
> Proletari din toate țarile; unițî-va i

, După cinci zile de dezbateri 
fructuoase, care au prilejuit 
exponențiloc celor cinci mili
oane de sindicaliști, reprezen- 
tînd jumătate din populația 
activă a țării, o analiză pro
fundă și multilaterală a pro
blemelor construcției socia
liste în țara noastră, Congre
sul Uniunii Generale a Sindi
catelor din România și-a în
cheiat, sîmbătă, lucrările.

Delegații și invitații au sa
lutat cu căldură prezența la 
ședința de închidere a tova
rășilor : Emil Bodnaraș, Ma- 
!nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Florian 
JJănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Gheorghe Stoi
ca.

Erau prezenți numeroși in
vitați — membri ai C. C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centfale și orga- 

ț nizații obștești, activiști de 
partid și de stat, vechi mill- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, ziariști ro
mâni și străini.

în Sala Palatului Republi
cii se aflau, de asemenea, re
prezentanții organizațiilor sin
dicale de peste hotare, invi
tate la lucrările Congresului.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, Congresul a ales 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, din care fac parte 
225 membri și 79 membri su- 
pleanți, și Comisia centrală 
de cenzori, alcătuită din 35 de 
membri.

S-a anunțat apoi că în pri
ma ședință plenară, Consiliul 
Central al U.G.S.R. a ales Co
mitetul Executiv, format din 
45 membri, precum și Biroul 
Executiv, alcătuit din preșe
dinte, șapte vicepreședinți și 
trei secretari.

Președinte al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a 
fost ales, în unanimitate, to
varășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Alegerea președintelui Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia și a celorlalte organe 
de conducere a fost primită 
cu vii și îndelungi aplauze.

In prima sa ședință, Comi
sia centrală de cenzori a ales 
președinte pe tovarășul Csu- 
por Ludovic.

Tovarășul Virgil Trofin a

rostit apoi cuvîntul de închi
dere a Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Into-o atmosferă de puter
nic entuziasm, Congresul a 
hotărît să adreseze o scrisoare 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, secre
tarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Scri
soarea, citită la tribuna Con
gresului, a fost aprobată cu 
ovații puternice, cu aplauze 
prelungite. Delegații și invita
ții scandau : „P.C.R.-P.C.R.",
„Ceaușescu-P.C.R.“.

Congresul a luat sfîrșit în- 
tr-o atmosferă însuflețitoare. 
Delegații și invitații aplaudau 
îndelung. Minute în șir au ră
sunat, în marea sală a Pala
tului Republicii, urale șl ova
ții la adresa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, Republicii Socialiste 
România, pentru unitatea și 
solidaritatea oamenilor mun
cii din întreaga lume. Delega
ții și invitații și-au reunit vo
cile, Intonînd imnul de luptă 
al clasei muncitoare — „In
ternaționala".

(Agerpres)

i; ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

a

ANUL XXVI Nr. 1214 (6648) 4 PAGINI 30 BANI Duminica 28 martie 1971

AZI, IN DIVIZIA
După 

diviziei

Craiova : 
Cluj : 
Brașov : 
Bacău :

avanpremiera de ieri (Rapid-Petrolul), etapa a 18-a 
A la fotbal programează azi următoarele meciuri :

UNIVERSITATEA — FARUL
C.F.R. — F. C. ARGEȘ
STEAGUL ROȘU — PROGRESUL
SPORT CLUB — C.F.R, TIMIȘOARA

va începe la ora 13,15 șl va fi televizată).

POLITEHNICA — DINAMO
U.T.A. — „U* CLUJ
STEAUA JIUL

ara loc pe stadionul Republicii. în deschidere, de

(Partida

lași t
Arad i
București t

(Meciul
Ia ora 14, sa întîlnesc echipele de tineret-rezerve).

Cu excepția jocului de la Bacău, celelalte întîlnirj vor înce« 
pe la ora 16.

După două zile de întreceri

Iii FAȚA CELOR POLONEZI

.9

FOTBAL
CLASAMENT

1. RAPID 18 8 8 2 21-11 24
2. Dinamo 17 9 5 3 31—14 23
3. U.T.A. 17 10 1 6 27—17 21
4. Petrolul 18 9 3 6 22—19 21
5. Steagul roșu 17 8 4 5 13—11 20
6. Farul 17 8 4 5 26—25 20
7. Politehnica 17 8 3 6 30—24 19
8. Steaua 17 6 6 5 23—21 18
9. Univ. Craiova 17 7 4 6 13—14 18

10. Sport Club Bacâu 17 7 1 9 23—23 15
11. F. C. Argeș ’ 17 5 5 7 20—24 15
12. „U" Cluj 17 6 2 9 17—20 14
.13. C.F.R. Cluj 17 6 2 9 21—30 14
14. Jiul 17 6 1 10 16—22 13
15. Progresul 17 3 4 10 11—21 10
16. C.F.R. Timișoara 17 4 1 12 11—29 9

"wa

Ieri s 4 victorii și 5 noi recorduri înregistrate de sportivii noștri
ROMÂNIA 45 p — POLONIA 
48 p.

Și din nou o victorie a cu
lorilor românești dublată de un 
record național. Foarte impor
tantă pentru scorul general, în
trecerea la 200 m spate a fost 
aprig disputată de la primul 
pînă la ultimul metru. Oaspe
ții au plecat puternic din start, 
și după două lungimi Zaluski 
era primul. Reșițeanul 
Hohoiu, revanșîndu-se 
evoluția mai slabă de 
făcut însă o excelentă 
tactică, a atacat la timpul o- 
portun, realizînd o victorie 
prețioasă. Ca o curiozitate, cla
samentul întrecerii este exact 
invers celui de ieri al probei 
de 100 m (!) : 1. M. MOHOIU 
(R) 2:19,6 — record (v. rec. 
V. Belea 2:20,2), 2. W. Zaluski 
(P) 2:20,4, 3. Gh. Lupu —
2:20,6 — rec. juniori, 4 P. 
cik (P) 2:21,1 ; ROMÂNIA 
— POLONIA 52 p.

Excelentă comportarea 
siștilor noștri Teodorescu și 
Hempel, care au ales cea mai 
bună tactică pentru un dublu 
succes. Ei au plecat destul de 
prudent pe prima „sută", re- 
zervînd forțe ce s-au dovedit 
determinante în final. A cîș- 
tigat Teodorescu, care 
întreaga cursă. 1. P. 
RESCU (R) 2:36,0. 2. 
pel (R) 2:37,1, 3. O.
(P) 2:37,7. 4. P. Dyrek 
(H. C. Klukowskl (P) 2:36,6 ; 
Resler (R) 2:39,6) ; ROMÂNIA 
60 p — POLONIA 55 p.

Și pentru a puncta la maxi
mum această frumoasă zi, în 
care reprezentativa României a 
a luat un avans de 9 p, cvar
tetul crauliștilor a realizat o 
splendidă victoria și un record 
superior cu aproape !0 secunde 
cifrei din tabelă. Slavic (2:00,4) 
și Aimer (2:00,8) au fost de-a 
dreptul admirabili, dar merite 
prețioase au și coechipierii lor 
Miclăuș și Kokay. In final, 
cronometrele au arătat : 8:13,9 
(record) pentru ștafeta Româ
niei de 4 x 200 m liber și 8:17,6 
pentru cea poloneză. înaintea 
ultimelor întreceri (bazinul „23 
August” de la ora 18) : RO
MÂNIA 70 p — POLONIA 61 p.

Adrian VASILIU

Ca și în reuniunea preceden
tă, lui Marian Slavic i-a re
venit sarcina de a lupta cu 
cei mai buni crauliști polo
nezi, pe distanța de 200 m de 

1 această dată. Condus după pri- 
\ ma sută de Wojtakaitis, re- 
1 cordmanul României a forțat 
fpe cea de a treia lungime și a 
sprintat lejer in învingător pe 
ultimii 50 de metri. Perfor
manța Învingătorului nu re- 

f deoarece bucureșteanul s-a re
zervat pentru ștafeta de craul, 
programată la finele reuniunii, 
flectă exact posibilitățile sale, 
1. M. SLAVIC (R) 2:01,6, “
W. Wojtakaitis (P) 2:02,1, 
P. Chmelewskl (P) 2:02,1, 
Miclăuș (R) 2:07,6 ; ROMÂNIA 
41 p — POLONIA 41 p.

2.
3.

4. I.

Cursa de 400 
mai dificilă din 
trecerii s-a încheiat cu succe
sul previzibil al polonezului Z. 
Pacelt. Aimer s-a aflat pînă la 
jumătatea probei la egalitate 
cu valorosul său adversar, dar 
pe lungimile de bras s-a văzut 
distanțat nu numai de Pacelt. 
dar și de Krawczik. Reșițeanul 
a revenit puternic însă la craul, 
terminind pe locul II, cu un 
nou record, în urma campio
nului polonez cronometrat cu 
un timp excelent, 1. Z. PACELT 
(P) 4:52,2 — record ; 2. E. Ai
mer (R) 4:56,3 — record (v. rec. 
E Aimer 5:00.8), 3. J. Kraw
czik (P) 4:58.5, 4. D. Naghi (R) 
5:05,4 (H. C. ...............
5:01,4 — record

m mixt, cea 
programul în-

I). Wetterneek 
juniori ;

E. Aimer, unul din pionii de bază ai naționalei române
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Mircea 
pentru 
ieri a 
cursă

(R)
Dlu-
52 p

bra-

a condus 
TEODO- 
E, Hem- 
Smiglak 

(P) 2:41,9

Mobilitatea ideilor
in totdeauna noul a avut de înfruntat vechiul. 
De fapt, conflictul — lupta dintre ceea ce nu
mim empiric și știinjific — reprezintă încăpă- 
jînarea de a nu accepta ineditul, lucrînd pe 
baza unor concepții și metode cîndva utile, 
dar acum perimate. Realitatea vorbește de la 

culmile măiestriei sportive nu mai pot fi atinse 
sportivi care posedă nu numai caiitâfi 

i, cizelate printr-o pregătire asiduă, dar

sine:
decît de acei 
fizice deosebite, 

"asupra cărora se influențează multilateral, varietatea 
și noul fiind elementele stimulative ce declanșează ener
gii și soluții nebănuite, hotărîtoare în obținerea victoriei.

Nu de mult, programarea Jocurilor Olimpice în Mexic 
provocase o via opoziție din partea celor care vedeau 
în altitudine un factor dăunător sănătății performerilor. 
Practica a dovedit contrariul — indici foarte ridicați ai 
performanțelor și o nouă metodologie în privința folo
sirii altitudinii în pregătirea sportivilor. Cu toate acestea, 
cîtă muncă de convingere încă mai trebuie dusă, pentru 
ca la Piatra Arsă, complexul să fie utilizat în plin ?

Salutară ideea introducerii testului „Cooper" la fot
baliști. Aplicată ca mijloc de apreciere a < 
fizice, metoda se dovește, în același timp, un 
sondaj al calităților de voință. Ea a avut darul să ne 
scoată puțin din inerție, l-am bănuit, oare, la început 
valoarea educativă ?

Da cîtva timp expoziția „Tehnologia instruirii", deschisă 
în București, suscită un interes deosebit. Această minu
nată lume a ideilor prinzînd viață în mijloace și metodo
logii noi, este revelatoare pentru preocupările actuale 
ale învățămîntului nostru, și mai ales stimulativă, invitînd 
la reflexie, la imaginație, la creativitate. Sportul nu a 
avut un stand anume, dar și-a putut desoperit în rela
țiile interdisciplinare noi posibilități de investigație și 
obiectivizare a procesului instructiv-educativ. Să fi scăpat, 
oare acest lucru specialiștilor noștri ?

Tartanul înlocuiește zgura, propulsînd pașii atleților; 
fibra de sticlă schimbă structura arhaicelor schiuri de 
lemn, transformîndu-la în adevărate „Ferrari" ale zăpezii, 
iar prăjinile săritorilor în veritabile catapulte. Piasticul 
aduce săritorilor sau coborîtorilor, iarna în plină vară, 
iar velodromul găsește în boberi, noi fii adoptivi. (Cu 
cîtă ușurință s-a abandonat această idee).

Un modest papuc dă linia aerodinamică a boburilor 
de azi, la care a îndrăznit să viseze Podar în 1956. (Cînd
va Frim construia un bob asemănător unei carlinga 
de avion, din păcate neexperimentat în marile compe
tiții...). Oul a inspirat pe francezul Jean Vuarnet în adop-
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capacității I 
n excelent |

I tarea unei poziții de coborîre pe schi, iar ideea i-a adus 
un titlu olimpic. împingătorul metalic cu care Eugenio 
Monti si-a dotat bobul la J.O. la Grenoble l-a făcut 
egalul frinarului său, iar „caii putere" rezultați s-au ma
terializat în medalii de aur. (Noi cunoaștem această solu
ție din 1964, dar...).

Doi „răzvrătiți", Jean Claude Killy și Dick Fosbury, au 
declanșat in schi și în atletism adevărate furtuni pe pla
tourile înalte ale teoriei, iar ideile lor au făcut nenu- 
mărați prozeliți. Ei fac 'parte din acea rară specie de 
sportivi creatori pe care ar trebui s-o cultivăm și noi.

Țoale aceste exemple nu fac altceva decît să argumen
teze că mobilitatea ideilor constituie un factor de pro
gres fără de care, azi, succesul în sport, ca și în oricare 
alt domeniu, este de neconceput.

Așa dar, cît de straniu sună uneori expresia : „De idei 
sîntem sătui...”.
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Minutul,36 Codreanu a centrat, Neagu a țîșnit din spatele lui Mocanu, și Rapid a... urcat pe 
locul 1 in clasament. Este 1—0 în partida cu Petrolul Foto : Dragoș NEAGU

și Rapid este

Stadionul Republicii ; timp 
răcoros ; teren bun ; 23.529

de spectatori plătitori. A 
marcat NEAGU (mln. 36). 
Raport de șuturi la poartă: 
16—4 (pe spațiul porții : 8—2).
Raport de cornere : 6—4.

RAPID : Răducanu (fără 
notă) — Pop 7, Lupescu 8, 
Dan 7, Ștefan 6 (min. 84 Grea- 
vu), Dinu 8, Dumitru 9, Năs- 
turescu 8, Angelescu 8, Nea
gu 7, Codreanu 7.

PETROLUL : M. Ionescu 8 
— N. Ionescu 7, Bădin 8, Mo
canu 7, Gruber 6, luhasz 7, 
Moraru 6, Crîngașu 5, Din- 
cuță 6, Dridaa 5 (mln. 46 
Răchită 5), Cotigă 5.

A arbitrat N. RAINEA (Bîr- 
lad) ajutat la
linie de I. Radu (Bîrlad) șl 
B. PăunMcu (Vaslui).

Trofeul Petschovschl 8.
La tineret-rezerve : Rapid — 

Petrolul 1—ă (0—1).

Sosirea în „Raliul
Bucureștiului“

La ora 10 probă de îndeminare pe b-dul Banu Manta

Ieri după-amlază am avut încâ 
o dată prilejul să ne convingem 
de marea pasiune a automoblllștl- 
lor șl de atracția pe care acest 
pretențios sport o exercită în rîn- 
durile celor care ajung să țină 
volanul In mină. In duda sacri
ficiilor materiale pe care sînt 
nevolțl să le facă și care continuă 
să rămînă aceleași (datorită in
diferenței marilor uzine angrenate 
direct în tinăra noastră industrie 
automobilistică) piloțil consacrațl 
au fost aproape toți prezențl la star
tul Raliului București. Spunem, 
aproape toți, fiindcă cele 25 de 
echipaje plecate in cursă repre
zintă cam tot ceea ce a mai putut 
trece prin sita pretențioasă a 
sacrificiilor materiale amintite. 
Lor li s-au alăturat 14 echipaje 
de începători, 14 echipaje care în
cearcă marea aventură a sportului 
automobilistic, ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este o cifră mulțu
mitoare în condițiile actuale. Pro
gramat pentru ora 14,30, startul 
începătorilor nu s-a putut da de-

cît la ora 16. Din acest motiv, nu 
putem da astăzi rezultatele, sosi
rea avlnd loc după ora 24, ultima 
probă de departajare (care urma 
să se țină aseară) fiind amînată. 
Ea va avea loo astăzi intre orele 
10—12 pe b-dul Banu Manta.

Reamintim că sosirea oonsacra- 
ților, care au plecat în cursă la 
ora anunțată (18,30) are loc astăzi 
dimineață, începînd de la ora 7. 
Pe cine vom felicita ca învingători 
este greu de precizat, In lupta 
pentru primele locuri ala clasa
mentului general aflîndu-sa trei 
echipaje de forțe apropiate șl pe 
mașini egale (Renault 8 
Gordini) pregătite cu minuțiozita
te : E. lonescu-Crlstea — p. ve- 
zeanu, Aurel Puiu — c. Pescaru și 
Fl. Popescu — Dan Râdulescu. 
De asemenea, este strînsă lupta 
In clasa „Daciilor" în care echipa 
U.A.P., în frunte cu Marin Dumi
trescu șl Gh. Morase are de în
fruntat cîțiva individuali ambi
țioși șl talentați ca Z. Tomal, H. 
Graef etc. (Gh. E.)

s. .fi
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puțin, un singur gol 
lider (măcar) de o noapte!

Credem că nu vom părea 
prea pretențioși afirmînd că 
ne așteptam la mai mult de 
la această partidă Rapid—Pe
trolul, întîlnire care a reunit 
două din echipele „cu greu
tate" din campionat, doi „so
liști" care se bucură de a- 
precierea și simpatia multor 
iubitori ai fotbalului din țara 
noastră. Dar, ca și în alte 
dăți, garanțiile „afișului11 au

PETROLUL
fost trădate de spectacol, care 
a reușit rar, și doar în mică 
măsură, să fie la înălțimea 
distribuției. Fără a-i scoate 
din cauză pe rapidiști, vom 
spune că primii vinovați de 
eoborîrea ștachetei calitative

Marius POPESCU

(Continuare in paa. a 3-a)

LA MIERCUREA CIUC

STEAUA

AZI SOSEȘTE IN CAPITALĂ
SELECȚIONATA 

FEROVIARA
DE FOTBAL
A FRANȚEI

Azi, la ora 10,46, cu „Orient- 
Express11, sosește în Capitală, 
selecționata feroviară de fot
bal a Franței care, marți, va 
întîlni, pe stadionul Giulești, 
echipa Rapid. Partida se dispu
tă în cadrul semifinalei cam
pionatului internațional fero
viar de fotbal. După cum șe 
știe, prima întîlnire dintre cele 
două echipe, disputată tn se
zonul trecut în Franța, s-a ter
minat la egalitate : 1—1.

DINAMO
in derbyul campionatului de hochei

In campionatul de hochei, 
într-un anumit fel, apele s-au 
limpezit I Se cunosc, de pe a- 
cum, ocupantele locurilor 3, 
4, 5 și 6 ale clasamentului 
diviziei A, căci — din punct 
de vedere teoretic — există 
prea puține probabilități să 
se mai producă schimbări în 
clasament, în cele șase etape 
care au mai rămâs de dispu
tat din actuala ediție a com
petiției. Este vorba de ultima 
etapă « turului IV, progra
mată astăzi pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc și de cele 5 
etape ale turului V care vor 
avea 
și 13

Un 
încă 
ediție a campionatului țării: 
formația care va primi la 13 
aprilie tricourile de campioa
nă republicană. Ea va fi de
cisă de dubla partidă dintre 
principalele angajate în dis
puta pentru titlu, echipele 
bucureștene Steaua și Dina
mo.

La ora actuală, după cum 
se poate vedea și din clasa-

loc în Capitală, între 5 
aprilie.

singur lucru rămîne 
de rezolvat în această Sgîncă contra... Sgincă !Sgîncă contra... Sgîncă! Petre (în stingă) joacă ia Stea

ua, fratele său Florea, la Dinamo. Mai rămîne ca partida să 
fie condusă de arbitrul... Cornel Sgîncă I
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2 12
4 12
2 16

151- 46 34
89-104 19
76-129 1*2
57-101 10
55-195 4

STEAUA
Dinamo 
Avîntul M.C. 
Agronomia

Echipa Ungariei (vicecampioană mondială

19 17 1 1 173- 26 35 
19
19
19
19
19

1.
2.
3.
4.
5. I.P.G.G.
6. Avîntul Gh.

14 echipaje de începători s au prezentat la startul „Raliului Bucureșiiului , care 
ieri !blgă-(țmiagă fe £cîiit£if

ment, pe primul loc se gă
sește Steaua cu un avans de 
1 punct și cu un golaveraj 
remarcabil (+147). Pentru a 
putea deveni campioană 
Steaua are nevoie de două 
puncte din cele patru puse în 
joc, în timp ce dinamoviști- 
lor (golaveraj actual +105) le 
sînt necesare 3 puncte în 
partidele directe. Calculul se 
aplică, bineînțeles, numai în 
situația în care aceste echipe 
nu se vor „încurca" cumva 
cu celelalte participante, așa 
cum a făcut Steaua în restan
ța egală cu Agronomia Cluj.

★
Astăzi sînt programate ulti

mele trei partide din turul 
IV : Agronomia Cluj — Avin- 
tul Gheorgliieni, Avîntul Mier
curea Ciuc — I.P.G.G. Bucu
rești și Steaua — Dinamo, 
înaintea acestor meciuri cla
samentul competiției se pre
zintă astfel :

17
8
5
3
1

Citind acest clasament se 
impune o observație î cu ex
cepția primelor două, restul 
de patru formații au golave-
raj ul negativ, și tacă la dife-
rențe astronomice 1

★
Sfîrșitul sezonului com-

petițional hocheistic mai
cuprinde următoarele ac-
țiuni : DIVIZIA A -- tu-
nil V, la București (5—13
aprilie) ; CUPA SPERANȚE
LOR, pentru juniorii mici, la 
Poiana Brașov (5—11 aprilie); 
CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI la Mier
curea Ciuc (12—19 aprilie) ; 
CUPA ROMÂNIEI (participă 
primele 5 clasate din divizia 
A și Dunărea Galați) la Mier
curea Ciuc (20—26 aprilie).

de floretă)
Săptămîna viitoare urmează 

să sosească în Capitală, în 
vederea Trofeului Gaudini 
(anul acesta în organizarea 
federației române de resort), 
echipa masculină de floretă 
ai .V»Sâriei> «Wi

la București
2 la ultima ediție a C.M. din 
Turcia. Vor face deplasarea 
la București frații Jenă și 
Laszlo Kamuty, Gyarmati, 
Szabo și Csakkel, adică 
gSiftițufj» sțaadard g echipei.
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X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^„Doctorii îmi spuneau că n-am să mai joc..."
Radu, cel de-al șaselea din

tre frații Nunweiller, îți dă 
impresia unui tînăr ce pregă
tește o nouă șotie. Dar aparen
țele te înșeală...

Copilul firav din ’58, care 
a început să învețe fotbalul 
la Tînărul Dinamovist, sub 
îndrumarea maestrului Petre 
Steinbach, a ajuns și el maes
tru în acest sport (titlul l-a 
primit anul trecut), fiind unul 
din pionii de bază ai naționa
lei, în care a jucat de peste 
20 de ori.

— Cînd ai debutat în na
țională. Radule ?

— tn 1966, la Gera, cu echi
pa R.D. Germane. La șfirșitul 
jocului am primit calificativul 
de cel mai bun jucător de pe 
teren.

— Ce evenimente din via
tă le consideri mai fericite ?

— bl cea sportivă sint două : 
turneul 
— cind 
Helenio 
cea de

primul — calificarea in 
final al C.M. ; al doilea 
II.H. (n.n. antrenorul 
Herrera) m-a inclus în 
a doua echipă mondială, făcută 
de el după finala de la Ciudad 
de Mexico. Un alt eveniment fe
ricit, strict personal ■ anul tre
cut mi-am întemeiat un cămin, 
cășătorindu-mă cu Manana Cio- 
yolea.

— Și capitolul „evenimen 
te nefericite" ?

— Am suferit mult ci n-am 
putut iuca, la București, impo-

triva lui Internationale, 
colegii mei au cîștigat meciul. 
Apoi, am traversat o perioadă 
foarte critică prin anul 1968. 
Slăbisem aproape 13 kg, mă su
focam in timpul jocurilor și

Fotbalul copilăriei noastre

Două „goluri" dintr-un șut!

Cu Mihai Albu-dincolo de careul de 3 secunde
i® Albu— o mostri a „lipsei de modestie" • „Pasiunea sint... eu !"

A La 15 ani—jucător Jn divîzîe A Europenele trebuie „atacate" frontal

Cine știe...
cîștigă!

Pare straniu, dar am reușit to
tuși să marchez două goluri 
dintr-un sut !

E mult de atunci, prin 1930, 
cînd eram elev în clasa a 4-a 
la liceul din Buzău, O primăva
ră timpurie ne făcuse să fim 
în mare fierbere, deoarece se 
desfășura campionatul liceului. 
Trebuia să disputăm cu echipa 
clasei a Vl-a B un meci, decisiv 
de care depindea calificarea in 
finală.

Terenul cel mare fiind ocupat 
în ziua meciului, alături, pe iar
bă. la marginea pădurii 
cring, am improvizat un 
i-am pus barele, pe care 
veam pregătite din vreme, 
marcat, am pus și. niște 
vechi, cîrpite și la fluierul 
elev mai mare a început disputa 
cu o dirzenie rar țnțîlnită, Ju
cam în ciorapi, căci ghete de fot
bal erau greu de găsit pe vre
mea aceea,

Se juca pe viață și pe moarte! 
Mingea circula fulgerător de la 
o poartă la alta, în cel mai auten
tic stil ofensiv. Nu știam atunci 
prea multe despre ,,tacticău, des
pre • •
re", 
însă 
mai

Lg

din 
altul, 
le a- 
l-am 
plase 
unui

„bet(in“, despre „temporiza- 
notiuni astăzi la modă. Știam 
că trebuie să marcăm cit 

multe goluri !
pauză scorul era 2—2. tn 

repriza g doua, spre șfirșitul 
ei. adversarii noștri reușesc să 
n- marcheze al treilea got. țlram 

.................erau 5 minute 
fac 

în adincime. pe 
intilnire. Fratele 
care juca pe aripa 

a- 
șl 

su-

disperați I Mai 
de ioa. Primesc mingea și 
a deschidere " 
diagonală, la 
meu geamăn ..._
dreaptă, depășește fundașul, 
jimge la timp la ..intilnire" 
fără să stopeze, din vitezq, s 
tează fu'qerătar jps la colț. 3—31 
Adversarii pun mingea la cen
tru, fac un „un-doi" reușit, și 
un șut teribil zguduie bara ori
zontală a porții noastre. Ml se 
onrisc inima de emoție, dar bine 
că a trecut primejdia. Mingea 
din liară revine in teren și, de- 
gajată de un apărător, mă „nă
șește" la mijlocul terenului. Fac 
■"■n dribling, dincț m)naea pț 
h-i'iă adversar și. depă.șlnd:i-l in 
v teză, deschid iarăși aripa dreap- 

extremă. 
pătrund 

așteptlnd 
și venit pe -oș.

Am șutat nă-

t<I. oare se lansase pe 
Intr-o cursă solitară ; 
tn suprafața de 16 m, 
centrarea care a 
la firul Ierbii.

praznic, dir, viteză, (lin apro
pierea liniei de 6 m.

O durere sfișietoare mi-a stră
bătut piciorul drept șl m-am 
piăvălit la pămint !

Am putut totuși vedea in pla
să două „mingi", in fiecare colț 
al porții cite una ! Una, mingea 

a 
rădă- 
curs 

iarbă

veritabilă și in colțul opus 
doua „minge", un ciot de 
cină de pom, uscată, 
de putrezire, -------- *
și pe care o lovisem 
tărie o dată 
bilă. Incit o 
misesem In plasă, 
facția portarului, 
uimit, cind la minge, 
ciotul de lemn, nevenindu-i 
creadă că a „incasat" două go
luri. dintre care unul era go'.ul 
victoriei !

După cîteva secunde. termi- 
nîndu-se meciul, am fost îmbră
țișat cu efuziune de colegii inel 
șl transportat pe brațe la spital, 
unde am t'„,: : ........................
mi s-n vindecat 
tutui mic de la

Și astăzi, cind 
cea. mă întreb 
cineva in lume, 
Uzat performanța de 
„două goluri dintr-un

Paul PATULESCU 
— Buzău —

în
ascunsă de

cu (itîta 
cu mingea verita- 

rupșesem șl o tri- 
spre stupe- 

care se
QÎnd

— firește — m-am dus la me
dici. Diagnosticul lor 7 Hiper- 
tiroidism. Toți doctorii care 
m-au consultat îmi spuneau că 
nu voi mai juca fotbal. Moralul 
îmi era distrus. Am urmat ri
guros tratamentele. După 6 luni, 
totul era de domeniul trecutului, 
îmi reluasem pregătirile, apoi 
locul meu în echipa de club 
Și mai tirziu am urcat din n°a 
îi in națională.

— Ai evoluat pe mai mul
te continente, ai intilnit 
multi adversari buni. Pe 
care îi consideri cei mai va
loroși 1

— Pe Beckenbauer și Bobby 
Charlton. Nu pot să le găsesc 
fisuri în joc, In plus, te impre
sionează prin modestie și com
portare ireproșabilă. Un gest pe 
care nu-l voi uita multă vreme 
a avut fată de mine și Van 
Hanegem. In timpul jocului cu 
Olanda, din decembrie, intr-un 
duel pentru balon, Van Hane- 
gem mi-a rupt o gheată. La 
șfirșitul meciului, a venit îi 
m-a întrebat ce marcă de gheată 
prefer ? Exprimindu-mi dorința 
de a purta pantofi, mi-a repli
cat că nu-s practici, fiindcă nu 
protejează glezna. Epilogul a- 
cestui incident neprevăzut s-a 
consumat în luna ianuarie. în 
lipsa mea din țară. Soția mea. 
Manana, a primit pachetul eu 
ghetele expediate de Van Ha- 
neaem.

— Cu ce speranțe ai înce
pui noul sezon competițional, 
Radule ?

— împr'eună cu colegii mei de 
club, sper să aducem in litrina 
din șos. Ștefan cel Mare am
bele trofee din competițiile in
terne, adică să cucerim campio
natul și Curta . Bineînțeles, maț 
sper ca echipa națională să ciș- 
tige seria Campionatului euro
pean. In ceea ce mă privește, 
sint bucuros că am pășit cu 
dreptul primind in primele 
etape ale returului note mari. 
^Elevul" Radu Nunweiller pro
mite ci se va menține pe ace
eași linie tot. . . trimestrul. Și 
mai departe chiar, pînă la în
cheierea anului fotbalistic.

Pompiliu VINTILA

Participasem, q dată, la « 
discuție ce-șl avea ca subiect... 
lipsa de modestie a lui Albu, 
și reținusem efortul făcut de 
cățrq eonlocutorii mei de-a de
fini această trăsătură care, în 
cazul baschetbalistului dinamo- 
vișt, n-ar avea nimio comun 
cu aroganța, sfidarea sau deta
șarea conștientă. Lipsa de mo
destie a lui Albu — se spunea
— e de altă factură, ea definin- 
du-se prin dorința, nedisimula
tă. de-a fi permanent primul.

De toate acestea mi-am adus 
aminte la Cluj, în seara cînd 
glezna lui dreaptă, violent ata
cată in meciul cu Steaua, nu i-a 
permis șă abordeze partida cu 
Politehnica București, exilîndu-1 
lingă noi, spectatorii, loc de 
unde Albu privea, frămîntin- 
du-se, înfrîngerea team-ului 
său, reacționînd doar cu nepu
tincioasa replică : 
fi acum

— Ai
— am 
ceea ce, 
me.

„Oh 1 dac-aș
în teren 1“
putea schimba toarta ? 
preluat eu interogativ 
în fond, voia el să afir-

că da ! — mi-a răs
un ton în care n-am

— Poate 
puns el cu 
citit nici o undă de ostentație 
sau reproș la adresa „cinciului" 
din teren.

O conștiință a valorii — va
loare certificată in atitea rîn- 
duri, o recunoaștere a posibili
tăților proprii — posibilități ca
pabile să răstoarne partide care 
păreau deja încheiate, iată deci 
cum trebuie înțeleasă lipsa de 
modestie a baschetbalistului 
Albu. Și in momentul acela vo
iam să cunosc cit mai mulți 
sportivi contaminați de acest 
superb virus.

Un ceas mai tîrziu, în hol la 
„Napoca", frăndnțind între de
gete un „Snagov", Albu căuta 
răspuns la o întrebare hiper- 
utilizată de către reporteri : Ce 
este pasiunea ?

— E un CE care te împinge 
să faci cu devoțiune și plăcere 
un anumit lucru. E ceva care 
te frămintă, care nu-ți dă 
pace, care te impulsionează, te 
face să arzi continuu. E... în 
sfirșit... eu șînt tm pasionat, 
spre exemplu — oferă el chin
tesența acestei abstracțiuni, fără 
șă urmărească. însă, autorecla- 
ma și fără să copieze spiritul 
fanfaron al declarațiilor lui 
Cassius Clay.

Să coborim. însă — câutind 
rădăcinile acestei lăuntrice che
mări, — în 1953. anul cînd 
Puiu Albu. în vîrsță de 15 ani, 
își încheiase „peregrinările" la 
schi, înot și fotbal, sțatomicin- 
du-se la baschet, disciplină unde 
mlădițele performanței începu
seră să crească. învingînd ob
strucția tatălui, puștiul teribil
— cum îl numeau sibienii lui
— intră decis în arenă, reușind 
curînd să se numere printre

O funcționară de la 
o întreprindere de 
demolat din Londra, 
Joan Wilkes, în etate 
de 4,3 de ani, a... 
dărîmat, recent, șic re 
cordul cîști.gurilor la 

concursurile de pronos
ticuri sportive.

Cu un buletin care 
n-a costat-o decît 22,5 
penny, ea a reușit să 
cîștige fabuloasa sumă 
de 334 000 de lire 
sterline 1

atletismului naiv
cunoscyta 
i“ a Edi-

uita 
la 
să

pe orare ra spnei, 
stat 3 săptămîni, ntna 

fractura dege- 
piciorul drept, 
privesc 
dacă
ca re

cicatri- 
mai exist-i 
să fi rea- 
a marca 
șut“.

FOTBALUL VIOLENT Șl CONSECINȚELE LUI PENALE
Lumea fotbalului profesio

nist italian este profund afec
tată de epilogul juridic al unui 
accident survenit in urmă cu 
roita luni jp pursul partidei de 

. campionat dintre A.C. Milan 
și F.C. Bologna. Ca urmare a 
jocului excesiv al milanezului 
Benetti, jucătorul Liquori, de la 
Bologna, a fost grav accidentat. 
Urmarea ? O operație efectuată 
la o clinică din Lille și cițeva 
luni de inactivitate.

Procuratura din Bologna, ana- 
lizînd cazul, a ajuns la conclu
zia elementului intențional, a- 
gravaț de faptul că ghetele lui 
Benetti erau echipate cu cram- 
poane neregulamentare, fapt ce 
a șcăpat arbitrului. Ancheta 
continuă și nu este exclus ca 
Violența în fotbal să capete, în 
viitor, aspectul juridic al vătă
mării integrității corporale.

titularii formației Constructo
rul Sibiu, echipă care-și înce
puse scurta ei carieră în divi
zia A. După doi ani de fortifi
care aici, Albu trece la Uiniver- 
sitatea Cluj, echipă care-i adu
ce lui consacrarea și adulația 
orașului. Vine, însă, toamna lui 
’63, moment cind orașul care-l 
răsfățase atit, trebuie să se 
despartă de acest mare dirijor 
de orchestră. Reactualizînd clipa 
și motivînd-o cumva, Puiu 
mărturisește : „Simțeam că rea
lizările de la Cluj erau, din 
punct de vedere al performan
ței, sub dorința și sub posibi
litățile mele". Sau, răsțălmă- 
cindu-1, Clujul nu-i oferea 
conjunctura de a ajunge omul 
numărul 1 în sportul pe care-l 
practica. Și atunci s-a supus 
glasului de sirenă al Capitalei, 
oraș care a făcut, incontestabil, 
din el o mare personalitate 
sportivă.

Din palmaresul său: cinci 
titluri de campion cu Dinamo, 
de mai multe ori coșgeter al 
campionatului intern, intema- 
țioanl de 152 de ori, selecțio
nat in echipa Europei.

— Cit timp vei mai juca ? — 
îl întreb pe baschetbalistul hr. 
1 al anului 1970, gîndindu-mă 
la cei 32 de ani pe care i-a 
împlinit.

.— Atîța timp cit mi timt

capabil să fiu primul — de
clară el, convins să nu facă 
jucătorului de clasă Pe care-l 
reprezintă, nici o concesie.

★
Duminica trecută, la Brașov, 

investit cu noul tricou de cam
pion pe 1971, Albu mărturisea 
prietenilor care-l asediaseră 
pentru felicitări: „Sint satis
făcut, dar nu și fericit", expii- 
cînd, apoi, că adevărata împli
nire nu j-o va aduce decît un 
loc pe podium la „europene", 
loc pe care avem datoria să-1 
atacăm pentru a ne detașa, o 
dată, de plutonul mediocru în 
care mărșăluim de ani și ani. 
Este, de altfel, „un loc pe care 
am avea dreptul să-1 ocupăm", 
— conchidea el, și în lipsa de 
modestie cu care ni-1 revendica 
am citit o superbă dorință de 
autodepășire, o sete care-i stă- 
pînește, de altfel, pe veleitarii 
oricărui domeniu de activitate.

In pr«a bine 
colecție „Meridiane1 
turii Univers (de ce nu 
Stadion ? Dar la urma urmei, 
indiferent unde, mai bine că 
a apărut I), Mircea Fodoreanu 
ne dă o versiune românească 
foarte verosimilă a romanului 
lui Giuseppe Brunamontini 
„II clelo sulle tribune". 
Romanul a primit în 1967 
premiul de literatură sportivă 
al Comitetului olimpic ita
lian (CONI), ceea ce repre
zintă o recomandare pentru 
cititori, iar pe de altă 
parte na stîmește dnvidia: 
de ce nu și un premiu 
literar al C.O.R. ?

„Cerul deasupra 1iribune-< 
lor“ este o foarte originală 
colecție de tablouri extrem 
de familiare nouă care se 
întregesc în fresca . nepre
tențioasă dar sugestivă a unei 
iniei secții de atletism dintr-o 
fabrică periferică în care mari 
sint doar sufletele. Portretul 
maistrului Manclnelli, un fel 
de instructor voluntar de 
atletism, autoritar și omenos 
totodată, este (cum ar zice 
șăgalnic Romulus Vulpescu) 
inubliabil. Povestea, sau, la 
drept vorbind, povestioarele, 
sînt spusa la persoana întîi, 
ceea ce le conferă un anumit 

un ucenic și în 
și în ale alerga- 
distonțe lungi, 
alergătorului de 
de tip italian se 
plăcere 

ușoară atmosferă 
pe care o naște 
dulce a situațiilor.

Un mic roman
al atletismului romantic, pe 
care-l recomandăm cu căl
dură. (vlb)

farmec, de 
ale meseriei 
tulul pe 
Tribulațiile 
cursă lungă 
citesc cu într-o 

de reverie, 
naivitatea

(144 pagini)

Diirer llustrînd scrima
și luptele

La mul fi ani,
Ruda-baci!

Rudy Wetzer a împlinit 70 de 
ani ! „Cum 70 ?“ — parcă-i
auzi pe cei ce-și amintesc și a- 
cum de arena „Romcomit" din 
Capitală sau de „Banatul" din Ti
mișoara. „Cînd i-a făcut ? Parcă 
ieri a fost meciul acela, cu Gre
cia. cînd „Ruda" a marcat cinei 
goluri în poarta lui Jemalis !"

Acel ieri a fost însă cu mai 
bine de 40 de ani în urmă. la 
25 mai 1930. „Ce zi frumoasă era!" 
_ își amintește azi, sărbători
tul. ..O duminică de primăvară 
caldă, un stadion arhiplin — ar
hiplin, așa cum era pe atunci sta
dionul din Dealul Spirit, cu mica 
lui tribună de lemn, cu lumea 
îngrămădită pe taluzurile de pă- 
mint. Și curgeau golurile de 
mă miram și eu. Să știți că gre
cii n-au avut atunci echipă proas
tă. Dar s-au speriat de noi. Deli! 
Eram, pe plecare la campionatul 
mondial de peste mări și țări, 
din Uruguay! Se zice că pe a- 
tunci se juca un fotbal... romantic. 
Deviza era : jucăm, să marcăm 
goluri, pe cînd azi, ea este cu 
totul alta: luptăm, să nu primim 
goluri. Și atunci, să ne mai mire 
că, după 17 etape, golgeterul are 
numai 7 goluri marcate ?

— Unde ați jucat prima dată ?
— La Chinezul, in Timișoara. 

Aveam 15 ani, tata era plecat în 
război. Am intrat ucenic la 
C.F.R. Eram cel mai mare din
tre copii — am fost 16 cu toții 
— și trebuia șă am grijă de ei. 
Eram capul familiei. Echipa 
Chinezul era a Atelierelor de 
păi ferate. La început, am ju
cat la echipa I B, așa cum era

categorisirea pe atunci, dar după 
cîteva meciuri am trecut la I A. 
Și acolo am rămas.

Discuția este întreruptă pentru 
cîteva minute: Rudy Wetzer zeste 
solicitat la telefon. A fost ales 
de colocatari președintele comi
tetului de bloc. Are în grijă 
unul din acele imense blocuri 
de pe șos. Mihai Bravu și mereu 
trebuie să dea dispoziții celor în 
subordine, să intervină - pentru 
remedierea diferitelor defecțiuni.

— Tot timpul sună telefonul. 
De cinci ani de cînd ne-am mu
tat aici șînt tot președinte. E o 
muncă anonimă care ia timp, 
dar este importantă. Despre ce 
vorbeam ? De fapt, nu are im
portanță pentru că ziariștii șe 
pricep să lege vorbele... Dumi
nica trecută am fost la Timișoa
ra, la meciul C,F.R. — Politeh
nica Iași. C.F.R. a fost exact ima
ginea fotbalului timișorean de 
altădată, iar publicul, același 
public admirabil pe care-l știu.

— Fotbal timișorean, cu an
trenor bucureștean !...

T-! Da! Așa e' Și asta din 
cauza comodității foștilor inter
naționali, colegi cu m'vpe la Chi
nezul sau Ripensia și chiar mai 
tineri. După ce au terminat cu 
jocul, mai mult au făcut pe an
trenorii, mulțurnindu-se să tră
iască din gloria trecutului. fără 
a pune suflet pentru menținerea 
renumelul fotbalului timișorean, 
de care ar fi trebuit să se șimță 
mai strîns legați.

Din nou sună telefonul. S-a 
blocat o ușă. Este efremat me
canicul și interviul continuă:

ÎNCEPUTURI
Acum vreo treizeci de ani și 

mai bine, cînd am pus prima 
oară mina pe o pușcă de vînă- 
toare. a ieșit scandal mare! Și 
era și firesc să fie așa : nu era 
pușca mea. ci a tatii ; eu abia 
sărisem peste bariera primilor 
zece șni din viață. Și, în al doi
lea rind, împușcasem cocoșul 
din curte! (Și avusese mama un 
cocos frumos!). Nu mai spun ce 
a urmat după ce m-a apucat 
tata de urechi... Destul că. după 
vreo două săptămîni, tata a 
început să vorbească iarăși cu 
mine. Și a început vorba tot 
despre pușcă...

— Iți place pușca? m-a în
trebat.

— D... da... m-am bîlbîit eu.
— Dar de ce ai împușcat co

coșul ?
— Fiindcă fugea după gămi, 

prin curte...
— Și tu l-ai împușcat cînd fu

gea, sau cînd stătea pe loc ?
— Cînd fugea!...
— Ce vorbești ?! ș-a mirat tata 

și m-a mîngîiat pe cap. cam 
în răspăr, dar ani simțit căl
dură multă în mirarea lui și mai 
țin minte și azi mîngîierea a- 
ceea asprită de mîndrie.

Și nu l-am înțeles greșit; a doua 
zi m-a luat cu dînsul la poli
gonul de tir la talere. Astăzi, 
în locul acela din București... 
unde a fost terenul „Societății 
de dare la senin", cum se numea 
atunci, sint niște blocuri. Dar. 
chiar așa masive și frumoase cum 
sint, cînd mă uit la ele. parcă 
văd prin zid cum zboară tale
rele ; primele mele talere zbu
rau greoi, aruncate de o ma
șină rudimentară. Și poate că și 
zborul lor lent m-a ajutat în 
acea primă zi să împușc patru 
tabere din zece, lucru de care 
nici acum nu știu cine era 
mai mîndru : eu sau tata ? Și 
acum mă întreb care o fi fost 
mai degrabă motivul mindriei 
b&trînului; faptul că a știut să-nd

Antrenament în poligonul de tir

explice cele cîteva reguli ele
mentare de tir la zbor, șan că 
avea asemenea fecior ? Sper să 
fi fost primul motiv. Dar îi sînt, 
recunoscător pentru că printre 
multe altele m-a povățuit: „Un 
om întreg, măi băiete, pe lingă 
carte și o meserie, trebuie să 
știe să și tragă cu pușca; asta 
așa. ca să fie om înt.reg...“. Și apoi : 
„...Știu ca așchia nu sare de
parte de trunchi și ai să vînezi 
și tu, Dar, învață să tragi ea 
lumea și să nu chinuiești păsă
rile ori iepurii../-'.

M-am străduit să învăț șă trag 
„ca lumea** cu arma de vinătoarc,

dar tot mi se mai întîmplă să 
scap o rață sau un fazan. Și, 
atunci, parcă aud o mustrare 
care vine obosită. de departe, 
cale de treizeci de ani...

Rîndurile de mai sus vor să 
fie un fel de reacție nostalgică 
(dacă se poate spune așa) după 

.ce am citit mai alaltăieri, în 
„Sportul", despre minunatele con
diții create azi, acuma, iarna, 
celor care vor și au înclinare 
spre tirul cu arma, fie ea cu a- 
lice șau cu glonț.

Iile CÂRCIU

FIȘA PERSONALA

• Născut la 17 martie 1901, 
la Timișoara • A jucat fot
bal la Chinezul, Unirea, Ri
pensia, IL,S,A. din Timișoara; 
la Juventus București ; și-a

Încheiîzr activitatea de ju
cător la Rovine Grivița Cra
iova, unde era și antrenor, 
în 1937 e A antrenat pe: Ju
ventus București (1929 1930), 
Ripensia Timișoara (1930/ 
1932). I.L.S.A. Timișoara (1934), 
Rovine Grivita Craiova (1937), 
Ripensia (1937 1939), U.D.R. 
Reșița (1945/1946), Dezrobirea 
Constanța (1948/1949), Dinamo 
București și Dinamo Brașov 
(1949/1954), Flacăra Moreni 
(1955 195$), Minerul Baia Mare 
(1957), Voința București (1961) 
• Prezent de 17 ori în echi
pa națională A în perioada 
1923/1932 ; a marcat 10 go
luri, celebră rămînînd par
tida România — Grecia (8—1), 
disputată la 25 mai 1930 la 
București, în care Rudy Wet- 
zer a înscris 5 goluri • Fra
ții săi : Ștefan Wetzer II (a 
cîștigat „Cupa României" cu 
Arieșul Turda) și Ion Wet
zer III (a jucat de 5 ori în 
echipa națională) ® Fiul său, 
ing. Roland Wetzer, joacă la 
Voința București în divizia 
C.

— Nu înțeleg de ce unii sint 
supărați pe testul Cooper. Spun 
că în fotbal n-ai nevoie decît 
de sprinturi. Cei ce spun așa 
au uitat, poate, de turele ce le 
făceau altădată în jurul terenu
lui. Eu nu le-am uitat. Cînd șe 
termina antrenamentul șl toată 
lumea mergea la cabină, deo
dată îl auzeam pe antrenor : 
„Wetzer! Patru titre! Să mai dai 
un kilogram jos!“. Și le făceam. 
Am văzut că au fost fotbaliști 
care au abandonat după 1900— 
2 000 metri.

Liniște. Soția vine ctj cafelele, 
cu o sticluță de coniac: „Ție
Rudi/, iți pun numai jumătate 
păhărel". Și, adresîndu-mi-se : 
„Știți, vîrșta, domnule ! Medicul 
nu-i mai dă voie".

— Nu v-ați gîndiț să așterpeți 
pe hirtie gîndurile unei vieți în
chinate fotbalului ?

— Dacă aș scrie o carte aș 
thtituia-o „Glorie blestemată^.

Pentru că fotbalul mi-a adus 
multe bucurii, dar și destule ne
cazuri. Adică n-am avut pace 
niciodată. Toată lumea mă cu
noștea și mă cunoaște, eram — 
și sint — mereu în fața publicu
lui, în vitrină. Cînd m-am dus 
ia ședința de bloc, i-am și spus 
soției: „Să șții că o să mă aleagă 
în comitet. Mai bine du-te tu". 
Nu s-a dus și eu am fost ales 
președinte!

Intervine soția :
■— Nici cînd am plecat în vo

ia) de nuntă, la Budapesta, nu 
am avut liniște. Eu am rămas 
in cușetă, iar el, cu niște zia
riști. L-am văzut la plecare, 
în Gara de Nord, și apoi la so
sire, la Budapesta...

— Condiția vedetei, Ruda baci.
Afară se întunecase. De la 

etajul IX al apartamentului lui 
Rudy Wetzer, luminile Bucu- 
reștiului sclipeau pînă în zare...

V. DINU

Sala Ateneului din Bucu
rești prezintă zilele acestea 
expoziția „Albrecht Diirer și 
orașul său, Niimberg". La 21 
mai se împlinesc 500 de ani 
de la nașterea pictorului ger
man și UNESCO propune 
calendarelor universale a- 
ceastă aniversare. Celebrul 
desenator și gravor (1471— 
1528), atit de apropiat prin 
naștere de teritoriul țării 
noastre (tatăl său provenea 
din orașul maghiar Gyula, 
vecin cu localitatea româ
nească Chișineu-Criș), are 
proxime tangențe cu istoria 
sportului, ceea ce justifică 
evocarea sa in această pagi
nă de ziar.

Albrecht Diirer este dacă 
nu primul, in orice caz cel 
mai vestit ilustrator al exer- 
cițiilor de scrimă și de lup
tă, intr-o epocă (secolele 
XV—XVI) in care aceste 
sporturi aproape se confun
dau. Marele pictor german 
a practicat „nobilele exerci
ții” ale timpului său și in 
orice caz a cunoscut extrem 
de bine nu numai pe maeș
trii de scrimă de-atunci, dar 
și toate subtilitățile mișcări
lor și paradelor de scrimă și 
de lupte. Această competen
tă l-a determinat probabil 
pe împăratul Maximilian I 
să-i ceară lui Diirer să ilu
streze un tratat de scrimă 
ce a fost editat la Nurnberg 
in 1512, Manuscrisele origi
nale aparțin astăzi Bibliote
cii de stat din Viena, iar 
unele schițe de scrimă fac 
parte din tezaurele British 
Museum din Londra.

Cartea cuprinde aproape 
120 de desene însoțite de 
explicații scrise de mina ar
tistului în dreptul fiecărei 
figuri. Sint descrise toate 
mișcările și paradele, de la 
cele mai simple pînă la cele 
mai complicate, cu arătarea 
celor ce pot provoca moar
tea. In acest domeniu, Al-

Trei poziții de luptă, ima
ginate de Albrecht Diirer 
in tratatul său din 1512

brecht DUrer nu are alți 
precursori decit meșterii 
egipteni al mormintelor de 
la Beni Hasan sau pictorii 
vaselor grecești de ceramică.

Victor BANCIULESCU

n-ar fl nimerit să se revină la 
numele de Unirea Tricolor. De 
dragul tradiției, nu trebuie să 
schimbăm numele unei echipe

PETRICA NIGA — BUCU
REȘTI. „O muză mi-a Inspirat 
două epigrame ți le-a prezis că,

In momentul cinci vor parveni, 
vor găsi „coșul redacțional plin", 
într-âdevâr, era plin. Totuși, am 
mai găsit un locșor !

T1TU FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. O epigramă adresa
tă „unui fotbalist". (Să ve
il?"! cine sq simte cu musca 
pe căciulă ?) :

De obicei, tu vezi destul de clar. 
Doar pe teren (de vină e...

gazonul 1) 
Confunzi piciorul unul adversar 
Și... tragi in el, crezind că e 

balonul 1 
ANTONIU CIOCAN, COMU

NA DETA. „La noi in țară, în 
urmă cu 10—15 ani, se pregătea 
hocheiul pe iarbă. Apoi, nu știu 
de ce (N.R. : nu știm nici noi 1) 
sportul acesta a dispărut. Oare 
nu e cazul să rie repus in drep
turi acest sport care s-a extins 
în multe țări europene Dacă 
Vă mulțumiți numai eu părerea, 
nu ezit să vă răspund : ba da ! 
Vă promit, în orice caz, că o să 
întreb șl eu mai departe.

ION ROȘU, COMUNA SOS- 
DREA. Sint alături de dv. In 
lupta cu prietenii care vă con
trazic „pe nedrept" : Dumltraehe 
a făcut primii pași In fotbal, 
sub culorile Rapidului. Cine știe 
ce jusător, anonim astăzi, a fost 
considerat atunci de zece ori mai 
bun decît Diimltrache.

DAN CRETAN. TG. JIU. 1. Di
namo a luat ființa cu 24 de ani 
în urină, prin contopirea sub 
acest nume, a echipelor Ciocanul 
și Unirea Tricolor. 2. „Știu că pă
rerea mea nu contează, dar ca 
unul care țin la echipa Dinamo, 
de la virsta de 8 ani, cred că

MIRCEA UNTEA, BAIA MARE. 
„Cînd vreî să mergi Ia fotbal, 
in orașul nostru, organizatorii 
te obligă să cumperi un așa zis 
program, care, de fapt, este o 
simplă fițuică. Vă trimit „pro
gramul" să-l vedeți Și dv". In
tr-adevăr, este vorba de o fi
țuică. Ceea ce ne vine, insă, să 
înțelegem mal greu, este îngă
duința C.M.E.F.s. față de asemenea

care șl-a cîștigat, Intre timp, 
o... tradiție". înclin să vă dau 
dreptate |

MATEI VOJA, BRAILA. Iată 
rezultatele celor trei meciuri din
tre Petrolul și Liverpool, din 
eadrui ediției 1966—1967 a Cupei 
campionilor europeni la fotbal : 
0—2, 3—1 șl 0—2. Partidele au 
avut loc în primul tur al acestei 
competiții.

I. PANA1TESCU — BUCUREȘTI. 
Iată formația pe care am pre
zentat-o, la 20 mal 1924, la Vie
na, în meciul cu Austria (scor : 
1—4) .: Strock I — Bartha, Hirsch
— Tritsch II. Kflnigsberg, lacobi
— Strock II Holz, Wetzer I, 
Ronai, Guga. Cele mai multe din 
aceste nume sint complet ne
cunoscut* generațiilor de azi l

practici. Intr-o zi, s-ar putea a- 
junge la situația ca, o dată cu 
biletul de Intrare, spectatorul să 
fie obligat să cumpere, știm 
noi. șl o garnitură de mobilă, 
tnceputul este greu I

Ilustrații: N. CLAUD1U
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Boar două săptămîni plnă la meciul cu Italia

ETAPA DE AZI, DECISIVĂ PENTRU „EUROPENELE" JUNIORILOR

PENTRU SELECȚIONABILI
Au rămas numai două 

săptămîni pînă la meciul 
România—Italia, primul exa
men internațional din acest 
en al rugbyștilor noștri. în 
ce stadiu se află pregătirile ? 

I Pînă în prezent selecțio- 
nabilii au participat la 
cîteva jocuri de trial dintre 
care ultimul a fost și cel mai 
concludent. în urma acestei 
verificări forul de specialitate 
s-a oprit asupra unui număr 
de 35 de jucători din rîndul 
cărora astăzi, după meciurile 
etapei a XIV-a a campiona
tului diviziei A, vor fi 
reținuți în lot numai 22.

Cine sînt aspiranții la 
tricourile naționale ?

Din rîndul jucătorilor de 
linia I s-au impus pînă acum 
Baciu, Dinu, Drăgulescu, 
Iorgulescu și Onuțiu, reco
mandați de o remarcabilă 
constanță valorică la meciu
rile de trial și la cele din 
campionat. Pentru linia a 
II-a opțiunile s-au oprit 
asupra jucătorilor Șerban, 
Atanasiu, Țuțuianu, Postola- 
che și Dărăban, în timp ce 
în cazul liniei a III-a 
Demian, Rășcanu, Fugigi, 
Iftimie, Miclescu și Pop AI. 
par a fi cei mai îndreptățiți 
să se numere printre aspi
ranți.

Dintre mijlocași s-au 
afirmat, în acest început de 
sezon, Florescu, Bărgăunaș, 
Nicolescu și Hariton. în 
același timp, ca jucători 
pentru linia de trei sferturi 
candidează Dragomirescu, 
Nica, Motrescu, Budică, 
Damaschin, Leșan, Suciu, 
Szasz, Teleașă și Constantin, 
în fine, fundașul urmează a 
fi ales între Durbac, Dăiciu- 
lescu, Nedelcu și Simion.

Față de loturile precedente 
apar cîteva nume noi. Nu 
sînt firește jucători necunos- 
cuți. Numai că aportul lor 
la victoriile echipelor de 
care aparțin sau maniera în 
care au evoluat i-au reco

mandat pentru selecție. Este 
vorba de Onuțiu (care își 
face o frumoasă reintrare), 
Miclescu, Bărgăunaș, Bari
ton și Szasz, Damaschin, 
Leșan, Simion (elemente 
foarte tinere de certă per
spectivă) precum și de 
Nedelcu, un rugbysț complet, 
tehnic, incisiv și inspirat, 
care merita să se afle în 
atenția selecționerilor, — prof. 
Al. Teafilovici, antrenorul 
federal și colegiul central de 
resort.

Duminică pe toți aceștia îi 
vom urmări în cadrul meciu
rilor de campionat. Este un 
bun prilej pentru fiecare 
dintre ei (și desigur și 
pentru alții) de a-și etala 
calitățile, virtuțile de spor
tivi fruntași. Procedînd așa, 
selecționabilii vor facilita 
considerabil munca colecti
vului de antrenori care va 
trebui să se fixeze asupra 
lotului reștrînș și a „XV“-lui 
reprezentativ. Nădăjduim că 
o asemenea cerință va fi 
înțeleasă de toți rugbyșții 
vizați.

TIberiu STAMA

Nu numai fruntașii caiacu
lui și canoei s-au reîntîlnit cu 
apele Snagovului — începînd, 
astfel, importanta etapă a 
pregătirii specifice — ci și 
juniorii, pe care în acest an 
îi așteaptă examenul campio
natelor europene programate 
în țara noastră.

Lotul tinerei reprezentative, 
pregătit de prof. Cornel Hâr- 
sănescu, antrenor federal, și 
maestrul emerit al sportului 
Igor Lipalit, cuprinde 34 de 
sportivi — 25 pentru probele 
(masculine și feminine) de 
caiac și 9 pentru cele de ca
noe. Subliniem, înainte de 
toate, contribuția diferitelor 
cluburi și munca antrenorilor 
care s-au preocupat intens, 
cu perseverentă, de selecția 
și pregătirea juniorilor incluși 
acum în lot. Este vorba de 
centrele și antrenorți de la 
Delta și Pescarul Tu]cea, Di
namo, Steaua și Dunărea 
Galați.

Așadar, începute la mijlocul 
lunii februarie, la Poiana 
Brașov, antrenamentele pen
tru noul sezon competițional 
și în vederea campionatelor 
europene de juniori continuă 
în aceste zile la Snagov. An
trenorul Cornel. Bârsănescu 
aprecia ca pînă acum s-au 
remarcat, printre alții, tinerii 
Vasile Diba, Simion Chirilă,

Mihai Marin, Gheorghe Ivan, 
Maria Ivanov, Nichiforov Fe- 
dosia, Maria Coșma (Ia caiac), 
Petrică Marcov, Vasile Petren- 
co, Grigore Nichiforov — în 
afară de Vasile Serghei, care 
șe pregătește în lotul de se 
niori (la canoe).

Reține atenția faptul că din 
cauza limitelor de vîrstă fixa
te pentru participarea la 
campionatele europene a 
fost necesar să fie pregătit 
un nou lot de juniori, dintre 
cei care înscriși pe listele de 
concurs de la C,E. de la Himki 
(1969) nemaiavînd drept de 
participare • decît caiacista 
Maria Ivanov. Ea a devenit 
astfel „veterana" lotului. Dar, 
să precizăm, la C.E. de la 
Himki Maria Ivanov nu a 
concurat, fiind... prea mică !

Noutăți au survenit și în 
programul competiției conti
nentale a juniorilor, fiind in
trodusă proba de canoe 6 
•plus 1.

La edițiile anterioare tine
rii eaiaciști și canoiști români 
au avut o comportare foarte 
bună cucerind 5 locuri I. Exis
tă, deci, creată tradiția per
formanțelor de valoare și în 
rîndul juniorilor. O dorim 
reconfirmată în acest an, cu 
atît mai mult cu cît sîntem 
gazdele celei de a III-a ediții 
a campionatelor europene.

CARE POATE ATRAGE
încă din timpul desfășură

rii sezonului competițional 
1970, Federația română de 
handbal s-a preocupat să asi
gure pentru viitor o concep
ție actuală, mai modernă, re
feritoare la răspîndirea aces
tui sport în rîndurile tinere
tului școlar. Pe această temă 
s-au purtat discuții în cadrul 
comisiei centrale de antre
nori, au fost consultați tehni
cieni și profesori de educație 
fizică care-și desfășoară acti
vitatea în școli și, ca urmare 
a acestor acțiuni, Biroul fe
deral a concretizat toate pro
punerile și sugestiile făcute, 
hotărînd organizarea unei 
competiții denumită „CUPA 
ORAȘELOR", rezervată ju
niorilor de categoria a II-n. 
în același timp, s-a decis ca 
întrecerea să devină tradițio
nală pentru handbalul româ
nesc, ea urmînd să se desfă
șoare în perioada vacanței de 
primăvară, pentru a se faci
lita participarea integrală a

în finala municipiului 

București

SPERANȚELE SE SUCCED, DAR NU DEPĂȘESC ACEST STADIU...

Meci internațional 
la Tg. Mureș

TG. MUREȘ (prin telefon). 
Începîndu-și turneul în țara 
noastră, formația masculină 
de divizia A Dozsa Debrețin 
(R.P. Ungară) a întîlnit în 
localitate formația diviziona
ră B, A.S.A., de care a dispus 
cu scorul de 15—13 (10—7).

C. ALBU-coresp.

CÎT MAI MULTI JUNIORI
elementelor tinere și de per
spectivă.

Prima ediție se va desfășu
ra la București în zilele de 
9, 10 și 11 aprilie pentru 
echipele feminine, în timp ce 
formațiile masculine își vor 
disputa trofeul, tot în Capi
tală, între 10 și 18 aprilie.

Federația de specialitate a 
invitat la această competiție 
16 echipe masculine și 16 fe
minine ce urmează a fi com
puse din sportivi născuți în 
anul 1955 și mai tineri. Ves
tea organizării acestei com
petiții a stîrnit un interes 
deosebit și pînă la ora actua
lă au confirmat participa
rea următoarele selecționate : 
București, Buzău, Iași, Plo
iești, Sibiu, Tg. Mureș, Timi
șoara, Bacău, Brașov, Craio
va, Constanța, Cluj, Deva, 
Galați, Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Reșița (masculin), Arad, 
București, Brașov, Bistrița, 
Craiova, Cluj, Galați, Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Constan
ța, Iași, Ploiești, Petroșani, 
Sibiu, Timișoara, Tg. Mureș 
și Odorhei (feminin). Este 
lesne de observat că sînt pre
zente orașe din toate marile 
regiuni ale țării, ceea ce con
stituie un prim succes ăl a- 
cestei tinerești întreceri care 
își atinge astfel chiar din 
start unul din principalele 
scopuri pentru care a fost in
trodusă în calendarul compe
tițional : dezvoltarea cît mai 
largă a handbalului în rîndu
rile tineretului școlar.

•
prof. Romulus SPIRESCU 

vicepreședinte al comisiei 
centrale de juniori din F.R.H.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

PREOCUPĂRI PENTRU
DEZVOLTAREA

BAZEI MATERIALE 
A SPORTULUI 

DE MASĂ
Răspunztnd chemării ia 

întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galafi, privind 
dezvoltarea bazei materiale 
a activității sportive de 
masă, participanții la Con
ferința Consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport Teleorman și-au pro
pus o seamă de obiective 
în unitățile școlare. Astfel, 
în toate școlile din județ 
se vor amenaja pînă la 
sfîrșitul anului 1972 urmă
toarele baze sportive sim
ple : 180 terenuri de volei, 
160 de handbal, 15 de fot
bal (dimensiuni reduse), 155 
sectoare atletism, 110 insta
lații în aer liber pentru 
gimnastică, 45 mese de te
nis din beton. In orașele A- 
lexandria și Roșiorii de Ve
de va începe construcția 
unor complexe sportive ale 
elevilor. Din actualul spa
țiu de învățămînt, în 110 
școli se vor amenaja săli 
pentru desfășurarea orelor 
de educație fizică.

Pentru impulsionarea spor
tului sătesc, cu sprijinul 
consiliilor populare și al 
comitetelor U.T.C. se vor 
amenaja prin muncă pa
triotică, în toate comunele, 
84 terenuri de fotbal și vo
lei, 40 de handbal, 40 sec
toare de atletism și 25 de 
popicării simple.

Vineri seara, în sala clu
bului Grivița Roșie a avut loc 
ultima reuniune a boxerilor 
seniori din Capitală, în care 
au fost desemnați campionii, 
sportivii care și-au cîștigat 
dreptul de a participa la faza 
de zonă a campionatelor. în
trecerile precedente au selec
ționat, pentru ultima reuniu-

ca Ștefan Băiatu — C.P.M.B. 
(antrenor Ludovic Ambruș). 
Zamfir Stanciu și Florin Bobi 
— Olimpia (antrenori Con
stantin Toma și Ștefan Ior- 
dache), Dumitru Filip — Ra
pid (antrenor Luca Romano) 
sportivi despre care, sperăm, 
vom mai auzi.

în primul meci s-au întîlnit

meciul cu Gheorghe Manea 
(Voința), la categoria pană.

Partida dintre Dumitru Do- 
san (Gr. Roșie) și Tudor Miron 
(Voința) a fost foarte viu dis
putată, iar verdictul juriului, 
mult comentat. Chiar dacă 
decizia acordată lui Dosan îl 
defavorizează pe Miron, evo
luția boxerului de la Voința,

>..... . ...... " .........................—

ELEVII ȘCOLILOR

PROFESIONALE

ȘI-AU DESEMNAT FINALIȘTII

Putinea-
Urlescu

SOFIA, 27 (prin telefon).
Sînt cîteva ceasuri bune de 

Cînd sîntem oaspeții orașului 
de la poalele Vitoșei — o So
lie primitoare, însorită — și 
la ora la care telefonez, ju
niorii tricolori abia au sosit

Zilele trecute, tn mal multe 
orașe, s-au disputat Întreceri
le finale pe ramuri de produc
ție ale campionatelor, școlilor 
profesionale. Iată două din re
latările corespondenților noș
tri-.

La TG, MUREȘ și-âu mă
surat forțele cei mai buni lup
tători din școlile profesionale 
aparținînd de M.I.U. Diploma 
de cel mai tehnic luptător a 
revenit lui VI. Gliga (Tg. Mu
reș) la cat. 65 kg — greco-ro
mane. Printre cei calificați 
pentru finalele pe țară (luna 
viitoare la Brașov) se numără 
A. Ferenț (Cluj), M. " 
nu (Tg. Mureș), D.
(București) ș.a. (C. ALBU — 
coresp.).

Tinerii luptători din școlile 
Ministerului Minelor, Industriei 
Miniere și Geologiei și-au de
semnat finaliștii la Baia Mare. 
Printre evidențiați se numără : 
I. Boroș și D. Bara (Bălan), 
I. Bratu (Filipești), Al. Fodor 
(Lupeni) — la greco-romane, 
Gh. Sebe (Baia Mare), D. 
Strîmbeanu (Filipești) — la li
bere. Concurenții din Baia 
Mare s-au comportat foarte 
bine, în special, la libere, unde 
au cucerit șase locuri I. (P. 
ILIESCU — coresp.).

Sub privirile atente ale arbitrului Victor Șchiopu, Dumitru 
. , - ■ ’■ m de dreapta.Tudor Miron să se apere, eschivînd o directă

ne, pe cei mai buni pugiliști 
bucureșteni, așa îneît am fost 
martorii unor dispute atrac
tive, multe dintre ele de un 
nivel tehnic mulțumitor. Din
tre învingători am remarcat 
cîțiva boxeri ce dispun de 
reale posibilități de afirmare

Ștefan Băiatu 
Petre Petrescu 

primul său an

Trimisul nostru special, G. Mcolaescu, transmite de la Solia

niorti tricolori abia 
de la antrenamentul efectuat 
pe stadionul „Vasil 
unde mîine se va desfășura 
jocul cu selecționata similară 
a Bulgariei, contînd pentru 
preliminariile U.E.F.A.

A „fosț o „lei tie", suirtă, de . 
circa 40 minute, pe parcursul 
căreia elevii lui Ardeleanu și 
Zavoda au efectuat (după o 
zi completă de repaus) ușoare 
exerciții de reacomodare cu 
efortul, precum și unele sche- 

ci,i caracter tehnieo-tactic. 
sfîrșitul antrenamentului, 

Ardeleanu a făcut cunos
cută formația pentru jocul de 
mîine. Iat-o • Costaș — Do- 
brău, Smarandache, Micloș, 
Ciocirlan, Mateescu (Donose),

Levski",

Dumitriu, Donose (I. Ion), San
du Mircea, Aelenei, Cojocarii.

Așadar, un singur semn de 
întrebare : postul de mijlocaș 
dreapta, al cărui titular, Ma
teescu, mai așteaptă avizul 
medicului. La antrenamentul 
de azi, Mateescu s-a simțit bine 
dar -• nevrînd să riște nimic 
— colectivul de tehnicieni a 
amînat „verdictul'' pînă dumi
nică dimineața. Așa cum re
zultă și din prezentarea for
mației, în cazul in care. Ma- 

■■tceTcii itu va Ti apt‘de' ^c, lo
cul lui va fi luat de Donose. 
urmînd ea pe postul de aripă 
dreapta să evolueze Ion Ion. 
După cum se constată, F. R. 
Fotbal a rămas credincioasă 
principiului de a nu introdu
ce jucători care au depășit 
vîrsta junioratului, chiar dacă 
unii din adversarii noștri din 
grupa preliminară vor proce
da altfel.

Apreciind la justa-i valoare

■

Dosan (dreapta) îl obligă pe
Foto : V. BAGEAC

ATLETISM : Stadionul Tine
retului, de la ora 9 : crosul 
organizat de asociația sporti
vă P.T.T. ; Sala „23 August", 
la ora 8.30 : concurs dotat 
cu „Cupa Semicentenarului”.

AUTO : Bd. Bauu Manta,
de la ora 7 : sosirea în „Ra
liul Bucureștlulul" (avan
sați) ; ora 10—12 : concurs de 
indemînaro In „Raliul Bucu
reștlulul".

BASCHET i: Bala Floreasca, 
de la era 10 : Lie. 35—Rapid 
(dlv. școlară șl de junioare), 
Voința—Sănătatea Satu Mare 
(Div. A f) ; Sala Construc
torul, de la ora 10 ; Politeh
nica—A.S.A. Cluj, Construc
torul—I.E.F.S. (meciuri în ca
drul divjzțpl feminine A) : 
Sala I. L. Caraglale, de la 
ora 10 : Lie. 35—Lie. Gh. Șin- 
cal (m), Șo. sp. nr. 2—Șc. sp. 
Giurgiu (f), Șc. sp. nr. 2 — 
Dinamo (m), meciuri — 
drul diviziei școlare șl 
niori.

BOX I Sala clubului 
Roșie, de la ora 10 : 
nalele campionatului 
Clpal București.

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
Calea Plevenel, de la ora 10 i 
concurs de obstacole.

CICLISM : șos. Olteniței, 
km ii (Popești — Leordenl), 
ora 10 : „Cupa Olimpia".

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 14 : Steaua — Jiul 
(tlneret-rezerve), ora 
Steaua — Jiul (divizia 
Stadionul Metalul (Pantell-

în ca
de ju-

Grlvlța 
semlfi- 
munl-

16 :
A).

mon), ora 11 : Metalul — Du
nărea Giurgiu (divizia B).

ÎNOT : Bazinul „23 August", 
de la ora 18 : înlîlnirea din
tre reprezentativele masculine 
ale României și Poloniei.

JUDO : Sala Floreasca, — 
16 : întreceri în cadrul 
flcărilor pentru finalele 
pionatulul republican 
vldual al seniorilor.

LUPTE : Sala Giuleșli, de 
la ora 10 : Rapid București —

ora 
oali- 
cam- 
indi-

Tomistex Constanța — Nico- 
lina Iași ; Sala Steaua, de la 
ora 10, Steaua — Mureșul Tg. 
Mureș — I.M.U. Medgidia, 
partide In campionatul divi
ziei A la libere ; Sala de a- 
tletism de la Centrul „23 Au
gust", de la ora 10 : între
ceri din etapa pe Capitală a 
campionatului republican de 
juniori la greco-romane.

RUGBY ; Stadionul Con
structorul, ora 9,30 : Construc
torul — Știința Petroșani ; 
Stadionul Giuleșli, ora 9,30 ; 
Rapid — C.S.M. Sibiu ; Sta
dionul Dinamo, ora 11,30 : 
Dinamo — Grivița Roșie (me
ciuri în cadrul etapei a 14-a 
a diviziei A).

VOLEI : Sala 
8 : Flacăra roșie 
tor Pitești (B f) 
nfversltatea lași 
mo — Politehnica 
(A. m) ; Sala Progresul, 
3 : Progresul — Sănătatea Tir- 
goviște (B f), I.E.F.S. — Uni
rea Tricolor Brăila (Am), E- 
lectra — Politehnica Iași 
(B ni) ; Sala Institutului Pe
dagogic, ora 8 : Universita
tea — Voința Constanța (B. f).

I.M.U.

Dinamo, ora 
— Electromo- 
; Viitorul U- 
(B £), Dlna- 

Galați 
ora

„INTREPRINOEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE"

din București, b-dul Muncii nr. 37—39, sectorul 3, 
telefon 21.39.71

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ

tîmplari manuali ; zugravi — vopsitori ; 
zidari : muncitori necalificați; șef depozit; 
magaziner principal.

semimuștele 
(C.P.M.B.) și 
(Voința). La 
de seniorat, Băiatu s-a califi
cat în faza de zonă, depășin- 
du-1 categoric la puncte pe 
adversarul său din finală. El 
a practicat un box curat, pre
cis și cu un joc de picioare 
derutant. Din bagajul său de 
cunoștințe tehnice lipsesc în
să loviturile de jos în sus, 
eficace într-o partidă eu un 
adversar mai scund.

Z. Stanciu (Olimpia) și L. 
Constantin (Constructorul) au 
realizat un meci spectaculos, 
cu răsturnări de situații și 
foarte disputat pe tot par
cursul timpului de luptă. 
După primele două reprize, 
Constantin, care atacase in 
permanență, acumulase avan
tajul necesar victoriei. Dar, 
în ultimul rund, elevul fostu
lui internațional C. Toma, 
mai bine pregătit fizic, a dez
lănțuit o suită de atacuri în 
viteză și a plasat numeroase 
lovituri adversarului, smtil- 
gîndu-i victoria.

La cocoș, meciul dintre Ion 
Petre (Voința) și 
Ivanciu (Metalul) a 
de disputat dar, din păcate, 
la un nivel tehnic modest. A 
cîștigat la. puncte Ion Petre. 
Ilie Gheorghe (Metalul) a pri
mit decizia de învingător în

Răducanu 
fost Ja fel

în care se puneau multe spe
ranțe, ne-a dezamăgit.

Un alt boxer căruia i se 
prevedea un viitor frumos, 
dar care n-a confirmat, este 
Vaieriu Prodan (Metalul). El 
l-a învins la puncte pe Mihai 
Teofil (Voința), fără însă să 
strălucească.

Datorită unor defecțiuni de 
ordin organizatoric, la cate
goria semimijlocie s-au dispu
tat meciurile din semifinale, 
urmînd ca finala să aibă ioc 
azi, în reuniunea juniorilor. 
Dumitru Filip (Rapid) l-a în
vins prin abandon pe Ion lan- 
cu (Electromagnetica), iar 
Constantin Ghiță (Steaua) a 
cîștigat la puncte partida cu 
St. Dumitrescu (Semănat.) Jxt 
mijlocie mică s-a calificat 
Nicolae Nicolae (Metalul), în- 
trecîndu-1 la puncte pe Nico
lae Stancu (Grivița Roșie). 
Intr-un meci frumos, Florin 
Bobi (Olimpia) l-a depășit pe 
Nicolae Pantofaru (Voința), 
iar la semigrea, Gavrilă Gre- 
cu (Constructorul) a cîștigat 
la puncte meciul cu Viorel 
Zamfir (Steaua).

Nu putem încheia fără a 
consemna inițiativa A.S. Loto 
Pronosport de a-i premia pe 
învingători.

BOC A FOST LEGITIMAT LA SPORTUL STUDENȚESC

Mihai TRANCA

Pe baza hotărîrii Biroului 
federal, ieri, jucătorul Ale
xandru Boc a fost legitimat 
la echipa divizionară B, 
Sportul studențesc.

Primind drept de joc ime
diat, azi, la Galați, cunoscu
tul fotbalist va debuta în for-

mația studențească în meciul 
de campionat pe care aceas
ta îl va susține cu F.C. Ga
lați.

T.M.B. intilnește

pe A.E.K. Stockholm

V. PĂDUREANU VA CONDUCE
MECIUL GRECIA - BULGARIA

Intîlnlrea internațională amicală 
de fotbal dintre primele repre
zentative ale Greciei șl Bulgariei, 
care va avea lac la 7 aprilie la 
Atena, va fi condusă de o bri
gadă de arbitri români formată 
din V. Pădureanu (la centru), N. 
Petriceanu și C. Ghemigean.

După cum se știe, în aceste 
zile ne vizitează țara cîteva e- 
chipe suedeze de fotbal. Una 
dintre ele — A.E.K. Stockholm 
— va debuta chiar azi în fața 
spectatorilor bucureșteni, cu 
prilejul meciului pe care-1 sus
ține în compania formației 
T. M. București. Jocul va în
cepe la ora 11 și va fi găzduit 
de stadionul T.M.B.

jocul 
care 
în urmă, la Burgas, în parti
da cu Turcia), antrenorul C. 
Ardeleanu manifestă, totodată, 
încredere în posibilitățile ele
vilor lui. „Cu totul altul — 
decît acela arătat duminica 
trecută, Ia Cîmpina — este po
tențialul de joc al juniorilor 
noștri — ne mărturisea el. In- 
vățînd din greșeli, am pregătit 
cu migală partida de mîine. în 
apărare, echipa va acționa mai 
organizat, mai decis, iar in 
momentele de posesie a min
gii va construi mai atent, mai 
calm. .lucind mai bine și re
zultatul, sper, ne va satisface".

Și în tabăra gazdelor pre
parativele sînt de acum în
cheiate. Antrenorul Doicii-,ov, 
o mai vei lie cunoștință a noas
tră, ne-a furnizat, cu amabili
tate, „ll“-le pe care-1 va a- 
runca în luptă : Stoianov — 
Krumov, Itanglielov, Stanev, 
Toskov, Jelev, Sretkov, Kos
tov, Voinov, Pritorgov, Paru- 
șev. Solicitîndu-i un pronostic, 
Doicinov mi l-a formulat ast
fel : „După cît am putut să-mi 
dau seama Ia Cîmpina, echipa 
română nu-și găsește cadența 
cînd evoluează acasă. Acum, 
nefiind favorită, ea va acțio
na, cred, mai decontracțat și 
de aceea sarcina băieților mei 
va fi dificilă".

Jocul se va desfășura cu în
cepere de la ora 10,30 — pe 
stadionul „Vasil Levski" — și 
va fi condus la centru de un 
arbitru din Grecia, al cărui 
nume n-a fost încă făcut cu
noscut.

încheiem aceste rînduri re
amintind deosebita importanță 
a acestei partide pentru ca
lificarea la turneul U.E.F.A. Tn 
ipoteza că nu vor reuși să ob
țină măcar un rezultat egal, 
juniorii noștri — care n-au pu
tut să depășească echipa Tur
ciei în meciul-tur, susținut Ia 
Cîmpina — rămîn cu minime 
speranțe de a juca în mai la 
turneul din Cehoslovacia.

juniorilor bulgari (pe 
i-a văzut, cu 3 săptămîni

Fotbal puțin, un singur gol

și Rapid este lider (măcar) de o noapte!
(Urmare din pag, 1)

la o înălțime modestă au fost 
ieri oaspeții, care — după pă
rerea noastră — au judecat

Loto-Pronosport
Modul de plată a ciftigurilor

I
I
I

Preocupîndu-se In permanență 
de buna deservire a jucătorilor 
la sistemele pe care le organizea
ză, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport a analizat propunerile 
venite din rîndul cetățenilor cu 
privire la mărirea operativității 
plății cîștigurilor șl a luat 
ca numărul agențiilor 
care plătesc cîștigurile — 
experimentală la finele 
trecut — să fie extinsă.

Actualmente agențiile plătitoare 
funcționează în majoritatea jude
țelor. Aplicînd actualul mod de 
plată a cîștigurilor, Loto-Prono- 
sport a creat posibilitatea ca jucă
torii șă intre mai repede în po
sesia cîștigurilor obținute, econo- 
misindu-le timpul liber și țlîn- 
du-le prilejul să obțină relații 
chiar de la gestionarii Loto-Pro
nosport.

Modul de plată * cîștigurilor 
este următorul :

A. LOTO, PRONOSPORT ȘI 
PRONOEXPRES

1. Cîștigurile in bani obținute 
de participanții la Loto, Prono
sport și Pronoexpres, se plătesc 
astfel :

— prin agențiile plătitoare 
cîștiguri ;

— prin mandate poștale.
2. Agențiile plătitoare de 

tiguri funcționează in i 
reședință de județ (mal . . 
Bistrița. Harghita Șl Sălaj) șl in

măsura 
propru 
acțiune 
anului

d«â

s clș- 
orașele 

puțin

orașele : C-lung (Argeș), orașul 
Gh. Gheorghiu Dej, Rm. Sărat, 
Turda. Tecuci, Petroșani, Reghin. 
Roman, Cimplna, Mediaș, Ră
dăuți, Lugoj, Bîflad, Hunedoara 
și Giurgiu.

La flecare din agențiile plăti
toare din localitățile specificate 
mai sus primesc cîștigurile cei 
care și-au dat adresa în orașul 
respectiv și au jucat la oricare 
agenție din județul în care se 
află acel oraș.

In București, cîștigurile se a- 
chită la agenția plătitoare din 
sectorul în care se află agenția 
la care s-a jucat.

3. Prin mandate poștale se plă
tesc premiile pentru :

a) câștigătorii care și-au__________ .. dat 
adresa intr-o localitate in care 
nu funcționează agenție plătitoa
re ;

b) ciștigătoril care și-au dat a- 
dresa intr-o localitate in care 
funcționează agenție plătitoare 
dar au jucat la o agenție din 
alt județ.

4. se precizează că plata cîș
tigurilor se face prin una din mo
dalitățile menționate, în funcție 
de adresa cîștigătorului și de a- 
genția la care a jucat, Indiferent 
în ce localitate din țară s-a e- 
llberat adeverința pentru depu
nerea duplicatului Loto sau Pro
noexpres.

5. Pentru ea participanții să 
poată primi la timp sumele 
cuvenite, este necesar să cam-

pleteze citeț, cu litere mari de 
tipar, pe duplicatele cîștigfttoa- 
ra la Loto și pronoexpres sau 
pe verso talonului I depus în 
concurs la Pronosport, urmă
toarele : numele șl prenumele 
(fără prescurtări) : localitatea, 
strada, numărul, blocul, scara, e- 
tajul, pentru ciștigătoril din țară 
șl sectorul pentru cîștlgătoril din 
București.

6. La agențiile plătitoare știme
le cuvenite câștigătorilor se achi
tă acestora pînă cel mai tirziu 
In a 45-a zi de la data con
cursului sau tragerii la care au 
cîștigat.

li. l.OZ IN PI.IC
7. Cîștigurile in bani pînă la 

100 lei se achită pe loc de toate 
organele de vinzare fără să se 
nominalizeze lozurile.

Cîștigurile în bani de la 100 lei 
(inclusiv) plnă la 2 000 lei (in
clusiv) se achită pe loc de toate 
organele de vinzare, nominallzVi- 
du-se lozurile.

Ciștlgurlle în bani de la 5 000 
lei la 20 000 lei se plătesc Prin 
direcțiile județene sau direct 
la Centrala A.S. Loto-Pronosport. 
Aceste lozuri nominalizate se 
trimit la Centrala A.S. Loto-Pro
nosport, calea Victoriei 9, prin 
scrisoare recomandată cu va
loare declarată.

Autoturismele se eliberează de 
către Centrala A.S. Loto-Pronos
port, pa baza nominalizării lo
zurilor.

I
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greșit acest meci, au crezut 
că vor întinde jucătorilor 
bucureșteni o capcană, dar, 
în cele din urmă, au căzut 
șin-guri în ea. Abordînd jocul 
cu patru mijlocași „de mese
rie" în teren și o așezare de 
redută, fotbaliștii ploieșteni 
ne-au arătat, de la început, 
care le este modestul scop 
(punctul, așa-zis, de toate zi
lele) și care le sînt mijloa
cele.

Interesant de remarcat este 
fqptul că în capcana jocului 
distructiv promovat de oas
peți, prizonieri ai unei tac
tici antispectacol, au căzut, 
la început, și gazdele (22 de 
faulturi comise de ambele e- 
chipe în repriza I, zeci de 
mingi trimise în afara tere
nului), care n-au reușit să 
ocolească „cîmpul minat" din 
fața careului advers, în care 
tentativa unei străpungeri era 
o utopie. A trebuit să vină 
minutul 36, în care Codrea- 
nu a făcut o preluare de mare 
finețe pe lingă N. Ionescu, 
a urmat o centrare și o țîș- 
nire fulgerătoare a Iui Neagu, 
care a învins o apărare în
cremenită și uluită de rapi
ditatea fazei: 1—0.

Eliberați de bariera psiho
logică pe care o resimte, pro
babil, orice echipă gazdă pînă 
la deschiderea scorului, 
pidiștii s-au descătușat 
propriile complexe, ca și 
piedicile impuse jocului
către petroliști și ne au oferit

final 
cîteva

ra
de 
de 
de

un 
de 
însă în fața careului advers. 
Din această primă parte a 
meciului, în care am mai no
tat o lovitură liberă de la 
vreo 40 m executată excelent 
de către Dumitru, care l-a 
obligat pe Mihai Ionescu să 
respingă — in extremis — 
în corner și faptul că ploieș- 
țenii au trimis doar un sin
gur șut spre poartă, am ră
mas mai ales cu... speranța 
că în a doua parte vom avea 
ocazia 
fotbal.

Spre 
repriza 
prea multe noutăți pozitive. 
Mai siguri pe ei (și pe rezul
tat), rapidiștii și-au manevrat 
cu mai mult calm și îndemî- 
nare adversarii, reușind să 
depășească o cotă mai marc 
din nenumăratele acroșaje ale 
adversarilor — preocupați ob
sesiv de stricarea jocului și 
nu de construirea lui. Au fost 
și două momente cînd golul 
ni s-a părut iminent — min. 
68, Angelescu, lansat în careu, 
este deposedat în 
ment de Gruber 
cînd M. Ionescu 
corner o bombă 
dreanu — și cam

Un singur gol, 
Rapidului pe prima treaptă a 
clasamentului — pentru o 
noapte sau pentru mai multe... 
— și alte speranțe că data 
viitoare vom vedea (și) fot
bal mai mult,

de repriză animat 
dantelării, irosite

să vedem mai mult

decepția spectatorilor, 
secundă n-a adus

ultimul mo
și min. 85, 
respinge în 
a lui Co- 
atît.
ascensiunea



Trimisul nostru special la Nagoya transmite

ASTĂZI, START ÎN CEA OT A 31-a EDIJIE 
A CAI. DE TENIS DE MASĂ DIN JAPONIA
• Participă sportivi din 51 de țări • în prima zi\ echipa României 

joacă cu Noua Zeelandă și Austria • în antrenament, Maria 

Alexandru l-a învins pe campionul Iranului

NAGOYA, 27 (prin telefon).
La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, la Nagoya, s-a dat startul 
în cea de a 31-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă. In Hala Aichi vor fi pre- 
zenți, pentru a lua parte la în
trecerile pe echipe, jucători și 
jucătoare din 51 de țări. La 
probele masculine vor participa, 
în afara formațiilor anunțate, 
și reprezentativele Austriei, 

Iranului, Greciei, Malaeziei și 
Braziliei, iar la fete au fost 
adăugate pe tabloul de concurs 
echipele Austriei, Greciei și Ma
laeziei. Din acest motiv, în 
ziua inaugurală a ediției japo
neze a mondialelor, reprezenta
tiva feminină a României, alcă
tuită — așa după cum se știe — 
din Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca, va juca nu numai 
cu formația Noii Zeelande, ci 
și cu aceea a Austriei.

în acest mare oraș al Japo
niei se simte pretutindeni apro
pierea startului în competiția 
supremă a sportului cu min
gea de celuloid. Un detaliu care 
atestă aceasta este și acela că 
ziarul Mainichi Daily News a 
scos sîmbătă seara un supliment 
de 8 pagini (datat 28 martie), 
special pentru evenimentul 
sportiv la care vona asista. Prin
tre vedetele prezentate este și 
Maria Alexandru. Lîngă foto
grafia jucătoarei noastre nr. 1 
se află un comentariu în care 
Se spune că „ROMANCA VA FI 
UNA DINTRE CELE MAI PU
TERNICE ADVERSARE ALE 
CELOR 16 JUCĂTOARE JAPO
NEZE ÎNSCRISE ÎN DISPUTA 
PENTRU TITLURILE MON
DIALE.”

Sîmbătă, echipa României s-a 
mutat de la hotelul Washington 
la International Hotel Nagoya, 
acolo unde sînt cazate toate de

legațiile participante la cam
pionatele lumii. La sosire le-a 
întîmpinat un delegat al Aso
ciației Sportive Muncitorești 
din districtul Nagoya, care 
le-a oferit insigne și l-a în- 
mînat Ellei Constantinescu o 
scrisoare a membrilor aso
ciației. în cuprinsul el se 
află salutul de bun venit, apre
cieri onorante la adresa spor
tivelor noastre și urări de suc
ces.

Marla Alexandru și Eleonora 
Mihalca și-au continuat, sub 
conducerea antrenoarei Ella 
Constantinescu, pregătirile. Du
pă ce vineri Maria Alexandru 
o întrecuse pe Svetlana Grim- 
berg (în sala școlii din apro
pierea Halei Aichi) cu 3—0 (9, 
11, 13), sîmbătă — la luarea 
primului contact cu sala de 
concurs, Maria a cîștigat două 
din cele trei partide susținute 
cu campionul Iranului, jucăto
rul Bozarzodeh, deși acesta are 
un stil dificil. Nu numai victo
ria asupra unui băiat i-a 
reținut mai bine de două ore 
în jurul mesei unde evolua Ma
ria Alexandru pe numeroșii zia
riști, fotoreporteri și operatori 
ai televiziunii, specialiști japo
nezi și tehnicieni din alte dele
gații, ci și modul dezinvolt în 
care a evoluat, spectaculozitatea 
fazelor create.

Așadar, duminică echipa Ro
mâniei va juca cu formațiile 
Noii Zeelande și Austriei. 
Echipa care reprezintă Noua 
Zeelandă este alcătuită din 
Netty Trail, Ivonne Fogarty și 
Kathrine Frase și are o va
loare medie, deși în concursul 
disputat recent la Singa
pore a întrecut formațiile 
Canadei (3—2), Australiei (3—0) 
și Pakistanului (3—1). De alt
fel, se pare că interesul pen

PROIECT DE REZOLUȚIE PENTRU EXCLUDEREA
REPREZENTANȚILOR REGIMURILOR 

DE LA SAIGON Șl PNOM PENH
NAGOYA 27 Agerpres). — Reprezentanții federațiilor de tenis 

de masă ale Republicii Socialiste România, Republicii Populare 
Chineze, Republicii Democrate Populare Coreene și Republicii 
Arabe Unite au înaintat un proiect comun de rezoluție se
cretarului general al Federației internaționale de tenis de 
masă, prin care cer excluderea de la Congresul acestei fede
rații a reprezentanților așa-ziseior asociații controlate de re
gimurile de la Saigon și Pnom Penh. Proiectul de rezoluție 
declară că așa-zișii reprezentanți ai acestor regimuri nu au 
nici un fel de drept de a participa la Congres și la cel de-al 
31-lea Campionat mondial de tenis de masă. Proiectul cere, 
totodată, Congresului să invite imediat Federația Națională 
de tenis de masă a Cambodgiei, de sub conducerea Guver
nului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, să trimită 
sportivii pentru a participa la Congres și la Campionatul 
mondial de tenis de masă.

tru tenisul de masă este destul 
de redus In această țară, spor
tul cu mingea de celuloid fiind 
al XV-lea în ordinea preferin
țelor, șefia deținînd-o rugbyul. 
Cealaltă adversară, echipa Aus
triei, nu și-a comunicat for
mația. Așa cum am aflat însă, 
lotul este alcătuit din 5 jucă
toare: Smekal, Villinger, Hint- 
ner, Zechner și Puhr. în Aus
tria, tenisul de masă se află pe 
locul X (pe primul loc i fot
balul).

In competiția feminină vor 
concura 29 de reprezentative 
iar în cea masculină 41 de 
formații. în cazul cînd forma
ția noastră va trece în prima 
zi de concurs de echipele Noii 
Zeelande și Austriei •— ceea ce 
credem foarte posibil — ea va 
aborda de luni jocurile din 
grupele semifinale. In grupa B, 
va avea ca adversare 5 echipe.

înainte de a primi legătura 
telefonică cu Bucureștiul, sîm
bătă seara după ora 22, am 
avut o discuție cu echipa noas
tră. Iată — în rezumat — ce 
mi-au declarat Maria Alexandru 
și antrenoarea sa.

MARIA ALEXANDRU: „Pen
tru aceste campionate m-am 
antrenat intens și consider că 
întreaga perioadă de pregătire 
a fost judicios alcătuită. Aco
modarea cu Nagoya este satis
făcătoare, cel mai bun indiciu 
fiind acela că mă simt în formă. 
Toate acestea vor trebui însă 
să se concretizeze și în rezul
tate. Altfel..."

ELLA CONSTANTINESCU l 
„La ultimele antrenamente — 
ca șl la cele ce le vom face 
în pauzele impuse de compe
tiție — am pus accentul pe re
glarea loviturilor în condițiile 
specifice de aici, adică a me
selor și podiumului. Alexandru 
și Mihalca și-au păstrat forma 
bună de acasă, s-au adaptat 
repede la fusul orar de aici, 
la ambianță. Mă bucură îndeo
sebi pofta lor de joc. Sînt în
crezătoare in capacitatea lor. 
deși competiția este mai difi
cilă ca oricînd".

Un ultim amănunt : ceremo
nia de deschidere a celei de a 
31-a ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă este 
programată seara, la ora 19.

Constantin COMARNISCHI

CAMPIONII UNIUNII
MOSCOVA, 27 (Agerpres). 

— Al 37-lea campionat unio
nal de box a luat sfîrșit în 
orașul Kazan. în ordinea ce
lor 11 categorii de greutate, 
titlurile de campioni au fost 
cucerite de următorii sportivi: 
Valeri Strelnikov (Ulan-Ude); 
Victor Zaporojeț (Nikolaev);

Hocheistii sovietici ovaționați la Berna
7 9 9

Ieri, Cehoslovacia s-a revanșat (5-0) In

In urma strălucitei victorii 
(8—0) a campionilor lumii în 
derbyul maratonului hocheis- 
tic, ajuns la jumătatea des
fășurării sale, echipa Uniunii 
Sovietice are cele mai mari 
șanse de a-și adăuga în pal
mares cel de al 11-lea titlu 
mondial și european. Spre 
surprinderea unei bune părți

CLASAMENTUL GOLGE- 
TERILOR

Firsov (URSS) 12 p 
(7 goluri — 5 pase), Mal- 
tev (URSS) 8 p (4—4), 
Petrov (URSS) 8 p (6—2), 
Harlamov (URSS) 8 p 
(1—7), Kochta (Cehoslo
vacia) 7 p (2—5), Vi
kulov (URSS) 7 p (5—2), 
Misakov (URSS) 6 p 
(5—1", Starsinov (URSS) 
6 p (3—3), Philipp (RFG) 
5 p (5—0), Hofherr (RFG) 
5 p (2—3), Farda (Ceho
slovacia) 5 p (2—3), Ho- 
lik (Cehoslovacia) 5 p 
(3—2), Lundstroem (Su
edia) 5 p (3—2), Schloe- 
der (RFG) 5 p (2—3) și 
Gambucci (SUA) 5 p 
(2-3).

a comentatorilor prezenți la 
întrecerile din grupa A, care 
pronosticau o dispută echili
brată și un scor strîns, me
ciul dintre lidera clasamen
tului și selecționata Suediei 
s-a încheiat cu un succes ca
tegoric al hocheiștilor sovie
tici. Aceștia au fost ovațio
nați îndelung de cei 11.000 de

spectatori aflați vineri noap
tea în tribunele patinoarului 
acoperit „Allmend” din Berna.

Din primul și pînă în ulti
mul minut, team-ul pregătit 
de antrenorii ameriți Tara
sov și Cernîșev a dominat în
trecerea de o manieră rar în- 
tîlnită în partidele decisive 
ale unui campionat mondial 
de hochei. Agenția „Sport In
formation" din Zurich apre
ciază că jucătorii sovietici au 
făcut vineri una din cele mai 
mari partide din întreaga lor 
carieră și cu siguranță că în 
forma pe care ei o manifestă, 
ar putea învinge net orice 
selecționată alcătuită din cei 
mai buni jucători ai acestui 
campionat. Iar Nikolai Oze
rov, cunoscutul comentator 
al radio-televiziunii din Mos
cova sublinia la microfon 
evoluția magistrală a lui Ana
toli Firsov, care a inserts 4 
din cele 8 goluri ale echipei 
sale, participînd direct și la 
realizarea altor două puncte.

Echipa Suediei a fost o a- 
devărată umbră a celebrei 
„Tre Kronor", care l-a entu
ziasmat pe iubitorii acestui 
sport în edițiile trecute. Nor
dicii au acționat lent, ajun- 
gînd rareori să pericliteze cît 
de cît poarta lui Konovalen- 
ko. Nu este mai puțin adevă
rat că diferența categorică se 
explică și prin absența lui 
Holmqvist (accidentat), cu
noscutul apărător al buturi
lor suedeze. Antrenorul Ame 
Storemberg a fost nevoit să 
aducă de la Stockholm (chiar 
în ziua meciului) un înlocui-

fața echipei S.U.A.
tor (Abrahamsson) mal tînăr 
și mai puțin experimentat.

De ieri, cele 6 participante 
în grupa A s-au mutat la Ge
neva pentru a continua com
petiția cu meciurile rundei 
a doua și ultimei. Agențiile 
de presă comentează pe larg 
și marele succes de publia 
înregistrat la actuala ediție 
a C.M. în cele 16 partide 
au asistat 106 600 spectatori, 
cifră care atestă din plin 
marea popularitate a acestui 
sport.

In prima partidă desfășu
rată ieri după-amiază, Ceho
slovacia și-a luat o categorică 
revanșă în fața selecționatei 
S.U.A., pe care a întrecut-o 
cu scorul de 5—0 (0—0, 3—0, 
2—0). La ora închiderii edi
ției, meciul U.R.S.S. — Fin
landa este în curs de desfășu
rare.

Clasament :
1. U.R.S.S. 5 4 1 0 40— 8 9
2. Suedia 5 3 11 18—18 7
3. Cehoslovacia 6 3 1 2 28—15 7
4. Finlanda 5 2 12 13—21 5
5. R.F.G. 5 1 0 4 15—33 2
6. S.U.A. 119 1 10—34 1

Pa banca rezervelor

STATU QUO IN
ALGER, 27 (Agerpres). — 

Turul ciclist al Algeriei se 
apropie de sfîrșit. Cea de-a 
12-a etapă (antepenultima),

SOVIETICE LA BOX
Aleksandr Strelnikov (Mosco
va) ; Valeri Sokolov (Cebok- 
sar) ; Nikolai Hromov (Taș- 
kent) ; Oleg Lifanov (Kiev); 
Abdrașcitl Abdrahmanov (Taș- 
kent) ; Oleg Tolkov (Kiev) ; 
Iuzas Inpiavicius (Kaunas) ; 
Vladimir Metelev (Lvov); Vla
dimir Cernîșev (Orenburg).

TURUL ALGERIEI
disputată pe traseul Constan
tine — Djidjelli (140 km), a 
revenit la sprint rutierului 
belgian Verrydt, cronometrat 
în 3h41:25,0. In același timp 
cu învingătorul, a sosit un 
pluton de zece alergători, 
printre care și românul Ale
xandru Sofronie, clasat pe lo
cui 6 în această etapă. îna
intea ultimelor două etape, 
clasamentul general indivi
dual are următoarea confi
gurație : 1. Krzeszowiec (Po
lonia) 33h31:48,0 ; 2. Kozîrev 
(U.RJS.S.) la 24,0 ; 3. Trișcin 
(U.R.S.S.) la 1:40 ; 4. Gusiat- 
nikov (U.R.S.S.) la 1:47 ; 5. 
Hamza (Algeria) la 3:49 ; 6. 
Vasile Selejan (România) la 
5:24.

Se întrec viitorii
în aceste zile, în orașele 

Barnaul și Novukuznețk au 
loc finalele tradiționalei com
petiții „Pucul de aur“, care 
angrenează, în fiecare an, ti
nerele speranțe ale hocheiu
lui sovietic. In decembrie 1964, 
ziarul „Komsomolskaia Prav
da" anunța pentru prima oară 
instituirea acestui trofeu de
dicat echipelor de copil.

De-a lungul anilor, numă
rul participanților a crescut 
necontenit, ajungînd — la 
ediția actuală — la sute de 
mii 1 întrecerile se desfășoa
ră pe grupe de vîrstă i 11—13 
ani șl 14—15 ani. Lupta pen- 
trul premiul „Pucul de aur* 
se duce în patru etape. în 
prima fază intră în focul în
trecerilor echipele străzilor și 
ale școlilor; în a doua, iau 
parte cîștigătoril pe raioane 
și orașe ; în a treia, se desfă
șoară competițiile pentru de
semnarea cîștigătorilor pe re
giuni și republici unionale ; 
iar ultima es'te etapa finală 
despre care am amintit mai 
sus.

Toate participantele la fi
nală primesc diplome, fru
moase insigne și — ceea ce 
este deosebit de important 
cheiului — crose cu autogra- 

. pentru micii maeștri ai ho- 
fele jucătorilor din reprezen-

maeștri ai crosei
tativa Uniunii Sovietice. Câști
gătoarea competiției va primi, 
pe lingă premiile obișnuite, 
un premiu special din par
tea federației unionale de 
hochei.

I
UN ZIARIST SOVIETIC—ARBITRUL NR. 1!
Conducerea Federației de fot

bal a U.R.S.S. a dat publicității 
clasamentul celor mai buni 10 
arbitri ai anului trecut. In frun
tea lor se află Kestutis Andzjulis 
(41 ani) din Kaunas și care este 
de profesie ziarist. Recent, Andz
julis a fost oaspetele țării noas
tre, arbitrînd meciul de juniori 
România — Turcia. Cunoscutul 
cavaler al fluierului Teofik Bah
ram o v ocupă locul II, în cla
samentul sovietic. El are 44 ani 
și este șeful catedrei de fotbal 
lv Institutul de cultură fizică 
și sport al R.S.S. Azerbaidgene. 
Pe locurile următoare se află : 
3. Anatoli Ivanov (43 ani). ra- 
diotehnician ; 4. Pavel Kazakov
(43 ani), șeful catedrei de ho
chei a Institutului central de 
cultură fizică și sport ; 5. Karlo 
Kruașvili (44 ani), antrenor ; 6. 
Valentin Lipatov (39 ani) antre
nor federal ; 7. Anatoli Milcenko 
(33 ani), inginer ; 8. Iurii Po-

REORGANIZARE ÎN ANGLIA?

JUBILEUL LUI BENE

C unos cu-tul fotbalist ~ maghiar 
Ferenc Bene și-a sărbătorit, zi- 
lele trecute, un frumos jubi
leu : 250 de meciuri oficiale 
disputate sub culorile clubului 
„Ujpesti Dozsa". In vîrstă de 
26 de ani, Bene joacă la clubul 
budapestan din anul 1961. El 
are 45 de selecționări in repre
zentativa Ungariei, de două ori 
a cucerit titlul de golgeter in 
campionatul țării, iar în _ tur
neul olimpic de Ta Tokio, a 
fost recunoscut cel mai tehnic 
atacant.

cel mai tehnic

Federația de fotbal a Angliei 
a elaborat un proiect de reor
ganizare a campionatului țării. 
Proiectul, care a fost supus 
analizei cluburilor, prevede îm
părțirea teritoriului Angliei în 
trei zone, pe principiul geografic: 
nord, centru și sud. în fiecare 
zonă vor activa cîte 36 de clu
buri profesioniste. împărțite în 
trei ligi, după criteriul valoric. 
După disputarea meciurilor în 
zona respectivă, primele patru 
echipe se vor califica pentru tur
neul final, care va desemna pe 
cîștigătoare. O astfel de reformă 
ar reduce foarte mult cheltuie
lile cluburilor. Totuși, împotriva 
reformei au luat atitudine, prin
tre altele, Leeds, Arsenal și 
Chelsea ai căror conducători au 
declarat că interesul spectatori
lor va fi aproape inexistent pen
tru partidele desfășurate în pri
ma parte a campionatului, așa 
îneît cluburile ar suferi pierderi 
financiare serioase.

De ici, de colo
NĂSTASE Șl TIRIAC

nomarev (43 ani), profesor de e- 
ducație fizică ;
nev (44 ani), 
în Comitetul ) 
zică și sport 
10. Aleksandr ' 
funcționar.

; 9. Vladimir Rud- 
director adjunct 

pentru cultură £i- 
al R.S.F.S. Ruse ; 
Țapovețki (48 ani),

eă fotbalul este 
mai mare audien- 

contemporanl.

DEBUT PROMIȚĂTOR
La meciul dintre reprezenta

tivele de elevi ale Angliei și Ir
landei (1—0), desfășurat pe sta
dionul Wembley, în formația 
gazdelor a apărut jucătorul de 
culoare Odeje, originar din Ni
geria. Micul Odeje este primul 
fotbalist de culoare dintr-o re
prezentativă engleză. Tehnicienii 
îi prevăd o strălucită carieră 
fotbalistică, în ciuda vîrstei de 
numai 15 ani. Odeje a marcat 
în meciurile echipelor școlare, nu 
mal puțin de 400 de goluri ! Și 
în partida cu Irlanda el a fost 
autorul singurului gol (marcat 
cu capul). Iată un serios con
curent pentru recordul lui Pelel...

CONCURS PENTRU EMBLEMA

CM. DIN 1974
Comitetul de organizare a C.M. 

de fotbal din 1974 din R. F. a 
Germaniei a inițiat un concurs 
pentru emblema viitorului cam
pionat. O comisie specială a fost 
înființată în acest scop la Miin- 
chen. Ea a primit mai bine de 
1 400 de scrisori conținînd ma- 
chete-proiect ale emblemei. De 
remarcat, că printre concurenți 
s-au numărat 50 de reprezentan
te ale sexului slab, precum și tot 
atâția copii în vîrstă pînă la 15 
ani. S-au primit proiecte și din 
alte țări : Franța, Italia, Olanda, 
Belgia, Spania, Cehoslovacia. ~ 
mele zece proiecte vor fi 
miate.

Pri- 
pre-

„TINEREȚEA" LA A 70-a ANIVERSARE..
Juventus („Ti- 

al 70-leaClubul torlnez 
nerețea") și-a serbat ”■ 
an de existență, ceea ce expli-ă 
supranumele contrastant de 
trîna C------- x“ Aari
poartă 
me în 
Primul 
este

î „Bă- 
pe care îl 

multă vre- 
penlnsular. 
al 

este cucerit de noua 
chiar în anul înființării 
competiții (1900). Juventus 
tigă, apoi, „med—‘.o de ” 
orașelor Milano, Magenta, 
alte trei „---------
(1900—1902), 

Vercellese"

doamnă" 
de mal 

fotbalul 
campionat 

de
Italiei 

echipă 
acestei 

cîș- 
,medalia de aur" a 

______ Astl, 
.Coppe del Ministere" 

precum șl „Cupa 
ta 1903. Iar cu pri

lejul turneului internațional ita- 
lo—francez din 1904, echipa este 
răsplătită cu „Cupa municipiu
lui Torino".

Cel dinții președinte al 
bului stipulase în statutul 
cial o remunerație dc 
care se plătea fiecărui 
o dată pe an. Iată, deci, 
de naștere al fotbalului 
sionist...

Juventus F.C. cîștigă în 
doilea campionat al Italiei, pen
tru ca al treilea titlu să-i revină 
după 20 de ani (1925—1926). Din 
1930 pînă ta 1935, nici o altă 
formație italiană nu poate da 
jos clubul torlnez de pe soclul 
primului loc. El va repeta 
ceeașl performanță șl între anii 
1949—1952. încă trei campionate 
consecutive (1957—1959), ca și 
alte două cucerite în 1961 și 
1967, se adaugă palmaresului 
acestui club în care mal figu-

rează și „Cupa Italiei** — în anii 
1938, 1942, 1959, 1960 și 1967.

Cu prilejul comemorării celor 
șapte decenii de existență, & 
fost editat un album de 400 pa 
gini, care amintește toate suc- 
cesele echipei Juventus.

Astăzi, Juventus dispune de o 
noua pleiadă de jucători, dintre 
care se remarcă : Anastasl,
Cuccureddu, Antoneollo, Salva-

ger-dore, Landini, Savoldl ca șl 
mânui Haller.

Aflată pe locul 4 în clasamen
tul italian, echipa Juventus ofe
ră suporterilor săi un 
de certitudine, bazat 
riozitatea pregătirii și 
bri etatea el în joa.

sentiment 
pe 
pe

se-
SQ-

lon STOICESCU

de 10 lire, 
jucător 

actul 
profe-

• Se pare 
sportul ou cea 
ță la plasticienii 
La expoziția de artă plastică de 
la Bielefeld (R.F.G.), „Sportul și 
arta”, au fost expuse, în pro
porție de 90 la sută, tablouri 
avînd ca subiect sportul cu ba
lonul rotund...
• La sfîrșitul lunii iunie, ce

lebrul fotbalist suedez Ove Klnd- 
vall, care a activat cîțiva ani 
în Olanda, se va reîntoarce în 
patrie. Drept omagiu pentru ac
tivitatea sa în cadrul echipei 
Feijenoord, s-a dat numele de 
Kindvall unei noi varietăți de la
lele.

Noi procedee tehnice. ..
(din ,,Labdarugas“-Budapesta)
© Federația d« fotbal din Peru 

a luat hotărîrea să intc”1''* 
„exportul" de fotbaliști sub 
de ani. Tinerii jucători 
dreptul să semneze contracte cu 
cluburile străine pînă 
din 1974.

interzică
25 

nu au

la C.M.

șl al na- 
Facchetti, 
cinci ani

© Fundașul Iui Inter 
ționalei Italiei, Giacinto 
nu a pierdut în ultimii 
nici o selecție în „Squadra Azzu- 
ra“. Facchetti a fost prezent la 
toate cele 32 de meciuri, la cele 
mai multe din ele fiind șl că
pitan al echipei. Burgnich și 
Domenghini au luat parte la 28 
de meciuri, Mazzola — 25, 
De Sistl — 22, Rivera — 
bertosi și Bertini — 17.

• Noul 
elvețiene 
este Dan 
ționer al

Riva și
19, Al-

1 echipei 
des Fonda

antrenor al 
La Chaux c 
Georgiadis, fostul selec- 
echlpei Greciei.

1905 al

fi

a-

Jucătorii „bălrînei doamne" în pragul împlinirii a celor 7 decenii (dintre care unii 
astăzi nu mai joacă la Juventus), hi rîndul de sus, de la stingă la dreapta : Salvadore, Morlni, 
Roveta, Castano, Anzolin, Tancredi, Pandolfi, Haller, Favali, Zigoni. In rindul de jos: Leon- 
cini, Del Sol, Furino, Anastasi, Leonardi, Vieri, Rinero.

IAU STARTUL LA NISA
Luni urmează să înceapă 

la Nisa primul turneu inter
național de tenis din 
circuitul Marelui Premiu- 
FILT. Printre participanți se 
numără și primele noastre 
rachete Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, care au plecat ieri în 
Franța. Ei sînt însoțiți și de 
tînărul tenisman Viorel 
Marcu, component al echipei 
noastre pentru „Cupa Davis”.

Tot pe Coasta de Azur se 
află și alți jucători de tenis 
din țara noastră : Sever 
Dron, Constantin Popovici, 
Sever Mureșan, Codin Dumi
trescu, precum și jucătoarea 
Iudit Dibar. Este cea mai 
numeroasă delegație de spor
tivi români care participă la 
tradiționalele întreceri de pe 
Riviera franceză.

în cursul săptămînii viitoa
re va lua startul în noi 
întreceri și campionul român 
Petre Mărmureanu, invitat la 
o serie de turnee In Israel.

ILIE NĂSTASE

IUGOSLAVIA- 
ROMÂNIA 

6-3 LA POLO
BELGRAD, 27 (prin tele

fon) Echipa de polo a 
României a întîlnit în primul 
meci din cadrul turneului 
internațional ce se desfășoară 
la Belgrad puternica repre
zentativă a Iugoslaviei, 
actuala campioană olimpică. 
După cum ne-a relatat 
telefonic antrenorul A. Gnn- 
țescu, a fost un joc plăcut 
desfășurat în limitele unei 
perfecte sportivități. Poloiștii 
iugoslavi, superiori, au învins 
cu 6-3 (1-0, 3-1, 1-1, 1-1), dar 
scorul nu reflectă diferența 
reală de forțe din bazin.

In ciuda înfrîngeril la 3 
puncte diferență, echipa 
română «-a ridicat adesea la 
valoarea adversarei sale Ju
cătorii au înotat foarte mult 
și și-au creat numeroase 
ocazii de gol. De altfel, ei au 
beneficiat de 9 situații de 
superioritate numerică (față 
de 5 ale iugoslavilor), dar nu 
au concretizat decît în două 
cazuri. Imprecizia loviturilor 
la poartă a fost principala' 
deficiență a românilor în 
acest meci.

Vusek (Ungaria) a condus 
excelent următoarele forma
ții 1 IUGOSLAVIA i Marko- 
vici-Jankovicl 2, Sandici, 
Pensiei. 1, Bonacici, Maro- 
vici.l, Rudici 1, Lopata! 1, 
Poljak, Antunovici ; ROMA
NIA : Huber-Szabo, Zamfi- 
rescu 1 (din 4 m), Culineac, 
C. Rusu 1 (s.n.), Novac 1 (s.n.), 
Mihăilescu, M. Popescu, 
Lazăr, Nastasiu. Din echipa 
română s-au remarcat Mihă
ilescu și Culineac. Slab au 
jucat Huber și Zamfirescu.

In cel de al doilea meci i 
Italia-Bulgaria 11-7 (3-2, 3-1, 
2-2, 3-2)

TELEX

U.C. CLERMONT-
FERRAND IN FINALA
C.C.E. LA BASCHET (f)

La Cracovia s-a disputat retu
rul semifinalei la baschet (f) In
tre formația locală Wlsla șl cea 
franceză U. C. Clermont Ferrand. 
Juctad excelent, baschetbalistele 
franceze au obținut victoria cu 
scorul de 77—45 (42—22). învin
gătoare șl în primul meci, formația 
franceză s-a calificat pentru fina
la competiției în care va întîlnl 
pe deținătoarea trofeului, echipa 
sovietică Daugava Riga.

ln ziua a doua a campio
natelor de iarnă ale S.U.A. 
la înot, ce se desfășoară la 
Ames (Iowa), Santiago Este- 
va (Spania) a obținuut o sur
prinzătoare victorie în cursa 
de 100 y spate cu performan
ța de 51,7. El i-a învins pe 
americanii Stamm 51,7, S. Doy
le 52.1 șl Ivey 52,2. In cursa 
de 400 y liber, Gary Hall a 
stabilit cea mal bună perfor
manță mondială cu timpul 
de 3:48,3.■

Numeroși spectatori au ur
mărit pe circuitul de la Ri
mini întrecerile unul mare 
concurs internațional de mo- 
todclism. La clasa 350 cmc, 
victoria a revenit campionu
lui mondial Giacomo Agos
tini (Italia), care a concurat 
Pe o motocicletă M.V. A- 
gusta. El a parcurs 29 de tu
re (92,800 km) în 44:30, rea- 
llzînd o medie orară de 
125,001 km.

a
La Riga au început între

cerile unul mare concurs In
ternațional de înot (bazin de

25 m). Iată primii cîștlgători : 
Karen Moe (S.U.A.) 65,0—100 
m bras delfin, nou record ; 
Alia Grebenilcova (URSS) 
1:13,9—100 m bras, nou re
cord ; Komazaki Yoshlhuro 
(Japbnia) 57,5—100 m delfin, 
nou record ; Nikolai Pankin 
(URSS) 63,8—100 m bras, cea 
mal bună performanță mondi
ală.■

Finala turneului Internațio
nal feminin de tenis de la 
New York se va disputa în
tre jucătoarele Billie Jean 
King șl Rosemary Casals. In 
semifinale, Billie Jean King 
a învlns-o cu 6—2, 7—6 pe 
Ann Jones-Haydon, Iar R. 
Casals a ellminat-o cu 6—1, 
6—2 pe Erancolse Durr.■

Fostul campion european 
de box la categoria ușoară, 

finlandezul Olli Maekl, nu l-a 
putut învinge pe italianul 
Enzo Petriglia cars a trecut 
la profesionism ln 1970. In 
gala desfășurată la Roma, 
oficialii au pronunțat o de
cizie de egalitate.

Știri» ultimele sjtiri» ultimele știri» ultimele
SURPRIZĂ LA LUPTE 

LIBERE
In ,,triunghiularul" de lupte li

bere încheiat aseară în sala Di
namo din Capitală, formația Stea
gul roșu Brașov a învins atît pe 
Dinamo București — lidera seriei 
-— (17, 5—14, 5). cît și pe Progresul 
București (15—5). în cea de a treia 
partidă Dinamo a dispus de Pro
gresul cu 16,5—7,5. (Meciul de la 
categoria grea al dinamoviștilor 
a fost aminat).

ȚARA GALILOR CÎȘTIGĂ 
„TURNEUL CELOR 5

NAȚIUNI" LA RUGBY
în ultimul meci de rugby con

tând pentru ,.Turneul celor 5 na
țiuni" s-au întâlnit ieri pe stadio
nul Colombes din Paris reprezen
tativele Franței și Țării Galilor. 
Gazdele au condus la pauză cu 
5—3, dar în final, oaspeții au ob
ținut o neașteptată victorie cu

scorul de 9—5 (3—5). Au marcat : 
Edwards (înc.), Jonh (inc. șl l.p.) 
pentru învingători, respectiv Dau- 
ga (înc.) și Villepreux (tr.). Cu 
această victorie, echipa Țării Ga
lilor a cîștigat (neînvinsă) această 
competiție, realizînd pentru a 4-a 
oară „marele șlem".

Clasament final î

1. Ț. Galilor
2. Franța
3. Anglia
4. Irlanda

5. Scoția

4 4 0 0 73—38 8
4 12 1 41—39 4
4 112 44—58 3
4 1 1 2 41—46 3

4 1 0 3 47—84 1

>,8"-ul DE LA CAMBRIDGE 
LA A 65-A VICTORIE

Cea de a 117-a ediție a tradițio
nalei curse de canotaj între echi
pajele universităților Oxford șl 
Cambridge a revenit șl în acest 
an studenților de la Cambridge, 
ln felul acesta, el obțin cea de a 
65-a victorie, față de cele 61 rea
lizate de adversari. De reamintit 
că întrecerea din 1877 s-a termi
nat la egalitate.

SEMIFINALELE CUPEI 
ANGLIEI LA FOTBAL

Ieri au avut loc semifinalele 
„Cupei Angliei" la fotbal. Liver
pool a învins pe Everton cu 2—1, 
iar Stoke City șl Arsenal au ter
minat la egalitate : 2—2. A doua 
partidă se va rejuca săptămlna 
viitoare. Finala este programată 
în ziua de 8 mai, pe stadionul 
Wembley din Londra.

VASILI ALEKSEEV NOU 
RECORD MONDIAL 

LA „ÎMPINS"
Evolulnd într-un concurs la 

Vlena, cunoscutul halterofil sovie
tic Vasili Akeseev a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
supergrea (stilul Împins) cu per
formanța de 223 kg. Vechiul re
cord, deținut tot de el, era de 
222,500 kg.
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