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CONCURSUL REPUBLICAN BE PRIMĂVARA 
AL SĂRITORILOR

In divizia a la fotbal

DERBYUL U.T.A.-RAPID DOMINĂ ETAPA! COMPETIȚII ÎN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

După două victorii consecu
tive care au produs senzație, 
echipa din str. dr. Staicovici 
s-a văzut nevoită a se mulțu
mi ieri pe „Republicii" cu un 
rezultat de egalitate (0—0), îm
părțind punctele cu vechea sa 
rivală de pe malul mării. Este 
drept, însă, că „bancarii" — 
fără a se ridica la înălțimea 
evoluțiilor anterioare — ar fi 
meritat victoria, deoarece au 
deținut Inițiativa în cea mai 
mare parte a timpului de joc,

r

(Continuare in pag. a 3-a)

In minutul 31 bucureștenii s-au aflat foarte aproape de deschiderea scorului, dar golul a re- 4 
fuzat să cadă : revenită din bară, unde, fusese trimisă de TănăSeScu, minâea este reluată de 
Raksi, dar nici de astă dată nu va intra în plasă, lovindu-se de capul lui Antonescu

Foto : B, VASILE

MECIURILE
După avanpremiera de ieri, furnizată de par

tida Progresul — Farul, astăzi, în cadrul etapei 
a XX-a a diviziei naționale A la fotbal, se vor 
desfășura următoarele meciuri :
Arad: U.T.A. — RAPID

Odorheiu ! STEAGUL ROȘU — „U" CLUJ 

Slatina: UNIV. CRAIOVA — PETROLUL

Cluj: C.F.R.—JiUL

Bacău: SPORT CLUB r- STEAUA

lași: POLITEHNICA r-F.C. ARGEȘ

București : DINAMO —- C.F.R. TIMIȘOARA
(meciul va avea loc pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare.

DE ASTĂZI
Clasamentul la zi

unde se înfruntă două dintre 
pretendentele la titlu : U.T.A 
și Rapid. La Cluj, are loc un 
derby din zona retrogradării, 
iar la Bacău, echipa neînvin
să pe teren propriu, Sport 
Club, primește replica unei 
formații aflată în evidentă 
ascensiune, Steaua.

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. Farul 20 9 5 6 28—29 23
5. Petrolul 19 9 4 6 23—20 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. U. 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. Progresul 20 5 5 10 16—23 15
15. C.F.R. Cluj 19 6 3 10 23—34 15
16. C.F.R. Timișoara 19 4 2 13 11—30 10

Toate meciurile vor începe 
la ora 16,30.

mentului. Desigur, atenția iu
bitorilor de fotbal este îndrep
tată spre partida de la Arad,

Așadar, cîteva jocuri de 
mare importanță pentru vi
itoarea configurație a clasa

Popicarii români au obținut ieri o dublă victorie în fața 
selecționatelor R. D. Ger mane. în fotografie: Margareta 
Szemani, în plin efort. (Amănunte în pag. a 4-a)

VICTORIE ROMANEASCA DE PRESTIGIU
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA SCHI

SINAIA, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Sperînd 
intr-o victorie românească, încă 
de dimineață sute de spectatori 
au urcat din Sinaia spre fața 
mare a Văii Carp, ocupînd stîn- 
ciie și versanții goliți de zăpadă.

Slalomul instalat în paralel 
(ambele manșe) pe cea mal în
clinată pirtie schiabilă a țării, 
a fost impresionant prin lungi
me, diferențe de nivel și labirin- 
țul tehnic al porților. Și to- 
fbși, marea dificultate a pornit 
< a la consistența zăpezii, asemă
nătoare ieri cu a zahărului tos, 
în care schiorii în vertiginoasele 
ldr coborîri se înfundau uneori 
pfaă Ia glezne.
,„Ostilitățile” au fost deschi

să de Sașko Stoikov (Bulgaria), 
uîimat, în ordine, de trei con- 
cCtrenți austrieci, Fiegl, Wender 
rfxPechtl. Aflați în postură de 
TOSeuri, ei au descifrat șl pen- 
,tfu ceilalți un slalom spectacu- 
îoȘ și greu, cum puține am vă- 
«Ut pe piftiile noastre în acest

BUCUREȘTENII AU TRECUT 
PE LÎNGÂ A TREIA VICTORIE...
și-au dominat clar în anumite 
perioade adversarii și au avut 
cîteva bune situații de a des
chide scorul, pe care însă nu 
au reușit să le fructifice.

Evident, meciul de ieri n-a 
fost deloc ușor pentru bucu- 
reșteni. Ei au întîlnit un „un
sprezece" decis să se lupte 
fără menajamente pentru a nu 
părăsi terenul învins. Ca și la 
ultima lor apariție în Capitală 
(în _ compania Stelei), constăn- 
țenil n-au demonstrat intenții 

an. De altfel, acestui ridicat 
grad tehnic de dificultate (spo
rit, cum am mai spus, și de 
starea zăpezii), i-au plătit tri
but numeroși concurenți dintre 
cei mai buni, abandonați sau 
descalificați. Putem cita printre 
ei nume sonore, cum ar fi 
Gheorghiev, Fiegl, Wender, Do
rin Munteanu, Marin Focșenea- 
nu etc. Bucuria noastră s-a con
cretizat prin dubla victorie ro
mânească obținută de Dan Cris- 
tea și Virgil Brenci în fața unor 
schiori de reputație europeană, 
campioni ai țărilor respective, 
iar în cazul concurenților aus
trieci, componenți ai garni
turii naționale.

în absența unor concurente 
străine concursul fetelor, dispu
tat pe același traseu, a consti
tuit o piatră de încercare nu
mai prin simpla coborîre, fără 
a ne gîndi la calculul crono- 
metrelor, Semnînd încă o vic
torie, Ioana Belu (A.S.A. Bra
șov) dovedește o constanță de 

ofensive pronunțate, cu excep
ția părții de început a parti
dei, cînd o centrare-șut a lui 
Kallo (min. 2) l-a pus în difi
cultate pe portarul Zamfir, iar 
„buldozerul" Caraman j-a aler
tat în cîteva rînduri pe Gra
ma și Măndoiu. In schimb, oas
peții de pe litoral au aplicat

Constantin FIRANESCU

Ultimul meci al campionatului de hochei

iNTÎLNIREA STEAUA - DINAMO 
VA DECIDE CÎȘTIGĂTOAREA TITLULUI!

Ultimul din cele cinci tururi 
ale campionatului de hochei pe 
gheață se încheie, oferindu-ne, 
parcă în chip de bun rămas, un 
palpitant meci final, o dispută 
de maxim interes — confrunta
rea tradițională, care, de aceas
tă dată, nu poate rămîne doar 
o simplă formalitate, cum s-a 
întîmplat în alți ani, cînd una 
din competitoare avea un avans 
considerabil. Acum, meciul din- 

valoare pe care puține adver
sare românce i-au contestat-o 
în acest an.

REZULTATE TEHNICE, băr
bați : 1. Dan Cristea (Dinamo) 
53+57,2=110,2, 2. Virgil Brenci 
(A.S.A. Brașov) 53,7+58,2=111,9, 
3 Miroslav Pazout (Cehoslova
cia) 54,8+57,2=112, 4—5. Iosef 
Pechtl (Austria) 53,3+58,8=112,1 
și Miroslav Sochor (Cehoslova
cia) 54,1 + 58=112,1. 6. Gheorghe 
Vulpe (Dinamo) 55,1+59=114,1 ; 
femei : 1. Ioana Belu (A.S.A. 
Brașov) 51,3+ 55,5=106,8. 2. Mi- 
nodora Zerman (S.S. Predeal) 
54,9+56,8=111,7, 3. Maria Roșcu- 
leț (S.S. Predeal) 55,4+58,9 = 
=114,3.

Slalomul a avut o lungime de 
600 m, cu 200 m diferență de 
nivel, 66 porți In manșa I și 
72 în cea de a doua. La startul 
cursei s-au înscris 46 de con
curenți din care au fost desca
lificați 12 și tot atîția abando
nați.

l^hai B1RA

„CUPA CAROL DAVILA"

Tradiționala competiție a stu
denților mediciniști „Cupa Carol 
Davila”, închinată Semicentena
rului Partidului, se află în pli
nă desfășurare. întrecerile — la 
7 probe — au un pronunțat ca
racter de masă. Pină acum se 
cunosc cîștigătorii la următoa
rele discipline : tenis de masă 
(clasament individual pe facul
tăți) 1. Gh. Ratkovici, 2. Paul 
Perciun, 3. Dumitru David — 
toți de la Stomatologie. Facul
tatea de medicină generală : 1. 
D. Simici, 2. L. Ștefănescu, 3. 
C. Duca. Farmacie : 1. M. Dumi
trescu, 2. M. Avram, 3. I. Bo- 
bean ; handbal 1. Facultatea de 
Stomatologie, 2. Medicină Gene
rală, 3. Pediatrie ; cros : (fete) 
1. Doina Combiu, 2. Constanța 
Dincă, 3. Tatiana Țurai, (băieți) 
1. M. Pirlog, 2. Gh. Toma, 3.
S. Mihalașcu ; gimnastică : (fe
te). 1. Georgeta Zotter, 2. Ga-

Campionatul mondial

studențesc de handbal
i iii miTniu'ijinrT~~iiwmwrfii'i-nrnu

ROMÂNIA
LOCUL 3

PRAGA, 10 (prin telefon). — 
Campionatul mondial studen
țesc de handbal a continuat 
vineri cu disputarea partidelor 
semifinale și a celor pentru 
locurile 5—8. în prima semi
finală U.R.S.S. a învins Spania 
cu 22—12 (13—6), iar în cea de 
a doua Cehoslovacia a reușit 
să întreacă România cu 14—13 
(10—7). Handbaliștii români au 
pierdut, în primul rind, din 
cauza impreciziei în aruncările 
la poartă (nu-i vorbă că și 
portarul cehoslovac Krousky a 
apărat excelent !) și, în al 
doilea rind, din cauza formei 
slabe a portarului Penu, care 
in repriza secundă a fost în
locuit de Orban.

Selecționata română a înce
put slab, a echilibrat apoi sco
rul (1—5, S--6, 7—8) dar, in 
finalul pririîei reprize, s-a lă
sat ușor depășită. în partea 
a doua a întîlnirii, jucătorii 
români au acționat mult mai 
hirte'" și scorul a fost mereu 
strîns sau egal. Cu două minute 
înainte de sfîrșit (13—13) echipa 
Cehoslovaciei a înscris din nou 
și apoi, deși arbitrii de centru 
L. Marta și B. Marki (ambii 
din Ungaria) au prelungit jo
cul, de la masa oficială s-a 
anunțat finalul. După lungi 
discuții și la insistența arbitri
lor de centru s-au mai acordat 
cîteva secunde, timp în care 
scorul nu a mai putut fi mo
dificat. Au înscris : Birtolom 
(7), Voinea (3), Bota (2), Chicid 
pentru România,. Lafko (3), 
Hatle (3). Rosenfelder (2), Stra- 
ka (2), Hnenovski, Horvat, Ka- 
van (care l-a ținut „om la om” 
pe Chicid) și Polasek pentru 
Cehoslovacia.

în meciul pentru locurile 
3—4 : România — Spania 24—14 
(11—6). Alte rezultate : Iugos
lavia — Suedia 28—23 (16—10), 
Polonia — Franța 20—12 (9—6), 
pentru locurile 7—8 : Suedia — 
Franța 15—12 (6—7). Duminică 
are loc meciul final : U.R.S.S. 
— Cehoslovacia, în deschidere 
Iugoslavia și Polonia disputin- 
du-și locurile 5—6.

Al. ȘTEFĂNESCU

tre Steaua și Dinamo București 
(al 25-lea pentru' fiecare echi
pă !), rivale de ani și ani in 
lupta pentru supremația ho
cheiului nostru, este decisiv, ur
mând ca după consumarea lui 
să cunoaștem noua campioană 
a țării.

Este — cum spuneam — un 
final al campionatului cum n-am 
mai avut de mult și pe acest 
temei devine lesne de înțeles 
interesul pe care-1 manifestă 
amatorii de hochei din Capitală. 
Cu toții speră să poată asista 
la un joc de o factură specta
culară deosebită și la un plafon

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3 a)

In zona de la Constanța, Gheorghe Bădoi (Rapid București) — in dreapta — își croiește drum 
spre victoria tnainte de limită, Jin țneciul cu Marcel Zaharia (Cimentul Medgidia) 

....Foto : Nich’fl’or GURIȚA (Constanța)

Piscina Floreasca a fost 
ieri gazda concursului repu
blican de primăvară la să
rituri în apă. întrecerile au 
avut drept scop verificarea 
stadiului de pregătire din 
perioada de iarnă, în vede
rea concursului internațional 
al României din 24 aprilie.

REZULTATE : feminin : 1. 
Melania Decuseară (Progre

briela Manea și Emilia Kramer, 
3. Maria Gelbert. întrecerile 
continuă.

Irina BOLDOG 
de la catedra 

de educație fizică 
a I.M.F. București

RUGBYȘTII DE LA CLUBUL 
SPORTIV ȘCOLAR — 

LOCUL I

Competiția de rugby pentru 
juniori dotată cu „Cupa Semi
centenarului" a revenit echipei 
Clubului sportiv școlar. în ulti
ma etapă, ea a întrecut cu sco
rul de 14—9 (6—6) XV-le Con
structorului, clasat pe locul 2. 
într-un alt meci, pentru stabili
rea ocupantelor locurilor 3—4,

Pe stadionul Dinamo, de |a orele 14,45

LA RUGBY: ROMÂNIA-ITALIA
ÎN „CUPA NAȚIUNILOR-F.I.R.A.“
• Cele doua reprezentative se întrec pentru a 13-a 
oară • „Squadra azzurra": 10 jucători de la aceeași 

echipă I • în perspectivă, un joc al înaintărilor

și ca jucător, dar și conducător 
al echipei, este destinată să asi
gure acestui compartiment (și

Iată-ne, așadar, și în ziua 
mult așteptatul meci de rug
by România — Italia din cadrul

Rugbyștii Italiei în timpul antrenamentului de acomodare..'. Un frumos schimb de pase între 
compartimente Foto : V. BAGEAC

„Cupei națiunilor — F.I.R.A.", 
ediția 1970-71. Primul examen 
internațional din acest an al 
echipei noastre reprezentative 
are loc într-o conjunctură oa
recum favorabilă, pe teren pro
priu, în fața unui public gene
ros, care a purtat-o nu o dată 
spre victorie. în plus, pregătirile 
din ultima vreme concură și ele 
la crearea unei atmosfere de 
optimism și in ultimă instanță 
la nădejdea într-un succes, dacă 
nu facil, în orice caz cert. A- 
ceasta în pofida unor indispo
nibilități succesive, care au ri
dicat multe probleme spinoase 
celor doi antrenori ai lotului, 
prof. Al. Teofilovici și Petre 
Cosmănescu.

După cele văzute Ia ultimele 
antrenamente, apare evidentă 
superioritatea înaintării în 
care prezența lui Radu Demian,

Programul și arbitrii meciurilor de baschet
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

Federația noastră de baschet 
a stabilit ca dubla întâlnire 
dintre echipele naționale de 
seniori ale României și Ce
hoslovaciei să se dispute în 
sala Floreasca, sîmbătă 17 
aprilie de Ia ora 20,15 și du-

Zonele campionatului de box
Aseară s-au disputat ulti

mele două finale ale etapei 
zoneale la box. Rezultate 
nice : TIMIȘOARA : C. 
bara (C.S.M. Reșița) b.p. 
Cristea (Mrt. Buc.), C. 
(U. M. Timișoara) b.p. V. 
dulpscu (Met. Plopeni), 

teh- 
Bu- 
Gh. 
Pop 
Ră- 

. P. 
Pîrvu (Met. Bocșa) b. dese.

sul) 361,70, 2. Sorana Prelip- 
ceanu (Crișul) 336,75, 3. Ta
tiana Dumitru (C.S.S. Buc.) 
323,75, 4. M. Voinea (C.S.S.) 
310,70, 5. I. Popescu (C.S.S.) 
306,25, 6. FI. Socol (C.S.S.) 
260,10; masculin: 1. loan Ga- 
nea (Ind. Sibiu) 419,95, 2. I. 
Ilieș (Crișul) 398,30, 3. Oliviu 
Lăzău (Crișul) 379,10, 4. G. 
Fabih (Șc. sp. Sibiu) 365,35, 

formația Școlii sportive nr. 2 a 
învins pe Rapid cu 21—0 (3—0).

„CUPA SEMICENTENARE 
LUI" LA GIMNASTICĂ 

MODERNA

în sala de sport a Institutului 
Politehnic din București s-a des
fășurat. zilele trecute, un reușit 
concurs de gimnastică modernă 
care a angrenat 620 de studente 
de la majoritatea institutelor de 
învățămint superior din Capitală. 
Clasamentul : Ansamblu impus 
cu cercuri : 1, Inst. Politehnic 
(grupele 2 și 3) cîștigătoarea 
Cupei, 2. A.S.E. și Universitatea 
(gr. 6), 3. Agronomia și Univer
sitatea (gr. 8), 4. Arhitectură — 
Petrol Gaze, Medicina (gr. 14), 
Politehnica (gr. 1), A.S.E. (gr. 
12).

Studentele de la Universitate 
(Fac. fizică matematică) au cîș- 
tigat „Cupa de masă” pentru in-

(Continuare in pag. a 3-a) 

chiar întregii echipe) mai multă 
clarviziune, promptitudine în 
acțiuni și cursivitate fazelor.

Lazzarini
Finocchi — Baraldi —

Cecchin
Bollezan — 

Quaqlio — Cossara
Colombini — Gerardo — Miele

Arbitru : P. DUBERNET (Franța), stad. Dinamo (ora 14,45)

Baciu — Onutiu — Drăgulescu 
Șerban — Atanasiu 

Pop — Demian — Rășcanu 
Bărgăunaș Nicolescu 

Suciu — Dragoinirescu — Nica — Teleașă
Durbac

ROMÂNIA

minică 18 aprilie de la ora 
11,30.

Arbitrii neutri ai celor două 
meciuri vor fi A. Ceakaloz 
(Turcia) și A. Șoilev (Bulga
ria).

3 P. Iuga (Oțelul Galați), I. 
Angheiescu (C.S.M. Reșița) 
b.p. Șt. Hîrșu (Olimpia Buc.), 
C. Hoduț (Olimpia Buc.) b.p. 
Șt. Mihalcic (Motorul Arad), 
N. Paraschiv (Rapid Buc.) 
b.p. N. Duca (Crișul Oradea), 
N. Ispas (IJ.M.T.) b.p. D. Mo
rarii (Steaua), N. Moț (Moto-

5. V. Nedelcu (C.S.S.) 348,35,
6. A. Găvozdea (Șc. sp. Si
biu) 345,75

C. VIȘAN j

După mai multe luni de pau
ză competițională, Melania 
Decuseară și-a făcut o rein

trare promițătoare

Foto : V. BAGEAC

Unii specialiști au avut rezerve 
în ceea ce privește promovarea 
ca mijlocaș a lui Bărgăunaș, ju
cător dotat, indiscutabil, dar pu
țin experimentat. Vrem să cre
dem că Bărgăunaș va ști să 
treacă cu succes acest examen 
la care este supus, ajutat firește 

și de ceilalți coechipieri și în 
primul rînd de colegul său din 
linia de mijlocași, Nicolescu.

ITALIA

Luise — Michelon 
Sagramora 

Boccalletto — Valier

Poate a convins mai puțin în 
vremea din urmă jocul liniei 
de treisferturi. al centrilor cu 
precădere. Totuși, experiența și 
maturitatea dublului Dragomi- 
rescu-Nica vor putea suplini o 
eventuală scădere de formă, da
că aceasta a existat realmente. 
Contăm ca fundaș pe un Dur-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-af

Dugoj),
Nouă)

L.U-

ruj Arad) b.p. C. Nagy (C.S.O. 
Baia Mare), S. Tîrîlă (Dina
mo Buc.) b. ab. 3 Z. Lasalo 
(Constructorul Hunedoara), P. 
Cojoearu (Rapid) b. ab. 1 
M. Kozilek (Voința 
Gh. Oprea (Moldova 
b.p. L. Rusu (Minerul 
peni).

C. CREȚU-coresp.

TR. SEVERIN : N. Cordoș 
(Dinamo Buc.) b.p. N. Dumi
tru (Electroputere Craiova), 
N. Manea (Muscelul C-iung) 
b.p. C. Dinică (M.E.V.A. Tr, 
Severin), N. Gîju (Steaua) 
b.p. O. Rușiț (Voința Tg. 
Jiu), Antoniu Vasile (Dinamo 
Buc.) b. ab. 2 D. Ușurelu (E- 
lectrop. Craiova), P. Dobres- 
cu (Dinamo Buc.) b. ab. 2 
I. Velcu (U.R.A. Craiova), C. 
Melinte (N-icolina Iași) b.p. 
C. Stan (Voința Buc.), M. 
Deheleanu (Motorul Arad) b. 
ab. 2 I. Vornicescu (Electro
putere Craiova), Gh. Chivăr 
(Steaua) b. ab. 3 M. Drăgo- 
lici (M.E.V.A. Tr. 
M. Constantinescu 
Buc.) b.p. V. Petcu 
C-lung), A. Iancu 
C-iung) b. ab. 2 
(Electrop. Craiova).

Gh. MANAFU, coresp.

Severin) 
(Dinamo 

(Muscelul 
(Muscelul 
P. Văle
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FOTBAL"
Zeii dreptunghiului de 

iarbă și de risv se nasc, 
trăiesc și mor de-a lun
gul a 90 ele minute, 
kind pe rînd, ca-ntr-un 
cadril, le sînt aruncate 
și schimbate cele mai 
ciudate și mai diferite 
epitete, rînd pe rînd 

..............Ji 
ca 

tur- 
■Și

nurci-MIJLOC OPTIM
DE EXPRIMARE A FRUMUSEȚII
SI NOBLETU LUPTEI SPORTIVE
De vorbă cu NICOLAE PILLAT, secretar general 
al Comitetului internațional pentru difuzarea artei 

și literaturii prin cinematograf
„Sportul este artă ; poale 

chiar mai mult, pentru că el În
frumusețează, intr-adevăr, viața 
omului, și, în același timp, ii 
ajută să-și desăvîrșească pro
pria-! frumusețe, cea fizică și 
cea morală".

Cel ce ne vorbește cu o atit 
de tinerească fervoare despre 
sport a pășit pragul venerabilei 
vlrste de 70 de ani și militea
ză de patru decenii pentru pro
movarea legăturilor culturale 
intre popoare prin intermediul 
limbajului universal al filmu
lui.

însuflețit de concepții înain
tate despre menirea filmului, 
Nicolae Pillat (frate al poetului 
Ion Pillat) n înființat, in 1930, 
Comitetul internațional pentru 
difuzarea artei și a literaturii 
prin cinematograf (CIDALC). ale 
cărui nobile țeluri au găsit o 
largă audiență la marile per
sonalități culturale și politice ale 
vremii : Louis Lumiere, John 
Galsworthy, II. G. Wells. Tho
mas Mann, Elena Văcărescu, 
Liviu Rebreanu, Nicolae Titules- 
cu. Edouard Hcrriot și alții.

Actualmente, Nicolae Pillat 
este secretar general al comi
tetului internațional CIDALC și 
președintele comitetului națio
nal francez CIDALC. Cu prile
jul vizitei făcute, zilele trecute, 
în țara noastră, d-sa a avut a- 
mabilitatea să ne acorde un in
terviu în legătură cu activitatea 

' depusă de CIDALC in dome
niul cu temă sportivă.

— Ce anume vă sensibili
zează. in mod deosebit, la fil
mul sportiv ?

— Evident, poezia mișcării pc 
care doar cinematograful o poa
te reda intr-un mod fidel și 
noblețea luptei de pe stadion. 
Este extraordinar să poți ve
dea cum luptă doi sportivi sau 
două echipe, cu înverșunare și, 
totodată cu o admirație reci
procă pentru efortul pe eare-1 
depun.

— Credeți că în epoca noas
tră de vizibilă tendință spre 
sedentarism, spre confort și 
viață comodă, filmul documen
tar sportiv ar putea anihila sau 
diminua inerția care ne cu
prinde ?

— Categoric, da ! Trebuie să 
arătăm insă oamenilor că miș- 

ea este o caracteristică fun
damentală a vieții, că sportul 
ne este din ce în ce mai ne-

ccsar, pe măsură ce bineface
rile civilizației ne aduc tot mai 

, multe înlesniri.
— Opinați, desigur, pentru o 

augmentare a producției de fil
me care 
necesității de

— Este absolut necesar acest 
lucru. In Franța, de exemplu, 
s-au realizat pînă acum foarte 
puține documentare sportive. 
Faptul a lost sesizat și criticat. 
Poate că, de aci înainte, se va 
face mai mult.

— Cum apreciați' activilatea 
din România in acest domeniu ?

— Știu că sinteți la primii 
pași, dar vă pot spune că i-ați 
făcut cu succes. Nu este o lau
dă de circumstanță fiindcă ați 
cules o serie de premii la festi
valurile internaționale. Și, dacă 
nu mă insei, începutul l-ați fă
cut în 1968. la festivalul 
nizat la Grenoble, sub 
CIDALC.

intr-o discuție avută cu prof. 
Era. Ghibu. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., mi-am exprimat pă
rerea că ar fi oportună inițierea 
unui festival național al filmu
lui documentar sportiv, și în 
România. Această acțiune va 
primi alit sprijinul comitetului 
național CIDALC care — mi s-a 
spus — va lua ființă curînd, cît 
și al comitetului nostru inter
național.

sfi disemineze ideca 
a face sport.

orga- 
egida

în curînd

pe ecrane

P R1N T R E

VERZI

NICOLAE BREBAN

CU IRINA NAGHI -CLIMOVSCHI
DINCOLO DE SEMICERC

S 0 veste trăznet șl dezmințirea
el • „La Tg. Mureș a apărut

sînt binecuvîntați 
blestemați, adorați 
mari cîștigători de 
niruri cu mingea 
plasa porții, împroșcați 

invective dacă jocul 
și un destin meschin 
paselor și șuturilor 
gonesc de pe gazon 
pe niște îngeri că-

peste 100 de selecționări, 3 titluri

presupu-
fie direct, fie indirect, 

mai
Care 
7
nici

— Ați cunoscut 
nem 
prin intermediul filmului, 
toate disciplinele sportive, 
din ele vă plac mai mult

— V-o mărturisesc, fără 
o ezitare : cele pe care le-am 
practicat și eu. Adică patina
jul, călări», tenisul, scrima... 
La călărie am și cîștigat un 
concurs...

Pe fața interlocutorului nos
tru trece un zîmbet dc-o clipă. 
Și-i înțelegem, atunci, mal bine 
această statornică dragoste pen
tru sport.

Sebastian BONIFACIU

cu 
lor 
al 
îi 
ca 
zuți.

Fotbalul a 
pretutindeni 
Mari scriitori 
Montherlant, 
Greene, Albert Camus. 
Eugen Barbu au alergat 
după capricioasa sferă 
de piele, sudoare și la
crimi ca după o inimă 
de fetișcană.

Ca toți fotbaliștii, ei 
au purtat uneori zale de 
aplauze, alteori cununa 
de spini a 
lor.

Fotbalul 
și din el 
travă dulce cum e cea 
a viciului. Am văzut 
oameni plecînd pentru 
un meci de fotbal de la 
înmormântări, nunți sau 
botezuri, am văzut căs
nicii fericite sau des
trămate din cauza ini
țialelor unor cluburi di
ferite, am auzit cîntece 
și am citit cărți despre 
portari cu brațe de gu- 
tapercă și despre centri 
înaintași care fugeau 
mo de metri cu mingea 
pe piept ca o amuletă. 
Unii au propus chiar 
să se acorde Premiul 
Nobel și pentru fotbal. 
Nu știu dacă se va în
tâmpla. dar știu că pe 
mulți nu i-ar mira... 
Există destui oameni 
al căror somn e tapi
sat cu faze de poartă, 
pentru care regele, spor
turilor rămîne prima și 
ultima dragoste, 
va m-a întrebat 
„știai că Iulius Cezar 
a jucat fotbal?". l-am 
răspuns sincer : „Nu 
mă mir!"

Dan MUTAȘCU

mondiale șl 2 cupe europene

devenit 
o obsesie, 
ca H. de 
Graham

fluierături-

e despotic, 
curge o o-

Cinci - 
ieri...

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM
Dacă mai era nevoie de o nouă 

dovadă că iubitorii fotbalului 
„devorează*4 tot ce balonul ro
tund le scoate in cale, am avut-o 
recent, primind scrisoarea pen
sionarului Constantin Prelipcea- 

București. Iată ce

-te tetefi

c u -4

• ••

jucînd prin anii 1941—1942 
în echipa Rapid, ce-i drept în 
anii debutului său. L-am pierdut, 
apoi, în viitoarea acelei perioade. 
Dar aceasta nu înseamnă că M. 
Bărbulescu n-a fost jucător divi
zionar și că a activat numai in
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scrie dînsul: ,,Deșl nu o dată am 
avut păreri contrarii față de cele 
ale semnatarilor cronicilor de fot
bal, — de gustibus... — nu m-am 
adresat dv. De această dată, însă, 
citind în ziarul SPORTUL „cartea 
de vizită** a antrenorilor primei 
divizii, ce urmărea — presu
pun — o prezentare cit mai exactă 
a activității acestora, m-a mirat 
inconsistența datelor culese refe
ritoare la antrenorul feroviarilor 
bucureștenl, Marin Bărbulescu. 
Eu personal îmi amintesc a-l fl

zi.: 4X<«^ «c <%<
. fcArfxtv.f te

■ «....< ș
< ...

A- •>««. 
•z.:« it, :
■ .<>' «tete,

T <•«<«<«-<• ;; :'■■■> « f tete te'.'
categorii inferioare, așa cum 
afirma în tabelul publicat. Sint 
convins că verificind în preia 
vremii, veți găsi confirmarea celor 
sesizate de mine**.

Iată-ne, deci, pe urma sesizării, 
răsfoind colecția „Gazetei spor- 
turllor'*, Nr. 383 din 1941 consem
nează în pag. a IV-a meciul Rapid 
— Sportul studențesc, încheiat cu 
victoria netă (4—1) a giuleștenilor. 
ȘI în formația acestora, alături 
de cunoscuții fotbaliști, Ghiuri- 
țan, Moldoveanu. Baratki, Slpoș,

&*•r.
se

ÎN BĂNCI, VIITORII 
„CAVALERI AI FLUIERULUI44

Amfiteatrul nr. 3 al Fa
cultății de drept din Ca
pitală. Nu găsim — și 
asta cu greutate ! — de
cît un loc în... picioare, 
deși nu ne aflăm în sesiune 
de examene. In schimb, S-a 
deschis aici un curs de ar
bitri de fotbal, care își are 
și el „studenții*’, lui, nu mai 
puțin numeroși. Am spune, 
dimpotrivă. In bănci au luat 
l'oc 214 cursanți. Și, prin
tre ei — am numărat bine 
— 23 de descendente ale 
Evei, animate și ele de do
rința de a apare pe terenu
rile noastre de fotbal și de 
a împărți dreptatea, cu toate 
riscurile 1

Poate că, în ultimul timp, 
unele evenimente ar fi tre
buit să le dea de gîndit, la 
urma urmei să-i facă să se 
oprească chiar din drum, 
speriați de perspectiva de a 
tăiș» urmele lui Ritter

sau ale lui Limona, cetățeni 
respectați din multe puncte 
de vedere, dar priviți acum 
pieziș din cauza unor lovi
turi de la 11 metri, recla
mate categoric de unii și 
contestate tot atît de catego
ric de alții (ca toate penal- 
ty-urile !).

Profităm de 0 scurtă jJ'a'tP 
ză, pentru a schimba cîtevă 
cuvinte Cu cîțiva cursanți, 
aleși la întîmplare. Și iată-ne, 
notînd in carnetul nostru de 
însemnări numele Alexandrei 
Marconi-Ionescu. Aveam Să 
aflăm apoi că este căsăto
rită (soțul este aviator) și că 
se ocupă cu multă pasiune 
de educarea băiatului ei, 
Alexandru, în etate de 13 
ani, misiunea fiindu-l ușu
rată și de faptul că $i din
colo de zidurile casei, face 
același lucru, ca educatoare 
la o școală. Fotbalul este ma
rea ei pasiune. Sîmbăta tre
cută s-a întors plouată pînă 
la piele de la Stadionul Re
publicii, dar a avut satisfac
ția că echipa ei favorită, 
Steaua, jucase bine și fusese 
foarte aproape de a realiza 
o victorie asupra Rapidului.

—■ Un viitor arbitru pre
supune un actual spectator 
obiectiv. Estâ dazul dv.?

Nu sînt de Ioc obiectivă. 
Și nici nil există un aseme
nea spectator, la fotbal. Pa
siunea pentru arbitraj poate 
însă învinge pasiunea pentru 
o echipă sau alta. Deocam
dată, mă comport șl eu ca 
orice spectator: &u văd de- 
cît greșelile echipei adverse 
și protestez împotriva deci
ziilor arbitrilor, dacă nu con
cordă CU dorințele mele. 
StiJ? 0e$ jf Wlj kșteaptfc

Dar va fi ca și acum : unii 
cu protestele, și alții cu... de
ciziile !

Dar, să facem cunoștință și 
cu alți cursanți. Mingea de 
fotbal nu numai că n-â bă
gat zîzanie în căsnicia doc
torilor Marla și Mihai Con- 
stantinescu, dar i-a unit și 
mai mult. Atît doctorița de 
U spitalul „Colțea", cit și 
inedicul de la spitalul „Can- 
Iacuzino*' învață pentru a-șl 
iia carnetul de arbitru de 
otbal. Un exemplu identic 
l oferă soțiii Elena și 

Constantin Logliin, Printre 
cursanți l-am întîlnit și pe 
jurisconsultul Alexandru Li
mona, fratele Cunoscutului 
arbitru, familia înțelegînd 
astfel să se afirme atît Că*’ 
litativ, cît și... cantitativ. Dar 
să nu uităm să vă vorbim 
și despre cea mai tînără can-i 
didată. Ea n-are nici... 17 anî 
(îi împlinește la 17 iunie), se 
numește Gabriela Calomfires- 
cu (sau invers, dacă o luăm 
după catalog) și este elevă 
în clasa a X-a la Liceul „Ion 
Creangă".

Ne oprim aici. Nici nu este 
necesar un comentariu în 
plus, pentru a marca succe
sul acestei acțiuni întreprinse 
de Secția de fotbal a CMEFS 
București, prin șeful secției 
de fotbal Traian Tomescu. 
Nu ne rămîne decît să 
urăm succes lectorilor Emil 
Kroner, Alexandru C'osteanu, 
George N. Gherghe, Victor 
Pădureanu, Constantin Băr
bulescu, Gheorghe Limona, 
Gheorghe Duilea, Chiriac 
Manusaride, Victor Purcărete 
și bineînțeles, celor 214 elevi 
din București.

------ j Jack BERARIll

Ritter, Tănăsescu, apare jucătorul 
Bărbulescu. Aveam să aflăm, ul
terior, că acesta a constituit de
butul tînărulul de 17 ani care; 
prlntr-o interesantă coincidență a 
avut printre adversarii de atunci 
pe Duce Coe, tatăl elevului său 
de azi, Dan Coe. Șl colecția aces
tei gazete din perioada 1941—1942 
ne-a relevat șl alte prezențe ale 
tînărulul Bărbulescu in prima o- 
chipă a Rapidului, cum ar 11 in 

. meciurile susținute cu Unirea
Tricolor, Juventus. C.F.R. Tr. Se
verin, în partida internațională cu 
S.K. Bratislava.

Quod erat demorurtrwndum t
P. SI.

De la retragerea lui Voinescu 
și Redl, nici o altă despărțire 
de litanii arenelor n-a stirnit, 
parcă, atita tulburare, ca ves
tea ieșirii din arenă a Irinei 
Naghi-Climovschi. Pentru că 
Irina, ca și Voinescu și Redl, 
nu lăsa doar golul creat de lip
sa unui foarte bun sportiv, ci 
și certitudinea — atît de ama
ră pe moment — că personali
tatea pe care a pus-o în lumi
nă. timp de anroape două de
cenii, in arenă, nu-și va mal 
găsi seamăn.

Noroc că insidioasa știre — 
inserată în ziare în octombrie 
trecut — n-a primit confirma
rea, lăsînd ca speranțele să 1- 
nunde iarăși inimile celor care 
așteaptă cu interes ediția mon
dialelor din ’71.

— Este, de altfel, ultima a- 
mînare pc care mi-o mai per
mit, anunță Irina luminînd, tot
odată lucrurile. Simt că a ve
nii timpul !

Și, spunind aceasta, aminteș
te de uzura nervoasă — și de 
faptul că este un portar ex
trem de exigent cu sine și nu-și 
permite nici un fel de concesii, 
de facultate, de familie, de do
rința de a avea un copil — că
rora trebuie să le consacri timp, 
de oarecare oboseală, in sflrșit, 
dc virstă 1

— Apropo ! Ciți ani ne des
part de vremea cînd s-a zvonit 
că în handbalul feminin a apă
rut un portar minune ?

— In primăvara asta, 18 ! E- 
ram la Tirgu Mureș, elevă a 
Școlii sportive. Mi se ceruse să 
renunț temporar Ia baschet ca 
să apăr buturile Progresului, 
din localitate. Am făcut cîteva 
partide excelente care au a- 
vut drept ecou imediata selec
ționare — decembrie ’54 — și 
convertirea mea definitivă la 
handbal.

—-Un record de longevitate, 
deci ! 11 mai apropie cineva ?

— N-am calculat. Știu, insă, 
că dintre colegele de promoție 
singura care a mai rămas în 
scenă e inepuizabila Antoaneta 
Oțelea. In lot am condus deja 
cinci generații, actuala repre
zentativă cuprinzînd ultimul mo
hican dintr-a treia: Aneta 
Șramko și prima pionieră a ce
lei de a cincea : Ibadula Nadire. 
Am trăit, deci, nenumărate des
părțiri și-am salutat multiple 
promovări.

-- Ai putea preciza elementul 
care a determinat nu numai 
constanța, ci șl strălucirea pe 
care al dovedit-o în formă pe 
parcursul atttor ani î

A

rr

supune 
nervul

— La început am crezut că el 
rezidă în calitățile mele fizice 
foarte adecvate acestui post. 
M-am convins, apoi, că deter
minant este temperamentul, 
factor decisiv la portar, unde 
uzura este maximă. Eu am a- 
parținut genului ponderat — 
asemănător lui Mișu Redl — 
care îmbină stăpinirca de sine 
eu luciditatea și care 
nervii, siimulind doar 
sportiv.

Aici, Irina mi-a fost „furată’’ 
antrenorii G. Zugrăvescu și P. 
Simlon, solicitînd-o pentru o 
repriză în poartă. O repriză 
scurtă perttru că Irina e con
valescentă încă după interven
ția chirurgicală suportată în 
iarnă. Cînd mi-au redat-o, Irina 
surîdea „Se pare că merge. 
De-ar ține în amîndouă meciu
rile 1” — exclamă ea adueîn- 
du-mă, totodată, în strictă ac
tualitate — cele două partide 
cu echipa Uniunii Sovietice_ din 
preliminariile actualului 
programate la 20 și 27 
la Baku și Cluj.

—• Ce „negativ” ne ,____
„petmite’i la Baku pe care am 
putea, apoi, «ă-1 recuperăm 
acasă ?

** Echipa M remonteazi greu.

C.M., 
aprilie

putem

7OTUE PENTRU... RUGBY’
ștlățl că fn franța sînt 1 508 St Echipe școlar, de rugby t ini

țierea tn acest sport începe din clasa I șl durează pînă ce ele
vul ajunge în clasa a IV-a. D» aici, începe activitatea competl- 
țlonală, cu echipe de minimi, cădeți și juniori.

țn același timp, s-a început o campanie pentru cmtnajarct mor 
noi terenuri pentru școlari.

RINDUNELELE ȘI-AU LUAT ZBORUL"
Pe marginea expoziției fui Ion Mihăică

I. Mihăică — autorul expoziției 
de fotografii pe temă sportivă des
chisă luni in holul redacției ziarului 
„informația Bucureștlulul" — de
monstrează pe un spațiu restrlns, 
intr-o formulă anume (,,Cu gîn-

er „Slmronla fantastică”. Ion 
Mihăică știe să aleagă, să surprin
dă de pe stadioane ceea ce poate 
emoționa din nou, refuză bana
lul, meșteșugul de rlnd, deschl- 
ztnd porțile artei autentice. Ceea

trustul, unghiul, dimensiunea, 
perspectiva, succesiunea din cro
nică. Ceea ce arată Mihăică este 
artă, este capătul de drum al 
unei evoluții interioare de mal bi
ne de 20 de ani. Expoziția de astăzi

Mi-c frică de orice diferență, 
oricit ar fi ea de mică deși, 
pentru retur, avem avantajul 
psihic că jucăm la Cluj. E un 
oraș care știe să te poarte spre 
victorie. Aici am făcut cele mai 
bune partide din cariera mea. 
Lui ii datorez, de altfel, și cea 
mai emoționantă amintire: 
sărbătorirea pe care mi-a fă
cut-o în ’69, cînd am atins cel 
de ai 100-lea meci internațio
nal.

Seara, în drum spre Napoca, 
răscolită de cîntarea legănată 
a Someșului, vajnica apără
toare a naționalei devine fe
minină și-și recheamă, din a- 
mintlri, frumoasa vîrstă de 
17 ani :

— Do Cluj nu mă leagă 
doar amintiri sportive. Aici am 
și cunoscuți...

Și, îmbiată de decorul fe
eric, reamintește fiorii primei 
stringer! de mînă :

— Deși îmi cerea ca o dată 
cu verigheta să mă retrag din 
arenă, eram aproape gata să 
mă stabilesc Ia Cluj dacă alt
ceva 
mea, 
mîn 
tind, 
forța

Era uri glas ascuns care-o 
avertiza că are de îndeplinit 
un destin, destin care — peste 
timp — avea să se concretizeze 
în două Cupe europene și trei 
titluri mondiale.

Un destin care 
nu este încheiat, 
să-și poarte eroina 
cercările dramatice 
de al cincilea campionat mon
dial.

O va conduce el p! 
Olanda, la actul final ?

îi va 
tlsfacțiile ediției 
’60, în aceeași țară ?

Astea sînt, de altfel și în
trebările care fac din nopțile 
Irinei ceasuri de veghe.

mai presus de voința 
nu-mi interzicea să ră- 

— își amintește ea cău- 
totodată, să definească 

care â zmuls-o.

nici astăzi 
el urmind 
și prin în- 

ale celui

>înă in
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rezerva el, oare, - sa* 
disputate în
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Nuța DEMIAN

iADEVĂRURI
• Dacă nu alergi cît 

timp ești sănătos, va tre
bui să alergi cînd te vei 
îmbolnăvi.

HORAȚIU

• Chiar și cel ce vi- 
nează elefanți, tot împuș
că o dată șl o musculiță. 

S. J. LEG
sînt meșteri 
produc elevi

• Munți! 
muți care 
tăcuți.

GOETHE 
- un dansO Tenisul 

trist în așteptarea ceaiu
lui.

JEAN GIRAUDOUX

• Boxul e singura din
tre înfruntările umane, 
unde loviturile neloiale 
și cunoscute sub numele 
de „sub centură” sînt 
sancționate prin descali
ficarea vinovatului.

AL. MIRODAN

3

0

dul la Olimpiadă"), cu posedă ca
lități deosebite 'en această artă. 
A. recunoscut-o șl juriul interna
tional de la Grenoble, unde, cu 
ocazia expoziției organizate tu 
orașul olimpiadei albe, i-a acor
dat lui Mihăică premiul I pentru 
fotografia ^Gimnasta", intitulată

ce ne prezintă Mihăică, nu este 
numai reproducere, supusă li
niștit înțelegerii, rațiunii, cu scopul 
de a provoca doar amintiri de 
prin săli șl stadioane, ci este, alt
ceva — cum ar zice el — ceva 
înzestrat cu putere de a te reți
ne să-l privești culoarea, con-

nu face dectt s-o confirm» pe pri
ma, din 1966, avlnd însă noi va
lențe.

Priviți fotografia care tnsoțește 
aceste rîndurl. Vi se pare exagerat 
titlul „Rindunelele și-au luat zbo
rul"?

N. POSTOLACHE

y 
i

IN 4 RÎNDURI
Victoria Progresului a 

adus pe rapldiștl in frun
tea clasamentului.

Aduce uneori succesul 
Urmări ce nici nu bănuiești. 
Clștigă pe teren Progresul 
Și veselia-i... în Giulești.

V. D. POPA

MOISE MARIN, REȘIȚA, 
ca răspunsul meu să pună capăt 
disputei pe care 

dv: steaua 
campionatul

o aveți cu fra- 
a cîștigat de 7 
țării, la fotbal,

I
I
I
I
I

o
1966—67.

de 6 ori, iar Rapidul 
dată — ediția 

fost vorb'a, însă, de locul
U.T.A. 
singură 
Cînd a 
II, nimeni nu i-ă putut întrece 
pe giuleștenl : de 10 ori s-au gă
sit în această situație I

MIRCEA GRECESCU, BUCU
REȘTI. Dinamo București — Stea
gul roșu : 10—1, pe stadionul ;,23 
August" din București, în returul 
campionatului 1964—65. Poarta e- 
chlpel brașovene a fost apărată 
atunci de Adamache. Chiar dacă, 
în Jocul acestuia, în poartă ar ii 
jucat Ghiță, cum cred prietenii 
dv„ ar fi fost vorba de alt Ghiță, 
decît portarul lui Sport Club Ba
cău, și anume, de actualul arbitru 
divizionar, care a apărat în urmă 
cu ani poarta Steagului roșu.

V. ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI, 
esență, in cele 7 epigrame pe care 
ml le-ați trimis, ca replică la ca
trenul meu de săptămîna trecută, 
susțineți că nu vă este teamă 
coșul redacțional, mal ales că 
acesta, ^pînă la urmă, tot 
strică".

Ce-aș putea răspunde T 
Bietul coș i Dacă-ntr-o zi, 
S-o-ntfmpla să nu mal țină, 
Tot umplindu-1 cu hlrtilj 
Dumneata vei fl de vină I

Gheorghe și ilie cirpean, 
SATUL PADINA. U.T.A. 5 Arad, 
strada Poetului nr. 1. Scrlețl-le 
după o victorie, ca să aveți o cît 
de mică șansă să primiți răspuns I

MARIAN CAZACU, TITU. Do- 
brln împlinește 24 de ani, la 26 
august. El nu avea încă 15 ani, 
în 1962, cînd șl-a făcut intrarea 
pe porțile diviziei a, In medul 
cu Universitatea Cluj. Cazul este 
unic in fotbalul nostru, șl, poate, 
nu numai al nostru 1

NICOLAE MORAR, COMUNA 
ERIU SINCRAI. „Pentru ca să 
devin comentator de fotbal, Ia 
radio sau la televiziune, ce școală 
ar trebui să urmez, după absol
virea celor opt clase 7 Dar pentru 
a deveni corespondent principal

du
Și se

Ia ziarul „Sportul" 7 Este adevă
rat că trăim în secolul vitezei, 
dar e prea devreme, totuși, pen
tru asemenea obiective. Reveniți 
după absolvirea celor 8 clase, 
dacă n-aveți răbdare pînă oe ter
minați liceul.

NECULAI ZAHARIA, COMUNA 
PARAVA. Este așa cum spuneți 
dv : accidentat la umăr, Becken
bauer a luptat pînă în ultima cli
pă, în ode 120 de minute de joc 
ale dramaticei semifinale dintre 
Italia șl R.F. a Germaniei, de la 
C.M. din Mexic.

ANTON KATONA, BOCȘA. Me- 
durlle de tenis pe gazon sînt 
spedflca țărilor angio-saxone. 
Dar, în timp ce In Anglia și 
Australia se joacă numai pe ast
fel de terenuri, In S.U.A., de

exemplu, există o mare varietate 
de terenuri, începînd de la zgură 
pînă la... ciment. La noi nu s-a 
disputat niciodată un meci de 
tenis pe gazon.

ȘTEFAN BELCEA, RÎMNICU 
VtLCEA. Fotbalistul C. Dinu (Di
namo) n-a jucat niciodată la F.C. 
Argeș. El a venit In București, 
de la Metalul Tirgovlște.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Apropo de campionatul feminin 
de fotbal, pe care Consiliul mu
nicipal București pentru educa
ție fizică șl sport intenționează 
sfl-1 organizeze ia toamnă. Un

catren pentru Jucătoare : 
Din tribune și peluze, 
In ceea ce vă privește, 
Nimeni n-are să v-acuze, 
Că jucați prea... bărbălește !

ilvsfrafii : N. CLAUDIU
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ctștigă sau obține egalitatea, ea 
tși păstrează titlul. Dacă învinge 
Dinamo, ea este noua campioa
nă.

ÎNTÎLNIREA STEAUA - DINAMO

•— cu destulă eficiență — pre
singul și s-au apărat cu multă 
decizie, excelind în acest sens 
Antonescu, prompt și sigur în 
intervenții, dintre care unele 
necesitate de slăbiciunile co
echipierului său Ghircă, depă- 
|it — în general — de joc.

Opoziția înverșunată a cons- 
tănțenilor constituie, desigur, 
explicația principală a faptului 
că scorul a rămas alb pînă în 
final. Nu-i, însă, mai puțin 
adevărat că nici gazdele n-au 
găsit mijloacele potrivite pen- 
țriî a fringe această opoziție.

în prima repriză, cînd mijlo
cașii Tănăsescu și Beldeanu au 
fost foarte activi, înaintașii 
s-au prezentat sub nivelul a- 
cestora, îndeosebi Matei și 
Năstase. De altfel, în ce-1 pri
vește pe acesta din urmă, cu 
excepția unei foarte frumoase 
execuții tehnice, care l-a pus 
într-o bună poziție de șut pe 
Ion Sandu, el s-a văzut destul 
de puțin în joc. Nu-i deci de 
mirare că — în această primă 
jumătate a meciului — poarta 
lui Constantin a fost pusă în 
mare pericol doar de șutul lui 
Tănăsescu, care a nimerit bara 
transversală.

După pauză, o dată cu tntro-

ducerea lui Dudu 
atacul „bancarilor" 
și am asistat la ____  __
mente dramatice în careul oas
peților, portarul constănțean 
evidențilndu-se la două lovituri 
cu capul executate (în min. 47

Georgescu, 
s-a înviorat 
cîteva mo-

tensa acțiune de mobilizare rea
lizată la acest concurs.

METALUL BUCUREȘTI - F. C. GALAȚI 2-0 (1 — 0)
Ieri pe stadionul de Ia capul 

Pantelimonuiul, două echipe a- 
flate In zona fără bătaie ds cap 
a clasamentului, Metalul Bucu
rești (I F. C. Galați, au oferit 
unei asistențe răzlețe (citeva 
sute de spectatori) un fotbal ce
nușiu, bîntult de mediocritate, 
salvat pe alocuri de „scîmolle" 
gazdelor.

In fața unei echipe care a fă
cut — după mărturisirile pro
priului antrenor, Valeriu Neagu — 
unul dintre cele mal slabe me
ciuri ale sezonului, bucureștenii 
au dominat cu autoritate, victo
ria lor nefiind nici un moment 
pusă sub semnul îndoielii.

Partida a început cu un sfert 
de oră de tatonare, după care — 
min. 17 — Metalul a deschis 
scorul : fundașul Nedelcu a a- 
runcal un balon spre Georgescu, 
portarul lorgulescu a făcut cîțiva 
pași spre minge. Iar atacantul 
bucureștean a fost împiedicat să 
reia centrarea, fiind Împins din 
spate, do „centralul" Secășanu. 
Cu ușurință — infracțiunea nu 
implica, după opinia noastră, o 
admonestare atît de severă 
arbitrul Stavru Nicolau a 
penalty. COJOCARU l-a 
pe portar șl... 1—0 .'

PInă la pauză — meci de 
cu direcția de joc spre 
oaspeților-, nivel tehnic 
puținele satisfacții

l 
dictat 
tentat
uzură, 
poarta 

: modest,
filndu-ne o-

ferite dc eforturile — singulare — 
ale gălățenilor Chihaia și Ioan 
Ionica și de inteligența Iul Savu 
și Georgescu, amîndoi cu o cla
să peste restul combatanților.

Confruntarea s-a reluat sub 
semnul superiorității gălățenilor, 
care au amenințat de cîteva ori 
poarta iul Petre, dar care... s-au 
liniștit după 15—20 de minute mai 
animate. Apoi, jocul a reintrat 
In normal, Metalul a revenit in 
atac, Georgescu a reînceput să 
servească coechipierilor pase-gol. 
Iar la una dintre acestea 
79), ROMAN a marcat, <
terlorul careului mare, <
gul concurs al portarului 
gulescu : 2—0.

Ill rezumat, o lzbîndă 
cutabilă a unei 
gure, dar aflată 
repeta evoluțiile 
tlmele meciuri de

Arbitrul Stavru 
tanța) a condus următoarele for
mații :

METALUL : Petre — Nedelcu, 
Apostol, Moraru, Cojocaru, Savu, 
Enache, Trol (min. 46 TrandaH- 
lon), Georgescu, lancu, Roman.

F.C. GALATI : lorgulescu — Io- 
nescu. Podeț, Secășanu. Ion Ni- 
colae, loniță, Broștiuc, Chihaia, 
Adam, Ioan Ionică, ■ Crăeiunoiu 
(min. 46 Gal).

Ovidiu IOANIȚOAIA

Stadionul Republicii ; te
ren bun de joc ; vreme fru
moasă ; spectatori — aproxi
mativ 15 000.

Raportul loviturilor Ia poar
tă : 11—7 (din care pe spa
țiul porții : 3—1). Raport de 
cornere : 10—4.

PROGRESUL : Zamfir 8 — 
Dumbravă 6 (din min. 65 Di
nu Iordan 6), Măndolu 7, Gra
ma 8, Ad Constantinescu 
Tănăsescu 7, Beldeanu 8, 
Sandu 7, Raksl 8, Năstase 7, 
Matei 5 (din min. 46 Dudu- 
Georgescu 7).

FARUL : Constantin 9 —
Stoica 6, Antonescu 9. N. 
Constantinescu 7, Ghircă 5, 
Tănase 6. Badea 7, Ologu 6, 
Tufan 6, Caraman 5 (din min. 
77 I. Constantinescu), Kallo 6.

A arbitrat OCTAVIAN COM- 
ȘA ajutat la linie
de N. Mogoroașe (neatent la 
unele situații de ofsaid) șl 
S. Mataizer (totl din Craiova).

„Trofeul Pctschowschl" : 8.
La tineret-rezerve ! Pro

gresul — Farul 0—0.

7, 
I.

(min. 
din in- 
cu lar- 

1 lor-
lndis-

echipe mal si- 
departe de a 

bune din ul- 
Cupă.
Nicolau (Cons-

șî 49) de înaintașul 
pătruns în teren. Dar 
tă a doua repriză a ____ „
ni,a mediană a bucureștenilor și 
astfel atacul — lipsit de spriji
nul necesar — și-a stins, trep
tat, incisivitatea. Multe minute 
jocul a devenit astfel neinte
resant, lipsit de faze de poar
tă. De abia spre final, în ulti
mele cinci minute, gazdele for
țează din nou nota, se aruncă 
în careul advers, creează faze 
dramatice (Raksi și Năstase șu- 
tează prin apropierea barelor, 
iar o dată balonul e scos de 
pe linia porții), dar 
continuă să reziste, ______
însă antijocul, aruneînd mingi
le la întîmpiare, adeseori în 
tribune.

proaspăt 
în aceas- 
căzut li-

oaspeții 
folosind

La Arad, campioana isatifine^to actualul lider 
„PULSUL" In ORAȘUL MECIULUI DERBY

1600 DE ȘAHIȘTI 
IN ÎNTRECERE

Comitetul municipal U.T.C. 
Pitești a organizat, în cinstea 
Semicentenarului Partidului, un 
interesant concurs de șah, cu 
participarea elevilor și tinerilor 
salariați din instituții. La faza 
de masă a întrecerilor au fost 
prezenți peste 1 600 de partici- 
panți. Rezultate : fete 1. Lucia 
Stanțe (Liceul 3), 2. Valeria Pos- 
tolache (Liceul 3), 3. Georgeta 
Radu (Școala generală nr. 10) ; 
băieți 1. Silviu Nenciulescu (Li
ceul 1), 2. Silviu Dumitrescu 
(Liceul 1), 3. Constantin Ursa- 
che (Școala profesională M.I.U.); 
salariați 1. Constantin Teodo- 
rescu (Uzina de autoturisme), 2. 
Nicolae Teodorescu (Fabrica de 
motoare electrice), 3. Gheorghe 
Savin (I.P.M.P.B.).

Ilie FEȚEANU 
corespondent

COMPETIȚIE DE TENIS 
DE MASĂ

Recent, în cinstea sărbătoririi 
a 50 de ani de la crearea P.C.R., 
Consiliul orășenesc Hațeg pen
tru educație fizică și sport, în 
colaborare cu comisia de specia
litate a C.J.E.F.S. Hunedoara, a 
organizat un reușit concurs de 
tenis de masă. Au luat parte ju» 
cători din toate asociațiile 
sportive din localitate. Cîștigă- 
torului i-a fost decernată „Cupa 
Semicentenarului". Iată rezulta
tele : 1. Andraș Imre, 2. loan 
Neiconi (ambii de la Voința Ha
țeg), 3. Vasile Păcurar (Uzina 
electrică).
Nicu SBUCHEA corespondent

valoric superior. De altfel, căpi
tanul formației Dinamo Bucu
rești, Eduard Pană, ne spunea 
vineri seara ! „Va fi un meci 
frumos, de mare luptă, Sîntem 
conștienți că Steaua este o echi
pă puternică, dar noi vom arun
ca în balanța întrecerii toate 
forțele de care dispunem”. O 
promisiune, cu atît mai valoroa
să cu cît ea emană de la unul 
dintre cel mal buni hocheiști 
din țara noastră.

Interesant ni se pare și fap
tul că situația în clasament a 
celor două formații este de așa 
natură, incit nu se poate ajunge 
în nici un caz la folosirea gol
averajului sau a altor stipulații 
regulamentare pentru desemna
rea cîștigătoarei titlului de cam
pioană a țării. In momentul de 
față. Steaua are 44 de puncte, 
iar Dinamo 43. în caz că Steaua

O singură umbră de îndoială 
cu privire la calitatea acestui 
veritabil derby : protestele, ne
mulțumirile și tot cortegiul obiș
nuit de reclamații cu privire la 
arbitraj. Pentru a lămuri lucru
rile, iată, în citeva cuvinte, o 
poveste cu .tîlc. După ultima lor 
întîlnire (Miercurea Ciuc. re
zultat 3—3) am întreprins o 
mică anchetă printre jucători și 
antrenori. Pe scurt, declarațiile 
ar putea fi astfel concretizate : 
STEAUA : „Am fost clar mai 
bunî. Ne-au furat arbitrii. La 
3—-2 pentru noi, am rămas fără 
doi jucători, eliminați pe ne
drept, și am fost egalați I”; 
DINAMO : „Am jucat excelent. 
Dar noi nu putem ciștiga nici
odată cu Steaua din cauza ar
bitrilor. Echipa noastră a fost 
în majoritatea timpului cu un 
om mai puțin, din cauza unor 
nedrepte eliminări". Concludent, 
nu ? Ce-ar fi dacă jucătorii și 
antrenorii s-ar ocupa mal mult

de propriile greșeli și ar lăsa 
pe arbitri să-și vadă de treaba 
lor ?

Ultimele vești din cele două 
tabere ar putea Ci formulate pe 
scurt, cam așa : la Steaua, Ior
dan este incă indisponibil, iar 
portar de rezervă va fi Moraru, 
in locul lui Stoiculescu ; dina
moviștii. încercînd să întăreas
că apărarea vor evolua, proba
bil, numai cu trei fundași : Fă
găraș, FI. Sgincă și Tureanu. 
Ora de începere a meciului : 
18,30, avînd în deschidere (ora 
16,30) partida Avîntul M. Ciuc — 
I.P.G.G. Dimineața, la ora 10 : 
Agronomia Cluj — Avîntul 
Gheorghieni.

ASTĂZI, START
ÎN „CUPA F.R. CICLISM'*

Dunărea Giurgiu-Locomotiv Leipzig

3-0 (0-0)
Echipa de rugby Lokomotiv 

Leipzig (R. D. Germană) a 
susținut ieri la Giurgiu primul 
meci din turneul pe care îl în
treprinde în țara noastră, jucind 
în compania divizionarei B 
Dunărea.

La capătul unui meci frumos, 
cu multe acțiuni reușite, gaz
dele au obținut victoria, prin 
încercarea realizată de FI. Ber
bec. A arbitrat foarte bine FI. 
Tudorache (București).

PETROLUL Șl ELECTRONICA iN FRUNTE

ARAD, 10 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Orașul se 
află în febra întilnirilor fot
balistice de anvergură : echi
pa U.T.A., campioana națio
nală „en titre", va încerca 
duminică să ia o opțiune 
pentru al treilea titlul con
secutiv, în meciul derby al 
etapei, contra actualului li
der, Rapid. Miercurea urmă
toare U.T.A. va servi replica 
selecționatei divizionare a 
Ungariei, aflată în pregătiri 
pentru campionatul euro
pean. Numai pînă vineri, la 
amiază, se vînduseră, la casa 
din str. Postăvarului, aproa
pe 2 000 de bilete' pentru me
ciul U,T„A. — Rapid.

„Pulsul^ echipei gazdă l-am 
simțit vineri dimineața, cu 
ocazia unui palpitant meci 
de popice, susținut pe arena 
din incinta stadionului U.T.A. 
întrq două ețhipe alcătuite 
ad-hoc, conduse de Fl. Du
mitrescu ți Domlde și în
cheiat — după baraj ! — 
cu victoria echipei „olimpi
cului". Voia bună generală, 
pasiunea cu care s-au dedat 
jocului, erau foarte departe 
de ceea ce, în mod obișnuit, 
numim Inhibarea dinaintea 
unei partide cheie. Deși Ca- 
linin — cel mai bun jucător 
arădean în ultimele etape de 
campionat — potrivindu-și o- 
ehelaril pe nas, precum un 
profesor sever, ne-a spus: 
„N-avem conducător de joc 
șl apărarea Rapidului e greu 
de desfăcut. Dacă reintră Do- 
mide ne va fi mult mal ușor. 
<Dine cîștigă mîine (n.r. azi) 
va lua campionatul!“ Doml
de, însă, poate In virtutea

II , -

nonșalanței celui care lipseș
te o perioadă din echipă (nici 
pînă la această oră nu se 
știe dacă va juca sau nu. 
„roșcatul" nefiind încă în 
plenitudinea forțelor) este 
convins de victoria colegilor 
săi : „Meci greu. Vom învin
ge însă cu 1—0, indiferent 
dacă joc sau nu. De ce 1—0 ? 
l’entru că ne e suficient..."

Conflictul Florian Dumi
trescu — U.T.A. a fost stins 
la antrenamentul de joi, cînd 
selecționabilul a fost nevoit 
să cedeze exigenței antreno
rului său omonim și să-și 
ceară scuze în fața coechipie
rilor pentru „pauzele" sale 
disciplinare.

Vineri, după decontractan- 
ta partidă de popice, jucăto
rii lui N. Dumitrescu au,. a- 
vut o ședință de pregătire

în... pădure. Azi (n.r. sîmbă- 
tă), cînd au sosit și giuleștenli, 
textiliștii au sarcina să se 
gîndească la perspectivă !

Rapid a ajuns la Arad cu... 
acceleratul. Sint date ca si
gure absențele lui Angelescu 
și Năsturescu, dar, așa cum 
ne-a spus antrenorul M. Băr- 
bulescu : „Prezența pe aripa 
dreaptă a tinerilor Petreanu 
și Marin Stelian, intr-un meci 
cu asemenea miză, trebuie să 
fie stimuiatorie pentru ei și 
asigurătoare pentru noi". Iar 
Dinu, spiridușul giuleștenilor, 
ne-a spus : „Ceea ce a făcut 
U.T.A. in etapa trecută, la 
Ploiești, vom face noi dumi
nică aici la Arad !"

Rămîne de văzut cine va 
avea dreptate.

CLUJ, 10 (prin telefon).
Deținătoarea 
Constructorul 
că inegal în 
După dificila 
runda 
C.P.M.B.), ( 
bucureștenii 
nou excelent, 
scor în fața Medicine! Iași: 
7—0 1

Jn același timp, ceilalți

titlului, echipa 
București, joa- 
această finală, 
„remiză" 

anterioară (3—3
în cea de-a 

au jucat 
terminînd

din 
cu 

2-a, 
din 

la

pretendenți Ia primul loc ob
țineau, de asemenea, victo
rii : Petrolul ‘ 
gat greu la 
șoara (4—3), 
București a 
de C.S.M. Cluj.

Nu numai în fruntea cla
samentului lupta se menține 
acerbă. Ea se dă, sub sem
nul aceleiași dîrzenii, Intre 
echipele care caută să evite

Ploiești a cîști- 
Medicina Timi- 
iar Electronica 
dispus eu 5—2

retrogradarea. Din păcate, u- 
neori străduința 
forme curioase, 
meciul Mureșul 
s-au înregistrat 
ze (3‘/a—3»/i) în 
jumătate de joc ! Fapt pen
tru care ambele echipe pri
mesc avertisment din partea 
arbitrilor concursului.

.Un ultim rezultat ! Crîțul

acestora ia 
Astfel, în 

— C.P.M.B. 
numai remi- 
două ore și

4

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

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

CICLISM : Circuitul din 
Maior Coravu, ora 10,45 : . 
ma etapă a „Cupei F.R.C.". 
. FOTBAL : Stadionul Dina- 
'ino (teren II), ora 12,30: Dinamo 
V C.F.R. Timișoara (tineret-re- 
zerve) ; ora 16,30 : Dinamo — 
C.F.R. Timișoara (divizia A).

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.

HANDBAL : Teren Dinamo, 
ora 11 : Dinamo București — 
S.V. Regensburg (R.F. a Ger
maniei) ; Sala Floreasca, de la 
ora 9 șl 13 : „Cupa orașelor".

MOTO: Complexul sportiv 
Metalul (Pantelimon, capătul 
tramvaiului 14), de la ora 10 : 
prima etapă a campionatului 
național de motocros.

NATAȚIE! Bazinul Flo
reasca, de la ora 12 șl 17: con
cursul republican da primă
vară.

POLO î Bazinul Floreasca, 
de la ora 11,30 : „Cupa Semi
centenarului’1 (Progresul — 
I.E.F.S., Dlnamo — Rapid).

POPICE e Arena Voința, de 
la ora 7 î întîlnirea internațio
nală România — R.D. Germa
nă, turneu individual.

RUGBY î Stadionul Dlnamo, 
ora 14,45 : România — Italia.

SCRIMĂ 7 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, de 
la ora 8,30 : întrecerile „Cupei 
Dlnamo", probele de pistol ca
libru mare și armă standard 
3x20 L

Ra-

din
9 :

str. 
pri-

Paul SLAVESCU

Azi, la Bolu

ULTIMA CONFRUNTARE A JUNIORILOR ROMÂNI 
In preliminariile u.e.f.a.

BOLU, 10 aprilie (prin te
lefon, do la trimisul revistei 
„Fotbal").

Ajunși joi seara Ia Istanbul, 
tinerii fotbaliști români și-au 
continuat vineri dimineața dru
mul spre Bolu — localitate care, 
reamintim, găzduiește duminică 
întîlnirea internațională de ju
niori Turcia — România, din 
cadrul preliminariilor U.E.F.A.

Către ora prînzului, după par
curgerea — cu autocarul — a 
celor 300 km care despart Istan- 
bulul de acest frumos orășel de 
munte, cunoscut centru carboni
fer, Bolu s-a arătat Ia orizont, 
printr-o ceață deasă, dar junio
rii români n-au făcut cunoștință 
cu orașul, ei rămînînd la mote
lul „Emniyet", aflat la 5 km 
de .centrul urban.

Simbătă, la ora 10, elevii an
trenorilor Ardeleanu și Zavod» 
au efectuat un antrenament de 
acomodare cu gazonul lui „Ilolu 
Sehir Stady", care va găzdui în- 
tîinirea, duminică, cu începere 
de la ora 14,30. Stadionul va fi 
mîine (n.r. — azi) plin, cele 
10 000 de bilete fiind vîndute. De 
altfel, acest meci, care poate 
decide calificarea gazdelor noas
tre în turneul final U.E.F.A., 
este privit cu mult interes la 
Bolu, unde și-a anunțat sosirea, 
duminică dimineața, președinte
le federației turce de speciali
tate.

în ceea ce ne privește, antre
norul Ardeleanu ne-a comunicat 
formația cu care intenționează 
să înceapă meciul: Costaș —

Dobrău, Smarandache, Micloș, 
Ciocîrlan, Sandu Gabriel, Dumi- 
triu, Sandu Mircea, Dănilă, Do- 
nose, Cojocaru. După cum se 
vede, tehnicienii români pre
feră să-l menajeze pe Aelenei, 
care — în condițiile unui meci 
presupus atletic — va rămîne 
pe banca de rezervă.

Lotul turc, sosit Ia Bolu încă 
de marți, se află cantonat afară 
din oraș, de unde se va deplasa 
la stadion în chiar după-amiaza 
meciului. Presa locală mențio
nează, însă, că antrenorii vor 
folosi aceeași garnitură care a 
izbutit meciul egal (0—0) de la 
Cîmpina.

O ultimă Informație : partida 
va fi condusă de arbitrul iugo
slav Raus Marijan, ajutat la li
nie de doi arbitri localnici.

Gheorgha NERTEA

Un aspect din «ala finalei campionatului național de șah pe echipe
Foto i Crețu N. CAtUI — Cluj

Gh. Girnifă (Dinamo Brașov)

Oradea — Universitatea
București 3’A—3‘/î.

In clasament: Petrolul și 
Electronica 8 p, Constructo
rul 6, C.P.M.B. 4 p etc.

SINAIA, 10 (prin .. 
trimisul nostru). Pe 
splendidă de primăvară, pe pla
toul Bueegllor s-a disputat „Cupa 
Victoriei" organizată de A.S.A. 
Brașov în cinstea aniversării 
Semicentenarului partidului. Com
petiția a adunat la start 48 de 
coneurenți șl s-a bucurat de con
diții de zăpadă șl organizare foar
te bune. Traseul, lung de 5 km, 
a fost ales In jurul cabanei Pia
tra Arsă Iar zăpada, datorită fap-

a ciștigat „Cupa Victoriei
telefon, de la

o vreme

FINALELE CAMPIONATELOR 
DE TINERET [greco-romane]

telefon). Rit-CLUJ, 10 (prin ____ _____
mul de luptă cu care au debu
tat vineri dimineața finalele 
campionatelor republicane de ti
neret (greco-romane) s-a men
ținut și în ziua a doua a com
petiției, fapt care dovedește 
buna pregătire a concurenților.

Iată cîteva rezultate mal lm-

„CUPA 
UN

SPERANȚELOR" - 
CONCURS REUȘIT

Timp de trei zile. Poiana Brașov 
găzduit tradiționala competiție laa

sfîrșit de sezon brașovean, rezerva
tă patinatorilor artistici pînă Ia 
12 ani, dotată cu „Cupa speranțe
lor". S-au întrecut peste 40 de 
coneurenți din București, Cluj șl 
Brașov. O impresie deosebită au 
lăsat Roxana Stănlșor șl Klaus 
Schell, care au demonstrat cali
tăți atît la sărituri, cît șl la pro
gramul de libere.

CLASAMENTE: începători, bă
ieți: 1. T. Suciu (Constructorul 
București) S0 p, 2. L. Ghlca (Șc. 
sp. 2 Buc.) 26 p, 3. o. Marinescu 
(Șc. sp. 2 Buc.) 22 p; fete : 1. Ma
riana Chlțu (Dinamo Brașov) 2S 
P, 2. Carmen Gancev (Constr. 
Buc.) 24 p, f, Tatiana Bej an

(C.P.M. Buc) 17 p. Copil, băieți;
1. K. Schell (Petrolul Brașov) 27 p,
2. L. Azola (Olimpia Cluj) 25 p,
3. V. Adrian (C.P.M. Buc.) 23 p; 
Jete: 1. Roxana Stănlșor (C.P.M. 
Buc.) ZD p, 2. Mihaela Paraschlv 
(Constr. Buc.) 24 p, 3. Tereza Nln- 
cu (Constr. Buc.) 22 p. Pe echipe: 
I. Constructorul București 9 p, 2. 
C.P.M. București 7 p, 3. Dinamo 
Brașov '4 p.

Paralel, s-au desfășurat întrece
rile patinatorilor din categoriile 
de începători, nelegltlmați. Au 
ciștigat: Monica Tlchy (C.P. Ga
lați), la fete șl Fr. Zolde (Petrolul 
Brașov), la băieți.

C. GRUIA, ooresp.

portante la uncie categorii 5 
48 kg : G. Pop (ASA Cluj) b. 
tuș M. Tofan (Progresul Buc.), 
M. Neagu (Șc. sp. Constanța) 
b.p. I. Marinescu (Steaua) ; cat. 
52 kg : I. Gibu (Dinamo Buc.) 
b.t. A. Crețu (Mureșul Tg. Mu
reș), I. Rogojan (ASA Cluj) b.t. 
T. Eftimie (Dunărea Galați) ; 
cat. 57 kg : N. Uiuță (Dunărea) 
b.t. L. Cîrneanu (Electroputere 
Craiova), I. Păun (Dinamo 
Buc.) b.t. G. Nica (Rapid Buc.) ; 
cat. 68 kg : P. Husaru (Dinamo 
Buc.) b.p. V. Prențu (Sport club 
Bacău), A. Popa (Sp. cl. Bacău) 
b.t. V. Nicolae (Petrolul Plo
iești) ; cat. 82 kg: L. Eizic 
(IPROFIL Rădăuți) b.t. C. Mar
ton (Mureșul), I. Bender (Vultu
rii Lugoj) b.t. D. Pavel (Voința 
Constanța) ; cat. 90 kg : V. Ra
dulescu (Rapid) b.t. D. Silaghi 
(Voința C-ța) ; cat. 100 kg : 
M. Moșneag (Steaua) b.t. M. 
Iordache (Progresul Buc.) ; cat. 
+100 kg : R. Codreanu (Vago
nul Arad)
(IPROFIL)), V. Dolipschl (Di
namo Buc.)
(Viitorul Buc.).

tulul că s-a dat plecare» la ora 
3, s-a menținut înghețat» pînă 
către sfîrșitul cursei seniorilor.

Iată rezultatei» tehnice: 5 km 
Junioare: 1—2. Ana Bădescu 
(Dlnamo Brașov) și Latko Halnal 
(Politehnica Brașov) 20,48, 3—4
Iuliana Pața (Vatra Dome!) șl 
Iudith Gali (Miercurea Ciuc) 20,58. 
5 km Juniori: 1. N. Cristoloveanu 
(A.S.A. Brașov) 16,20, 2. F. Forlko 
(Brașovia) 16,30, 3. I. Tudor 
(A.S.A. Brașov) 16,36. 5 km seni
oare: 1. Elena Bășa (Dinamo Bra
șov) 18,46, 2. Lucia Barabaș (Trac
torul) 19.38, 3. Rodica Cllnclu 
(Tractorul) 19,40. 10 km seniori: 
1. Gh. Gîrniță (Dlnamo Brașov) 
32,28; 2. V. Papuc (Dlnamo Bra
șov) 33,17, 3. Gh. Clncu (A.S.A. 
Brașov) 33,43. Cupa Victoriei a 
revenit iul ' “ _
Brașov).

Duminică, 
Piatra Arsă 
concurs rezervat fondiștilor. _
este dotat cu „Cupa Federației" 
și va cuprinde tot probe Individuale.

b.t. P. Costea

b.t. M. Lupașcu

Activitatea în sportul cu 
pedale continuă. Efervescen
ța competițională — încadra
tă, de fapt, în noua politică 
a federației de specialitate, 
pe care o salutăm cu căldu
ră — are o directă influență 
pozitivă asupra pregătirii și 
creșterii valorice a rutierilor 
noștri. La o zi distanță după 
încheierea „Cupei Steaua", se 
dă startul în tradiționala 
competiție de fond pe etape 
„CUPA F.R. CICLISM". Pro
gramul întrecerii este urmă
torul :

DUMINICA (astăzi) — de 
la ora 9,30 — cursă pe cir
cuit (22 km pentru juniori, 
40 km — seniori) ;

LUNI — ora 15 — Bucu
rești — spre Călărași — Bucu
rești, 100 km — seniori, 40 
km juniori;

MARȚI — ora 15 — Bucu
rești — Oltenița — Bucu
rești, 100 km — seniori ;

MIERCURI — ora 15 — 
București — Giurgiu — 
București, 110 km seniori. La 
cele 4 etape ale întrecerii se
niorilor participă cei mai 
buni rutieri din țara noas- 
tr|. Se alcătuiesc clasamen
te (pe etape și generale) in
dividuale și pe echipe.

După această competiție, 
lotul pentru „Cursa Păcii" 
pleacă în Italia, unde va lua 
parte la cîteva întreceri.

A GONG!

• In cadrul meciului Da
nemarca—Suedia (6—4), sus
ținut la Goteborg, victoriile 
danezilor au fost obținute 
de cunoștințele publicului 
bucureștean I Nissen de astă 
dată la categoria muscă 
(Groth fiind bolnav), Chris
tiansen (cocoș), Olesen (pană), 
Sivebaek (ușoară), Thomsen 
(mijlocie mică) și Ralf Jensen 
(semigrea).

• Reprezentativa Mexicu
lui va efectua un turneu de 
trei meciuri în S.U.A. întîl- 
nirile pugiliștilor mexicani 
vor avea loc la 12 aprilie 
(Las Cruces), 14 aprilie 
(Chicago) și 17 aprilie (lo
calitate ce va fi stabilită ul
terior).

• La 26 aprilie, la Hel
sinki, echipa Finlandei pri
mește vizita echipei Dane
marcei.S. SAMARIAN

Gh. Glmlță (Dinamo

tot în jurul Cabanei 
se va disputa un nou 

................ El

Gh. EPURAN

Competiția feminină de 
handbal pentru junioarele mici, 
„Cupa orașelor” a continuat 
ieri în sala Floreasca, progra- 
mînd întîlniri deosebit de in
teresante, în cadrul calificărilor 
pentru turneul final. Iată cîte
va rezultate : București — Pe
troșani 8—2, Tg. Mureș — Bis
trița 5—3, Brașov — Odorhei 
7—4, Ploiești — Arad 4—4, Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej — Galați 
4—2. Constanța — Sibiu 6—7,

CUPA ORAȘELOR"
Iași — Timișoara 9—5, Craiova 
— Cluj 6—6, Odorhei — Tg. 
Mureș 11—7, Timișoara — Galați 
7—6, Petroșani — Cluj 6—7, 
Sibiu — Arad 3—3. In urma 
acestor rezultate s-au califi
cat în turneul final — care se 
desfășoară astăzi — următoarele 
echipe: București, Brașov, Iași, 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Bistrița, Ploiești, Craiova șl 
Constanța.

Dinamo București — S. V. Regensburg 15-11 (8-4)
Pe terenul Dinamo din Ca

pitală a avut loc partida ami
cală de handbal dintre forma
țiile masculine Dinamo Bucu
rești și S. V. Regensburg 
(R. F. a Germaniei). Prezentind

o echipă lipsită de cîtiva dintre 
titulari, dinamoviștii bucureștenț 
au obținut totuși o victorie. 
Principalii realizatori: Moldo
van (6) pentru Dinamo, respec
tiv Seiber (5).

PERFORMANȚE MERITORII 
ÎN PISCINA REȘIȚEANĂ

lavinia Donia (14 ani) 1; 12,6-100 m spate, ou. lupn 62,0-100 m
spate șl D. wcttcrnccK 4: 33,2-400 m HDcr

REȘIȚA, 10 (prin telefon), 
întrecerile zilei a doua din ca
drul concursului național de 
primăvară rezervate juniorilor 
(15—16 ani) și copiilor din ca
tegoria A (13—14 ani) au fost 
marcate de o serie de rezultate 
meritorii. In fruntea lor se află 
performanța tinerei Lavinia 
Donia (14 ani) din Reșița care 
a înotat distanța da 100 m spa
te în 1:12,6 — cea de a treia 
performantă românească din 
toate timpurile după rezultatele 
Cristinei Balaban (1:09,4) 
Ancăi Andrei (1:09,6).N. D.

FEDERAȚIA LA MĂSURI

NOU LA STARTDIN
Amînat cu o săptămînă din 

cauza vremii nefavorabile, 
cel de-al doilea concurs de 
echitație al acestui sezon se 
va desfășura duminică, de la 
ora 9, pe baza hipică din Ca
lea Plevnei.

La startul celor cinci pro
be prevăzute în program vor 
putea fi urmăriți — pe lingă 
speranțele călărie}, {noastre

și membrii lotului republi
can, care se pregătesc pen
tru apropiatele concursuri 
internaționale.

Se vor alinia călăreți și cai 
de la Centrul de călărie 
București (organizatorul con
cursului) și de la Steaua.

Ca și data trecută INTRA
REA ESTS GRAȚUIȚAl

In ședința sa din 8 aprilie, 
Biroul Federației române de 
scrimă a luat în discuție 
comportarea antrenorului An- 
gelus Pellegrini care, în e- 
tapa a Il-a a campionatului 
diviziei B, a adresat grave 
injurii arbitrului Dan Nico- 
lae. Biroul federal a hotărît 
să-1 sancționeze pe antreno
rul A. Pellegrini cu „avertis
ment" și în consecință să re
tragă propunerea pe care o 
făcuse Biroului C.N.E.F.S. de 
* «e ftcorda .antrenorului în

cauză titlul de „antrenor •- 
merit".

în aceeași ședință, biroul 
federal a analizat comporta
rea la ultimele competiții in
terne și internaționale a flo- 
retistului Ștefan Ardeleanuși 
ajungînd la concluzia că a- 
cesta nu s-a prezentat la ni
velul posibilităților de pre
gătire de care dispune, a ho
tărît scoaterea din lotul re
publican a trăgătorului sus- 
mepț!on*ț,! .

Pe linia bunelor sale com
portări din ultimele săptămini 
Dietmar Wetterneck și-a îmbu
nătățit cu peste 5 secunde re
cordul personal în proba de 
400 m liber pe care a cîștigat-o 
în 4:33,2. Un alt tînăr sportiv 
reșițean, în continuu progres, 
este Alexandru Gherban. După 
succesul său la 100 m liber, el 
a câștigat șl cursa de 100 m 
delfin în 63,9, timp ce constituie 
un nou record personal. In sfîr- 
șit, mai merită a fi subliniată 
evoluția lui Gheorgha Lupu 
care a corectat cea mai bună 
performanță românească la ju
niori mici pe distanta de 100 m 
spate cu timpul de 62,6.

REZULTATE TEHNICE. JU
NIORI — 400 m liber (b) : D. 
Wetterneck (Șc. Sp. Reș.) 4:33,2 
(r.p.), S. Crăciun (Șc. Sp. 1) 
4:41,1 (r.p.) ; 400 m liber (f) : 
Adriana Pupăzan 
5:21,3 ; 100 m spate (b) : Gh. 
Lupu (Școlarul) 62,6 (r.p,), 
Nuțeanu (Din.) 66,4, 3. C. Coatu 
(Școlarul) 68,7 (r.p.) ; 100 m
spate (f) : Olga Dobre (Șc. Sp. 
1) 1:18,3 ; 100 m delfin (b) : Al. 
Gherban (Șc. Sp. 
(r.p.) ; 100 m 
grid Slecian 
1:14,5, Anca 
1:16,7 ;

COPII - 400 m liber (b) : 
A Horvat (Șc. sp, 1) 4:51.3 (r.p.), 
A. Popovici (Petrolul) 5:07,0; 400 
m liber (f) : Georgeta Stanciu 
(Dun. Galați) 5:22,1. Juliets Mi- 
rosu (Șc. Sp. Reș) 5:24,9 ; 100 m 
«P«U (b) s A; Horn* 70,2, M.

Bîcleșan (Șc. Sp. Reș) 70,4 5 
100 m spate (f) : Lavinia Donia 
(Șc. Sp. Reș.) 1:12,6 (r.p.), Eug. 
Cristescu (Din.) 1:16,6 ; 100 m 
delfin (b) : A. Ursu (Șc. Sp. 2) 
1:12,7 ; 100 m delfin (f) : Ioana 
Sporea (Șc. Sp. Reș.) 1:17,3.

A. RUDEANU 
corespondent

SELECȚIE 
LA DINAMO

(Dinamo)

T.

Reș.) 63,9 
delfin (f) : Sie- 
(Șc, Sp. Reș.) 
Mihăescu (Din.)

Clubul sportiv Dinamo 
București organizează o 
nouă acțiune de selecte a 
tinerelor elemente care 
dovedesc calități In prac
ticarea diferitelor ramuri 
de sport. Acțiunea se va 
desfășura In perioada 12— 
16 aprilie zilnic cu începere 
de la ora 8,30, pe bazele 
stadionului din Șoseaua 
Stefan cel Mare. Pot par
ticipa tineri ji tinere In 
vlrstă de ptnă la 16 ani, 
nelegitimați la alte cluburi.

Selecția se va face la 
următoarele ramuri de 
sport: atletism, baschet, 
box, calac-canoe, canola) 
academic, călărie, ciclism, 
gimnastică, haltere, hand
bal; hochei, lupte, natație, 
polo, rugby, tenis de clmp, 
tir și volei. La fotbal va 
avea loc. de asemenea, o 
acțiune de selecție tn ace
leași zile, după-amiaza, cu 
începere de la ora 15, 
numai pentru copiii năs- 
euți in anul 1957.
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MARELE PREMIU-
de dublu masculinCuplul român Năstase—.Ți riac In semifinalele

meci: România —Franța 11

AU ClSTIGAT
5

în ultimul

CUPA TARILOR LATINE
CASABLANCA, 10 {prin te

lefon de Io trimisul nostru 
special).

Seara, pe terenul CAFG a 
fost din nou animație. Se 
disputau ultimele jocuri din 
cadrul „Cupei Țărilor La
tine" șl în ciuda faptului că 
partida derby dintre selecțio
natele României și Franței 
(ambele învingătoare în e- 
tapa precedentă l România — 
Portugalia 13—6 și Franța — 
Spania 11—9) a fost în între
gime transmisă la televiziune, 
numeroși spectatori 
eă fie prezenți în 
acestei cochete baze 
La capătul unui, joc 
factură tehnică, în 
dominat tot timpul, etalînd 
calități tehnice și tactice deo
sebite, tinerii jucători români 
au cîștigat și această ultimă 
partidă, 
turneul 
a doua 
posesia 
argint.
nia —
Handbaliștii români au con
dus cu 2—0 și cu 
fost egalați 2—2

s-au detașat, apoi, rapid ; 
7—2 (mirt. 26). In repriza se
cundă, echipa română a do
minat copios și în nici un mo
ment victoria sa nu a stat 
sub semnul îndoielii.

In acest meci, antrenorii 
Mihai Pintea și Romeo Soti- 
riu au aliniat următoarea for
mație : Munteanu — Odaie 
(2), Tudosie (1), Chircu (2),

au ținut 
tribunele 
sportive, 
de bună 
care au

terminînid neînvinși 
și intrînd — pentru 
oară consecutiv — în 
masivului trofeu de 
Scor final i Româ- 
Franța 11—6 (8—3).

toate că au
(min. 17)

NOAPTE ALBĂ
Nici unui reporter nu-i este 

plăcut să scrie despre o înfrîn- 
gere a echipei care reprezintă 
culorile tării. Cu atit mai mult 
în acele cazuri de rară excep
ție, cînd se întîmplă a fi mar
torul unui eșec de proporții, du
reros desigur și afectînd un 
palmares onorant, făurit cu 
multă pasiune, muncă și răb
dare, 
însă 
ului, 
celui 
vineri la Casablanca 
zentativa de juniori a țării noas-

de-a lungul anilor. Ar fi 
greșit, în afara 
să nu revenim 
usturător 0—48

fair-play- 
asupra a- 
înregistrat 
de repre-

întrunit la Casablanca, 
Comitetul director al 
F.I.H., a hotărit ca edi
ția 1973 a „Cupei țărilor 
latine" să se organizeze 
tn România.

Capră, Roșu (2), Anton (1), 
Stockl (3), Comănescu, Tra
ian.
.In deschidere, Portugalia a 

învins Marocul cu 16-12 (7-5), 
astfel că, în final, clasamen
tul celei de-a IV-a ediții a 
„Cupei Țărilor Latine" la 
handbal arată astfel : 1. RO
MANIA ; 2. Franța ; 3. Por
tugalia ; 4. Spania ; 5. Maroc.

LA CHAWQI
tre în meciul cu echipa Fran
ței. Mai ales că atunci cînd 
XV-le nostru a strălucit (parti
da cu Maroc), elogiile au fost 
totale, fără rezerve.

Ce s-a întimplat, de fapt, 
timpul celor 80 de minute 
care am așteptat zadarnic 
băieții noștri să echilibreze 
cui sau măcar să încerce
înscrie punctele de onoare ? 
Știu, au fost și circumstanțe ate
nuante : Munteanu, cel mai bun 
jucător al echipei, indisponibil, 
a stat lingă mine, în tribună.

in 
în 
ca 

jo-
să

L-am văzut apoi pe arbitrul 
spaniol îngăduind repetate du
rități ale rugbyștilor francezi, 
nesancționînd nu știu cîte po

ziții de „afară din joc”. L-am 
văzut pe Marinei accidentat, pă
răsind terenul și lăsînd echipa 
descompletată, încă din min. 60. 
Toate acestea explică însă prea 
puțin proporțiile înfrîngerii. A- 
devărul este că echipa noastră 
a întîlnit o formație continen
tală de care ne desparte o 
treaptă valorică mult mai înaltă 
decît cea pe care o intuiau an
trenorii și jucătorii români.

Este, desigur, meritoriu că 
deși intuiau un scor de propor
ții, rugbyștii români n-au în
chis jocul, dar cedarea totală 
a inițiativei reclamă un reproș 
sever. Au fost destule momente 
penibile, mai ales spre finalul 
meciului, cind, resemnați, ju
cătorii români nu mai găseau 
resurse pentru a opri suita în
cercărilor adverse, deși toți ju
cătorii și antrenorii lor au .dorit 
(i-am și auzit împărtășindu-și 
gindurile) să evolueze cît mai 
bine. Dar, la 0—11, întreaga e- 
chipă și-a pierdut avîntul, am
bițiile și speranțele. Concluziile 
se impun, deci, și pe planul 
pregătirii morale, al responsa
bilității.

Mi s-a spus că vineri noap
te la Chawqi luminile au ars 
pînă tîrziu, că mulți din cei 15 
juniori au întîmpinat zorile cu 
ochii deschiși. Este bine că du
șul rece a alungat somnul de o 
noapte și i-a invitat la medita
ție. Nu mi se pare însă potrivită 
o dramatizare a lucrurilor, dacă 
avem în vedere că este vorba 
de o echipă de juniori. Cred în 
puterea și ambiția acestor tineri 
de a se regăsi, de a depăși șo
cul psihologic al acelui 0—48 
și de a învăța tot ceea ce tre
buie. Duminică e meciul cu Spa
nia. ..

FILT
Intr-o 
repre- 
preșe- 
inter- 

dl.

FILT
36, în 

vor 
unele

LONDRA, 7. - 
declarație făcută 
zentanților presei, 
dintele federației
naționale de tenis, 
Ben Barnett (Australia), 
a precizat că numărul 
turneelor conțind pentru 
Marele Premiu — 
va fi majorat Ia 
acest an. Ele se 
disputa în 11 țări,
dintre ele avînd loc con
comitent. La capătul în
tregii serii, primii zece 
clasați vor fi invitați, în 
luna decembrie, Ia un 
„turneu ai campionilor”.

Următorul turneu pen- • 
tru Marele Premiu este 
programat să înceapă Ia 
13 aprilie, la Catania 
(Italia), unde sînt aștep
tați și jucătorii români 
Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Românul 
dezul Tom 
ai tenisului mondial, își 
disputa finala de simplu a tur
neului internațional „open" de 
la Monte Carlo. Ei au terminat 
învingători in partidele semi
finale, disputate ieri după 
amiază pe terenurile Country- 
clubului din localitate.

Mai întîi, Ilie Năstase l-a 
avut în față pe cunoscutul ju
cător profesionist englez Roger 
Taylor. Partida a început în- 
tr-o notă favorabilă acestuia 
din urmă, Năstase negăsindu-și 
încă regularitatea necesară în 
loviturile de servici. Taylor 
cîștigă cu 6—2 primul set și 
pare decis și în al doilea să-și 
continue dominarea. Dar tenis- 
manul român se pune rapid pe 
picioare, el joacă din ce în ce 
mai bine și după un break în 
prelungirile setului al doilea 
ia conducerea pe care n-o mai 
părăsește pînă la finele meciu
lui. Scor : Năstase — Taylor 
2—6, 7—5, 6—1, 6—1.

Ion Țiriac, care în 
dovedise totdeauna un 
redutabil pentru Tom 
n-a putut face față, 
aceasta, jocului extrem de variat 
al tenismanului olandez. Țiriac 
nu și-a găsit cadența decît în

ECHIPA DE TENIS DE MASA
A R.P. CHINEZE OMAGIATA LA NAGOYA
NAGOYA, 10 (Agerpres). 

Reprezentanți ai populației 
orașului japonez Nagoya, 
unde s-au desfășurat recent 
campionatele mondiale de te
nis de masă, precum și din 
regiunea Tokai, au organizat 
o adunare pentru a saluta 
prezența echipei de tenis de 
masă a R. ~ '
manifesta 
dezvoltarea 
prieteniei 
japonez și 
mează agenția China Nouă.

Cu acest prilej, au luat, cu- 
vîntul reprezentanți ai oa
menilor muncii japonezi, ai 
organizațiilor de prietenie, ai 
tineretului și studenților, pre
cum și ai unor cercuri co- 
merciale favorabile relațiilor

P. Chineze și a-și 
sprijinul pentru 
în continuare a 

dintre popoarele 
chinez — infot-

dintre Japonia și R- p- Chi
neză. Ei și-au exprimat ho- 
tărîrea de a milita în conti
nuare pentru întărirea prie
teniei dintre popoarele japo
nez și chinez.

Răspunzînd, Chao Cheng- 
hung, conducătorul delega
ției chineze, a mulțumit prie
tenilor din Japonia pentru 
sentimentele exprimate.

SPORTIVI CANADIENI
VIZITEAZĂ R.P. CHINEZA

Ilie Năstase și olan-
Okker, doi fruntași 

vor

trecut se 
adversar

Okker, 
de data

TELEX

PEKIN, 10 (Agerpres). —
O delegație de jucători de 
tenis de masă din Canada, 
condusă de Margaret Walden, 
secretar general al Asociației 
canadiene de tenis de masă, 
a sosit la Pekin. într-o vi
zită de prietenie pe care o 
efectuează în R. P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă.

Dan GARLEȘTEANU

internațional masculin 
de la Sarajevo s-a înche- 
victoria marilor maeștri 

(U.R.S.S.), Matulovici

Turneul 
ele șah 
iat cu
Bronstein
(Iugoslavia) șl Boboțov (Bulga
ria), care au totalizat cîte 9 punc
te din 15 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Radulov 
(Bulgaria ) — 8!/2 p, Janosevici 
(Iugoslavia) — 8 p etc.

JOE FRAZIER
„CAMPIONUL
LUNII MARTIE"

In bazinul de. 25 yarzl din 
Pullman (Washington) se desfă
șoară campionatele de înot ale 
S.U.A. _ ■' --------- ----- "*'"*■
500 y 
4:28,9;

Iată primele rezultate: 
liber (b) — J. Kinsella
500 y liber (f) — Debbie 

Meyer 5:02,9; 200 y spate (b) — 
M. Stamm 1:52,3; 200 y spate (f) 
— Sue Atwood 2:06,1; 100 y del
fin (b) — F. ~ 
delfin (f) — 
57,1 (cea mal bună 
mondială); 400 y 
G. Larsson (Suedia) 
mixt 
liber 
liber

Heckl 49,6; 100 y
Deana Dearduff 

performanță 
mixt (b) 
4:01,5; 400 
4:34,8; 200 

1:40,5; 200
(I) — Atwood
(b) — Heckl

(f) — Nancy Spitz 1:55.8.

y 
y 
y

de
echipa 

de

Un automobil gonește în savana africană, lăsînd în urmă 
nori groși de praf. Este mașina Ford Escort a echipajului 
R. Clark — J. Staepelaere, cu nr. 25, participant în al 19-lea 
Raliu Safari, a cărui caravană a poinit acum o zi din Nai

robi, capitala Kenyei

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FOTBAL MERIDIANE

setul trei, cînd a redus scorul 
intîlnirii, dar imediat apoi, pu
ternicul jucător profesionist a 
preluat inițiativa, sprintînd im
perturbabil spre victorie : 6—4. 
6—0, 4—6, 6—0. pentru Okker.

Finala Năstase — Okker, aș
teptată cu deosebit interes la 
Monte Carlo, este programată 
pentru luni după amiază.

Timpul frumos, revenit pe 
Coasta de Azur, a permis și 
disputarea numeroaselor parti
de de dublu, rămase aminate 
din zilele precedente. Cuplul 
român Ilie Năstase — Ion Ti
riac se afirmă și această pro
bă, obținînd două importante 
victorii. In optimile de finală, 
tenismenii noștri au eliminat 
cu 8—6, 6—4 perechea Patrice 
Beust — Bernard Paul (Fran-

ța), iar în sferturi de finală ei 
au învins cu 9-=-7, 6—3 pe 
Francois Jauffret — J.b. Rou- 
yer (Franța). Alte rezultate ale 
sferturilor de finală : Crealy, 
Stone (Australia) — Johansson, 
Zahr (Suedia) 6—2, 6—2 : Oran- 
tes, Arilla (Spania) — Bowrey, 
Howe (Australia) 6—1, 
Okker (Olanda), Taylor 
glia) — Dominiguez, 
(Franța) 6—2, 6—2.

Pentru semifinalele 
feminine de simplu s-au cali
ficat Odille Roubin și Gaii 
Chanfreau (Franța), Betty Sto
ve (Olanda) și Christine Sand
berg (Suedi,a). 
putată partidă 
finală, Odille 
cu 1—6, 6—4, 
Lea Pericolli.

6—3 î 
(An- 

Proisy

probei

In cea mai dis- 
din sferturile de 
Roubin a dispus 
6—4 de italianca

Dublă victorie la popice

ROMANIA-R.D. GERMANA 2-0
■ Programul internațional din a- 
cest an al echipelor naționale de 
seniori a fost inaugurat ieri în 
sala Voința din București, prin 
dubla întîlnire cu puternicele 
reprezentative ale R. D. Germa
ne, în repetate rînduri laureate 
ale marilor competiții.

VICTORIE PREȚIOASĂ 
IN PARTIDA FEMININĂ
Selecționatele feminine ale Ro

mâniei și R. 
intrat primele 
Din formația 
au lipsit două -------- ,
nume tripla campioană mondială 
Cornelia Moldoveanu-Petrușcă și 
Ana Marcu-Petrescu. în această 
situație, antrenorul Alexandru 
Andrei a considerat util să în
ceapă partida cu maestrele eme
rite ale sportului Elena Tranda
fir șl Elena Cernat. Dacă prima 
noastră jucătoare a acționat cu 
siguranța-i cunoscută, în schimb 
colega ei s-a... chinuit, în spe
cial la manșele „pline", în timp 
ce adversarele lor au jucat cu 
atîta precizie de parcă ele s-ar 
fi antrenat pe pistele respective, 
fapt ilustrat și de tabela de mar
caj : 920—875 pentru oaspete.
Următoarea pereche (Margareta 
Szemany șl Valeria Dumitrescu) 
a reușit — grație, îndeosebi se
riilor de cîte 7 șl 8 popice dobo- 
rîte de prima jucătoare — să 
ducă diferența la 6 puncte. în 
ultimul schimb, format din Flo- 
rica Neguțoiu și Crista Szdcs, 
ambele jucătoare au lansat bila 
mai relaxat și, în consecință, 
au putut să-și pună în valoare 
calitățile atît la „plin", cît și

D. Germane au 
în concurs, 

țării noastre 
titulare șl a-

re-

la „Izolat". Crista Szfics și-a de
pășit categoric adversara, ob- 
ținînd o diferență hotărltoare pen
tru victorie (2678—2634 p.d.), care 
reduce la 5—3 scorul Intllnirllor 
directe dintre reprezentativele 
R.D. Germane șl României. Iată 
rezultatele individuale :

Elena Trandafir — Doris Lie- 
bold 456—468 p.d., Elena Cernat — 
Brigitte Uhle 419—452, Margareta 
Szemany — Crista Schlegel 466— 
426, Valeria Dumitrescu — Anne- 
marie Preller 422—423, Florica 
Neguțoiu — Helga Leuchtman 
448—448, Crista Szfics — Gertrude 
Engelmann 467—417. Scor final 
2678—2634 pentru ROMANIA.

VICECAMPIONII 
MONDIALI ÎNVINȘI 

LA BUCUREȘTI

S-

Cu-trei tineri în formație (C. 
Volcu, I. Tismănaru șl I. Balaș), 
reprezentativa masculină a 
mâniei a întrecut redutabila 
lecțlonată a R.D. Germane 
vice campioană mondială — 
capătul unei lupte 
6681—5670 p.d.

Iată rezultatele individuale, 
ordinea intrării pe piste : 
laș — G. Gross 974—943 ; 
cu — D. Seifer 905—905, 
mănaru — H. Hegembart l 
C. Vînătoru — W. Popp 
P. Purje — H. Brautlgam 
992, I. Micoroiu — E. Luther 953— 
967.

Azi, de la ora 7, sportivii ce
lor două țări participă la un 
turneu individual.

Ro- 
se-
la

pasionante :
în

Bă- 
voi- 
Tis- 

982—935, 
926—9.13, 

941—

I. 
c.
I.

Tr. IOANIȚESCU

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

GORNIK ZABRZE
NU INSEAMNA NUMAI FOTBAL

Int.r-un meci internațional 
judo, disputat la Paris, 
Franței a învins cu scorul 
16—4 selecționata Austriei.

H
In turneul internațional feminin 
de tenis de la St. Petersburg (Flo
rida), jucătoarea americană Billie 
Jean king a învins cu 6—2, 7—6 
pe australi-anca Karen Krantzcke, 
iar Rosemary Casals a dispus de 
Judy Dalton cu 5—7. 6—4. 6—4.

W
Turul ciclist al
continuat cu desfășurarea 
a 8-a (Essaouira-Safi, 147 
Primul a trecut linia de 
marocanul Nahii Abdallah, 
metrat în 4 h 03:23. în clasamen
tul general individual continuă să 
conducă francezul Claude Mag
ni. Pe echipe, în fruntea clasa
mentului se află reprezentativa 
Franței.

R
Rezultate In competiția interna
țională de volei masculin ,.Cupa 
primăverii", care se desfășoară 
în prezent în mal multe orașe 
din Suedia: grupa A: Finlanda — 

• Italia 3—0 (15—G, 15—7, 15—11);
grupa B: Turcia — Danemarca 
3—0 (15—13, 15—5, 15—10) ; R.F. a 
Germaniei — Israel 3—2 (15-9,
14— 16. 7—15, 15—9, 16—14); Grupa 
C: Finlanda — Suedia 3—2 (15—12,
15— 13. 10—15, 6—15, 15—11); Spa
nia — Scoția 3—1 (15—6, 15—5,
11—15, 15—7); grupa D: Anglia — 
Norvegia 3—0 (15—6. 15—11, 15—10).

Marocului a
etapei 

km), 
sosire 

erono-

PARIS, 10 (Agerpres). — Aca
demia sporturilor din Franța a 
acordat titlul de cel mai bun 
sportiv al lunii martie, boxeru
lui american de culoare Joe 
Frazier, deținătorul titlului mon
dial la categoria grea. După 
cum se 
martie,
Cassius Clay, păstrîndu-și cen
tura. Campionul olimpic de la 
Tokio a susținut ca profesionist 
27 de meciuri, repurt.înd tot atî- 
tea victorii (23 prin k.o.) El 
este neînvins în carieră. Pînă 
în prezent, au obținut titlul 
„campionul lunii” decernat de 
Academia franceză, înotătorul 
Roland Matthes (R.D. Germană), 
atletul Papanicolau (Grecia). Ni 
Chih-cin (R.P. Chineză), care 
deține cea mai bună perfor- 
manță mondială la săritura in 
înălțime, schioara franceză Mi
chele Jacot și cehoslovacul Ne- 
pela, campion mondial Ia pati
naj artistic.

știe, la începutul lunii 
Frazier l-a învins pe

un
în

• In Brazilia s-a efectuat 
transfer senzațional chiar 
preajma reînceperii campionatu
lui. Echipa Botafogo și-a asigu
rat serviciile lui Carlos Alberto, 
căpitanul echipei Santos și al 
„naționalei". Și pentru că nu 
dispunea de atîția bani ca să 
satisfacă pretențiile clubului 
Santos, i-a cedat, în schimb, 
trei jucători : Moreira, Rogerio 
și Ferretti. Veritabil troc !

• In cadrul celei de-a 20-a 
etape a campionatului maghiar 
s-au jucat două partide : Fe- 
rencvaros Budapesta — Csepel 
1—1 ; Vasas — Raba Eto 3—1.

• Campionatul englez a pro
gramat două meciuri restanță. 
Manchester City a .jucat slab 
în compania echipei Nottingham 
Forest, care a obținut victoria 
cu scorul de 3—1. West Ham 
United a dispus cu 2—1 de 
West Bromwich Albion.

• Cele patru meciuri retur

din optimile de finală ale „Cu
pei Franței” s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : Nancy _— 
Bordeaux 2—1 ; Nantes 
chaux 1—1 ; Lyon — 
Etienne 3—2 ; Blois - 
Joinville. Se califică în sfer
turile de finală Bordeaux, So- 
chaux, Saint Etienne și Blois.

• Abuzul de joc defensiv se 
manifestă și în campionatul 
U.R.S.S., în care unele echipe 
nu urmăresc atit victoria, cît 
evitarea înfrîngerii. Pentru a 
combate această tendință, fede
rația unională de specialitate a 
decis ca deocamdată în jocurile 
diviziei secunde să instituie un 
nou sistem de punctaj care a- 
cordă pentru victorie — 3 p.

în If al ia

A
COMPORTARE MERITORIE
PENTATLONIȘTILOR

IN FRANȚA
JUNIORI

- So- 
Saint 
Paris

BILANȚ POZITIV
LA JUMĂTATEA

SEZONULUI

Numele asociației sportive po- 
este sinonim, 

echipa de fot- 
de mai multe 
țării. Mai pu- 
faptul că lo-

loneze „Gornik" 
pentru mulți, cu 
bal din Zabrze, 
ori campioană a 
țin cunoscut este 
calitățile miniere Chorzow, Za
brze, Semkovice (grupate în 
jurul orașului Katowice) consti
tuie un adevărat rezervor de 
cadre pentru sportul de perfor
manță polonez. Intr-adevăr, in 
această zonă se află aproxima
tiv 40% din efectivul sportiv al

nu întîmplător in 
Katowice

Poloniei și 
voivodatul 
create 26 centre de pregătire 
olimpică.

Dispunînd de o 
bază materială, asociația „Gor
nik” pregătește sportivi de va
loare în disciplinele olimpice : 
atletism, haltere, scrimă etc. în 
vederile specialiștilor se află 
388 de candidați la învestitura 
olimpică, de care se ocupă 56 de 
antrenori. Pentru J.O. de iarnă 
de la Sapporo și pentru cele de

au fost

excelentă

IU ORAȘUL CONSTRUCTORILOR
AUTOMOBILELOR „TRABANT"

FONTAINBLEAU, (prin tele
fon). într-o companie selectă, 
echipa de pentatlon a României, 
formată din juniori, a avut o 
comportare meritorie la prima 
ei participare internațională în 
actualul sezon. La concurs s-au 
prezentat formațiile de seniori 
ale Ungariei (două echipe) —

La rugby: ROMÂNIA - ITALIA
(Urmare din pag. 1)

bac. altul decit pînă acum, mai 
decis, mai lucid și mai inspirat.

Italienii au deplasat la Bucu
rești o echipă mult înnoită. 
Din XV-le utilizat, 
trecut, la Rovigo, 
fac parte decit 
Miehelon, Cecchin, 
Boccaletlo, Valier și Quaglio. 
O dată cu plecarea antrenorului 
Barilari, noul titular la pregă
tea echipei Italiei, Gulielmo Ge- 
remia, a preconizat o echipă în 
care 10 jucători aparțin clu
bului său, Petrarca din Pado
va, aceasta în ideea de a asigu
ra „azzurrilor". în primul rînd, 
o mare omogenitate. In orice 
caz, XV-le Italiei a venit în 
Capitală pus pe fapte mari : 
toți jucătorii intervievați n-au 
acceptat dinainte ideea unei în- 
frîngeri. Ei au convingerea că 
meciul ar fi deschis oricărui re
zultat. Este de așteptat o dispută 
orientată cu predilecție pe înain
tare, atuul dintotdeauna al ita
lienilor. într-o asemenea situa-

ție, echipa României îndeplineș
te de data aceasta toate condi
țiile pentru a-i contracara 
prompt și a-și impune tactica...

anul 
nu mai 
Finocchi. 
Bollezan,

Dintre cele 12 
au avut loc între 
lor două țări, 7 au 
de italieni, 4 de 
unul s-a încheiat 
după cum rezultă 
torul palmares

1934, Milano : 
nia 7—0 ; 1936, 
România 8—7 ;
România — Italia 0—0 ; 1939, 
Roma : Italia — România 3—0 ; 
1940, București : România — 
Italia 3—0 ; 1942, Milano : Italia
— România 22—3 ; 1953, Bucu
rești : România — Italia 14—16 ; 
1958, Catania : Italia — România 
6—3 ; 1962, București : România
— Italia 14—6 ; 1966, Aquila : 
Italia — România 3—0 ; 1967, 
București, România — Italia 
24—3 ; 1970, Rovigo ; Italia — 
România 3—14 ; 1971, București : 
România — Italia... ?

meciuri care 
rugby știi ce- 
fost cîștigate 
români, iar 
Ia egalitate, 

și din urmă-

Italia — Româ- 
Berlin : Italia — 
1937, București : 

Italia 0—0 ;

locul I la 
diale, R. F. 
cui III la 
locul IV, Franța (3 echipe) — 
locul V, Anglia — locul VII, 
Spania și România. Cea mai 
bună performanță a fost obți
nută în cadrul probei de înot 
cîștigată de A. Covaci la in
dividual și de România pe e- 
chipe.

REZULTATE
călărie ; 
p... 13. 
Spirlea 
965, 23.
echipe ; 
scrimă : 
1062 p,... 21. Zamfir, 
721 p, 33. Cosmescu 

35. Covaci 442 p ; pe 
locul 9 cu 1977 p ; 
Schmidt (R.F.G.)
Spirlea 890. 20. Cosmescu 868, 
33. Covaci 670, 35. Zamfir 384 ; 
pe echipe : locul 7 cu 2 428 p ; 
inot : l.COVACI 1 224 p,„. 12. 
Spirlea 1 096 p, 19. Cosmescu 
1068 p, 30. Zamfir 920 p ; 
pe echipe : locul 1 cu 3 388 ; 
cros : 1. Taylor (S.U.A.) 1 315 p, 
...6. Zamfir 1 165 p. 9. Covaci 
1099, 20. Spirlea 
mescu 1039 ; pe 
5 cu 3 312 p.

CLASAMENT 
INDIVIDUAL : 
(R.F.G.) 
(Ungaria) 
(R.F.G.) 
4 730 p, 23. Cosmescu 
25. Covaci 4 260 p, 27. 
4180 p; echipe; 1. 
15 061 p, 2. Ungaria 14 686 p, 
3. Franța 14 231 p, ... 6. S.U.A. 
13 492 p, 7. România 13 465 p.

campionatele mon- 
a Germaniei — lo- 
C. M„ S.U.A. —

TEHNICE :
1. Esser (R.F.G.) 1065 

C. Zamfir 990, 15. _ 
975, 16. M.

A. Covaci 
locul 4 cu
1. Villanyi

.. 21.
33. I

D.
Cosmescu 
825. ; pe 

2 930 p, 
(Ungaria) 

Spirlea 
535 p, 

echipe : 
tir :

1088,...
1.

12.

1048. 22. Cos- 
echipe : locul

5 061
5 044

5 003...

GENERAL: 
1.

p, 2.
P. 3.

14.

Fring 
Balczo 

Esser 
Spirlea

4 475 p, 
Zamfir 
R.F.G.

După ani de zile de criză, 
conducătorii cluburilor itali
ene de fotbal și-au recăpătat 
zîmbetele pe buze. Motivul 
este simplu : crește numărul 
spectatorilor și — bineînțeles 
— volumul încasărilor.

Statisticile pe prima jumă
tate a sezonului fotbalistic 
din Italia arată că, la meciu
rile primei divizii, au asistat 
2 333 880 spectatori, ceea ce 
reprezintă un plus de 247 604 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Mai important 
este însă faptul că încasările 
celor 16 echipe din prima di
vizie au sporit de la 3455 mi
lioane lire la 4580 milioane.

Orașul Zwickau trăiește în 
prezent febra pregătirilor pen
tru a primi în cele mai bune 
condiții pe participanții la ma
rea competiție ciclistă „Cursa 
Păcii". Pentru cetățenii orașului 
în care sînt construite automo
bilele „Trabant”, trecerea cara
vanei cicliste Prin acest 
industrial constituie un 
ment deosebit.

Pentru prima oară 
„Cursei Păcii” trece prin acest 
oraș. Mai mult chiar, aici ar« 
loc și o zi de odihnă, după caro 
zecile de cicliști vor părăsi te
ritoriul R. D. Germane, îndrep- 
tindu-se spre Cehoslovacia. So
sirea cicliștilor se va face la 
15 mal pe marele stadion 
„Gheorghi Dimitrov” din loca
litate, unde se va organiza în 
așteptarea sportivilor un mare 
concurs internațional de atle
tism și

Pentru 
nizare a 
Zwickau 
mai puțin de 11 comisii, care

se ocupă de diferite probleme 
legate de cazare, program, re
cepții, vizite etc.

vară de la Munchen, culorile ' 
delegației Poloniei vor fi re
prezentate de 48 de „olimpici" 
din cadrul asociației „Gornik”.

Secția de atletism este cea 
mai puternică din țară — atle- 
ții din asociația minieră fiind 
campioni ai Poloniei, iar 24 din
tre ei au fost incluși în lotul 
olimpic. Wilhelm Weinstadt, în 
vîrstă de 24 de ani, a. fost re
cordmanul țării la 400 m gar
duri, iar Lech Gadzinski deține 
recordul național la disc (61,38 
m). In grupa de pregătire a 
antrenorului Janusz Sig sc află 
două atlete cu frumoase pers
pective : Helena Kerner (18 ani) 
și Krystina Lech (17 ani). Prima 
este o excelentă sprinteră, de
finind totodată un frumos rezul
tat la săritura în lungime — 
6,38 m. Cea de a doua a reușit 
— cu performanta de 2:10.8 — 
să devină campioana țării în 
proba de 800 m junioare.

Și ca ei sînt nenumărați ti
neri și tinere, pregătiți în cadrul 
asociației „Gornik”, care vor 
împrospăta loturile naționale în 
vederea viitoarelor confruntări 
olimpice.

centru 
eveni-

traseul

unul de aeromodele. 
o cît mai bună orga- 
primirii cicliștilor, la 

au fost constituite nu

„CUPA SEMICENTENARULUI" LA POLO
com-

„Cupa 
bazinul 

avut 
interesante și 

~‘ intîi
Pro- 
vic- 

cu
1— 1,

Culineac (3), 
și Medianu

In cea de a doua zi a 
petiției de polo dotate cu 
Semicentenarului", la 1 
Floreasca din Capitală, au 
loc două partide 
de bun nivel tehnic. Mai 
s-a disputat meciul Rapid — 
greșul, care s-a încheiat cu 
toria formației din Glulești, 
scorul de 6—3 (1—1, 2—0, 
2—1). Au marcat : 
Bartolomeu, Rusu

ÎN „CUPA DAVIS"
La Santiago de Chile, în semi

finalele zonei sud-americane ale 
„Cupei Davis", echipa 

statului Chile conduce
fața Argentinei. Iată 
primelor două partide 
Filloi—Lynch 6—2. i
Cornejo—Ganzab: I 6—4, 
Cîștigînd și partida

de tenis a 
cu 3—0 în

i rezultatele 
de simplu: 

6—4, 6—2 ;
6—4, 6—4. 

de dublu.

pentru Rapid, Cora, Golan 
Pantazi pentru Progresul. A 
dus bine H. Iacobini. Apoi, 
cea de a doua
Dinamo a dispus categoric 
I.E.F.S. cu 7—2 (2—1, 1—0, 
2—0). Au înscris : Popescu . . 
Popa (2), Șt. Kroner, Zamfires- 
cu și Atanasiu pentru Dinamo, 
iar pentru studenți Ionescu șl P. 
Kroner. Foarte bun arbitrajul 
lui M. ștefănescu.

con- 
Sn 

confruntare, 
de

2—1,
(2),

tenismanii chilieni s-au calificat 
pentru finala zonală.

ÎNTRECERI DE SĂRITURI 
DE LA TRAMBULINĂ

Concursul internațional de să
rituri de la trambulină în apă 
desfășurat în bazin acoperit la 
Moscova a revenit sportivului so
vietic Viaceslav Strahov cu 175,71 
puncte. El a fost urmat de Igor

Tinerii din sovhozul „Burtnieki" din R.S.S. Letonă își petrec 
adesea timpul liber în sala lor de sport, unde practică vo
leiul, baschetul, gimnastica și halterele. Iată, o fotografie 
luată la antrenament Foto : TASS

Lobanov (U.R.S.S.) cu 158,06 
puncte șl Iacob Puhov (Polonia) 
cu 153,50 puncte. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat Nadejda 
Trubocinkova (U.R.S.S.) cu 124,80 
puncte.

nale de șah. Tn tlmpu! șederii 
sale la Skoplje, președintele 
F.I.D.E. va lua cunoștință de 
pregătirile care se fac în vederea 
organizării Olimpiadei de șah. 
programată anul viitor în acest 
oraș.

la

TENISMENII ROMÂNI 
ÎNVINȘI LA SOFIA

BASCHETBALISTELE 
SOVIETICE 

ÎNVINGĂTOARE
In primul meci, desfășurat

Clermont Ferrand (Franța), con- 
tînd pentru finala „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
(feminin), echipa Daugava din 
Riga a învins cu scorul de 72— 
59 (48—42) echipa franceză U. C. 
Clermont Ferrand. După cum se 
știe, Daugava Riga este dețină
toarea trofeului.

MAX EUWE VIZITEAZĂ 
IUGOSLAVIA

La Skoplje a sosit Max Euwe, 
președintele Federației internațio-

Desfășurată la Sofia, 
prietenească de tenis 
selecționată română și 
tatlva Bulgariei a luat 
victoria gazdelor, 
11—9. în ultimele 
disputate ieri, 
rezultatele : M. 
Tr. Marcti (R) 
Pampulov (B)
6—4, 6—4 ; Sântei (R) 
(B) 6—4, 6—1.

întîlnirea 
dintre o 
reprezen- 
sfîrșil cu

la scorul de 
trei partide 

s-au înregistrat 
Pampulov (B) — 

7-5, 7—5 ; B.
— Sotlriu (H)

Ghenov
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