotbal, Ion Alexandrescu, care va 
participa in zilele următoare la reuniunea Secretariatului 
permanent al „Cupei Balcanice", găzduită de Sofia.

Reuniunea din capitala Bulgariei va stabili datele defi
nitive ale „Cupei Balcanice" 1970, al cărui start este preco
nizat la 6 iunie.

par să 
trebuia, 
cialifate 
de putini ----- ,
aceeași cotă fierbinte, pasiunea pen
tru călărie, semnele unei renașteri 
viguroase, ale unei autentice relansări, 

lată, printre altele, argumentele aces 
tui început de sezon. Pariktipînd la 
recentele concursuri internaționale din 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria și Iugo
slavia, călăreții români au cucerit nu
meroase locuri I și alte premii Nu 
doar acest bilanț — onoranl dacă avem 
în vedere atît valoarea unora dintre 
adversari, cit și dificultatea tehnică o 
probelor cîștigate — invită, insă, la o 
privire optimistă spre acest sport a 
cărui afirmare și consacrare internațio
nală păreau nu de mult obiective 
abandonate.

Premii au mai fost cîștigate și altă
dată ; nu acesta este, deci, criteriul 
unic pentru a aprecia că echitația a 
început un proces de revitalrzare; Ne _ 
gîndirh la altceva și anume la faptul-’_ 
că marea majoritate a fI,x“‘:l— r 
laureați la cele patru concursuri hipice _ 
sînt tineri .«extrem de talentați, devotați 
sincer sportului pe care-l practică, 
nici și gata să facă totul pentru _ 
într-o zi, călăria să _fie din nou repre- 
Zi
Sa-bi deniiicz.c, m 0111711, Mvwuivi • •

campionatele lumii, acolo unde pol fi-p 
cucerite marile satisfacții sportive.

Așadar, alături de călăreții consa^ - 
erați, echitația se poate bizui astăzi ■ 
pe tineri performeri ca N. Vlad, Cornel I 
Ilin, Gh. Moișeanu, D. Velea, Simion 1 
Marian și alții, componenfi ai diferi
telor loturi reprezentative.

Este bine că nu mai există senatori 
de drept, că porțile loturilor nu se 1 
deschid cu greutatea și demobilizantele | 
ei implicații din anii trecuți.

Este bine că federația de specialitate 1 
a înțeles (după o amară experiență) I 
că nu este rolul ei să se învîrteâscă • 
fot timpul în jurul „celor 4' din echipa 1 
de obstacole și că, pe lingă buna re- | 
prezentare la concursurile-lanț de la 
Olsztyn, Leipzig, Aachen, Roma, Nissa I 
(uneori cu mici modificări de itinerar), | 
mai sînt multe alte lucruri de făcut.

Este bine că o serie de cluburi cu 
secții de călărie, cum sînt Steaua, 
Dinamo, Petrolul Ploiești, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M.S. lași și-au îndreptat atenta 
preocupare spre tineri cu talent și pa
siune pentru acest sport.

Este bine că antrenori pricepuți, foști 
sportivi de frunte (Gh. Ănlohi, D. Ve- 
licu, N. Marcoci, P. Andreianu, P. Roșea, 
Al. Purcherea, Al. Cormanenco) consi
deră că munca de depistare și pregă
tire a călăreților tineri, începînd cu 
copiii și juniorii, înseamnă mai mult 
decît o simplă obligație de serviciu 

lată de ce ne place să credem că, 
în mod real, s-au cîștigat poziții pre
țioase și în acest sport ai cărui con
ducători și suporteri devotați par mai 
deciși ca oricînd să-i redea —. și pe 
cit se poate să-i sporească — strălu
cirea de altădată. Totul este, acum, ca 
aceste poziții să fie păstrate și întărite, 
ca relansarea echitației să nu fie 
„stopată" tocmai la acest lăudabil în
ceput al ei cînd — o spunem pentru 
respectul adevărului — unele situații 
(numărul redus, la limita unei echipe, al 
călăreților fruntași specializați în pro
bele de dresaj) sînt încă departe de 
rezolvarea ideală. -

E, însă, abia începutul sezonului. Și 
al relansării...

L

I

Duminica, la Torreon
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călăreților I 
suri hipice I

I, dor- I 
-u ca, I

zentală la Jocurile Olimpice și In alta I 
să-si semneze, în sfîrșit, debutul la I
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Dan GARLEȘTEANU |

ROMANIA-LAGUNA 2
GUADALAJARA, 18 (prin 

telefon de la trimisul special 
al revistei FOTBAL, RADU 
URZICEANU) :

Duminică s-a jucat la Tor
reon meciul dintre echipa 
locală Laguna și selecționata 
de fotbal a României,. meci 
încheiat cu scorul de 2—1 
(0—1) în favoarea jucătorilor 
români.

Partida s a disputat pe sta
dionul Revolucion în fața a 
5 000 de spectatori, pe o căl
dură sufocantă. Fotbaliștii 
noștri s-au resimțit după vo-

iajul lung și din cauza căldu
rii astfel că, în prima repriză, 
au evoluat sub posibilități. 
In min. 10, la o lovitură de 
colț, Tibor Vig a deschis sco
rul, mareînd cu capul.

După pauză, în min. 47, la 
o minge lungă trimisă de 
Sătmăreanu, Tătaru II a re
stabilit echilibrul pe tabela 
de marcaj. Cinci minute mai 
tîrziu, la capătul unei acțiuni 
personale, Ghergheli a ridi
cat scorul la 2—1. Pină la 
sfîrșit, fotbaliștii români au 
păstrat inițiativa de partea

lor, dar n-au mai reușit să 
înscrie.

Iată echipa aliniată de An
gelo Niculescu : Răducanu — 
Sătmăreanu, Lupcscu, Dan, 
Delcanu (min. 46 Mocanul, 
Dinu, Radu Nunweiller (min. 
46 Ghergheli), Domide, Tă
taru II, Ncagu (min. 46 Tu- 
fan), Lucescu.

Ușor accidentat la piciorul 
drept (la un antrenament 
înainte de plecare), Dem- 
brovschi a rămas la Guada
lajara, antrenîndu-se totuși 
împreună cu ceilalți coechi-

1 (0-1)
pieri care n-au efectuat de
plasarea.

După meci, ziarul „El Oc
cidental" scria următoarele 8 
„S-a văzut clar că fotbaliștii 
români nu s-au întrebuințat. 
Duminică, ei s-au mulțumit 
doar să-și țină la respect 
adversarul, arătînd că scopul 
lui Angelo Niculescu n a fost 
altul decît să facă un antre
nament la ora la care se vor 
juca meciurile din turneul 
final".

Duminică fotbaliștii români 
vor susține d nonă partidă."

r >
1 ia 11 11 ! « H O*..
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Celebrul
* Comentând un anuar

Instructorul sportiv voluntar re
prezintă— sau ar trebui să repre
zinte — una din figurile proemi- 

rtflhte ale 'mișcării noastre de educa
ție fizică. în primul rind, pentru că 
estd voluntar.

Pentru a înțelege voluntariatul, se 
cuvine a fi înțeleasă o mentalitate și 
o educație făcută statornic in acest 
sens. Trebuie înțeles faptul că există 
lucruri care nu se pot plăti, că nu 
orice se poate vinde sau cumpăra, in 
profit sau în pierdere.

Aceasta devine posibil (deși nu prea 
curînd) numai intr-o societate nouă, 
cum este aceea a noastră, care a re
considerat și a reușit să dea conți
nutul adecvat unor noțiuni socotite, 
poate, desuete.

A face ceva de bună voie, din pa
siune, nu din interes, nu din constrin- 
gere, este intr-adevăr sublim. De aceea, 
un instructor sportiv voluntar — în 
adevăratul sens al cuvintuluî — ni 
se pare un prototip de puritate mo
rală.

Vremea nc-a furnizat destule exem
ple ale unor asemenea oameni, 
mult, ne aducem aminte cu 
ță de Gheorgbe Moceanu, 
rariu, Aurică Teodorescu 
Cărnii Morțun, dascăli fără 
dar cu inimă. Astăzi, ne 
admirația spre profesorul 
Sîrbu din București și Ion Șeitan, din 
Brașov, doi entuziaști fără leac, care 
se străduiesc (și reușesc) să mențină 
aprinsă flacăra pentru șah, infruntind 
condițiile precare, dezinteresul, iro
niile. Ne este vie imaginea unul in
structor, pare-mt-se din Giurgiu, care 
și-a transformat salonul casei inlr o 
sală de antrenament pentru box, a
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profesorului Fejer Acațiu, părintele 
turismului pe bicicletă pentru copii, 
căruia tiu de mult Pop Simion îi con
sacra un mare reportaj-eseu in „Scin- 
teia", a unui altuia, de prin părțile 
Alexandriei, care a dus în spate, ani 
și ani. o secție de ciclism. Faptul că 
nici măcar nu am reținut numele 
unora, foarte mulți, de altfel, arată 
cît dc anonimă este această muncă, 
pentru care ar merita să sc acorde 
titlul de noblețe.

Anuarul statistic 1969, întocmit de 
C.N.E.F.S., consemnează existența in 
întreaga țară a peste 19 000 de instruc
tori sportivi voluntari. Cifra este, de 
bună seamă, impresionantă, demon
strează că ideii i s-a acordat interes, 
că mișcarea noastră sportivă sc ba
zează pe un activ obștesc larg, po 
oameni care au primit carnetul de 
instructor după ce au parcurs cursu
rile unei școli și au trecut un 
men. Toate acestea sînt lucruri 
tive, absolut lăudabile.

Dar, un comentariu se cerc
făcut. Cum spuneam intr-un material 
trecut, sondajele efectuate pe teren 
(în județele Iași, Vaslui, Ialomița, 
Ilfov — de pildă) ne-au îndemnat să 
privim destul de circumspect cifrele 
raportate de organizațiile teritoriale. 
Am întîlnit oameni, și nu chiar pu
țini, care ia întrebarea noastră „Unde 
activați ca instructor sportiv volun
tar ?•“ și-au amintit abia atunci de un 
carnet aflat, undeva, intr-un sertar, 
și de un curs făcut cîndva, demult, 
tare demult. Nu activau nicăieri, 
figurau doar tn scripte, unde s-au 
găsit înregistrate 
decedate.

Se constata un

exa- 
pozi-

a fi

chiar și persoane...

mare decalaj între

sportul
acțiunea de formare a instructorilor 
sportivi voluntari și preocuparea pen
tru utilizarea lor. După cum ne spu
nea un activist al C.M.E.F.S.-Bucu- 
rești (a cărui competență și seriozi
tate nu pot fi puse Ia îndoială), în 
statistici figurează numeric TOȚI in
structorii înregistrați de Ia organiza
rea cursurilor de acest fel. Și sînt de 
atunci vreo 20 de 
mai bine !

Foarte sporadice 
reîmprospătare și 
noștințelor, teoretice și practice, ale 
instructorilor voluntari, racordarea lor 
cu cercetările și descoperirile cele mai 
recente ale științei sportive.

De aceea, rezultatele obținute — 
comparate cu cifrele comunicate — 
sint contradictorii. Județul Ialomița, 
spre exemplu, are înregistrați 1429 de 
instructori (!), aflîndu-se pe locul 
după municipiul București (1662) 
Galați, in schimb, figurează doar 
Și totuși. în privința aportului pe 
Gaiațiul și Ialomița ii aduc Ia îmbo
gățirea patrimoniului de performanță 
al sportului românesc nu se pot face 
comparații. Ceva este, deci, in nere
gulă. Aradul are 108 instructori spor
tivi voluntari (ultimul dintre județe '.), 
iar vecinul său, Timișul — 922, Clujul — 
1068, Brăila — 116. Sint niște dife
rențe prea bătătoare la ochi in anua
rul statistic, ceea ce ne îndeamnă să 
presupunem, fără a face cuiva proces 
de intenție, că au fost comunicate 
multe cifre umflate, cum se intimplă 
des în acțiuni care nu pot fi contro
late riguros.

Existența instructorului sportiv vo
luntar este, fără îndoială, un lucru 
real. Ca și munca lui, de altfel. Să 
încercăm, pe viitor, că această reali
tate să fie riguros... reală, 
altfel ne vom hrăni doar 
fadă a cifrelor...

ani, dacă nu chiar

sini inițiativele de 
îmbogățire a cu-
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Baschetul feminin reînvie!
insă, adversare mai redutabile; deci atenție de acum
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în decurs de nouă zile, re
prezentativa feminină de bas
chet a României a susținut 
patru întîlniri internaționale, 
obținînd tot atîtea succese, 
ceea ce, după cit ne amintim, 
nu s-a mai petrecut de mul
tă vreme. Și, dacă adversa
rele întîlnite în meciurile^ ofi
ciale de vineri și sîmbătă, în 
cadrul turneului de califi
care pentru campionatul eu
ropean nu reprezentau valori 
deosebite, baschetbalistele din 
R. D. Germană, cu care spor
tivele noastre au jucat ami
cal, se bucură de un. frumos 
prestigiu. Deci patru succese 
întregite de calificarea echi
pei noastre pentru confrun
tarea din luna septembrie, din 
Olanda. Faptul este îmbucu
rător, cu atît mai mult cu 
cît performanțele au fost rea
lizate după o inactivitate in
ternațională de opt luni și 
cu un lot descompletat din 
cauza unor indisponibilități 
motivate (în partidele cu 
R.D.G. nu au evoluat Anca 
Racovită, Margareta Pruncu. 
Bogdana Diaconescu. Suzana 
Szabâdos, Floarea Trandafir 
și Ileana Ghiță-Gugiu — acci
dentate sau aflate în exame
ne, iar în cele cu Suedia și 
Austria, Racoviță, Diaconescu, 
Szabados și Trandafir, din a- 
celeași motive). în aceste în- 
tîlniri, am avut prilejul să 
le revedem pe Cornelia Ta- 
flan și Ecaterina Savu jucînd

SPORTUL DE
(Urmare din pag. 1)

(concursul tehnico-aplioativ) 
etc. La cros, au terminat în
vingători Mioara Pietraru (Li- 

• cetii 2) la fete și Alexandru 
:Popa (Liceul 8) la băieți.

Punctul de atracție al pro
gramului l-a constituit întîlni- 
tea de fotbal fete dintre echi
pele întreprinderilor F.R.B. și 

-Progresul. De data aceasta 
Victoria a revenit fotbalistelor 
de la Progresul, cu scorul de 

: 1—0, prin golul înscris de 
Viorica Ene, dintr-o lovitură 
de la 11 m.

Câștigătorilor le-au fost ofe
rite cupe, medalii, diplome, 
precum și premii în materiale 
sportive.

De Un frumos succes s-au 
bucurat și demonstrațiile unor 
sportivi fruntași ai clubului 
Metalul, executate în cursul 
■dimineții. Au evoluat boxeri, 
luptători, halterofili, tineri ju
doka de la Asociația sportivă

' După-ămiază, în câdrul pro- 
granțului culturali pe estrade
le amenajate a fost rîndul ®r- 
Uștitor- să-și arate măiestria.

D; DUMITRESCU, coresp.

Duminică sportivă
A școlărească

Duminică, elevii Liceului 
„Georgd Călinescu" din Capi
tală au fost autorii unei reu
nite acțiuni sportive de masă. 
Pe frumoasele lor terenuri de 
sport (rod al efo.uîui colectiv, 
al școlarilor care învață aici, 
al profesorilor și părinților și- 
au. dat întîlnire formațiile de 
volei, baschet, handbal și fot
bal, atleții și gimnastele.

★
La festivitatea de deschidere 

a acestei duminici sportive, 
prof, Ana Cosmuță, directoa
rea liceului și președinte de 
onoare al asociației sportive, 
a> scos în relief importanța 
creării noii asociații, ca mo
dalitate de a organiza mai 
bine activitatea sportivă, de 
cuprindere a tuturor elevilor 
în practicarea organizată a 
exercițiului fizic.

Au urmat întrecerile pro- 
priu-zise. Ele au fost urmărite 

i de sute de elevi, și eleve, care 
și-au încurajat colegii, cole- 

: gele, echipele favorite. în 
: competiția de volei — un tur-

I

%

neu cu cite 4 echipe de bă
ieți și. fete — s-au evidențiat 
reprezentativele claselor a 
X-a. La baschet, turneul a 
scos în relief buna pregătire 
a elevilor din clasa a Xl-a și 
a elevilor din clasa a X-a. La 
handbal, cîștigătoare au fost 
formațiile claselor a Xl-a (bă
ieți) și a Xll-a (fete). Compe
tiția de fotbal s-a încheiat cu 
succesul — meritat — al ele
vilor din cl. a Xl-a. La mini- 
Cotbal, finala pe sectorul 6 
a pus față în față echipele Li
ceului „George Călinescu" și 
Școlii generale nr. 124. După 
un meci foarte disputat, micii 
fotbaliști ai liceului au termi
nat victorioși cu scorul de 
5—0.

De mult succes s-au bucurat 
și alergările în saci (cîștigă- 
tor, elevul Petre Vlăduță din 
cl. a Il-a B) precum și de
monstrația de gimnastică mo
dernă a reprezentativei liceu
lui.

Și un amănunt inedit: a fost 
organizat și un concurs ad-hoc 
de desene cu tema „Ce v-a 
plăcut mai mult din întreceri
le sportive pe care le-ați ur
mărit ?" Pe locul I s-a clasat 
elevul Daniel Pohăianu din 
cl. a II-a B.

★
în. totul, o duminică spor

tivă reușită, care a demons
trat că asemenea acțiuni sînt 
mult apreciate de elevi, dacă 
sînt organizate temeinic, dacă 
sprijinul conducerii școlii, al 
organizațiilor U.T.C, și de 
pionieri, al profesorilor se face 
simțit. Așa cum s-a întîmplat 
duminică dimineața la Liceul 
„George Călinescu"...

O DEMONSTRAȚIE

A MĂIESTRIEI SPORTIVE
IN DEVENIRE

Stadionul Tineretului din 
Capitală a cunoscut duminică 
dimineața o animație neobiș
nuită, o afluență — îndeosebi 
— de copii și tineri cum — 
din păcate — mai rar ne este 
dat să remarcăm.

Unii dintre ei au venit a- 
colo, este adevărat, numai în 
postura de spectatori ai der- 
byurilor etapei din campiona
tele de handbal (masculin și, 
mai ales, feminin), sau ai spec
taculoaselor confruntări din

MASA |
turneul final al competiției 
rugbyștilor juniori, ceea ce 
nu-i de loc rău, deoarece au 
beneficiat oricum de atribu
tele cîtorva ore de relaxare 
în aer liber.

Cei mai mulți, însă, au a- 
vut ei înșiși rolul de parti
cipant! activi la manifestări
le diverse care s-au desfășu
rat pe toate cîmpurile de joc 
ale stadionului și, în. primul 
rînd, la frumoasa serbare or
ganizată de Școala sportivă 
nr. 1 din Capitală, cu spriji
nul Comitetului de părinți.

Am asistat și noi la aceas
tă serbare — o adevărată ex
plozie de tinerețe, o demon
strație spectaculoasă a mă
iestriei sportive în devenire.

Programul serbării a foSt 
deschis printr-o defilare a ce
lor 13 secții existente în ca
drul acestei școli sportive. A 
urmat o festivitate în 
cadrul căreia directorul șco-

I
I
I

La lupte libere—divizia A

aproape de forma maximă, 
punîndu-și în valoare expe
riența lor, pe Margareta Prun- - 
cu într-o revenire promiță
toare, pe Gabriela Nicola (o 
adevărată revelație, un nou 
produs excelent al „pepinie
rei" clubului Rapid), Ileana 
Ghiță-Gugiu și Gabriela Cio
can aducînd prospețimea ne
cesară lotului nostru feminin. 
O surpriză plăcută a fost 
Ileana Chiraleu, care, după 
ani de zile de activitate dusă 
cu pasiune, și-a văzut împli
nit visul de a reprezenta țara 
într-o întrecere internaționa
lă. Octavia Bițu, după o pe
rioadă îndelungată de pauză 
forțată de accidentele repeta
te, nu a strălucit, dar ne-a 
dat speranțe că printr-o mun
că serioasă poate redeveni pi
votul de bază al reprezenta
tivei Celelalte jucătoare care 
au evoluat în meciurile dc la 
Oradea (Ildiko Sipos, Ana 
Deak, Ileana Ghiță și Ana 
Popov) au arătat o valoare 
mai modestă, dar de fapt a- 
cest lucru îngrijorează mai 
puțin deoarece locul lor va 
fi luat de Suzana Szabados, 
Bogdana Diaconescu și Floa
rea Trandafir, îndată ce vor 
putea participa la antrena
mente.

Pe lîngă comportarea indi
viduală bună a majorității 
componentelor echipei națio
nale, vom sublinia varietatea 
mijloacelor tactice folosite 
pentru obținerea succeselor. 
In apărare au fost utilizate, 
în funcție de necesități, sis
temele om la om, cu varianta 
atît de eficace a presingului, 
și zona, iar în atac acțiunile 
poziționale au alternat cu 
mult succes cu contraatacu
rile. Se pare că, în momentul

antrenorul 
a reușit să

Grigore 
pună pe

de față, 
Costesou 
picioare (în duda unor greu
tăți obiective și subiective 
despre care ziarul nostru a 
scris la timpul potrivit) un 
lot care oferă speranțe într-o 
comportare bună la campio
natul european.

Desigur, în această apre
ciere optimistă nu se poate 
să nu se țină seama că mai 
sînt destul de multe de fă
cut pentru a avea certitudi
nea unui rezultat onorabil în 
compania fruntașelor basche
tului european. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît, față de 
ediția trecută a competiției; 
valoarea multor reprezentati
ve (ale Franței și Italiei, de 
pildă) a crescut considerabil 
și că, de fapt, în afara echi
pelor U.R.S.S. și Cehoslova
ciei, evident superioare celor
lalte, majoritatea selecționate
lor vor lupta cu șanse apro
piate pentru locurile de frun
te. Iată de ce considerăm că 
victoriile trebuie să consti
tuie, pe lîngă motiv de bucu
rie, și o ocazie de a recapi
tula ce s-a făcut pînă acum 
și, mai ales, de a se vedea 
ce trebuie făcut pînă în luna 
septembrie. Completarea lotu
lui cu cele mai bune jucă
toare (prin recuperarea cît 
mai rapidă a actualelor bas
chetbaliste indisponibile), fi
nisarea pregătirii la anumite 
capitole ale tehnicii (precizia 
aruncării la coș, de pildă) și 
tacticii (atacul împotriva zo
nei constituie încă o proble
mă) sînt doar cîteva din pro
blemele care stau în fața e- 
chipei noastre naționale.

D. STANCULESCU

și Steagul roșu au dominat
ultima etapă a turului Optimism după

< J . •_______B.S__S___ ii„triunghiular"a venit la gală după cecareSala Giulești a găzduit întrece
rile grupei a II-a, la care s-au 
întrecut echipele Nicolina Iași, 

I A.S.M.T. Lugoj și Rapid. Cea de 
a patra formație, Mureșul Tg. 

1 Mureș nu a putut participa din 
motive obiective. Luptătorii rapi- 
diști au cîștigat ambele întîlniri, 

I mai ușor chiar decît se așteptau : 
20—12 CU A.S.M.T. Lugoj Șl 26,5 
—5,5 cu Nicolina lași. De la bucu- 
reșteni. o frumoasă Impresie au 
lăsat V. Albu (cîștlgător la tuș în 
meciurile cu V. Bîtă — Nicolina 
și P. Venter — A.S.M.T.), M. Ol- 

i teanu și N. Bâdulescu, ambii cu 
| cîte două victorii. în general, ele

vii antrenorului V. Pătrașcu au 
i abordat partidele cu mult curaj, 

au folosit o gamă variată de pro- 
| cedee tehnice și au avut o bună 

orientare tactică atît în confrun- 
I tarea cu A.S.M.T. cît și în cea 

cu Nicolina. O remarcă pentru 
| reprezentantul Rapidului, greul 

Al. Chircă, deși a susținut un 
i singur meci ,(.Nj.coy.na. n-a pre

zentat eohQUreht -lft iH-îOo- kg), in 
[ compania lugojeanului Blaga pe 

care l-a întrecut |ă punetOf: în- 
tr-uh tnecl epuizant șl după ce 
adversarul său i-a opus o rezis- 

î tenja viguroasă tot timpul cfelor 
9 minute.

I Lugojenii, care au învins pe 
ieșeni cu 24—12, au avut în Gh.

I Peter, P. Cheicea $1 Lazăr Rădoi 
cei mai eficace concurenți, toți

I trei cîștigînd de o manieră cate
gorică meciurile susținute.

I Despre ultima clasată în această 
reuniune, Nicolina Iași, trebuie să 

| spunem că ea, deocamdată. nu 
poate face față cerințelor diviziei 

I A. Componenții ei, majoritatea 
tineri (vîrsta medie a echipei este 
de 18,5 ani), nu au încă pregăti
rea necesară unor întreceri de 

1 anvergură, cum sînt cele din divi- 
zia A, competiție în care evo- 

| luează pentru prima oară luptă
torii de la Nicolina. într-o serie 
de meciuri ei au fost deficitari 
la pregătirea fizică, în ultimele 

; minute n-au mai avut suflul ne
cesar finișului. Din această cauză 
unii dintre ei au pierdut în cîteva 
secunde avantajul de puncte ob
ținut în două reprize și apoi 
chiar partida. Așa au fost în
vinși, de pildă, M. Chelaru și Gh.

| Josan (ambii tuș min. 9). Un 
singur luptător ne-a plăcut in 

Imod deosebit din glrnitura ieșea
nă, și anume, D. Coman, cîștigă- 
tor în cfele două meciuri. Acest 
mini-luptător (cat. 48 kg) a sus- 

I ținut o partidă foarte frumoasă
cu rapldistul Gh. ștefan, pe care 
l-a întrecut cu un punctaj sever: 
15—6. C. Bratu, de la Nicolina 

|(cat. 90 kg) a fost victima antre
norului său (T. Popescu), care în 
timpul cît el se afla pe patrula
terul de concurs, a început să-1 
apostrofeze pe arbitru (Gh. Ama- 
riel — Medgidia) și acesta, con
form regulamentului, i-a dat 
vertismentul și 
pierdut meciul 
taj : 10—11).

I
I
I
I
I
I

Iii, Vațentin Dăscălescu, a . 
împărțit prețnii elevilor celor I 
mai merituoși la învățătură ■

Iși Sport, Printre cei premiați 
se’ află componentele echipei 
de volei â școlii, echipă care 
a cucerit de curînd — la Si
biu — titlul de campioană 
republicană școlară și de ju
niori, cele ale echipajelor de 
canotaj academic, de aseme
nea campioane republicane de 
juniori, scrimerele Elisabeta 
Doară și Viorica Dragă, mem
bre ale lotului național de 
juniori,
Hutzu și Camelia Vijeu, gim
nasta Cristina Georgescu și 
alții.

Elevii școlii au efectuat, a- 
poi, o serie de demonstrații 
mult aplaudate de public, la 
gimnastică sportivă (sub în
drumarea prof. V. Chiorean), 
gimnastică modernă (prof. M. 
Nicolaescu), ciclism (prof. C. 
Baciu), scrimă (prof E. Be- 
jan și C. Pelmuș), judo (prob 
I. Bărbuță), volei (prof. P. 
Brașoveanu), handbal (prof. 
I. Căliman) și baschet (prof. 
Stela Rusu).

Desfășurată pe parcursul a 
peste două ore, serbarea a 
constituit o expresie grăitoa
re a fructuoasei activități ce 
se depune în. cadrul Școlii 
sportive nr. 1 din Capitală.

0 
bună parte din noapte â petre
cut-o Ia un restaurant, fiind 
foarte... obosit ! Rezultate : Steaua 
cu Dunărea Galați 17—15, cu To- 
mtstex Constanța 18—10, Dunărea 
cu Tomlstex 20—12.

T. SIRIOPOL ȘI
ST. CONSTANtlNESCU coresp.

PROGRESUL ÎNVINGĂTOARE 
LA TIMIȘOARA

Bucureștenii au clștigat ambele 
partide : 24,5—9,5 cu C.F.R. Timi
șoara ți 20—16 cu Progresul Brăi
la. Ceferiștii timișoreni i-au în
trecut pe brăileni cu scorul de 
21—11. A lipsit de la reuniune, din 
cauză de forță majoră, echipa 
Olimpia Satu Mare.

Printre cei evidențiați, pentru 
frumoasele meciuri susținute, s-au 
numărat Cernâu (Timișoara) și 
Scînteie (București). Arbitrii M. 
Demetrovlci (Timișoara) și A. 
Hirschmann (Lugoj) au condus 
unele meciuri cu scăpări.

ȘT. MARTON-coresp.
■ ■

STEAGUL ROȘtT BRAȘOV — 
IN MARE FORMA

înotătoarele Anca

I
I
I
I 
I
I
II
I
I
I

suuiuve nr. i am capitala, a 
stimulată, printre altele, și de I 
colaborarea rodnică dintre ca- ■

1drele didactice și conducerea 
școlii pe de o parte, și comi
tetul de părinți, pe de alta.

I. MITROFAN I

a- 
astfel ieșeanul a 
la limită (pune-

T. RABȘAN

O REUNIUNE PLICTISITOARE

I
I

fost 
cîș- 
în- 
cu

STRlNGERII DE FONDURI i
(Urmare din pag. 1)

; al sindicatelor și Corni- 
municipal U.T.C. Bucu- 
organizează, joi 21 mâi, 

Stadionul Republicii, o

cipal 
tetul 
rești 
pe l . ___ ,

F, mare manifestație sportivă, 
pe al cărei program figu-_ 
rează un meci ile fotbal fe
minin (Confecția — F.R.B.), 

. o intîinire fotbalistică de 
olds-boys (Rapid — Progre- 

ț sul), întreceri atletice, de
monstrații de gimnastică 

.,, acrobatică, precum și un al 
treilea joc de fotbal, în care 
se intilnesc primele forma- 

•—Ții ale cluburilor Steaua șl 
Dinamo București.

Biroul F. R. Box a hotărit

ca încasările ce se vor rea
liza la intilnirea de box, de 
la 11 iunie, dintre reprezen
tativele României ți Ghanei, 
să fie donate sinisiraților. In 
același 
Galați, 
niune 
căreia 
campionatului republican pe 
echipe, va 
lecționatei 
Aflăm, de 
versitatea 
telegramă 
de fotbal,
să întilnească in Ziua de 27 
mai o echipă bucureșteană 
de fotbal, încasările urmind 
să aibă aceeași destinație.

scop, Ia 29 mai, la 
va avea loc o reu- 

pugilistică, în cadrul
Steaua, cîștigătoarca

primi replica se- 
orașului Galați, 

asemenea, că Uni- 
Cluj » trimis o 
Federației române 

arătînd că vrea

ARADUL REZISTA EROIC
In cursul nopții de 17 spre 

. 18 mai s-au semnalat, prin 
digurile ridicate in perimetrul 
municipiului Arad, infiltrații 
alarmante. Un mare pericol 

;se află la porțile acestui oraș, 
intrucit furia apelor Mureșu
lui a întrecut cu mult cota 

« maximă prevăzută. Cu parti- 
• ciparea directă a întregului 

oraș, a unor efective nume- 
, roase de militari, a gărzilor 
' patriotice, digul înălțat pînă 

la peste 8 metri încearcă să 
■ facă față Mureșului ce îșl ur- 
; mează cursul spre Tisa, învol

burat la o înălțime de 7 me- 
. țri. Pînă la ora transmisiei 
.noastre telefonice (ieri, ora 15

— n. red.) infiltrațiile au fost 
stăvilite, pentru că au apărut 
imediat forțele umane și mate
riale apte să facă față acestor 
situații periculoase. Practic, se 
poate spune că digul ridicat 
prin eforturi supraomenești de 
întreaga populație a orașului, 
este dublat de un zid uman 
a cărui trăinicie se dovedește 
ceas de ceas, minut de minut.

într-o continuă alertă, oa
meni cu lopeți, cu tărgi, eli
coptere care patrulează de-a 
lungul cursului Mureșului, ca
mioane și bărci amfibii pline 
cu materiale gata să stăvilească 
eventualele fisuri — iată o

imagine fidelă a orașului de 
pe Mureș la ora acestor mari 
Încercări. Parcurile, frumoasele 
parcuri de pe malurile Mure
șului, mindria orașului Arad, 
au fost acum sacrificate în 
numele apărării nemijlocite a 
orașului. Excavatoarele mușcă 
din pămîntul menit să mai 
înalțe cu zeci de centimetri 
digul. $i Aradul rezistă eroic 
în fața apelor ce cresc.

Nu cred că e cazul să mai 
subliniez, în mod deosebit, 
aportul sportivilor la întreaga 
activitate laborioasă, adeseori 
eroică (cine mai știe cît șl 
unde a dormit în aceste 
nopți ?), ce se desfășoară în 
aceste zile în orașul nostru. 
Am văzut ieri cum un grup de 
sportivi de la baza Voința, ce 
fusese inlindată, s-a 
imediat peste dig și 
cu cele trebuincioase 
tribuit Ia înălțarea 
pentru ca apele să 
înainteze.

Sub îndrumarea directă a 
comandamentului de partid și 
de stat județean, oamenii lup
tă cu luciditate împotriva sti
hiilor naturii. Megafoanele in
stalate în oraș transmit în per
manență comunicate, iar zia
rul județean a apărut ieri sea
ră într-o ediție specială, mo- 
billzînd întreaga suflare a Ara
dului la apărarea avutului ob
ștesc, a vieții și bunurilor ce
tățenilor. Vor mai fi zile grele, 
apele Mureșului n-au scăzut 
încă, dar aci, la Arad, se face 
tot ce ne stă în putință pen
tru ca pierderile să fîe mini-

refugiat 
înarmați 
au con- 
barlerel 
nu mai

me.
GH. NICOLAIȚA

corespondent

i
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Reuniunea de la Brașov a 
dominată de stegari, care au 
tlgat la scor toate cele trei 
tîlnirl : Steagul roșu Brașov 
Dinamo București 89—3, ctl Lem
narul Odorheiul Secuiesc “
cu Metalul Tirgoviște 27—5; 
namo cu Metalul 19,5—12,5, 
Lemnarul 26—14; Metalul cu Lem
narul 18—10.

T. MANIU-coresp.

29—3,
Di- 
cu

Așadar, bilanț pozitiv după 
concursul triunghiular de scri
mă de la București : locul I 
la floretă bărbați și femei, 
locul II la spadă — în toate 
probele atît la echipe cît și 
la individuale. Este un bilanț 
generator de optimism, care 
menține pregnant în atenție, 
scrima românească de perfor
manță.

Floretiștii au confirmat ma
rele lor succes de la Beziers, 
unde s-au clasat pentru a 3-a 
oară consecutiv pe locul I, 
întrecînd din nou echipa Ita
liei, de data aceasta la un 
scor și mai sever (11—5) și 
dispunînd de 4-ul Poloniei, si
tuat pe Jocul 2 la ultima edi
ție a C.M. din Cuba. Trăgă
torii de la ’această probă s-au 
repetat la individuate, cîști- 
gind turneul final prin Iuliu 
Falb, de o manieră categorică.

Subliniind succesul echipei 
și al Iui Falb personal (foar
te mult schimbat în bine, mal 
ales ca concepție și ca dozare 
a efortului), nu trebuie scă
pată din vedere necesitatea 
reintegrării în lot a valorosului 
floretist care este Tănase Mu-

reșanu. Turneul individual a 
relevat infinitele sale posibi
lități, faptul că a rămas un 
trăgător de bază, un pion de 
nădejde al floretei. Este de 
dorit să se stabilească,

In „Cupa Olimpia"
2?^ Nume noi pe tabelul

celor mai bune rezultate

La Galați s-au lntilnit forma
țiile Dunărea din localitate, Steaua 
șl TomistCx Constanta — a . lipsit 
fortuit C.S.M. Cluj. Reuniunea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de plictiseală, meciurile fiind de 
slab nivel tehnic. Arbitrii au fost 
nevoiți să dicteze multe decizii 
de descalificare a concurenților 
pentru luptă pasivă. Printre 
descalificați se numără șl 
fruntași ai luptelor libere, 
Poaleluhgi (Dunărea) și I. Chfrilă 
(Steaua). O „mențiune" pentru 
arbitrul V. Popescu (Urziceni)

cel 
doi 
p.

Peste 2po de sportivi din 16 
secții din București și din 
țară au luat startul la com
petiția de tir dotată cu „Cupa 
Olimpia". O serie de trăgă
tori și-au ameliorat recordu
rile personale (cu precădere 
juniorii). Dintre aceștia me
rită a fi evidențiați, în mod 
special, Melania Petrescu (Di
namo), Ion Corneliu (Steaua) 
și Eugen Satala (Viitorul Foc
șani).

Rezultate: armă liberă ca. 
librti redus, culcat 
niori: 1. Vasilescu (Olimpia) 
594 ‘
592 
591 
maș 
(396—353—390),
1 138 p 
Coldea 
380).
60 f 
siliu 
toria
3. Doina Cîșlaru 
Iași) 574 p. Armă standard

6(/ f se-

___ ___ ___  _________ cît 
mai repede, acel modus vivendi 
între Murcșanu și lot. Să fie 
lăsate la o parte toate intere
sele înguste, unele 
de vederi, să existe 
pare, 1N PRIMUL 
pentru creșterea prestigiului 
național. Numai unind toate 
forțele, toate energiile se poa
te realiza un asemenea obiec
tiv important.

Teama floretistelor noastre 
manifestată înaintea meciu
lui cit echipa Poloniei (care 

,a venit la București cu ace
lași lot aTlnlpt Și la mondiale, 
a’dieă' cel' mai valoros) s-a 
dovedit a fi cu totul neînte
meiată : 4-ul României, cam
pion mondial, a evoluat fără 
greșeală, reușind să înregistre
ze o victorie facilă, la un 
scor ele proporții, care scoate 
în relief excelenta pregătire 
pe care antrenorii Andrei Vil- 
cea și Iosif Zilahi au asigu
rat-o lotului. Succesul de la 
triunghiular al floretistelor 
noastre reprezintă o garanție 
că și la Como, începînd de 
vineri, echipa României se va 
prezenta în plenitudinea for
țelor. Ea este capabilă să ter
mine neînvinsă turneul patru
later. Iar componentele echi
pei, și în special Ileana Drâm- 
bă, Maria Vicol, Olga Szabo 
și Ana Pascu, se anunță con
curente cu mari șanse și în 
continuare, la trofeul dotat cu 
„Floreta de argint".

Am lăsat la urmă pe spada
sini, deși ar fi trebuit să în
cepem cu ei acest comentariu. 
Performanța lor — dată fiind 
compania valoroasă în 
s-au aflat — este mai mult 
decît meritorie. 11—5 cu Ita
lia și 9—7 cu Polonia (îndeo
sebi) reprezintă rezultate <1e 
valoare deosebită. Dacă ele 
s-ar repeta în septembrie la 
C.M. (șl am dori din toată 
inima acest lucru), spadasinii 
României 
competiția undeva între pri
mele 5, 6 echipe din Iutile. 
Avem băieți talentați, capa
bili să contribuie la relansa
rea spadei, în frunte cu Pon- 
graț, Scpeșiu, Al. Istrate, Ior- 
gu, Cerea, Podeanu, Diițu, Bă
răgan, Bălan. Federația, la 
rîndu-i a găsit un trio ideal 
de antrenori, Stelian —- Ghihi- 
pușan — Ghinju, specialiști 
tineri, animați să muncească 
cu sîrg, să imprime trăgători
lor pasiune pentru o conti
nuă autodepășire. Cu alte cu
vinte, ne aflăm pe un drum 
bun !

deosebiri 
prcqjcu- 
RÎNI),

3X20 f senioare : 1. Melania 
PetreScu 571 p, 2. Aritina Bi- 
țică (C.P.M.B.) 559 p, 3. Ana 
Goreti (Olimpia) 556 p; ju
niori : 1. Codreanu (Steaua)
554 p, 2. Satala 554 p, ‘ 
Safta (C.F.R. Arad) 547 
Pistol viteză 60 f seniori: 
Maghiar (Dinamo) 583 p, 
Dumitru (Steaua) 581 p, 
Țapu (Olimpia) 581 p: ju
niori : 1. Corneliu 580 p, 2. 
Stan (Steaua) 573 p, 3. Neac- 
șu (Dinamo) 570 
ber 60 f seniori: 
550 p (25X10), 
(Steaua) 550 p
Giușcă (I.E.F.S.) 549 p.

Paralel cu „Cupa Olimpia" 
se desfășoară și intilnirea bi
la.enală intercluburi dintre 
Olimpia București și Ujpest 
Dozsa Budapesta. Sportivii 
maghiari conduc cu scorul de 
10—5.

Concursul continuă astăzi 
pe poligonul Tunari, înce- 
pînd de la ora 9.

P. GORETI — antrenor

care

3. 
P-
1.
2.
3.

ar putea încheia

p. Pistol li-
1. Dumitriu

2. Teodor 
(23X10), 3.(Steaua) 

(Metalul) 
1. Ta-

2. Coldea
3. Rotaru 
trei poziții:

(C.F.R. Arad) 1 139 p
2. Vasilescu 

(397—363—378), 3.
1 137 p (393—364— 

Armă standard culcat 
junioare : 1. Marina Va- 
(Dinamo) 581 p. 2. Vic- 
Savovici (Dinamo) 578 p, 

(Nicolina

P, 
P, 
p;

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

PE PISTELE DE VITEZA ALE SNAGOVULUI
două săplămini în urmă, 
dificilul examen al pro- 
de fond, consemnam cî- 
îmbucurătoare certitu-

Cu 
după 
belor 
teva 
dini de început de sezon, dar
— după opinia noastră — du
rabile pînă la confruntarea 
mondială de pe apele lacului 
Bagsvaerd. După cursele de 
viteză — desfășurate sîmbătă 
și duminică în cadrul „Cupei 
Dinamo" — se cuvine să adău
găm alte cîteva concluzii, de 
fapt mai 
rabilitate 
viitoarele 
lejui infirmări de fond).

multe, aceeași du- 
(greu de crezut că 
competiții vor prl-

„Cupa Dinam/'" s-a dorit 
a fi, în acest an, o primă ve
rificare de amploare a specia
liștilor probelor de viteză, un 
„test" înaintea primelor regate 
internaționale ale sezonului 
(Franța și Bulgaria), o încer
care de conturare a unor echi
paje pentru C.M.

Din toate punctele 
dere, obiectivele au 
tinse, spre satisfacția 
rilor și, bineînțeles, i 
vilor.

RADU HUȚAN, antrenor 
emerit, coordonatorul colecti
vului de tehnicieni care pre
gătesc lotul național : „Sînt 
foarte mulțumit de desfășura
rea concursului. Toți sportivii, 
spre care ne îndreptăm spe
ranțele intr-o comportare pre-

; de ve- 
fost a- 

antreno- 
a sporti-

■ ■■
stigioasă în acest sezon, au 
corespuns integral, confirmin- 
du-și, în unele cazuri strălu
cit, valoarea. îmi este greu să 
fac, în acest context, diferen
țieri, dar mă bucură, în spe- 

evoluțiile lui Verncscu, 
L, I’atzaichin, ~ 

Dumitru, 
Rujan, Țurcaș, 

H. Ivanov,

cial, i 
Sclotnic, 
Viorica 
Serghei, 
cob, Roșe», . ____ , _
Conțolenco — toți „puncte" im
portante în planurile noastre 
pentru „ mondiale".

NICOLAE NAVASART, an
trenor emerit : „A fost un 
concurs foarte frumos și cu 

realist 
optimism. Mă refer, în primul 
rind, Ia asaltul curajos și de 
valoare incontestabilă pe care, 
in multe 
printre ei 
dat pentru __ _
cauză in fața componenților 
lotului național. Indiferent de 
rezultatele de _ *
că trebuie să fim satisfăcuți 
de faptul că în urma caiaciști- 
lor șl canoiștilor din prima 
garnitură vin mulți alți spor
tivi de valori apropiate”.

Favorițli, cu mici excepții, 
au clștigat, stabilind o utilă 
ierarhie de moment (cores
punzătoare etapei actuale de 
pregătiri) în probele de vite
ză. Aurel Vemescu a clștigat 
clar întrecerea cu specialiștii 
probei de 500 m și împreună

Covaliov, 
Valentina

Ia- 
A.

suficiente motive de

probe, „secunzii”, 
mulți tineri, l-au 
a obține cișlig de

moment, cred

cu Sclotnic a alcătuit cel mai 
bun „dublu” pe această dis
tanță. Deplină satisfacție a dat 
și Â. Sclotnic la K 1 — 1 000 m, 
echipajul H. Ivanov — A. 
Conțoleneo la K2 - 1 000 m, 
cel de K4 — 1 000 m în for
mula, oarecum inedită : Ru
jan, Țurcaș, Iacob, Roșea. To
tul conform așteptărilor și în 
cursele feminine in care Vio
rica Dumitru și Valentina 
Serghei continuă să domine 
(Hilde Lauer a concurat nu
mai la simplu și nu în pleni
tudinea forțelor sale) plutonul 
caiacistelor noastre, mareînd 
un evident progres și o vizibi
lă dorință de afirmare inter
națională.

La rîndul lor, canoiștii, mai 
ales cei candidați 
în echipa pentru 
de la Bagsvaerd, 
de o manieră care 
deplin aprecierile
cu care sînt acreditați. I. Pat- 
zaichin a învins, în finiș, la 
C 1 — 500 m, C. Manea — 
V. Calabiciov au clștigat aproa
pe fără emoții proba de du
blu, A. Butelchin — poate 
surprinzător — a rezolvat de 
data aceasta In favoarea lui 
duelul cu favoritul cursei de 
C1 — 1000 m, G. Danielov, 
■iar Patzaichin și Covaliov și-au 
adjudecat, fără drept de apel, 
în fața unor adversari redu-

la un loc 
întrecerile 

au evoluat 
justifică pe 
și șansele

tabili, victoria in cursa de 
dublu pe aceeași distanță.

A fost o competiție domina
tă, firesc, de componenții lo
tului care se pregătește pen
tru campionatele mondiale. 
Cronica „Cupei Dinamo" ar 
fi, însă, incompletă dacă nu 
am aminti — fie chiar sumar 
— și de reconfortanta evolu
ție a sportivilor din mal mul
te cluburi bucureștene sau din 
provincie. In. multe cazuri, 
simpla calificare a acestora în 
finale poate fi considerată o 
performanță. Diferența consi
derabilă de ptmete obținute de 
cluburile Dinamo și Steaua 
pe de o parte, și cele realizate 
de alte cluburi nu este de- 
cît explicația unui decalaj'nor
mal, dar a unui decalaj care, 
la „Cupa Dinamo" ni s-a pă
rut mai redus ca altădată. Se 
cuvine, în special, să subli
niem frumoasa comportare a 
tinerilor pregătiți de Șc. sp. 
nr. 2, C.S.S., „Pescarul" și
„Delta" (pe cînd o partici
pare mai convingătoare a spor
tivilor de la Rapid și, mai 
ales, pe cînd... debutul la 
Snagov al caiaciștilor și ca
noiștilor de la Olimpia, ab
senți se pare din cauza unor 
dificultăți materiale care, însă, 
trebuie rezolvate cît mai grab
nic ?).

d. g. —
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Primul interviu al... antrenorului Ion Ionescu
...Simbătă 16 mai. Stadionul 

Politehnica. La meciul de 
cupă, Sportul studențesc-Cri- 
șul a venit multă lume, în
tre care și numeroși rapidiști. 
La apariția pe teren a forma
țiilor. mii de ochi căutau cu 
insistență o singură persoană. 
Pe Ion Ionescu, pînă nu de 
mult purtătorul tricoului vi- 
șiniu al Rapidului și de 26 
de ori pe cel al echipei re
prezentative. Timp de 8 ani, 
mai ales în perioada cind 
l-a avut alături pe Dumitriu 
II, el devenise slăbiciunea ce
lor din Grant. Acum era aș
teptat cu nerăbdare. Curiozi
tatea era explicabilă. Cind 
nimeni nu se aștepta, o știre 
venită din Oradea anunța: 
Ion Ionescu, antrenor la Cri
șul.

Momentul nu-l puteam scă
pa. Așadar, un interviu cu... 
antrenorul Ion Ionescu.

— Deci, te-ai despărțit de 
AUemannia ? La 32 de ani, 
nu-i prea devreme ?

Perimetrul 
logicii și 

imponderabilele...
Multi Iubitori al fotbalu

lui din tara noastră s-au 
transformat în ultima vreme 
în judecători ai șanselor e- 
chipei României în seria a 
treia a turneului final al 
campionatului mondial. Fără 
a face eforturi de investi
gație psihologică și mărgi- 
nindu-te doar să asculți ce 
spune unul sau altul, sau ci
tind diferitele gazete, îți dai 
seama că există trei puncte 
de vedere deosebite : I) Nu 
avem șanse, două campioane 
mondială (una fostă, alta ac
tuală) și o vicecampioană 
(tot fostă) reprezentînd va
lori pe care echipa noastră 
nu le poate concura de la 
egal Ia egal ; II) La extrema 
opusă s-ar afla opinia super- 
optimiștilor care, bazîndu-se 
pe rezultate de genul aceluia 
de pe Wembley (1—1), sau 
de la Stuttgart (1—1) — în 
compania medaliatelor cu 
aur și argint la C.M. din 
Anglia —, cred că echipa 
României poate obține un 
rezultat bun în fața oricărei 
echipe, printre aceștia aflîn- 
du-se, chiar, unii care văd 
de pe acum „ll"-Ie român în 
semifinalele sau — de ce 
nu ? — în finala turneului 
final; III) între aceste două 
categorii de opinenți al că
ror subiectivism extrem este 
evident, se află, să-i numim, 
„moderații realiști". Cei care 
recunosc valoarea superioară 
a team-urilor Angliei. Brazi
liei și Cehoslovaciei (superio
ritate care derivă din supe
rioritatea fotbalului din a- 
ceste țări), dar au în vedere 
și o șansă a echipei noastre.

Care ar fi această șansă ? 
Este binecunoscută inci

dența imponderabilelor în 
fotbal, imponderabile care, 
de pildă, au făcut din echi
pa R.P.D. Coreene o învin
gătoare în fața Italiei (o 
mare favorită).

Șansele noastre sint — în 
mare măsură — aceste Im
ponderabile, care nu înseam
nă numai (și neapărat) no- 
roc. Imponderabile în fotbal 
înseamnă, uneori, un ritm 
debordant chiar de la înce
putul jocului, un gol dat sau 
primit în primele minute, un 
șut tras de la mare distanță, 
o traiectorie de balon deviat 
surprinzător etc.

Și cum orice partidă în
cepe de la 0—0 și are o Is
torie a ei, adeseori impre
vizibilă (atunci cînd între 
combatante nu există o fla
grantă discrepanță valorică), 
imponderabilele hotărăsc — 
așa cum au făcut-o de zeci 
de ori — soarta unui meci 
sau a unei calificări.

Gîndindu-ne că „luptînd ca 
zmeii" — cum spunea Ion 
Băieșu —• băieții noștri nu 
vor face altceva decît să 
provoace punerea în mișcare 
a acestor imponderabile, a- 
jungem la „inima" șansei fot
baliștilor români la Mexic t 
LUPTA 1

...Nu demult, preșe
dintele F.R. Fotbal, Mircea 
Angelescu, declara într-o 
conferință de presă : „Obiec
tivul echipei României în 
Mexic este o comportare o- 
norabilă. Rămînînd în peri
metrul logicii, trebuie să ad
mitem că șansele de califi
care în sferturile de finală 
sint destul de reduse. Este 
adevărat, în fotbal există șl 
imponderabile... Oricum, e- 
cl»ipa va lupta pentru o re
prezentare la înălțime".

Se poate subscrie acestui 
punct de vedere realist

Marius POPESCU

— Cu regret, dar a venit 
momentul. Contractul semnat 
pe doi ani expira la 2 iulie, 
dar cum campionatul în 
Ii.F.G. a luat sfirșit, după 
concediu nu mai avea rost să 
mă întorc la Aachen pentru 
două săptămîni.

— Și gata, ai renunțat Ia 
activitatea <le jucător ?

— Da. Mi-arn dat seama 
că nu are rost să mai con
tinui. O întindere musculară 
recidiva mereu. S-a agravat 
și s-a transformat in... rup
tură. Era greu să se mai re
pare pentru a face față efor
turilor. Am găsit că e mai 
bine să mă dedic muncii de 
antrenor decît să devin un 
jucător oarecare. Sint absol
vent al I.E.F.S. și aveam a- 
ceastă calificare. !n plus, in 
perioada 1 octombrie 1969 — 
6 martie 1970, cu asentimen
tul clubului vest-german, am 
urmat cursurile de specializa
re de antrenori de la renu
mita școală din Koln, avin- 
du-i colegi pe Tilkovscki, 
Held, Woctz. Klosterman. Șase 
luni am făcut naveta, parcur- 
gind aproape zilnic cu ma
șina, pe ruta Aachen—Koln, 
mai bine de 500 km.

— Cu ce calificativ ai ab
solvit ?

— „Foarte bine" la practi
că, iar calificativul general 
— „bine".

— Spune-mi ce s-a întîm- 
plat cu AUemannia ? Anul 
trecut pe locul 2, iar acum 
ai lăsat-o pe ultimul loc.

— M-am despărțit de a- 
ceastă echipă, incercînd o 
mare decepție. Șase-șapte 
luni, jumătate din titulari au 
fost accidentați. Roșcatul 
Klosterman n-a jucat aproa
pe o jumătate de an, apoi eu 
și alții. Antrenorul Welt, care 
l-a înlocuit la sfirșitul turu
lui pe Stolewerg a apelat la 
amatori, dar n-a putut obține 
în tot returul decît 4 puncte.

— Jucînd în RF.G. și ur- 
mînd și cursul de specializa
re al antrenorilor, ce ne poți 
spune azi despre fotbalul mo
dern ?

SERIA I

Textila Botoșani — Foresta Făl
ticeni 3—1 (1—1)

Minerul Comănești — Petrolul 
Moinești 1—0 (0—0)

Letea Bacău — Nicolina Iași 
0—1 (0—1)

Constructorul Piatra Neamț — 
Rarăul Cîmpulung 1—0 (0—0)

Penicilina Iași — Minerul Gura 
Humorului 1—2 (1—1)

Așa s-a marcat ultimul gol 
în meciul cu S.U.T. Galați

al Electronicei Obor, care t-a

Chimia Oraș Gh. Gheorghlu-DeJ 
— Șoimii Buzău 0—1 (0—1)

Metalurgistul Brăila — Gloria 
C.F.R. Galați 1—1 (0—1)

CLASAMENT

CLASAMENT

(Corespondenți : T. Ungureanu, 
I. Blrzan, I. Hie, C. Nemțeanu. D. 
Dlaconescu).

1. Nicolina 23 13 5 5 53—20 31
2. Textila Bt. 23 13 4 6 37—22 30
3. C.F.R. 22 13 3 6 47—22 29
4. Victoria 22 11 5 6 53—23 27
5. Foresta 24 11 3 10 37—29 25
6. Petrolul 23 9 6 8 33—26 24
7. Minerul C. 23 10 4 9 25—35 24
8. Minobrad 22 9 5 8 19—30 23
9. Letea 24 10 2 12 36—30 22

10. Rarăul 24 7 5 12 29—50 19
11. Fulgerul 23 9 1 13 36—63 19
12. Penicilina 24 7 5 12 21—48 19
13. Textila Bh. 22 8 2 12 34—34 18
14. Minerul G.H. 23 8 2 13 33—35 18
15. Constr. 24 6 6 12 26—52 18

Etapa viitoare : Fulgerul — Pe
nicilina, Petrolul — C.F.R., Mine
rul C. — Nicolina, Rarăul — Mi
nerul G. H., Letea — Minobrad. 
Textila Bh. — Constructorul, 
Textila Bt. — Victoria.

— El este o ecuație între 
forță, tehnică, tactică și dis
ciplină. Dacă vrei să faci cu 
adevărat fotbal, trebuie să le 
stăpînești pe toate.

— Miercuri seara te-ai îna
poiat în țară și joi ai devenit 
antrenor la Crișul. Cum de 
s-a petrecut totul așa de re
pede ?

— A fost o alegere făcută 
mai de mult. M-am oprit la 
Crișul pentru că e o echipă 
tînără. împreună cu antreno
rul Vlad, voi încerca să apli
căm ceea ce am văzut și în
vățat la Koln Și AUemannia. 
Nu va fi ușor, știu, mai ales 
că situația echipei în clasa
ment nu e prea strălucită.

— Succes, Puiule !

Const. ALEXE

P. S. O coincidență plăcută; 
în jocul cu echipa lui Ion Io
nescu (se înțelege Crișul), la 
Sportul studențesc, după pau
ză, pe postul de fundaș cen
tral a apărut un alt fost pur
tător al tricoului Rapidului 
— Motroc. Reîntors din Tur
cia, el și-a reluat activitatea 
competițională sub culorile 
formației studenților din Ca
pitală.

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
In ultima sa ședință, Comi

sia centrală de competiții și 
disciplină a Federației româ
ne de fotbal a analizat aba
terile unor jucători și a luat 
următoarele măsuri :

— jucătorii Hîrșoveanu
(Progresul Balș), Marc (Topi- 
torul Baia Mare), Rus (Arie- 
șul Cîmpia Turzii), Răcean 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu), Arnă- 
ut și Panait (ambii de la Co- 
lorom Codlea), Tiron (Mine
rul Comănești) și Iordache 
(Portul Constanța) au fost 
suspendați pe cite trei etape;

— jucătorii Lucian și Re
mus llomoceanu (ambii de la 
Locomotiva Adjud), Popa și 
Minciună (ambii de la Rul
mentul Bîrlad) au fost sus
pendați pe cîte două etape 
pentru lovirea adversarului. 
Jucătorul Voinea (Progresul

INCOMPLETĂ IN DIVIZIA C
SERIA a 11-a

Petrolistul Boldești — Locomo
tiva Adjud 4—0 (2—0)

A.S.M. Tecuci — Unirea Focșani 
3—2 (1—0)

Electronica Obor — S.U.T. Ga
lați 3—2 (1—2)

Metalul Plopenl — Dunăre» 
Brăila 6—0 (2—0)

Ancora Galați — Petrolul Berea 
1—0 (1—0)

(Corespondenți : N. Dlncă, C. 
Filiță, O. Guțu, M. Sima, V. Ște- 
făncscu, Gh. Grunzu, D. Cris- 
tache).

1. Metalul P. 25 14 10 1 56—10 38
2. Electronica 23 14 4 7 63—23 32
i» Șoimii 25 12 8 5 33—21 32
4. Ancora 23 13 4 8 39—24 30
5. Metalurg. 25 10 9 6 27—24 29
6. A.S.M.T. 23 11 6 8 36—28 28
7. Rulmentul 24 12 3 9 32—38 27
8. Petrolistul 23 10 6 9 32—27 26
9. Chimia 23 11 3 11 34—37 25

10. S.U.T. 25 9 6 10 28—29 24
11. Metalul B. 2.4 10 4 10 31—33 24
12. Gloria CFR 25 8 6 11 26—37 32
13. Unirea 25 5 9 11 26—41 19
14. Petrolul 25 6 4 15 23—50 16
15. Dunărea 25 4 6 15 29—51 14
16. Locomotiva 25 4 4 17 17—38 12

Etapa viitoare : Gloria C.F.R. — 
Dunărea, Metalurgistul — Metalul 
B., Petrolul — Petrolistul, S.U.T.
— Metalul P„ Chimia — A.S.M., 
Unirea — Electronica, Rulmentul
— Ancora, Șoimii — Locomotiva.

sportul

LOTUL DE TINERET
CONVOCAT EA BUCUREȘTI
în vederea partidei de miercuri, 

cu Akademlk Sofia, șl In cadrul 
programului de pregătire ăl „Cu
pei Balcanice", antrenorii Con
stantin Cernâianu și Nlcolae Ta- 
taru au convocat ieri, la Bucu
rești, următorii jucători : Oprea, 
Catona — portari; Cristache, Gru
ber, Crîngașu, Olteanu, Cojocaru, 
Ciugarln, Popovlcl — fundași ; 
Dincuță, Beldeanu, D. Georgescu, 
Both — mijlocași ; Catliaro, Flo- 
reșcu, Bălan, Kun II, Șiefănescu 
și Iordănescu — atacanți.

Aflăm totodată că înaintea me
ciurilor „Cupei Balcanice" — 
programate, amintim, cu începere 
de la 7 iunie, la Sofia — repre
zentativa de tineret a României 
va susține o partidă amicală la 
4 iunie, în Iugoslavia, întîlnind 
la Niș o selecționată iocală.

GHEOHGHE LIMONA J ARBITRAT 
MECIUL DE JUNIORI 
FRANțA-NORVEGIA

După cum se știe, printre 
arbitrii delegați la Turneul 
U.E.F.A., care se desfășoară în 
aceste zile în Scoția, figurează 
șl Gheorghe Limona. El și-a 
făcut debutul în această im
portantă competiție, condti- 
cînd, la centru, întîlnirea din
tre selecționatele de juniori 
ale Franței și Norvegiei.

București — juniori) a fost 
suspendat pe două etape pen
tru injurii aduse arbitrului.

— jucătorii Frîncu (Olimpia 
Giurgiu), Enculescu (Ș. N. Ol
tenița), Olteanu (Electrica 
Constanța), Chiriac (Avîntul 
Reghin), Ionescu (Metalul Bu
zău), Zait (Colorom Codlea), 
D. Constantin (Progresul 
București — juniori) și M. 
Sandu (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești) au fost suspendați pe 
cîte o etapă pentru lovirea 
adversarului sau injurii adu
se arbitrilor ;

— jucătorii Aga (Progresul 
1 <lș), Barangea (Sportul mun- 
( toreso București), Cucu (Glo
ria C.F.R. Galați), Poczo (Me
dicina Tg. Mureș), Zamfir 
(Carpați Brașov), Mlhăilescu 
(Minerul Gura Humorului) și 
Straț (Șc. sp. nr. 2 București)

SERIA a lll-a

S.N. Oltenița — Olimpia Giurgiu 
4-1 (3-0)

Laromet București — I.M.U. 
Medgidia 0—0

Cimentul Medgidia — Tehno- 
metal București 1—1 (1—1)

Delta Tulcea — I. T. Constanta 
4—0 (2-0)

Petrolul Videle — Unirea Mî- 
năstlrea 5—2 (3—0)

adus victoria la limită (3—2)
Foto i VIRGIIS ONESA

Electrica Constanța — Voința 
București 2—1 (1—0)

Mașini unelte București — 
I.C.A.B. Arcuda 3—0 (I.C.A.B. — 
suspendată)

Celuloza Călărași — Marina 
Mangalia 1—1 (0—0)

(Corespondenți : M. Volcu. G. 
Raețchl, R. Avram, I. Turșie, V. 
Panou, N. Teodorescu).

CLASAMENT
1. S.N.O. 23 12 10 3 39—17 34
2. Delta 25 12 7 6 37—23 31
3. Cimentul 23 11 9 5 24—20 31
4. I.M.U.M. 25 11 8 6 32—16 30
5. Electrica 25 13 4 8 32—26 30
o. celuloză 25 11 7 7 33—22 29
7. Laromet 25 10 7 8 31—28 27
8. Tehnometal 23 10 5 10 40—30 25
9. Petrolul 25 9 6 10 30—32 24

10. Unirea 25 10 4 11 34—37 24
11. Mașini 25 8 7 10 35—29 23
12. Voința 25 6 10 9 34—39 22
13. I.T.C. 23 6 9 10 17—28 21
14. Marina 25 6 8 11 27—32 20
15. Olimpia 25 7 6 12 20—33 20
16. I.C.A.B. 25 3 3 19 24—75 0

Etapa viitoare : I.M.U.M. — Ce
luloza, Petrolul — Mașini, Voința 
— Cimentul, Marina — Laromet, 
Tehnometal — Electrica, I.T.C. — 
S.N.O., Unirea — Delta.

NOI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANT!
Sâptăminal se atribuie autoturisme la Loto, Pronoexpres ți Pro

nosport—Moskvici 408, Dacia 1100, Skoda 100 S și Skoda 1000 M.B. la alegere.

Amănunte la agențiile LOTO ~ PRONOSPORT.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI
• Echipa Braziliei a jucat 

la Leon Cu formația locală, 
pe care a învins-o cu 5—2 
(2—0). Comentatorii eviden
țiază forma excelentă a ata
cului și unele slăbiciuni ale 
apărării echipei braziliene. în 
acest meci a jucat și Tostao. 
Se pare că știrea despre com
plicațiile pe care acesta le are 
cu ochiul operat a fost de 
data -aceasta o alarmă falsă. 
Pele a marcat două goluri, 
celelalte puncte fiind înscrise 
de Rivelino, Tostao și Paulo 
Cesâr, căre l-a înlocuit în re
priza secundă pe Clodoaldo în 
linia de mijloc.

• Echipa Mexicului a ju
cat Ia Ciudad de Mexico cu 
formația scoțiană Dundee. 
Fotbaliștii mexicani au obți 
nut victoria cu scorul de 2—1 
(0-0).

• Reprezentativa U.R.S.S. a 
susținut un nou meci de ve
rificare la Quito, în compania 
echipei „Deportiva Universi- 
tario". Întîlnirea s-a încheiat 
la egalitate i 0—0. în acest 
joc, U.R.S.S. a aliniat urmă
toarea formație i Kavazașvili, 
Doudzașvili, Afonin, Lovțev, 
Kaplicinîi, Kiseliev, Muntian, 
Asatian, Puzaci, Bișeveț, Me
tre vel i.

CALCULAI OARELE 
IN ACȚIUNE

Continuă „campionatul mon
dial" de fotbal al ealculatoa- 

au fost sancționați cu mus
trare.

*
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a F.R.F. a 
ratificat hotărlrea asociației 
sportive MUreșul Deva cu 
privire la scoaterea din acti
vitatea fotbalistică a lui Ga- 
vrilă Udvary, care este reți
nut de organele penale pen
tru furturi și alte acte imo
rale.

★
După cum ne-a anunțat 

antrenorul Titus Ozon, ca 
urmare a dezinteresului ma
nifestat în pregătire (lipsă 
de la antrenamente), jucăto
rul Achlm a fost scos din 
lotul divizionarei A, Jiul Pe
troșani, pînă la sfirșitul cam
pionatului.

SERIA a IV-a

Progresul Balș — Carpați Sinaia 
0—2 (0—1)

Flacără roșie București — 
Chimia Tr. Măgurele 2—0 (0—0)

Căraimanul Bușteni — Autobu
zul București 1—1 (0—0)

Comerțul Alexandria — I.R.A. 
Cimpina 1—1 (1—0)

Progresul Corabia — Petrolul 
Tîrgoviște 3—0 (1—0)

Sportul muncitoresc Buc. — Da
cia Pitești 4—1 (1—0)

Prahova Ploiești — Sirena Bucu
rești 1—0 (0—0)

Unirea Drăgășanl — Unirea 
Cîmpulting Muscel 3—0 (0—0)

CLASAMENT

(Corespondenți : D. Paraschiv, 
D. Dumitrescu, V. Zbarcea, M. 
Bizon, C. Filip, D. Popescu, F. 
Albu, D. Denghel).

1. Autobuzul 25 16 6 3 51—19 38
2. Comerțul 25 14 7 4 36—21 35
3. I.R.A. 25 13 8 4 30—21 34
4. Sportul 25 13 5 7 45—26 31
5. Carpați 25 12 7 6 39-26 31
6. Chimia 25 11 6 8 33-21 28
7. Ca ral mânui 25 9 10 6 33—28 28
8. Prahova 25 8 8 9 39—28 24
9. Flacăra 25 7 9 9 23—20 23

10. Sirena 25 6 8 11 24—27 20
11. Unirea D. 25 8 4 18 29-42 20
12. Petrolul 25 6 8 11 24—39 20
13. Dacia 25 6 7 12 24—43 19
14. Prog. C. 25 6 7 12 25—49 19
15. Unirea C. 25 5 7 13 23—42 17
16. Prog. B. 25 3 7 15 19—45 13

Etapa viitoare Unirea C.
Flacăra, Carpați — Comerțul, Pro
gresul B. — Progresul C., Auto-
buzul — Prahova,> I.R.A. — Uni-
rea, Sirena — Caralmanul, Chimia
— Sportul, Petrolul — Dacia.

SERIA a V-a

Electromotor Timișoara — Me
talul Topleț 3—2 (1—1)

Steagul roșu Plenița — C.F.R. 
Caransebeș 2—2 (2—1)

Minerul Lupenl — U.M. Timi
șoara 1—1 (1—0)

Dunărea Calafat — Minerul Mo- 
tru l—o (1—0)

Furnirul Deta — Jiul Tg. Jiu 
4—1 (2—0)

Unirea Orșova — Energetica Tr. 
Severin 0—1 (0—0)

CLASAMENT

(Corespondenți : I. Ene, i. ju- 
lea, I. Cotescu, Șt. Zvignea, N. 
Sorlnca și M. Nicolaevicl).

1. U.M.T. 25 17 4 4 55—13 38
2. Vulturii 24 13 4 7 61—27 30
3. Minerul L. 25 12 5 8 50—24 29
4. Minerul B. 24 12 5 7 35—29 29
5. Metalul 25 12 3 10 45—58 27
6. C.F.R. 25 10 5 10 44-36 25
7. Electromotor 25 10 5 10 33—32 25
8. Steagul 25 10 5 10 32—32 25
9. Jiul 25 11 3 11 36—39 25

10. Victoria 24 9 6 9 26—27 24
11. Minerul M. 25 10 3 12 26—28 23
12. Energetica 25 8 6 11 29—42 22
13. Furnirul 25 9 4 12 28—44 22
14. Dunărea 25 8 4 13 35—38 20
15. Progresul 24 6 4 14 24—52 16
16. Unirea 25 7 2 16 27—65 16

Etapa a XXV-a a fost Incom
pletă deoarece o serie de echipe 
au jucat In „Cupa României", iar 
altele, cele din seriile VI, VII șl 
VIII, n-au putut susține meciu
rile din cauza calamităților natu
rale.

MEXICAN
relor electronice. în semifi
nale s-au calificat Suedia, An
glia, R. F. a Germaniei și Ita
lia, în urma unor rezultate 
mai mult sau mai puțin scon
tate i Suedia — U.R.S.S. 3—2 
(după prelungiri); Italia — 
Mexic 2—1 ; Anglia — Peru 
3—0 și R. F. a Germaniei — 
Brazilia 2—1.

• Echipa Angliei a plecat 
spre .Columbia și Ecuador, 
unde va întreprinde un tur
neu de circa o săptămînă.

ALTE SOSIRI
12 din cele 16 finaliste ale 

campionatului mondial se

Două vedete ale fotbalului vest-german i Gerd Milllev (stînga) 
îl ajută pe prietenul său de club și echipă, Beckenbauer, să-și 
îmbrace haina. La G.M., serviciile se pot inversa! Becken

bauer îl va servi probabil (cu mingea) pe Milller I
Fotoi KEYSTONB

află în prezent îh Mexic. Ul
timele sosite sint reprezenta
tivele Bulgariei și Italiei. în 
zilele ce urmează sint aștep
tate echipele U.R.S.S,, Sue
diei, Israelului și R. F. a 
Germaniei.

„FORZA, ITALIA"
Echipa Italiei a fost primită 

cu strigăte de „Forza, Italia", 
cînd a trecut pe Paseo de la 
Reforma, bulevardul central 
al capitalei mexicane. Din 
delegația italiană lipsea însă 
antrenorul Valcareggi, rămas 
la Budapesta pentru a obser
va jocul selecționatei Suediei. 
N-au sosit încă selecționații 
de ultima oră, Boninsegna și 
Prati, incluși în lot în locul 
lui AnastaSi, operat.

ZECI DE MII DE TURIȘTI
în hotelurile din Ciudad 

de Mexico se fac pregătiri 
febrile. în următoarele zile, 
sint așteptați să sosească 
peste 40 000 de turiști de peste 
hotare, in afara miilor de 
„aficionados" din țările Ame- 
ricii Centrale, pentru care o 
deplasare în Mexic este malt 
mai ușor de realizat.

GOETHALS SPERA...
Antrenorul reprezentativei 

Belgiei, Raymond Goethals, a 
subliniat. într-o conferință de 
presă că echipa sa este hotă- 
rîtă să se califice în sfertu
rile de finală ale C.M. din 
Mexic. „Pentru aceasta, tre
buie să cîștigăm fie în fața 
selecționatei Mexicului, fie furate...

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

înoepînd cu această săptă
mînă, concursurile Pronoex- 
pres și Pronosport se desfă
șoară normal. Astfel, închi
derea vînzării concursului 
Protioexpreș de miercuri 20 
măi a.c. se va face marti 19 
mai jar tragerea va avea loc 
în ziua de miercuri 20 mai 
ora 19, în București, în sala 
Clubului Flnanței-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2.

Concursul Pronosport nr. 
21 (etapa din 24 mai) va 
avea loc duminică 24 mai.

Tragerea Loto din această 
săptămînă va avea loc du
minică 24 mai în loc de vi
neri 22 mai, închiderea vîn
zării făcîndu-se simbătă 23 
maj a.c. în loc de joi 21 mai 
a.c.

Se amintește că si la a- 
ceste trageri și concursuri 
participants beneficiază în 

continuare de avantajele de 
a obține, la alegere, premii 
în bani sau autoturisme: 
Moskvici 408 cu caroserie 
412, Dacia 1100, Moskvici 408
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împotriva Uniunii Sovietice 
— a spus Goethals". Antre
norul belgian a mai declarat 
că în afara altitudinii se 
teme foarte mult de prezența 
celor 110 000 de suporteri me
xicani^ care își vor încuraja 
cu mare entuziasm formația 
lor.
PELE CINTAREȚ...

Cunoscutul cîntăreț brazi
lian de muzică ușoară, Ro
berto Carlos, a sosit la Gua
dalajara pentru o serie de 
spectacole. El și-a exprimat 
dorința de a forma un „duo" 
cu Pele care, după cum se 

știe, cîntă și compune muzi
că. Pele ar fi de acord, dar 
nu se știe, dacă antrenorul 
Zagalo îi va îngădui aceas
tă apariție extra-sportivă.
ANGLIA—ITALIA TN FINALA ?

Ancheta făcută tii rfndul 
ziarelor de sport mexicane 
indică echipa Angliei Învin
gătoare a „Cupei Mondiale" 
într-o finală cu reprezentati
va Italiei.
VOM DESFĂȘURĂ UN JOC 

DE CLASA

După un antrenament al 
selecționatei Angliei, Sir AU 
Ramsey, antrenorul echipei, a 
declarat următoarele i „Echipa 
este mai bună ca în anul 1906, 
cînd am cucerit cupa „Jules 
Rimet". Indiferent dacă Vom 
pierde sau vom cîștiga, echi
pa noastră va desfășura un 
joc de clasă. Meciurile ami
cale pe care le-am susținut 
au fost un bun prilej de ve
rificare a formei jucătorilor".
ORGANIZATORII IN ALERTA

Organizatorii turneului fi
nal al C.M. sînt în alertă, iar 
poliția mexicană este mobili
zată în vederea combaterii u- 
nor fenomene infracționale a- 
părute în ultima vreme. Este 
vorba, printre altele, de o ac
tivitate foarte susținută a ho
ților de buzunare, de furtul 
a numeroase mașini, de apa
riția biletelor de intrare fal
se. atît de bine imitate incit 
multe dintre ele au și fost 

cu 4 faruri și radio, Skoda 
100 S și Skoda 1000 M.B.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare de la tragerea Loto de 
duminică 17 mai se face pînă 
simbătă 23 mai a.c. în ora
șele de reședință județeană 
și vineri 22 mai a.c. în ce
lelalte localități. Omologarea 
premiilor se va face, pentru 
tragerea Loto de duminică 
17 mai, In ziua de joi 28 
mal a.c.

Programul concursului Pro
nosport nr. 21 (etapa din 24 
mai) este următorul : I. Pro
gresul Brăila—Chimia Sucea
va, II. Politehnica Galați— 
Metrom Brașov, III. Flacăra 
—Progresul București, IV, 
C.F.R. Arad—Gaz Metan, V. 
Minerul Anina—Vagonul. VI. 
Minerul B. Mare—Olimpia 

S. Mare, VII. C.S.M. Reșița— 
Electroputere, VIII. Cesena— 
Modena. IX. Foggia—Varese, 
X. Monza—Atalanta, XI. Pia
cenza—Temana, XII. Pisa- 
Catanzaro, XIII, Reggina — 
Livorno.



O in lume
Lutz Caspers

65,74 m la disc
în cadrul concursului de 

atletism de la Treves 
(R.F.G.'), sportivul vest-ger
man Lutz Caspers a cîștigat 
proba de disc cu o aruncare 
de 65,74 m. Proba de 400 
m garduri a revenit lui Ger
hard Hennige cu timpul de 
51-,9.

★
Cu prilejul unui concurs 

atletic care a avut loc la 
Los Angeles, sprinterul ame
rican Eddie Hart a cîștigat 
proba de 100 yarzi cu tim
pul de 9,4. Un rezultat bun 
a realizat și Wayne Colett, 
cronometrat in proba de 440 
yarzi garduri cu timpul de 
50,6. în proba de săritură cu 
prăjina, pe primul loc s-a 
clasat John Vaughn cu 5,03 
m. Alte rezultate : 440 yarzi s 
Smith — 45,9; 3 mile : Prefon
taine — 13:27,8.

Azi, la Atena

ÎNCEPE BALCANIADA DE VOLEI
ATENA (prin telefon). — 

Astăzi, în capitala Greciei, 
se dă startul Balcaniadei de 
volei. Echipa țării noastre, 
sosită încă de vinerea trecu
tă la Atena, s-a familiarizat 
cu sala de concurs, a făcut 
ușoare antrenamente și a vi
zitat cîteva puncte de inte
res turistic. Băieții manifes
tă o bună dispoziție și pri
vesc cu încredere competiția. 
Astăzi ei au ca adversari pe 
voleibaliștii țării gazdă, în 
fața cărora sînt favoriți in
discutabili, iar mîine întîlnesc 
echipa Turciei. Programul 
Balcaniadei le-a oferit jucă
torilor români meciuri ușoa
re în primele zile (cu Gre
cia și Turcia) și foarte grele 
în ultimele. După ce vor în
frunta, vineri, echipa Iugo
slaviei, pe care n-au mai în- 
tîlnit-o de mult și, deci, de 
la care pot primi o replică 
surpriză, jucătorii români 
susțin sîmbătă un meci ho-

tăritor cu voleibaliștii bul
gari. Dintre jucătorii pe care-i 
deplasează antrenorul, bulgar 
excelenți s-au dovedit în ulti
ma vreme ridicătorul Karbv 
și trăgătorul principal Zla- 
tanov.

Bună mi se pare și'echipa 
Iugoslaviei care, fără' a atin
ge nivelul valoric al româ
nilor și bulgarilor, se remar
că prin forța în atac a înal- 
ților ei trăgători !

Iată programul primei, zile 
(ora 19) : România — Grecia 

și. în continuare, Turcia — 
Iugoslavia.

Costih MUȘAT 
arbitru internațional

ȚIRIAC Șl
(Urmare din pag, t)

Succese ale lițptătoriior români

la turneele din Bulgaria și Cehoslovacia
La Raclnevo (Bulgaria) a 

avut loc un turneu interna
țional de lupte libere la care 
doi dintre sportivii români 
au înregistrat succese meri
torii, cucerind primul loc la 
categoriile lor, Gheorghe 
(57 kg) și Atila Balog 
kg).

Stan
(100

★
(Ce-în localitatea Privita 

hoslovacia) s-a desfășurat un 
alt turneu international de 
lupte libere, la care au par
ticipat sportivi din Româ-

Szurkowski (Polonia)

nia, Bulgaria, R.D. Germană, 
Ungaria și Cehoslovacia.

Și la această competiție lup
tătorii români au evoluat cu 
succes. Ion Arapu s-a clasat 
pe fltimul loc la cat. 48 kg, 
Iar C. Ardeleanu si L. Simon 
au ocupat locul II la cat. 74 
kg și, respectiv, peste 100 kg. 
Iată cîștigătorii la celelalte 
categorii : 52 kg A. Urbanc- 
zok (Cehoslovacia), 57 kg. Y. 
Lingam (Ungaria), 62 
Turna (Cehoslovacia), 
Y. Rusnyak (Ungaria), 
H. Ioslowski (R. D. Germa
nă), 82 kg B. Sîgnev (Bulga
ria), 90 kg R. Baiko (Unga
ria), 100 kg V. Netkov (Bul
garia), -4 100 kg T Burik 
(Cehoslovacia).

kg K.
68 kg
74 kg

prinzînd adesea pe Năstase 
prin venirile sale la fileu. Ok- 
ker cîștigă primele două se
turi (6—3, 6—4) și apoi abor
dează mai relaxat pe cel de-al 
treilea. Urmează o revenire 
puternică a românului care 
conduce acum ostilitățile. El 
cîștigă la 0 setul .trei, apoi la 
limită pe al patrulea. Năs ta.se 
începe să servească primul în 
setul cinci, are 30—0. Nervos, 
el greșește mingi consecutiv» 
și Okker face break ! La 3—2 
pentru olandez, Năstase are 
la rîndul său șanse bune de a 
face break — ceea ce i-ar fi 
readus inițiativa — dar le ra
tează. într-un final de mare 
spectacol, Tom Okker termi
nă învingător — la capătul a 
2 ‘A ore de joc — in fata 
unui adversar urmărit de ne
șansă. Scor final : 6—3, 6—4, 
0—6, 4—6, 6—4 pentru Okker.

Adversarii românilor în fi
nala de dublu, Bowrey și Ries- 
sen, se calificaseră după o se
mifinală foarte disputată, CU. 
vest-germanii Buding-Ploetz,

CU NERĂBDARE TRAGEREA LA SORȚI

NASTASE

PUGILIȘTII ROMÂNI AȘTEAPTĂ
Trimisul nostru special l< Vama, Gheorghe ILIUȚĂ, transmite:

Ashe — Pasarell

După o călătorie obositoare, 
cu trenul, de aproape 15 
ore, delegația română care 
participă la cea de a VIII-a 
ediție a campionatelor bal
canice de box, a ajuns la 
Varna, gazda acestei mari în
treceri.

Orașul nisipurilor de aur 
nu oferă acum imaginea 
așteptată. El apare posomorit 
sub.cerul întunecat âl acestui 
mai capricios, iar valurile fu
rioase ale mării întregesc de
corul .acesta puțin ospitalier 
și, în orice caz, foarte de
parte de acela care a creat 
faima acestei frumoase sta
țiuni climaterice.: Totuși, to
nurile pastelate ale Sădiri
lor ne zîmbesc, din cînd în 
cînd, printre stropii de 
ploaie.

Primiți cu căldură de către 
organizatori și transportați 
cu autocarul la hotelul „Sport

Întreruptă în'ajun: 11—9,-4—6, 
14—12, 2—6 și în final 6—1. 
Finala, a furnizat, de aseme
nea, un spectacol deosebit. Cu 
toată oboseala resimțită, Năs- 
tăse s-a întrebuințat la maxi
mum, ... furnizind, alături de 
Ion Tiriac, un joc de calitate. 
După răsturnări neprevăzute 
de scor, victoria revine cu
plului Țiriac-Năstase cu 6—2, 
3—6, 11—9, 3—6, 6—2.

Finala de simplu ■ feminin a 
opus două jucătoare ameri
cane, pe Julie Heldman și 
Peaches Bartko wits. După un 
joc în care superioritatea în
vingătoarei n-a stat nici . un 
moment la îndoială; Heldman 
a cîștigat cu 6—2, 6—1.

Palace", care se află la clțiva 
kilometri de oraș, pugiliștii 
români au găsit aici condiții 
excelente de odihnă și antre
nament, ceea ce le-a creat, 
de la bun început, o bună 
dispoziție. Antrenorii lotului, 
Ion Chiriac și Ion Stoiano- 
vici, au alcătuit ad-hoc un 
scurt program 
ment, pe care i 
l-au efectuat 
cere. Boxerii 
un cîntar de 
ca în cursul 
să aibă loc
și apoi tragerea la sorți Atît 
noi, cit și membrii celorlalte 
delegații, manifestă o evi
dentă nerăbdare. in legătură 
cu aceste prime... rezultate, 
ale tragerii la sorți, care vor 
avea o importanță destul de 
mare asupra șanselor boxeri
lor de a ajunge la mult do
ritele medalii.

. Orașul este împinzit cu a- 
fișe »care anunță aceste mari 
întreceri ale pugiliștilor din 
Balcani. Se crede că la gale 
vor asista și foarte mulți tu
riști. în general, organizatorii 
nu-și fac griji în privința nu
mărului de spectatori care 
vor fi prezenți miercuri, în 
Palatul Sporturilor, la deschi
derea Balcaniadei de box, ca 
și la reuniunile ce vor urma.

Pugiliștii din România, 
Iugoslavia, Turcia și Bulga
ria, participant! la această 
pasionantă dispută sportivă, 
așteaptă cu emoție primul 
sunet de gong. Nu mai este 
mult, pînă ce el va răsuna...

de antrenr» 
sportivii noștri 
cu multă plă- 
au făcut apoi 
probă, urmînd 
zilei de marți 
cîntarul oficial

Cunoscutul campion italian Giacomo Agostini 
(in foto) își menține poziția de lider al cam
pionatului mondial de motociclism, după dispu
tarea „Marelui Premiu al Franței", la Le Mans. 
El s-a clasat primul la clasa 500 cmc, realizînd 
o medie orară 
ciștigători: 250 
cmc — Brauld

de 134,216 km. Iată ceilalți 
cmc — Gould (Anglia); 125
(R.F.G.); 50 cmc — Bei di 

(Spania)

învingător în Ieri, la turneul de juniori U.E.F.A.

continuă să conducă
în „Cursa Păcii"

• Vasile Tudor pe locul 1!
România pe locul VII

rutierii, 
zia-

Ieri dimineață, 
tehnicienii, arbitrii și 
riștii, au făcut o lungă trans- 
bordare, cu avionul, de la 
Wroclaw la Varșovia. După- 
amiază, s-a desfășurat, pe o 
vreme favorabilă curselor 
cicliste, etapa pe circuit în 
jurul Varșoviei ■ (112 km). 
Alergătorii au avut de aco
perit de 4 ori o buclă de 
27 de kilometri și, apoi, au 
sosit pe stadionul „A X-a 
aniversare". Primul Ioc a 
fost cîștigat de italianul Po
loni cu timpul de 2h.30>04. 
Pe locurile următoare au 
sosit Hanusik, Szurkowski, 
belgianul Staes și coechipie
rul său Van Straecken, fran
cezul Nogues, bulgarul Ste
fanov și rutierul român 
VASILE TEODOR — în ace
lași timp cu învingătorul-

In clasamentul general in
dividual conduce polonezul 
Szurkowski cu 22h.05:43, ur
mat 
1:01, 
2:22, 
2:35, 
2:55.
Krzeszowiec (Polonia), 
chemin
(R.D.G.) și Teirlink (Belgia) 
la 3:25. ■ - - -
locul 11

la 
la 
Ia 
la

de Hanusik (Polonia) 
Hava (Cehoslovacia) 
Gzechowski (Polonia) 
Prchal (Cehoslovacia)

Matusiak (Polonia),
Du- 

(Franța), Voigtlander

Vasile Teodor ocupă 
la 3:50 de lider,

Pe echipe i 1. Polonia 
88h.29:53; 2. Cehoslovacia la 
6:29; 3.
8:39; 4.
U.R.S.S. la 9:34 ; 6. Bulgaria 
la 9:59 ț 7. ROMANIA la 
22:40 ; 8. Belgia la 29:53 ; 9. 
Italia la 56:54 ; 10. Ungaria 
la lh.06:23 ; 11. Iugoslavia 
lh.08:57 !
Ih.l9:52) 
lh.52:35 ;
2h.31:28 ;
3h. 19:30.

Astăzi au loc
(Plock—Wroclawek, 47 
contratimp individual)
8-a
103 km).

R.D. Germană la 
Franța la 9:07 • 5.

12.
13.
14.
15.

Danemarca
Finlanda
Norvegia 
Algeria

la 
la 
la 
ia 
la

7-a 
km 

și a 
(Wroclawek—Bydgoszcz.

etapele a

★

în „Cursa Păcii"

Am aflat, în sfîrșit, 
nunte asupra cauzelor 
donului rutierului C. 
gore
etapa a IlI-a, el a fost an
gajat într-o busculadă 
care s-a rănjt și a fost trans
portat de urgență la spital. 
Datorită îngrijirilor
și tratamentului pe care-1 va 
efectua în țară, C. Grigore 
își va putea relua în curînd 
antrenamentele.

în

primite

In C. M. de baschet
turneul de la Londra

EXCEPȚIONALA V1C10HIL A IUGOSLAVIEI
80-55 CU BRAZILIA

Duminică seara, Ia o oră 
tîrzie, selecționata S.U.A. a 
încheiat victorioasă cu o di
ferență de 37 de puncte me
ciul cu reprezentativa Uru- 
guayului. Jucînd într-un tem
po extrem de rapid, campionii 
olimpici — cu Silliman ‘ (14) 
și McDonald (16) în mare 
vervă — au înclinat ambiția 
sud-americanilor de a părăsi 
terenul cu fața curată, obțl- 
nînd al 2-lea succes consecu
tiv cu 76—39 (33—17).

Partida inaugurală a celei 
de a 3-a etape a adus din nou 
pe parchetul sălii Tivoli din 
Ljubljana formația Urugua- 
yului, de astă dată însă ca ad
versară a reprezentativei U- 
niunii Sovietice. Evoluînd în 
continuu crescendo, cu o re
marcabilă precizie în acțiuni, 
actualii deținători ai titlului 
au realizat o veritabilă de
monstrație, înregistrînd sco- 
rul-record al turneului: 95—43 
(50—32). Nu este mai puțin 
adevărat însă că Arrestia 
(care a și părăsit terenul în 
repriza secundă pentru 5 gre
șeli personale) și coechipierii 
săi au fost pur_ și simplu de 
nerecunoscut, dînd o replică

slabă. De altfel, „performan
ța" lor (au marcat doar două 
coșuri în repriza secundă !) 
este unică pentru o competi
ție de anvergură desfășurată 
în ultimul deceniu. Principa
lii realizatori ai întîlnirii: 
Zarmuhamedov (18), S. Belșv 
(18) de la învingători, respec
tiv, Arrestia (12) de la învinși.

Tot în reuniunea de ieri, 
„5"-ul Italiei a realizat .prima 
sa victorie : 89—77 (41—43) în 
fața Cehoslovaciei. După o re
priză perfect echilibrată, Mas- 
sini (23), Bariviera (22) și 
Giamo (11) au punctat mai 
precis decît adversarii lor, dis-. 
tanțîndu-se clar în final. Ul
tima partidă a zilei a opus 
echipele Iugoslaviei și Brazi
liei, care au furnizat miilor 
de spectatori un joc de înaltă 
factură tehnică. Au învins 
baschetbaliștii țării gazdă cu 
scorul de 80—55 (40—26).
Astăzi, la Ljubljana, este zi 
de pauză, întrecerile urmînd 
să continue miercuri după- 
amiază.

La Skoplje. în turneul pen
tru locurile 8—13 : Panama— 
Coreea de Sud 91—88 ; Aus
tralia—R.A.U. 95—81.

LONDRA, 18 (Agerpres). — 
Proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Londra 
a fost cîștigată de perechea 
formată din Arthur Ashe 
(S.U.A.) și Charles Pasarell 
(Porto Rico), care în finală 
au dispus cu 5—7, 6—4, 7—5 
de cuplul Robert Maud (Re
publica Sud-Africană) — 
Bobby Wilson (Anglia).

Iii finala probei de simplu 
femei, jiicătoarea engleză 
Ann Jones a învins-o cu 
6—1, 4—6, 6—4 pe compa
trioata sa Gail Williams.

A început

Turul Italiei
Al 53-lea Tur ciclist al Italiei 

— a doua mare competiție ru
tieră Internațională, după Turul 
Franței — a luat Ieri startul. 
Prima etapă (San Pellegrino — 
Biandrono, 115 km) a fost ctștl- 
gată de italianul Franco Bitosst 
in 2h 38:52 (medie orară 43,432 
km) urmat la 1 sec. de G. Po- 
lidorl (Italia), Van Vlieberghe 
(Belgia) și alți zece alergători. 
Plutonul a sosit la 22 secunde.

FASSNOT
20 km zilnic!

Recordul mondial (4:04,0) în 
cursa de 400 m lber și victoriile 
sale asupra celor mai puternici 
crauliști de peste Ocean l-au im
pus de Hans Fassnacht drept îno
tătorul nr. 1 al sezonului trecut 
și unul din marii favoriți ai în
trecerilor pe distanțe lungi din 
cadrul campionatelor europene din 
1970.

Ambițios la culme, vest-germa- 
nul pleca în toamna trecută spre 
meleagurile californiene cu pro
iecte mult mai vaste : „Vreau să 
fiu primul care va Învinge gra
nița celor 4 minute și să cîștig la 
Barcelona trei titluri (400 m, 1500 
m liber și 400 m mixt)". Și ca 
atare a acceptat, fără nici un fel 
de rezervă, noul plan de antre
nament impus de Don Gambril la 
„Phillips 66“ din Long Beach. 
Două și chiar trei antrenamente 
pe zi, însumînd cîte 14—16 kilo
metri parcurși într-un ritm fără 
precedent. „Lungimile0 lui Hans 
au stîrnit rumoare în lumea nata- 
ției americane și nu puține au 
fost opiniile care condamnau acest 
antrenament asemănător cu o 
adevărată tortură fizică. Au fost 
însă și cîțiva sportivi care au 
încercat să-l imite pe Fassnacht, 
dar curînd aveau să abandoneze 
această tentativă nebunească, or
ganismele lor neavînd imensele 
posibilități de recuperare după 
efort pe care le manifesta euro
peanul.

După primele trei luni rezulta
tele deveniseră seducătoare, re
cordmanul lumii reușind de pildă,

România-Turcia 0-0
Echipa de juniori a României a intilnit ieri, la Dunferm

line (Scoția), reprezentativa Turciei, cu care a terminat ia 
egalitate : 0—0,

Miercuri, în ultimul meci 
juca la Edinburg cu formația

HONVED — ÎNVINGĂ-

al grupei, echipa română va 
K. D. Germane.

TOAREJN PRIMUL /^ECI
CU INTER BRATISLAVA

I La Budapesta, în cadrul se
mifinalelor „Cupei Europei 
Centrale", s-au întîlnit în pri
mul lor meci formațiile Hon- 
ved Budapesta și Inter Bra
tislava. Fqtbaliștii maghiari 
au termțnaț învingători cu 
scorul de 1—0 (1—0).

Returul acestei' îritîlniri se 
va disputa la 24 mai la Bra
tislava.

MECI „AMICAl/ DOAR
PÎNĂ ÎN MINUTUL 75...

‘vMeciul „amical" dintre e- 
chjpa italiană Lanerossi Vi
cenza ■■ ți formația . engleză 
West Bromwich Albion (dis
putat la Vicenza), s-a între
rupt în minutul 75 (la scorul 
de 1—1) și-nu 
luat din cauza 
nerale care a 
jucătorii celor
NANTES — IN FINALA

a mai fost re- 
unei bătăi ge- 
izbuenit între 
două formații.

„CUPEI FRANȚEI"

în semifinalele „Cupei Fran
ței", .Nantes a făcut meci nul, 
0—0. cu Valenciennes în par-

tida retur. Nantes, care cîș- 
tigase primul joc cu 2—0, s-a 
calificat în finală, urmînd să 
întîlnească echipa Saint 
Etienne.

tate : Partizan Belgrad — Bor 
3—1 ; Radnicki Niș — Velez
1— 0 ; Sloboda — O.F.K. Beo
grad 0—0 ; Olimpia Ljubljana
— Maribor 2—1 : Radnicki 
Kraguevac — Celik 3—1 ; 
Hajduk Split — Zelezniciar
2— 0 ; Dinamo Zagreb — Var- 
dar 1—1.

în clasament conduce Stea
ua Roșie Belgrad cu 39 de 
puncte, urmată de Zelezniciar
— 36 puncte etc.

Ultima victorie

BENFICA, ÎNVINSĂ ÎN
„CUPA PORTUGALIEI"

Meciurile tur din cadrul 
„sferturilor" de finală ale 
„Cupei" Portugaliei" s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate tehnice : Sporting — Bra- 
gă 6—T ; Guimaraes — Ben
fica 2—0 ; Leixoes — Tomar 
2—0 ; Belenenses — Tirsense 
1—0.

TURNEE DE JUNIORI

. Turneul internațional de 
fotbal (rezervat echipelor de 
juniori) de la St. Ouen a fost 
cîștigat de formația franceză 
St. Priest, care, în ultimul 
meci, a terminat la egalita
te : 1—1 cu Bordeaux. Fot
baliștii de la St. Priest au 
fost declarați învingători în 
urma raportului favorabil de 
cornere. Pentru locurile 3—4, 
Cagliari a întrecut cu scorul 
de 1—0 pe Radnicki (Iugosla
via).

★
înregistrate în 
a turneului în
de fotbal (ju-

Rezultate 
ziua a doua 
ternațional 
niori) de la Schaerbeek (Bel
gia) : Grupa A: Crossing 
Schaerbeek — Miinchen 1860 
0—0 ; ,S. C. Anderlecht — Ser- 
vette Geneva 4—0 ; Grupa B: 
Wiener Sport Club — Daring 
Bruxelles 1—0 ; Beerschot — 
Oiympique Marsilia 1—1.

a șahistelor noastre

in cifre

ROMANIA

10,5-5,5
Devenite tradiționale, întâl

nirile dintre reprezentanții șa
hului românesc și ai celui po
lonez suscită, de fiecare dată, 
un interes deosebit, 
reuniune a echipelor 
două țări, desfășurată recent 
la Poznan (Polonia), a purtat 
caracterul unui meci amical fe
minin la opt mese.

•Deși lipsită de aportul a 
două dintre cele mai bune 
jucătoare — Elisabeta Polihro- 
niade și Gertrude Baumstark 
care, în acel timp jucau la 
turneul zonal de la Vrnjacka 
Banja, echipa feminină de șah 
a țării noastre a obținut o ca
tegorică victorie asupra repre
zentativei Poloniei. De remar
cat . este faptul că dintre cele 
16 partide susținute, jucătoa
rele noastre nu au pierdut nici 
una, cîștigînd totodată cinci 
confruntări directe.

De remarcat că la primele 
două mese, campioana țării 
noastre Margareta Teodorescu 
și fosta campioană Alexandra 
Nicolau s-au impus în fața 
adversarelor lor, astfel că sco
rul — în fruntea tabelului — 
este de 3—1 în favoarea for
mației române.

Rezultatele individuale ale

Ultima 
celor

A

STEAUA ROȘIE BELGRAD
ÎNVINSĂ ÎN DEPLA

SARE

A :

pe terenurile de sport din Anglia
adresa ță-

vizite s-aupar-

în etapa a 28-a a campio
natului iugoslav, liderul cla
samentului, Steaua Roșie Bel
grad, a pierdut în deplasare 
cu 0—1 în fața formației Voj- 
vodina Novi Sad. Alte rezul-

întîlnirii Polonia — România
au fost următoarele : Teodo-
rescu — Radzikowska i'A-'/a ;
Nirx>lau — Erenska i’A-Vj ;Makai •— Szota 1—1 ; Pogo-
revici — Szpakowska 1—1 ;
Gogîlea — Hellwig
Reicher — Rybarska 1—1 ;
Simu -- JocheLson

V2. Scor 
favoarea

Juricu ■- Szol l'/2—
general : ÎO'A—5'/2 în
echipei României,

sînt nedoriti>

Intr-o singurâ apariție, să 
curgă de două ori 1650 yarzi (a- 
proxlmatlv 150(1 m) în 16:50,0 cu 
numai 10 minute pauză. O ase
menea performanță nu izbutise, 
pînă atunci, nici măcar Mike Bur
ton, , câștigătorul „maratonului" 
olimpic din piscina Alberca și 
actualul deținător al recordului 
mondial la 1 500 m.

Toți specialiștii așteptau cu o 
justificată nerăbdare noul expe-

*

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX

. rinient al lui Gambril, verificat 
cu prilejul campionatelor națio
nale ale S.U.A. Dar spre stu
poarea generală, evoluția lui Fas
snacht în bazinul de 25 yarzi din 
Cleveland a fost destul de mo
destă, sportivul vest-german. fiind 
depășit cu ușurință de cîțiva re
prezentanți ai „noului, val". Re
zultatul însă a fost pus, de către 
antrenor, pe seama unei gripe 
contractate de înotător cu cîteva 
zile înainte, care a necesitat, în 
continuare, spitalizarea sa pe 
timp de două săptămini !

Explicațiile. ■ departe de a mul
țumi pe, cptidMcatorii federației

■ .y'eât-gertijaiie. care urmăresc,,. cu 
ațe.nție. pregătirea, sportivilor, din-

justificate. Gerhard Hetz, 
recordman mondial al tetratlonu- 
lui și actualmente antrenor al 
lotului, de-a dreptul Indignat, a 

scrisoare 
elevului său în care îl 

greșelilor 
devenit

In cursul zilei de 
cursă au luat startul 
automobilistic Londra

ieri, cele 22 de echipaje rămase în 
in cea de a XlV-a etapă a Raliului 

— Mexic, la Cuzco Ahuancajo (Peru).

făcut publică ultima 
trimisă ' • • -
atrage atenția asupra 
comise, arătîndu-i că a _______
„cobaiul docil“ al americanilor..

Răspunsul lui Fassnacht a sosit 
mai repede decît ne așteptam ; 
părăsind clinica, el s-a întors la 
piscina lui Gambril, anunțînd 
scepticilor : „De acum Înainte voi 
Înota zilnic 20 km și voi demon
stra la Barcelona, tuturor, că nu 
eu am fost cel care m-am înșe
lat 1-

colo de Ocean, au’TstîrnitJ reacții

Halterofilul belgian Serge Reeling 
a stabilit un nou record mondial 
la catogoria supergrea, stilul îm
pins. cu performanța de 
kg. Vechiul record, deținut 
Alekseev (U.R.S.S.), era de 
kg. La totalul celor trei 
Reding a realizat 600 kg, a 
performanță mondială.

■
Argentinianul Juan Manuel 
gio. de 
dial de 
un atac 
se află 
Buenos

218,500 
de 
216 

stiluri, 
doua

1 Fan- 
mon- 

suferit
cinci ori campion 
autt mobilism, a 
de cord în urma căruia 
internat la spitalul din 
Aires.

Tradiționala cursă automobilistică 
de 1 000 km de la Francorchamps

a revenit în acest an echipajului 
Siffert — Redman (pe ,.Porsche 
917") cu timpul de 4h09:47,8 — 
medie orară de 240,459 km. Pe 
locurile următoare : Ickx — Sur
tees („Ferrari ) 41i >'’:23.3. El Cord
— Arhens („Porschc 917") —
4hl3:20,3. Cel mai rapid tur a fost 
realizat c ; mexicanul Rodoiguez
— medie orară 258 km

In semifinalele turneului din Ber
linul occidental, Goven l-a elimi
nat CU 4—6, 6—1, 9—7, 6—1 pe 
Panatta, iar Kuhnke a dispus cu 
6—4, 6—4, 6—0 de Jean Loup 
Rouyer. Turneul feminin a lost

cîștigat de Virginia Wade, învin
gătoare în finală cu 10—8, 6—1, în 
fața Helgăi Niessen.

■
Cea de-a 13-a ediție a eoncursu 
iui internațional de sabie ’dotai 
cu „Cupa Luxardo“ s-a încheiat 
la Pavia cu succesul scrimerului 
sovietic Eduard Vinokurov. în
turneul final. Vinokurov a tota
lizat 4 victorii, fiind urmat de
italianul Maffei, polonezul Paw 
lowski și maghiarul. Kaimar 3 v 
și sovieticul Rakita — 2 v.

K
Concursul internațional de călă
rie de la Wiesbaden a continuat 
cu desfășurarea unei noi’ probe 
de obstacole, In care victoria a 
revenit campionului vest-german 
Alwin Schockemoehle.

Reprezentativa U.R.S.S.
de șah

VIENA, 18 (Agerpres). — 
riirneiil final al campiona
tului european masculin de 
șah pe echipe s-a încheiat 
la Kapfenberg (Austria) cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., 
care a totalizat 5272 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Ungariei —

Ad. VASILIU

campioană europeană
pe echipe

D. Germane — 
Iugoslaviei —

41 puncte, R.
39'/2 puncte, „ _____
37I/2 puncte, Cehoslovaciei — 
37 puncte, Bulgariei — 34 
puncte etc.

în ultima rundă, U.R.S.S. 
a învins Iugoslavia cu 
6'/2—3‘/2, iar Ungaria a în
trecut Danemarca cu 7—3.

Reprezentanții organizațiilor 
sportive, din 13 țări africane 
s-au adresat guvernului Ma
rii Britanii cu cererea de a 
anula vizita unei echipe de . . _ _  _____  _______
cricket (alcătuită numai din Au luat atitudine diferite or- 
sportivi albi) din Republica 
Sud-Africană. Vizita este pre
văzută să aibă loc in aceas
tă vară. După cum relatează 
ziarul englez „GUARDIAN", 
la conferința de la Cairo a 
Consiliului superior al spor
tului african cele 13 țări au 
avertizat că reprezentanții lor 
nu vor participa la tradițio
nalele Jocuri Britanice, de Ia 
Edinburgh, în cazul în care 
turneul echipei sud-africane 
nu va fi anulat. In contex
tul actual, poziția Federației 
britanice de cricket pare des
tul de ciudată. în momentul 
cînd rasiștii sînt repudiați în 
întreaga lume sportivă — să 
menționăm numai exclude
rea Republicii Sud-Africane 
din mișcarea olimpică, pre
cum și interdicția aplicată te- 
nismanilor din această țară 
Ia ediția actuală a Cupei 
Davis — invitarea unei echi
pe sud-africane de cricket de 
către forul britanic de spe
cialitate constituie de-a drep-

tui o provocare la 
rilor africane.

împotriva acestei 
făcut auzite glasuri de pro
test chiar în Marea Britanie.

ganizații sindicale și obștești, 
ba chiar și partide politice. 
O ilustrare foarte concluden
tă a dezaprobării politicii de 
apartheid dusă de guvernul 
sud-african de către opinia 
publică din Anglia o consti
tuie chiar faptul că autori
tățile britanice plănuiesc lua
rea unor măsuri speciale îm
potriva unor eventuale de
monstrații, la acest turneu, 
încă din aceste zile, terenu
rile pe care se vor disputa 
meciurile cu echipa sud-afri- 
cană au început să fie încon
jurate cu... sîrmă ghimpată. 
De asemenea, în timpul pro
iectatului turneu vor fi afec
tate pazei jucătorilor sud afri
cani și menținerii ordinii pe 
stadioane, numeroase forțe po
lițienești care, se pare, vor 
avea destul de mult de lucru.

Totuși — remarcă presa 
britanică — cea mai bună mă
sură pentru preintîmpinarea 
oricăror dezordini ar fi doar 
izolarea definitivă a rasiștilor 
în sport.
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