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ÎNAPOIEREA DE LA MOSCOVA 
A DELEGAȚIEI

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Marți seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Mosco
va, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a purtat convorbiri cu o 
delegație a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil. 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 sosire, delegația a fost

salutată de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu. 
Mihai Dalea, Ion Stănescu. 
de vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Erau prezenți I. S. Ilin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Deși era seara tirziu, mii 
și mii de bucureșteni au venit 
la aeroport și au intimpinat pe

tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă căldură, ovaționînd pu
ternic, entuziast, pentru Parti
dul Comunist Român și Comi
tetul său Central.

★
La plecarea din Moscova, 

delegația a fost salutată de 
L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. a] 
P.C.U.S., Constantin Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Constantin Rusakov, șeful 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., A. V. Basov, amba
sadorul U.R.S.S. în România 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică și mem
bri ai ambasadei. (Agerpree).

tate și militari ai forțelor noastre armate și-au unit eforturile 
pentru a consolida diguri și baricade împotriva apelor Mu
reșului. Este o imagine intilnită deseori în aceste zile de grea 
cumpănă, în zonele calamitate și care demonstrează elocvent 
unitatea de nezdruncinat dintre armată și popor.

APELUL
BIROULUI CONSILIULUI NAȚIONAL

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

Joi, pe stadionul Republicii

O DUPĂ AMIAZĂ SPORTIVĂ (Foto: AGERPRES)

DE MARE ATRACȚIE

BKAZiirAZRAUltA

e fapt, cum știe 
astăzi orice iubi
tor al fotbalului 

cît de cit avizat, Gar- 
rincha este doar o po
reclă, obișnuita porecla 
sud-americană, ce nu 
are nimic persiflant în 
ea, ci dimpotrivă este 
încărcată, ca întotdea
una, de dragostea și ve
nerația admiratorilor. Pe 
adevăratul său nume 
Manuel dos Manuel dos 
Santos, acest mare ta
lent al fotbalului bra
zilian, acest om mărun
țel dar cu o voință u- 
riașă a învins natura, 
i-a corectat capriciile, 
dureroase în ceea ce-1 
privește. Cu un picior 
ușor deformat, micuțul 
Manuel din Pau Gran
de nu avea nici ' o șan
să în acrobaticul (une
ori) balet de pe gazon. 
Și totuși, sărind ca o 
„vrăbiuță" (Garrincha), 
Manuel a înfrînt natura, 
ajungînd unul dintre 
cei mai mari fotbaliști 
ai lumii.

Cel mai bun jucător 
al clubului Botafogo, re
velație, 
Pele, 
1958, 
listul nr. 1' 
1962,

umbra lui 
C.M. din 

„fotba- 
la C.M. din 

1962, Garrincha are în
scrisă în palmaresul său 
o performanță aproape 
unică: a disputat 40 de 
jocuri cu echipa Brazi
liei fără să cunoască 
înfrîngerea. La a 41-a 
selecționare, cu prilejul 
C.M. din 1966, împotriva 
Ungariei, echipa sa a 
pierdut. Oricum, 40. de 
jocuri fără să pierzi 
este pentru Manuel dos 
Santos un record.

Azi, Garrincha se 
plimbă trist cu valiza 

■ 1 în orășel, 
participa la 

demonstrative.

în 
a 

consacrat

Azi,
din orășel 
pentru a 
meciuri t 
Finalul carierei sale este 
lipsit de „happy-end“. O 
dragoste tîrzie și cam 
fără speranțe i-a purtat 
pașii departe de fami
lie (9 zeițe!) creîndu-i 
mari încurcături finan
ciare. In inimile fanati
cilor săi suporteri, el a 
rămas tot „vrăbiuță", 
chiar dacă, în final a 
sărit și... strîmb.

In marea acțiune

• UN „AMICAL" DE TRADIȚIE LA FOTBAL ■. STEAUA-DINAMO
• TN PREMIERA PE GAZONUL STADIONULUI DIN DEALUL
SPIRII: FOTBAL-FEMININ ® SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME ÎN STIL
FOSBURY-FLOP «DEMONSTRAȚII DE GIMNASTICA ACROBA
TICA Șl JUDO~

țional ; 18,45—19,15 — repriza 
a doua a meciului Rapid — 
Progresul ; 19,15—19,30 — 
atletism : 800 m (f) — 1500 m 
(b) și săritura în înălțime (stil 
Fosbury-flop), cu participarea 
atleților din lotul olimpic ;
19.30— 20,15 — fotbal : Dina
mo — Steaua ; 20,15—20,30 — 
judo (demonstrații de autoapă
rare), gimnastică acrobatică ;
20.30- —21,15 : repriza a doua 
a meciului de fotbal Dina
mo — Steaua.

Intrarea generală 5
TOATE FONDURILE ' 
LIZATE CU ACEST 
LEJ VOR FI DONATE 
TRU AJUTORAREA 
LIILOR CARE AU 
DE SUFERIT DE PE 
CALAMITĂȚILOR CE S-AU 
ABĂTUT ASUPRA UNOR 
JUDEȚE ALE ȚĂRII.

Iubitorii de sport din Ca
pitală vor avea prilejul să 
asiste joi după-amiazâ Ia un 
bogat și atractiv program 
sportiv, în măsură să satis
facă așteptările tuturor.

Aproape patru ore de între
ceri, în care organizatorii — 
C.M.E.F.S., Consiliul Munici
pal al Sindicatelor și Comi
tetul Municipal București al 
U.T.C. — au inclus PROBE 
DE ATLETISM, CICLISM, 
DEMONSTRAȚII DE GIM
NASTICĂ ACROBATICĂ, 
executate de cunoscutul an
samblu al studenților de la 
I.E.F.S. și... FOTBAL. Fotbal 
pentru toate categoriile : 
OLD-BOYS (prilej cu care 
vom rcîntîlni pe foștii inter
naționali Macri, Caricaș, Mîn- 
dru, Dinul eseu, Ozon, Oaidă, 
Nae Georgescu, Dungu, Știr
bei) ; apoi partida PRIME
LOR FORMAȚII ALE CLU
BURILOR DINAMO ȘI
STEAUA și FOTBAL FEMI- '\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 
NIN, în premieră pe gazonul 
de la Republicii.

Dar, iafă programul com
plet : ora 17,30—18,00 — foi- 
bal feminin : Confecția — 
F.R.B.; 18,00—18,30 — fotbal : 
Rapid — Progresul (old-boys) ; 
18,30—18,45 — cursă ciclistă 
cu eliminare, la care iau par
te componenți ai lotului na-

Azi, pe „Republicii," partidă
internațională de fotbal

LOTUL DE TINERfT- 
AKADEMIK SOFIA
După cum am mai anunțat, sta

dionul „Republicii" va găzdui as
tăzi — ou începere de la ora 
17,15 — partida internațională a- 
micală de fotbal dintre Repre
zentativa de tineret a României și 
echipa bulgară de divizie A, 
Akademlk Sofia.

Pe de o parte, una dintre cele 
mal prestigioase formații ale fot
balului bulgar, aflată întotdeauna 
— ca și tn prezent, de altfel — 
în prima jumătate a clasamentu
lui, pe de altă parte, echipa „ca- 
deților" lui Cernăianu și Tătaru, 
aflată In pregătire in vederea 
„Cupei Balcanice”...

După toate probabilitățile, 
echipa de tineret a României 
va aborda partida de astăzi 
cu următorul „11": OPREA — 
GRUBER, CRINGAȘU, OL- 
TEANU, (CIUGARIN), PO- 
POVICI, DINCUȚA (BELDEA- 
NU), BOTH, CANIARO, ȘTE- 
FANESCU, KUN II, IORDA- 
NESCU (BALAN).

Menționăm, totodată, că la a- 
ceastă întilnire orice gratuitate 
este anulată, intrarea generală 
fiind 5 lei.

i lei. 
REA- 
PRI-

PEN- 
FAMI- 
AVUT 
URMA

în aceste zile de grea în
cercare pentru poporul nos
tru, sportivii și activiștii miș
cării sportive, alături de toți 
ceilalți oameni ai muncii, 
strins uniți în jurul parti
dului și guvernului, participă 
cu toată ființa lor Ia marea 
acțiune patriotică de limi
tare a efectelor pricinuite de 
furia apelor, de ajutorare a 
zonelor calamitate.

Consiliul Național face a- 
pel la toți sportivii și activiștii 
sportivi din județele sinis
trate să participe activ la în
deplinirea tuturor măsurilor 
stabilite de comandamentele 
județene. Biroul C.N.E.F.S. 
cheamă organizațiile sportive 
să mobilizeze pe toți mem
brii lor în sprijinul intensi
ficării activității în produc
ție, realizării unei producții 
suplimentare în toate unită
țile economice, industriale și 
agricole, pentru compensarea 
daunelor pricinuite de cala
mități, pentru îndeplinirea și 
depășirea, pe ansamblul eco
nomiei, a planului ultimului 
an al cincinalului.

Avînd în vedere numeroa

NAȚIONALĂ J

DE AJUTORARE A SINISTRAȚILOR

TINERETUL SPORTIV
RĂSPUNDE-PREZEHT!
Ta redacție sosesc, în continuare, vești care demonstrează înalta solidaritate 

. civică a întregului popor față de oamenii care au avut atit de greu de 
suferit de pe urma inundațiilor catastrofale petrecute în mai multe județe 

ale țării, iu marele front deschis in fața calamităților, in teribila încleștare dintre 
om și stihiile dezlănțuite, s-a încadrat cu tot elanul tineretul 
aducă aportul, cu entuziasm și pricepere, pentru ștergerea 
urmelor acestei calamități.

DINAMOVIȘTII — PRIMII
Secțiile de baschet și ca

notaj academic ale clubului 
Dinamo au hotărît să con
tribuie din veniturile per- ția de baschet

sonale ale sportivilor și an
trenorilor cu 33 750 lei (sec- 

19 750 lei ;

CONTRIBUȚIA TIMIȘOAREI
C.J.E.F.S. Timiș a inițiat 

un plan de acțiune în ve
derea strîngerii de fonduri 
destinate ajutorării popu
lației calamitate. Astfel, o 
bună parte a încasărilor ce 
se vor realiza de la meciu
rile de fotbal de divizie B 
C.F.R. Timișoara — C.S.M.

Sibiu 
șoara 
vor fi afectate acestui scop, 
în ziua de 27 mai se va 
organiza, la Timișoara, un 
cuplaj fotbalistic cu parti
ciparea echipelor divizio
nare C.F.R., Politehnica, 
U.M.T. și Electromotor, iar

CEI MAI BUNI TENISMANI AI ROMÂNIEI
ȘI S.U.A. încep azi întrecerea

FINALIȘTII „CUPEI DAVIS“ 1969
DIN NOU IN

Pentru cei ce urmăresc 
cu pasiune și emoție evo
luțiile așilor rachetei, in 
rîndul cărora se numără 
acum și sportivi ai țării 
noastre, pentru cei ce au 
încă vie în memorie amin
tirea neuitatului Challen
ge-round de la Cleveland, 
surprins în imagini de film 
sau în rînduri de reportaj, 
pentru toți cei ce iubesc 
tenisul — vestea unui meci 
România — S.U.A., reedi
tare a finalei „Cupa Davis" 
1969, a stîrnit un interes 
ușor explicabil.

Primim oaspeți de seamă, 
sportivi care dețin cel mai 
înalt trofeu al tenisului. Este 
Arthur Ashe, marele campion 
cîștigător la- Forest Hills și 
primul sportiv de culoare ca
re a intrat în echipa repre
zentativă de tenis a S.U.A. 
Este apoi Stan Smith, actua
lul deținător al titlului de 
campion național al S.U.A., 
cel care a primit, la Cleve
land, trofeul special ce 6e 
acordă performerului nr. 1, 
învingător în toate cele trei 
partide susținute. In sfîrșit,

ION Ț1RIAG 
văzut de AL. CLENGIU 
porto-ricanul Charlittoeste

Pasarell, creditat cu locul 1
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Un veritabil atlet pe terenurile de tenis, excelentul Arthur Ashe, evoluează pentru prima 
oară in fata spectatorilor. bucureșteni

și Politehnica Timi- 
— Metalul Hunedoara

sportiv, hotărit să-și 
cit mai grabnică a

de canotaj — 14 000secția
lei). Au fost donate sume 
între 250 și 1500 let

SPORTIVE
cu-în ziua de 28 mai un 

plaj handbalistic cu parti
ciparea celor mai bune for
mații divizionare. In cursul 
săptămînii viitoare, CJEFS 
Timiș va organiza, în sala

(Continuare în pag. a 2-a)

Competiții aminate
• Federația română de 

lupte a hotărit aminarea 
finalelor campionatelor na
ționale de greco-romane și 
libere (tineret), care 
mau să aibă Ioc Ia 
între 26—31 mai.

• Campionatele
nale de haltere, . _
mate la Sibiu, în zilele de 
23 șl 24 mal, au fost ami
nate pentru 3—5 iulie.

ur-
Brașov,

națio- 
progra-

• Biroul F.R. Atletism a 
decis anularea campiona
tului național pe echipe, 
divizia B, seriile I și II, 
precum și a meciului de 
baraj pentru calificarea in 
diviziile A și B.
• Se amină prima etapă 

a campionatului republican 
de tenis pe echipe (seria 
a II-a).

LUCRĂRILE CONGRESULUI FIR A
între 22 și 24 mai la 

Casablanca se vor des
fășura lucrările Congre
sului F.I.R.A. Din par-

tea Federației române 
de rugby va participa 
Ion Isvoranu, secretar 
general al federației.

SOSIREA TENISMANILOR GRECI
Tn cursul zilei de ieri 

au sosit în Capitală 
echipierii reprezentativei 
de tenis a Greciei, care 
susține în zilele de 22-24 
mai întîlnirea pentru tu
rul doi al „Cupei Da
vis" cu echipa Româ
niei. Au făcut deplasa- 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

rea jucătorii N. Kalo- 
aheropoulos. P. Gavri- 
lidis și E. Arghiriou, 
însoțiți de căpitanul ne
jucător J. Diamantopou
los. Tot ieri a sosit și 
arbitrul meciului, Mi
chele Brunetti (Italia).

GIMNASTELE ROMANCE VICTORIOASE
ORAȘUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ, 19 (prin tele
fon). întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre 
echipa Liceului cu pro
gram de educație fizică 
din orașul nostru și selec
ționata Erevan (Uniunea 
Sovietică), care a progra
mat numai exerciții liber 
alese, s-a încheiat cu suc
cesul net al formației gaz- 

—.................. Ladă : 187,85—183,65

t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

P-

individual compus prima 
s-a clasat Mariana Moca* 
nu — 37,75 p, urmată de 
Anca Grigoraș (37,70) și 
Ștefania Bacoș (37,60). Pri
mele clasate pe 
Mariana Gheciov 
turi), Anca Grigoraș (pa
ralele), - • —
(bîrnă), 
(sol).

GH.

aparate : 
(sări-

Ștefania Bacoș 
Mariana Mocanu

GRUNZU-coresp.
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sele propuneri și inițiative 
ale organelor și organizațiilor 
sportive, Biroul C.N.E.F.S. a 
stabilit un plan de măsuri 
menit să contribuie la acți
unile întreprinse de partid 
și guvern pentru grabnica 
reluare a activității normale 
din zonele calamitate și la 
ajutorarea sinistraților.

Dînd glas sentimentelor de 
solidaritate umană exprimată 
în aceste zile de sportivii și 
întregul activ al mișcării 
sportive, Biroul Consiliului 
Național pentru Educație 

Fizică și Sport, a hotărît să 
organizeze, împreună cu fe
derațiile, manifestări și întîl- 
niri sportive precum și tur
nee ale echipelor și sporti
vilor fruntași, iar veniturile 
obținute să fie vărsate la 
fondul central de ajutorare a 
județelor sinistrate.

în acest sens se va alcătui 
un program special care va 
cuprinde astfel dc acțiuni în 
cursul acestui an și la înde
plinirea căruia vor fi solici
tate cluburile din întreaga 
țară.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport în

BIROUL CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Și SPORT

(Continuare în pag. a 4-a)

n fața stihiilor dezlănțuite, mai 
I potrivnice ca oricînd, cînd nop- 
I file par coșmare, iar zilele 
I nesfîrșit de lungi, oamenii me- 

■ leagurilor bîntuite de furia ape
lor revărsate alcătuiesc un baraj 

viu în calea acestora, dînd un plus de 
trăinicie stavilelor ridicate cu prețul 
unor eforturi incomensurabile. Poate că 
niciodată, în țara noastră, omul nu s-a 
aflat într-o asemenea încleștare cu na
tura, dar este cert că în aceste zile 
dramatice cetățenii patriei și-au dove
dit pe deplin solidaritatea, eroismul și 
abnegația pentru salvarea și apărarea 
orașelor, a întreprinderilor, a vieții și 
avutului semenilor lor, loviți de cala
mitate.

înalte virtuți patriotice, vădile acum 
de întregul popor, animă și tineretul 
sportiv, pe activiștii acestui ’ărîrn so
cial. Și un exemplu, din miile de pilde 
grăitoare petrecute pe itinerariile ne
prevăzute ale județelor brăzdate de 
apele învolburate, are valoare de 
simbol : cluburile sportive arădene, 
ce-si au bazele pe malurile Mureșului, 
s-au constituit în unități speciale de 
salvare. Cota apelor Mureșului a de
pășit 8 m, dar cu ce alt etalon poate 
fi măsurată cota eroismului lucid ol 
acestor oameni, decît cu conștiința lor 
cetățenească ?

Omul a fost și este, într-adevăr, în 
aceste zile, fată în față cu el însuși. 
Și sentimentul care ne animă pe toți 
este cel al responsabilității, al anga
jării totale și solidare pentru limitarea 
efectelor catastrofei naturale, pentru 
înlăturarea cît mai grabnică a urmă
rilor acesteia. Desigur, pagubele sini 
însemnate, după primele estimări ajun- 
gînd la ordinul miliardelor de lei. Dar 
admirabilul efort de mobilizare al 
milioanelor de cetățeni ai patriei noas
tre socialiste, întreprins în aceste zile 
de înfruntare directă, nemijlocită, va 
rodi înzecit în zilele de refacere a 
potențialului economic lovit și deterio
rat de calamități. Eroismul acestor zile 
de luptă va deveni, sîntem siguri, 
eroismul cotidian al muncii construc
tive.

Uriașele eforturi materiale întreprinse 
în zonele sinistrate, pe baza ho’ărîri- 
lor adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., sînt completate zi de zi, 
ceas de ceas, cu contribuția voluntară 
și venită din întreaga țară, avînd o 
adlncă semnificație politică, socială și 
etică : indestructibila legătură, la bine 
și la rău, dintre partid, guvern și popor. 
Muncitori și țărani, militari și membri 
ai gărzilor patriotice, tineri și vîrstnici, 
eroi știufi și neștiufi ai unor momente 
de cumpănă, și-au 
bărbăția, hotărîrea, 
musețba lor morală.

Umanismul socialist 
un liant de neînlocuit.

li

dezvăluit acum 
patriotismul, fru-

s-a dovedit a fi

Paul SLAVESCU
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CIRCUITUL DE MARȘ P. T. T. - LA
Clțiva iubitori ai sportului, or

ganizau, în 1946, o mare între
cere a lucrătorilor din poștă și 
telecomunicații : circuitul de
marș. în condiții destul de grele 
(urmele războiului nu se șterse- 
seră încă), avînd de luptat 
mari dificultăți financiare, ei 
adunat la start aproape 100

cu 
au 
de

concurențl. Plecarea — Intrată în 
tradiție — s-a dat din fața Pa
latului telefoanelor. Ciștlgător : 
Ion Baboie atletul care a „mono
polizat" competiția. El avea să 
ciștige, tncepind din 1948, 9 ediții 
consecutive, pentru ca după o 
pauză de un an (1957), să vină 
din nou pe primul Ioc in alte

A 25-a EDIȚIE
două circuite : 1958 șl 1959. In 
1961 avea să urce din nou pe 
treapta cea mai înaltă a poliu- 
mului.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2 a)

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE VOLEI A ROMÂNIEI,
de trei ori Învingătoare în r.d.g

Echipa națională feminină de volei a tării noastre s-a întors din R.D.G., unde a sus
ținut 3 meciuri de verificare în compania reprezentativei țării gazdă. Voleibalistele noastre au 
cîștigat toate cele trei întîlniri, cu 3—-2, 3—1 fi 3—2.
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DOAR SIMPLE
SURPRIZE ?

Fără să exis
te o statistică 
în această pri
vință 
nu 
de 

spune, 
ediție 
feminin de hand- 
arată a fi cea

putem 
actuala 
natului 
bai se 
mai disputată din ultimii 
ani. Poate că noua formu
lă de organizare a întrece
rii, poate că saltul valoric 
înregistrat de unele echipe 
prin puternica infuzie de 
elemente tinere sau poate 
alte cauze specifice activi
tății locale au determinat 
această creștere a comba
tivității. Este greu de spus 
acum. Și nici 
propus acest

Ceea ce ani 
liniem este 
combativitate 
nală, fără să 
mare tentă valorică, a de
terminat un final pasio
nant în care, deși au mai 
rămas doar două etape nu 
se punosc încă echipele ce 
vor retrograda și nici for
mația ce va îmbrăca tri
courile de campioană. A- 
ceasta in ciuda faptului că 
după terminarea turului al 
doilea al campionatului 
(disputat in sală, sistem 
turneu) exista convingerea 
generală că Universitatea 
Timișoara nu mai poate 
scăpa titlul de campioană 
și că, de pildă, C.S.M. Si
biu nu mai poate evita re
trogradarea. Primăvara, o 
dată cu cea de-a treia 
manșă a întrecerii, ne-a 
adus insă... surprizele. Nu 
una și nici măcar cîteva 
Multe, foarte multe și ma
joritatea dintre ele de pro
porții neobișnuite. Spre e- 
xemplu, chiar C.S.M. Sibiu 
a învins la limită Univer
sitatea Timișoara pe tere
nul ei!

Dar, în această avalanșă 
de rezultate puțin scontate 
s-ati strecurat — din feri
cire, puține — și unele 
„surprize" neplăcute. In 
sensul că ne-a fost dat să 
asistăm la jocuri în care 
am avut impresia că „sur
priza" era... regizată. Re
cent, în partida dintre 
Confecția (locul III, deci 
la adăpost de amenințarea 
retrogradării, dar și prea 
departe, ca puncte, de pri
mul „fotoliu" ai clasamen
tului) și Rapid (prinsă în 
cleștele zonei periferice) 
feroviarele trăgeau cu din
ții de fiecare acțiune, în 
timp ce adversarele lor 
parcă luau parte la un an
trenament. Pe de altă par
te, Ia Brașov în ultima e- 
tapă, C.S.M. Sibiu a în
vins Rulmentul la o dife
rență. de scor neobișnuită 
(9 goluri), formația locală 
ratind printre altele, 4 
(! !!) aruncări de la 7 m. 
Este, orice s-ar spune, ceva 
necurat la mijloc. în ase
menea condiții orice apre
ciere a unui rezultat ce 
pare Ia prima vedere ieșit 
din comun este riscantă. 
Și tot în aceste condiții co
rectitudinea raportului de 
forțe pe care teoretic tre
buie s-o reprezinte clasa
mentul, este, practic, elu
dată. Ca să nu mai amin
tim, de faptul că prestigiul 
și seriozitatea competiției 
au de suferit, spectatorii 
reacționînd spontan, așa 
cum s-a întîmplat Ia jocul 
Confecția — Rapid, cînd 
unul dintre amatorii de 
handbal a exclamat supă
rat : „Fetelor, 
dare să știm 
rem nu mai 
geaba drumul 
ten../ (C.A.).

nu ne-am 
lucru, 
dorit să sub- 
că această 

competițio- 
aibă o prea

nici 
s-ar putea, 
altfel I — 
totuși, că 

a campio-

Cornelia Popescu, stabilindu-și
A. NEAGU

recordul personal de sală, 1,83 m
Foto :

Asociațiile sportive în
ființate in școli con
stituie cea mai po

trivită formă pentru orga
nizarea și conducerea ac
tivității sportive școlare. 
Trebuie subliniat că acest 
act implică nu numai 
schimbări organizatorice, ci 
constituie un element vi
tal care atinge însăși e- 
sența problemei. De aceea, 
sînt necesare cîteva preci
zări inițiale, căci, ca mai 
totdeauna, ÎNCEPUTURILE 
BINE FĂCUTE DETER
MINA CURSUL GENERAL 
FAVORABIL AL ORICĂ
REI ACȚIUNI.

A

Nr. 907 (6341)

dacă-i... tră- 
și noi I 
băteam 
pînă la

Ba- 
de- 
te-

Clasamente categoria A
FEMININ

1. Univ. Tim.
2. Unlv. Buc.
3. Confecția
4. I.E.F.S.
5. Rulmentul 

Brașov
6. Voința 

Odorhei
7. Constructorul 

Timișoara 25
8. Rapid Buc. "
9. Prog. Buc.

10. CSM Sibiu

25
25
25
25

25

24

19 3
17 4
16 3

210 22

9 3

3

8

13

13

14

289—317

244—263

21

19

19
25
24
25

3
7 4 14
7 4 13
7 3 15

253-273 
266—294 18 
284—331 18
222—272 17

MASCULIN

1. Steaua 23 22 0 1 433—307 44
2. Din. Buc. 24 16 2 6 380—313 34
3. Univ. Cluj 24 14 1 9 343—333 29
4. Unlv. Buc. 23 12 2 9 345—319 26
5. Poli. Tim. 23 10 4 9 357—323 24
6. Voința

București 23 8 3 12 376—422 19
7. Din. Bv. 22 8 2 12 343—351 18
8. Din. Bc. 23 8 1 14 338—381 17
9. Min. B.M. 22 8 3 ÎS 314—388 13

10. Rafinăria
Teleajen 13 3 1 19 322—414 7

LA SFIRȘITUL SĂPTÂMÎNII: CEL MAI MARE 
CONCURS INTERN DE ATLETISM
După un sezon 

de atletism pe te
ren acoperit, în
cheiat. cum bine 
se știe, cu succe
se remarcabile ob- 

sportivii noștri înținute de
confruntarea de la Viena, 
după concursul republican de 
primăvară al juniorilor — 
care a deschis seria competi
țiilor în aer liber — iată-ne 
ajunși în preajma unei alte 
mari întreceri.

Sîmbătă și duminică, sta
dionul Republicii va găzdui 
concursul de primăvară al 
atleților seniori. Va fi un con
curs de verificare a stadiului

de pregătire, dar, în același 
timp, și de selecție în vede
rea participării la viitoarele 
competiții de anvergură: 
„Cupa Europei", meciul cu e- 
chipa Republicii Federale a 
Germaniei (fete) și Jocurile 
balcanice de juniori (care vor 
avea loc între 25—26 iulie la 
Atena).

La federația de specialita
te au și început să sosească 
înscrierile» Reținem, dintre 
concurenți, numele celor două 
campioane olimpice Viorica 
Viscopoleanu și Lia Manoiiu, 
ca și ale altor valoroși atleți: 
săritoarea în 
lia Popescu

europeană — indoor și ocu
panta locului I la recentul 
concurs internațional de la 
Roma, dotat cu trofeul „Bru
no Zauli"), alergătoarele Ilea
na Siiai, Mariana Goth și E- 
leonora Monoranu, săritorii 
Șerban Ioan, Carol Corbu, 
Dinu Piștaiu etc.

In primul rînd, asociația 
sportivă școlară creează 
un cadru definit de ac

tivitate, un mediu permanent, 
stabil, cu sarcini concrete. 
Consiliul de conducere tre
buie să reprezinte toate pro
filurile existente în școala: 
direcțiunea (in ‘școala noastră 
directorul adjunct va fi pre
zent în acest colectiv), pro
fesorii (nu neapărat numai cei 
de specialitate; multe alte 
cadre didactice sînt legate în 
diferită măsură de sport) or
ganizația U.T.C. (eventual prin 
fostul responsabil al asocia
ției sportive din 
bineînțeles, elevii, 
fel, este asigurată 
permanentă funcțională, între 
direcțiunea școlii și asociația 
sportivă. Consider, de ase

menea, că organizația U.T.C. 
poate și TREBUIE SA JOACE

școală) și, 
în acest 

legătura

IN CONTINUARE UN ROL 
IlOTARITOR IN MIȘCAREA 
SPORTIVA ȘCOLARA, prin 
inf!uen|a pe care a cîștigat-o, 
și prin atuurile pe care le 
deține.

In mod practic, însăși exis
tența asociației sportive a 
școlii o girează cu puterea de 
a strînge în rîndurile ei ele
mentele valoroase răspîndite 
la alte asociații sau cluburi. 
In acest fel se naște respon
sabilitatea creșterii elemente
lor proprii, formate In și prin 
asociație. De aci se poate trage 
și o altă concluzie: un colec
tiv bine pregătit, puternic, sti
mulează nu numai pe sportivii 
săi, ci și pe cei pe care aceștia 
îi reprezintă — însăși masa de 
elevi ai școlii. Astfel, din ce in 
ce mai mulți elevi vor de
veni membri susținători 
propriei asociații și, 
PRIN COTIZAȚIILE DEPUSE 
VOR PARTICIPA 
LA ÎNTĂRIREA 
IERIALE A
Trebuie să mai amintesc și 
faptul că, în 
timp se poate 
nică tradiție 
element care 
ricit profilul 
care vreau să-l schițez în mo
mentul de față.

Școala noastră iși va întări 
în aceste condiții, în primul 
rind, baza materială de care 
dispune, prin amenajarea a 
încă unui teren de baschet pe 
lingă cel existent, 
tor de sărituri și 
instalația electrică

a

ai 
deci,

EFECTIV 
BAZEI MA- 

ASOCIAȚIEI.
destul de puțin 
naște și o puter- 
sportivă a școlii, 
completează fe- 
multilateral pe

înălțime Corne-
(vicecampioană

0 ȘTAFETA MIXTA DE
5

4:05,0? DE CE NO...

a unui sec- 
va reface 

pentru noc- 
mai func- 

ani. VOM 
REINNODAM 

INTILNIRILOR 
între 

Și 
grupuri

CiRCHTlL DE MARȘ P.T.T.

care re- 
comparativ

(Urmare din pag. 1)

Duminică 24 mai vom fi mar
tori la plecarea atleților în cea 
de a 25-a ediție — jubiliară — a 
circuitului. La competiție au fost 
invitați (și au confirmat partici
parea) atleți din 7 țări : Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Polonia, R.F.G. și Ungaria. Din 
Cehoslovacia, Polonia și R.F.G. 
vor lua startul, în afara repre
zentativelor, și sportivi ai clubu
rilor P.T.T.-iste : Locomotiva
Olomouc, Konradia Gdynia și, 
respectiv, Post-Sportverein Ttibin- 
gen. Sportivii acestor cluburi — 
împreună cu colegii lor români 
— vor parcurge o distanță de 3 
km, imbrăcați in costume de lu
cru, avînd asupra lor tolba plină 
de... corespondență. Va fi o ade
vărată demonstrație a rezistenței 
fizice a factorilor poștali, oame-

nil atît de Îndrăgiți de noi toți. 
Nu ne Îndoim că ei se vor pre
zenta la nivelul . . "
avind în vedere „circuitele" 
care le fac zilnic pe străzile tu
turor localităților țării.

La sediul asociației 
P.T.T. din Capitală se 
intens în aceste zile 
toare competiției. Traseul consa- 
craților, de 20 de kilometri, a rost 
definitivat : plecarea din fața Pa
latului telefoanelor (la ora 9,30), 
circuitul continuind prin 
Edgar Quinet, Academiei, 
Decembrie, bd. Magheru, 
Ipătescu, Piața Victoriei, 
Scînteii și reîntoarcerea pe 
Victoriei cu sosirea în același 
Ioc. In jurul orei 12,30 va avea 
loc festivitatea de premiere. In 
afara numeroaselor obiecte și di
plome oferite ciștigătorilor, se 
va decerna și „Cupa challenge 
P.T.T.". Tuturor concurenților 
sosiți din cursă 11 se vor oferi 
clasoare cu timbre filatelice.

așteptărilor,
• ' pe

sportive 
lucrează 

premergâ-

strada 
str. 30 

Ana 
Piața 

cal.

VORBĂ
TREABĂ

MULTĂ,
PUȚINĂ

noasîră vor avea Ioc întilniri 
la volei, baschet, fotbal, hand
bal interclase, in urma cărora 
se vor stabili reprezentativele 
școlii. INCEPIND DIN LUNA 
MAI ELE VOR PARTICIPA 
LA DIFERITE COMPETIȚII 
INTERLICEALE LA NIVEL 
DE ORAȘ ȘI JUDEȚ. S-a sta
bilit deja un asemenea obiec
tiv „Cupa tineretului". Pe mă
sura trecerii timpului ase
menea competiții vor cîștiga 
un plus de vitalitate, prin 
valoarea crescîndă a partici- 
panților, pe de o parte, și prin 
apariția elementului tradițio
nal, de care vorbeam mal 
sus, pe de alta.

Repetăm: ÎNFIINȚAREA
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE 
REPREZINTĂ UN ACT SA- 
LUTAR IN MIȘCAREA SPOR
TIVA ȘCOLARA. Sportul ro
mânesc va avea numai -te 
cîștigat.

prof. Constantin POPA 
director-adjunct al Liceului 

,,Mihail Eminescu" — Constanța

ECHIPA DE BASCHET

POLITEHNICA
GALATI»

IN CEHOSLOVACIA

Cam de 15 ani acti
vează ca antrenor, la 
Tulcea, Hristu Țamu- 

ris. Pe aici îl cunosc toți. 
Dar să nu vă închipuiți că 
acest lucru s-ar datora per
formanțelor deosebite rea
lizate de elevii săi. De 15 
ani, Țamuris n-a reușit să 
pregătească vreun boxer de 
talent, de care să se vor
bească în lumea sportului 
nostru cu mănuși. El s-a 
făcut remarcat, mai cu 
seamă, prin dese plîngeri, 
prin jalbe trimise te miri 
unde, în care-și exprima 
teama că este „săpat", că 
organele sportive locale vor 
să pună pe altcineva în lo
cul său. Pe urmele unei a- 
semenea scrisori am pornit 
și noi, nu de mult, spre 
Tulcea.

De cine se teme, de fapt, an
trenorul Țamuris ? De un an 
și jumătate, la Tulcea a venit 
un tînăr care șl-a exprimat 
dorința de a pregăti pe cei 
dornici să se inițieze în taine
le pugilatului. Este vorba de 
Marin Ion, fost elev al mae
strului Cristian Panaitescu din 
Cîmpulung Muscel, care deți
ne un titlu de campion 
țării la juniori, cucerit 
I960. Lui Marin l-au fost în
credințați boxerii asociației 
Voința. în timp ce Țamuris 
continua să pregătească spor
tivii de la Progresul. E drept, 
antrenamentele se desfășurau 
în aceeași sală, dar la ore di
ferite.

Ei bine, de la apariția lui 
Marin Ion la Tulcea. antre
norul Țamuris nu mai are o- 
dihnă. Se plînge în stînga 
și-n dreapta, și trimite scrisori 
ziarului „Delta", la diverși 
tovarăși cu munci de răs-

al 
în

pundere din localitate și, bine
înțeles, la București.

O cercetare atentă a situa
ției din sala sa, o discuție cu 
unii dintre foștii săi elevi, pre
cum și cu activiști sportivi 
din Tulcea. ne-au edificat pe 
deplin. Țamuris vorbește mult, 
dar muncește puțin și incom
petent. O ATESTA, DE FAPT, 
REZULTATELE. De 15 ani, 
singura sa performanță a fost 
aducerea unui boxer în fina
lele campionatelor de juniori 
din 1969. Dar tînărul finalist 
n-a mai vrut să lucreze in 
continuare cu Țamuris, și a 
plecat. Ca el, au procedat, 
de-a lungul anilor, și alți pu- 
giliști, (Pîrvu, Ivanov, Popes
cu etc), care jigniți de antre
nor, au preferat să abandone
ze activitatea. Lăsînd la o 
parte faptul că metodele de 
pregătire indicate de Țamuris 
erau poate bune doar... acum 
20 de ani.

Sala nouă, , de antrenament, 
din Tulcea, oferă boxerilor 
de la Progresul condiții exce
lente de pregătire. Rezultatele 
însă nu se văd. Și firește, 
amatorii „nobilei arte" de aci 
se întreabă de ce ? Adesea, 
ei privesc cu invidie la ve
cinii lor din Măcin, unde an
trenorul Petcu, care nu dis
pune de condiții asemănătoa
re, reușește să umple sala cu 
copii și să facă gale aproape 
în fiecare săptămînă. O sin
gură explicație se poate da. 
La Măcin se muncește cu pa
siune, cu competență, calități 
care lipsesc, din păcate, antre
norului din Tulcea. De aci re
zidă și teama iui Țamuris de 
a fi înlocuit sau eclipsat de 
tînărul său coleg. Marin Ion. 
Pentru că, în sala acestuia 
din urmă tinerii deschid tot 
mai des, ușa.

Romeo CALARASANU 
CORNEL POPA 

corespondent principal

Conducted pre
gătirile pentru 
campionatele eu
ropene de natație 
de la Barcelona, 
antrenorii lotului 
preconizează ali

nierea la start a unei șta
fete mixte. Ideea selecțione
rilor, pornită de la acel 4:10,9 
cu care a fost creditat în se
zonul trecut cvartetul român, 
alcătuit din Giurasa, Costa, 
Covaci și Slavic, are o bază 
solidă, o omogenitate valorică a 
celor 4 componenți.

Pe plan continental, la acea
stă oră, trei echipe (R.D.Ger- 
mană, U.R.S.S. și R.F. a Ger
maniei) se detașează neț, ur- 
mînd să tranșeze direct pro
blema medaliilor europene. 
Pentru locurile următoare ca
ndidează formațiile Spaniei, 
Suediei, Franței, Angliei și 
Ungariei — cu specialiști mai 
buni (decît ai țării noastre) la 
spate, delfin și craul, dar cu 
brasiști mai slabi — capabile 
de cronometre între 4:04,0 și 
4:06,0.

Iată, așadar, viitorii adver
sari într-o întrecere directă a 
ștafetelor de 4x100 m mixt. Cu 
ce șanse ar putea concura se
lecționata română? în meciul 
cu Cehoslovacia, timpul înre
gistrat la capătul celor 4 
schimburi era de 4:10,3 —
nou record național, cifră a- 
flată în poziția a VII-a pe ta
belul celor mai bune perfor
manțe europene ale anului. 
Dar aceasta nu reflectă nici pe 
departe realele posibilități ale 
cvartetului prezentat 
trenori în piscina din 
simplă comparare a 
realizați de fiecare
în probele individuale cu cei 
obținuți în ștafetă poate ti 
edificatoare în acest sens:

de an- 
Cluj. O 
timpilor 
sportiv

ștafetăJTimpi Individuali

Giurasa 63,5 Hohoiu
Costa 69,6 Costa
Covaci 61,3 Covaci
Slavic 55,9 Slavic

4:10,3

Diferența clară
zultă din tabloul ___. .....
se explică, prin faptul că cei 
patru component! se aflau la 
ora ștafetei după încheierea 
a două reuniuni, iar în ziua 
respectivă Hohoiu realizase 
deja un 63,7 (100 m spate), 
Costa 
68,6, 
la al

Un 
există 
a putea alinia in luna sep
tembrie o ștafetă de bună 
valoare. Avem Ia această oră 
trei spatiști care pot coborî 
sub 63 de secunde: Slavic și 
Costa, fără contracandidați, 
pot spera (în deplinătatea po
sibilităților fizice) să-și par
curgă lungimile în 54,0 și, 
respectiv, 67,5. In fine, mai 
rămîne ca mureșanul Covaci 
să atingă cele 60 de secunda 
la delfin, pentru ca într-o e- 
voluție optimă (cu timpi de 
loc exagerați) cvartetul să 
poată fi evaluat la o cifră in 
jurul a 4:04,0—4:05,0.

Rămîne de văzut însă cum 
va fi coordonată pregătirea 
candidaților, mai ales în lu
nile vacanței școlare, deoarece 
aceștia se antrenează momen 
tan în 4 cluburi, distanțate la 
zeci și chiar sute de kilometri 
(spatiștii la Reșița, brasistul 
la Timișoara, delfinii la Tg. 
Mureș, iar craulistul la Bucu
rești). In Franța, Suedia, R.D. 
Germană, Spania sau R.F. a 
Germaniei antrenorii loturilor 
au rezolvat această problemă 
prin concentrarea, în lunile 
iulie și august, a tuturor se- 
lecționabililor. Mai mult ca 
sigur că și antrenorii noștri 
vor trebui să se gîndească la 
o soluție asemănătoare după 
încheierea cursurilor școlare 
și universitare, necesitatea o- 
mogenizării echipei și perfec
ționării continue a schimbu
rilor situîndu-se pe un prim 
plan al pregătirii.

Hohoiu 
un 63,7 (100 m 
cîștigase 100 m bras în 

iar Slavic se prezenta 
5-lea start.
lucru este însă cert i 
toate premisele pentru

4:08,7 Ad. VASILIU

ECHIPA DIN DRAGANEȘTI-OLT
ȘI-A LUAT ZBORUL...

TINERETUL SPORTIV RĂSPUNDE-PREZENT!
(Urmare din pag. 1)

Olimpia, o mare acțiune 
sportivă care va cuprinde 
demonstrații de judo, gim-

nastică acrobatică și moder
nă, box, scrimă și haltere. 
Acțiuni asemănătoare pen
tru strîngerea de fonduri 
vor avea loc la Jimbolia 
și Lugoj. •»

GESTUL
Partlclpanții la concursul 

atletic de primăvară al senio
rilor, ce se va desfășura în 
Capitală, au hotărit să-și plă
tească biletul de intrare la 
competiție, sumele încasate

ATLEȚILOR...
urmlnd
TULUI 
menea, 
ceri au 
murite

să fie transmise CON- 
C.E.C. 2 000. De ase- 
arbitril acestor între- 
decin să doneze bare- 

ce li se cuvin.

...ȘI AL RUGBYȘTILOR
Grivița 

Iași (di-
Echipele de rugby 

Roșie șl Agronomia 
vizia A), Clubul sportiv școlar 
și Școala sportivă 2 (finaliste
le campionatului național de 
juniori) invită pe toți iubitorii 
sportului cu balonul oval la

cuplajul lor, care va avea loc 
duminică 24 mai, fncepind de 
la ora 9,30, șl ale cărui înca
sări vor fi donate integral aju
torării compatrioților loviți de 
calamități.

Împiedicarea spargerii digului 
au adus-o tinerii care practică 
sporturile nautice. Cabinele 
ștrandului orășenesc, situate 
între dig și albia Mureșului, 
care au fost inundate, frînau 
cursul apei dirijînd forța aces
teia spre dig. Canotorii de la 
U.T.A. și Voința, în frunte cu 
antrenorii Bărbătei, Lascu, Ve- 
reș și Podoreanu, au intrat cu 
ambarcațiunile In furia apelor 
acțlonind pentru dărîmarea a- 
cestor construcții de lemn. Tot 
ei au spart, iuptind cu puhoiul 
înspumat, un zid ce avea o 
poziție perpendiculară pe firul 
apei revărsate și ridica peri
culos cota spre oraș.

Trebuie să amintim și de 
care 

I. 
ore

echipa de polo Vagonul, 
împreună cu antrenorul 
Barza a muncit zeci de

LA DATORIE
ARAD, 19 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru), ta 
bătălia pe care orașul asediat 
o duce cu apele furioase ale 
Mureșului iau parte activă șt 
sportivii. încă din primele ore 
ale dimineții, cind apelurile

comandamentului județean che
mau populația la int&rirea di
gului de protecție, s-au pre
zentat la datorie toți activiștii 
sportivi din oraș, antrenorii și 
un număr mare de sportivi. 
O contribuție importantă la

turnă care nu 
ționat de cîțiva 
CAUTA SA 
FIRUL 
TERNAȚIONALE" 
prezentativele școlii 
ale diferitelor 
străini, unii sportivi, veniți pe 
litoral pentru odihnă. Trebuie 
amintit faptul că în fața fie
cărei asociații sportive stă, în 
primul rînd, activizarea masei 
de elevi în a practica educa
ția fizică generală. In școala

„IN- 
re- 

cele 
de

Intre 22 — 31 mai, echipa 
masculină de baschet, Poli
tehnica Galați, întreprinde un 
turneu în Cehoslovacia. FOR
MAȚIA STUDENȚILOR GA- 
lațeni va evolua In 
ORAȘELE FRAGA Șl HRA- 
DEC ALĂTURI DE ECHIPE 
DIN ITALIA, POLONIA ȘI 
CEIIOSLOVACiA. Din ‘ 
deplasat de antrenorul Petri- 
că Vasiliu fac parte, printre 
alții : Gonczi, Moraru și Sam- 
son.

lotul

„CUPA OLIMPIA» LA TIR ,
întrecerile zilei a 

pei Olimpia au fost 
zate de dîrzenia cu 
întrecut majoritatea 
lor, din rîndurile cărora scoa
tem în evidență pe Ion Cor- 
neliu, Ștefan Safta, Anișoara 
Petrache, Mihai Dumitriu, 
Ioana Soare. Aritina Bițică. 
Relevăm faptul că 
mulți concurenți au marcat 
creșteri valorice, depășindu-și 
recordurile personale.

REZULTATE : Armă stan
dard 3x20 f. seniori: 1. Tamaș 
(C.F.R. Arad) 574 p, 2. Va- 
silescu (Olimpia) 567 p, 3. 
Antal (Olimpia) 557 p, 4. Col- 
dea (Steaua) 555 p, 5. Cristes- 
cu (Steaua) 550 p; junioare: 
1. A. Petrache (Olimpia) 552 
p, 2. Marina Vasiliu (Dinamo) 
542 p, 3. Victoria Savovici 
(Dinamo) 539 p, 4. Veta Cîrnat 
(Medicina Iași) 516 p, 5. Vio
rica Radu (Sc. sp. 1) 513 p; 
armă standard culcat 60 f se
nioare: 1. Ioana Soare (I.E.F.S.)

3-a a Cu
ca racteri- 
care s-au 
trăgători-

foarte

592 p, 2. A. Bițică (C.P.M.B.)
590 p, 3. Georgeta Șerban (Ni- 
colina Iași) 589 p, 4. Mariana 
Borcea (Dinamo) 588 p. 5. 
Magda Borcea (I.E.F.S.) 586 p ; 
juniori: 1. Safta (C.F.R. Arad)
591 p, 2. Codreanu (Steaua) 
581 p, 3. Satala (Viitorul Foc
șani) 580 p, 4. Cărbunescu 
(C.P.M.B.) 576 p, 5. Cristea 
(Activul Brașov) 572 p ; pistol 
calibru jnare 60 f : 1. Dunii- 
triu (Steaua) 585 p. 2. Maghiar 
(Dinamo) 582 p, 3. Giușcă 
(I.E.F.S.) 577 p, 4. Pieptea (Di
namo) 576 p, 5. Feciorăscu 
(Steaua) 568 p.

în întîlnirea dintre clubu
rile Olimpia București — Uj- 
pesti Dozsa Budapesta, oaspe
ții conduc cu 18—9. Din rîn- 
dul trăgătorilor maghiari re
marcăm rezultatele obținute 
de Lejone Paveska, Ference 
Kun și L. Hammerie.

întrecerile continuă astăzi 
pe poligonul Tunari, începînd 
de la ora 9.

A

VOLEI

Printre participantele la e- 
tapa de zonă a „Cupei Româ
niei" la oină, desfășurată la 
Deva, s-a numărat și o echipă 
din Drăgănești (jud. Olt), for
mată numai din școlari. Ele
vii profesorului, de educație 
fizică, Constantin Flăcău, pă
reau ca niște pitici pe lingă 
adversarii lor. Firește, nici 
chiar cei mai optimiști spec
tatori nu le acordau șanse în 
confruntarea cu seniorii cu
noscutelor echipe Drum Nou 
Boureni (jud. Dolj), C.F.R. Si
biu și fosta campioană a țării 
Dinamo București. Dar mini- 
oinarii din Drăgănești au ma
nifestat o surprinzătoare for
ță de joc. Fără a exagera cî- 
tuși de puțin, campioana ju
dețului Olt a evoluat de la 
un meci la altul mal bine, 
micii sportivi făcînd cele mai 
strînse rezultate cu dinamo- 
viștii bucureștenl și punînd 
în dificultate pe ceilalți par
teneri de joc. Copiii de la școa
la generală din Drăgănești nu

au obținut unul din primele 
două locuri care dă dreptul 
la participare în ultimul act 
al „Cupei României", dar 
ne-au lăsat impresia că ei 
și-au luat zborul spre perfor
manțe, că vor avea în viito
rul apropiat un cuvînt greu 
de spus în stabilirea finaliș- 
tilor.

Pe scurt și despre celelalte 
formații. Dinamo a fost de 
departe cea mai completă e- 
chipă, spre deosebire de Drum 
Nou Boureni și C.F.R. Sibiu, 
vulnerabile atît la „bătaia" 
cît și la „prinderea* mingii. 
Bticureștenii (24 p) și oinarii 
din Boureni (21 p) s-au cali
ficat în finala pe țară.

în încheiere, o mențiune 
pentru organele sportive loca
le care s-au străduit și au 
reușit, în pofida condițiilor 
atmosferice nefavorabile, să 
asigure o ireproșabilă desfă
șurare a competiției.

Slăbiciunile voleiului roml- 
nesc, în general, pot fi puse, 
fără îndoială, și pe seama 

parazitismului accentuat ai divi
ziei secunde. După cum scriam șl 
în alte ocazii, eșalonul doi nu o- 
ferea nici un sprijin primei divi
zii, „B“-ul fiind aproape fără ex
cepție loc de refugiu pentru oids- 
boys sau pentru jucători lipsiți de 
har, pe care echipele de A îi le
pădau după îndelungi încercări și 
investiții inutile. Așa stăteau lu
crurile la noi, In timp ce, de pil
dă, echipa feminină a U.R.S.S. cu
cerea titlul olimpic, în Mexic, cu 
două jucătoare de divizia B în 
sextetul de bază ! Pe cînd jucă
toarele românce din divizia se
cundă se aflau mult sub nivelul 
celor mai slabe componente ale 
echipelor A, atît ca pregătire cît, 
mai ales, ca perspectivă.

Iată de ce ni se pare urgentă și 
necesară o intervenție din partea 
federației intru rcvitallzarea a 
ceea ce ar fi trebuit să fie treapta 
de lansare a jucătorilor tineri șl 
cu talent voleiballstic spre prima 
divizie. Cum 7 în primul rînd prin 
decretarea eșalonului doi drept 
campionat de tineret, prin impu
nerea unor limite de vîrstă. Și nu 
așa cum mulți iși închipuie, adi
că obligînd pe antrenori să pre
zinte doi-trei tineri, ci inversind 
proporția : să fie păstrați doar 
doi-trei jucători mai vîrstnici, de 
valoare, de Ia care tinerii să poa
tă, într-adevăr, învăța ceva...

Devenind un pasaj — necesar — 
spre elită, „B“-ul ar duce Ia evi-

tarea trecerilor prea bruște de la 
campionatul școlar la divizia pri
mă. Tinerii jucători mai dotați ar 
ajunge astfel în A, cu un bogat 
bagaj de cunoștințe și cu expe
riența necesară. Altminteri nu 
este de mirare că Jucătorii din 
echipele reprezentative de tineret 
învață voleiul pe la convocări, 
unde Iși îmbogățesc, de altfel, șl 
experiența competițională. Nu este 
de mirare că aceste echipe se ba
zează exclusiv pe elementele d’.. 
școli, încă fragile, Inapte pentru 
mari întilniri internaționale.

Și poate este explicabil faptul 
că antrenorii echipelor de divi
zia A nu îndrăznesc să-și întine
rească formațiile, aduclnd preju
dicii voleiului prin menținerea li
ner posibile mari talente pe banca 
rezervelor. Dacă Insă acești tineri 
ar trece mai iutii prin focul di
viziei secunde — așa cum ne-o 
Închipuim noi —, atunci valoarea 
lor ar crește și mal repede, de
oarece ar avea posibilitatea să 
Joace tot timpul, să învețe, să 
progreseze continuu. In acest caz, 
divizia B ar da și valoroase re
prezentative de tineret. Exemple
le pe care ni le-au oferit în acest 
sens Universitatea Cluj. C.F.R. Ti
mișoara și alte cîteva echipe din 
B ar trebui transformate în lege, 
astfel ca din scara performanței 
voleibalistice să nu lipsească cea 
mal Importantă treaptă — aceea 
a marilor acumulări...

Aurelian BREBEANU

CLASAMENTE LA
FEMININ

SERIA I

Tr. IOANIȚESCU
1. „U" Cluj
2. Spartac
3. Drapelul roșu

22
22
22

22
17
16

95

4. Corvinul 22 15 7 53:31 37
5. U.T.A. 22 14 8 50:36 36
6. Sănătatea 21 10 11 40 ;43 31
7. Medicina Cj. 22 9 13 40:49 31
8. Voința Bv. 22 8 14 35 :48 30
9. Medicina Tg.M. 21 8 13 33:49 29

10. Viitorul 22 6 16 27:56 28
11. Voința ZI. 22 5 17 21:56 27
12. Voința Sb. 22 1 21 15:63 22

SERIA A II- Aîn sectorul Uzinei de apă. Un 
alt grup de sportivi, cu 27 de 
bărci de diferite tipuri, cu 
motor și fără, stau în per
manență la dispoziția coman
damentului județean, gata de 
a interveni în orice moment. 
Vineri după-amlază, de pildă, 
trei dintre aceste bărci au fost 
trimise Ia Nădlac pentru a 
participa Ia acțiuni de sal
vare.

Alături de miile de 
panți la uriașa muncă 
tărire a digurilor au 
continuă să ia parte și 
vii orașului care, în 
momente grele, cară saci cu 
nisip, pămint, diferite mate
riale. Ca urmare a unor efor
turi eroice ale întregii popu
lații, ale unităților militare nu 
a fost lăsată să pătrundă nici 
o șuviță de apă în zona ora
șului, fiind astfel apărate plnă 
la această oră (marți — ora 13 
— n.r.) bunurile materiale ale 
Aradului.

partlcl- 
de în- 
luat șl 
sporti- 
aceste

GH. NICOLAIȚA

GALAȚI

PE FRONTUL MUNCII
LA

Și la Galați, ca pretutindeni 
în țară, mii șl mii de oameni 
luptă cu abnegație pentru pre
venirea și combaterea inunda
țiilor. Datele primite de la 
Comandamentul județean in
dică creșterea nivelului riului

Șiret. Duminică seara a avut 
loc sub președinția tovarășului 
Constantin Dăscăiescu, 
bru al ~ ........... .....
P.C.R., 
tetului 
ședință

... mem- 
Comitetului Central ai 
prim-secretar al Comi- 
județean de partid, o 
operativă de lucru. Au

fost stabilite noi măsuri pen
tru intensificarea lucrărilor de 
îndiguire în acele zone care 
sînt afectate de inundații, cum 
sînt Braniștea, Fundeni, Tu
dor Vladimirescu, unde au fost 
repartizate încă 20 de tractoare 
pe șenile și 30 de autobascu
lante. Tot în această zonă au 
fost expediați 3 500 saci cu ni
sip, 10 000 mp împîslitură de 
sticlă și 1 000 mp plăci stufit. 
Un mare număr de ostași lu
crează pe o distanță de 20 km 
(zona Bărboși — Fundeni) pen
tru îndiguirea șoselei. O mun
că eroică, la lumina reflec
toarelor, se desfășoară pentru 
consolidarea digului de pe ma
lul Dunării, ce aparține I.A.S. 
Bădălan. Aci, pichetele de pază 
șl apărare execută lucrări pen
tru repararea fisurilor la dig. 
Din Lunca Prutului se anun
ță, de cîteva zile, o creștere 
simțitoare a nivelului apel. In 
această zonă îndiguită sînt cul
tivate zeci de mii de hectare 
cu porumb, floarea soarelui, 
furaje și legume.

Acolo unde apele uriașului 
fluviu au amenințat bazele 
sportive, membrii cluburilor și 
asociațiilor respective au sărit 
imediat pentru salvarea bunu
rilor materiale. Astfel, la clu
bul sportiv Dunărea, canotorii 
în frunte cu antrenorul Mâ
nă ilă au lucrat intens pentru 
ridicarea digului menit să ape
re cabana, caiacele și canoele 
adăpostite aci, în amonte de 
Galați. O situație similară s-a

petrecut și la baza nautică a 
asociației sportive „Ancora”.

Este impresionant spiritul de 
solidaritate al oamenilor mun
cii din județ, față de cel care 
au avut de suferit de pe urma 
calamităților. Astfel, colectivul 
de muncă de la întreprinderile 
Textile Galați a hotărit să con
tribuie, în unanimitate, Ia aju
torarea sinistraților din jude
țele afectate, cu suma 
200 000 lei. Muncitorii 
prinderii „11 Iunie" vor 
te sinistraților produse 
cate din 
de copii, 
1 000 de cazmale, 1 000 lopeM 
și 1 000 . ' ‘ ‘
afara acestor produse, munci
torii întreprinderii „11 1 
vor trimite sinistraților 
veniturile tor 50 000 lei.

de 
între- 
trimi- 
fabri- 
paturi

„U“ Craiova 
Constructorul 
,.U“ Buc. 
Viitorul 
Sănătatea 
Voința 
A.S.E.
Fi. Roșie 
„U“ Iași 
„Poll." Gl. 
Prog. Rm. s.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
?0

MASCULIN

19
14
13
12
12
11
9
7
6
5
2

9
11
13
14
15 
18

economii : 50
500 de găleți zincate,
paturi de spital. în

Iunie" 
■ din

Oțelaril, fumaliștii șl 
mlnoriștii gălfițeni și-au 
zeclt și ei eforturile 
muncă. Ei s-au angajat

la- 
în- 
în 

. . _  ___ at
obțină sporuri de produse 
peste plan, reprezentînd 56 
tone fontă, 473 tone de 
oțel și 741 tone tablă. Pe 
de altă parte, un grup de 
specialiști străini care con
tribuie la montarea unor 
agregate Ia Combinatul si
derurgic și-au manifestat 
dorința de a ajuta cu o 
parte din salariu pe cel lo
viți de calamități.

STATE CONSTANTJNESCU 
corespondent ' principal

SERIA i

9. 
10. 
11. 
12.

1. ,,U“ Cluj 22 19 3 62 22 41
2. Alumina 2*> 1P 4 59 10
3. Voința Ad. 22 14 8 50 <6
4 C.F.R. Tim. 22 12 10 4 <4
5. „Poli1. Bv. 21 12 9 4b ■ j 33
6. Metalul 22 10 12 4 4 ț <2
7. „U“ Tim. 22 10 12 37 14 i2
8. C.F.R. Cj. 22 10 12 41 49 32

A.S.A.
Ind. strmel 
Silvanla 
Voința B.M.

SERIA

1.
2.
3.
4.
5.

I.E.F.S. 
„Poli". Is. 
Medicina 
Farul 
Aurora

6. Vagonul
7. Electra
8. Constr. Sv.
9. Viitorul

10. Electroputerr
11. „U“ Buc.
12. Știința

Echipele clasate 
locuri promovează 
cele situate pe locurile 
retrogradează.

primele

22 7 15 37:52 29
21 7 11 36:18 28
22 6 16 36:52 28
22 6 16 26:55 28

A 11 -A

22 22 0 66:12 44
22 15 7 55 :35 37
22 15 7 51:37 37
22 13 9 47:37 35
22 12 10 48:43 34
22 11 11 44:46 33
21 10 12 45-50 32
22 10 12 43:49 32
21 8 14 41 :49 31)
22 7 15 39:55 29
22 5 17 34:59 27
21 4 18 17-58 25

P« ...........
In divizia A, 
—-a 11—12,
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SE CONTUREAZĂ
SEMIFINAL1STELE

In turneul
U. E. F. A.

Clipe de repaos, pe căldura de la Guadalajara, pentru fotbaliștii cehoslovaci (de la stingă la 
dreapta) Zlocha, Migas și Horvath

JURNAL - MEXIC AN
MAI BINE FĂRĂ 
PELE ?

In torentul de 
informații privi
toare la echipa 
Braziliei. destul 
de interesantă pa
re a fi părerea 
ziaristului brazi
lian Argio Leitao.

El compară actuala selecțio
nată cu echipa campioană a 
lumii din anii 1958 .și 1962. 
afirmînd că aceasta din urmă 
era mult mai puternică, în 
special în apărare.

Iată ce spune Leitao : „Pu
tem, oare, compara pe Gilmar 
cu Leao, pe Nilton Santos 
cu tânărul Marco Antonio sau 
cu prea puțin cunoscutul 
Everaldo 7 Chiar și atacul 
campionilor mondiali (Gar-

victorioși, fotbaliștii români au 
scăzut din ritm in repriza a 
doua din cauza căldurii exce
sive. Ziaristul francez subli
niază in comentariul său că 
inamicul nr. 1 al echipelor eu
ropene la acest campionat va 
fi, fără îndoială, căldura.

★
Pe marginea jocului pe care 

l-a susținut echipa României 
la Torreon, ziarul „Esto" scrie 
că selecționata română are cî- 
teva individualități remarca
bile ca, de nildă, Tătaru pe 
care-l consideră. .. „motorul" 
formației.

CHALLE VEDE
ITALIA CAMPIOANĂ

Robert Challe, considerat 
Jucătorul-cheie al naționalei 
peruviene, vede Italia cam
pioană mondială în Mexic ! 
El crede că în grupa de la 
Guadalajara va fl „O BĂTĂ-

permisă de F.I.F.A. ? Cei 
cinci, la care voi renunța, 
vor putea, după dorință, 
rănii nă în Mexic sau să 
întoarcă în Anglia".

DIN TABERELE 
ADVERSARILOR 
NOȘTRI

• La Guadalajara iși con
tinuă pregătirile și echipa Ce
hoslovaciei. Fotbaliștii ceho
slovaci vor susține aici joi un 
meci de verificare în compania 
echipei locale „Oro", 
se va disputa pe 
nul Jalisco, care va 
jocurile grupei C.

® Echipa Angliei 
sosit la Bogota a 
pînă in prezent două an
trenamente. Astăzi fotba
liștii englezi vor întâlni c- 
chipa Columbiei. Selecțio
nata de rezerve a Angliei 
va susține în deschidere un 
joc amical cu o echipă de 
club.

să 
sc

Meciul 
stadio- 
găzdui
care a 

susținut

0 .PASĂRE CĂLĂTOARE A UITAT DE DATORIILE
(BĂNEȘTI) PE CARE LE ARE

Numele: ȘTEFAN MOROIU

Azi, ultimele meciuri din grupe
A mal rămas o singură 

etapă in meciurile din ca
drul grupelor Turneului 
U.E.F.A. din Scoția, dar de 
pe acum se conturează pri
mele calificate tn semifi
nalele competiției. Invingind 
Belgia cu 2—0, echipa R.D. 
Germane ocupă locul I in 
grupa D. Ea are deci toate 
șansele să-șl păstreze lo
cul, indiferent de rezultatul 
meciului cu echipa țării 
noastre. Și formația R.F. 
a Germaniei ocupă locul I 
in grupa C, avînd 4 puncte, 
după victoria repurtată luni 
asupra Elveției (2—1). Iată 
celelalte rezultate de luni :

GRUI’A A : Bulgaria — 
Suedia 3—0, Scoția — Ita
lia 2—1. In clasament, Bul
garia și Scoția au cite 3 p. 
Azi au loc meciurile : Bul
garia — Italia 
Suedia.

GRUPA B : 
Ungaria 0—0, 
Norvegia 2—6. 
franța iși împart locurile I 
cu cite 3 p. Azi : Franța
— Finlanda și Ungaria — 
Norvegia.

GRUPA C : Olanda — 
Țara Galilor 1—1. Ultimele 
meciuri din grupă : R.F.G.
— Olanda și Țara Galilor
— Elveția.

GRUPA D : In clasament 
conduce R.D.G. cu 4 p, ur
mată de Belgia 2 p. Româ
nia și Turcia cite 1 p. Ul
timele jocuri : R.D.G. — 
România și Belgia — Tur
cia.

In continuare, în semi
finale se întâlnesc la 23 mai. 
învingătoarele grupelor A 
cu C și B cu D.

și Scoția —
Franța

Finlanda
Ungaria Ș>

Mulțl, foarte mulțl tineri fot
baliști născuți In București, după 
ce și-au făcut „ucenicia" pe la 
echipele de pitici și Juniori ale 
cluburilor din Capitală, au plecat 
în provincie pentru a-țl face,., o 
carte de vizită. In București, nu 
toți au posibilitatea ca o dată cu 
trecerea la seniorat să îmbrace 
tricoul unor formații prestigioase 
— șl cu pretenții, desigur — ca 
Rapid, Dinamo sau Steaua. Au 
plecat în provincie fl acolo și-au 
găsit, grație talentului, eirgulnțel 
șl disciplinei de care «u dat do
vadă Împlinirea visurilor. Clteva 
exemple «înt edificatoare : Nlcu- 
lescu, vum, Olteanu — F.C. Ar
geș, Dlncuță — Petrolul, Fl. Du
mitrescu (după unele rătăciri, 
insă) — U.T.A., Eno Daniel — 
Dinamo Bacău, Olteanu — Steagul 
roșu. Deleanu și Matei — Poli
tehnica Iași, Ion Constantin — 
Jiul. Lista ar putea fi completată 
cu alte și alte nume, ca să nu 
mai amintim și de cel ce activează 
în divizia B și pe a căror fișe 
personală serie : născut în Bucu
rești.

Sint. Insă, cazuri (din păcate nu 
puține) cind jucători bucureșteni 
au plecat prin țară nu cu gindul 
de a se realiza ca oameni și spor
tivi, ci de a duce o viață ușoară, 
de a-și crea venituri fără prea 
mare osteneală. Pe unii, goana 
după căpătuială — rezultat al unei 
slabe educații — i-a purtat din 
oraș in oraș, unde au stat un an 
sau doi. după care și-au luat din 
nou zborul în altă parte. Acolo 
tinde, probabil, auziseră că se 
eiștigă mai bine și mai ușor.

Printre aceștia se numără șl un 
oarecare ȘTEFAN MOiiOlU, năs
cut la București la LV.19-16. Pînă 
la 21 de ani, Moroiu a fost legi
timat la Progresul București, la 
pitici (1960—1965). iar cind a termi
nat cu junioratul a plecat la 
Carpați Sinaia, unde, după 1 luni, 
s-a plictisit șl șl-a luat din nou 
tălpășița. A revenit in București 
la Constructorul. După cîteva 
luni a jucat la Dinamo Obor (mo
tivată această transferare, pentru 
că iși satisfăcea stagiul militar). 
S-a înapoiat la Constructorul, iar 
după cinci luni (10.VIII.193tl) a 
auzit că e mai bine la Suceava 
și s-a legitimat la Chimie din 
divizia B. Cu chiu cu vai, aici 
a stat exact doi ani. în această 
perioadă, primind probabil apar
tament (deh, e fotbalist !) s-a 
gîndit omul să-și rostuiască lo-

culnța, ceea ce nu e rău. S-a 
hotărît «ă-șl cumpere televizor 
șl mobilă. Obiecte in valoare de 
mii de lei. Dar cum 1 în rate, 
de 1» O.C.L. Industrial Suceava. 
Numai că Moroiu nu prea pre
zenta garanție față de organiza
ția comercială șl 1 s-a cerut să 
fie girat de colegii de echipă (de 
ce nu de asociația care l-a raco
lat 7). Cu cuvinte frumoase, cu 
„pe onoarea mea", Moroiu l-« 
convins pe Andrei Sidac șl Radu 
Gălățeanu «ă-1 garanteze, anga- 
Jlndu-se să plătească ratele la 
timp, iar dacă va pleca din Su-

PE TEME 
DE ETICÂ

ceava să-și onoreze contractul in 
localitatea unde se va stabili, șt 
lată, a venit ziua cind avea să 
părăsească orașul moldovean și 
pe bunii lui colegi care l-au aju
tat. A poposit la Jiul Petroșani, 
unde este legitimat in prezent (ac
tele de transfer s-au setnat iu 
4.XI.PJS9). Moroiu a uitat insă de 
datorii, lăsiiidu-1 pe Siclae să plă
tească 3 oss ile lei ratele de la te
levizor, iar pe Gălățeanu mobila 
în valoare de 6 500 lei. Zadarnic 
au încercat aceștia să-l dea de 
urmă. N-au reușit. Procuratura 
din Petroșani — căreia I s-au a- 
dresat — le-a răspuns celor doi 
următoarele : „Cele semnalate de 
dv. au fost cercetate de noi și s-a 
stabilit că jucătorul <le fotbal Mo
roii: ștefan a tăcut parte din e- 
chipa de tineret Jiul incepind din 
luna noiembrie 1969 și pînă la data 
de 1 mania 1970, cind a plecat, 
fără forme legale de lichidare de 
la acest club. De menționat este

faptul că. In toată această peri
oada, susnumltul nu a fost anga
jat la nici o unitate, beneficiind 
doar de unele premieri primite 
cu ocazia meciurilor de la tine
ret. (...). Deci, dv. veți cere tran
sferarea acestui debit (n. n. 9 515 
lei) la locul unde se află angajat 
numitul Moroiu Ștefan". (Adresa 
din dosar nr. 8S/C/1070) din 4.IV. 
1970). Aici, «e pune o întrebară 1 
ce părere au tovarășii din con
ducerea asociației Jiul despre fap
tul că Moroiu, in perioada respec
tivă, n-a fost încadrat în nloi un 
loc de muncă 7

în adresa procuraturii se indică 
celor doi jucători păgubiți să 
transfere debitul la locul unde se 
află angajat Moroiu. Dar cine 
știe unde este el acum 7 Ca ju
cător, tn scriptele F.R.F., figurea
ză la Jiul Petroșani. Dar nimeni 
nu poate da de urma lui. S-ar 
putea ca in prezent el să ducă 
tratative cu altă echipă, cu alți 
conducători grijulii, care proba
bil, se vor angaja să-i cumpere 
și ei mobilă și televizor pentru 
a-1 avea tn formație pe acest fot
balist. Poate că la citirea acestor 
rtndurl se vor trezi la realitate 
și-l vor trimite pe Jucătorul voia
jor să-șl achite datoriile față de 
foștii lui colegi. Căci numai prin- 
tr-o atitudine intransigentă, fer
mă, asemenea elemente necinsti
te. aflate in contradicție cu legile 
statului, cu regulile actuale ' 
conviețuire 
tivului de 
aduse pe

de 
socială și etica spor- 
tlp nou vor putea ri 
calea cea bună.

Constantin ALEXE
P. S. De la asociația sportivă 

Jiul ani aflat că Ștefan Moroiu a 
plecat din Petroșani fără dezle
gare. Nimeni nu știe unde e. Se 
presupune că se află în Bucu
rești, la o echipă din campiona
tul municipal sau de... sector. Ce 
face acolo, Joacă pe fals ?

Popicarii români 
care vor participa la C.M.
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ȘTIUTE Șl NEȘTIUTE
DESPRE LOTUlL BRAZILIEI

Denumirea Numele real Club
Data

i •-*

*8 0
ca jucător

PORTARI
Ado Eduardo Roberto

Stinghen Corinthians 4.VII.1946 0
Leao Emerson Leao Palmeiras 11.VII.49 0
Carlos Alberto Oarlos Alberto 

Torres Santos 17.VII.44 34
FUNDAȘI
Ze Maria Jose Maria 

Rodriguez Portuguesa 18.V.49 3
Joel Joel Camargo Santos 18.1X44 26
Brito Hercules Brito 

Ruas , Flamengo 9. VIII.39 26
Baldocchi Jose Guilherme Palmeiras 14.III.46 0
Everaldo Marques da

Silva Gremlo 11.IX.44 12
Marco Antonio Feliciano Fluminense 6.II.51 0
MIJLOCAȘI
Piazza Wilson da Silva Cruzeiro 25.11.43 18
Clodoaldo Tavares Santana Santos 26.IX.49 3
Gerson de Oliveira 

Nunes Sao Paulo 11.1.41 59
Rivelino Roberto Corinthians 1.1.46 23
ATACANȚI
Jairzinho Jair Ventura 

Filho Botafogo 25.XII.44 47
Rogerio Hetmanek Botafogo 2.VIII.48 7
Pele Edson Arantes 

do Nascimento Santos 21.X.40 88
Toninho Antonio Ferreira Sao Paulo 10.VI1I.42 2
Dirceu Lopez Mendes Cruzeiro 8.XI.46 11
Edu Jonas Eduardo 

Americo Santos 6.VIII.49 34
Paulo Cesar Lima Botafogo 16.VI.49 12

★
Ziariștii mexicani remarcă 

in cronicile lor că fotbaliștii 
brazilieni au jucat Ia adevă
rata lor valoare în meciul de 
antrenament de Ia Leon. Ast
fel, ziarul „Excelsior" arată că 
echipa braziliei a jucat con
fuz numai primele 5 minute, 
după care a practicat un joc 
de clasă. în legătură cu Tos
tao, se subliniază că brazilia
nul s-a încălzit repede demon- 
strind marile sale calități.

„cupf
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NU SE DEZMINTE...

rincha, Vava, Fele, Zagalo) 
nu se poate compara cu cel 
tic azi (Jaîrzinho, Tostao, 
Fele, Edu), d-eși și acesta este 
de prim rang. In plus, ma
joritatea jucătorilor actuali 
nu posedă acea bogată expe
riență internațională pe care 
o aveau fotbaliștii selecționa
telor anterioare. Cu Fele, for
mația nu beneficiază de un 
avantaj prea mare. In pre
zența sa, ceilalți atacanți se 
depersonalizează, se transfor
mă in ajutoare ale Iul Pele".

VIAȚA ȘI PE 
„Ca urmare, ex-

CĂLDURA, INAMICUL 
NR. 1

Intr-un comentariu semnai 
de ziaristul francez Paul De
nize, trimisul special al Agen
ției „France Presse", se arată 
că echipa României, după jo
cul susținut la Torreon, și-a 
■dștigat simpatia spectatorilor 
mexicani. Antrenorul Angelo 
■Jliculescu, se mai scrie in 
comentariu, a arătat că deși

Arbitru turc la medul
Universitatea Craiova

Partizan Tirana
Cel de-al doilea meci din

tre Universitatea Craiova și 
Partizan Tirana, din cadrul 
„Cupei balcanice" la fotbal, 
care se va disputa miercuri 
27 mai la Craiova, va fi con
dus de arbitrul turc Nejat 
Sener.
Tirana, în urmă cu douâ sâp- 
tămîni, fotbaliștii albanezi au 
învins cu 1—0.

LIE PE 
MOARTE". 
plică el, nici Anglia, nici 
Brazilia, nici Cehoslovacia 
nu au posibilitatea de a cu
ceri titlul ; ECHIPELE CARE 
VOR CIȘTIGA PRIMELE 
MECIURI LA GUADALA
JARA VOR AJUNGE DECI
MATE IN SFERTURILE DE 
FINALĂ, FĂRĂ FORȚA 
NECESARĂ DEPĂȘIRII A- 
CESTUI NIVEL".

DUPĂ C.M., 
GERSON — ZIARIST!

„Acesta va fi ultimul meu 
an de fotbal" — a declarat 
Gerson, cunoscutul mijlocaș 
brazilian. El a precizat că 
după C.M. se va dedica pro
fesiunii de ziarist sportiv, co
mentator de fotbal. în ceea ce 
privește viitorii adversari din 
Cupa „Jules Rimet", Gerson 
a spus : „TOATE ECHIPELE 
CARE VIN IN MEXIC SÎNT 
GREU DE ÎNVINS, dar sîn- 
tem animați de voința fermă 
de a învinge. VREM „CUPA" 
ȘI NE PREGĂTIM S-O CU
CERIM DEFINITIV".

RAMSEY 
PREVĂZĂTOR

Ramsey a dus în 
27 de jucători. Cinci 
ei vor trebui excluși 
de mondiale. Directorul teh
nic al campionilor mondiali 
a replicat astfel celor care 
l-au întrebat despre călăto
ria fotbaliștilor... turiști: 
„Am destul timp să aleg pe 
cel 22, pînă cu 8 zile înainte 
de începerea C.M. De ce să 
nu profit de această limită

Așadar, populara competi
ție fotbalistică dotată cu 
„Cupa României" și-a consu
mat sîmbătă și duminică una 
din fazele ei superioare — 
16-imile. Din cauza condi
țiilor nefavorabile din unele 
județe, 5 partide au fost amî
nate : C.I.L. Gherla — Rapid 
București, Minaur Zlatna — 
Petrolul Ploiești, 
biu — „U“ Cluj. 
Severin — C.F.R. 
tul Constanța — 
ta Tg. Mureș.

în meciurile disputate n-au 
lipsit surprizele, „Cupa" ne- 
dezmințindu-și, nici de data 
aceasta, atributul de compe
tiție a... k.o.-urilor! Au pă
răsit „scena", chiar după de
but, divizionare A, ca Uni
versitatea Craiova, Crișul 
Oradea, Politehnica Iași. Sur
prinde, în primul rînd, eli
minarea unei formații ce 
joacă un rol important în 
prima noastră divizie. Este 
vorba de Universitatea Craio
va, pentru care, cu toate că 
nu a beneficiat de aportul 
lui Oblemenco și Ivan, cu 
greu se pot găsi scuze care 
să justifice înfrîngerea sufe
rită în fața divizionarei C, 
C.F.R. Pașcani. Poate că a- 
ceastă „pauză mexicană" nu 
a fost folosită din plin pen
tru pregătire, fapt, de altfel, 
observat și la celelalte echi
pe din divizia A. Așa, de 
pildă, campionilor le-au fost 
necesare 120 de minute să 
înscrie un gol și să tranșeze 
în favoarea lor rivalitatea 
eu Metalul București, iar Jiul 
Petroșani, după aceeași dura
tă de timp, a încheiat cu 
scorul de 0—0 întâlnirea cu 
Minerul Ghelar. Antrenorul 
T. Ozon ne spunea că elevii 
săi au fost urmăriți de ghi
nion, fiindcă, la Ghelar, au 
avut nu mai puțin de patru 
bare. Dar, cum un joc nu se 
cîștigă cu numărul de șuturi 
In bară, pînă la urmă, tot 
jucătorii de la Jiul au avut 
noroc : s-au calificat în 8-lmi 
pe baza regulamentului care 
stipulează că, după 120 de 
minute de joc, la un rezul
tat de egalitate, cei ce vor

juca în etapa următoare vor 
fi oaspeții.

Nici Dinamo Bacău n-a 
avut un meci ușor la Roman, 
în compania formației locale

Mexic 
dintre 

înainte

DUMINICĂ, PATRU MECIURI ÎN „CUPA
ROMÂNIEI1l<

C.S.M. Si- 
Metalul Tr. 
Cluj și Por- 
A.S. Arma-

TRAGEREA LA SORTI5

A OPTIMILOR
LUPII ROMÂNIfl**>>

Astăzi, la sediul Fede
rației române de fotbal, va 
avea loc tragerea la sorți 
a optimilor de finală ale 
„Cupei României", care se 
vor disputa in ziua de 31 
mai. Au fost invitați să 
participe delegații echipe
lor calificate în această 
fază a competiției.

Tragerea la sorți va în
cepe la ora 18.

Victoria. 
nilor, V. 
rat că băieții lui au primit

Antrenorul băcăua- 
Neagu, nea- decla-

o replică dîrză, neașteptată, 
și au trebuit să se întrebuin
țeze la maximum ca să cîș
tige la limită. Cam așa au 
stat lucrurile și cu Dinamo 
București, la Timișoara. Echi
pa clubului din șos. Ștefan 
cel Mare, mai mult ca ori
care formație, are, însă, cir
cumstanțe pentru că " 
durile ei au lipsit 
aflați in Mexic.

Doar două echipe, 
și Steagul roșu, au 
diferența ce există între di
vizia A și G sau campiona
tul județean. Ambele au în
vins la scor (4—0), dovedind, 
astfel, că privesc cu toată 
seriozitatea participarea lor 
în „Cupa României".

Merită a fi subliniată com
portarea Tractorului Brașov, 
care a eliminat fără drept de 
apel pe Politehnica Iași, și 
a „anonimei" Minerul Mol
dova Nouă (din campionatul 
județean), întrecută cu greu 
de F. C. Argeș.

Să vedem ce ne vor aduce 
și restanțele...

din rîn- 
titularii

Steaua 
arătat

MECIURI DE DIVIZIE B AMlNATE
Datorită calamităților natu

rale din unele județe ale 
țării sau susținerii jocurilor 
de Cupă, Federația română 
de fotbal a hotărît să amîne, 
pentru o dată ce va fi sta
bilită ulterior, următoarele 
partide din divizia B, etapa 
a XXVI-a (24 mai): Olimpia 
Oradea — C.S.M. Sibiu, Me
talul Tr. Severin — Metalur
gistul Cugir, Portul Constanța 
— Metalul Tîrgoviște, C.F.R.

Arad — Gaz metan Mediaș 
și Minerul Baia Mare — 
Olimpia Satu Mare. De ase
menea, au mai fost amînate 
toate partidele din campiona
tul diviziei C — seriile a 
Vl-a, a VII-a ți a VlII-a, pre
cum și toate meciurile din 
campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor — seri
ile a X-a, a Xl-a, a XII-a, a 
XlII-a și a XlV-a, din etapa 
care are loc duminică 24 mal.

AZI, ÎN DIVIZIA B
Datorită participării unor 

divizionare B în 16-lmile „Cu
pei României", mai multe 
partide din etapa a XXV-a a 
diviziei B se vor disputa as-

AGENDĂ BUCURESTEANĂ
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SIMBATA, 23 MAI

■ Terenul Autobuzul, ora
17 : Autobuzul Buc. — Pra
hova Ploiești (divizia C)

î>upă cum se știe, mai mul
te partide din Ift-imile „Cu
pei României" nu s-au dispu
tat datorită calamităților din 
unele județe ale țării. Fede
rația română de fotbal a sta
bilit ca patru din aceste me
ciuri să aibă loc duminică, 24 
mai. Iată întâlnirile ce vor 
avea loc :

— C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj, 
b-

— Metalul Tr. Severin — 
C.F.R. Cluj,

— Portul Constanța — A.S. 
Armata Tg. Mureș și

— Minaur Zlatna — Petro
lul Ploiești.

Partida C.I.L Gherla — 
Rapid București va avea 
loc la o dată ce va fi sta
bilită de Federația româ
nă de fotbal.

DUMINICA, 24 MAI
■ Stadionul

13 : Metalul Buc. 
Ploiești (juniori) 
Metalul Buc. — 
cău (divizia B)

■ Stadionul 
ora 17 : Sportul 
Buc. — Oțelul Galați (divi
zia B)

■ Terenul Voința, ora 
9,30 : Voința Buc. — Cimen
tul Medgidia (divizia C) ; 
ora 11,15 : Șc. sp. Buc. — 
Centrul 23 August Buc. <ju
niori) ; ora 13 : Voința Buc.— 
Chimia Tr. Măgurele (ju
niori)

Metalul, ora
— Prahova 
; ora 17 : 
Știința Ba-

Politehnica, 
studențesc

■ Terenul Laromet, ora 
15,30 : Tehnometal Buc. — 
Electrica Constanța (juniori); 
ora 17 ; Tehnometal Buc. — 
Electrica Constanța (divi
zia C)

■ Terenul Sirena, ora 
15,30 : Sirena Buc. — Carai- 
manul Bușteni (juniori) ; ora 
17 : “• 
nul

Sirena Buc. — Caraima- 
Buștenl (divizia C)
Terenul Autobuzul, ora 
Autobuzul Buc. — Co-13 :

merțul Alexandria (juniori)
■ Terenul Electronica, ora 

13 : Electronica Buc. — Ci
mentul Medgidia (juniori)

H Terenul Steaua (Ghen- 
cea), ora 10 : Steaua Buc. — 
Mașini unelte Buc. (juniori)

■ Terenul Știința Tei, ora 
10 : Sportul stud nțesc — 
Rapid Buc. (juniori)

tăzi. In meciurile din seria I, 
se vor întâlni echipele din 
mijlocul și subsolul clasamen
tului, formații ce luptă pen
tru a evada din zona „lanter
nei roșii". Iată partidele : Glo
ria Bîrlad — Metalul Bucu
rești, Poiana Cîmpina — Spor
tul studențesc șl Portul Con
stanța. — Progresul Brăila.

In seria a II-a, reține aten
ția partida de la Timișoara, 
dintre formația locală C.F.R. 
și C.S.M. Sibiu. Ambele echi
pe aspiră, cu justificate pre
tenții, la șefia clasamentului 
și doresc să-și adjudece cele 
două puncte. Desigur, că as
tăzi prima șansă o au fero
viarii. Cealaltă echipă timișo
reană, Politehnica, se va de
plasa la Craiova, unde va juca 
în compania formației Electro- 
putere. Studenții, în cazul ob
ținerii ambelor puncte, se vor 
apropia de plutonul fruntaș.

Celelalte întâlniri din seria 
a II-a (Olimpia Satu Mare — 
Chimia Rm. Vîlcea. Metalul 
Tr. Severin — Gaz metan Me
diaș. Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Arad, C.S.M. Reșița — 
Olimpia Oradea și Vagonul 
Arad — Minerul Baia Mare) 
vor avea loc la o dată ce va 
fi stabilită ulterior.

Echipele reprezentative de 
popice ale României se află în 
pragul unei mari competiții — 
campionatele mondiale de la 
Bolzano (Italia).

La ultimele două ediții ale 
„mondialelor" popicarii români 
au cucerit patru titluri su
preme (București — 1966 : me
dalii de aur la echipe femei 
și bărbați și perechi bărbați, 
Linz — 1968 : medalie de aur 
la echipe femei șl medalie de 
argint la echipe bărbați).

Vi-i prezentăm acum pe 
sportivii care vor lua parte la 
C.M.

FEMEI
ELENA CERNAT (30 de ani

— clubul Rapid București — 
participantă de două ori la 
C.M. — de 4 ori campioană a 
țării, 483 p d cel mai bun re
zultat — maestră emerită a 
sportului); ANA MARGU (20 
ani, Gloria București, o par
ticipare la C.M. — o dată 
campioană la junioare — 498 
p d — record al țării la se
nioare și junioare — maestră 
a sportului); CRISTA SZQCS 
(34 ani, Voința București, la 4 
C.M. — 474 p d — de 4 ori 
campioană — maestră emerită 
a sportului); ELENA TRAN
DAFIR (31 ani — Earomet 
București — la 3 C.M. — 487 
p d — 4 ori campioană a țării
— maestră emerită a sportu
lui); MARGARETA SZEMA- 
NYI (37 ani — Voința Tg. 
Mureș — la 4 C.M. — 512 p d
— de 10 ori campioană a țării
— maestră emerită a sportu

lui); CORNELIA MOLDOVEA- 
NU-PETRUȘCA (30 ani — 
Voința București — la 3 C.M.
— 487 p d — de 2 ori cam
pioană a țării — maestră e- 
merită a sportului); FLORICA 
NEGUȚOIU (31 ani — Gloria 
București — o dată la C.M.
— 469 p d — maestră emerită 
a sportului) i

BĂRBAȚI

IME BAIAȘ (22 ani — O- 
limpia Reșița — debutant la 
C.M. — 1004 p d — o dată 
campion la juniori — maestru 
al sportului); GHEORGHE 
SILVESTRU (23 ani — Rafină
ria Teleajen — o dată la C.M.
— 994 p d — ds 3 ori cam
pion la juniori); IOSIF TIS- 
MANARU (24 ani — C.S.M. 
Reșița — debutant la C.M.
— 1013 p d — maestru al 
sportului); CRISTU VINA- 
TORU (36 ani — Petrolul 
Ploiești — la 3 C.M. — 1027 
p d — de 6 ori campion al 
țării — maestru eme
rit al sportluui); PE
TRE PURJE (41 ani — Fla
căra Cîmpina — la 4 C.M. — 
1025 p d — de 6 ori campion 
al țării — maestru emerit al 
sportului); ION MICOROIU • 
(46 ani — Olimpia Reșița — 
la 5 S.M. — campion mondial 
In 1957 — 1019 pd record al 
țării — 15 ori campion națio
nal — maestru emerit al spor
tului); VASIM MANTOIU (37 
ani — Rapid București — la 2 ‘ 
C.M. — 999 p d — maestru al 
sportului) (t. r.).

PE URMELE MATERIALELOR
PUBLICATE

In urma publicării în zia
rul nostru a articolului „Zău, 
este prea mult", pe marginea 
unei comportări necivilizate 
a echipei feminina de baschet 
A. S. Armata Cluj, ce se în
torcea de la București, în 
urma disputării etapei a 
XIII-a a campionatului repu
blican, am primit, recent, la 
redacție, scrisori de răspuns 
din partea Federației române 
de baschet ți a asociației 
sportive Armata Cluj.

Sub semnătura secretarului 
general al F. R. Baschet, 
O. Dimltriu, ni se comunică : 
„Vă facem cunoscut că la so
licitarea noastră, conducerea 
asociației sportive Armata 
Cluj a analizat comportarea 
echipei feminine de baschet 
in timpul deplasării de la 
București la Cluj, compor
tare care a fost prezentată 
în ziarul „Sportul", în artico
lul intitulat „Zău, este prea 
mult".

în scrisoarea trimisă de a- 
sociația sportivă Armata Cluj 
și semnată de vicepreședin
tele consiliului asociației, col. 
dr. Mircea Burmaz și pre
ședintele Biroului secției de 
baschet, It. col. dr. Vasile 
Ionescu, se arată că Biroul 
consiliului asociației a luat 
următoarele măsuri : „S-au 
convocat Biroul secției de 
baschet și componentele e- 
chipei, anallzindu-se compor

tarea necorespunzătoarc a u- 
nor jucătoare pe timpul de
plasării. Toate sportivele au 
luat cuvîntul, recunoscînd 
faptele săvîrșite și angajîn- 
du-se că nu vor mai repeta 
asemenea abateri. Membrii Bi
roului secției de baschet au 
criticat comportarea sportive
lor respective, atrăgind aten
ția că în viitor comiterea u- 
nor asemenea abateri va fi 
sancționată cu severitate. Bi
roul consiliului asociației a 
apreciat că abaterile săvîr
șite se datoresc in mare mă
sură antrenorului Martin 
Nicolae, motiv pentru care 
acesta a fost sancționat cu 
mustrare severă. Apreciem 
că asemenea abateri nu sînt 
caracteristice echipei, iar cele 
întimpiate sînt un rezultat al 
modului greșit în care echipa 
a înțeles să-și manifeste 
bucuria in urma victoriei ob
ținute. Conducerea asociației 
sportive Armata Cluj vă a- 
sigură că abateri ca ceic sem
nalate în ziar nu se vor mai 
repeta, iar în viitor sporti
vele noastre vor avea o com
portare demnă și civilizată".

In cadrul amintitului răs
puns al federației, se mai 
precizează : „Comisia de dis
ciplină din cadrul Federației 
române de baschet, în urma 
adresei primite cît și a ma
terialului existent Ia dosar, 
a ratificat aceste măsuri".

Loto - Pronosport
DUMINICA, 24 MAI, 

CONCURS PRONOSPORT 
ȘI TRAGERE LOTO

Tragerea concursului Prono- 
expres de azi va avea loc, ia 
ora 19, în Capitală, în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei Nr. 2.

Duminică 24 mai se va des
fășura concursul Pronosport 
Nr. 21 și tragerea obișnuită 
Loto, care a fost amînată de 
la 22 mai.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare la tragerea obișnuită 
Loto, care va avea loc dumi
nică 24 mai, se va face pînă 
joi 28 mal în orașele de reșe
dință județeană și pînă 
miercuri 27 mai în celelalte 
localități.

Omologarea biletelor cîști- 
gătoare de la concursul Pro
noexpres din 13 mai va avea 
loc în ziua de luni 25 mai.

Omologarea concursului Pro
nosport din 24 mai va avea 
loc în ziua de marți 26 mai.

Miercuri 27 mai va avea loc 
omologarea concursului Pro- 
noexpres din 20 mai ți trage
rea concursului Pronoexpres 
din săptămîna respectivă.

Joi 28 mai va avea loc omo

logarea. tragerii Loto care a 
avut loc în ziua de duminică 
17 mai.

★
La concursurile Pronoexpres 

și Pronosport și la tragerile 
Loto, în fiecare săptămînă, 
participanții au posibilitatea 
să cîștige la alegere premii în 
bani sau autoturisme. Se atri
buie autoturisme: Moskvici 
408 cu caroserie 412, Dacia 
1100, Moskvici 408 cu 4 faruri 
și radio, Skoda 100 S și Sko
da 1000 M B.

La Loto, autoturismele se 
acordă în cazul în care valoa
rea unitară a unui premiu ob
ținut pe o variantă ds 5 lei, 
indiferent categoria și extra
gerea, este egală sau superi
oară contravalorii unuia din
tre autoturismele anunțate.

La Pronosport. autoturis
mele se vor acorda în cazul 
în care valoarea unitară a 
'unul premiu obținut pe o va
riantă câștigătoare, indiferent 
categoria și felul buletinului 
sau a biletului jucat, este ega
lă sau superioară contrava
lorii unuia dintre autoturisme
le anunțate.



După demonstrația din meciul cu Brazilia

BASCHETBALIST» IUGOSLAVI 
OVAȚIONAȚI IN SALA TIVOLI

un nou derby, meciul S.U.A. — U.R.S.S. 
cu o victorie de necontestat în fața 
două zile mai tîrziu este surclasată de 
Hotărît lucru, turneul final care va de

Astăzi,
Brazilia debutează 

campioanei lumii, iar 
formația Iugoslaviei... 
semna pe viitoarea deținătoare a titlului suprem a luat un 
start spectaculos și promite să ne ofere, în continuare, nu
mere de mare atracție. Cum a fost de pildă și cel de luni 
seara, cînd 6 000 de spectatori au ovaționat îndelung una din 
cele mai strălucite partide ale „planilor".

tantă dispută și pentru că au 
ratat în mod inadmisibil (pro
centajele lor — 24% la arun
cări din acțiune și 43% la a- 
runcări libere față de 65% 
și, respectiv 66% ale iugo
slavilor). ieșirea din joc a 
lui Ubiratan și Menon nein- 
fluențînd decît proproțiile sco
rului (55—80).

Astfel, după trei zile de con
curs, Iugoslavia rămîne ală
turi de reprezentativa S.U.A. 
neînvinsă în această competi
ție. Dar în timp ce gazdele 
au trecut deja peste un adver
sar dificil, campionii olimpiei 
nu au fost încă „întinși" de 
partenerii întîlniți, baschetba- 
liștii cehoslovaci și urugua- 
yeni. în lupta pentru titlu, 
însă, un cuvînt greu vor avea 
și sportivii sovietici. Echipa 
U.R.S.S. s-a încălzit mai greu, 
dar în ultimele partide a atras 
în mod serios atenția specia
liștilor prin omogenitatea în
tregului lot și precizia de cea
sornic cu care fiecare jucător 
își îndeplinește sarcinile tac
tice, indiferent de alcătuirea 
team-ului din teren.

După trei etape, clasamen-

Trimisul nostru special, GHEORGHE ILIUȚĂ, transmite

AZI, ZECE MECIURI
BALCANIC

loc zece ■< 
categoriile saiarbitrul Marin Zam-

★

— -------- inter-
Boxerii noștri sint în- 
antrenorul GheorRlie Po- 
de

LA SCZECZIN '

BOXERI ROMANI

M. Silliman aruncă la

Ascară au plecat la Sczeczin 
(Polonia) pugiliștii M. Lumezea- 
nu, O. Amăzăroaie, C. Ghiță, C. 
Cojocaru și I. Sănătescu, care vor 
participa la un turneu 
național. “
soțițl de 
pescu și 
firescu.

toată opoziția lui Zedmcek.
Imagine din partida S.U.A.—Cehoslovacia (88—60)

Telefoto < AGERPRES

tul turneului final arată ast
fel :
1. Brazilia 3 2 1 188—203 5
2. U.R.S.S. 3 2 1 257—181 5
3. S.U.A. 2 2 0 164— 99 4
4. Iugoslavia 2 2 0 146—118 4
5. Italia 3 12 211—210 4
6. Cehoslovacia 3 0 3 209—275 3
7. Uruguay 2 0 2 82—171 2

întrecerile se reiau astăzi
cu partidele Italia — Uru-
guay, S.U.A. — U.R.S.S. și
Cehoslovacia — Iugoslavia.

A. V.

VARNA 19 (prin telefon). 
— Cele patru reprezentative 
pugilistice prezente la Varna 
au așteptat cu nerăbdare cîn- 
tarul oficial și tragerea la sorți. 
Dacă cîntarul oficial general 
a fost suspendat pentru ieri, 
deoarece comitetul de or
ganizare a stabilit efectuarea 
lui doar în ziua, meciului, în 
schimb tragerea la sorți a avut 
loc. In multe meciuri, sorții 
au decis ca cei mai bine co-

• Șapte pugiliști (C. Ciucă, 
P. Nedelcea, C. Cuțov, V. Sil- 
berman, I. Covaci, A. Năstac 
și I. Alexe), însoțiți de antre
norii Popa și Dumitrescu, pre
cum și de arbitrul M. Ciucă, 
vor pleca miercuri în Olanda 
unde, după cum se știe, se 
va disputa un mare turneu 
internațional.

DE BOX
IN CAMPIONATUL

tați în arena balcanică să se 
întilnească în prima zi, astfel 
incit — în aceste cazuri — 
medalia de argint (sau de aur) 
va putea reveni și altor pugi
liști mai puțin cunoscuți.

Delegația turcă, care a ve
nit cu mari speranțe, are în 
formație pe Tatar, Sandă! și 
Ozbey, dar și o serie de pu
giliști necunoscuți.

Din reprezentativa iugoslavă 
nu lipsesc cunoscuții puncheri 
și tehnicieni Zvonco, Vujin, 
vicecampionul european Mate 
Parlov și campionul balcanic 
al „greilor", Anton Vukusici. 
Din cea a gazdelor, vicecam
pionul european Petar Stoicev, 
semiușorul Milkon Kalian, pro
tagonistul turneului Stranjata 
din acest an, și vicecampion 
european al „cocoșilor”, Ștefan 
Panaiotov, precum și cunos
cutul „greu” Kiril Pandov.

Azi, de la ora 18, Palatul 
sporturilor (3 500 locuri) va 
găzdui prima reuniune. Vor 
avea loc zece l întîlniri, 
la categoriile s^mimuscă, 
cocoș, semiușoară,' semi- 
mijlocie și mijlocie. Din
tre pugiliștii români care vor 
urca miercuri în ring, Aurel 
Mihai se pare că va avea sar
cina cea mai dificilă în întîl- 
nirea cu bulgarul Hristo Ata
nasov. Aurel Dumitrescu va 
încrucișa mănușile cu „coco
șul" iugoslav lane Bahtiare- 
vici. Aurel Iliescu a promis 
că va face totul să-1 depă
șească pe iugoslavul Stevan 
Cizmici. La semimijlocie Ale
xandru Popa îl va întîlni pe 
campionul iugoslav, Dușan 
Markovici, iar la mijlocie, 
Horst Stumpf, pe turcul Nazif 
Kuran.

Zingher, este nevoitPortarul lui Spartak, internaționalul V.
să ridice pucul peste poartă in fața atacului lui V. Polupanov

(Ț.S.K.A. — nr. 8)
Fotoi TASS

HOCHEIȘTII Ol IA J.S.K.A. MOSCOVA PENTRU A 15-a

De la bun început trebuie 
subliniat faptul că baschetba
liștii iugoslavi și cei brazilieni 
nu au precupețit nici un efort 
pentru a demonstra întregii 
asistențe frumusețea acestui 
joc. A fost nu numai o admi
rabilă luptă sportivă (chiar și 
cînd tabela de marcaj indica 
o diferență de 15—20 de punc
te) dar și o dispută pe planul 
tacticii, ridicată pînă la cel 
mai înalt nivel.

Gîndindu-se la marea difi
cultate a turneului, Ranko 
Zeravica și-a permis, cu un 
deosebit curaj, să nu apeleze 
la doi dintre cel mai buni ju
cători, Daneu și Rajkovici, 
lăsîndu-1 să se odihnească 
pentru următoarele partide, 
înlocuitorii lor, Tvrdici și Ple- 
cas în rolul de conducători, ca 
și Simonovici (în cel de pivot) 
au dovedit însă calități re
marcabile, care, alăturate u- 
nei surprinzătoare maturități, 
au permis team-ului iugoslav 
să nu-și piardă cîtuși de pu
țin din forța-i cunoscută. Vă- 
zînd că nu se pot distanța — 
scorul a fost echilibrat timp

de 10 minute (16—14) — gaz
dele au început să alterneze 
contraatacurile fulgerătoare 
cu atacuri poziționale, în fața 
zonei braziliene, în care tră
gătorii de la distanță au avut 
un cuvînt de spus. Nu este 
mai puțin adevărat însă că 
inepuizabilul Ciosici (21 de 
puncte) a dominat cu un cap 
lupta la panouri, recuperînd 
majoritatea mingilor risipite 
de coechipieri.

Ce au făcut în tot acest timp 
baschetbaliștii sud-americani ? 
Au acționat în stilul lor ca
racteristic, bazat pe finețea 
și viteza debordantă a lui Ed- 

. var, Rubens, pe calitățile deo
sebite ale lui Ubiratan, Menon 
și Santos. în atac însă, au ris
cat foarte mult, încercînd (fă
ră succes) concretizarea faze
lor după una sau două pase. 
Iar în defensivă — chiar și 
cînd au trecut la o apărare 
„om la om" mai agresivă —
ei nu au putut stăvili decît 
rareori o echipă dezlănțuită, 
purtată pe aripi de un public 
entuziast. Oamenii lui Kanel- 
la au pierdut această Impor-

OARA VICTORIOȘI IN
în prima săptămînă a lunii 

mai a luat sfîrșit campionatul 
de hochei pe gheață al Uniu
nii ’ _ '
44 de etape, primele 12 forma
ții sovietice și-au disputat cu 
ardoare titlul de cea mai bună 
echipă de club a țării.

în primul plan al întrecerii 
s-a situat, în acest sezon, due
lul dintre vechile rivale mos
covite Ț.S.K.A. și Spartak. El 
a dat cîștig de cauză clubului 
militar, care triumfă pentru a 
15-a oară în campionat. Nici 
nu e de mirare acest lucru : 
în echipa Ț.S.K.A. joacă ho- 
cheiști renumiți ca Firsov, 
Polupanov, Petrov, a căror ex
periență se îmbină, în cel mai 
fericit mod, cu elanul și dorin
ța de afirmare a unor tineri 
ca Gusev, Lutcenko, Lebedev, 
Tretiak etc. Campionii au fost 
conduși spre victorie de antre
norul emerit Anatoli Tarasov, 
nume foarte cunoscut în ho
cheiul mondial. Un profund 
cunoscător al tuturor tainelor 
acestui joc. dublat de un bun 
pedagog, Tarasov are un mare 
merit In categorica victorie 
a elevilor săi. Pentru el nu au 

. existat adversari slabi sau pu
ternici ; fiecare meci a fost 
abordat cu maximum de serio
zitate.

Campioana de anul trecut. 
Spartak Moscova, nu a mai 
reușit să repete performanța. 
Era și dificil, în fața „mașinii” 
de hochei a actualei campioa
ne. O figură frumoasă a fă
cut medaliata cu bronz, echipa

CAMPIONATUL U.R.S.S

Sovietice. De-a lungul a

Himik din Voskresensk, o 
formație tînără, solidă, cu apă
rare de fier. îmbunătățindu-șl 
jocul în atac, hocheiștii 
Voskresensk vor da serios 
furcă, în viitorul apropiat, 
lor doi corifei moscoviți.

primelorIată clasamentul 
șase formații :
1. Ț.S.K.A. Moscova

44 39 1
2. Spartak Moscova

44 33 3
3. Himik Voskresensk

44 30 6
4. S.K.A. Leningrad

44 22
5. Dinamo Moscova

44 22
6. Torpedo Gorki

44 22

7

5

din 
de 

ce

4 321:121 79 S

263:1598

8 215:119

15

17

1 21

69

66

184:139

194:146

187:168

51

49

45

POLITEHNICA BRAȘOV — 
DYNAMO HRADEC KRALOVE

(CEHOSLOVACIA)
75-68 (35-28)

La Brașov, a avut Ioc în
tâlnirea. internațională de 
baschet între echipele Poli
tehnica Brașov gi Dynamo 
Hradec Kralove (Cehoslova
cia). Victoria a revenit spor
tivilor localnici cu 
(35—28) din rindurile 
s-au remarcat Deaki, 
și Dikai, iar de Ia 
Pizl și Ianousek.

75—68 
cărora 
Iliescu 
oaspeți

RALIUL LONDRA-MEXIC ÎNAINTEA 
ULTIMEI ETAPE SUD-AMERICANE

Fericit, ciclistul italian Poloni — învingătorul etapei pe circuit în jurul Varșoviei din cadrul 
„Cursei Păcii" — primește felicitări, imediat după sprintul final, disputat pe stadionul 
„A X-a aniversare" „ Telefoto i AGERPRES

ÎN „CURSA PĂCII1, FRANCEZUL DUCHEMIN
APELUL

BIROULUI CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

*

(Urmare din pag. I)

acord cu Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Ministerul învățămîntului, va 
lua măsuri Ca din bugetele 
cluburilor sportive să se rea
lizeze economii, sumele obți
nute astfel fiind destinate 
acțiunii de refacere a baze
lor și terenurilor sportive 
calamitate. La această acți
une sînt chemați să contri
buie, prin muncă patriotică, 
toți sportivii și activiștii 
mișcării de cultură fizică și 
sport.

Consiliul Național, împreu
nă cu federațiile și cluburile 
bucurcștene, a ho târî t să 
contribuie la fondul pentru 
ajutorarea județelor calami
tate cu suma de 3.000.000 lei 
din bugetele proprii.

Cadrele de conducere ale 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, șefii 
de secții, secretarii generali

ai federațiilor sportive, an
trenorii federali, președinții 
cluburilor sportive din Capi
tală și alți activiști, au hotă- 
rît să ofere salariul lor pe o 
lună pentru fondul de aju
torare a județelor lovite de 
calamități.

Biroul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport își exprimă convinge
rea că toti sportivii și acti
viștii mișcării sportive vor 
dovedi, și in aceste împreju
rări grele, patriotismul fier
binte de care sint animați, 
atașamentul lor nețărmurit 

față de partid și popor, față 
de cauza socialismului, că la 
succesele de prestigiu obți
nute în activitatea sportivă 
vor adăuga fapte de vred
nicie în lupta pe care o 
desfășoară în aceste zile, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, întregul nostru 
popor, pentru a depăși greu
tățile provocate de calami
tățile naturii-

A CÎȘTIGAT CONTRATIMPUL
® V. Teodor locul 5, V,

(Sicliștii participanți la 
„Cursa Păcii" au avut marți 
o zi deosebit de grea. Ei au 
trebuit să parcurgă 
neața etapa a 7-a, 
Wroclawek — 43 km 
timp individual, iar 
amiază etapa a 8-a, Wrocla
wek—Bydgoszcz, 103 km.

Contratimpul individual a 
scos în evidență valoarea 
deosebită a rutierului fran
cez Marcel Duchemin. Aces
ta a cîștigat aproape un minut 
în disputa cu liderul întrecerii, 
obținînd și cele 60 s acor
date ca bonificație învingă
torului etapei. Cicliștii polo
nezi dovedesc o oarecare 
oboseală după risipa de 
energie făcută în primele 6 
etape. Dintre elevii antreno
rului Henryk Lasak numai 
purtătorul tricoului 
Ryszard Szurkowski și A. 
Kaczmareo s-au plasat prin
tre primii clasați. Iată cla
samentul

1. M. 
lh.ll:18 ; 
(Polonia) 
schei (R.D.G.) la 1:12; _. 
Hava (Cehoslovacia) la 1:44; 
5. Kuvalia (Iugoslavia) la 
1:53 ; 6. A. Kaczmarek (Po
lonia) la 1:56; 7. Tierlink

dimi- 
Plock— 
contra- 
după-

galben,

I
Duchemin (Franța) 
2. R. Szurkowski 
la 48 s; 3. A. Pe- 

4. J.

FINALIȘTII „CUPEI DAVIS' 1969 DIN NOU ÎN*
(Urmare din pag. 1) precizăm, totuși, căjocu- 

care

Selejan 10,
2:13 ; 8. Huster 
2:15 ; 9. Saidhu- 

10.
2:30 

Vasile Teo- 
Sofronie la 
la 8:44 ; N.

(Belgia) la 
(R.D.G.) la 
jin (U.RS.S.) la 2:15; 
Verstraeten (Belgia) Ia 
Cicliștii români : 
dor la 5:02 ; Al. 
6:10; V. Selejan 
Ciumeti

După 
start în bloc a revenit polo
nezului

Ia 9:43. 
amiază.

8.

etapa cu

Andrzej Kaczmarek 
cu timpul de 2h.30:56, urmat 
de sovieticul Sokolov, 
locul III — la 15 s — a so
sit Ryszard Szurkowski. 
același timp i 4. Stefanov 
(Bulgaria); 5. VASILE TEO
DOR; 6. Knispel (R.D.G ); 
7. Vansteen (Belgia) ; 8. Mic- 
kein (R.D.G.); 9. Borschel 
(R.D.G.); 10- VASILE SE
LEJAN. în prima parte a 
clasamentului general indi
vidual s-au produs modifi
cări importante. După Szur
kowski — lider la capătul 
a 8 etape — se află france
zul Duchemin, urmat de ce
hoslovacul Hava, polonezii 
Hanusik și Kaczmarek etc. 
în clasamentul pe echipe i 1. 
Polonia 93h.25:10; 2. Franța 
la 9:20; 3. Cehoslovacia la 
11:43; 4. R. D. Germană la 
14:48; 5. U.R.S.S. la 15:51 ;

Pe

în

FAȚA FILEULUI

in etapa a 8 a
6. Bulgaria la 33:45; 
mânia la 43:00.
Belgia, Iugoslavia,
Italia, Danemarca,
Norvegia, Algeria.
dispută etapa a 9-a — Byd
goszcz—Poznan, 137 km.

7. Ro-
Urmează 
Ungaria, 

Finlanda, 
Astăzi se

TRAGEREA la sorți pen
tru stabilirea jocurilor din 
primul tur al competițiilor 
europene de fotbal (Cupa 
campionilor europeni și Cu
pa cupelor) ediția 1970—71 va 
avea loc la 8 iulie la Gene
va. U.E.F.A. a anunțat că da
ta limită de înscriere pentru 
aceste competiții a fost fi
xată la 30 iunie.

LA LOS ANGELES echipa 
Eintracht Frankfurt a dispus 
cu 3—2 de Manchester Uni
ted. Golul victoriei a fost în
scris de H'uberts, dintr-o 
vitură de la 11 m.

VITORIA SETUBAL a 
minat la egalitate :1—1 la
Paulo, cu echipa Desportos.

lo-

ter- 
Sao

Liderul Hannu Mikkola (Fcrd-Escort) își mărește avansul
LIMA, 19 (Agerpres). — Au

tomobilistul finlandez Hannu 
Mikkola continuă să fie lider 
de necontestat în raliul inter
național Londra — Ciudad de 
Mexico. După ce a sosit pri
mul la Lima, Mikkola și-a 
confirmat valoarea și în proba 
specială disputată între orașele 
Cuzco și Huancayo (908 km) 
pe care - a cîștigat-o cu timpul 
de 12 h 21. în această etapă 
fotbalistul Jimmy
(Anglia) s-a clasat pe locul 
doi. în cursă au mai rămas 39 
de participanți deoarece auto
mobilistul francez Neyret a 
abandonat.

Ultima etapă sud-americană a 
raliului va avea loc astăzi pe

un traseu din sud-vestul Co
lumbiei. Startul se va da din 
orașul Caii.

ÎNTÎLNIRE AMICALA CU

Greaves

ȘAHIȘTII POLONEZI
Recent a avut loc tradiționalul 

meci de șah intre echipele Elec
tronica București și Start Kato
wice (Polonia). Turul, desfășurat 
Ia Katowice, s-a terminat cu vic
toria echipei bucureștene cu sco
rul de 9—7. Cele mai bune rezul
tate individuale : D. Drimer, E. 
Nacht și Rodica Reicher.

La București, returul s-a desfă
șurat numai la 6 mese (băieți), 
scorul final fiind 61/t-5{/2. Rezul
tat individual favorabil au obți
nut Em Reicher și P. Voiculescu.

Deci, dublă victorie a echipei 
Electronica București.

Peste 50 000 de spectatori 
au urmărit, la Berna, finala 
„Cupei Elveției", între F. C. 
Ziirich și F. C. Basel. La

sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc scorul era egal : 1—1. 
în prelungiri, fotbaliștii din 
Ziirich au obținut victoria 
cu scorul de 4—1. De remar
cat că Kiinzli a înscris trei 
puncte.

AJAX Amsterdam a totali
zat 59 p. și a ciștigat cam
pionatul Olandei. Pe locul 
doi s-a clasat Feijenoord cu 
51 p.

ÎN „CUPA EUROPEI CEN
TRALE" Slavia Praga — Va- 
sas Budapesta : 1—1.

ÎN .OPTIMILE" de finală 
(meciuri tur) ale „Cupei Spa
niei", Las Palmas a întrecut 
cu 2—0 pe Real Madrid.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

In clasamentul american pe 
anul 1967, un jucător cu ca
lități recunoscute în toate 
continentele.

Amfitrioni — Ion Țiriac și 
Uie Năstase. Cei doi tenis- 
mani fruntași ai țării, lau- 
reați ai atîtor turnee inter
naționale, primesc acum, ca 
gazde ospitaliere, vizita cole
gilor lor de întrecere, adver
sari din numeroase întîlniri 
finale, disputate pe alte me
ridiane. îi vom vedea pe toți 
aceștia, în fața fileului de te
nis, într-o întrecere plină de 
inedit.

Pentru prima oară, cei mai 
buni tenismani de dincolo de 
Ocean, evoluează pe terenu
rile noastre. Și, pentru pri
ma oară, vom fi spectatorii 
unui meci care — așa cum 
a fost acum un an — poate 
figura aricind ca finală de 
campionat mondial.

încep azi după a- 
ProgresuJ, nu 
revanșă. Deși 

tori“ sînt aceiași ca la 
veland (cu excepția lui 
Lutz, jucător de dublu,

con- 
n& L“ 
Cle- 
Bob 
care

Biletele pentru intîlnirea 
de tenis România — S.U.A. 
se găsesc de vînzare la 
casele de bilete de la sala 
Floreasca. Nu sînt valabile

n-a făcut deplasarea), spec
tacolul va fi diferit. Se joa
că pe zgură și nu pe ciment, 
după un program diferit de 
cel al unui meci de „Cupa 
Davis", iar miza este numai 
tranșarea unor rivalități a- 
micale. O întîlnire demon
strativă, deci, menită să ne 
prezinte frumusețile jocului

Tiparul i L P, „Informația*, itr. Brezolanu nr. 23—25. București

practicat de tenismani de ta
lie.

Există, de asemenea, o al
tă semnificație,” cu totul deo
sebită, pe care o poartă a- 
ceastă întîlnire. Ea este una 
din primele competiții ale

calamitățile naturale ce s-au 
abătut, în aceste zile, asupra 
unor regiuni ale țării.

★

nici un fel de legitimații. 
Ziariștii au acces pe baza 
carnetelor de ziarist, înso
țite de delegații speciale, 
emise de Federația româ
nă de tenis.

căror încasări vor fi vărsate 
integral fondului de ajutora
re a sinistraților din zonele 
țării noastre care au su
ferit de pe urma Inundațiilor. 
Meciul se integrează astfel 
acțiunilor largi, menite să-și 
aducă contribuția la recupe
rarea pierderilor cauzate de

Iată acum amănunte asupra 
programului întîlnirii interna
ționale amicale de tenis Ro
mânia — S.U.A. întrecerile 
încep azi, de la ora 15, pe 
terenul central al parcului 
sportiv Progresul (str. dr. 
Staicovici). în prima zi a în
tîlnirii se vor disputa două 
partide de simplu, în care 
învingătorul va fi desemnat 
pe baza sistemului „cel mai 
bun din 3 seturi", precum și 
partida de dublu. Perechile 
de adversari vor fi desemna
te prin tragere la sorți, în fa
ța publicului, înaintea primu
lui joc. Mîine, în ultima zi 
a întîlnirii, se dispută cele
lalte două partide de simplu.

în caz de timp nefavorabil, 
jocurile se vor desfășura în 
sala Floreasca (ora 16).

Managerul american Teddy 
Brenner a declarat, în cadrul 
unui interviu, că 
campion mondial de 
categoria grea, Joe 
își va pune titlul în 
cursul lunii iulie la 
Square Garden. Frazier 
mează să-l întîlnească pe spa
niolul Urtain sau pe ameri
canul de culoare Mac Foster. 
Acesta din urmă are cele mai 
mari șanse de a deveni șalan- 
ger oficial. El a repurtat piuă 
acum 24 de victorii consecu
tive prin k.o. în cazul că 
Foster îl va învinge Ia 17 iunie 
pe Jerry Quarry, atunci el va 
fi opus lui Frazier.

duri șl a cucerit medalia olimpică 
de aur la Tokio, în proba de 
50 km.

actualul 
box ta 
Frazier, 
joc in 
Madison 

ur-

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Paris, france
zul Pani a realizat la săritura In 
lungime 7,86 m.

La Villanova (Pensylvanla), spor
tivul american Martin Liquor! a 
ciștigat proba de 15Oo m 
timpul de 3:42,6. El a avut 
finiș puternic, învlng!ndu-l 
kenyanul Kipchoge Keino 
dallat cu aur la J.O. de la
dad de Mexico), creditat cu 3:43,8. 
Pe locul trei s-a clasat englezul 
Chris Mason 3:44,1, urmat de 
jamaicanul Byron Dyce 3:44,3

cu 
un 
pe 

ime- 
Clu-

Cunoscutul mărșăluitor Italian 
Abdon Pamlch, In vlrstă de 37 
de ani, a renunțat la activitatea 
competlțlonală. In cursul carierei 
sale, Pamlch a corectat două re 
cordurl mondiale, a cîștlgat titlul 
de campion european In două rln-

La Mannheim (R.F.G.), se desfă
șoară întrecerile „Cupei Europei”, 
competiție rezervată echipelor de 
handbal în 11. In semifinale, 
echipa vest-germană Griin — 
Weiss Dankersen (deținătoarea 
trofeului) a eliminat cu scorul de 
23—7 (11—2) formația olandeză 
T.V. Aalsmeer, Iar S.G. Leuter
shausen (R.F. a Germaniei) a În
vins cu 16—9 (8—5) echipa aus-

nul Shapiro — 74,2. Proba de dre
saj s-a Încheiat cu victoria călă
reților vest-germanl Neckermann 
(pe „Mariano") șl Schlueter (pe 
„Llostro") — ambii cu cite 1595 p.

triacă Union Edelweiss

Concursul internațional
rie de la Wiesbaden a.... ..............
cu desfășurarea unei noi probe 
de obstacole în care victoria a 
revenit sportivului vest-german 
Goessing. învingătorul, care a 
concurat pe calul „Frappant", a 
fost cronometrat cu timpul de 
60,1, fiind urmat de compatriotul 
său Simon — 68,5 șl de america-

de călă- 
continuat 

probe

Turneul de tenis din Berlinul Oc
cidental a fost cîștlgat de Georges 
Goven, care l-a învins în finală 
cu 6—4, 2—6, 6—1, 6—3 pe Chris
tian Kuhnke. In finala probei da 
dublu masculin, perechea austra
liană Addison — Carmichael a 
dispus cu 9—7, 6—4, 6—4 de cu
plul Davidson (Australia) — 
EIschenbrolch (R.F.G.).

După disputarea a două probe, 
în concursul de pentatlon modern 
de la Warendorf (R.F.G.) con
duce campionul mondial Andras 
Balczo (Ungaria), cu un total de 
2084 p. Pe locul secund se află 
compatriotul său Villany cu 
2080 p. Proba de scrimă a revenit 
maghiarului Bako cu 1217 p, iar 
cea de tir a fost cîștlgată de 
Balczo cu 1022 p.

Merckx învingător in turul Italiei
Ieri s-a desfășurat cea de a n-a etapă a sTurulul 

distanța Comerlo — San Vincente, care a măsurat 164 
pătul unul sprint furtuno», belgianul Eddy Merckx șl-a ______ __
versaril din plutonul fruntaș, fiind cronometrat In 4h 05:56. Pe lo
cul doi s-a clasat Italianul Bltosl.

După două etape, In clasamentul general conduce rr. Bltoak 
urmat la două secunde de compatriotul său Dancelll. Merckx ocupă 
locul Vii la o diferență de 22 de secunde. Astăzi se aleargă etapa 
a m-a, San Vincente — Aosta, care măsoară 162 km.

italiei» pe 
ta. La ca- 
Intrecut ad-

«Ml


