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Stadionul Republicii; teren alunecos 1 timp ploios ț spectatori 
— aproximativ 40 000. Raport de șuturi la poarta 7—J (pe spațiul 
porții 9—3). Raport de cornere 6—7.

RAPID : Răducanu 9 — Pop 8, Lunescu 7, Dan 7, Ștefan 8, Dinu 
6, Dumitru 7, Năsturescu 6 (din mln* 46 M. Stelian 7), Angelescu 
(min. 30 Petreanu 8), Neagu 7, Codreanu 7.

STEAUA : Coman 9 — Sătmăreanu 6, Ciugarin 8, Negrea 8, 
Cristacne 8, Naom 9, Vigu 9, Pantea 8, Tătaru 6, Iordănescu 9, 
Dumilriu III 7.

A. arbitrat: Al. Pirvu ajutat la linie de I. Dancu șl
M. Popescu, toți din București.

„Trofeul Pelschovski (pentru public); 10.
La tineret-rezerve: Rapid—Steaua 1—1 (0—1).

0 VIATĂ In slujba»

® Reportaj in secția

de locomotive-montaj

a Uzinelor „23 August"

Cînd am pornit în căutarea 
șefului de echipă Gheorghe Bu- 
ruc, prin labirintul de hale de 
la „23 August”, spre „fabrica” 
de locomotive Diesel hidrauli
ce, știam multe despre cel care 
avea să devină „eroul” aces
tui reportaj : știam că se apro
pie de 50 de ani, că și-a pe
trecut vreo 30 din ei în uzină 
și că 
cînd e 
membru în Comitetul 
recție al întreprinderii, 
mitetui de Partid, în 
clubului Metalul...

...L-am găsit intr-un 
cu puține clipe înaintea 
de prinz, robotind ceva 
„Diesel" de 700 de cai 
îmbrăcat în salopetă* înconjurat 
de cîțiva tineri din echipa lui, 
despre care aveam să aflu că 
sini patruzeci cu toții, „o fa
milie mai mare”.

Ne-am retras într-o cămăruță 
plină de dulapuri — hainele 
muncitorilor» Gheorghe Buruc 
și-a scos un pachet cu mîn- 
carc, m-a îmbiat și a zîmbit 
la refuzul meu. A început să 
mănince, calm, îndeplinind par
că o obligație...

are cam tot atâția de 
în Partid, știam că e 

de di- 
în Co- 

biroul

I-am explicat motivul vizitei 
mele și l-am intrebat dacă a 
făcut cîndva sport. A renunțat 
la sandviș, și-a șters gura cu 
dosul palmei, zdravăn, bărbă- 
tește :

— Cum să nu, am fost fun
daș la Metalul, prin ’48—’49, 
în divizia B. Am jucat cu 
Voinescu, cu Tălmaciu, Nuțescu, 
Nicu Marinescu... Acum, să nu 
credeți c-a fost cine știe
de capul meu, jucam și eu 
acolo, făceam față, dar dra
gostea pentru sport nu m-a 

acum, 
și de-

ce

târziu, 
pauzei 
la un 

putere,

părăsit niciodată, nici 
cînd nu mai am mult 
vin hunic.

După o clipă :
— Ehe, sportivii de 

au tot ce le trebuie, 
că oamenii generației mele au 
muncit ca ei să se întreacă în 
liniște, pe stadioane curate și 
încăpătoare. Pe vremea tine
reții mele era altfel...

— Cum era pe vremea 
nereții dumitale, tovarășe 
ruc ?

Mușcă din cașcaval, își 
dreaptă basca peste frunte.

— Cînd am venit eu în uzi-

astăzi 
pentru

ti- 
Bu-

în-

Ovidiu IOANIJOAIA

(Continuare in pag. a i-a)

Fotoreporterul nostru Dragoș Neagu surprinde pe peliculă 
o imagine obișnuită din hala de montaj a locomotivelor de 
la „23 August" : înconjurat de. echipa ■ sa, Gheorghe Buruc 
verifică planul de funcționare a! ușilor de la „dieselv<“

— ■ —............ ii - ..  iii l

Ieri după-amiază, la Bucu
rești ■ ploua mărunt, era o 
vreme mohorftă, dar la „Re
publicii" a venii) mai multă 
lume decît a fost probabil 
vreodată pe o asemenea 
vreme.

Partida a început fcitr-o 
atmosferă de carnaval bra
zilian, creată de imensul 
arsenal sonor și cromatio al 
celor două galerii. Steaua îșî 
manifestă de la început per
sonalitatea, printr-un marca] 
aspru, exercitat de către 
toți jucătorii împotriva tu
turor adversarilor, iar în 
momentele de ofensivă, prin- 
tr-un demarcaj permanent, 
multiplu, și printr-o circulație 
de balon care atinge pe a- 
locuri cota rafinamentului. 
Echipa se duce și se în
toarce grupat, execută tre
ceri subtile de balon, folo
sește frecvent devierile, jucă
torii cară și păstrează min
gea cît mai puțin. Ea s-a 
prezentat mai stilat decît cea
laltă echipă. Rapid n-a putut 
echilibra, s-a apărat cu cer
bicie, a respins, a dejucat și 
a stat aproape toată prima 
repriză atentă să nu pri
mească gol, cu speranța că 
verva echipei militare se va 
risipi treptat. E drept că 
Rapid l-a pierdut pe Ange
lescu în primul minut (acci
dentat la o ciocnire cu Na
om), e drept că Năsturescu 
a intrat pare-se doar pe ju
mătate vindecat în urma ți
nui traumatism. Aproape în 
toată prima repriză giuleș- 
tenii se opun efectiv cu

Romulus BALABAN

Unul
(care
lung,

din momentele „fier binți" 
nu se ve.de in fotografie) a 

dar Răducanu u deviat 
lingă bară. Corner,

ale meciului de ieri. Tătarii 
tras puternic spre colțul 
mingea, care a trecut pe 

in loc de gol...
Foto î Dragoș NEAGU

Pe stadionul Dinamo, de la ora 16,15

JUNIORII ROMÂNI SI BULGĂRI 
DIN NOU FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Astăzi, de la ora 16,15, sta
dionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare va găzdui întîlnirea re
vanșă dintre echipele de ju
niori ale României și Bulga
riei, contînd pentru prelimi
nariile turneului U.E.F.A.

La fluierul arbitrului Hel
mut Bader, din R.D. Germa
nă, se vor alinia următoarele 
formații :

ROMANIA ț Costaș — Do- 
brău, Smarandache, Sandu

Gabriel, Ciocirlan, Ion Ion, 
Dumitriu, Dănilă, Aelenei, 
Sandu Mircea, Cojocaru.

BULGARIA : Stoianov — 
Țankov, Aranghelov, Krumov, 
Stanev, Graneearov, Toșkov, 
Voinov, Jelev, Pritargov, 
Kostov.

„TROFEUL

AZI, ÎN DIVIZIA A
LA FOTBAL

După meciul desfășurat ieri în Capitală 
(Rapid —Steaua), azi, în cadrul etapei a 
XiX-a a diviziei nationals A la fotbal se 
var disputa următoarele jocuri :
București : Dinamo — Progresul

Această partidă are loc pe stadionul Di
namo, de la ora 14,30, și va fi televizată. 
Cluj : Universitatea — Politehnica
Timișoara : C.F.R. — Steagul roșu
Constanta : Farul — C.F.R. Cluj
Pitești : F.C. Argeș — S.C. Bacău
Ploiești : Petrolul — U.T.A.
Petroșani : Jiul — Univ. Craiova

Cu excepția jocului de la București, toate 
meciurile vor începe la ora 16,30.

(Oontinuare în pag. a 4-af

CLASAMENTUL LA ZI
1. RAPID 19 8 9 2 21—11 25
2. Dinamo 18 9 6 3 31—14 24
3. U.T.A. 18 10 2 6 27—17 22
4. Steaua 19 7 7 5 25—21 21
5. Petrolul 18 9 3 6 22—19 21
6. Politehnica 18 8 4 6 30—24 20
7. Univ. Craiova 18 8 4 6 16—15 20
8. Steagul roșu 18 8 4 6 14—14 20
9. Farul 18 8 4 6 27—28 20

10. S.C. Bacău 18 8 1 9 24—23 17
11. F.C. Argeș 18 5 6 7 22—26 16
12. „U" Cluj 18 6 3 9 17—20 15
13. C.F.R. Cluj 18 6 3 9 23—32 15
14. Jiul 18 6 1 11 16—24 13
15. Progresul 18 4 4 10 14—22 12
16. C.F.R. Timișoara 18 4 1 13 11—30 9

GAUDINI“
DIVIZIA NAȚIONALĂ 

A JUNIORILOR LA VOLEI 
îiicepînd de astăzi ?i pînă joi, 

orașul Bacău va fi gazda unei 
importante competiții de volei : 
turneul final al diviziei naționale 
a juniorilor și școlarilor. La în
treceri vor participa 8 echipe de 
băieți și tot atâtea de fete, repre
zentând zece orașe ale țării, 
lată echipele prezente la start : 
băieți : Lie. Militar Cîmpulung 
Moldovenesc, Șc. sp. Buzău, Vi
itorul București, Rapid București, 
Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Caransebeș, 
Șc. sp. Cluj și Liceul Dej; fete : 
Șc. sp. P. Neamț, Șc. sp. Con
stanța, Șc. sp. nr. 1 București, 
Șc. sp. nr. 2 București, Șc. sp. 
Sibiu, Șc. sp. Timișoara,' Șc. sp. 
nr. 2 Brașov și Lie. N. Bălcescu 
Cluj.

La meciurile turneului final vor 
oficia următorii arbitri : A. Dra- 
gomir, G. Fortuna, N. Mateesuu^ 
G. Nedelcu, M. Oancea, Z. Pătru, 
T. penea șl N. Waldinger (Bucu
rești). Gh. Borghîda (Timișoara), 
IVI. Weamțu (P. Neamț). V. Ran- 
ghel (Ploiești). E. Uditdeac (Ga
lați). și V. Dimitriu, Gh. loniță 
(Bacău).

A FOST CUCERIT 
DE ECHIPA FRANȚEI

După finala C. C. I. de handbal masculin

NU NUMAI DINCĂ A FOST DE VINĂ...

Lipsită de aportul lui Mu- 
reșan (indisponibil din mo
tive de sănătate), reprezenta
tiva de floretă a țării noastre 
a abordat întrecerea pentru 
Trofeul Gaudini cu un evi
dent handicap. Cu toate a- 
cestea, floretiștii noștri au 
debutat cu o victorie clară 
în fața echipei Italiei, care 
le-a dat o replică viguroasă, 
continuată și în fața cvarte
tului maghiar căruia nu i-a 
cedat decît la o tușă dife
rență.

întîlnirea floretiștilor ro
mâni cu cei italieni s-a men
ținut, timp de trei manșe, la 
aceeași diferență de două a- 
salturi în favoarea primilor : 
3—1, 5—3, 7—5. La începutul 
ultimei manșe, Granieri care 
a fost cel mai eficace trăgă
tor al „azzurrilor", a redus 
scorul la diferență minimă, 
dar ultimele trei asalturi au 
fost cîștigate, în serie, de 
trăgătorii noștri : Falb, Hauk- 
ler și. Ardeleanu. Scor final : 
România — Italia 10—6 (Fa'lb 
4, Țiu, Haukler și Ardeleanu

Talvard complet ineficace, a 
dus o luptă dramatică cu flo
retiștii maghiari, avînd în

— cite 2 v ; Granieri 3, Si-
moncelli 2, Pinelli 1, Del
Franeia 0).

In meciul disputat în pă
ralel, echipa Franței- cu un

Marton un realizator remar
cabil. Scorul final, de o ega
litate perfectă și evoluția 
scorului dovedesc cu priso
sință aceasta : Franța — Un
garia 8—8 (61—61). Realiza
tori : Noel și Magnan cile 3v, 
Revenu 2. Talvard 0: Marton 
și Czakkel cite 3v, Szabo și 
Gyarmati cite 1.

în continuare, echipa Ro
mâniei a întîlnit reprezenta
tiva Franței căreia i-a cedat 
cu 6—10. Explicațiile? Nu toți 
trăgătorii noștri s-au mobili
zat suficient dar și datorită 
unor inexactități de arbitraj, 
care evident n-au răsturnat 
scorul dar au mărit decala
jul în favoarea adversarilor. 
Au realizat : Țiu (excelent !) 
4v, Haukler 1 ; Ardeleanu 1 ; 
Revenu, Noel și Magnan — 
cite 3, Leseur 1.

în celălalt meci, Italia a 
trecut pe lingă o mare vic
torie care a revenit, în ulti
mă clipă, echipei Ungariei cu 
8—8 (60—61) !

In ultimul meci, susținut cu 
echipa Ungariei, floretiștii no
ștri au depus mari eforturi 
ca să-și apropie victoria, dar 
nu au reușit decît să-i ega
leze o dată pe adversari (5-5). 
In rest, au fost conduși cu 
două asalturi Ia fiecare man
șă. Scor finali Ungaria—Ro
mânia 9—7 (3—1, 5—3, 7—5).

NOU RECORD

Bale!, aerian pentru o minge... Fază din lira matica finală a C.C.E. la handbal masculin 
disputată tineri seara la Dortmund intre formațiile Vfk Gummersbach fi Steaua.

DORTMUND, 3 (prin telefon, 
da la trimisul nostru special).

Așadar V.f.L. Gummers
bach a realizat, prin 
victoria la Un singur gol di
ferență, trei lucruri deodată : 
cîștigarea C4C.E., participa
rea la ediția viitoare a aces
tei competiții (hantbalișlii 
acestei echipe nu mai pot 
cuceri anul acesta campiona
tul R.F.G.) și, ceea ce este 
demn de toată lauda, perfor
manța unică de a-și înscrie 
pentru a treia oară numele 
ipe lista învingătorilor în a- 
ceastă prestigioasă întrecere 
europeană. Nu-i greu de în
chipuit bucuria cu- care au 
Întâmpinat jucătorii vest-ger- 
mani, sunet uil șiițejiei <se ves

tea epuizarea celor 60 de mi
nute ale acestei palpitante 
și extrem de echilibrate fi
nale. O bucurie care omagia 
și pe învinși, constituind cea 
mai spontană și autentică do
vadă că echipa Steaua a fost 
un adversar demn de finală 
C.C.E., onorîndu-și, atît cit 

v i-a stat în putere, bunul său 
' renume pe plan continental.

Punînd acum față în față da
tele obiective, legate de evo
luția fiecărei combatante, 
concluzia nu poate fi decît 
aceea că victoria formației 
din Gummersbach s-â clădit 
greu și nu iiumai pe bazele 
propriilor sale valori (prin
tre care pregătirea fizică a 
jucat un rol preponderent), ci 
și pe acelea,, mai puțin pre-

Telefoto i A.P. — AGERPRES 

vizibile, ele unor inexactități 
tactice și tehnice prezentate 
de (jocul echipei Steaua sau 
a formei neașteptat de slabă 
a portarului Dincă. Cu alte 
cuvinte, vrem să spunem că 
deși nu-i contestăm meritele, 
stăpîna masivului trofeu de 
arginti <nu a impresionat în. 
mod deosebit, nu s-a detașat 
net ?i că în alte condiții, e- 
ventuai dacă Jocul ar fi avut 
loc pe un teren neutru, re
zultatul, credem, nu i-ar fi 
fost favorabil. Dar, în atmos
fera explozivă de la West- 
falenhalle, unde publicul și-a

Călin ANTONESCU

ffbntywra to w- a 3-n)

Haukler (dreapta) în plin atac, punctează sigur la italianul 
Del . Franeia (stingă).

Realizatori: L. Kamuti și 
Marton cite 3 v, Gyarmati 2, 
Czakkel 1: Țiu și Haukler 
— 3 V, Falb 1, Ardeleanu 0, 
Echipă Franței, deși condusă 
cu 3—0, a cîștigat meciul cu 
Italia (10—6), reintrînd astfel 
în posesia Trofeului Gaudini, 
deținut doi ani la rînd de 
sportivii noștri.

Clasament: 1. Franța; 2. 
Ungaria; 3. România; 4. Ita
lia.

Sebastian BONIFACIU

Foto : Theo MACARSCHI

0 SĂPTĂMÎNĂ PÎNĂ

LA MECIUL CU ITALIA

Rugbyștii 
români
înaintea
ultimului

ANCA GEORGESCU 2:55,1 IA ZOO m BRAS
Cea de a treia reuniune a 

concursului național de pri
măvară găzduit de piscina a- 
coperită (50 m) de la „23 
August" a fost dominată de 
întrecerile brasiștilor, punc
tate cu cele mai bune rezul
tate.
. în cursa feminină, dinamo- 
visța Anca Georgescu, pregă
tită de fosta recordmană a 
țării Sanda Grințescu, a de
monstrat, din nou că nu are 
nici o adversară de valoare 
la această oră în țară, cîști- 
gînd și pe distanța de 200 m. 
Ea a impus întrecerii un ritm 
viu, detașîndu-se de princi
palele urmăritoare de la pri
mii metri. Apoi; pe a doua 
„sută", ea, a forțat puternic 
spre un nou record, reușind 
în final să oprească cronome- 
trele la 2:55,1, cifră cu 045 
sec. superioara vechilor re
corduri naționale de senioa
re și junioare.

Mult mai disputată, pasio
nantă chiar, a . fost disputa 
băieților. Din start, avantajat 
de alură, Șoptereanu a luat 
un ușor avantaj, pe care l-a 
păstrat în fața lui Teodores- 
cu (primul favorit) și Hem
pel pînă la a doua întoarce-

— a. v. i—

iGontinu&’ft to -PtW, 8

test

Anca Georgescu a corectat ieri și recordul național la 200 
m bras, cu 2:55,1

TINERII BASCHE TBALIȘTI ÎN LlfPTĂ
PEN I PE TULUL NATIONAL

pe azi piuă joi. sala Școlii spor
tive din Sibiu găzduiește turneele 
finale ale diviziei școlare și de 
juniori. Participă formațiile mas
culine ale Șc. sp. Cluj, Șc. sp. 
Satu Mare, Șc. sp. Arad, Șc. sp. 
Pitești, Șc. sp. Brașov, Farul 
Constanța, C.S.M. Iași, Lie. nr. 35 
București șj celor feminine ale 
șc, sp. Satu' Mare, Șc. sp. Cluj. 
Metalului Salonta, Șc. sp. Bra
șov, șe. sp. Constanța. Viitorului 
Doiohoi, Lie. nr. 35 București, și 
Șc. sp. Craiova.

Competiția prilejuiește o pasio
nantă luptă pentru locurile frun
tașe constituind în același timp, 
o bună ocazie de a trece in re
vistă cele mai valoroase elemente 
tinere ale baschetului nostru. 
Deci, examenul nu va consta doar 
în preocuparea de a ocupa tin 
loc în rîndul echipelor premiate.. 
ci și în selecția (ca talie), pregă
tirea ’ fiziâă, tehnică și tactică a 
sportivilor

Care vor fi 
pentru echipa 
României, care 
va întâlni reprezentativa 
liei, în meci 
pentru „Cupa 
F.I.R.A.” ?

Răspunsul aparent ușor va 
fi amînat pînă după meciul 
de astăzi, ultimul trial 
selecfționabililor. .Cauza ; 
precizat-o : numeroasele 
disponibilități ivite și care 
afectat 
Așadar, 
nori 
tirea 
încă multe probleme de 
zolvat.

In 
ciul 
vor 
(A 
xat 
tori :

A : Baciu, 
lescu—Șerban, 
clescu, Demian, 

Bărgăunaș. Nicolescu 
Dragomirescu, 
Durbac.

B : I. Pop, 
man — TătuCu, 
Cristea, 
(AchimJ—Mihai, 

Caragea (Hulă), Motrescu. Da- 
maschin, Constantin — Simion 
(Nedclcu).

Este posibil insă ca antre
norii să încerce și utilizarea 
unora dintre jucătorii indispo
nibili (cu avizul medicului, 
vident) t 
gulescu, Florescu, 
timie și Dărăban. 
să așteptăm și 
tru

cei 
de 
la

15 titulari 
rugby a

11 aprilie 
Ita- 

oficial contlnd 
națiunilor —

al 
am 
in- 

: au 
compartimentele, 

antre- 
pregă- 

are 
re-

toate 
colectivul de 

care coordonează 
lotului a avut și

principiu, pentru 
de trial de astăzi, 
evolua două selecționate 

și B) antrenorii s-au fi- 
asupra următorilor jucă-

me
ci nd

Onuțiu. Drăgu-
Țuțuianu—Mi- 

Al. Pop— 
Suciu, 

Nica, Teieașă—

Turlea, Carai- 
Postoîache —■ 

Dumitrescu, Roman 
Haralambie—

e- 
Atanasiu. Dinu, Ior- 

Rășcanu, If- 
Prin urmare, 
acest ultim

ve.de


i i

ji la anul tot aid vei 
al doilea, ai ocazie să 
la loc deschis, unde si- 
se împușcă mai ușor.

apărut „rețete" dife- 
la autor la autor, în 
corecției de ochire, 
sitar este tirul vînă-

PASĂREA PĂDURILOR RUGINITE
f ‘Primăvara, pasionații păsă- 
*ii ce saltă In zbor din 
locuri tteute, vegheate de 
tufa roșcate și trunchiuri u- 
mede, Iji pregătesc cartușele 
fcu alică măruntă. Cînd au 
Beirut", sitarii saltă cam din 
aceleași locuri îmbrăcate 
.nuielîșuri și tufă roșie,

rocos. întti, fiindcă ai găsit 
locul 
veni, 
tragi 
tarul

Tirul la sitar este un tir 
al hazardului, față de alte 
specii de vînat cu aripi pen
tru care, tacă din secolul tre
cut, au 
rite, de 
privința 
Tirul la 
torului pasionat. Aici parte
nerii nu se mai întreabă : cit 
i-ai pus în față, lateral, etc. 
Focul aruncat spre pasărea 
apărută pe fundalul slab lu
minat al pădurii este aproa
pe instantaneu unui epolaj 
rapid, pe care nevinătorul l-a 
văzut numai în filmele 
western.

Și vînătorul care se aplea
că cu o oarecare solemnitate 
asupra păsării căzute, cu pe
najul asemănător frunzelor 
de mult ruginite, gîndețte, 
poate, asemenea 
prezentelor rînduri: 
vînător împușcă sitari,

/N 4 RlNDURI
C'aramalis de la 

Jiul s-a remarcat 
prin durități comise 
asupra jucătorilor de 
la Steaua

autorului 
cina e 

cine

Constantin EFRIMESCU

Dacă pe cîmpii la noi 
Semănatul e fn toi. 
El a și trecut, grăbit, 
De pe-acuma. la cosit,

V. D. POPA

ADEVĂRURI

u, nu-i vorba de bani. Nici de locuitorii unei 
(ări sau unui continent, ci de sportul de perfor
mantă I 250 de milioane de oameni — după sta
tisticile UNESCO — se agită în lumea asta, 
pe toate continentele, pentru performanțe și re
corduri, pentru titluri de campioni mondiali și

medalii olimpice.
Este firesc, este bine că oamenii fac sport, că vor alt

ceva decît ideologii violente, conflicte internaționale, răz
boaie. Este bine pentru că nu există poate nimic pe pă- 
mint mai drept și mai plăcut decît victoria într-o întrecere 
sportivă.

Așadar, 250 de milioane 1 Să 
furi anume. Baschetul și voleiul 
— cite 65 de milioane, deci 
numai ele laolaltă 130 ae mi
lioane. Baschetul în 127 de 
fări, voleiul în 108. Pare cam 
mult, dar noi știm că sînt țări, 
la noi în Europa, în Asia și în 
America, în care aceste spor
turi se practică frenetic. Și 
apoi, cum am putea contesta

vedem elfi șî tn c« spor-

, j., vvn. un. vuinvs.w Slotisticile UNESCO î...
Dar, să mergem mai departe. Al treilea sport în lume, 

ca popularitate, —- desigur, mulți îl consideră în primul rînd 
— fotbalul : 26 de milioane, cu un mare număr de țări, 
135 I O răspîndire justificată pentru secolul nostru, în care 
un campionat mondial de fotbal esle privit la televizor de 
mai mulți telespectatori decît o călătorie spre lună I

Toi peste 20 de milioane (25,5 în 94 de țâri), surpriză, 
tirul. Vă spunem sincer că nu putem înțelege de unde re
zultă un atît de mare număr de trăgători, dar dacă zice 
statistica.,,

In sfirșit, atletismul, pe care il bănuiam (nu, nu fiindcă 
am fost atlet) mai iubit, mai popular. Doar 19,5 milioane. 
E drept, in cele mai multe țări din lume (143), deci chiar 
înaintea fotbalului. Totuși, slabă consolare. Aceasta înseamnă 
că atlejii reprezintă abia o treime din numărul bașchetba- 
liștilor și cu 6 milioane mai puțin decît fotbaliștii. Dar,

Hr® î-al gSsît și anul trecut. 
Și dacă ai „dibuit" un lumi
niș retras, pește care pasărea 
îșj joșcă zborul dragostei, a- 
deșea. în pereche, te poți so
coti vînător de două ori no-

• Fotbalul este cel mai a- 
mar deșert pe care-1 consumă 
englezii și cel mai răscolitor 
sedativ pentru oamenii care-și 
provoacă griji in speranța câ 
le vor rezolva.

George Bernard Shaw

• Cununa timpurie de lauri 
e plantă otrăvită. Ea sădește pe 
creștetul tinăr — păr alb.

Hans Kasper
• Civilizația progresează cu 

Viteza de cîteva noduri gor- 
diene pe an.

Wieslaw Brudzinski
• Viața noastră nu e scurtă ; 

noi slntem cei care o scurtăm.
Seneca

J». DAVID, BRASOV. sDaed un 
fotbalist este faultat fn careul ad- 
tters, tntr.un moment etnd min
gea nu st află acolo, el, să tlcem. 
la mijlocul terenului, ce decizie 
va da arbitrul Lovitură de 1= 
11 metri t

ta

2. 1 echipei
Bacău, face dovada, 
sezon, a unei forme 
Dar...

tul că Ghifă. portarul 
Sport Club 
Si în acest 
remarcabile.

acesta-i adevărul. O minge astăzi «educe mai mirft dectt a 
prăjină sau un disc.

Nemulțumitoare pentru concepția noastră biologică aîrrt 
cifrele notației —- 10,5 milioane (98 de țări) și schiului — 8 
milioane (47 de țâri).

Urmează sporturi cu cite 4,2 milioane — ciudată această 
egalitate I — haltere, lupte, gimnastică. Și pe țâri, In ordine 

I, 88, 62. Și încă o curiozitate : înaintea acestor trei disci-%..... . ....________ , .
pline, cunoscute și apreciate — surpriză I — judo cu 6 mi
lioane de practicanți, din 78 de țări ale lumii.

în ifîrșit, ultimele cifre 1 2,8 milioane — boxul,JJ7 
țâri, și tot 2,8 milioane — ciclismul, dar numai îr» 107 țări. 

Poate ar fi interesant de ști
ut și de spus, măcar în cîteva 
rînduri, care sînt sporturile pre
ferate pe țări, unde anume 
sînt ele cele mai practicate.

Știm că în Finlanda sporturile 
cele mai îndrăgite stnt atletis
mul, hocheiul, luptele și boxul. 
Nu este posibil ca tn Bra

zilia un alt sport să concureze fotbalul.
Englezii au preferință pentru fotbal, rugby șî tcrichefț 

australienii pentru înot și tenis; americanii pentru baschet și 
fotbal-rugby; cubanezii pentru basseball. Păcat că toate 
acestea nu le putem ilustra cu cifre exacte, fn schimb, o 
putem face pentru Norvegia și U.R.S.S. Schiul este atît de 
mult iubit în Norvegia, îneît pentru strîngerea unui fond 
pentru Sapporo au fost lansate î.300.000 de formulare pen
tru 10 coroane fiecare. Iar în Uniunea Sovietică, după schi 
(peste 6 milioane) urmează atletismul (5.042.500), bineînțeles 
fotbalul (4.255.900) și apoi șahul, baschetul, notația.

Dar, să nu uităm și pe cei care, fac sport, nelegitimațî, 
dornici numai de voluptatea mișcării. Cu ei, numărul celor 
care cred în noua religie a secolului nostru, mișcarea, poate 
este un miliard.

Virgil LU DU
•4

POFTĂ BUNA“ LA J. 0
1100Q00 ouă 148 920 kg. carne

Portarul de 
F mereu la 
Dar st® lot"
Vețnia »•«...

la Baciu
portul său,
_ vedem cu toții — 
afara porfll 1

V. TEPELUS. BUCUREȘTI. îmi 
rezervați M mie o., teapă, pe 
mwgtot» unui răspuns dat unul 
rttitor sau mal bine zis versuri
lor sale, pe rare le hărăzisem 
eosulu!t

Pentru versuri de-acest fel, 
7«-fl uit eo» (n-al altă cale). 
Dar »4-l lei mal măricel, 
Ca si-neepă tl-ale late I

•JENOIU, BUCUREȘTI. SN«- 
mev t(< închipuie ci eu as 
dUpt fisa tui Pico de ta 

acel ins scare (tis 
ceea ce se poate ftl fl ceva 
plus-. Or, eu. păcatele mele, 
slnt un asemenea ins. Pentru 
știu ce concura al lut, nepo- 
tni întreabă : Ce sport prac- 

Paul Tomi-

• ION 
potul 
ti — 
MtreMOta 
tot 
tn
nu 
nu 
tul 
tied Internaționalul 
ti Enciclopedicele dv. cunoș
tințe: tn cel» sportive mă pot aju
ta r“. Trebuie să reeunose că 
mi-«tî dat mult de lucru eu a- 
ceast-ă întrebare. Dacă n-ar fl fost 
prestigiul meu în joc. cred că 
tn-șș fl lăsat păgubaș ! Este vor
ba de jucătorul de golf Paul To- 
miță, care * participat la cam
pionatele mondial^ din Argenti
na. Ne noi. nu se practică acest 
sport. în orice caz, rugațl-t pe 
nepotul dv. să nu se mai înscria 
la nîd un concurs. Sau, dacă o 
face, fl privește 1

Din «cest punct 
e grijă :

de vedere, nici

Coiul e destul 
fți spun asta. 
Si adaug s 
Poți începe

ca 
si

ds
ea 
atare, 
ne acrii !

mare; 
să Știi

MARIA TURCU, ORAȘTIE. Re
gretăm, dar nu avem fotogramle 
solicitate. In general, nu putem 
da curs unor asemenea cereri și 
cu atît mai puțin vă putem ajuta 
să vă completați albumul cu foto
grafiile echipelor feminine de... 
fotbal Gaz metan Mediaș, Foresta 
'Arad și Petrolul Ploiești. Abia au 
Învățat fotbalul. N-au ajuns încă 
la fotografia ce trebuie făcuta 
înainte de Începerea meciului sau 
la Sfirșitul lui (in caz de victo
rie t).

Cei 12 0’0 de sportivi par
ticipant! la J'O. de la Miln- 
chen, și însoțitorii lor nu 
vor ști ce să prefere pentru 
meniurile lor, la restauran
tul din satul olimpic. O listă 
de mîncăruri redactată în 
cinci limbi (germană, fran
ceză, engleză, spaniolă și 
nisă) le va propune să-și a- 
leagă, după cum urmează :

Felul I : Cremă de roșii cu 
crutoane, supă cu tăiței, sar
dele în ulei, cornete de șun
că, heringi cu sos de muștar, 
salam și roșii, salată Carmen.

Felul II : Carne de vacă 
cu condimente, friptură din 
pulpă de curcan cu fructe, 
ficat prăjit cu cartofi și 
ceapă.

Garnituri : orez, piure de 
cartofi, cartofi prăjiți, legu
me asortate, spanac, spa
ranghel și trei feluri de sa
lată.

Desert l budincă de nuci, 
prăjituri cu ananas, compot, 
salată de fructe, prăjituri,

GÎNDURI DE PRIMĂVARĂ
_ Atleții : IVu ne mai plttigem de insomnii, 

gări și sărituri,..
Boxerii i Si ce dacă vine căldura ? Noi 

nușile.
Hocheiștii i Paradoxal I Ne pregătim de
Schiorii i Ne fuge terenul’ de sub picioare.

Barbu ALEXANDRU

După atilea aler-

nu scoatem mă-

hibernare !

iaurt, diverse brînxeturi, în
ghețată.

Pentru dejun și 
fi necesare 148 920 
38 869 kg 
pasăre și 
apreciază 
ouă.

Pentru __
fost prevăzute 960 000 porții 
de unt, miere și dulceață. In 
ceea ce privește fructele, se 
prevede consumul a 28 000 
porții fragi, mure și căp
șuni, ca și a 23 000 porții ba
nane, pepene și struguri.

Ca garnituri la mesele 
principale, au fost prevăzu
te : 102 600 kg cartofi, 11 000 
kg o 
48 630 
10 500 
țelinâ 
salată.

Cei .
niurile, apreciază că dintre 
cele 50 de sortimente de de
serturi propuse, sportivii vor 
prefera iaurtul și înghețata. 
In consecință, le vor sta la 
dispoziție 756 000 iaurturi și 
504 000 porții de înghețată.

In sfîrșit, ca băuturi i 
106 700 litri suc de portoca
le, 15 600 litri suc de 
grepfrut, 13 200 litri suc _ de 
roșii, 
78 000
90 000 pungulițe ceai negru, 
verde, de mentă, mușețel ți 
verbină, 64 500 litri, lapte, 
36 000 pungulițe de cacao și 
ovomaltină, ca și 86 400 litri 
diverse limonade.

vînat și 
26 210 kg 
consumul

micul dejun au

7 000 
legume 
roșii, 

360 000

kg tăiței, 
proaspete, 

31 500 ’
porții de

care au alcătuit

22 500 litri cafea, 
pungulițe nescafe,

kg

me-

cină vor 
kg carne, 
carne de 
pește. Se 
a 1 100 000

TV- ■>'?

expoziție de 
fotografii 
artistice 
cu tema 
sportîvdț

Asociația artiștilor fotografi (A.A.F.)
poziției de fotografii cu temă sportivă aparțlnînd fotorepor
terului Ion Mihăică. Vernisajul va avea
li»,

str. Brezolanu nr. 23.

anunlă vernisajul ex-’

loc în ziua ele 5 apri* 
ora 18,30, la Galeria de artă fotografică din București,’

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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• AVERY BRUNDAGE: acuzat sau acuzator?
• Nouă campioni olimpici în juriu • ALEXANDRU
ȘIPERCO — martor al acuzării • In rînd cu viteza
și erotismul • MARIELLE GOITSCHEL s-a declarat

profesionistă
MORAR, COMUNANICOLAE ______  ___

SINCRAI. 1) Fele avea .17 ani ți 
jumătate cînd a fost selecționat 
în echipa națională a Braziliei, la 
campionatul mondial de fotbal 
din 1958, din Suedia. 2) Recordul

Inmondial masculin la săritura 
lungime este deținut de atletul 
Beamon (S.U.A.) cu performanța 
de 8,90 m, realizată in cadrul 
J.O. din Mexic. 3) Poate că e 
prea devreme, la 15 ani, să ju- 
cați într-o echipă divizionară de 
fotbal. In schimb, sinteți in inttr- 
zlere cu niște treburi gramaticale, 
scriind, de pildă, „mam. glndit", 
în loc de „m-arn glndit". Este 
bine să știți, de asemenea, că se 
scrie „fotbal", și nu fodbal". 
Aveți tot timpul, după aceea, să 
ajungeți un mare fotbalist !

Luni 
ORTF, 
s-a transformat pentru 
orc, pline și agitate, în preto
riul unui original proces inten
tat amatorismului olimpic. (Pa
re destul de semnificativ faptul 
că această emisiune urmează 
altor clouă „procese” consacra
te de televiziunea franceză vi
tezei și erotismului, ca și cum 
aceasta ar fi ordinea firească 
a maladiilor lumii. Independent 
de vecinătate, rămine oricum 
marea onoare pe care micul e- 
cran a făcut-o unei probleme 
sportive, intr-o inedită pre
mieră mondială). Așadar, scena 
prezenta pe președintele de tri
bunal Etienne Mougeotte, în
sărcinat cu conducerea dezba
terilor, înconjurat de un juriu 
format din nouă foști campi
oni olimpici francezi, care ur
mau să pronunțe verdictul. De 
o parte apărarea, reprezentată 
de tinărul maestru Jean-Marc 
Varaut, care a citat ca mar
tori pe rcdaetorul-șef al ziaru
lui „Le Figaro" Jean-Fransois 
Brisson, pe Monique Bcrlioux, 
directoarea informațiilor . din. 
C.I.O.. pe popularul atlet Mi
chel Bernard. De cealaltă par
te — acuzarea, reprezentată de 
redutabilul maestru Charles 
Lederman, ai cărui martori au 
fost : membrul C.I.O. pentru Ro
mânia Alexandru Șiptrco (sin-

seara, studioul mare . al 
amenajat în amfiteatru, 

două

gurul nefrancez participant la 
emisiune), convocat (de fapt 
invitat) ca președinte al fai
moasei Comisii pentru reforma 
articolului 26,. apoi campioana 
de schi Annie Famose și 
ceau Crespin, directorul 
turilor din Franța.

Chiar dacă președintele 
pronunțat formula tradițională, 
invitind acuzatul să sc scoale, 
probabil că tot nu am fi aflat 
prea lesne cine este piritul a- 
cestui proces extraordinar. Nici 
pină astăzi nu s-a întrunit ma
joritatea pentru a decide dacă 
Avery Brundage, președintele 
C.I.O., este victima sau vino
vatul. Emisiunea a debutat cu 
un interviu filmat la Lausanne, 
în care venerabilul apărător al 
amatorismului pur a debitat de 
fapt un act de acuzare. Ca o 
demonstrație, parcă (după moda 
televiziunilor americane), fraze
le lui Brundage erau întrerupte 
de secvențe publicitare jucate 
de fostul campion olimpic 
Jean-Claude Killy. Era deci clar 
că în dezbaterile ce au urmat 
se înfruntau adopții' unui ama
torism integral în sport și par
tizanii unei reforme liberale a 
regulii actuale care favorizează 
Ipocrizia;

Așadar, in fata acestui apa
rat cam teatral, care este jus
tiția de studio, s-a pus între
barea : trebuie

Mar- 
spor-

ar ti

bule Îndulcite actualele reguli 
ale amatorismului ? S-a pus in 
marș tot sistemul întrebărilor, 
contra-interogatoriilor, pledoa
riilor, s-a folosit dubla magie 
a verbului și imaginii pentru a 
găsi răspuns unei chestiuni am 
zice atît de clară incit orice 
argumente ale apărării nu ar 
fi putut împiedica un masiv : 
da 1 Este greu de crezut că 
cineva se poate așeza (lăsînd 
doza de idealism acasă) de 
partea unei reguli născută în 
altă epocă, supraviețuind doar 
printr-un vinovat consens, de 
o falsă pudoare, in contrast evi
dent cu evoluția dinamică a so
cietății umane. Lidetul apărării 
a precizat, de altfel, cu expe
riența sa de avocat, că o le
ge care nu obține adeziunea 
celei mai largi fracțiuni a opi
niei rămîne inaplicabilă, deci 
rea.

Anulînd aproape valoarea 
dezbaterilor (sau poate tocmai

vrînd să pareze tăria unui ver
dict prea violent), Monique 
Berlioux — ca însăși fostă 
campioană de înot a Franței — 
a apreciat că noua formulare, 
mult mai
26 — supusă unui vot prin co
respondență în rîndul membri- 
Ior_ C.I.O. — este practic adop
tată. în aceste condiții, votul 
final al juriului n-a constituit 
nici o surpriză. Dintre foștii 
campioni olimpici Joseph Guil
lemot (atletism, 1920), Jean Boi- 
teux (înot. 1952), Marielle Goit
schel (schi, 1964 și 1968), Gas
ton Mercier și Raymond Salles 
(canotaj, 1932), Ren6 Duverger 
(haltere, 1932), Gilles Bero- 
lalti (scrimă, 1968), Micheline 
Ostermeyer (atletism, 1948), J.J. 

1968) — șapte 
și numai doi 

spus
nu
s-a 

deci

liberală, a regulii

Guyon (călărie, 
au răspuns da 
(sau mai bine 
optat pentru 
Goitschel, care 
profesionistă și

două) au 
(Marielle 
declarat 

neintere-

sală de chestiune, și Micbeline 
Ostermeyer, aruncătoare de 
disc și de greutate, astăzi vir
tuoz» pianistă, al cărei 
fi o lume fără bani 
fără profesioniști).

Nimeni n-ar putea 
că datorită acestui 
problema amatorismului 
găsit rezolvarea, 
schimb două fapte 
1. necesitatea de a 
piniei publice largi, 
mediul televiziunii, _ ____  __
devine astfel de interes gene
ral și 2. votul majoritar al 
campionilor olimpici pentru În
dulcirea statutului sportivului 
amator olimpic, în conformi
tate cu evoluția societății în 
ansamblu (ceea ce nu exclude 
conservarea 
un Ideal, ca 
ce incumbă 
crificiu).

Victor

ideal ar 
și deci

pretinde 
„proces" 

și-a 
Rămin in 
marcante : 
supune o- 
prin inter- 
o temă ce

olimpismului ca 
o stare de spirit 
noțiunea de sa-

BANCIULESCU

NOUL STATUT AL AMATORISMULUI

Ilustrații : N. CLAUDIU

ANTON RAfULESCT’,- COMU
NA BRAihSSTT. fcîj» eăpitan al unei, «cMpe de volei 
pimci.pa.nt4 ta tiCupa primăverii , 
comeMtind ei în formația adver- 
«ii, din Tlrgooiște, un jucător a 
fost substituit cu altul (Florentin 
Pddulescu cu Ovidiu Rizescu), 
am făcut, contestație, încă In tim
pul meciului. Contestația a fost 
insă respinsă, pe motiv că Ri- 
teseu n-ar fl jucat decit o peri
oadă scurtă. în care s-au înscris 
doar « puncte. Pentru admiterea 
contestației, nl s-a spus, ar fl 
trebuit ca tn acest timp sa. se fl 
însori» 1 puncte". Ce as putea să 
vi răspund T Cfi 5argumentele‘‘ 
onorata! comisii sînt de domeniul 
fanteziei. Nu există nici o preve
dere regulamentară care să sti
puleze că o abatere attt de gra
vă. cum c substituirea unui jucă
tor, trebuie apreciată în funcție 
de timpul cît a durat ea. Dar, 
mai știi, o fl avînd comisia un 
regulament propriu, demn de 
înaintat Federației internațiom. s 
de volei, spre studiere șl genera
lizare t în acest caz, comisia ar 
putea primi și un premiu !

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENT. un catren-, inspirat de fan-

SUPUS VOTULUI MEMBRILOR C.1.0
. „. k’. «Ww riua „procesului”, cotidianul parizian a’Bqulpe- a dezvăluit conținutul noului
text al regulii -6. supus votului membrilor C.I.O. prin corespondentă. Indiscreția nneasiJ 
permite sa constatam oft unanimitatea Comisiei executive » C.I O. . adml» tn parte, daci tiu. expresiile, in orice caz punctele de vede'e progreklste, c™n(orme ^i 
și evoluția socială, ale Comisiei prezidată de membrul C.I.O. pentru România AlexTnrliu percc. se așteaptă rezultata! votului - prin poștă - aJ celor 74 de membriiCXa PeX5 a

I. Pentru a fi admis la Jocurile Olimpice, con
curentul trebuie să respecte, in spirit și morală, 
tradiția olimpică și trebuie să fi practicat sportul 
Întotdeauna ca o activitate anexă, pentru propria 
sa plăcere, fără a primi vreo remunerație, 
orice natură, pentru participarea sa.

Mijloacele sale de existență nu trebuie «ă 
vină din șl nici să depindă de veniturile pe 
le-ar putea avea de pe urma sportului ; concu
rentul trebuie să aibă o situație personală care 
să-l asigure existența prezentă și viitoare.

El nu trebuie să fie, nici să fi fost profesionist, 
semiprofeslonlst sau clasat .neamator" În vreun 
sport. El nu trebuie să fi antrenat, instruit sau 
format sportivi de competiție cu scopul de a obține 
vreun profit. Monitorii de educați» fizică predlnd 
debutanțllor slnt admisibil!.

H. Concurentul trebuie să urmeze regulile fede
rației Internaționale care controlează sportul pe 
care-1 practică și să li se conformeze, chiar dacă 
ele sînt mai stricte decit cele Impuse de Comite
tul Internațional Olimpic.

Directivele Comitetului Internațional Olimpic slnt 
următoarele :

a) Concurentul nu trebuie să permită, direct sau 
indirect, ca fotografia sau succesele sala sportive 
să fie exploatate, în mod individual, în scopuri 
publicitare.

b) El nu trebuie să scrie, nici să Semneze,- nici 
să permită să fie semnat de alții, In presă, nici să 
apară din proprie inițiativă Ia radio, la televiziune, 
sau la cinema în timpul perioadei în care parti
cipă la Jocurile Olimpice, fără a avea autorizația 
șefului său de delegație.

c) Publicitatea rezultată din contractele încheia
te de federațiile naționale in domeniul echipamen
tului trebuie să fie in mod strict controlată de 
federațiile internaționale, iar copiile vor fl trimise 
Comitetului Internațional Olimpic spre aprobare.

III. Concurentul poate accepta :
I. Un ajutor clin partea Comitetului național olim

pic sau din partea asociației sale sportiv» națio-

de

pro- 
care

nale In cursul perioadelor consacrate pregătirilor 
Șl participării la competițiile sportive. Inclusiv 
Jocurile Olimpice. Un asemenea ajutor va consta 
numai în t cazarea în timpul antrenamentului șf 
participării, hrana, transportul-, echipamentul spor
tiv, instalațiile sportive, antrenamentul, îngrijirea 
medicală, ca șl bani de buzunar pentru a acoperi 
micile cheltuieli, acestea în limitele aprobate de 
propria sa federație sportivă Internațională sau de 
către Comitetul. național olimpic.

Perioada consacrată integral antrenamentului și 
care va fl aprobată de către federațiile Internațio
nale sau comitetele naționale olimpice este. «n 
regulă generală, de 30 de zile șl nu trebuie în nici 
un caz să depășească 60 de zile In cursul unul an civil.

2. Plata unor prime de asigurare tn caz de acci
dent sau de boală datorată antrenamentului sau competițiilor.

3. Burse de studii acordate în conformitate crf 
normele academice și tehnice, cu condiția înde
plinirii obligațiilor școlare șl universitare și nu 
datorate unor succese sportive.

4. Premii obținute In urma competițiilor, in limi
tele fixate prin regulile federației internaționale 
respective și aprobate de către Comitetul Interna
țional Olimpic.

5. Comitetul Internațional Olimpic se opune com
pensării salariului pierdut, cu excepția cazurilor 
recunoscute a fl demne de interes. Numai In aceste 
cazuri, comitetele naționale olimpice sau federa
țiile internaționale pot autoriza plata compensați
ilor care vor acoperi numai pierderea de salariu 
cauzată de absența concurentului de la lucru din 
pricina partieipăm sale la Jocurile Olimpice’ sau 
la importante manifestații sportive internaționale 
aprobate de către federațiile internaționale. In ori
ce caz, sumele plătite în conformitate cu acesta 
dispoziții nu pot întrece totalul pe care concuren
tul l-ar fl obținut în mod normal exersîndu-șl pro* 
îesiunea In perioadele luate în considerare)



Nr, 1221 (6655) Sporitu
Sportivii Ungariei abordează anul preolimpic

cu un frumos buchet de succese
Sportivii Republicii Popu

lare Ungare se înfățișează 
in ziua marii sărbători a eli
berării patriei cu un frumos 
buchet de succese, care vin 
să confirme încă o dată că, 
în condițiile prielnice create 
de societatea socialistă, 
sportul se dezvoltă neconte
nit, urcînd treptele înaltelor 
performanțe ale afirmării pe 
plan internațional.

Bilanțul realizărilor din ul
timul ăn este cît se poate 
de concludent. Cea mai suc
cintă statistică ne arată că 

. sportivii țării vecine și prie
tene au cucerit 12 titluri de 
campioni mondiali și tot ati- 
tea de campioni ai Europei. 
In fruntea performerilor se 
situează tenacele luptător Ja
nos Varga, tînărul pentatlo- 
nist Peter Kelemen, inepui
zabilul spadasin Tibor Pezsa, 
toți trei încununați cu titlul 
de campioni ai lumii, ultimii 
doi contribuind și la victoria 
echipelor lor în respectivele 
campionate mondiale. In rîn- 
riul sportivelor, pe treapta 
cea mai de sus se află cu
noscuta înotătoare Andrea : 
Gyarmatî, care a părăsit de- J 
seori piscina de concurs cu ~ 
noi recorduri și care s-a îna
poiat de la Barcelona cu două 
titluri de campioană euro
peană.

Rezultate remarcabile au 
obținut, în ultimul an, și tră
gătorii. Dr. L. Hammeri, L. 
Papp, K. Marosvari — sînt 
nume care s-au impus la pre
cedenta ediție a „mondiale
lor” de tir, de unde au reu
șit să revină, după mulți ani, 
cu un titlu mondial, ceea ce, 
desigur, sporește încrederea în 
șansele lor la viitoarea în
trecere olimpică.

De altfel, gîndurile sporti
vilor fruntași se îndreaptă tot 
mai insistent spre MUnchen, 
gazda Jocurilor Olimpice din 
1972. Toți își doresc să ajun
gă în zona de glorie a meda
liilor și în acest scop se pre
gătesc cu deosebită rîvnă.

în atletism, pe lîngă neo
bositul aruncător de ciocan

Peter Kelemen, campionul mondial de pentatlon modern, foto
grafiat tn timpul probei de călărie.

FOTBAL MERIDIANE

Gyula Zsivortsky, pe lîngă a- 
runcătoarea de suliță , Angela 
Nemeth, s-a impus atenției, 
în ultima vreme, săritorul în 
înălțime Istvan Major, un a- 
dept al „flop-ului“, creditat 
anul acesta cu o performanță 
de 2,17 m.

Fostul campion de box 
Laszlo Papp pregătește o 
nouă generație de „scrimeri 
ai pumnului", care va trece, 
mai întîi, prin examenul cam
pionatelor europene de la 
Madrid. în domeniul caiacu
lui și canoei, campionul olim
pic Tibor Tatar este urmat 
îndeaproape de reprezentanții 
noului val. Echipa de polo 
se află în mîinile experimen
tatului antrenor Bela Rajki,

care este convins că o va 
duce la noi succese.

Pentru o mai bună desfă
șurare a procesului de pre
gătire în vederea următoare
lor campionate mondiale,' eu
ropene și a Jocurilor Olim
pice, s-a luat măsura consti
tuirii a zece centre speciale. 
Acestea funcționează pe lîn
gă cluburile Ujpesti, Dozsa, 
Honved Budapesta, Vasas, 
Ferencvaros, Csepel, Sparta- 
cus Budapesta, Vasutas Buda
pesta, Tatabanva, Gyor Raba 
și Diosgyor. Toate sînt do
tate cu material adecvat, cu 
aparatură pentru cercetare și 
control științific, precum și 
cu specialiștii necesari.

Invingind pe campionii mondiali

Hasekawa — Konno cu 3-2

CUPLUL MARIA ALEXANDRU STIPANCICI
S-A CALIFICAT ÎN SFERTURI DE FINALĂ

LA DUBLU MIXT

ÎN MAROC, 
Ultimele pregătiri pentru 

competiția rugbyștilor juniori
Miine se va cunoaște formula de desfășurare 

a „Cupei națiunilor — F.I.R.A."

Selecționata olimpică a 
Iugoslaviei a cîștigat primul 
său meci 
J.O. La 
iugoslavi 
sători cu 
în fața echipei

La Mostar, 
contînd pentru 
pel, echipele de tineret ale 
Iugoslaviei și Olandei au ter
minat la egalitate: 1-1 (0-1).

Intr-un meci restanță din 
campionatul englez, F.C. Li
verpool a terminat la egali
tate, pe teren propriu, cu 
West Bromwich Albion ; 1—1.

din preliminariile 
Dublin, fotbaliștii 

au terminat învin- 
scorul de 1—0 (1—0) 

Irlandei.
Intr-un meci 
„Cupa Euro-

4

Voleibaliștii cehoslovaci domina
turneul de la Bratislava

NAGOYA, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

După o zi de odihnă me
ritată (eforturile depuse de 
jucători și jucătoare în între
cerile pe echipe au fost con
siderabile), aici la Nagoya au 
reînceput disputele pentru 
titlurile mondiale puse în joc 
de cea de a 31-a ediție a cam
pionatelor lumii la tenis de 
masă. La cele 16 mese de joc 
din Hala Aichi s-au prezentat 
peste 300 de sportive și spor
tivi, fiecare dintre ei stăpî- 
niți de dorința de a realiza 
o performanță remarcabilă în 
cele cinci probe individuale : 
simplu femei, simplu bărbați, 
dublu femei, dublu mixt și 
dublu bărbați. Firește, preli
minariile probelor de dublu 
mixt și simplu bărbați — 
programate sîmbătă — n-au 
produs încă surprizele de 
proporții care, probabil, vor 
puncta competiția în fazele 
următoare. Este evident însă, 
chiar și de la această primă 
luare de contact, că ierarhiile 
vor suferi multe modificări, 
că vom asista la un asalt nă- 
praznic al 
sportivi din 
fără nici o 
protagoniștii 
duale, așa cum au fost și la 
competiția pe echipe în care, 
în ambele probe, au obținut 
atit medaliile de aur cît și 
pe ceje de argint.

Și acum, o succintă rela
tare a evoluției sportivelor 
noastre în proba de dublu 
mixt și rezultatele mai im
portante înregistrate în reu
niunile de sîmbătă.

îndemînaticilor 
Asia. Pentru că, 
îndoială, ei sînt 
probelor indivi

PRAGA 3 (Agerpres). — 
In ziua a treia a turneului 
internațional masculin de vo
lei de la Bratislava, repre
zentativa Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 3—1 
(15—11, 15—8, 9—15, 15—13) 
formația Ungariei. In alte 
două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : selecționata orașului

Bratislava — R.D. Germană 
3—1 (5—15, 15—6, 15—8,
15—5) ; Cehoslovacia B — 
Bulgaria 3—1 (6—15, 16—14, 
15—7, 15—2). în clasament
conduce Cehoslovacia A cu 
6 p, urmată de Cehoslovacia B 
5 p, Bratislava 5 p, Ungaria 
4 p, Bulgaria 4 p șl R.D. 
Germană 3 p.

(Urmare din pag. 1)

susținut frenetic favoriții, ră
mășițele de rezistență fizică 
și nervoasă ale campionilor 
noștri s-au epuizat rapid

CUPA SEMICENTENARULUI
0 VIAȚA IN SLUJBA I

PENTRU
Clubul sportiv .Dinamo Bucu- 

va organiza săptămina vi- 
iroare o competiție fotbalistică^ In 
oinstea 
rulai 
dotate cu 
hu“, . „ 
juniori ale cluburilor bucureștone 
Steaua. Kapid, Progresul >i Di
namo. Iată programul :

• marți, fi aprilie, ora 9 : Ra
pid — Steaua: ora 10.30 : Progre
sul — Dinamo.

aniversării Semieentena- 
Partidului. La Întrecerile 
... „Cupa Semicentenaru- 
vor participa echipele de

ECHIPE DE JUNIORI
• joi, 8 aprilie, ora 9 : echi

pele învinse între ele ; ora 10.30 s 
formațiile învingătoare din prima 
etapă între ele.

în cazul că după 90 de minute 
acorul va fl egal, atunci se vor 
executa cite 5 penaltyurl pentru 
desemnarea echipei cîștigătoare.

Toate meciurile se vor disputa 
pe stadionul Dinamo (terenul 
IID. Intrarea pentru elevi este 
gratuită.

MUNCII ȘI SPORTULUI...
(Urmare din pag. 1)

MECIUL ROMANIA ALBANIA (ECHIPE OLIMPICE)
SE JOACA LA

necorespunzătoa-Datorită stării 
re a terenului de joc de pe sta
dionul Dunărea din Galați (pre
zintă denivelări și e de o duri
tate prea mare), la solicitarea 
antrenorilor V. St&nescu și C. 
Drăgușin. F.R.F. a hotărit ca me
ritul România — Albania, din ca
drul preliminariilor olimpice, să

BUCUREȘTI
se dispute la București (probabil 
pe stadionul Dinamo). Reamintim 
că Intîl'nirea va avea Joc la 18 
aprilie. Pînă atunci, ^olimpicii** 
vor mai susține o nouă partidă 
de verificare, la 7 aprilie, 
București, cînd vor întîlni 
Eintracht Braunschweig.

la
pe

f
MAI MULT CURAJ, 
STIMAȚI ARBITRI I

I
I

Cuplul alcătuit din Maria 
Alexandru și iugoslavul Sti- 
pancici a debutat cu succes în 
proba de dublu mixt. în pri
mul tur, cei doi au eliminat 
cu facilitate perechea colum- 
biană Perez - Fuentes cu 3—0 
(5, 9, 11), apoi au avut cu ad
versar dublul japonez Koiwa— 
Koshinaka. După ce au pier
dut primul set cu 18—21, M. 
Alexandru și Stipancici au ju
cat excelent cîștigîndu-le pe 
următoarele trei cu 21—10, 

13 și 21—19. Apoi, în op- 
cuplul ro

pe

21
timile de finală, 
mâno-iugoslav a întîlnit 
Hasekawa și Konno (dețină
torii titlului mondial). A fost 
o partidă dramatică. Japonezii 
au condus 
seturi, dar 
Stipancici 
în ultima 
obținînd o 
cu 3—2 (15—21, 21—12, 17—21, 
21—1’9, 21—19). în urma aces
tui rezultat, ei s-au calificat 
în sferturile de finală, alături 
de perechile Alser (Suedia) — 
Pogosova (U.R.S.S.), Beleznay 
— Kishazy (Ungaria), soții 
Scholler (R.F.G.), Gomoskov - 
Rudnova (U.R.S.S.), Cian Si
li. Lin Hui-cin (R. P. Chine
ză), Nisi—Kukunn (Japo
nia) și Kohno — Kowada (Ja
ponia).

Perechea Surbek (Iugosla
via) — Mihalca (România) 
cîștigat în primul tur 
winde — Tetjahkoman 
cu 3—0, dar a pierdut 
fața perechii japoneze 
Sakamoto cu 2—3.

cu 1—0 și 2—1 la 
Maria Alexandru și 
au atacat excelent 
parte a îritîlnirii, 
splendidă victorie

a 
la Se- 
(India) 

apoi în 
Itoh —

C. COMARNISCHI

CASABLANCA, 3 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

In ciuda faptului că pe a- 
genda sportivilor din localitate 
se Înscrie o suită de competiții- 
campionate de fotbal, Turul ci
clist al Marocului, semifinalele 
„Cupei” și turneul final al di
viziei B la rugby — totuși apro
piatul turneu al juniorilor din 
cadrul „Cupei, națiunilor — 
F.I.R.A." rămine în prin planul 
atenției generale. Se discută 
mult asupra formulei de dis
putare a turneului, acum, după 
anunțarea oficială a absenței 
echipelor Cehoslovaciei și Por
tugaliei. Punctul de vedere al 
delegației României este urmă
torul : stabilirea a două grupe 
cu cite 3 echipe, prin tragere 
la sorți. în fiecare grupă să se 
joace cite două meciuri și apoi 
să se întocmească clasamentele. 
Mai departe cîștigătoarele gru
pelor să joace pentru locurile
1 și 2, cele situate pe locurile
2 in grupe pentru locurile 3-4, 
iar clasatele pe locurile 3 in 
grupe pentru pozițiile 5—6. O 
hotărîre definitivă 
mulei turneului se 
luni seara de către 
nică, după sosirea 
legațiilor.

Presa marocană 
comenteze șansele 

’ telor. Se contează 
prezență remarcabilă a XV-lui 
țării gazdă, determinată șl de 
valoarea reală a jucătorilor, dar 
și de avantajul terenului pro
priu. Dl. Gerard Tarrouzzon; 
selecționer unic al echipelor 
naționale de seniori și juniori 
este convins că echipa Marocu
lui „va fi foarte aproape de 
locul I, întrucit dispune de 
jucători experimentați, rodați 
în multe meciuri de campio
nat și chiar in partide Intere 
naționale”.

Delegația României, care este 
înconjurată cu multă «impatiej 
a efectuat primele antrena-
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mente de pregătire fizică pe te
renurile aflate In perimetrul 
Liceului Chwql, unde este ca
zată, începînd de vineri. Toți 
componenții lotului manifestă o 
bună dispoziție. Antrenorii sint 
mulțumiți de selecția făcută, 
considerînd că echipa are un 
potențial tehnic și fizic cores
punzător pretențiilor turneului. 
Totul va depinde de orientarea 
tactică, de încadrarea echipei în 
spiritul jocului, cuvîntul de or
dine, pentru toate meciurile, fi
ind ritm și atac susținut. Chiar 
și meciul cu Franța — la cola 
pronosticurilor, favorita turneu
lui — este deschis oricărui re
zultat. Meciul poate fi cîști- 
gat, deși el reprezintă un exa
men foarte greu...

Un ultim amănunt! plouă 
continuu la Casablanca, ceea 
ce sporește splendoarea liziere
lor de palmieri. O geană ele 
soare dacă s-ar ivi, ar zbici 
pămîntul și ar readuce opti
mismul în Inimile organizato
rilor. Pînă miercuri, Insă...

\z

asupra 
va lua 
comisia 
tuturor

for- 
abia 
teh- 
de-

continuă să 
participan- 

mult pe o

■ ■■

Dan GARLEȘTEANU

LUMEA 
OVALULUI

A fost sârb* toane și pe 
ulița arbitrilor de fotbal 1 
Conducătorii celor opt jocuri 
din etapa a IlI-a a retu
rului au primit — fără nici 
o excepție — notația ma
ximă în cronicile din ziarul 
nostru. Este un succes pen
tru care nu putem decît să-i 
felicităm pe „cavalerii flu
ierului’’. dorindu-le, atit ce
lor opt premianți ai etapei 
trecute, cit și colegilor lor 
din toate eșaloanele, arbitra
je la fel de bune.

Dar. chiar dacă momen
tul ar părea oarecum ne
potrivit, trebuie să spunem 
că Încă nu se simte în mod 
eficient prezența arbitrului 
In teren, în lupta pentru re
primarea jocului dur, peri
culos, pentru realizarea u- 
nor condiții de întrecere 
absolut corecte. Cartonașele 
galbene sint scoase cu sfi
ală din buzunarul de la 
bluză, iar cele roșii nu sint 
puse de loc în acțiune, deși 
la ultimele meciuri s-a ob
servat o recrudescență a jo
cului brutal, o tendință a 
apărărilor de a rezolva lup
ta cu înaintașii, nu cu ar- 
raele firești ale tehnicii și

ale unei bune pregătiri teh
nice, ci cu acelea prohibite 
de regulament și de etica 
sportivă, *le faulturilor, ale 
intrărilor periculoase, cu 
scopul intimidării adversa
rului. Unii dintre jucătorii 
care acționează de această 
manieră au fost chemați zi
lele trecute In fața Comisiei 
de competiții șl disciplină, 
ș? sancționați.

Dar, problema rămtîne 
deschisă și la rezolvarea el 
pozitivă pot contribui, 
mare măsură, arbitrii, 
trebuie să facă dovadă de 
mai mult curaj și fermitate, 
să utilizeze cartonașul gal
ben ca mijloc de temperare 
a jucătorilor duri, obli£În- 
du-i 
sau...
cerea

să-și
să 
pe care

p.s.

în 
Ei

corijeze jocul 
părăsească între- 

n-o respectă.
]. B.

Pirvu a ofei’it 
urmat pe linia 

_ __  cere unui ar
bitru : In același minut, el l-a 
avertizat atit pe Dumitru, cît 
și pe Dan. Și, In felul acesta* 
a redresat o situație, ce Înce
puse sâ «e deterioreze.

Iert, AI. 
un exemplu de 
fermității ce se

nă, Ia 
năr, de 
nimeni, 
mingea, 
vezi, acolo — face un gest cu 
mina — unde sînt blocurile a- 
lea noi... De altfel, pe vremea 
aia nu-1 ardea nimănui de 
sport, oamenii se gîndeau mai 
mult la ce să îmbrace și Ia ce 
să maniace. Parcă văd și a- 
cum poarta 
muncitorii cu salopete 
cu galenți de lemn 
cioare...

— Cînd ați intrat In
— Abia venisem Ia „Malaxa’ 

Aveam ideile mele, dușmănoa
se pentru patroni. Tata era ce
ferist, trecut prin grevele din 
’33, familie mare, săracă, aș fi 
vrut să dau de pămînt cu toți 
șefii, dar nu prea știam cum... 
Intr-o bună zi, m-a tras cineva 
de-o parte, un muncitor în 
vîrstă, și mi-a explicat ce vrea 
să fie mișcarea comunistă, ce 
urmărește și m-a întrebat ce 
mal aștept eu, care am cam 
luat-o razna.., După o noapte 
de nesomn, m-am decis să 
mă înrolez în rîndurile co
muniștilor. Acum, după aproa
pe 30 de ani, ca și alunei, cred 
că a fost singurul lucru pe 
care trebuia să-1 fac.

— Apoi ?
— începusem să văd altfel 

lumea. S-a terminat războiul, 
iar eu voiam să lac totul din- 
tr-odată — toii tinerii sînt la 
fel — munceam pe spetite și 
după lucru porneam la muncă 
voluntară. Inii aduc aminte ca 
Ieri E la poarta uzinei ne aș
teptau camioanele, mergeam pe 
șantiere, circiuma lui „Aristi
de”, din capul Pantelimonului, 
rămînca pustie... Oamenii mun
ceau cu sirg pentru că începu
seră să priceapă că muncesc 
pentru ei. Așa am lucrat, seri 
întregi, la A.N.E.F., „Republi
cii" de azi, pe care nemții îl 
bombardaseră la plecare, așa 
am dat o mină de ajutor la 
stadionul „23 August”, la 
<le la Pantelimon, unde 
Metalul astăzi.

— Ce-a fost tnsînte la 
telhnon 7

— O groapă, o groapă uriașă 
cu gunoi, pe care munca vo
luntară a oamenilor din uzină, 
conduși de comuniști, a trans
format-o intr-un stadion mo
dern.

„Malaxa", lucrător tt- 
sport nu prea auzise 
iei-colo bateau cîțiva 
antrenindu-se pe cîmp,

Parcă văd și 
de dimineață : 

slinoase 
în pi-

partid 7

baza 
joacă

Pan-

Pauza de prfnz se apropie 
sfirșit și Gheorghe Buruc a 
lat parcă definitiv de «andvi- 
șurl...

— Și-acum, cum am nițel 
iimp liber, o zbughesc la sta
dion, mai casc gura la un an
trenament, mai repar cite ce
va, o instalație, un gard... Vor
ba aia, sportivii noștri, plecați 
de la noi din uzină. M-au bă
gat și în biroul clubului, m-au 
trimis în străinătate, cu moto- 
cicliștii, cu canotorii, „lasă , nea 
Gică, dumneata ai experiență, 
nu glumă”, îmi spun...

— Acum mai jucați fotbal ?
— Ba bine că nu, în cam

pionatul intersecții, apăr onoa
rea celor de la locomotive ! 
Altfel nu ne-ar fi rușine nouă, 
care facem 2 locomotive la 3 
zile, să fim ultimii la sport ?... 
Am în echipă și cîțiva handba- 
liști și cîțiva popicari. Le mer
ge mina și ia montaj și la 
popice... Deh, tinerețea...

Mă pregătesc de plecare. 
Zgomotul in hală s-a reaprins, 
semn că pauza de prinz s-a 
consumat. Fără nici o părere 
de rău, Gheorghe Buruc pune 
înapoi pachetul cu sandvișuri, 
mă privește, și ochii lui parcă 
grăiesc : „ei. lasă, doar mai e 
timp de mîncare”...

— Spuneți-mi, ați trecut prin 
atitea, ați trăit transformări 
cit pentru două vieți, ați fost 
mereu în primele rinduri, ca 
om devotat uzinei și comunist 
încercat, spuneți-mi, n-ați o- 
bosit 7

Nu prea înțelege întrebarea. 
O repet.

— Zău așa, glumiți, oboseala 
e oboseală, o simți doar seara, 
după o zi de muncă, dar dum
neata vorbești parcă despre un 
fel dc blazare... Ei bine, a doua 
zi dimineață, ie scoli odihnit, 
vii aici, în secția asta care face 
aproape jumătate din producția 
unei uzine cu 11000 de mun
citori și te frămînți cum să 
meargă totul mai bine, ca la 
sfîrșitul cincinalului să dăm o 
locomotivă pe zi. întrebări de 
muncă, întrebări de viață... E 
drept, am muncit o viață dc 
om, dar am muncit 
De-aia n-am obosit.

L-am urmărit 
rea. Peste o clipă, 
unui „mastodont” dc 1250 de 
cai, Gheorghe Buruc nți mai 
era altceva dedt o salopetă in
tre multe altele...

de 
ui- I

I
I
I
I
I
I
I
I

fără calmul și luciditatea ne
cesare unei astfel de finale, 
ei n-au putut să-și valorifice 
deplin forța de joc. Astfel a 
fost posibil ca după ce au 
început bine jocul și au con
dus cu 2—0 să-i vedem, în 
continuare, pasînd greșit, ezi- 
tînd prea mult In atac, apă- 
rîndu-s« mai puțin atent ți 
agresiv ca de obicei.

Desigur că, Incerelnd să 
descurcăm acum- ițele acestui 
insucces, am putea să sim
plificăm mult lucrurile și să 
spunem că dacă Steaua avea 
un. portar în formă primea 
4—5 goluri mai puțin ți cîș- 
tiga Cupa campionilor euro
peni. Fără să încercăm a a- 
țenua vina lui Dincă, este 
totuși necesar să precizăm 
că instlccesul pu poate fi tre
cut total în. contul portarului. 
Au existat ți alte cauze, u- 
nele dintre ele prevăzute 
chiar în avancronica noastră.

De pildă, dacă scădem din 
numărul golurilor, realizate 
în acest meci de Steaua pe 
cele datorate lui . Gruia (6), și 
pe cele înscrise din transfor
mări ale aruncărilor de la 
7 m (5), atunci vom vedea 
cu surprindere că restul îl 
reprezintă doar 5 (modeste) 
goluri. Ne era teamă că se 
va aștepta totul de la Gruia 
și lucrurile, din păcate, așa 
s-au petrecut... De asemenea, 
înainte de a vorbi despre 
erorile portarului (repetăm 
pentru a nu fi greșit înțe
leși : evidente și, într-un fel, 
de neiertat) s-ar putea spune 
cîte ceva și despre faptul că

primit goluri din 
bine cunoscute ei,

echipa a 
combinații 
cum au fost cele domă fru
moase finalizări punctate prin 
pătrunderea extremei Fel. 
dhoff, la fel cum o făcea Ia. 
cob cu eni tn, urmă I

Cauze care să explica 
această ratare la milimetri a 
unei prestigioase victorii mal 
sînt ți altele. Pe toate nn le 
putem așterne acum pe hîr* 
tie. Și aceasta, deoarece tnț 
ciuda greșelilor personale eap 
colective, echipa română s« 
Comportat demn, atrăgîndu-șl 
meritate elogii. Totuși, ceea' 
ce rămdne este doar rezulta
tul sec, care de această dată 
a fost favorabil echipei VfB 
Gummersbach țl handbalițtiî 
acestei formații au dovedit 
calități de necontestat i cape, 
citate fizică remarcabilă, for
ță în Joc, valenței ofensive, 
apărare extrem de dîrză, dai* 
niciodată excesiv de dură.

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre conducătorii jocului. 
Partida s-a bucurat de arbi
trajul a doi exoelenți cavaler? 
ai fluierului» Haase Karlson 

, și Beif Olssen (Suedia). Ei 
au temperat excesele de băr
băție în lupta corp la 
au fluierat curajos și 
petent, făcînd dovada 
imparțialități depline, 
tru oaie merită felicitări.

corp, 
com
unei 
pen-

- Deci, galerii ctștigă ^Tur
neul celor S națiuni- A men
țin sus panașul rugbyAlul in
sular, tn această confruntare 
par» se vrea — cif orice preț 

>— de elită. Recitind cronicile 
ultimul mecit de la Co- 
lombes, care a oprit răsuflarea 
spectatorilor din tribună, ca 
șl a unei țări întregi pasionată 
de oval, ne putem da seama 
ce a însemnat această victorie 
britanică pe teren francez. 
Bpulberlnd ultimele nădejdi ale 
lechipel de la Plrlnel. Ceefi ce 
Franța reușise in 1968; ctști- 

I glnd toate tnttlnlrPe, aste ari 
performanța Țării Galilor.

> Continentul ce pleacă tn fața 
insulei, fiindcă, In fond, m 
lacest campionat al acelor 
lmari*î francezii reprezintă Ku- 
jropa. fiind singurii admiși In 
[sanctuarul acelora care au 
^inventat jocul eu mingea ne
rotundă.
( In universul cMt de împăr
țit al rugbyului, victoriile rut 
se măsoară la scară mondial/ă, 
fel numai prin comparație. XJir- 
fnează acum să facem de&uc- ■ 
țitle necesare după ap^vfpla
tele test-mecturi de la Anti
pozi. unde alțl camploini cu 
veleității neo-zeelandeai și 
șud-africanlf se vor coțtfruftla 
,cu emisarii continentului ev- 
jropean. Nimic nu va fi ofi
cial, Insă, ca rezultat <șl ierar- 

: Iile. Ceea ce, inevitabil, di
minuează .din interesul pentru 
întreaga problemă.
i, tn același timp, cu perseve
rență șl disciplină, alte echipe 
te aliniază la startul s,CSupei 
națiunilor- — F.I.R.A., nuftrinrl 
desigur speranța ci tnip-o zi 
această competiție — șt numai 
aceasta să capete anver
gura mondială ce o merită, tn 
rtndul formațiilor participante 
se numără și cea a României, 
țară ale cărei tradiții și per
formanțe in rugby sint res
pectate pretutindeni. Păcat, 
totuși, că nu putem ști exact 
Valoarea XV-lul nostru, tn 
Comparație cu cele din toate 
țările unde se joacă rugby. Și 
aci, ca șl intr-o serie de alte 
sporturi, absența unui cam
pionat al lumii creează Inechi
tăți șl confuzii.

Evident, este prea simplu să 
pledezi de pe pozițiile unei 
părți neadmlse tn discuție și 
care-șl cere elementarele drep
turi la cuvlnt. Slntem specta
tori în această dispută a somi
tăților unul sport in care pro
movările sînt practic excluse.

„Cel 5“ au fost 4 la început, 
numai țările britanice dispu- 
ttndu-șl tntietâtea în turneul 
ajuns acum la a 46-a ediție. 
Acceptată ulterior, Franța ră
mine tn continuare unica ex
cepție a unei reguli de -„splen
didă izolare". Oare cînd se va 
face o cotitură șl în acest 
rugby internațional, care păs
trează cu attta tncăpăținUre ți
nuta sa anacronică intr-o lu
me a sportului aflată in con
tinuă transformare ?

Radu VOIAI

I
„Scoțianul zburător* Jackit Stewart, la antrenament pe pista de la Brands Hatch, pregătin- 

4u-fi etarturiU pentru campionatul mondial al automobili șt ilor
Telefoto ( A.P. — AGERPRES

cu folos.

cu prlvf- 
tn umbra
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ATLETISM: Snagov (Ba
za nouă), ora 10.30 : con
curs internațional de marș;

ora 10.30: concurs repu
blican de selecție (maraton 
redus — 35 km).

CICLISM : Bd. Mvtu Re- 
breanu (Balta Albă), ora 
10 : „Circuitul Voința".

pionatul de prlmâvarâ 
pentru seniori șl Juniori.

floretă băieți (Români*, 
Franța, Italia, Ungaria). I

Vo-BASCHET : Teren 
lnța, de la ora 10 : Acade
mia Militară — Construc
torul Iași (m.B), Voința — 
A.S.A. Bacău (m.B); Teren 
Progresul, de la ora 10 : 
Progresul — Instlt. Peda
gogic Galați (f.B).

BOX : Sala clubului 
vița Roșie, de la ora 
finala campionatului 
nicipal de juniori.

FOTBAL : Stadionul Di
namo, ora 9.30 : Dinamo
— Mașini unelte (juniori); 
ora 12.30 : Dinamo — Pro
gresul (tineret-rezerve); 
ora 14.30 : Dinamo — Pro
gresul (divizia A); ora 
16.15 : România — Bulga
ria (preliminariile turneu
lui U.E.F.A.) ; STADIONUL 
POLITEHNICA, ora 9.30 : 
Sportul studențesc — Vo
ința București (juniori) ; 
ora 11 : Sportul studențesc
— Poiana Cîmpina (div. B).

RUGBY E Stadionul Par
cul Copilului, ora 10.30 : 
Lotul A — Lotul B (ulti
mul trial pentru meciul cu 
Italia).

POPICE : Arena Voința, 
de la ora 8 ; Voința Bucu
rești — C.S.M, Reșița; 
Arena de la clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 
8 : Gloria București — Pe
trolul Ploiești, partide de 
divizia A, masculin.

TIR : Poligonul Tunari, 
de la 8,30 : întrecerile „Cu
pei primăverii", 
de talere (skeet și 
pistol calibru mare, 
liberă calibru mare, 
șl pistol sport.

concurs 
șanț), 
armă 
3x40 f

I
I

CĂLĂRIE : Baza hipică 
din Calea Plevnei, ora 9 : 
concurs de obstacole.

ÎNOT : Bazinul „23 Au
gust", orele 10 și 17 ; cara-

SCRIMA: Sala Floreasca, 
de la ora 8,00 ; patrulater 
internațional individual de

VOLEI : Sala Progresul, 
de la ora 9 : 
Universitatea 
Voința Buc. 
Arad (m.B); 
de la ora 9 :
Buc. — Univ. Craiova, 
lectra — Medicina (m.B).

Progresul — 
Timișoara, 

— Voința 
Sala Giulești, 
Universitatea 

E-
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După 12 runda, an turneul d« șah 
Ua la Sarajevo bantinuâ «* oon- 
rlur'â Bronstein (ORSS) cu J p, 
lirmat de Radulov (Bulgaria) l’it

(1), Boboțov (Bulgaria) «',) p, 
Parma (Iugoslavia) 6 p, Ma- 
(tulovici (Iugoslavia) 5’/i p (ff etc.

9 :S3.S, urmată de Ursula Roemer 
(R.F.G.) »:55,J șl Franțolse Mo- 
nod (Elveția) 10:02,9. Heoordma- 
nu-1 Vest-german Werner Lampe 
șl-a adjudecat victoria In cursa 
de 1 500 m liber cu 16:44,0.

La Los Angeles s-a disputat me
ciul pentru titlul mondial de box 
ta cat. cocoș între meffcan.il Cu- 
eho Castillo (deținătorul centurii) 
și Ruben Olivares. A Învins la 
puncte Olivares, recucerind astfel 
titlul mondial pierdut In luna oc
tombrie a anului trecut.

In piscina 
zheim au 
internaționale de natație ale R.F. 
a Germaniei. Proba masculină de 
200 m fluture a fost dștigată de 
vest-germanul Ta. Stoklasa, crono
metrat în 2:07,4. In proba de 800 
m liber feminin victoria a revenit 
suedezai

de 25 m de la Pfor- 
început campionatele

GuniUa Jonsson cu

Etapa » doua a Turului ciclist al 
Marocului (Meknes — Fes, 138 
km), a fost dștigată de rutierul 
polonez Gorski, care a realizat 
timpul da 3h 11:01, urmat de 
francezul Danguillaume la 1:30. 
In clasamentul general individual 
conduce Gorski, secondat de 
Magui (Franța) la 1:30. Pe locul 
trei — Canianinl (Italia), la 1:52.

pugilistului vest-german Klaus. 
Klein. Disputată In 10 reprize, ln- 
tîlilirea s-a încheiat cu victoria 
la puncte « boxerului francez.■
Tn cadrul antrenamentelor efec
tuate în vederea cursei automo
bilistice . internaționale „1 000 km 
de la Brand's. Hatch", care se va 
desfășura duminică, cel mai bun 
timp a fost realizat de vest-ger
manul Roit Stommelen. La vola
nul unei mașini „Alfa Romeo", R. 
Stommelen a obținut o medie 
orară de 172,300 km. Campionul 
belgian Jacky Ickx (pe ..Ferrari") 
a realizat cel 
(medie orară t

La Koln, pugilistul vest-german 
de categoria grea Jurgen Blin l-a 
învins la puncte, în 10 reprize, 
pe mexicanul

de-al doilea timp
171,200 km).

contînd pentru
Manuel Ramos.

al galei Hei box 
Perpignan ă opus

Meciul Vedetă 
desfășurate la 
pe francezul Marcel Cerdan jr.

Intr-o partidă 
sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Mia
mi (Florida), jucătorul australia» 
Roy Emerson l-a învins cu 6—1, 
7—5 pe compatriotul său John 
Newcombe.

meffcan.il


BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA
ÎN TARĂ Șl PESTE HOTARE

C M STUDENȚESC DE HANDBAL

DEBUT VICTORIOS AL ECHIPEI ROMÂNIEI:
12-9 CU IUGOSLAVIA

în turneul final masculin de volei

SIBIU, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Fără în
doială, partidele care au re
ținut mai mult atenția în pri
ma parte a turneului final 
al campionatului masculin de 
volei (ce s-a desfășurat în 
sala Armatei din localitate) 
au fost cele dintre echipele 
bucureștene, in special meciu
rile dintre Steaua și celelalte 
două reprezentante ale Capi
talei, Dinamo și Rapid. Au 
fost mai degrabă meciuri de 
orgoliu, în care deținătorii 
trofeului, voleibaliștii militari, 
trebuiau să facă față unor ve
ritabile asalturi. în ziua a 
rloua, de pildă, giuleștenii au 
început partida cu Steaua cu 
această dorință fermă și, după 
cum debutase jocul, lăsau im
presia că vor învinge. însă, 
după ce au cîștigat un set in 
care au dat totul, elevii lui 
Aurel Drăgan — în pragul e- 
puizării — n-au mai avut su
ficiente resurse să continue 
lupta la același nivel. Steliștii, 
cu o pregătire fizică superioa
ră, au preluat inițiativa și 
printr-un joc combinativ, de 
mare finețe, în care coordo
natorii Marian Stamate și 
Marius Iorga au avut o con
tribuție esențială, și-au făcut 
adversarii k.o. în 
rele două seturi. O ultimă 
zvîcnire rapidistă
IV n-a fost încununată de iz- 
bîndă. într-adevăr, Steaua — 
deși lipsită de trăgători de su- 
perclasă — a suplinit pînă a- 
cum această lacună prin pre
gătirea atletică mai bună a

următoa-

în setul

tuturor jucătorilor, printr-o 
mare omogenitate a sextetu
lui, prin siguranța în apă
rare. Firește, derbyul turului a 
fost, în ziua a treia, partida 
dintre Steaua și. Dinamo, în 
care se înfruntau două echipe 
diametral opuse ca stil de joc. 
„Mecanismul" Stelei trebuia 
să facă față unui blocaj dina- 
movist excelent 
percutant al 
Partida vedetă 
fost precedată i 
formațiilor de 
III—IV : Rapid 
Galați.

Spre surprinderea . tuturor, 
echipa Rapid (care în primele 
zile dăduse adversarilor o re
plică mai puternică decît stu
denții) a , fost întrecută de 
Politehnica Galați cu 3—1 
(—11, 9, 5, 3). De altfel, o e- 
roare de arbitraj, la scorul de 
11—10 pentru Poli, a contri
buit la cîștigarea singurului 
set de către bucureșteni. Alt
fel, gălățenii ar fi putut în
vinge cu 3—0. Succesul Poli
tehnicii, a cărei formație 
(Udi.șteanu, Stere, Mânu, Păcu- 
raru. Popa, Păduraru, Dragoș 
Popescu, Ungureanu) merită 
evidențiată in corpore, se da
torează îndeosebi blocajului, 
care i-a adus numeroase 
puncte. De asemenea, studen
ții au fost superiori în atac. 
Ei au realizat o victorie me
ritată și aplaudată.

De la Rapid s-a prezentat 
mai bine Dumitrescu. Au ar
bitrat corespunzător I. Nicu- 
lescu și N. Ionescu.

și atacului 
alb-roșilor. 

a turului a 
de întilnirea 

pe locurile 
și Politehnica

Crefu (Steaua) atacă printre Penciulescu și Chifigoi (Rapid).
Foto : Horst BUCHFELNER

UHRESKE HRADISTE, 3 
(prin telefon). Partida de de
but a reprezentativei Româ
niei în ediția a IV-a a Cam
pionatului mondial studențesc 
de handbal masculin a coin
cis cu o frumoasă victorie 
în fața selecționatei Iugosla
viei : 12—9 (5—4). în general, 
meciul a fost echilibrat și dur, 
dovadă fiind și numărul mic 
al golurilor înscrise. FOr.iiația 
română a condus majoritatea 
timpului la diferențe mici, dar 
a fost egalată în două rînduri 
(4—4 și 5—5). în final, însă,

ea s-a distanțat la trei goluri 
(11—8) și a obținut un succes 
clar, în ciuda eforturilor vă
dite ale valoroșilor adversari.

Punctele reprezentativei ță
rii noastre au fost marcate de 
Chicld 2, Marin 3, Voinea 2, 
Panțîru, Bora 3, Gunesch. Cu
plul arbitrilor cehoslovaci 
Konig și Valeuta a condus 
părtinitor (în defavoarea hand- 
baliștilor români) în prima 
repriză și corect în cea de a 
doua.

Alte rezultate î

lonla — R. F. i Germaniei 
16—11 ; grupa B : Danemarca
— Austria 19—15 ; grupa C r 
Suedia—Israel 20—11, Franța,
— Belgia 27—17 J grupa Dj 
Spania—Norvegia 10—8, Ce« 
hoslovacia—Tunisia 21—12.

România joacă duminică 
Austria.

Al. STEFANE5CU

grupa A i
U.R.S.S. — Bulgaria 20—6, Po-

în derbiul turului echipa 
campioană, Steaua, a între
cut și pe Dinamo București 
cu 3—1 (—14, 5, 12, 5). Vom 
reveni cu amănunte.

Aurelion BREBEANU

„Cupa primăverii44 la tir
Un interesant „duelzz la proba de pistol calibru mare intre L. Giușcă și D. luga

mare.
CIOTLOȘ

— ploaie, 
redusă. Cu

Giușcă^ ciști^ătorul probei de pistol calibru 
Fdto : Șt.1

ziua a trpia a com
petiției, participants la pro
bele de armă standard, talare 
și pistol calibru mare' au avut, 
de înfruntat condițiile met^o-

rologice nefavorabile 
frig și vizibilitate 
toate acestea, unii dintre concu- 
renți au reușit, să obțină re
zultate mulțumitoare. In pri-

SCOR EGAL, DAR GIULEȘTENII
AU FOST DOMINAȚI MASIV

(Urmare din pag. 1)

nouă oameni. Sîn-t circum
stanțe care desigur au con
tat, dar confruntarea de 
ieri a reliefat și un deca
laj real, intre cele două e- 
chipe. Steaua se află într-o 
perioadă de efervescență, 
datorită structurării jocului 
ei pe principiile fotbalului 
construit colectiv, elaborat 
lucid. Rapid s-a dovedit ieri 
inferioară' pe planul concep
ției, .manifestîndu-se oare
cum rudimentar prin acțiuni 
întreprinse de oameni izolați, 
prin imobilismul jucătorilor, 
prin purtarea și blocarea in
dividuală a mingii. Steaua 
trăiește un moment de de
tentă, jucătorii sînt în for
mă, aleargă ușor, știu ce au 
de făcut în interiorul ansam
blului. Cîteva faze notabile 
din prima repriză. Iordă- 
nescu interceptează în careu 
pasa neinspirată a lui Năs- 
turescu către Răducanu, dar 
Pop respinge miraculos (min. 
9); tot el fentează pe Lu- 
pescu, centrează și Dan neu
tralizează la timp (min. 10) ; 
Neagu preia extraordinar o 
minge în careul Stelei, dar 
perfecțiunea execuției il 
uluiește și pe el (min. 19); 
cursă periculoasă a lui Pan- 
tea (min. 33); șutul puter
nic, dar peste, al lui Dumitriu 
III (min. 34) ; combinație de 
finețe între Naom 
dănescu — șut
(min. 37); lansarea lui Tăta
ra terminată doar 
corner (min. 38) ;
aerian Iordănescu 
canu, cu balonul boxat 
către Ri<?â printr-un 
orb (min. 42), iată dovezi de 
superioritate ofensivă a e- 
chipei militare. Experiența 
apărării rapidiste, calmul și 
încrîricenarea ei. iar uneori 
șansa au împiedicat deschi
derea scorului. Abia cu pu
țin înainte de pauză Petrea- 
nu și Neagu devin viruienți 
în două faze de poartă.

La reluare, Rapid 
decît mai înainte, 
bine, păstrează 
combină variat, se 
ză, și în min. 51 Neagu tra-

ge din voie imprimînd min
gii un efect perfid, care o 
face să se strecoare pe lin
gă bară, urmărită de către 
Coman cu respirația între
ruptă. Steaua pare sleită. în 
min. 59 va fi din nou în 
alertă (centrare Codreanu, 
Coman scapă, revine și blo
chează disperat lingă pi
ciorul lui Neagu). Dar giuleș- 
tenii se pierd dintr-odată 
după un sfert de ceas, și 
pînă la sfîrșit vor mai reuși 
o singură fază interesantă 
(min. 74 : Dumitru — Neagu 
— M. Stelian, șut puternic 
pe lingă). In schimb, Steaua 
Capătă a doua respirație. 
Pantea și Iordănescu vor 
chinui prin driblinguri ire
zistibile niște apărători care 
se aruncă orbește pentru de
posedare. va avea din nou 
cîteva ocazii de gol, dar cu 
toate acestea scorul va ră- 
mîne echilibrat, deși jocul 
exprimase în cea mai mare 
parte ascendentul unei e- 
chipe. Partidă greu de arbi
trat, dar condusă excelent. 
Al. Pirvu a dat două aver
tismente meritate lui Dumi
tru și Dan, acte de fermita
te care au obligat comba
tanții să-și muște buzele, dar 
să se comporte corect.

mul rind, trebuie să-î remar
căm pe pistolari, îndeosebi pe 
primii doi clasați — L, Giușcă 
și D. Iuga — care au realizat 
cifre valoroase, detașindu-se de 
restul competitorilor. Egalitatea 
celor doi țintași s-a menținut 
pe tot timpul întrecerilor, atît la 
precizie cît și la viteză, ambii 
au avut același punctaj, numai 
barajul de după concurs pu
țind să-l departajeze pe Giușcă.

La armă standard 3X40 f., 
locul I a revenit unui trăgător 
din provincie, Șt. Tamaș de la 
A.S. C.F.R. Arad, care, fiind: 
mai precis la poziția în p- 
cioare, l-a invins pe M. Fere- 
catu. unul dintre marii făvoriți.

REZULTATE : pistol calibru 
mare 30+30 f : 1. L. Giușcă 
(I.E.F.S.) 585 p (Ia precizie 291, 
Ia viteză 294) — după baraj. 2. 
D. Iuga (Dinamo) 585 p (291— 
294), 3. I. Pieptea (Dinamo)
575 p (292—283). 4. G. Ma
ghiar (Dinamo) 570 p. 5. C. Fe- 
ciorescu (Steaua) 569 p. Armă 
standard seniori 3X20 f. : 1. St. 
Tamaș (CFR Arad) 571 p (Ia culcat 
199. in genunchi 190, îă picioa
re 182), 2. M. Ferecatu (Dinamo) 
569 p (197—193—179), 3. C. Co
dreanu (C.P.M.B.) 562 (199—
186—177), 4. Gh. Vlădan (Meta
lul) 559 p, 5. N. Rotaru (Me
talul) 558 p, 6. Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 556 p. Armă liberă 
calibru redus 3X40 f. : 1. T.
Ciulu (Steaua) 1142 p, 2. Vero
nica Stroe (Dinamo) 1126 p, 3. 
T. Coldea (Steaua) 1121 p, 4. 
St. Tamaș 1119 p, 5. C. Co
dreanu 
1117 p. 
ori : 1.
Teodor 
Giușcă 544 p, 4. I, Pieptea 543 p, 
5. C. Feciorescu 542 p, 6. T. 
Jeglinschi (Metalul) 541 p.

Proba de talere aruncate din 
șanț (100 buc.) a revenit cu
noscutului trăgător cu arma de 
vînătoare de la clubul Olimpia 
I. Dumitrescu care a totalizat 
86 t. (T.R.).

Coldea (Steaua) 1121 p,
5. C.

1117 p. 6. Gh. Vlădan
Pistol liber 60 f. seni
li. luga 549 p, 2. M. 
(Steaua) 545 p, 3. L.
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și Ior- 
imprecis

cu un 
duelul 

- Rădu- 
de 

reflex

e altceva 
Pasează 
balonul, 

infiltrea-

BUDAPESTA, 3 (prin tele
fon). — In 
Nepstadion 
unde au loc 
ternaționale 
romane dotate cu 
LIBERĂRII", 
români au 
și în ziua a doua. Campionul 
mondial GhSorghe Berceanu 
(cat. 48 kg), după ce l-a în
vins, sîmbătă dimineața, prin 
tuș (min. 3) pe K. Fodor (Un
garia), a dispus, după-amiază, 
tot prin tuș (min. 4) de un 
alt luptător maghiar, Y F6- 
dbsy. Nicolae Neguț (cat. 90 
kg) a obținut, de asemenea, 
victorii categorice, întretîn- 
du-1 detașat la puncte (10—0) 
pe S. Bedvarec (Polonia) și 
fixîndu-1 cu umerii pe saltea

sala de sport 
din localitate, 
confruntările in- 
de lupte greco- 

„CUPA E- 
trei sportivi 

obținut succese

Dan Cristea învingător
în „Cupa Valea lui Carp"

(min. 6) pe J. Major (Iugo
slavia). Cel de-al treilea lup
tător român care a concurat 
excelent 
zile este 
(cat. 100 
prin tuș 
jinschi (Ungaria) și la punc
te pe S. Petrov (Bulgaria), în 
fața căruia Martinescu pier
duse Ia „europenele" din a- 
nul trecut, luîndu-și astfel 
revanșa. Iată și celelalte re
zultate 
mâni 
ediției: 
Stoiciu
(U.R.S.S.)’; cai. 57 kg—I. Păun 
p.p. B. Songy (Ungaria)î 
cat. 74 kg — Șt. Șerban e- 
gal V. Korvat 
p.t. (min. 8) S. 
slovacia); cat.
Bender p. p.
(U.R.S.S.) și p.p. K. Hartman 
(R.D. Germană); cat. z+ 100 
kg — R. Codreanu p.p. T. 
Revnyai (Ungaria). Duminică 
se vor desfășura finalele.

în primele două 
Nicolae Martinescu 
kg). El l-a învins 

(min. 4) pe K. Ru-

ale luptătorilor ro- 
pînă la închiderea 

cat. 52 kg — Gh.
p. p. V. Baran ik

(U.R.S.S.); și 
Maka (Ceho- 
82 kg — I. 
A. Antonov

PLOUĂ
LA NISA...

După »e și în precedentele 
Zile timpul se arătase .adese
ori neprielnic pe Coasta de 
Azur, ieri a plouat de dimi
neața pînă seara, astfel că te
renurile Tenis-Chibului din 
Nisa au devenit impracticabilei 
întreg programul turneului 
internațional de tenis a tre-i 
buit să fie decalat cu o zi.' 
Sint aminate amîndouă semi-» 
finalele de simplu masculini 
în care se întîlnesc în meci-- 
vedetă Ilie Năstase (România) 
cu Manuel Orantes (Spania),1 
iar pe partea Cealaltă a taJ 
bloului tenismenii cehoslovaci 
Jan Kodes și Frantisek Pala! 
Nu s-a jucat nici ■ doua seJ 
mifinală de dublu, între cu
plurile Kodes-Kukal (Cehoslo
vacia) și Barthes - Jauffreî 
(Franța), care trebuie să de
semneze pe viitorii adversari; 
din finală, ai perechii române 
Năstase - Țiriac. Toate aceste 
întîlniri urmează să se desfă- 
șoare astăzi.

SXNAIA 3, (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). — Tradi
ționala competiție pentru „Cu
pa Valea lui Carp", organizată 
de comisia de schi a C.J.E.F.Ș. 
Prahova, a început ieri pe pîrti- 
ile muntelui Furnica. Zăpada 
proaspăt căzută a îngreuiat con
dițiile de concurs, iar straturile 
de gheață, foarte dense la alti
tudinea sub 1.500 m și peste

FAVORIȚII
N-AU REZISTAT

BRAȘOV, 3 (prin 
la trimisul nostru), 

capriciilor vremii 
schimbătoare,

POIANA 
telefon, de 
Subordonați 
(ceață, zăpadă 
vint) peste 120 de juniori s-au 
aliniat la startul naționalelor. 
Pîrtia aleasă, deși scurtă, a 
constituit un criteriu de difi
cultate foarte selectiv, mai a- 
les pentru juniorii mari su
puși _la eforturile a două man- 

pină la 
(Dinamo) 
său mare 
de com- 
apatic și 
pasiunile 

La cele-

șe. Titlul a revenit 
urmă lui Petre Soiu 
care odată cu primul 
succes, se eliberează 
plexul Bogdan, ieri 
destul de depărtat de 
care-1 caracterizau, 
lalte categorii, juniori mici și 
fete, reale surprize plăcute, re
alizate de brașoveanul Gh. 
Ion care consfințește prin efica
citate alunecarea sa corectă., fe
lină și estetică, Eva Mezei (Ba
ia Mare), care prin cursivitate 
a depășit pe mult mai cunos
cutele sale adversare Degeratu, 
Miller, Simion. Și, în sfîrșit. 
Ioana Birsan mai tehnică și 
mai decisă ca niciodată a cîș- 
tigat la junioare mari, dar nu 
cu autoritatea la care ii dau 
dreptul talentul și calitățile. 
REZULTATE TEHNICE : sla
lom uriaș, 1000 m, 35 porți, ju
niori mici : 1. Gh. Ion (Dinamo) 
64,0, 2. F. Adăscăliței (Steagul 
roșu) 64,2, 3. N. Szabo (Dina
mo) 64.5 ; junioare mici : 1. Eva 
Mezei (C.S.O. Baia Mare) 52,0,
2. Nuti Degeratu (Se. sp. Pre
deal) 52,1, 3. D. Miller (Șc. sp. 
Petroșani) 52,3 ; juniori mari : 
1. P. Soiu (Dinamo) 113,8. 2. I. 
Troch (Dinamo) 114,9.
Burchi (Șc. sp. Sinaia) 115,9 ; 
junioare mari : 1. Ioana Birsan 
(Viitorul Brașov) 76,3, 2. Brigi- 
te Zeifel (Șc. sp. Reșița) 76,5,
3. Maria Roșculeț (Șc. sp. Pre
deal) 77,0.

1 800 m, au silit pe organiza
tori să aleagă ca loc de în
trecere „Carpul mic". Aici s-au 
marcat cele două manșe a cîte 
44 de porți, în care s-au între
cut cei 16 concurenți prezenți 
la start. Un număr mic, dar 
care a cuprins pe toți frun
tașii schiului nostru alpin, pre
ocupați de pregătirea pentru 
concursul internațional de săp- 
tămîna viitoare. Lupta pentru 
victorie a fost foarte strînsă, 
dar, din păcate, n-am putut-o 
urmări pe întregul traseu în 
manșa a Il-a din cauza ceții. 
Dan Cristea a luat un mic 
avantaj încă din prima manșă 
în care a fost eliminat numai 
Dorin Munteanu. In a doua 
coborîre, a fost rîndul lui Ma
rin Focșeneanu să iasă din 
concurs. C. Văideanu, care a 
atacat fără rezerve, a obținut 
în manșa a Il-a cel mal bun 
timp, dar numai cu o zecime 
de secundă superior celui al 
lui Cristea. Virgil Brenci, de la 
care așteptam o comportare 
foarte bună și în manșa a Il-a, 
a greșit în ultima parte a tra
seului. trebuind să se mulțu
mească cu locul III. Iată cla
samentul slalomului special : 1. 
Dan Cristea (Dinamo) 33.8 + 
33.3=67,1, 2. C. Văideanu (ASA) 
34,5+33,2=67,7, 3. Virgil Brenci 
(Ă.S.A.) 33,9 +34,2=68,1. 4. Gh. 
Vulpe (Dinamo) 34,6 + 34,4=69,0, 
5. P. Ivănescu (Dinamo) 1 
36,3=71,0, 6. V. Crețoi ( 
tehnica 36,2+38,7=74,9.

Duminică, pe Valea lui I 
se dispută slalomul uriaș.

34,7+ 
(Poli-

Carp,

Gh. EPURAN

3. M.

M. BÎRA

CUPA VOINȚA" LA HANDBAL MASCULIN
Ieri după-amiază Întrece

rile din cadrul turneului in
ternațional de handbal mas
culin, dotat cu „Cupa Voința", 
au continuat cu următoarele 
jocuri :

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — VOINȚA 16 — 10 
(10—4). Studenții au obținut 
o victorie categorică și de loc 
surprinzătoare, ținînd cont de 
forma slabă manifestată de 
jucătorii Voinței. De la învin
gători o excelentă impresie 
ne-au lăsat Cosma, Bădău, 
Schuman și portarul Banciu. 
Iată principalii realizatori : 
Cosma (5) — „U", respectiv

Nițescu (4). Au condus, foarte 
bine Gh. Nenciu și M. Marin.

S. C. BACĂU — DINAMO 
PANCEVO 10—10 (4—5).
Băcăuanii n-au reușit să-și 
găsească cadența decît în re
priza secundă, cind au atacat 
mai viguros și au luat con
ducerea, dar cîteva goluri 
primite .prea ușor de ei au 
făcut ca in final tabela de 
marcaj să indice un echitabil, 
totuși, rezultat de egalitate. 
Principalii realizatori : Krstiel 
(5) — Pancevo, Cervenca (3) 
— S. C. Bacău. Au condus 
excelent I. Tonescu șl G. Po
pescu. (a. h.)

ANCA GLIIRGESCU 2:55,1 LA 200 m BRAS
(Urmare din pag.. 1)

re. Pe a treia lungime, Hem
pel a atacat viguros, ajun- 
gîndurși colegul de antrena
ment la 150 m. în final a a- 
tacat și Teodorescu; pica tîr- 
ziu înșă, deoarece dinamo- 
viștii acumulaseră un avan
taj serios. Cu forțe mai 
proaspete. Hempel a ajuns 
primul la sosire in 2:35,6, ci
fră ce constituie pentru el un 
nou record personal.

Foarte interesantă a fost și 
proba de ștafetă 4x100 m li
ber bărbați, în care trei e- 
chipe au coborît sub 4 minu
te. Olimpia Reșița, cu Aimer

lui Mi-

200 m
(Mure-

(57,0) in primul schimb, ia 
condus 300 de metri,, dar Di
namo București a învins în 
final datorită, cursei 
clăuș.

Rezultate tehnice: 
liber (b): D. NAGHI
șui) 2:07,7, A. Vițelariu (Din.) 
2:08,5 (r. p.). L. Copcealău 
(Din.) 2:09,6; 200 m liber (f): 
CRISTINA BALABAN (Din.) 
2:23,7, Liliana Dan (Din.) 
2:28,5; 4x200 m liber (b): 
DINAMO 8:36.2. Steaua 8:13,6 
(Adam în primul schimb 
2:07,4); 200 m bras (b) E. 
HEMPEL (Din.) 2:35,6 (r. p.), 
P. Teodorescu (Steaua) 2:37,8, 
A. Șoptereanu (Din.) 2:38,3,

O. Resler (Steaua) 2:41,6; 200 
m bras (f): ANCA GEOR
GESCU ((Din.) 2:55,1 — re
cord de senioare și junioare, 
Liliana Burlacu (Din.) 3:00,7, 
Rodica F*etruică ($c. Sp. Reș.) 
3:01,0; 400 m mixt (b): D. 
WETTERNECK (Șc. Sp. Re
șița.) 5:17,6, E. Manolescu (Șc. 
Sp. 2) 5:20,8; 400 m mixt (f): 
EUGENIA CRISTESCU (Din.) 
5:53,1, Anca Mihăescu (Din.) 
5:57.2: 4x100 m liber (b): 
DINAMO 3:52X7, Olimpia Re
șița 3:54,5, Steaua 3:55,0.

Ultimele întreceri se des
fășoară astăzi, de la ora 10 
și ora 17, la bazinul „23 Au
gust".

HOCHEIȘTII SOVIETICI
PENTRU A 11-a OARĂ
CAMPIONI Al LUMII
Aseară, la Geneva, U. R.S.S. ■> Suedia 6*3

în ultima etapă a campio
natului mondial de hochei 
(grupa A) au fost programate 
meciurile decisive, atît pentru 
desemnarea echipei campioane, 
cit și pentru lămurirea situa
ției la periferia clasamentului. 
Formația S.U.A. a întrecut vi
neri noaptea selecționata R. F. 
a Germanie} cu scorul de 5—1 
i(l—0. 4—0, 0—1). Hocheiștii
americani, care aveau nevoie 
de o victorie la 5 goluri dife
rență (in primul meci echipa 
vest-germană cîștigase cu 7—2) 
erau salvați după două repri-. 
ze. în ultima însă, ei au pri
mit un gol care i-a trimis în 
grupa B, sportivii vegt-germani 
evitind retrogradarea datorită 
unui golaveraj superior (8—7) 
în cele două meciuri directe.

Ieri după-amiază, 
tativa 
cheiat turul de forță de la 
Geneva (5 victorii în tot atî- 
tea partide) cu un nou succes : 
4—2 (2—1, 1—1, 1—0) în fața 
Finlandei. Au marcat: Nedo- 
mansky (2). Stasny și Hlinka 
de la învingători, respectiv

reprezen-
Cehoslovacieț și-a în-

Murto și Linnonma de La în
vinși. în urma acestui rezultat, 
echipa cehoslovacă își adjude
case titlul de campioană eu
ropeană (rezultatele formației 
S.U.A. nu contează In clasa
mentul continental). întrucît la 
egalitate de puncte (13) cu 
echipa U.R.S.S., ea are o vic
torie si un rezultat egal In 
jocurile cu sportivii sovietici.

La ora închiderii ediției am 
primit El rezultatul ultimului 
joc. Formația Uniunii Sovietice 
a întrecut Suedia cu 6—3 (2—1, 
0—2, 4—0) cucerind astfel pen
tru a 11-a oară titlul de camJ 
pioană mondială.

CLASAMENT FINAL»
10 8 11 77—24 17 
10 7 1 2 44—20 ÎS 
10 5 1 4 20—33 11 
10 4 1 5 31—42 9 
10 2 0 8 22—62 4 
10 2 0 8 31—53 4

1. U.R.S.S.
2. cehoslovacia
3. Suedia
4. Finlanda
5. R.F.G.
6. S.U.A.

Canadienii vor juca
in grupa B?

Baschetbalistele de la Rapid, învingătoare
la scor

In cadrul eta
pei a XXIV-a a 
diviziei feminine 
A la baschet, ieri 
s-au întîlnit, 
sala Giulești, 
chipele Rapid și 
Voința Brașov. 
După un început 
relativ echilibrat 
(min. 6: 10—7 pen
tru Rapid), bucu- 
reștencele s-au 
distanțat datorită 
superiorității teh
nice și unui joc 
tactic mai 
cîștigînd cu 
50 (39 — 21).
plus, ele au 
nifestat o aprecia
bilă precizie în 
aruncările la coș 
de la distanță și 
semidistanță. Ad
versarele au lup
tat cu deosebită 
vigoare, dar au 
comis multe gre
șeli personale fără 
rost, ceea ce a 
determinat elimi
narea unor jucătoare 
bază (Nedelea încă din 
ma repriză) și, implicit,

în 
e-

clar,

GENEVA, 3 (Agerpres). —* 
Convorbirile dintre reprezen
tanții LIHG și ai Asocia
ției canadiene de hochei a- 
mator, cu privire la reveni
rea echipelor canadiene în 
activitatea internațională, nu 
au dus încă la o soluție care 
să clarifice această spinoasă 
problemă. Președintele Aso
ciației canadiene, Earl Daw
son, a ’ ’ 
au fost 
juns la 
Npi am 
de vedere, arătind că un 
campionat ,.opcn“ cu amatori 
și profesioniști ar putea a- 
duce foloase hocheiului inter
național. Liga internațională 
ne-a propus în schimb să 

o echipă dc atna- 
să joace eventual 

B a campionatului 
De asemenea, s-a

„Discuțiiledeclarat :
utile, dar nu am a- 
rezultate

expus punctul nostru, 
vedere, arătind că 

i«

concrete.

Rapidista Gabriela Nicola încearcă 
o

prl- 
scă-

nouă aruncare la coș 
Foto :
dorea
bitrat

T. MACARSCHI 
potențialului. Au
P. Marin și M. Vodă.
Adrian VASILESCU

ar-

venim cu 
(ori care 
în grupa 
mondial, 
emis ideea organizării unor
întîlniri intre echipele cana
diene de club și cele euro
pene".

După cum se știe, Canada 
s-a retras din C.M. in anul 
1970 in semn de protest față 
dc hotârirea C.I.O. care in
terzicea oricărei echipe să in- 
tilnească o formație care cu
prindea și jucători profesio
niști. Canada a refuzat și 
propunerea LIHG de a 
participa la campionatul mon
dial cu o echipă de amatori, 
avînd însă dreptul ca în me
ciurile internaționale amicale 
să folosească „echipa mixtă", 
propusă de forul canadian.
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TURNEUL DE LUPTE

DIN U.R.S.S.
MINSK. 3 (prin telefon), în

trecerile tradiționalului concurs de 
lupte greco-romane Memorialul Po- 
dubiiîi au continuat sîmbătă la 
Palatul sporturilor din localita
te. Pînă la închiderea ediției, doi 
dintre cei cinci luptători români 
participanți la competiție aveau 
șansa de a cuceri locul trei la 
categoriile lor: Ion Gibu (cat. 
48 kg) și Victor Dolipschi (cat. 
-1-100 kg). Ceilalți, I. Baciu (cat. 
57 kg). E. Hupcă (cat. 63 kg) și 
M. Vlad (cat. 74 kg) au ieșit din 
cursa pentru locurile fruntașe. 
Duminică seara — finalele.
INDIA — CEYLON 1-0 

ÎN „CUPA DAVIS"
La Colombo a. început întîlni- 

rea de tenis dintre reprezentati
vele Ceylonului și țndiei contînd 
pentru „Cupa Davis“. Gurav Misra 
l-a învins cu 6—2, 13—11, 6—2 pe 
Kumara și India conduce cu 1—0.

SANTANA REVINE ! G. WINDEATT 8 :28,6 PE 
800 M LIBER — NOU 

RECORD MONDIAL
Intr-un concurs de înot desfășu

rat la Sydney, tînărul australian 
Graham Windeatt a parcurs dis
tanța de 800 m liber In 8:28,6 — 
nou record mondial. Vechiul re
cord aparținea americanului Milce 
Burton cu 8:23,8.

T.n turneul internațional de te
nis de la Durban (Republica 
Sud-Africană), veteranul spaniol 
Manuel Santana a reușit un re
zultat surprinzător, calificîndu-se 
pentru finala probei de simplu. 
El l-a învins pe sud-africanul 
R. Moore cu 6—3, 5—7, 6—3, 6—2. 
Viitorul adversar al lui Santana 
este Bob Hewitt (R.S.A.), care-1 
eliminase pe danezul Jan Lesehly.

GUNNAR LARSSON ACUZAT DE PROFESIONISM
Cu prilejul campionatelor națio

nale de înot in bazin acoperit 
ale S.U.A. desfășurate la Ames 
(towa), cunoscutul înotător sue
dez Gunnar Larsson, recordman 
mondial, care studiază de doi ani 
la Universitatea din Long Beach 
a fost descalificat și oprit de or
ganizatori să concureze, fiind a- 
cuzat de profesionism. Solicitat să 
dea o explicație la această acu

zare, antrenorul său. Don C-am- 
brll, a afirmat că Larsson pri
mește regulat o bursă din part.:a 
Universității, și o sumă de 80 de 
dolari lunar, din partea familiei 
sale sau a clubului de înot din 
Malmoe. Pînă la elucidarea cazu
lui, Larsson nu va mai putea par
ticipa la nici o competiție oficială 
în S.U.A.
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