
DELEGAȚIA' P C. I CONDUSĂDE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUS-A ÎNAPOIAT IN CAPITALĂ
r Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, care a 
participat la lucrările celui 
de-al 24-lea Congres al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, s-a înapoiat vineri 
seara în Capitală.

Din delegație au făcut par
te tovarășii : Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Leon- 
te Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

EVOCĂRI (3)

■ SEMICENTENARUL
1 NOILOR DESTINE

Primele manifestări 
ale forței și unității

* ‘ ’ i ‘. r ‘

mișcării sportive muncitorești
Conferința pe țara a grupărilor r,Prietenii Naturii"

La 21 martie 1921 a avut loc, 
„din inițiativa elementelor re
voluționare din Partidul Socia
list", prima ședință a Asocia
ției sportive „PRIETENII NA
TURII", desfășurată ulterior 
grevei generale. Cu acest pri
lej au fost puse bazele unei 
maj bune organizări a activi
tății, pentru cuprinderea unui 
număr sporit de membri, în 
vederea înființării de noi „sec
țiuni", în cît mai multe orașe 
ale țării. Dar, ceea ce este și 
mai important, activitatea spe
cifică, sportivă, s-a „îmbinat 
cu lupta pentru făurirea par
tidului revoluționar al clasei 
muncitoare și pentru crearea 
organizației revoluționare de 
tineret, de care a fost strîns 
legată activitatea acestei orga

VASILE TEODOR [Dinamo]
A CUCERIT LA iARE LUPTĂ 
„CUPA STEAUA» LA CICLISM

Final entuziasmant în „Cu
pa Steaua" ! Realmente, ieri 
am asistat la una dintre cele 
mai frumoase curse ale ci
clismului nostru. Etapa a 
III-a — ultima — a „Cupei 
Steaua", desfășurată pe ruta 
București—Ploiești (varianta 
Buftea) — București a fost 
o permanentă furtună, o sui
tă de atacuri furibunde, o 
încercare continuă de destră
mare a grupului masiv. Plu
tonul s-a răsfirat și s-a re
unit de cîteva ori sub pre
singul „furioșilor", evadările 
s-au succedat cu repeziciune.

în final, o evadare decisi
vă, realizată la km 92. Cinci 
rutieri (Vasile Teodor, Nem- 
țeanu, Șt. Suciu, Virgil și Su- 
ditu) s-au desprins, grație u- 
nui rulaj într-un tempo in
fernal (50 km/h !), lăsînd ne Hristache NAUM

Primii trei clasați in „Cupa Steaua" — de la stingă la dreap
ta : S. Suditu (locul III), V. Teodor (locu' I), 

M. Virgil (locul II)
Fotoi N. DRAGOȘ

putincios un pluton aproape 
secătuit de forțe în lupta ti
tanică de pînă atunci. Sprin
tul și l-au disputat „cei 5“. 
Vasile Teodor, un veritabil 
vulpoi al plutonului, a găsit 
exact momentul cînd să de
clanșeze atacul. La capătul 
unui sprint electrizant, a ob
ținut locul I în etapă, „Cupa 
Steaua" și — prin acestea — 
primul succes din acest se
zon competițional. O primă 
concluzie : ciclismul nostru 
merge evident pe un drum 
ascendent.

Rezultate tehnice : etapa a 
III-a, București — Ploiești 
(varianta Buftea) — Ploiești, 
120 km (59 de concurenți) — 
1. VASILE TEODOR (DINA-

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, secretarul general 
al partidului, .ceilalți membri 
ai delegației au fost salutați 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Petre 
Lu'pu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mi
hai Marinescu, Ion Pățan, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești.

nizații (n.n. „Prietenii Natu
rii") în întreaga perioadă a e- 
xistenței sale". *).

Cu ocazia Congresului de 
constituire a Partidului Co
munist din România, s-a subli
niat importanța acțiunilor cul
tural-sportive, ca și necesita
tea activizării inițiativelor pe 
această linie.. Numeroase cadre 
de partid s-au deplasat ulte
rior în țară, înființînd, organi- 
zînd si conducînd noi secții 
ale asociației „PRIETENII NA
TURII". Dezvoltarea continuă 
a mișcării sportive muncito
rești, ca Și necesitatea condu
cerii centralizate și organizate 
a acesteia, în vederea unei cît 
mai bune coordonări și spriji
niri reciproce a acțiunilor în
treprinse, în condițiile accen-

MO) 2 h. 53:54 (medie orară: 
41,4 km); 2. Ștefan Suciu
(Dezrobirea Brașov); 3. Du
mitru Nemțeanu (C.S. Brăi
la); 4. Mircea Virgil (Meta
lul Plopeni); 5. Sorin Suditu 
(Olimpia) — aceiași timp; 6. 
Nicolae David (Mureșul Tg. 
Mureș) 2 h. 56:23; 7. A. Gydr- 
fi (Mureșul Tg. Mureș); 8.
Ion Miculan (Voința Ploiești); 
9. C. Ciocan (Dinamo) — a- 
celași timp.

Clasament general final: 1. 
VASILE TEODOR (DINAMO) 
7 h.40:49; 2. Mircea Virgil (Me
talul Plopeni) 7 h. 41.19; 3. 
Sorin Suditu (Olimpia) 7 h. 
41:53; 4. Ștefan Suciu (Dez
robirea Brașov) 7 h. 41:59; 5. 
Dumitru Nemțeanu (C. S. 
Brăila) 7 h. 42:14.

PESTE 200 DE TINERI LUPTĂTORI
* LA STARTUL FINALELOR

CLUJ, 9 (prin telefon). Peste 
200 de tineri luptători, reprezen
tând 27 de județe ale țării, s-au 
prezentat vineri dimineața in 
sala de sport a armatei din loca
litate începînd. confruntările fi
nale din cadrul campionatelor re
publicane individuale de greeo- 
romane. Printre finaliștii ediției 
a Il-a se află și cinci dintre cam
pionii de anul trecut : AI. Szabo 
(Crișul Oradea), P. Husaru (Di
namo București), L. Eizic 
(IPROFIL Rădăuți), A. Bucov

Erau prezenți V. S. Tiku- 
nov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, și membri 
ai ambasadei.

In întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid, 
pe aeroportul Băneasa au ve
nit un mare număr de oa
meni ai muncii din Capitală, 
care i-au salutat cu multă 
căldură. Miile de bucureșteni 
scandau „P. C. R. - P. C. R.“, 
„Ceaușescu-P.C.R.“. Secretarul 
general al partidului a răs
puns prietenește manifestări
lor entuziaste ale oamenilor 
muncii, a strîns mîna multor 
cetățeni. Un grup de pionieri 
a oferit 'tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți mem
bri ai delegației buchete de 
flori.

(Agerpres)

tuării măsurilor represive sau 
cel puțin opoziționiste ale ofi
cialității sportive burgheze, au 
condus la luarea de măsuri 
pentru crearea unei organiza
ții sportive unice a clasei 
muncitoare.

La 1 septembrie 1921 a in
trat în vigoare „Statutul orga
nizației cultural-sportive mun
citorești „Prietenii Naturii", 
prin care se preciza că aceas-- 
ta este o „asociație pentru e- 
ducație fizică a muncitorilor 
din România", formată din 
„toate grupările sportive mun
citorești care adoptă prezente
le statute și regulamente" și a 
cărei activitate „se poate în
tinde asupra întregii țări". A- 
sociația avea ca scop „ridica
rea fizicului a tot ce este 
muncitor (...), a încuraja orice 
început de sport atunci cînd 
fondurile asociației o vor per-

Dorin ȘTEFLEA

(0ontinuare in pag. a 2-a)

Sportivii italieni — la sosirea pe aeroportul Otopeni

Rugbyștii italieni la București
Gulielmo Geremia: „Am venit pregătiți să contracarăm plusul tehnic al românilor'

Rugbyștii italieni ce vor 
întîlni duminică reprezenta
tiva României au sosit ieri 
pe aeroportul Otopeni. Bine 
făcuți, bineînțeles bruneți (o 
singură excepție Vialetto), 
volubili, purtătorii tricourilor 
de culoarea cerului ușurea
ză mult sarcina ziaristului 
dornic de noutăți. Discuțiile 
pornesc imediat și informa
țiile vin una după alta... Na- 
zareno Palazzetti, consilier al 
federației italiene, cunoaște 
Bucureștiul din 1953, cînd, ca 
student al Universității din 
Roma, a fost la Festivalul 
mondial al tineretului... șap
te dintre cei veniți — Mi- 
chelon, Quaglio, Boccaletto, 
Valier, Bolesan, Finocchi, 
Cechin — au jucat anul tre
cut la Rovigo în meciul Ro
mânia — Italia... „azzurrii" 
au trei debutanți : Lazzarini 
— 20 ani, Cossara — 23 ani 
și Piras — 23 ani...

— Am auzit că nu aveți 
nici o speranță la București, 
spun grupului în care mă 
aflu.

Stupoare. Nici unul din cei 
prezenți nu este de acord cu 
afirmația : Cossara : „Nici 
vorbă, am venit să cîști- 
găm“ ! Boccaletto : „îi res-

(C.S. Pitești) și R. Codreanu (Va
gonul Arad).

Iată cîteva rezultate din prima 
zi : cat. 57 kg —I. Moldovan 
(Crișul Oradea) b. tuș E. Kardu 
(Jiul Petrila), N. Iliuță (Dunărea 
Galați) b.t. E. Novac (Steagul 
roșu Brașov) ; cat. 62 kg — M. 
Ciutan (Rapid Buc.) egal V. Țîru 
(A.S.A. Cluj) Al. Szabo (Crișul 
Oradea) b.p. T. Horvath (Vultu
rii Textila Lugoj). D. Vitan (CSM 
CluD b.t. C. Caraulani (Șc. sp. 
Constanța); cat. 68 kg — P. Hu-

PROLET Am DIN TOATE ȚĂRILE; UN1Ț1-VĂ Y

ANUL XXVI — Nr. 1227 (6661) 4 PAGINI 30 BANI Sîmbătă 10 qprili» 1971

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ în „Cupa Dinamo"

Mîine, printre 
alte partide inte
resante, etapa a 
XX-a a diviziei 
naționale A pro
gramează la Arad 
unul dintre meciu
rile importante ale 
acestui retur de 
campionat. Esle 
vorba de întâlnirea 
U.T.A. — Rapid, 
în care se vor 
confrunta două 
dintre pretenden
tele la titlul de 
campioană, lată o 
fază din jocul 
susținut de cele 
două echipe, în 
toamna trecută, la 
București, cînd Ra
pid a învins cu 
1—0.

Citiți în pagina a 3-a amă
nunte de la pregătirile echipe
lor și formațiile probabile.

La 21 aprilie, la Scliwering
R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA 

(echipe de tineret)
La 21 aprilie, la Schwering, 

reprezentativa de tineret a 
României va juca în com
pania echipei similare a R.D. 
Germane.

Această partidă amicală se 
înscrie în programul pentru 
pregătirea tinerilor fotbaliști 
români, în vederea meciului 
cu formația Cehoslovaciei, 
din cadrul campionatului eu
ropean de tineret.

F. C. HANSA ROSTOCK nSTIVITATE
VA SUSȚINE DOUĂ JOCURI 

IN ȚARA NOASTRĂ 
Echipa F.C.

care activează
diviziei A a R.D. Germane, va 
susține, in perioada 10—16 mai, 
două jocuri în țara noastră in 

.compania unor formații incă ne
desemnate.

Hansa Rostock, 
in campionatul

întîliiirea de rugby România — Halia se va desfășura 
duminică duaă-amiază pe stadionul Dinamo;

ora 14,45 : România—Italia
ora 16,30 : Dinamo—C.F.R. Timișoara (fotbal).

pect pe români, dar n-am 
venit să pierdem" ș.a.m.d.

în timp ce cei 20 de jucă
tori — Lazzarini, Baraldi, 
Patelli, Michelon, Luise III, 
Sagramora, Valier, Boccaletto, 
Saballini, Miele, Gerardo, Co- 
lombini, Cossara, Finocchi, 
Vialetto, Bolesan, Quaglio, 
Antonelli, Cecchin, Piras — 
admiră modernul aeroport, îl 
ascultăm pe Piero Sarteni, 
conducătorul delegației: „Am 
venit să jucăm și cînd joci 
se întâmplă adesea să ieși în
vingător. Partida este des
chisă oricărui rezultat". An
trenorul lotului, Gulielmo 
Geremia : „Cunosc valoarea 
românilor, le știu jocul. Am 
venit pregătiți să contraca
răm plusul tehnic cu un joc 
bine gîndit tactic, entuziast, 
deschis. Este calea ce ne poa
te duce spre un rezultat po

saru (Dinamo București) b.t. T. 
Murja (Olimpia Satu Mare), A. 
Popa (Sport Club Bacău) b.t. C. 
Pîrloc (Rapid București); cat. 74 
kg — I. Fiscuteanu (Viitorul 
București) b.t. E. Boieran (Jiul 
Pebrila), T. Ignătescu (Rapid 
București) b.p. I. Mandache (Alu
mina Slatina) și M. Tîmpescu 
(Sport Club Bacău) b.t. D. Bara 
(Minerul Bălan).

Nușa DEMIAN

REPREZENTATIVA OLIMPICĂ A ALBANIEI
SOSEȘTE LA BUCUREȘTI JO115 APRILIE

în vederea meciului cu echi
pa olimpică a României, pe care 
îl va susține duminică, 18 apri
lie, la București, reprezentativa 
similară a Albaniei și-a anunțat 
sosirea în Capitală pentru joi, 
15 aprilie.

Azi și mîine, pe arena Voința

DUBLA ÎNTÎLNIRE DE POPICE
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ

Azi și mîine, reprezentativele 
de popice ale României, femei 
și bărbați, vor susține o dublă 
partidă internațională amicală 
cu puternicele selecționate ale 
R.D. Germane. întîlnirea de pe 
arena Voința este cea de a 
15-a dintre echipele celor două 
țări și pînă acum balanța este 
favorabilă oaspeților, care au 

zitiv. Rețineți omogenitatea e- 
chipei datorită faptului că 10 
jucători fac parte din ace
lași club — Petrarca".

Programul în continuare ? 
Odihnă la Hotel ,.Union", un 
antrenament de 45 de mi
nute în cursul dimineții de 
sîmbătă și apoi meciul.

Modesta FERRARINI

Eduard Pană, în prim plan, căpitanul echipei dinamoviste, a marcat ieri 6 goluri
Foto : N. DRAGOȘ

Jocul va fi condus de o bri
gadă de arbitri austrieci, avîn- 
du-1 la centru pe Franz Vâhrer, 
iar la linie pe Johann Artner și 
Gerald Losert.

ciștigat de opt ori. Sportivii din 
R.D.G. au sosit joi seara în Ca
pitală și vor prezenta coneu- 
renți de certă valoare în ambe
le echipe.

în formația, română s-a făcut 
o modificare de ultim moment : 
Gh. Silvestru, care la ultimul 
trial n-a dat salisfacți., a fost 
înlocuit cu linărul Constantin 
Voicu, component al echipei 
naționale de juniori. Deci, din 
cele două sexteturi fac parte, în 
prezent. Elena Cernat, Elena 
Trandafir. Margareta Szemanyi, 
Valeria Dumitrescu (debutantă 
în echipa națională), Florica Ne- 
guțoiu. Crista Szocs (rezervă — 
lise Schmidt), I. Băiaș, C. Voi- 
cu, C. Vînătoru, I. Tismănaru, 
I Micoroiu, P. Purje (rezervă 
— L. Martina). Antrenori : Al. 
Andrei (la fete) și F. Popescu 
(la băieți).

Reuniunile au loc după urmă
torul program : simbătă, de la 
ora 14, meciul pe echipe ; dumi
nică, de la ora 7, turneul indivi
dual. Arbitrul neutru al întîlnirii 
este Laszlo Toth (Ungaria).SCOR RECORDIN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Penultima etapă a campio
natului cat. A a prilejuit un 
autentic record pentru ho
cheiul nostru : 31—2 cel mai 
mare scor înregistrat vreoda
tă în confruntările echipelor 
primului eșalon național !

DINAMO — AVÎNTUL 
GHEORGHIENI 31—2 (4—2, 
12—0, 15—0). După primele 
20 de minute în care cei 
doar 7 jucători din Gheor- 
ghieni (ceilalți au plecat a- 
casă pentru examene) s-au 
străduit să reziste cît mai o- 
norabil presiunii dinamovis- 
te, în următoarele 40 aceștia 
s-au „stins", pur și simplu, 
și golurile au căzut ea o 
ploaie de vară ! Au înscris : 
Pană 6, Mihăilescu și Bol- 
descu 4, Gh. Huțanu, Moiș, 
Costea 3, V. Huțanu, Turea- 
nu, Bandaș 2, Păduraru, Fi. 
Sgîncă 1 pentru Dinamo, Le- 
nart și Szocs pentru Avîntul. 
Arbitri: C. Ștefănescu și O. 
Barbu.

I.P.G.G. — AGRONOMIA 
CLUJ 5—3 (1—0, 2—2, 2—1). 
Lipsiți de aportul lui Texe

la tir

V. ATANASIU (Steaua) 
ClSTIGĂTOR

LA PISTOL VITEZĂ 
CU 594 p

Ieri, în întrecerile con
cursului cu caracter republi
can „Cupa Dinamo", organi
zat în condiții excelente, s-a 
disputat cea mai spectacu
loasă probă de tir, pistolul 
viteză, la care au concurat 
toți fruntașii genului. Victo
ria a revenit reprezentantu
lui clubului Steaua, Virgil A- 
tanasiu cu uh rezultat toarte 
bun, 594 p. Locurile urmă
toare au fost ocupate, după 
baraj, de către dinamoviștii 
I. Tripșa și Dan Iuga cu cite 
590 p. O revelație a întrece
rii a fost juniorul I. Corne- 
liu (Steaua) care cu 589 p a 
ocupat locul IV. Proba de 
armă liberă calibru redus 
60 f. poz. culcat a fost ciș- 
tigată de dinamovistul Ma
rin Ferecatu, care a totalizat 
un punctaj bun, 594. în con
tinuare, la această probă, 
s-au clasat C. Codreanu 
(C.P.M.B.) cu 593 p și T. 
Ciulu (Steaua) cu 591 p.

La juniori au terminat vic
torioși I. Stanciu (Steaua) la 
pistol sport 60 f. cu 55.4 p, 
S. Lupașcu (I.E.F.S.) 590 p și 
Marina Vasiliu (Dinamo) cu 
589 p la armă standard 60 f. 
poz. culcat.

LA C1NP1NA
în prezența tovarășului 

Marin Bîrjega, vicepreședinte 
al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport; 
a avut loc zilele trecute la 
Cîmpina o festivitate în ca
drul Căreia Asociației spor
tive Dinamo din localitate i 
s-a conferit Cupa C.N.E.F.S. 
pentru merite deosebite în 
activitatea sportivă și în ame
najarea de baze sportive (deși 
ființează de puțin timp, aso
ciația dispune de un ade
vărat complex: terenuri de 
fotbal, handbal, sectoare pen
tru atletism, poligon de tir).

De asemenea, au fost dis
tinși cu Diploma și insigna 
de onoare a C.N.E.F.S. A. 
Nagy, președintele asociației, 
și Grigore Marcu.

C. VÎRJOGHIE-coresp.

(sancționat disciplinar de 
conducerea echipei) studenții 
clujeni n-au mai putut opu
ne aceeași rezistență ca in 
meciul precedent. învingăto
rii au meritul de a fi luptat 
cu ardoare pentru cele 2 
puncte puse în joc, pe care 
le-au meritat cu prisosință. 
Din păcate, spre sfîrșit jocul 
a devenit prea dur — cluje
nii au excelat ! — arbitrii fi
ind obligați să dicteze în a- 
ceastă partidă penalizări de 
26 min, pentru Agronomia și 
6 min pentru I.P.G.G. Au 
condus Gh. Mureșeanu și M. 
Presneanu. Punctele au fost 
înscrise de : Bălăneanu, Gh. 
Vlad, Marian, Voinea și Malî- 
hin pentru bucureșteni, Imre 
II și Otvos pentru clujeni.

STEAUA-AVÎNTUL MIER
CUREA CIUC 6—2 (2—1,
1—1, 3—0). Au marcat : -Io
niță 2, G. Szabo, Biro, Gheor
ghiu, Calamar pentru Steaua, 
respectiv I. Szabo și Csiszer. 
Arbitri: Fi. Gubernu și C. 
Ștefănescu.

Astăzi este zi de odihnă.
Călin ANTONESCU
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Simpozionul național „Educația fizică, turismul ji sportul de masă in timpul liber al pionierilor și elevilor"

„0 ACIIUNI DE AMPLOAffi MENITA SA APROPIE

în plină vacanță de primă
vară, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Ministe
rul "învățămintului și Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport au inițiat un 
simpozion cu tema „Educația 
fizică, turismul și sportul de 
masă în timpul liber al pionie
rilor și școlarilor". Detalii des
pre această acțiune, organiza
tă pe plan național (ea va a- 
vea.. loc la, București, în zilele 
de 12 șl 13 aprilie) ni le-a o- 
ferit. prof. Florian Moraru, 
șeful Comisiei sport-turism a 
Conciliului Național al Or
ganizației Pionierilor?

„O primă'" observație, care 
ee impune; Simpozionul na
țional reprezintă prima acțiu
ne de acest fel organizată în 
țara noastră. Este o idee ge
neroasă prin care se caută 
modalități de a umple un spa
țiu Intre lecția de educație fi
zică- a -elevilor și pionierilor și 
activitatea lor de performan
tă”.

Cu referire la planul de des
fășurare a Simpozionului, prof. 
Moraru ne-a precizat :

„Inițial au fost contractate 
peste 309 de lucrări, care să 
susțină acțiunea. Am intrat 
în posesia a 200 dintre ele, 
dar pentru Simpozion n-au 
fost reținute decît 40. Cu alte 
cuvinte, Secretariatul științific

a făcut o selecție foarte severă. 
Lucrările vor fi dezbătute în 
cadrul a două secțiuni : 
sub 
zică 
ber 
alta
complex de educare”. Lucră
rile se vor desfășura conco
mitent, în ambele zile ale 
Simpozionului, exceptînd mo
mentele care vor puncta des
chiderea festivă șl prezentarea 
concluziilor."

Interlocutorul nostru a ținut 
să evidențieze valoarea unora 
dintre lucrări :

„Vor reține atenția, in mod 
deosebit, lucrările „Unele as
pecte ale funcției nervoase și 
motrice la elevii care activea
ză în cadrul echipelor repre
zentative școlare, comparativ 
cu elevii care participă nu
mai la orele de educație fi
zică” (dr. Al. Partheniu, prof, 
dr. A. Demeter, conf. univ. 
A. Hrișcă, ing. A. Gagea), 
„Corelația între interesul pio
nierilor și școlarilor pentru ac
tivități sportive și activitatea 
concretă din cadrul bugetului 
de timp liber" (prof. univ. C. 
Iovănescu, lect. Fr. Printz, lect. 
H. Schmitz, asist. R. Moțiu).

în cazul lucrărilor din sec
țiunea a II-a sînt așteptate cu 
interes lucrările „Turismul, ac
țiune îndrăgită de pionieri" 
(prof, Maria Ioniță), „Jocuri

una, 
denumirea „Educația fi- 
și sportul în timpul 11- 

al pionierilor și școlarilor”, 
cu tema „Turismul, factor

aplicative și activități combinate 
desfășurate în cadrul acțiunilor 
turistice pionierești" (prof. Dan 
Cocor), „Valorificarea funcției 
formative a activităților turisti
ce în procesul de învățămînt” 
(prof. Anton Aurel), „Clubul 
turistic, o nouă formă de an
trenare a pionierilor în practi
carea turismului" (prof. Tlbe- 
riu Beder).

Prof. Florian Moraru ne-a 
amintit apoi citeva elemente 
de... surpriză din cadrul Sim
pozionului național:

„în prima zi, la terminarea 
lucrărilor și a discuțiilor, par- 
tlcipanțll vor putea viziona o 
gală complexă de filme cu te
mă sportlv-turistlcă. Apoi in
tr-o „fereastră" a zilei a II-a, 
ei vor vizita expoziția cu tema 
„Expedițiile Cutezătorii”, care 
va cuprinde totodată cărți, afi
șe și materiale cu referire la 
activitatea sportiv-turistică”^

Precizind 
pozion vor 
cu munci 
viața școlii 
de pionieri, 
raru și-a < 
rea în reușita acestei impor
tante acțiuni, destinată să apro
pie și mai mult tinerele gene
rații de exercițiul fizic, să le 
facă să se bucure de foloasele 
lui.

în final că la Sim- 
fi prezenți factori 
de răspundere în 
și a organizațiilor 

, prof. Florian Mo- 
exprimat convinge-

Tiberiu STAMA

NOU LA STARTMOTOCROSIȘTII DIN
ALTE DOUĂ GALE FINALE ASTĂ SEARĂDuminică începe la Bucu

rești un nou campionat de 
motocros. Etapa inaugurală a 
competiției se va desfășura 
pe traseul de la Pantelimon, 
în organizarea F.R.M. și a 
clubului sportiv Metalul. în 
program figurează probe pen
tru seniori, juniori și posesorii 
de motorete românești Car- 
pați și Mobra, cu condiția 
ca aceștia din urmă să fie 
membri ai unei secții de moto 
și legitimați la federația de 
specialitate.

Dacă la întrecerile »enlo- 
rilor ți juniorilor ți-au anun
țat participarea un număr co
respunzător de concurențl, 
în schimb Ia proba motorete
lor s-au înscris doar cîțlva 
reprezentanți ai asociațiilor, 
fapt care pune sub semnul 
întrebării desfășurarea aces
tei curse. înscrierile rămîn 
însă deschise și în ziua con
cursului. Primul start se va 
da Ia ora 10.

Semifinalele zonelor de box 
de la Timișoara și Tr. Severin 
•-au consumat joi seara. Din 
cauza orei tîrzil nu am putut 
comunica rezultatele în totali
tate, ceea ce facem însă in 
ziarul de azi, anunțînd, totoda
tă, programul finalelor ce «e

TR. SEVERIN (prin telefon 
de la corespondentul nostru). — 
în reuniunea de joi seara, în 
ultimele partide, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
N. Manea (Muscelul) înv. dese. 
III I. Stoian (Electroputere), 
Rușit Orhan (Voința Tg. Jhi)

^dnatatiei
PE 200

REȘIȚA, 9 (prin telefon). In lo
calitate a început concursul na
tional de primăvară, rezervat 
înotătorilor Juniori (15—16 ani) 
șl copiilor din categoria A (13 
—14). Primele finale au fost do
minate de rezultatul Iul Dlet- 
inar Wetterneck pe distanta de 
200 m mixt, probă pe care o 
pregătește pentru campionatele 
europene din acest an. Aflat în 
formă excelentă, tînărul reșițean 
a parcurs cele 8 lungimi în 2 : 20.0, 
a doua performanță româ
nească din toate timpurile. Cele
lalte Întreceri au fost dominate 
categoric de sportivii din locali
tate și de cel ai clubului Dina
mo București, învingători în ma
joritatea probelor. Rezultate 
tehniee :

JUNIORI. 100 m liber (b) : AL. 
GHERBAN (Șe. Sp. Reș.) 58,9. 
Gh .Lupu (Școlarul) 59.8. S. Cră
ciun (Șc. Sp. 1) 60,8 ; 100 m li
ber (f) : ADRIANA PUPAZAN

D. WETTERNECK 2:20,0

m MIXT LA REȘIȚA I

LA ÎNCHEIEREA

PRIMELE RECORDURI REPUBLICANE ALE COPIILOR

CELUI MAI REUȘIT SEZON PT TEREN ACOPERIT

Concursul în aer liber or
ganizat în Capitală, de Viito
rul, a prilejuit unora dintre 
competitori posibilitatea în
registrării de recorduri repu
blicane. Multe dintre acestea 
deschid listele de recorduri 
ale țării pentru noile cate-

gorii de vîrstă : copii I (bă
ieți născuți in 1958—59 ; fete
1959— 60) și copii II (băieți
1960— 61 ; fete 1961—62). Iată 
numele acestor performeri : 
Gr. Efta 4,67 m la lungime 
BI, Adriana Smărăndoiu 9,3 
s la 60 m FI, Gr. Efta 8,4 s 
la 60 m BI, Fi. Iacob 4,01 
m la lungime BII, Lucia 
Bîrlea 3,47 m la lungime F II, 
FI. Manea 1,10 m la înălțime 
B II, Cr. Căpățînă 53,7 s la 
300 m B II, L. Bîrlea 8,5 s la 
50 m FII, I. Lăzărescu 8,2 s 
Ia 50 m BII, FI. Bordeianu 
55,0 s la 300 m FI, D. Dră- 
guțu 11:46,0 la 2 km marș 
B II, C. Durlă 11:41,4 la 2 km 
marș B I, Al. Ioan 1:34,5 la 
600 m BII, Virginia Silași 
16,0 la 100 mg junioare II.

• Un nou record a fost 
înregistrat în proba de 3 km 
marș de către Virgil Popa 
(Viitorul) cu 13:38,0 — ju
niori cat. II. La Snagov, pe 
aceeași distanță Iulian Căli- 
neață (Dinamo), junior III, a 
obținut un promițător 14:46,2.

(Dlnamo) 68,1 ț 1M m bru (b) t 
G. POPOVICI (Dinamo) 1:15,6 
(r. p.), V. Mollco (Steaua) 1116,5 
(r. p.), V. Boboc (Rapid) 1 :16,6 
(r. p.) ; 100 m bra» (f) RO-
DICA PBTRUICA (Șc. Sp. Reș.) 
1:21,9 (r. p.), Gabriela Constan
tin (Șc.
mixt 
(Șc. 
Gh.
m : 
mo) 
Sp. Reș.) 2 : 48,1 ; 4x100 
(b) : DINAMO 4 : 43,8, 
4 : 48 3 ; 4x400 m mixt 
— 'REȘIȚA 5 : 06.3 :

m liber 
(Petrolul)

(Șc. Sp. Sibiu) 64.4, 
lendl (Șc. Sp. Reș.) 64,4 ; 100 m 
liber (f) : EUGENIA CRTSTESCU 
(Din.) 67.6 (r. p.). Julleta Miro- 
su (Șc. sp. Reș.) 67,9. Lavinia 
Donla (Șe. Sp. Reș.) 69,2 ; 100 m 
bras (b) : D. ALDEA (Petrolul) 
1 :20,2. V. Cela (Șc. Sp. Reș.)
1 : 21,4 ; 100 m bras (f) : LILIA
NA BANCU (Școlarul) 1 :25,2, 
Adelina Hldoș (Din.) 1 : 25,8, Dom- 
nica Dumitru 
200 m mixt 
SKI (Șc. Sp. 
răni (Șc. Sp. 
m mixt (f) :
2 : 44,8, J. Mirosu
m mixt (b) : Z-._ _ __
4 :54,8. Șc. Sp. 9 4 :55,2 ; 4x100 
m mixt (f) : ȘC. SP. REȘIȚA
5 : 26.5.

A. RUDEANU-coresp.

Sp. 2) 1 :27,1 ;
(b) : D. ----------

Sp. Reș.) I
Lupu 2 : 23,9 ;
ANCA MIHAESCU

2 : 44,9. Dagmar Hluzin (Șc. 
in mixt 
Școlarul

4 : .
SP.

copii. îoo 
POPOVICI 
Roth

200 m
WETTERNECK 

2:20,0 (r. p.),
; 200 m mixt

(Dlna-

(Prahova) 1 : 27,2. 
(b) : Z. ZVOLEN- 
2) 2 : 37,1, A. Ba- 
Reș.) 2 : 39,6 ; 200 
EUG. CRISTESCU

2 : 44,9 : 4x100 
ȘC. SP. REȘIȚA

Rubricâ redactată de 
Romeo VILARA

ELECTRONICA A TRECUT IN FRUNTE
CLUJ, 9 (prin telefon). In 

runda a treia a campionatu
lui național de șah pe echipe,

aterizdr/i în nisip a recordmanului țării la triplu, Carol Corbu
Foto : DRAGOȘ NEAGU

O spectaculoasă imagine a
I

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ 
AL SĂRITORILOR

Sala Floreasca găzduiește, 
azi și mîine, întrecerile Con
cursului republican de primă
vară la sărituri tn apă. Din
tre participanți, remarcăm pe 
Ion Ganea, Melania Decusea- 
ră, Ion Ilieș, Sorana Prelip- 
ceanu, Ecaterina Dumitriu, 
considerați principali favoriți 
ai disputelor, primele din se
ria marilor competiții ale se
zonului de primăvară.

Programul concursului re
publican prevede desfășurarea 
săriturilor de la trambulina 
de 1 m (azi. de la ora 12 cele 
impuse, de la ora 17 „liberele") 
și de Ia trambulina de 3 m 
(mîine, de la ora 12 „impu
sele", de la ora 17 „liberele").

După mai multe luni de acti
vitate ‘cowpetlțibnală. s-a înche
iat, nu de mult, sezonul de con
cursuri pe teren acoperit, unul 
dintre cele mai pline în reali
zări, al cărui bilanț genera! îl 
situează cu mult peste nivelul 
celor precedente. După părerea 
noastră cea mal importantă re
alizare este că forurile sportive, 
la diferite nivele, atleții și an
trenorii în totalitatea lor au a- 
cordat acestei activități pe teren 
acoperit importanța cuvenită, 
atît SUb hsii^t" organizatoric, 
cît și. în ceea ce . privește pro
cesul de instruire a sportivilor, 
concursurile de sală fiind apre
ciate ca atare în ansamblul 
activității dintr-un an.

în .aceste luni au fost ame
najate noi săli de atletism în 
diferite- localități, ■ între care cea 
de la,. F.pfiș^ni e^tg o adevărată 
bijuterie ; au fost organizate 
zeci și zeci de concursuri, de la 
începători și pînă la atleții 
fruntași, concursuri care au 
produs o adevărată efervescen
tă în rîndurile tineretului : au 
fost înregistrate nenumărate 
performanțe de valoare, fapt 
care atestă seriozitatea cu care 
s-au pregătit cei mai mulți din
tre atleții noștri, juniori și se
niori. Ca un corolar al acestei 
activități poate fi considerată 
evoluția bună a unora dintre a- 
tletii fruntași la cea de a doua 
ediție a campionatelor europene 
de sală de la Sofia. Cu acest 
priTei, în sala Festivalna, atleții 
români au izbutit să-și adjude
ce 5 medalii (2 de argint și 3 
de bronz) într-o companie foar
te selectă, cu adversari mai mulți 
și parcă mai puternici decît în 
urmă cu un an Ia Stadthalle 
din Viena. Ccrcetînd bilanțul 
C.E. de sală din 1971 constatăm 
că doar 4 țări (U.R.S.S.. R.F.G.. 
R.D.G. și Polonia) au obținui, 
prin reprezentanții lor, mai mul
te mednlii decît ai noștri, ceea 
ce nu este, desigur, un lucru 
oarecare. "în legătură au com
petiția continentală ar mal fi 
de subliniat amănuntul că re
cordmanul nostru Carol Corbu 
a obținut un rezultat egal cam
pionului olimpic Saneev și c# 
Ileana -Silai- a avut cel mal bun 
rezultat al concursului, pe 800 
m (realizat în serii), dintre

toate alergătoarele prezenta la 
Sofia.

La încheierea acestui sezon 
..indoor" clasarea pe plan euro
pean a atletilor români este ur- 

: 7,7 E.
7,8 N. 
- XII ; 
Sărucan iii, 

VII ; triplu :
II. 10,26 m

mătoarea : 60 mg :
bestien locul VII, 
ța șl V. Suclu VIII 
gime : 7,88
7,72 m V.
16,83 m C. 
Ș. Ciochină 
mitrescu IX 
Piștalu IX ; 
Valeria Bufanu 
2:06,0 Ileana Silaii 
me : 6,53 m Viorica Viscopolea-

16,86 m Ana

m V.
Jurcă
Corbu

VII, 16,16 m V. Du.’ 
; prăjină : 5,12 m D. 
femei : 60 mg : 8,3

VI ; 800 m : 
I III ; lungi-

nu HI ; greutate : 
Sălăgean) VIII.

Și acum cîteva 
ordin statistic :

A RECORDURI 
115 (seniori — 56, ; 
juniori n — 29)

A PRODUCȚIA ( 
recorduri : S.S.A. 
ua Buc. 21, C.S.M. Cluj și' C.S.S. 
Buc. cîte 8, Rapid Buc. 6. Lie. 
N. Bălceșcu, Politehnica Timi
șoara, Dlnamo Buc. cîte 5, C.A.U. 
Birt:; ^C.A/' Roman Lie. 4 Timi
șoara și Lie. 35 Buc. cîte 3 etc ; 
Ia titluri campioni de sală : 
Steaua șl S.S.A. cîte 5, Rapid 
3, . C.A.U., Dinamo, C.S.S.. Pe
trolul ' *“* 
etc.

chestiuni de

DOBORtTE : 
juniori I — 30,

CLUburilor :
Buc. 23, stea-

campioni
S.S.A. cite
Dinamo, ____ _

Ploiești și Lie. 35 cite 2

Randamentul antrenorilor, 
prizma rezultatelor elevi- 
recordurl ; Ion Sflter 11, 

Gh. Fodo- 
Ghimpu,

prin 
lor :
Georgeta Mușat 10, 
reanu 8, Eveline Ghimpu, V. 
Dumitrescu și Gh. Biro cîte 5 ;

. S£ter Ghimpu, Fodo- 
V. Cincă. X. Boboc, A, 
D. Serafim. I. Titlniuc 

2 etc.
în toate probele concursu- 
de sală, fără excepție, au 
înregistrate medii ale celor 
bune 5 și 10 rezultate su- 

anii trecuți, 
să așteptăm 
desfășurarea

titluri ; 
reanu, 
Naghi. 
cite

e 
rilor 
fost 
mal 
perioare celor din 
ceea ce ne face 
cu mult interes 
competițiilor în aer liber și a- 
saltul normelor de participare 
la Jocurile Olimpice.

•9 Dintre sutele de juniori 
anului.. 1971 .s-au Impus prin 
voluții bune cîteva veritabile 
talente : Sandu Mitrofan, Ma
rian Chlra, Anton Cornel, Ma
rin Iordan, Roxana Vuiescu etc.

ai 
e-

DECISIV PENTRU TITLU

DEkBYUL POLITEHNICA-RAPID,

Prln urmare. Steaua și-a păs
trat titlul de campioană. Și l-a 
apărat cu mai mult succes ca 
oricind, cu ambiție șl o voință 
colectivă admirabile, cu prețul 
trudei șl al sacrificiilor pe care 
jucătorii săi le-au făcut pe par
cursul întregului campionat. 
Fără îndoială, această echipă 
poate fi luată ca exemplu de 
seriozitate, dăruire, spirit co
lectiv, omogenitate și putere 
de luptă. Cu atît mai mare esta 
meritul învingătorilor, cu cît 
Steaua dispune de puține vîr- 
furi valorice, de puțini jucători 
de talie internațională. Este a- 
devărat că foștilor și proaspe
ților campioni conjuncturile le-au 
fost favorabile. Dispunînd de 
un lot de jucători apropiați ca 
valoare, mai larg decît princi
pala adversară, Dinamo Bucu
rești, care are raumai 6—7 pe 
care se poate bizui (în majori
tate tineri, dar cu reale per
spective), Steaua a abordat dis
puta cu un avantaj evident. De 
asemenea, celelalte două parti
cipante la turneul final, Politeh
nica și Rapid (gălățenil In pri
ma parte, iar feroviarii în am
bele) nu au constituit adversare 
în stare să zdruncine poziția li
derului.

Sub aspectul calității voleiului 
oferit de finaliste, turneul de 
la Sibiu s-a remarcat prin par
tide mal atractive. în care preo
cuparea a fost îndreptată evi
dent către realizarea spectacolu
lui. Evolulnd degajat, echipele 
au reușit să dea culoare jocu
rilor susținute. In timp ce la 
Brașov, cu excepția partidelor 
din ultima zi și In special, a ce- 
Ieia dintre Dinamo șl Steaua, care 
s-a ridicat deasupra tuturor, a-a 
constatat o oarecare apatie ce 
nu a putut fi tulburată deett 
de asaltul remarcabil șl specta
culos dat de 
(ocupat pînă 
gluleștenl).

Finalele au

După turneul final masculin 
BLOCAJUL —ELEMENT HOTĂRÎTOR

sament a gălățenlor au fost o 
urmare directă a eficacității a- 

fileu. De altfel, acest 
observă cu destulă 
și în întîlnirlle inter- 
Blocajul este de cele 
ori acela care aduce 
contribuie în mare 

i la stabilirea rezultate- 
între finaliste, un blocaj

părării la 
lucru se 
pregnantă 
naționale, 
mai multe 
puncte și 
măsură 
lor. j . ______
foarte bun au avut echipele Po
litehnica și Dinamo.

O altă concluzie dare s-a des
prins în urma turneului este 
necesitatea sporirii taliei ia unele 
echipe f 
pionii. < 
și pe 
alături 
la care ___________ _______
și de niște trăgători înalț! șl 
valoroși, care să rezolve cu un 
grad sporit de eficacitate atacu
rile. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că in acest fel ar 
crește și eficacitatea blocajului. 
Același lucru îi lipsește Rapi
dului, echipă care a demonstrat 
că se descurcă mai greu în fața 
anor blocaje înalte.

Totodată am remarcat că, în 
cazul meciurilor cu oarecare 
miză, finalistele abandonează 
ideea jocului combinativ (sau o 
adoptă sporadic), deși această 
manieră pare să fie mult mal 
potrivită și mai eficace în jocul 
voleibaliștilor români.

în încheiere, am vrea să sub
liniem faptul că turneul final 
a beneficiat de arbitraje foarte 
bune care au contribuit la ridi
carea nivelului jocurilor.

Aurelian BREBEANU

(Steaua și Rapid). Cam- 
de pildă, ar fi redutabili 
plan international dacă, 
de coeziunea perfectă 

■ au ajuns, ar beneficia

cel mal Important meci s-a 
desfășurat între Constructo
rul București și C.P.M.B. 
După partide viu disputate, 
întîlnirea s-a încheiat la ega
litate: 3‘/i—3‘/s. Alexandra Ni- 
colau (Constructorul) s-a sal
vat dintr-o poziție care părea 
pierdută, remizînd cu... aju
torul adversarei sale Elena 
Răducanu. Alte rezultate: E- 
lectronica — Crișul 4—3, Uni
versitatea — Medicina Iași 
4—3, Medicina Timișoara — 
Mureșul 472— l’/s (1), Petrolul 
Ploiești — C.S.M. Cluj 3Vz— 
2*/j (1).

în clasament Electronica a 
trecut în frunte cu 6 p, ur
mată de Petrolul — 4 (1) p, 
Constructorul — 4 p, C.S.M. 
Cluj — 3 (1) p, C.P.M.B. 
Medicina Timișoara — 3 
etc.

S. SAMARIAN

Dinamovistul Gheorghe Ene (stingă) s-a califioat în finala, 
zonei ploieștene, învîngindu-l pe Constantin Ghiță (Steaua) 

Foto i Ion POPESGU (Ploiești)
vor disputa simbătă seara în 
localitățile respective.

TIMIȘOARA (prin telefon 
da la corespondentul nostru). — 
S. Nagy 
Înv. ab.
Brad), N. 
înv. k.o.
Timișoara), P. Cojocaru (Ra
pid) b.p. I. Clupe (Motorul A- 
rad), M.
goj) înv.
(Minerul 
finalelor, 
riilor : C. Buhara (CSM Reșița) 
— Gh. Cristea (Metalul Bucu
rești), V. Rădulescu (Metalul 
Plopenl) — Carol Pop (U.M. 
Timișoara), P. Pîrvu (Metalul 
Bocșa) — P. Iuga (Oțelul Ga
lați), I. Anghelescu (CSM Re- 

(Olimpia 
(Olimpia 
Mihalcic 

Paraschiv 
N. Duca 

D. Moraru 
Ispas (U.M.

(CSO Baia Mare)
II I. Purcel (Aurul 
Moț (Motorul Arad)

III Gr. Mihoc (CFR

Cozllte (Voința Lu- 
ab. I I. Fugacu 

Lupe ni). Programul 
!n ordinea catego-

șița) — Șt. Hîrșu 
București), C. Floduț 
București) — 
(Motorul Arad), 
(Rapid București) 
(Crișul Oradea), 
(Steaua) — N.
Timișoara), S. Nagy (CSO Baia 
Mare) — N. Moț (Motorul 
Arad), Z. Laszlo (Constr. Hu
nedoara) — S. Tîrîlă (Dinamo), 
P. Cojocaru (Rapid) — M. Ko- 
szilek (Voința Lugoj), Gh. O- 
prea (Moldova Nouă) — L. 
Rusu (Minerul Lupeni).

C. OBETU

b.p. N. Constantin (Electropu
tere), N. Gîju (Steaua) b.p. I. 
Mareș (Muscelul), C. 
ința București) b.p. 
t'escu (Metalul Tr.
C. Melinte (Nicolina
I. Florea (U.R.A. Craiova), Gh. 
Chivăr (Steaua) înv. dese. II 
Gh. Constantlnescu (Electro
putere), M. Constantinescu (Di
namo) Înv. k.o. I Gh. Ciovică 
(MEVA Tr. Severin). Reuniu
nea finală, care va începe la 
ora 18, programează următoa
rele partide : N. Dumitru (E- 
lectroputere) — N. Cordoș (Di
namo), N. Manea (Mușcelul) — 
C. Dincă (MEVA Tr. Severin),’ 
Rușit Orhan (Voința Tg. Jiu) — 
N. Gîju (Steaua), Antoniu Va
sile (Dinamo) — D. Ușurelu 
(Electroputere), I. Velcu (U.R.A. 
Craiova) — Paul Dobrescu (Di
namo), C. Stan (Voința Bucu
rești) — C. Melinte Nicolina 
Iași), I. Vornicescu (Electro
putere) — M. Deheleanu (Mo
torul Arad), Gh. Chivăr (Stea
ua) — M. Drăgolici (MEVA 
Tr. Severin), M. Constantines
cu (Dinamo) — V. Petcu (Muș
celul), A. Iancu (Mușcelul) —• 
P. Văle (Electroputere).

Stan (Vo- 
Al. Istră- 

Severin), 
Iași) b.p.

I
Gh. MANAFU I

gălățenl locului 3 
In ultima zi de

=
I ÎNTRECEREA Nr. 1 A ȘCOLARILOR

Și 
P-

Azi începe Campionatul re
publican de gimnastică al 
școlilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică, 
rezervat categoriilor II, I și 
maeștrilor. Băieții se vor în
trece, începînd de la ora 9, 
în saia de la Ștrandul Ti
neretului, iar fetele în sala 
Bazei sportive nr. 2 a Minis
terului învățămîntului (Liceul 
I. L. Caragiale din Calea Do
robanți).

La ediția din acest an a 
competiției și-au anunțat par
ticiparea 
băieți și 
liceele cu program 
din Timișoara și 
precum și de la ____
Nicolae Bălceșcu Cluj, de la

161 gimnaști
90 fete)

(71 
de la 
sportiv 
Galați, 

liceul

școlile sportive Satu Mare, 
Reșița, Petroșani, Sibiu, Tg. 
Mureș și altele. La categoriile 
a II-a, I și maestre se vor 
desfășura exerciții la para
lele inegale, bîrnă, sol și sări
turi, iar la- băieți (categoria 
a IlI-a, candidați maeștri și 
maeștri) exerciții la sol, cal, 
inele, paralele, bară și sări
turi.

Ministerul învățămîntului 
va oferi premii constînd in 
materiale sportive, precum și 
medalii și tricouri de cam
pioni. Primilor clasați la fie
care categorie li se vor oferi 
cupe de către Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport.

I. G.

Semicentenarul noilor destine
(Urmare din pag. I)

Tradiționalul derby feminin 
de baschet Politehnica Bucu
rești — Rapid are și de astă- 
dată (cum a avut, de altfel,

ECHIPELE LICEULUI Nr. 35
BUCUREȘTI. CAMPIOANE 
ȘCOLARE Șl DE JUNIORI 

r In ultima zi a campionatelor 
Școlare și de juniori, din sala 
Școlii sportive din Sibiu, au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : băieți: Lie. nr. 35 
Buc. — Șc. sp. Cluj 63—62 
(29—27), Farul Constanța — Șc. 
sp. Satu Mare 76—72 (35—31) ;
fete : Șc. sp. Satu Mare — Me
talul Salonta 53—45 (22—24), Lie. 
nr. 35 Buc. — Șc. sp. Cluj 63—36 
(31^47).

în urma acestor rezultate, cla
samentele finale se prezintă ast
fel : băieți : 1. LICEUL NR. 35 
BUCUREȘTI — campioană 
țională, 2. Șc. sportivă
3. Farul Constanța. 4. Șc. spor
tivă Satu Mare ; fete : 1. LICE
UL nr. 35 BUCUREȘTI — cam
pioană națională, 2. Șc. sportivă 
Cluj. 3. Șc. sportivă Satu Mars,
4. Metalul Salonta.

na-
Cluj,

întotdeauna în ultimii ani) un 
caracter decisiv. Avînd un 
avans de două victorii față 
de rapidiste, actualele cam
pioane se vor putea consi
dera deținătoare, în conti
nuare, ale trofeului în ipo
teza că vor realiza victoria 
în partida de miine. Un suc
ces al feroviarelor le-ar adu
ce, însă, pe acestea la nu
mai un punct diferență de 
Politehnica și va face ca 
meciul din turneul final să 
hotărască cîștigătoarea cam
pionatului.

In aceste condiții, întrece
rea de mîine (sala Floreasca, 
ora 18,15) este așteptată cu 
viu Interes,

în rest, etapa a XXV-a a 
diviziei A programează jocu
rile s Constructorul București
— Sănătatea Satu Mare, 
I.E.F.S. — A. S. Armata Cluj, 
Voința București — Mureșul 
Tg. Mureș și Voința Brașov
— Crișul Oradea.

____ ___ „ _ relevat mal preg
nant ca orlcînd ascensiunea ti
neretului- Oros, Dumănolu, 
Codol. (Dinamo), Duduciuc, E- 
nescu (Steaua), Stere Păduraru, 
Dragoș Popescu (Politehnica), 
Penciulescu, Mocuța (Rapid) au 
avut evoluții superioare celor 
arătate pînă acum. Se observă, 
însă, că procedeele la îndemîna 
lor sînt încă reduse ca număr. 
Iar mobilitatea în joc nu ''este 
suficientă. Totodată, am remar
cat pregătirea superioară a u- 
nora dintre jucătorii consacrațl : 
Udișteanu, Mânu Popa (Politeh
nica), Crețu, Cristiani. Stamate, 
Bartha. Poroșnicu (Steaua), Tîr- 
lici, Vraniță, Stoian (Dinamo). 
Schreiber, care a jucat acciden
tat, a demonstrat calitățile sale 
și în aceste condiții. Este ade
vărat că unii dintre cei 
merați au avut uneori și 
portărl mal puțin convingătoare, 
însă au dominat evoluțiile bune.

Cel mai semnificativ aspect al 
acestui turneu a fost randamen
tul blocajului ca armă de atac. 
Victoriile și ascensiunea în cla-

enu- 
com-

Simbătă șl duminică se va dis
puta al treilea raliu al sezonului, 
organizat de filiala A.C.R. Iași, 
la startul căruia vor fi prezente 
peste 20 de echipaje. începătorii 
vor parcurge 465 km, pe traseul : 
Iași (sîmbfttă ora 15,45), Bleșca 
(17.38), Bacău (18.38). Piatra 
Neamț (19.44), Gura Largului. Tg. 
Nșiamt (?2,09). Iași (Piața Unirii 
0,15). Avansații au de parcurs 
802 km pe traseul Iași (17), Bleșca 
(18,45), Bacău (19,40), Piatra

Șl MIINE

MECIUL DINAMO
5. V. REGENSBURG

Simbătă, de la ora 16,30, și 
duminică, de la ora 11, terenul 
Dinamo din Capitală va găz
dui întîlnirea internațională de 
handbal masculin dintre for
mațiile Dinamo București și 
S.V. Regensburg (care acti
vează în prima ligă a campio
natului vest-german).

Cu ocazia partidei de dumi
nică, va avea loc și premie
rea, de către clubul Dinamo, 
a maestrului emerit al sportu
lui Mihai Redl, care va apăra 
— cu acest prilej — pentru 
ultima dată buturile echipei 
sale !

RALIUL IAȘULUI
Neamț (20.36), Gura Largului, Tg. 
Neamț (22,37;. Suceava 
Cîmpulung Moldovenesc
Moldo vița, Suceava (3,22), 
Frumos, Iași (5,55). în afara pro
belor speciale (curse de viteză în 
coastă) de pe parcurs (Bîrnova 
și Bleșca pentru începători. Bîr
nova, Bleșca și Obcina Feredci- 
lui pentru avansați), duminică 
dimineață avansații vor mai efec
tua o probă specin’ă pe șojeaua 
Rnchim. iar începătorii ș> avan- 
sații o probă de îndemînare în 
centrul orașului Iași,

(23,47),
(0,571,

mite (...), intensificarea propa
gandei sportive în rindurjle 
muncitorilor, întărirea gru
părilor existente și crearea de 
noi grupări". **)

în scurt timp, numeroase 
grupări din Bîrlad, Brăila, 
București, Constanța, Craiova, 
Fălticeni, Galați, Huși, Iași, 
Mediaș, Piatra Neamț, Ploiești, 
Km. Vîlcea, Sibiu, Turnu Se
verin etc., au adoptat acest 
statut, iar altele și-au însușit 
principiile acestuia în desfă
șurarea propriei activități, ere- 
îndu-se astfel pe lingă grupă
rile membre și un cerc larg 
de cluburi și societăți sporti
ve simpatizante.

Data de 10 noiembrie 1922 
marchează un moment deose
bit de important din istoria 
mișcării 
din țara 
avut loo 
din str. 
generală 
nii Naturii din Capitală”. Du
pă ce „vechiul comitet a făcut 
darea de seamă morală și ma
terială (...) s-au ales două co
mitete : unul pentru București 
și un Comitet Central provizo
riu pentru toată țara, care va 
funcționa pînă la convocarea 
unei conferințe cu toți dele
gații din provincie unde se va 
vota noul statut și (...) se va 
alege Comitetul Central per
manent” („Dimineața" din 24 
noiembrie 1922). Din cele două 
comitete făceau parte numeroși 
activiști sportivi, cunoscuți ca 
vechi militanți pentru organi
zarea mișcării sportive munci
torești ca : Odisie Pîrvulescu, 
secretar general al Comitetului 
grupării din București (devenit 
în iunie 1945 președinte al Co
misiei centrale sportive din 
cadrul C.G.M., iar în martie 
1946 secretar general al Orga
nizației Sportului Popular), 
Spiridon Calu și alții.

Intrarea în vigoare a statu
tului din 1 septembrie 1921 și 
constituirea Comitetului Cen
tral provizoriu la 10 noiembrie 
1922 au permis trecerea spre 
o activitate organizată, centra 
lizată, imitară față de oficia
litatea sportivă a epocii care 
tindea să atragă prin sport 
tineretul pe calea reacțiunii, a

șovinismului și militarismului. 
Deși Federația Societăților 
Sportive din România a îm
piedicat afilierea multora din 
grupările sportive ale PRIETE
NILOR NATURII, iar organele 
de represiune ale statului bur- 
țhezo-moșieresc au arestat nu
meroși activiști ai acestora — 
luînd totodată măsuri pentru 
închiderea unor sedii — miș
carea sportivă muncitorească a 
continuat, totuși, să se dez
volte pe întreg cuprinsul ță
rii. Acest fapt a făcut posibi
lă — în ciuda samavolniciilor 
— organizarea și desfășurarea 
între 7—8 ianuarie 1924 a CON
FERINȚEI PE ȚARA A GRU
PĂRILOR „PRIETENII NATU- 
RII“, prilej de amplă manifes-

tare a forțe) și unității mișcă
rii sportive muncitorești, afla
tă sub permanenta îndrumare 
și conducere a Partidului 
munist din România.

Co-

S.
NA-

*) N.G. MUNTEANU și 
GROSMAN : „PRIETENII 
TURII", ORGANIZAȚIE CUb- 
TURAL-SPORTIVA MUNCI
TOREASCĂ", în „Analele In
stitutului de Istorie a Partidu
lui, de pe lingă C.C. al P.M.R.", 
nr. 6/ 1963.
*♦) Documente din istoria par
tidului comunist și a mișcării 
muncitorești revoluționare din 
România, mai 1921 — august 
1924", Editura politică, Bucu
rești 1970 (pag. 32).

sportive muncitorești 
noastră. în acea zi, a 
„în sala sindicatelor 
Academiei, adunarea 
a (grupării) „Priete-

CONCURS DE FOTOGRAFIIDOTAT CU PREMII
Reamintim că în cinstea celei de a 50-a aniversări a 

Partidului Comunist Român, Secția de propagandă a 
C.N.E.F.S. și revista SPORT organizează un concurs de 
fotografii artistice cu subiect sportiv, deschis tuturor foto-fotografii artistice cu subiect sportiv, deschis tuturor 
grafilor profesioniști și amatori.
. Fotografiile vor înfățișa aspecte interesante din 

vitatea sportivă de masă și 
tivă din întreprinderi, școli, 
construcții sportive, portrete de sportivi și antrenori

specte irv
ae performanță, viața 
universități și de la

acti-
spor- 
safe, 

. _____ frun
tași, aspecte spectaculoase din desfășurarea competițiilor 
sportive etc.

Se primesc fotografii alb-negru, la dimensiunile de 
24x30 sau 30x40 cm. însoțite de clișeul negativ.

Concursul este dotat cu următoarele premii :
PREMIUL I
PREMIUL II 
PREMIUL III 
5 MENJIUNI

1.700
1.300
1.000 

a 500

lei 
lei 
lei 
lei

Fotografiile purtînd un motto vor fi trimise pînă la 
data de 1 mai q.c. pe adresa Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport (str. Vasile Conta 16 — Bucu
rești, sectorul I) cu mențiunea „PENTRU CONCURSUL DE 
FOTOGRAFII SPORTIVE".

Cele mai bune fotografii selecționate de juriu vor for
ma obiectul unei expoziții pe această temă și vor fi 
publicate în revista „Sport" și în lucrările ce se editează 
penlru Jocurile Olimpice din 1972.
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FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 14,30 : Progresul — 
Farul (tineret-rezerve) ; ora 
16,30 : Progresul — Farul (di
vizia A) ; Stadionul Metalul, 
ora 16,39 i Metalul București 
— F.C. Galați (divizia B).

la
51

GIMNASTICA: Sala de 
ștrandul Tineretului (băieți) . 
sala Bazei sportive nr. 2 (fete), 
da la orele 9—13 șl 15,30—18,30: 
campionatul republican al șco
lilor aportlve și liceelor cu pro
gram de educație fizică.

HANDBAL; Teren Dinamo, 
de la ora 16,30 : Dinamo Bucu
rești — S.V. Regensburg (R.F. 
a Germaniei) ; sala Floreasca, 
de la orele 9—13 : „Cupa ora
șelor”.

NATAȚIE : Bazinul Floreas- 
ca, de la ora 12 și 17 : con
cursul republican de primă
vară.

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 18,30: „Cupa Semi
centenarului" (Rapid — Pro
gresul, Dinamo — I.E.F.S.).

POPICE : Arena Voința, de 
la ora 14 : întllnirea interna
țională dintre echipele_ femini
ne și masculine ale 
și R.D. Germane.

României

Centrului
2, de la

TENIS : Terenul 
de antrenament nr. 
orele 8 și 15 : primul concurs 
In aer liber dotat cu „Cupa 
Semicentenarului”.

TIR : Poligonul Dinamo, de 
la ora 9 : întrecerile „Cupei 
Dinamo”, probele de armă li
beră calibru redus 3 x 40 f și 
pistol liber.

DUMINICA

BASCHET : Sala Construc
torul, de la ora 9,30 : Voința 
Buc. — Mureșul (f.A), Con
structorul — Sănătatea Satu 
Mare (f.A) ; Sala Floreasca, 
de la ora 17 : I.E.F.S. — A.S.A. 
Cluj (f.A), Politehnica 
pid (f.A).

CĂLĂRIE : Baza hipică 
calea Plevnei, de la ora 
concurs de obstacole.

CICLTSM : Circuitul din 
Maior Coravu, ora 10.45 : pri
ma etapă a „Cupei F.R.C.".

GIMNASTICĂ : Sala de la 
ștrandul Tineretului (băieți) și 
sala Bazei sportive nr. 2 (fete), 
de la orele 9—13 și 15,30—18,30: 
campionatul republican al șco
lilor sportive și liceelor cu 
program de educație fizică.

LA START - ETAPA A XX-a
9 Meciul Progresul Farul se dispută azi pe stadionul Republicii (de la ora iiiiiiniînnniiiiiFiiiiiniînniiiiînnînniiiiiniiiiininiiiniimnMMMniiiinniînmiiînni

16,30) 9 Aradul găzduiește derbyul etapei: U.T.A
9 Univ. Craiova, fără Oblemenco! 9 Urmările

Rapid 9 La Cluj, un meci cu implicafii in zona retrogradării 
lipsei de sportivitate: două jocuri se dispută pe terenuri neutre

U.T.A, RAPID
INCERTĂ FOLOSIREA

LUI DOMIDE...

Textlliștii consideră meciul 
cu Rapid ca fiind cel mal Im
portant joc din retur. Pentru 
aceasta, el »-au pregătit te
meinic în cursul săptămînii, 
iar joi au susținut un meci 
de verificare cu propria for
mație de tineret. Singurul 
semn de întrebare îl consti
tuie Domide. Va putea juca ? 
Iată 
pentru 
Birău, 
povici, 
linln),
Kun II, Florian Dumitrescu 
(Sima).

joc-școală, în care seniorii au 
avut ca sparring-partner e- 
chipa de tineret. După cîte 
se pare, în partida cu U.T.A. 
nu vor putea fl utilizați, da
torită accidentărilor, Năstu- 
rescu și Angelescu.

Iată formația probabilă: 
Răducanu — Pop, Lupescu, 
Dan, Ștefan. Dinu, Dumitru, 
Petreanu, Marin Stellan, 
Ncagu, Codreanu.

Avancronica nr. 20
in nou, o etapă „fierbinte* tn 
divizia A. De la reluarea cam
pionatului (acest campionat atît 
de disputat), avem de-a face 
numai cu etape fierbinți, cu me
ciuri care pun față în față can

didate la titlul de campioană (și cîte candi
date I) sau formații ce luptă din răsputeri 
să scape de zona retrogradării.zona retrogradării.

Aurel PĂPĂDIE
DUMITRU: Ești omul meuI 
Îmi place să joc împotriva 

înaintașilor cu „stofă" !

RAPID. Aradul găzduiește der- 
una din partidele cheie ale 

Ce va fi ? Rapidistul Pop speră

va păzi pe Dobrinf aflat în mare formă, 
capabil să decidă singur un rezultat. A de
clarat-o chiar băcăuanul Dembrovschi.

formația preconizată 
duminică : Gornea — 
Lereter, Pojoni, Po- 
Petescu, Domide (Ca- 
Broșovschi, Axente,

Ștefan IACOB, coresp.

FĂRĂ NASTURESCU

Șl ANGELESCU !

Deoarece foarte mulți titu
lari au fost selecționați în 
diversele loturi naționale, la 
Rapid s-a lucrat mai mult 
individual în această săptă- 
mînă. Vineri, după reunirea 
întregului lot, a avut loc un

WIV. CRAIOVA - PETROLUL

U.T.A. — 
byul etapei, 
acestui retur. .. , ...
să nu piardă pe terenul lui Domide, în tjmp 
ce Broșovschi declară că ai lui vor cîștiga. 
Cert este un lucru : cine va reuși să treacă 
cu bine acest hop atît de mare, își depune 

" > pro-în mod serios candidatura la titlu. Un 
nostic ? C aventură...

CRAIOVENII ÎN RECU-

DINAMO — C.F.R. TIMISOARA. Prima 
„escală* a lui Tache Macri la București, în 
calitate de antrenor divizionar A. Examenul 
e, însă, prea greu pentru elevii săi, mai ales 
că întîlnesc un adversar venit după ui» ne
așteptat duș rece. Cit ar fi fotbalul de... fot
bal, e imposibil de crezut că pe «tadionul 
din șos. Ștefan cel Mare s-ar putea repeta 
figura de duminica trecută.

JIUL Meciul «marilor spe- 
partidă de care depinde tn bună

NOAȘTERE LA SLATINA

COIDUM : Încerc cu PETROL I 
Ori se curăță, ori se-ntinde!

Studenții cralovenl au susținut 
joi un med de verificare pe 
stadionul din Slatina (unde vor 
juca duminică cu Petrolul), In- 
tîlnind echipa locală, Gloria, din 
divizia C. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1. 
Golul universitarilor a fost În
scris de către Dașcu care, du
minică, îl va înlocui pe Oble
menco (bolnav). Dar iată for
mația probabilă : Pilei — Nlcu- 
lescu, Deselnicu, Bitlan, Velea, 
Strimbeanu, Ivan, Martlnovici, 
Dașcu, Bălan, Neagu.

St. GURGUI-coresp. 

CRTNGAȘU Șl CIUCU —

c.

STEAGUL ROȘU — „U" CLUJ. Un 
de mijloc, fără gazde. De data aceasta 
tru brașoveni meciul de acasă înseamnă... 
Odorheiu Secuiesc. Așadar, ar fi ca un meci 
de Cupă, cu teren neutru, cu șanse egale. 
Parcă, totuși, am înclina să-i vedem pe bra
șoveni învingători. Dar, ne-am adus aminte 
de accidentul cu Progresul și ne abținem. Ste
garii sînt prea zgîrciți cu golurile, chiar la 
Brașov.

meci 
pen-

C.F.R. CLUJ
ranje*, pumuu uo wio MQpniwo iii wynu 
măsură soarta celor două echipe. Cine va 
pierde puncte și de data aceasta, nu va 
avea liniște pînă la sfîrșitul campionatului. 
S-ar putea ca învinsul de la Ciuj să preia 
duminică
precară, 
șansa la

seara locul 15. în aceasiă situație 
feroviarii 
victorie.

au avantajul terenului și...

CLUB — STEAUA. Aici 
titlul, nimeni

PROGRESUL FARUL

TITULARI
. . Petrolul — 

Boldești (divizia C) 
prin golurile Înscrise 
Moraru șl Bădln. In 
n-au evoluat Mocanu 
Berlinul occidental) 

(care a acuzat o u-

După ultimele
_____ _ mai simple ;
tigă Progresul, pe care nici liderul nu 
putut stopa. Peniță Moldoveanu, însă, 
spunea că e greu. Și-a amintit de jocul 
chis practicat de constănțeni în partida 
Steaua. Oricum, în afară de 1 și ” 
dem altă variantă, deși am auzit 
Cosmoc a declarat că vrea să 
București.

PROGRESUL — FARUL, 
zultafe, lucrurile par a fi

X nu ve- 
că Robert 
cîștige la

REINTRĂ ZAMFIR

Șl DUMBRAVĂ

FOTBAL : Stadionul Dina
mo (teren II), ora 12,30: Dinamo 
— C.F.R. Timișoara (tineret-re- 
zerve) ; ora 16,30 : Dinamo — 
C.F.R. Timișoara (divizia A).

In strada dr. 
săptămînă aceasta

Staicovici,

Colceriu ne-au comunicat că 
singurele modificări față de 
formația care a evoluat du
minică sînt legate de rein
trarea portarului Zamfir și 
înlocuirea lui 
(accidentat) cu 
Iată formația 
Zamfir — Dumbravă, 
doiu, Grama, Ad. 
nescu, Tănăsescu, 
I. Sandu, Raksi, 
Matei.

V. Popescu 
Dumbravă, 
probabilă : 

Măn- 
Constanti- 
Beldeanu, 

Năstase,

Florin SANDU

NIMIC NOU LA FARUL

MĂNDOIU: Ce bine e cînd 
te inalți măcar cu o.. treaptă !

Pentru că joacă astăzi, 
constănțenii au făcut în a- 
ceastă săptămînă doar trei 
antrenamente, dintre care 
două au fost, de fapt, jocuri- 
școală. Toți jucătorii sîntl^pți 
de joc și dornici să presteze 
un fotbal de calitate, pentru 
a șterge impresia lăsată la 
București în meciul 
Steaua. Constănțenii vin
București hotărîți să cuce
rească cel puțin un punct. 
Formația probabilă : Con
stantin (Popa) — Stoica, An
tonescu, N. Constantînescu, 
Ghircă, Tănase, Badea, Olo- 
gu, Tufan, Caraman, Kallo.

cu 
la

HANDBAL: Teren Dinamo, 
ora 11 : Dinamo București — 
S.V. Regensburg (R.F. a Ger
maniei) ; 
ora 9 și

Sala Floreasca, de la
13 : „Cupa orașelor".

Complexul sportiv 
(Pantelimon, capătul

MOTO
Metalul 
tramvaiului 14), de la ora 10 : 
prima etapă a campionatului 
național de motocros.

loc două jocuri de verificare 
cu Ș. N. Oltenița (3—1), și cu 
propria echipă de tineret 
(4—1), care au 'scos în relief 
pofta de gol a înaintașilor, 
„promovați" la 
„străpungerea apărării 
merate".

După antrenament, 
norii P. Moldoveanu

capitolul
aglo-

antre- 
șl L.

NATAȚIE : 
reasca, de la ora 12 
cursul republican 
vară.

Bazinul
șl 17 : 
de primă-

Flo- 
con-

POLO : Bazinul 
de la ora 11,30 : 
centenarului” 
I.E.F.S., Dinamo

Floreasca, 
„Cupa Semi- 

(Progresul — 
Rapid).

POPICE : Arena Voința, de 
la ora 7 : intilnirea internațio
nală România — R.D. Germa
nă, turneu individual.

RUGBY : 
ora 14,45 :

Stadionul Dinamo, 
România — Italia.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8,30 : concurs de flo
retă (juniori).

TENIS : Terenul Centrului 
de antrenament nr. 2, de la 
orele 8 și 15 : primul concurs 
în aer liber dotat cu „Cupa 
Semicentenarului”.

TIR : Poligonul Dinamo, 4e 
la ora 8,30 : Întrecerile »,Cupei 
Dinamo", probele de pistol ca
libru mare si armă standard 
3x20 f.

C. POPA, coresp.

STEAGUL ROȘU-„U“ CLUJ
DIN DEPLASARE... ÎN

DEPLASARE I

Reîntorși din deplasarea 
de la Timișoara, brașovenii 
s-au pregătit în această săp
tămînă tot în... deplasare. în- 
trucît terenul din Brașov 
este suspendat, ei gu jucat 
joi pe terenul din Odorheiu 
Secuiesc (1—1 cu Lemnarul), 
locul unde vor disputa mîi
ne partida cu Universitatea 
Cluj. De pedeapsa stegarilor 
vor beneficia, așadar, specta
torii 
care 
dată 
vizia

Iată și formația preconi
zată : Adamache — Ivănces- 
cu, Jenei, Olteanu, Rusu, Ca- 
dar, Balint, Ghergheli, Flo- 
rescu, Dumitriu II, Gyorfy.

C. GRUIA, coresp.

formație din care au lipsit 
Anca, Crețu, Munteanu și 
Solomon — au învins cu 
1—0 pe A.S.A. (autorul golu
lui — Mureșan — min. 88), 
la capătul unui meci 
tat.

Antrenorul Șepci — 
de împrejurări — a 
următorul

dispu-

obligat 
utilizat 

întinerit:

din Odorheiu Secuiesc, 
vor fi pentru prima 
gazdele unui joc de di- 
A.

FORMAȚIA STANDARD

Miercuri, la Tg. Mureș, u- 
nlversitaril clujeni — cu o V. STANESCU: ANCA, 

mai iute cu încărcătura I
hai

V-AȚI DEPUS BULETINELE LA PRONOSPORT?
în rîndul partidelor incluse 

în programul concursului Pro
nosport de mîine, figurează 
meciuri echilibrate și atractive 
care fac concursul și mai in
teresant.

Jucătorii la Pronosport vor 
avea nevoie de multă inspira
ție pentru indicarea pronos
ticurilor. Nu le rămîne decît 
să-și depună buletinele, astăzi 
fiind ULTIMA ZI și să aștep
te... rezultatele.

Publicăm din vreme pro
gramul concursului Prono
sport nr. 16 de duminică 18 a- 
prilie 1971: I: Bologna — Ro
ma; II: Cagliari — Catania; 
III: Juventus — Internazio- 
nale; IV: Lazio — Fiorentina; 
V: Milan — Torino; VI: Samp- 
doria — Foggia; VII: Varese 
— Lanerossi; VIII: Verona — 
Napoli; IX: C.F.R. Pașcani •— 
Progresul Brăila; X: Șantierul 
Naval Oltenița — Dunărea 
Giurgiu; XI: Ceahlăul — A. S. 
Armata Tg. Mureș; XII: Glo-

ria Bistrița — C.S.M. Sibiu; 
XIII: Gaz metan — Minerul 
Anina.

Moldovan — Poraczki, Pexa, 
Sudi, Mihăilă, Mureșan, Stîn- 
cel, Uifăleanu, Barbu, Adam 
(min. 46
(min. 88

Coca), D. Mocanu 
S. Mocanu).

NUMERELE 
TRAGEREA 
PRIMĂVERII 

LIE

LOTO
EXTRASE LA 
SPECIALĂ A 

APRI-

Pentru
nunță formația de bază.

mîine, însă, se a-

DIN 9
1971 :

Extragerea
30 2 6 61

Extragerea
67 24 88

Extragerea
55

I :
37 
a 
71 
a

39 55 19
Extragerea a

12 39 66
Extragerea a

73 26 31 23
Fond de premii 

2 908 954 lei.
Plata premiilor 

în Capitală de la 
a.c., 
de ’ 
24 1

6

14 3513 85
II- a :

17
III- a ;
52 69 85
IV- a :
2 84 41
V- a :

52 '66
provizoriu:

60 34

29

va începe 
21 aprilie 

, pînă la 24 mai ; în țară, 
la 24 aprilie a c., pînă la 
mai 1971 inclusiv.
Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

SPORT
nimeni nu vizează 
disperă. Cele două combatante 
iele (Sport club două, Steaua, 
pentru un loc mai bun în clasament. Gazdele 
sînt neînvinse pe teren propriu, iar Steaua 
deține o formă bună. Se anunță un meci 
interesant, atractiv, dar greu pentru un pro- 
nosportist.

deocamdată 
nu arde sau 
țintesc punc- 
mâcar unul),

Constantin ALEXE

lată cum arată clasamentul înaintea Jocurilor
de azi șl de inline

Joi. la Ploiești, 
Petrolistul — ■ • 
3—1 (2—0), 
de Clucu, 
acest meci 
(plecat tn 
și Dlncuță 
șoară întindere).

Scurtul dialog purtat ier! cu 
antrenorul Cernălanu a relevat 
ambiția ploleșteană de a depăși 
perioada critică manifestată în 
ultimele jocuri șl speranța de 
a „exploata" terenul neutru din 
Slatina.

Formația care va începe medul: 
M. Ionescu — Gruber, Bădln, 
Mocanu, N. Ionescu, Crlngașu, 
Moraru, Grozea, Dlncuță, Ciu- 
pitu, Ciucu.

V. ALBU, coresp.

oUNIV. CRAIOVA — PETROLUL, 
partidă în care gazdele trebuie să-și 
și ele valizele. La Slatina, întrezărim un 
deschis (cu condifia ca Petrolul să nu 
apară pe teren cu patru mijlocași de

altă 
facă 
meci 
mai
me

serie, trimiși să alerge după un chinuit 0—0), 
al cărui rezultat depinde în mare măsură de 
jocul liniilor ofensive, ambele sub nivelul apă-jocul liniilor ofensive, ambele sub nivelul 
rări lor.

POLITEHNICA — F.C. ARGEȘ. Pare 
primul meci cu 1 solist. Dacă nu va fi 
șansele lui Gil Mărdărescu la titlu, pe

a fi
așa,

7____  . . _________ _ , , care
a declarat de atîtea ori că-l atacă, vor fi 
serios diminuate. Rămîne de văzut însă cine-1

1. RAPID 19 8 9 2 21—11 25
2. Dinamo 19 9 6 4 32—16 24
3. U.T.A. 19 10 3 6 28—18 23
4. Petrolul 19 9 4 6 23—20 22
5. Farul 19 9 4 6 29—28 22
6. Steaua 19 7 7 5 25—21 21
7. Steagul roșu 19 8 5 6 14—14 21
8. Politehnica 19 8 4 7 30—26 20
9. Univ. Craiova 19 8 4 7 16—16 20

10. F. C. Argeș 19 6 6 7 26—27 18
11. „U* Cluj 19 7 3 9 19—20 17
12. Sport Club Bacău 19 8 1 10 25—27 17
13. Jiul 19 7 1 11 17—24 15
14. C.F.R. Cluj 19 6 3 10 23—34 15
15. Progresul 19 5 4 10 16—23 14
16. C.F.R. Timișoara 19 4 2 13 11—30 10

DINAMO -C.F.R. TIMIȘOARA POLITEHNICA-F.C. ARGEȘ
BOTH SAU SĂLCEANU?

Pînă joi, antrenorii dina- 
moviști du lucrat doar cu... 
patru titulari, pentru că cei
lalți se aflau in cele trei lo
turi reprezentative, care 
cursul acestei săptămîni

în 
au

CONSTANTÎNESCU : De cind 
cu Progresul, chiar și virful 

cozii mi se pare... cap !

susținut meciuri de verifica
re. De ieri, lotul s-a reunit 
la Săftica, unde a susținut 
un meci de scurtă durată cu 
echipa de juniori, joc în care 
accentul s-a pus pe exersa
rea unor scheme tactice. Pen
tru partida de mîine, este po-

sibilă folosirea lui Both în li
nia de atac de 
meciului.

Iată „ll“-le 
Constantînescu 
Nunweiller III, 
Deleanu, Dinu,
VI, Moldovan, Both (Sălcea- 
nu), Dumitrache, Lucescu.

Pavel PEANĂ

la începutul

probabil :
Ștefan, 

Stoenescu, 
Nunwciller

UN NUME NOU :
VOLARU I

Goliac șî Cuperman, respec
tiv Albu și Ilea.

Formația probabilă: Iorda- 
che — Romîlă, lanul, Stoi- 
cescu, Pali, Mărdărescu, Si- 
mionaș, Incze IV, Cuperman, 
Lupulescu, Moldoveanu.

D. DIACON ESCU, coresp.

OLTEANU AȘTEAPTĂ
AVIZUL MEDICULUI

în această săptămînă, fe
roviarii au avut 5 antrena
mente și un joc-școală, în 
compania echipei Recolta 
Merău (campionatul jude
țean). Scop : 6—-0 (3—0) ; au 
înscris : Seceleanu (2), Panici 
(2), Regep și Periat. Antre
norii 
nele 
de o 
tăți : 
gep, 
doi se pare că sînt recupe
rabili.

Iată și formația probabilă : 
Corec — Pîrvu, Mehedinți, 
Bodrojan, Bocșa, Seceleanu, 
Chimiuc sau Volaru 
nume nou pentru 
A 1), Periat, Regep, 
Panici.

P. ARCAN, coresp.

DOBRIN : Mă confunzi! Eu nu 
sint.., giscă !

6—2 CU NICOLINA

C.F.R. CLUJ
ÎN SFÎRȘIT, LOTUL

E COMPLET

au luat 
inclusiv

Feroviarii clujeni au efec
tuat antrenamente zilnice. Joi 
după-amiază, ei au avut ca 
partener, într-un joc de veri
ficare, formația de tineret, de 
care au dispus cu scorul de 
6—2. La pregătiri 
parte toți jucătorii,
Soo, Sorin Bretan, Cojocaru și 
Mărculescu, care, din cauza 
unor accidente, au stat, în ul
timul timp, mai mult pe tușă.

Formația probabilă: Mărcu
lescu (Nagel) — Burlacu, 
Dragomîr, F. Lazăr, Roman, 
Marius Bretan, Cojocaru, So
rin Bretan, Soo, Ionescu, Pe
trescu.

DOAR GEORGESCU ESTE

INDISPONIBIL

în cadrul pregătirilor pe 
care le-a efectuat în această 
săptămînă. Jiul a susținut joi 
un meci de antrenament cu 
divizionara C Știința Petro
șani, pe care a învins-o cu

SUPĂRARE TARDIVĂ
Am anunțat, în numărul nostru de ieri, întîmpinarea 

făcută de echipa Farul împotriva delegării arbitrului 
craiovean O. Comșa, pentru partida pe care constănțenii 
o susțin astăzi, la București, cu Progresul.

Farul expune o serie de fapte care stau la baza aces
tei recuzări. Este necesar să precizăm, însă, că, oricare 
ar fi argumentele formației constănțene, recuzarea este 
nulă și neavenită, nefiind făcută în termenul acordat 
tuturor echipelor, adică înainte de începerea campio
natului. Farul se referă la lucruri petrecute în... 1968. 
Ele erau cunoscute, deci, atunci cînd avea deschisă ca
lea recuzării.

Aceasta fiind situația, acțiunea Farului. în ajunul 
meciului mai mult strică, decît drege...

"J." — T

Macri și Ionescu au u- 
dificultăți determinate 
serie de indisponibili-

Floareș, Chimiuc și Re
din care doar ultimii

La ultimul joc de verifi
care, susținut joi cu Nicolina 
Iași, divizionarii A au avut 
o primă repriză excelentă, 
în care au realizat combina
ții spectaculoase și eficace, 
încheiate cu numeroase șu
turi la poartă. Scorul cu 
care „Poli" a cîștigat este e- 
dificator : 6—2 (5—0), prin 
golurile marcate de Lupules- 
cu (2), Marica, Moldoveanu,

La Pitești, antrenamentele 
din această săptămînă aude-... .. 
curs normal. Joi, diviziona
rii s-au antrenat „în fami
lie" cu propria echipă de ti
neret. Sîmbătă, echipa lui Ti
tus Ozon va pleca spre Iași, 
unde speră să realizeze un 
joc la nivelul posibilităților. 
Singurul semn de întrebare 
în alcătuirea formației îl ri
dică Olteanu, accidentat în 
meciul olimpicilor. Iată cei 
11 jucători cu care antreno- 
îii vor începe, probabil, par
tida: Niculescu — Pigulea, Ol
teanu (Crăciunescu), Vlad, 
Ivan II, Prepurgel, N. Popes- • 
cu, Radu, Frăjilă, Dobrin, 
Jercan.

JIUL

(un 
divizia 
Bojin,

Constantin vor

scorul de 1—0 (0—0), prin
golul marcat de Naidin. Deși 
n-au fost la acest meci, Ur- 
meș și Ion
putea juca, după toate proba
bilitățile, duminică. Georges
cu rămîne însă indisponibil 
pentru
Așadar,
la Cluj 
pescu,
Tonca,
nescu,

bardi, Naidin.
Șt. BĂLOI, coresp.

<mai multă vreme, 
formația care va juca 
va fi : Stan — M. Po- 
Stoeker, Georgevîcî, 
Urmeș, Sandu, Pero- 
lon Constantin, Li-

NAIDIN : Cred că oaia asia 
nu face aluzie la noi...

In divizia b

în divizia secundă se 
disputa mîine mai multe 
tide interesante.

Dacă liderul seriei I. A. S. 
Armata Tg. Mureș, care va e- 
volua din nou în fața supor
terilor lui, în compania forma
ției Ș. N. Oltenița, este fa
voritul întîlnirii, și contează pe 
cele două puncte, tn schimb, 
una dintre pretendente la șe
fie, Sportul studențesc Bucu
rești se va deplasa la Brăila, 
de unde se pleacă rareori cu 
puncte. în orașul de pe malul 
Dunării, studenții vor primi re
plica unei alte formații, res
pectiv Progresul, angajată în 
întrecerea pentru promovarea

STEAUA
ÎN CONTI

GHIȚA: Taci bătrine, nu mai 
cobi I

BĂLUȚĂ
NUARE INDISPONIBIL...

Băcătianii au continuat an
trenamentele cu intensitate, 
în această săptămînă. S-a lu
crat foarte mult individual 
și pe compartimente, după 
care — joi — Sport club a 
întîlnit într-un meci de pre
gătire echipa Ceahlăul P. 
Neamț. Victoria a revenit di
vizionarei A cu 5—0 (2—0).

Pentru partida de dumini
că, Băluță continuă să fie in
disponibil, ceea ce îi deter
mină pe antrenori să încea
pă meciul cu următoarea 
formație : Ghîță — Kiss, 
Hrițcu, Velicu, Volmer, Văta- 
fu, Duțan, Pană., Dembrov
schi, Enc Daniel, Florea.

S. NENIȚĂ, coresp.

ȘTEFĂNESCU, HĂLMĂ-
GEANU Șl PROBABIL
IORDĂNESCU RĂMTN

PE TUȘĂ

Fotbaliștii de la Steaua 
și-au continuat pregătirile cu 
intensitate sporită.

Acum însă, cînd echipa și-a 
regăsit cadența, și manifestă 
o bună formă, indisponibili

tățile se țin lanț. Ștefănescu 
și Hălmăgeanu continuă să 
fie inapți de joc, ultimul acu- 
zlnd și dureri intercostale. 
Apoi, nu se știe, încă, dacă 
va putea fi folosit Iordănescu. 
Talentatul atacant a suferit, — 
în meciul cu Rapid, o nouă, 
întindere musculară. Se fac 
eforturi pentru recuperarea 
lui. în aceste condiții, forma
ția pentru Bacău ar fi urmă
toarea : Coman — Sătmărea- 
nu, Ciugarin, Negrea, Crista- 
clie, Naom, Vigu, Pantea, Tă- 
taru, Dumitriu III (Iordănes- 
cu), Marcu (Dumitriu III, 
Manea).

Desene de Al. CLENCIU

DISTANȚĂRI SAU APROPIERI ?
, i r-, A G r''t i i i i Kl r-ir’ F».. > . .* -* ' > C — -3 .. ‘I .. . ..   vor 

par-
în „A". Câștigătoarea acestei 
partide mai poate spera, în 
cazul unor eșecuri ale actualu
lui lider, să treacă în fruntea 
clasamentului. Echipele din 
subsolu] clasamentului, în spe
cial Metrom și Politehnica Ga
lați, vor încerca mîine să-și 
refacă punctajul. Șansele par 
a-i surîde mai mult Politehni
cii care va juca pe terenul 
său (cu Știința Bacău), și mai 
puțin Metromului care se va 
deplasa la Pașcani, unde va 
întîlnj pe C.F.R.

în seria a IT-a, Crișul Ora
dea și Politehnica Timișoara, 
cele două aspirante la un loc 
în primul eșalon al fotbalului

nostru, vor juca în deplasare, 
la Cugir (cu Metalurgistul) și, 
respectiv, la Reșița (cu C.S.M,). 
Orădenii, dacă vor reedita bu
nele evoluții din ultimul timp, 

au posibilitatea să plece măcar cu 
un punct de la Cugir. O sarcină 
mai dificilă o au studenții, de
oarece reșițenii ocupă un loa 
(14) pe care doresc să-I... pa
seze altei echipe. După victo
ria de duminică, Vagonul joa
că din nou acasă, de data a- 
ceasta cu Olimpia Satu Mare, 
și speră să mai acumuleze 
două puncte și în acest fel să 
micșoreze diferența ce o des- 
paite de locurile ferite de e- 
moțiile retrogradării.



o in lume

(prin telefon, de 
nostru), — Abia

SINAIA 9 
la trimisul 
sosiți la. hotelul Alpin 1400, 
prima grijă a oaspeților stră
ini participanți la „Cupa Fe
derației” a fost să se infor
meze despre lungimea pîrtiei, 
starea și consistența zăpezii, 
ora startului ș.a.m.d.

Ișrj^dimineajă, foarteI§ri~dimineajă, foarte de
vreme, conduși de schiori și 
antrenori™rdrfiâfiȚ, ef'S-au de
plasat* să “ verifice- - -informa
țiile și să se adapteze traseu
lui inedit de pe muntele Fur
nica, spectaculos și foarte di
ficil.

într-adevăr, zăpada, mai a- 
les către ora prînzului, ajun
ge o cocă, în care schiurile 
dacă nu știu să plutească de
vin submersibile, imposibil de 
controlat și condus. Pentru â- 
ces-t motiv, și altele, cum ar 
fi căldura excesivă reflectată 
ca într-un focar de pereții 
munților Furnica și Vîrful cu 
Dor, ora startului va fi mai 
matinală decît cea tradițio
nală. E preferabil o gheață 
mai alunecoasă — ce-i drept — 
dar mai stabilă, decît un cîmp 
de tal uzuri ușor de creat 
numai după cîțiva concurenți.

Oaspeții, la- prima vedere, 
încercînd porțiuni de pîrtie 
sau fragmente de slalom ni 
s-au părut vioi, tehnici și deo
sebit de siguri. în privința

rezultatelor posibile, ei păs
trează o rezervă discretă și 
modestă care are darul... să 
nu înșele pe nimeni. Va fi o 
luptă foarte grea. Schiorii 
noștri au prilejul unor victo
rii cu rezonanțe de prestigiu, 
obținute în fața unor schiori 
foarte bine cotați pe plan eu
ropean. Noi le dorim din toată 
inima.

Programul concursurilor este 
următorul : sîmbătă, de la ora 
9,30 : slalom special, pe fața 
mare a Văii Carp, iar dumi
nică de la ora 10,30 slalom 
uriaș"dirî "Vîrful Furjjica pină 
în firul văii Carpului mic.

Vremea bună, însorită, de o 
eXrepțlbTra'tă-vizibilitate, este 
o' pr?Tni'S'3~T<rvorabilă a aces
tei importante competiții 
seinului “alpin.

în afara concurenților 
care i-am anunțat, vineri 
prînz a sosit la Sinaia și 
chipa bulgară compusă din 
Ivan Penev, Ghiorghi Ghior- 
ghiev și Sașko Stoikov.

M. BIRA

La Monte CartoAmindoi românii in semifinale!
Ieri: Năstase învinge pe Crealy, iar Okker pe lovanovici
întreruperile cauzate de 

ploaie continuă să producă 
întîrzieri în desfășurarea tur
neului internațional de tenis 
de la Monte Carlo. Numai 
două rezultate, înregistrate în 
întrecerile ce se desfășoară 
pe terenurile Country-clubu- 
lui din capitala Principatului 
Monaco, ne-au parvenit în 
ultimele 24 de ore. E drept,

TOM OKKEJi

CONTROVERSELE ÎN „CAZUL 
RELTOISE1 CONTINUA...

riNALA t.C.t
LA VOLEI ti'HNIX

în prima manșă a finalei 
„Cupei campionilor europeni", 
la volei feminin, echipa ceho
slovacă Tatran Stresovice a 
întîlnit pe teren propriu for
mația Dinamo Moscova. Vo
leibalistele sovietice au termi
nat învingătoare cu scorul de 
3—0”(15—5, -15—3, 15—7). Re
turul acestei întîlniri se va 
disputa la 11 aprilie la Mos
cova.

PARIS, 9 (Agerpres). — 
Suspendarea pe un an a cu
noscutului automobilist fran
cez Jean Pierre Beltoise de 
către Automobil-clufaul din 
Argentina, a provocat dife
rite luări de poziție. Astfel, 
Federația internațională de 
automobilism, în virtutea pre
vederilor codului sportiv in
ternațional (care prevede ca 
piloții sancționați să poată 
face apel prin intermediul fo
rului...național), consideră că 
Beltoise poate fi exceptat de 
la suspendare. în același timp, 
feHerația franceză a anunțat

//TREBUIE ANULATA INVITAȚIA
RHODESIEI LA J.O

că' intenționează să uzeze de 
acest drept și să redea lui 
Beltoise licența la 11 aprilie, 
pentru a .putea participa la 
„Marele premiu al Spaniei", 
programat în ziua de 18 apri
lie la

Din 
rurile 
rut 
sportive internaționale, Paul 
Metternich, să furnizeze „in
formații precise" în . legătură 
cu hotărîrea federației fran
ceze și să ia atitudine înainte 
ca Beltoise să se poată alinia 
la startul Marelui premiu de la 
Barcelona. După cum se știe, 
Comisia sportivă italiană de 
automobilism și experții săi 
au considerat că J. P. Beltoise 
este vinovat de accidentul 
care a cauzat moartea con
curentului italian Ignazio 
Ciunti.

Barcelona.
Roma se anunță că fo- 
sportive italiene au ce- 
președintelrii Comisiei

ele au darul să ne aducă o 
nouă satisfacție. Amindoi te- 
nismenii fruntași ai României 
se află printre cei 4 compe
titori rămași în 
tre cei 
startul 
nii, in 
culin.

După Ion Tiriac, calificat 
în semifinale, iată-1 și pe 
Ilie Năslasc alăturîndu-se cu
artetului de ași,, în acest prim 
mare turneu „open" al sezo
nului în aer liber. La con
tinuarea partidei sale cu pro
fesionistul australian 
Crealy, jucătorul român 
fost nevoit să cedeze un set, 
al treilea, pentru ca apoi în
să să forțeze victoria în cel 
de-al patrulea, punînd capăt 
luptei. ’ Rezultat : Năstase— 
Crealy 6—3, 6—4, 7—9,

Și ultima partidă din 
turi de finală s-a decis 
întrerupere. Capul de 
cu nr. 1, profesionistul 
dez Tom Okker, a înfrînt re
zistența „veteranului" iugo
slav Bora lovanovici, dar tot 
la capătul a patru seturi : 
7—5, 6—2, 1—6, 6—4.

Programul semifinalelor cu
prinde, conform tabelului de 
concurs, partidele Năstase — 
Taylor și Okker—Tiriac. Doi 
români, un englez și un olan
dez își dispută șansele de a 
intra în finala celei mai im
portante probe a concursu
lui. Dacă ascensiunea lui Ilie 
Năstase era așteptată, cea a 
lui- Ion Țiriac poate fi soco
tită ca o veritabilă perfor
manță. Pe partea sa de ta
blou au fost eliminați capii de 
serii Kodes, Stilwell și Chan- 
freau, iar el însuși a scos din 
luptă jucători cu veleități, ca 
francezul Proisv și cehoslova
cul Kukal, ultimul învins cu 
10—8, 6—0, 8—6 (rezultat ce 
ne-a parvenit ulterior).

Azi și mîine, la Monte 
Carlo, urmează să se dispute 
semifinalele și finalele. Dacă 
ploaia nu va fi de altă pă
rere...

cursă, din- 
peste 200 care luaseră 
la începutul săptămî- 
proba de simplu mas-

Dick 
a

6—2. 
sfer- 
după 
serie 
olan-

declară J. C. GANGA, secretarul Consiliului sportului african

YAOUNDE 9, (Agerpres). — 
Invitarea Rhodesiei la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen a 
stîrnit puternice proteste în 
cercurile sportive africane, 
secretarul general ăl Consi
liului sportului african, Jean 
Claude Ganga, a declarat că 
.în. anul. JM),. în.urma reuni
unilor Comitetelor naționale 
olimpice, de la Dubrovnik, or
ganizațiile" sportive' africane 
au cerut să se respecte prin
cipiul de a nu fi admise la 
J.O. țările. în. care se practică 
discriminarea. rasială. ..Invita
ția Rhodesiei la Olimpiadă 
trebuie să fie anulată" — a 
declarat J. C. Ganga.

Pe de altă parte, într-o notă 
a ambasadei R. F. a Germa-. 
niei adresată Ministerului de 
Externe al Camerunului se 
arată că guvernul R.F.G. re
gretă împrejurarea prin care 
Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de la

Miinchen a remis unui repre
zentant al Comitetului olimpic 
din Rhodesia invitația de a 
participa la Olimpiadă. Gu
vernul vest-german, care, în 
conformitate cu rezoluția 
O.N.U., nu recunoaște pașa
poartele emise de autoritățile 
rhodesiene, ignoră cu ce fel 
de pașaport a putut să ajun
gă la Miinchen secretarul Co
mitetului olimpic rhodesian, 
Ossie Plaskitt.

Cu prilejul reuniunii Comi
tetului internațional olimpic, 
care va avea loc în luna sep
tembrie la Luxemburg, invita
ția adresata Rhodesiei va pu
tea fi luată în discuție de 
forul olimpic suprem, iar gu
vernul vest-german va stabili 
dacă intrarea în R. F. a Ger
maniei a sportivilor rhode- 
sieni în calitate de partici- 
panți la J.O. este compatibilă 
cu rezoluția nr. 253 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

ELEFANȚI IN CALEA
RALIULUI SAFARI
NAIROBI, 9. — Tradiționala

cursă automobilistică „Raliul Sa
fari", care se desfășoară pe șo
selele Africii răsăritene oferă 
emoții participanților. Ei au tre
buit să facă față unei... turme de 
elefanți. Iată șl primul clasament: 
1. R. Altonnen 
„Datsun"; 
landa) pe 
Andersson 
și T. Fall 
Ful via".

(Finlanda) pe
2. T. Maklnnen (Fin- 
„Ford Escort"; 3—4. A. 
(Suedia) pe „Porsche" 
(Anglia) pe „Laneia

ARMAND MASSARD
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

Armand Massard. campion olim
pic de scrimă la Anvers (1920), a 
decedat la Paris, în vîrstă de 86 
ani. Din 193.3 și pină în 1967, A. 
Massard a fost președinte al Co
mitetului olimpic francez și vice
președinte al C.I.O.

95 CALE LIBERA" SPRE C. E. DE LA MADRID
NOVEDADES
JfeMOSCU

în meciurile din cadru] 
lelor,'campionii nu și-au 
apăra titlurile decît la 
din cele 11 categorii.

Fără îndoială, faptul

fina- 
putut 
patru

Vremea continuă să fie. fri
guroasă aci în . nord-vestul 
Africii, iar dinspre Ocean vin 
zilnic în asalt nori cenușii, 
ce-și deșartă încărcătura li
chidă asupra orașului. Cei mai 
supărați de capriciile acestei 
primăveri sînt, firește, orga
nizatorii celor două competiții 
internaționale ce se desfășoa
ră acum în acest oraș, pentru 
că spectatorii continuă să fie 
— din acest motiv — mai 
puțin numeroși decît era de 
așteptat. Totuși, joi seara, a- 
proape 1 000 de iubitori ai 
sportului au înfruntat cu stoi
cism rafalele de ploaie și au 
luat loc în tribunele stadio
nului CAFC, care urma să 
găzduiască un interesant cu
plaj din cadrul tradiționalei 
întreceri 
tine"

„Cupa Țărilor La- 
la handbal. Erau pro

gramate partidele România — 
Maroc și Spania — Portugalia, 
fiind lesne de înțeles că ma
joritatea celor prezenți erau 
foarte curioși să-și vadă ti
nerii compâtrioți în cea mai 
dificilă confruntare a lor din 
acest turneu, cea cu repre
zentativa României. Intere
sant în această privință ni se 
pare faptul că în ediția sa 
de joi, cotidianul „Le Petit 
Marocain" publica o amplă

de scor !“ 
spune că 

din selec- 
nu au în-

vea următorul titlu : „Sin
gura ambiție a marocanilor în 
meciul lor cu românii este să 
limiteze diferența

Și nu s-ar putea 
tinerii handbaliști 
ționata țării gazdă
cercat din toate puterile acest 
lucru. Numai că victoria re
prezentativei române s-a con
turat de la început și a de
venit, în final, foarte clară : 
10—2 (4—1). Desigur, pe ama
torii de handbal din țară îi 
șochează acest scor minim, 
frecvent întîlnit în confruntă
rile dintre echipele feminine. 
Prima explicație a faptului că 
s-au înscris numai 12 goluri ar 
fi aceea că echipa marocană 
a prelungit obositor de mult 
momentele de posesie a min
gii, încercînd să limiteze în 
acest fel timpul de atac al 
formației noastre. în al doi
lea rînd, este necesar să pre
cizăm că handbaliștii români, 
fiind și puțin presați de timp, 
s-au grăbit în atac, finalizînd 
din poziții nu întodeauna re
comandabile. în acest fel, 
după ce jucătorii marocani 
au deschis în mod surprinză
tor scorul (0—1, min. 5) și 
după ce echipa română a 
egalat (1—1, min. 5), al trei
lea gol al meciului a „căzut“

lucrurile s-au petrecut aproa
pe la fel ca în primele minu
te: marocanii au redus din di
ferență (2—4, min. 31), după 
care însă reprezentativa țării 
noastre n-a mai putut fi opri
tă din cursa spre o victorie 
netă, golurile curgînd unul 
după altul în poarta cura
joșilor Siraji și Mhiri.

Arbitrii vest-germani II. 
Rosmanith și P. Falk au con
dus următoarele formații :

ROMÂNIA : Munteanu
(Keull) — Comănescu, Popo- 
vici (1), Stockl (1), Odaie, Tu- 
dosie (1), Chircu (5), Smerea, 
Roșu (2), Constantinescu, 
Anton.

MAROC: Siraji (Mhiri) — 
Rahim, Beiveqri, Blindha, 
Berrada (1), Thamir, Loch- 
mari, Sbaa, Usain, Kassabi (1). 

în celălalt meci al cupla
jului s-a înregistrat o mare 
surpriză. Confirmînd compor
tarea bună din meciul cu 
Franța, selecționata Portu
galiei a învins Spania cu 
6—5 (3—3). •

Dan GARLEȘTEANU j

TV CÎȘTIGĂ
MECIUL...

Națiunilor" 
juniori au

Rugbyștii juniori au cedat categoric 
in fața celor francezi

în „Cupa 
F.I.R.A. rugbyștii
susținut meciurile din semi
finale. în prima s-au întîlnit 
echipele Italiei și Spaniei. 
După o repriză albă, italie
nii reușesc să-și adjudece, în 
cele din urmă, victoria cu 
6—3.

Rugbyștii români au avut 
de întîlnit puternica garnitu
ră a Franței. Partida dispu
tată pe terenul R.U.C. (sta
bilit în ultima clipă) s-a în
cheiat cu victoria netă a 
rugbyștilor francezi, care au 
cîștigat cu 48—0 (14—0) ! !

Infrîngerea foarte severă 
și de proporții cu totul neaș-

teptate, a reflectat totuși de
calajul valoric existent între 
cele două combatante, mai 
ales a liniilor lor de trei-sfer- 
turi. în mare vervă de joc. 
Franța reușește după numai 
8 minute să conducă cu 11-0. 
Din acest moment, românii 
au căzut moral, cădere care 
se accentuează în ultimele 20 
de minute, la care se adaugă 
și cedarea fizică, ceea ce ge
nerează numeroase greșeli, 
facilitînd astfel victoria fran
cezilor. A arbitrat Sacristan 
(Spania).

Duminică juniorii români 
vor întilni echipa Spaniei 
pentru locurile 3—4.

CIJPA LIBERTADORES"
Cu trei derbyuri, cel din 

Chile (Union Espanola — Colo 
Colo 1—1), cel din Peru (Uni- 
versitario — Sporting Cristal 
3—0) și cel din Ecuador (Bar

A PATRA VICTORIE A LUI Ț.S

Fără îndoială, faptul că o 
victorie în acest campionat în
semna „cale liberă" spre Ma
drid unde se vor desfășura, 
între 11 și 19 iunie, campio
natele europene, a produs o 
emulație aparte. Aproape 200

dintre cei mai buni boxeri ai
U. R.S.S. au luptat pentru a 
obține dreptul de a evolua pe 
ringul madrilen. La categoria 
grea s-a înregistrat chiar un 
număr record : 25 de parti
cipanți. Dintre ei s-a impus
V. Cernîșev (23 ani), din ora
șul Orenburg, noul campion 
la cat. grea care posedă nu 
numai o lovitură puternică, 
dar și o mare mobilitate pe 
ring, ceea ce nu se prea în- 
tîlnește la boxerii de această 
categorie.

La Anvers, în fața a 7 000 
de spectatori, Ț.S.K.A. Mosco
va și Ignis Varese și-au dis
putat cea de-a 14-a finală a 
„Cupei campionilor europeni" 
la baschet masculin. Jucind ex
celent în repriza secundă, ju
cătorii de la Ț.S.K.A. și-au 
luat o frumoasă revanșă pen
tru infrîngerea suferită în fi
nala de anul trecut, cîștigînd 
această partidă cu 69—53 (28-26).

Scorul a fost echilibrat în 
prima repriză. După pauză insă,

baschetbaliștii din Moscova au 
atacat rapid și datorită unei 
suite de coșuri realizate de 
S. Belov și Zarmuhamedov 
s-au distanțat, învingînd fără 
dificultate.

Ignis a contat prea mult pe. 
aportul lui Raga, dar talentatul 
jucător mexican a făcut o par
tidă foarte slabă, ratînd 
meroase ocazii favorabile.

Cele 122 de puncte au
realizate de : Kulkov 4, Ede- 
ciko 5, Kapranov 4, Iliuk 6, S.

nu-

fost

so- 
DE 
in 

mai SCADE VIRSTA Revue Olympique
MOLNAR ELIMINAT

DE

celona — Emelac 3—0) s-a în
cheiat prima fază a ediției a 
12-a din Cupa „Libertadores de 
America".

Cele cincj echipe calificate 
pentru turul II al cupei sud- 
americane intercluburi sînt ur
mătoarele: Universitario (Peru), 
Nacional (Uruguay), Palmeiras 
(Brazilia), Union Espanola (Chi
le), Barcelona (Ecuador). La 
aceste echipe se va adăuga și 
Estudiantes (Argentina), admisă 
direct în semifinală pe conside
rentul că este cîștigătoarea edi- 

precedente a competiției.

SURPRIZĂ TN CUPA 
R.F.G. LA FOTBAL

In cadrul ,, sferturilor" de 
nală ale „Cupei R.F. a " 
nlei" ' - ■ •
două partide 
mătoarele 
Dusseldorf, care activează 
liga a doua, a dispus de frunta
șa clasamentului primei ligi 
Moenchengladbach cu 3—1! Schal
ke 04 a învins pe Rotweiss O- 
berhausen cu 1—0.

la fotbal s-au 
încheiate 

rezultate : 
care

fl- 
Germa- 

disputat 
cu ur- 
Fortuna 

în

Citim într-o telegramă de presă 
următorul comunicat: „Reprezen
tanții federației italiene de fotbal, 
dr. Aldo Stacchi și dr. Dario 
Borgogna, împreună cu cei 
ai RÂI-TV (n.n. radiodifuziunea 
și televiziunea italiană), dr. Willy 
De Luca, directorul Telejurnalu
lui, și Giorgio Boriani, responsa
bil al serviciului sportiv, au con
ferit asupra modalităților de pre
zentare a fazelor filmate cu în
cetinitorul, în transmisiile tele
vizate ale meciurilor de campio
nat. S-a hotărît că asemenea 
faze pot fi transmise, atunci cînd 
prezintă acțiunile cele mai in
teresante, privind 
jocului și modul de

In aceste scurte 
cuprinse rezultatele 
tratative, opunînd 
ruri. ” 
care 
viziunea, împotriva 
lor fotbalului peninsular. Aceștia 
ceruseră să nu se mai transmi
tă faze descompuse (în reluare), 
în special cele de poartă, prin 
care (cităm dintr-o declarație 
anterioară) „...este subminată în
crederea în arbitri și are drept 
rezultat, adeseori, supunerea lor 
la violențe din partea publicului". 
Aceasta era teza adversarilor 
„încetinitorului". Iar argumentele 
factice nu lipseau. Intr-adevăr, 
cronica sportivă a Italiei a înre
gistrat în ultimele săptămîni a- 
semenea fapte surprinzătoare, ca 
demisia președintelui clubului 
Florentina, în semn de protest 
față de decizia unui arbitru, sau 
ca aceea a jucătorilor clubului 
Napoli care au amenințat că vor 
da în judecată pe arbitrul me
ciului lor cu Inter, pierdut la 
scorul de 1—2. Totul, pe baza 
datelor furnizate de transmisiile 
micului ecran...

Desigur, pe de altă parte, 
pare curios că televiziunea, ale 
cărei merite în propagarea spor
tului au fost nu o dată prețuite, 
să fie acum ținta unor asemenea 
acuzații. Oare nu e mai impor
tant să se asigure arbitraje la 
înălțime, în loc a se interzice o- 
peratorilor T.V, să-și exercite 
profesiunea ?

In acest sens, cel al rațiunii, 
pare să fi fost obținut și acordul 
pe care-l prezintă comunicatul 
de la începutul acestor rînduri.

desfășurarea 
arbitraj". 
rlnduri sînt 

unor ample 
cele două fo- 

Vn veritabil „meci", pe 
— iată — îl clștigă Tele- 

diriguitori-

Vlad UDRIȘTE
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TELEX • TELEX • TELEX
Turul ciclist al Marocului a con
tinuat cu etapa a 7-a disputată 
contracronometru individual pe 
distanța Essauira — Hadoraa și 
retur. Victoria a revenit rutierului 
polonez Z. Gorski cronometrat pe 
30 km cu timpul de 44:38. în cla
samentul general individual con
tinuă să conducă Claude Magui, 
urmat de Gorski — la 45 sec. 
Primul loc în clasamentul pe e- 
chipe este deținut de formația 
Franței, urmată de selecționatele 
Poloniei, Elveției, Italiei și Maro
cului.

iu campionatul de hochei pe ghea
ță al U.R.S.S. echipa Torpedo 
Gorki a pierdut pe teren propriu 
cu scorul de 1—3 în fața formației 
S.K.A. Leningrad. într-un alt joc, 
Himik Voskresensk a întrecut cu 
6—2 pe Traktor Celiabinsk.

Intr-un meci contînd pentru tur
neul internațional de fotbal (ju
niori) de la Cannes, selecționata 
Ungariei a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația F.C. Torino.

H
Tenismanul danez Jan Leschly 
l-a eliminat cu 6—3, 7—6, 7—6 pe 
australianul Phil Dent, în turneul 
de tenis de la Johannesburg. Alte 
rezultate : Mc Millan — Buwalda 
7—5, 6—4, 0—6, 3—6, 7—5; Ruffels 
— Saul 6—2, 6—4. 7—5.■
In turneul de tenis de la Des 
Moines (Iowa), cunoscutul jucă
tor american Cliff Richey l-a în
vins cu 6—2, 6—3 pe neozeelande
zul Ian Crookenden. Compatriotul 
său Clark Graebner l-a întrecut 
cu 6—2, 6—2 pe australianul Mar
tin Mulligan, iar cehoslovacul 
Vladimir Zednik a dispus cu 1—6, 
6~ 1. 6—4 de australianul Hans 
Kary.

K. A. MOSCOVA
Rusconi 4, 
2, Ossola 4, 
24, Bisson 
învinși.

rezultat,

Belov 19, Kovirkin 8, Zarmu
hamedov 21, Kovalenko 2 de 
la învingători și
Flaborea 6, Vittori
Meneghin 6, Fultz
4 și Raga 3 de la

în urma acestui
Ț.S.K.A. Moscova cîștigă pen
tru a 4-a oară trofeul conti
nental, egalînd „recordul" lui 
Real Madrid. In imaginea ală
turată un moment al finalei 
desfășurate noaptea.

Ultima probă a concursului hipic 
internațional de la Pau, disputată 
•pe un parcurs de 630 m cu 13 
obstacole, a fost cîștigată de bra
zilianul Nelson Pessoa cu 0 punc
te penalizare. învingătorul a con
curat pe calul său preferat 
„Nagir". Pe locul doi s-a clasat 
concurenta franceză Janou Lefe
bvre pe calul „Rocket", iar pe lo
cul trei elvețianul Huauri pe ca
lul „Haiti".

într-un concurs de atletism, 
desfășurat la Austin (Texas), 
Randy Matson a aruncat greu
tatea la 20,93 m. Proba de 100 
yarzi a fost cîștigată de Branch 
cu 9,2 (la 0,1 s de recordul mon
dial), iar cea de 120 yarzi gar
duri a revenit lui Gibson în 13,5.

gtgjjgCETIij
DIN CAMPIONATUL 
BOX

HERRERA — 
CONCEDIAT !

Campionii de box ai 
U.R.S.S., din anul trecut, au 
trecut printr-o grea încercare 
cu ocazia campionatului țării 
pe acest an, recent desfășurat 
la Kazan — scrie revista 
vietică „NOVEDADES 
MOSCU", care apare
limba spafiiblă. Cei'
mulți dintre ei nu numai că 
n-au putut să-și apere titlul, 
dar nici n-au ajuns în finala 
competiției. Noua generație 
de pugiliști sovietici a opus, 
într-adevăr, o rezistență la 
care „consacrații", fără îndo
ială, nu s-au așteptat. Din 
acest punct de vedere, un a- 
devărat caz tipic a fost me
ciul dintre campionul unional 
la categoria semigrea Oleg 
Karataev și Nikolai Anfimov, 
un tînăr de 20 ani, student 
la Institutul Pedagogic din 
Samarkand. Karataev, care 
arc un punch temut de toți ad
versarii, conta și acum pe a- 
ceastă armă. Dar tînărul pu
gilist a rezistat cu succes lo
viturilor campionului și l-a 
trimis el Ia podea de trei ori. 
Așa se face că Oleg a trebuit 
să renunțe Ia titlul de primă 
mănușă a țării. în general,

PERFORMERILOR
cîștigat în Mexic 
olimpice de aur, 
16 ani. Sud-afri- 
Muir a doborît

înotătoarea americană Deb
bie Meyer a 
trei medalii 
la vîrsta de 
cana Karen
recordul lumii la 110 .yarzi- 
spate, pe cînd avea 12 ani și 
10 luni. Două exemple care 
demonstrează că vîrsta mari
lor performeri scade tot mai 
mult.

Această problemă este ana
lizată în ultimul număr al 
publicației „REVUE OLYM
PIQUE", organ al Comitetului 
Internațional Olimpic. Com- 
parînd vîrsta performerilor la 
Jocurile Olimpice din Mexic 
cu aceea a campionilor de la 
celelalte ediții ale J. O. des-

fășurate între anii 1896 și 
1964, revista conchide :

„La natație, virsta medie 
a campioanelor din Mexic a 
fost de 17,5 ani față de 19,3 
ani la edițiile olimpice pre
cedente. în ceea ce îi privește 
pe înotători, vîrsta lor medie 
s-a redus de la 24,5 ani Ia
20.4 ani. Pentru celelalte dis
cipline sportive, statisticile 
oferă următoarele date : Băr
bați : box 21,9 ani (23 ani) ; 
ciclism 23 ani (22,6) ; baschet 
23,2 ani (24,3) ; canoe 23,6 ani 
(24,3) ; canotaj academic 24,3 
ani (24,3) ; gimnastică 
(26,9) ; atletism 24.7 
fotbal 24,7 (25.2) ; polo
25.4 (27) ; volei 26,5
scrimă 27,1 (31,8) ;
28.4 (28,8) ; pentatlon modern 
28,7 (29,3) ; tir 32,5 (34,2): Fe
mei : gimnastică 19,2 (25,7) ; 
atletism 22,8 (23,6) ; volei 24,2 
(22,6) ; scrimă 27 (26,2).

24,6 
(24,9) ; 
pe apă 
(26,7) ; 
lialtere

Aseară, la Ploiești, Sibiu, Tg. 
Mureș șl Bacău s-au disputat 
finalele fazei de zonă a cam
pionatelor naționale de box. Noul 
selecționat în lotul național, Fr. 
Molnar a părăsit surprinzător 
competiția, fiind învins prin a- 
bandon de către clujeanul 
Anderco. Rezultate : SIBIU 
Mihai b.p. C. Anghel, V. 
b.p. C. Stănescu. M. Toni 
1 I. Pache, C. Bumb b.p. 
muleac, L. Mathe b.p. p. 
tantlnescu, V. Zllberman 
I. Glrda, I. Covaci b.p. A. Tîrboi, 
I. Petrea (fără adversar).
nea b. k.o. 3 I. Moga. M. Văcariu 
b.ab. 2 I. Muresan. (I. lonescu — 
coresp.). PLOIEȘTI : șt. Băiatu 
b.p. V. Drăgan, A. Cojan b.p. 
C. Dobrescu. I Ciocoi b.p. I. 
OtvSși, P. Nedelcea b.p. M. Nl- 
colae, A. Slmlon b.p. D. Dosan, 
C. Cuțov b.ab 3 V. Prodan, Gh. 
Ene b. dese. 3 Tr. Stănescu I. 
Gyârffy b.ab. 2 N. Nicolae, I. 
Olteanu b.ab. 2 C. Chiriță, D. 
Bucur b ab. 2 Gh. Dumitrescu, 
I. Alexe b.ab. 2 șt. Covaliu (Gh. 
Apostolescu — coresp.). TG. 
MUREȘ : P. Ganea b.p. Gh. Racz. 
C. Ciucă b.p. N. Șontică, V. I- 
vanovlol b.p. I. Glăvan, G. Po-

o. 
: A.

Tvan 
b.ab. 

I. Sl- 
Cons- 

b.p.

I. Mo-

metcu b.ab. 2 S. Crișan, M. Pău- 
niță b.p. A. Rusneac, A. laeob 
b. k.o. 3 C. Stanclu,. C. Ghiță 
b.p. Al. Matluș, V. Tîrb b.p. N. 
Bloj, C. Cojocaru b.p. I. Mlbijc, 
I. Siliște (fără adversar), Al.
Prohor b.ab. 1 V. Vastag. (C.
Albu — coresp.). BACAU : Șt. 
Boboc b.p. V. Jugănaru, Tr.
Cerchla b.p. I. Pop, I. Lungu
b.p. C. Agrigoroaie, V. Kiss b.p. 
P. Manole, A. Iliescu b.ab. ~ 
Radu, Gh. Roșea b.p.

Vlad, T. Nicolae’ b. k.o.
Nichifor, H. Stump b.ab. 
Costlnescu, P. Cîmpeanu
Banu, I. Dascălu 
dor. (I. Iancu —

2 I.
.... Ceai-

covschi, I. Hodoșan b. dese. 2 I.' — - - - 2
3

b.p. M.
V. Tu-

„CUPA

A.

N.
F.

b.ab. Gh.

»o- 
să

O știre de ultim moment, 
sită din Italia, este menită 

lumea 
că re- 
Herre- 
dubul

b.ab. 2
coresp.).

SEMICENTENARULUI"
led a fost Inaugurat turneul 

de polo dotat cu „Cupa semi
centenarului" în care s-au în- 
tîlnit echipele : Rapid — I.E.F.S. 
4—3 (1—0, 0—1, 1—0, 2—2) și Di
namo — Progresul 9—5 (3—1,
3—2, 2—1, 1—1). Au înscris Ță- 
ranu, Medianu, Pascu (în su
perioritate numerică), Szabo pen
tru Rapid, respectiv P. Kroner

stîrneascft senzație în 
fotbalului. Se anunță 
putatul antrenor Helenio 
ra a fost concediat de 
A.S. Roma, unde activa în ulti
ma vreme. Acest lucru s-a pro
dus înainte de expirarea con
tractului său, fapt neobișnuit 
în relațiile dintre cluburi și 
trenori. Concedierea este 
tivată de unele neînțelegeri 
tre club și Helenio Herrera.

După ce i s-a comunicat 
tărîrea. Herrera a declarat : 
„Voi căuta un club cu un pre
ședinte serios, care-și va 
pecta cuvîntul și clauzele 
tractuale, un

FORMAȚIA U.R.S.S. 
PRIMA FINALISTA A C.M. 

DE HANDBAL — 
STUDENTI

an- 
mo- 
din-

ho-

res- 
con- 

om atașat clubului**.

LA POLO
A arbitrat cu scă-ș! Bla.lec (2). 

pări Gheorghe Cociuban.
tn cel de al doilea meci, tînăra 

formație Progresul a lăsat o bună 
impresie în întîlnirea cu cam
pioana țării. Au marcat Zahan 
(2), Novac, Naslaslu, Popa (2), 
Mihăilescu (2), Lazăr pentru Di
namo, respectiv, Teodorescu, Ma
nea (2), Munteanu șl Pantazl. 
A arbitrat bine H. Iacobini.

PRAGA, 9 (prin telefon, de la 
Al. Ștefănescu). Prima semifi
nală a campionatului mondial 
studențesc de handbal a opus 
formațiile U.R.S.S. șl Spaniei. 
Handballștii sovietici n-au avut 
nici un fel de probleme și au 
cîștigat ușor cu 22—12 (13—6). In
tr-o partidă pentru locurile 5—8, 
Iugoslavia a întrecut Suedia cu 
28—23 (16—10).

întîlnirea semifinală Cehoslo
vacia — România a fost progra
mată la o oră foarte tîrzie. Din 
acest motiv rezultatul îl vom 
comunica în numărul următor 
al ziarului, ca și pe cel al me
ciului Polonia — Franța (locurile 
5—8).

UN NOU ANTRENOR 
LA F.C. SANTOS

Mauro Rarnos de Oliveira, 
component al lotului Braziliei la 
campionatele mondiale de fot
bal din anii 1958 șl 1962. este 
noul antrenor al cunoscutei for
mații F.C. Santos.
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