
COMPETIȚIE STUDENȚEASCA 
DE BASCHET

O NOUA BAZĂ SPORTIVA

r
Cu cîteva zile tn urmă, 

într-o după-amiază, am asis
tat la întrecerea finală de 
baschet feminin dintre Fa
cultatea de franceză și cea 
de matematică. Competiția — 
după cum ne-a spus lectorul 
univ. Nicolae Matei, șeful 
disciplinei de educație fizică 
și sport de la Institutul Pe
dagogic din Pitești, făcea 
parte din șirul de manifestări 
sportive organizate în cinstea 
Semicentenarului Partidului. 
Întîlnirea a fost cîștigată de 
studentele de la Matematică 
cu 22—8. Rămînînd în do
meniul baschetului, amiptim 
că în competiție au fost an
grenate 6 echipe. în planul de 
manifestări sportive închina
te mărețului eveniment mai 
figurează meciuri de volei 
(întîietatea și-o vor disputa 
4 echipe de băieți și 4 de 
fete), handbalul, precum și 
un Cros al Semicentenarului, 
la această ultimă acțiune fi
ind înscriși 220 de concurenți. 
Vor mai avea loc, de aseme
nea, competiții la mai multe 
discipline între reprezenta
tive ale Institutului pedago
gic și ale Institutului de sub- 
ingineri.

Elevii și cadrele didactice 
de la Liceul din Codlea, jud. 
Brașov, au inițiat o campanie 
de muncă patriotică în vede-

le-a fost înmînată Cupa Semi
centenarului) : 
(Metalul) 856 
coară (Unirea) 
Conci (Dacia)
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George IRIMINOIU

CONCURSUL

DE PRIMĂVARĂ

AL ATLEȚILOR

JUNIORI II

rea amenajării unei noi baze 
sportive. A fost terminată as
faltarea terenului de baschet 
și acoperirea cu zgură a te
renului de volei.

N. SECELEANU — coresp.

CUPA U.G.S.R. LA POPICE

Sala de sub tribuna stadio
nului .Metalul din Plopeni a 
găzduit întrecerile individua
le de popice din cadrul eta
pei județene a Cupei U.G.S.R. 
Competiția organizată de Con
siliul județean Prahova a fost 
rezervată tinerilor sub 23 de 
ani și a întrunit sportivi de 
la asociațiile Dacia și Rafi
norul Ploiești, Metalul Plo- 
peni, Petrolistul Boldești, Pe
trolul Băicoi și Unirea Azu- 
ga. Iată cîștigătorii (cărora

M. BEDROSIAN coresp.

ÎNTRECERILE elevelor 
DIN DENTA

La Școala generală din co
muna Denta, județul Timiș, 
s-a desfășurat un concurs de 
șah, tenis de masă și cros. 
Competiția, închinată ani
versării Semicentenarului 
Partidului, a fost organizată 
din inițiativa biroului U.T.C. 
al școlii. întrecerile au fost 
cîștigate de : Brunhilda
Schwarz (șah), Rafaela Boboi- 
ciu (tenis de masă, simplu), 
Elisabeta Czigler, Rozalia 
Sîrbu (tenis de masă, dublu). 
Rodica Ștef (cros). întreceri 
similare au avut Ioc și pen
tru băieți.

prof. A.

★

CIOCAN

într-un concurs 
recent la Predeal, 
N. Turcu (Steaua), antrenat 
de Silviu Dumitrescu, a par
curs 1 000 m obst. în 3:09,4 — 
nou record republican de ju
niori II.

desfășurat 
alergătorul

FINALELE NAȚIONALE DE JUDO

I. LAZAR A IEȘIT DIN CURSA PENTRU TITLU

ANUL XXVI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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AZI ORA 16, STADIONUL „REPUBLICII1'

ROMÂNIA-ALBANIA ÎN PRELIMINARIILE J.O.

CRAIOVA 17 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Vremea urîtă din ultimele
zile, s-a îmbunătățit, ca prin 
farmec (a apărut soarele,
aerul s-a încălzit) ceea ce a 
creat condiții favorabile de 
întrecere pentru cei 
600 de atleți și atlete 
cipanți ia tradiționala 
petiție republicană de 
măvară a juniorilor II. Este 
primul concurs atletic 
amploare pe care-1 găzduieș
te Craiova și al său modern 
stadion Central, în treacăt 
fie spus, atent pregătit pen
tru aceste frumoase dispute 
ale speranțelor atletismului 
românesc. Din păcate, după 
atîtea zile ploioase, pista n-a 
putut fi de calitatea dorită, 
dar lucrul acesta nu i-a pu
tut împiedica totuși pe com
petitori ca să furnizeze cî
teva dispute de toată fru
musețea 
țe care 
sine.

Capul 
uniuni l-a constituit, fără în
doială, noul record republi
can pentru juniorii II înre
gistrat în proba 'de 110 mg 
de AI. Szempeteri (SSA) cu 
15,5 s. Alte cîteva rezultate i 
băieți : greutate : V. Moraru 
(Metalul Buc.) 14,92, P. Nea- 
gu (Lie. 35 Buc.) 14,43 ; cio
can : G. Călin (SSA) 59,56 ; 
triplu : Ad. Marinescu (Lie. 
Vasile Roaită Rm. Vîlcea) 
13,98, O. Olaru (Șc. Sp. Cra
iova) 13,89 ; fete : 100 m i
Greta Măgirescu (Șc. Sp. Ba
cău) 12,6 ; Ad. Surdu (Lie. 2 
Iași) 12,6 ; disc 3 Adelina Dan 
(Șc. Sp. Craiova) 28,90 m.

Concursul se încheie dumi
nică la prînz.
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recomandă de la

afiș al primei re

S. GURGUI

Azi dimineață, in sala Floreasca, reuniunea finală
Ieri dimineață au început între

cerile pentru titlurile de cam- 
poni naționali, la judo, pe 1971, 
la care partcipă aproape 100 de 
sportivi din Capitală și din nu
meroase orașe ale țării. Această 
a IlI-a ediție a naționalelor 
de seniori a prilejuit o consta
tare îmbucurătoare, chiar din 
primele confruntări : judo-ul a 
progresat în ultimul timp. In
tr-adevăr, majoritatea concuren-

ților stăpinesc și aplică 
numeroase procedee 
în care agilitatea și 
conjugă în mod fericit.

Pe cele două saltele 
Floreasca au avut loc

cu succes 
tehnice, 

forța se

din sala 
ieri, atît

T. RABȘAN

(Continuarea tn vag. a 4-a)
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LA RUGBY: Un cuplaj reușit pe jumătate...
Programat sîmbătă după- 

amiază pe stadionul din Par
cul Copilului, cuplajul eta
pei a XV-a în care au evo
luat trei echipe bucureștene 
(Steaua, Constructorul și. 
Grivița Roșie) precum și U- 
niversitatea Timișoara

ambele echipe acceptînd, 
încă din start, să dezvolte 
acțiuni, în principal cu li
niile de treisferturi. Că este 
așa o atestă și faptul că sco
rul de 17—11 (8—6) , cu care 
echipa militară și-a apro
priat, în cele din urmă, vic-

OLIMPICII NOȘTRI. De la stingă la dreapta : lordănescu, Fl. Dumitrescu, Tătaru, Sălceanu, Beldeanu, Vigu, Popovici, Vlad, 
Olteanu, Cheran, Coman, antrenorii Cornel Drăqușin și Valentin Stănescu.

Văzuți de AL. CLENCIU

marje de siguranță pentru 
calificare:

Vor evolua următoarele 
formații, sub conducerea bri
găzii de arbitri austrieci : Fr. 
Wohrer (la centru), L. 
ner, Fr. Nosert:

ROMANIA : Coman 
Cheran, Olteanu, Vlad, 
povici, Beldeanu, Vigu,
ccanu, Tătaru, lordănescu, 
Fl. Dumitrescu (rezerve : 
Constantinescu, Bădin, Din- 
cuță și Năstase).

ALBANIA : Dinella — Gji- 
ka, Dhalles, Kasini, Câni, Va- 
so, Ceco, Ragami, Pano, Zhc- 
ga, Bizi (rezerve: Muhedini, 
Ziu, Cutra, Leshteni, Sejdini).

(iov. ped.) vor face ca Steaua 
să se detașeze treptat. Spre 
finalul partidei, însă, Cons
tructorul a revenit tot mai 
periculos în, atac, reușind o 
încercare de chinogramă, 
prin Cochia, pe care Hara- 
iambic a transformat-o.

Ech’pa României

Cupa Davis"

O frumoasă acțiune a echipei Steaua condusă de fundașul Durbac ...
Foto : THEO MACARSCHI

satisfăcut d«cît pe jumă
tate...

Intr-adevăr numai meciul 
din deschidere, Steaua—Con
structorul s-a înscris pe li
nia unei apropieri a specta
torilor de jocul de rugby,

Fidelitate fată de știință
E

voluția fulgerătoare a recordurilor, marșul 
forțat al performanțelor, în toate ramurile 
sportive și peste tot în lume, au impus un 
nou ritm și în preparative, o nouă concepție 
despre antrenamente din care empirismul, 
diletantismul, pregătirea la întîmpla.re au fost 

izgonite fpră regrete:. Concomitent, în taberele de antre
nament s-a înscăunat știința cu tot arsenalul ei, desfă- 
șurîndu-și bateriile (citește : laboratoarele, centrele, să
lile de consultații) în proximitatea tuturor arenelor spor
tive. Imixtiunea aceasta poate părea la prima vedere 
inoportună într-o lume tradițional patronală de sănătate, 
de libertate de mișcare și de intenții. La o cercetare mai 
apropiată, vom recunoaște că realitatea zilei ne obligă 
să acceptăm, ba chiar să onorăm, asistența științifică 
într-un domeniu care nici nu se mai poate dispensa 
de ea.

Loturile olimpice — cele care se pregătesc pentru în
trecerile cele mai importante ale lumii sportive — sînt 
primele care beneficiază de ajutorul competent al oa
menilor de știință. Aici s-a simțit în primul rînd nevoia 
unei conduceri științifice a procesului de antrenament. 
Medici de lot, cadre medii, masori nu lipsesc din tabe
rele sportivilor. De cadre auxiliare se simte nevoie doar 
la loturile de gimnastică, scrimă, canotaj, caiac-canoe. 
Centrul de medicină sportivă a inițiat chiar un șistem de 
asistență efectuată de o brigadă compusă dintr-un orto
ped, un nutritionist și un exploraționist. O asemenea bri
gadă, deplasată la centrul de gimnastică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a făcut investigații în baza 
cărora’ s-au putut da îndrumări de specialitate medicului 
de lot și antrenorilor.

Orice efort de a sprijini pregătirea candidaților olim
pici este van dacă lipsim știința de fidelitatea noastră. 
Multitudinea de date pe care le furnizează un examen 
medical periodic poartă o inestimabilă valoare practică 
în dirijarea științifică a sportivilor spre performanță. Dar 
iată că date recente ne arată, pe alocuri, crasa igno
rare a importanței indicațiilor științifice. Este de-a drep
tul îngrijorător să aflăm că în întregul trimestru prim, 
29 de sportivi olimpici, din 11 ramuri, nu și-au efectuat 
vizita medicală pe anul în curs. Printre acești restanțieri 
erau menționați atleta Argentina Menis, gimnasta Fe
licia Dornea, handbalistul Gavril Kicsid, scrimerul Ștefan 
Haukler, boberul Ion Panțuru. Și mai tristă este lista spor
tivilor cu examene medicale incomplete sau care nu res- 

, " ’ > „ne-
se află atleta Cornelia 

canotorul Petre Cea-

Imixtiunea aceasta poate părea la prima vedere 
rtună într-o lume tradițional patronală de sănătate,

pectă indicațiile terapeutice. Printre acești 20 de 
glijenți pe propria lor piele" ic 
Popescu, boxerul Aurel Dumitrescu, _ 
pura, handbalistul Ștefan Birtolom, voleibalistul Gabriel 
Udișteanu.

Este evident că numai încrederea în știință poate croi 
drumul cel mai drept, modern, spre succese olimpice.

I
i

toria a fost concretizat în 
proporție covîrșitoare prin 
,j6Ssai“-uri.

In general, un meci plă
cut în care Steaua n-a în- 
tîlnit un adversar dispus să 
depună armele de la primul 
schimb de mingi. Dimpotri
vă, Constructorul a muncit 
mult pentru a fi continuu cit 
mai aproape de redutabila 
sa adversară. Mai mult, e- 
chipa prof. Horșia a reușit 
să și conducă, pînă în min. 
10, cu 6—0 (Necula — în
cercare și Boiangian — iov. 
ped.). Rugbyștii de la Steaua 
aii redus din handicap prin 
Durbac (iov, ped.), apoi au 
preluat conducerea 
încercare transf. 
eseu). La reluare 
(2 încercări) și

Meciul-vedetă, dintre Gri
vița Roșie și „U“ Timișoara, 
încheiat cu victoria meritată 
a actualilor lideri (9—6), a 
decepționat într-o bună mă
sură. Fără a face jocul ei 
obișnuit Grivița Roșie și-a 
invitat totuși adversarul la 
acțiuni deschise. Timișorenii 
au preferat însă un joc exa
gerat de prudent și în ultimă 
instanță un... antijoc. De aici 
șarje puține, nereușite, lup
tă surdă pe înaintare, în
cheiată adesea cu acciden
tări. N-a fost deloc o pro
pagandă utilă rugbyului... 
Realizatori : Țîbuleac (3 Iov. 
ped.), resp. Ghețu (drop) și 
Stan (iov. ped.). A arbitrat 
foarte bine, Al. Lemneanu.

Victor BANCIULESCU

(Braga— 
de Mate- 
Băltărețu 
Mateescu Tiberiu STAMA

Micromodeliștii din Micfălău

Ieri, 
Central 
zițional 
început

A. ,..

în sala Pavilionului 
al Complexului Expo- 
din Piața Scînteii, au 
Întrecerile din cadrul

pregătesc o nouă lansare 
Foto : D. NEAGU

primului concurs republican 
de micromodele al pionierilor 
și școlarilor. După frumoasa 
festivitate de deschidere anun-

Astăzi, începînd de la ora 
16, miile de spectatori de pe 
stadionul „Republicii" — pe 
care le dorim cît mai nume
roase și apropiate sufletește 
de cei 11 reprezentanți ai 
fotbalului nostru — vor fi 
martorii încercării olimpici
lor români de a păși cu 
dreptul în preliminariile J.O. 
— Munchen '72.

Adversari le vor fi jucă
torii albanezi care alcătuiesc 
o formație omogenă, rodată 
în principalele competiții in
ternaționale (chiar în acest 
sezon, echipa națională a Al
baniei își împarte programul 
între Campionatul european 
și preliminariile J.O.). Este, 
evident, un atu al echipei ad
verse. Vrem să credem, însă, 
că în timpul celor 90 de mi
nute ale partidei, plusul de 
tehnică individuală și expe
riență internațională al fot
baliștilor români — potența
te pe terenul propriu — se 
vor topi în creuzetul jocului 
colectiv, dinamic și percu
tant, singurul apt să comba-

tă maniera italiană în care 
evoluează reprezentativa Al
baniei. Așa după cum ne-a 
relatat Ion Alexandrescu, se
cretar al F.R.F., care i-a vă
zut în ultimii ani pe fot
baliștii albanezi în diverse 
partide oficiale, adversarii de 
azi ai olimpicilor noștri fo
losesc un libero permanent, 
marcajul strict pe tot terenul 
și contraatacuri neașteptate.

Nehazardîndu-se, deci, în- 
tr-o ofensivă oarbă — care 
implică și neglijarea măsuri
lor de apărare — construind 
cu luciditate și inventivitate, 
echipa olimpică a României 
poate dobîndi în prima man
șă a partidei cu Albania o

Art-

Po- 
Săl-

p. sl.

3-1 In partida de verificare cu Steagul roșu

pentru meciul cu Iugoslavia
pentru

In ultima sa ședință, 
biroul federației noastre 
de tenis a definitivat e- 
chipa României care va 
întîlni formația Olan
dei în cadrul primului 
tur a] „Cupei Davis“ (30 
aprilie — 2 mai, pe te
renurile Progresul din 
Capitală). Au fost selec
ționați patru jucători : 
Ilie Năstase, Ion Tiriac, 
Petre Mărmureanu și 
Sever Dron, căpitanul e- 
chipei fiind prof. Ștefan 
Georgescu.

< Dobrin, absent și ieri, nu va juca la Novi Sad

• Anca, titularizat
BRAȘOV, 17 (prin telefon, 

de la
Pe o 

dar și 
mativ 
asistat . 
la ultimul Joc de verificare a 
lotului, național înaintea plecării 
în Iugoslavia. După ce în zilele 
anterioare avuseseră ca parte
neră la Jocurile-școală susținute 
echipa de tineret Steagul roșu, 
de astă dată tricolorii au primit 
replica primei formații a clubu
lui brașovean. Cu excepția lui 
Ghergheli ’ "
națl în 
zentative, 
prezentat efectivul complet, 
care și-a '
----------- ---------

trimisul nostru).
vreme foarte frumoasă, 

foarte răcoroasă, aproxi- 
4 000 de spectatori au 
pe stadionul Tineretului

și Olteanu, selecțlo- 
alte loturi repre- 
formația locală a 

în 
făcut reapariția,

in formație
după 
zată 
caru. 
asemenea. In prima repriză, 
serviciile iul ’ 
cea secundă 
Răducanu, din 
înțeles.

In condițiile 
verificare la 
șl-a dovedit 
publicului o dispută antrenantă, 
de ur> nivel ■ - • ■ •
cular mulțumitor. Brașovenii au 
Jucat cu

o lungă absență, 
de accidentare, și 
Stegarii au beneficiat,

Âdamache, Iar 
de cele ale 

i motive ușor

cau- 
Pes- 

de 
de 
tn 

lui 
de

descrise, Jocul 
care am 
utilitatea,

de 
asistat 

oferind

tehnic și specta-

multă ambiție, mal

Constantin FIRANESCU

(Continuare în vag. a 4-a)

BascEietbaliștii cehoslovaci au învins

abia in prelungiri echipa României
Reprezentativa masculină de 

baschet a României a fost la 
un pas de o victorie (pe care 
ar fi meritat-o) în fata redu
tabilei echipe a Cehoslovaciei. 
Sportivii români au condus 
marea majoritate a timpului 

(min. 7:17—10, min. 15:39—30,

și min. 34:67—59) datorită unui 
joc bun în atac, unde au ex
celat Popa și Diaconescu, ul
timul făcînd intercepții. și faze

tatea tehnică și, mai cu seamă, 
experiența întrecerilor interna
ționale. Scor final : 85—81 (36 
—43; 73—73),

SUB CUPOLA COMPLEXULUI EXPOZIȚIONAL

Primul concurs republican de micromodele

al pionierilor și școlarilor

■ n
■■ ■<>

țață de un grup de pionieri 
trompeți, cei mai mici 
structori de 
fost invitați 
lansări. S-a 
țime, lâ 10 
tent, numărul 
depășind așteptările organiza
torilor : sportivi din 27 de ju
dețe !

Prima manșă a concursului, 
primele emoții... Lucru firesc 
dacă avem în vedere anver
gura întrecerii, vîrsta unora 
dintre participanți : a lui Va
lentin Cocsan, spre exemplu, 
elev în clasa a Il-a, compo
nent al echipei reprezentative 
a orașului Pucioasa, a atîtor 
viitori ași ai aviației noastre 
sportive, astăzi numai de-o 
șchioapă. Desigur, un pronos
tic după lansările efectuate 
sîmbătă ar fi prematur. în di
mineața aceasta, prin fața a- 
trăgătoarei vitrine cu trofee 
și premii oferite de Consiliu] 
Național al Organizației Pio
nierilor, vor trece din nou în 
zbor libelulele argintii con 
semnînd — abia după a patra 
lansare — învingătorii. Poate 
la individual, pe vreunul din
tre elevii din Tg. Mureș con
duși de maestru] emerit al 
sportului Otto Hintz, poate la 
echipe, „tripleta" din Micfălău 
pregătită de chiar directorul 
școlii Laszlo Faro...

—........_1 con-
micromodele au 

la startul primei 
evoluat la... înăl- 
„mese“ concomi- 

celor înscriși

Diaconescu va trece printre Mifka și Baroch, punctînd _ din 
nou pentru echipa României. Foto : M. THEO

de un rar spectacol. Spre sfîr- 
șit, însă, mai precis în min. 
34, antrenorul Ordnung a re
introdus în teren pe celebrii 
Zednicek și Zidek, fapt care 
a schimbat „fața“ partidei 
Oaspeții s-au apropiat amenin
țător, dar chiar și așa forma
ția noastră putea cîștiga, dacă 
același Diaconescu nu ar ii 
comis cîteva greșeli tn serie, 
tocmai în momentele cele mai 
decisive. Team-ul cehoslovac 
a egalat la finiș, iar în pre
lungiri și-a impus superiori-

Au înscris : Zidek 12, Kos 
12, Baroch 12, Zednicek 12, 
Brabanec 11, Mifka 8, Ruzicka 
8, Konopasek 4, Beranek 4, 
Sako 2 pentru Cehoslovacia, 
Popa 24, Georgescu 16. Albu 
15, Tarău 12, Diaconescu 9, 
Oczelak 5 (a mai jucat Savu) 
pentru România. Au arbitrat 
bine A. Șoilev (Bulgaria) și A. 
Cekaloz (Turcia).

Azi, la ora 11,30 în sala Flo
reasca, are loc revanșa întîl- 
nirii.

D. STANCULESCU
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IMAGINI Dt LA „NAGOYA
Noii campioni ai lumii Ia 

tenis de masă se cunosc. La 
fel și amănuntele privind 
desfășurarea competiției de 
lă Nâgoya, cea mai disputată 
din istoria celor 31 de ediții 
ale campionatelor. Dar, în 
afara rezultatelor și a celor 
mai importante momente ale 
întrecerilor, au fost și 
aspe'cte, 
de interesante ca și 
cursul propriu-zis. 
dintre ele le 
rîndurile care

® Pentru a 
mondialele de 
Maria Alexandru și EleOhora 
Vlaicov au efectuat o Călă
torie (dus și întors) de 
22.331,692 km pe un traseu 
cupririzînd următoarele eta- 
ph : cu avionul • București 
—- Moscova (1482,376 km) — 
Irkiițk (4216,176) — Pekin 
(1667,496) — Canton (2412) — 
cu trenul pînă la itorig Kung 
(247) — din nou cu nyibnul : 
Tokio (2875,124) — Nagoya
— Tokio (524,208) — Mdsco- 
va (7504,536, fără escală : 10 
ore și jumătate) — Buchi-fești 
(1482,576).

® Cu toată distanța enor
mă dintre România .și Japo
nia, convorbirile telefonice 
București — Nagoya a feteau 
o audiție alît de btmă șl de 
clară îneît de multe ori ne 
făcea impresia că interlocu
torul nostru s-ar afla într-o 
cameră... alăturată.

• Cea mai puternică gale
rie din sala Aichi a fost cea 
coreeană. O treime din tri
bunele halei (5000 de locuri) 
erau ocupate de spectatorii 
coreeni stabiliți în Japonia 
(bărbați, femei, copii). De cîte 
ori evolua vreun reprezentant 
al team-ului R.P.D. Coreene, 
sala vuia de aplauze la fis- 
cârfe fază și indiferent de 
scor sau de rezultatul final. 
Dfe multă simpatie s-au bucu
rat și jucătoarele și jucătorii 
dih R. P. Chineză, în timp 
ce față de sportivii țării 
gazdă, mahifestările publicu
lui erau destul de reținute.

• Jucătorul chinez Cian 
Si-lin s-a prezentat doar Ia 
o singură probă, cea de du
blu mixt, unde a și ieșit în-

alte 
unele poate la fel 

con- 
tîtorva 

facem loc în 
urmează.
participa 
la Nagoya,

vingător, alături de parte
nera sa, Lin Hui-cin.

• Formația niiscitlihă a 
R. P. Chineze a avut ca oa
meni dfe bază p& Cîuân Tze- 
tun, Li Cin-kuan și Lian Ko- 
lian. în schimb, alți doi co
legi de ai lor, Si En-tin și 
Li Fu-iun s-au clasat mai 
bine la întrecerile individua-

normale care, în loc de soft, 
sandwich sau cauciuc obiș
nuit aveau supt-aîețe de... 
oglindă.

• Părâlel cu meciurile 
campionatelor mondiale, au 
avut loc și diferite ședințe 
ale Congresului și comisiilor 
F.I.T.M. în aceeași perioadă 
s-a ținut și o reuniune a

1922.
Era în acele zile cînd 

întreaga clasă muncitoare 
din țara noastră desfă
șura, sub conducerea 
partidului, o campanie de 
nemaiîntîlnită amploărb 
pentru acordarea amnistiei 
politice, în vederea elibe
rării celor 271 de mili
tau ți comuniști arestați cu 
prilejul Congresului de 

. constituire a Partidului 
Comunist din România, al 
grevei generale din oc
tombrie 1920 etc.

Venind în ajutorul „fa
miliilor cfelor închiși". Co
misia locală a sindicatelor 
din București a organizat 
lă 22 teai 1922, 
bare de vară" 
„Văraru".

Participantă 
toate acțiunile 
tului, gruparea 
„Prietenii Naturii' 
prezentă și la 
manifestație de 
tate muncitorească.

„Viața sindicală" a pu
blicat în nr. 46 din 28

■ . ........ - - --------------

o „scr
in grădina

actlvă la 
proletaria- 

sportivă 
1“ a fost 

această 
solidari-

rhâi 1922 următorul apel 
al comitetului asociației :

„Duminică 28 mai a.c., 
toți membrii grupării 
sportive „Prietenii Natu
rii" își dau înțilnire la 
grădina „Văraru", la ser
barea Comisiei locale, al 
cărui scop este ajutorarea 
tovarășilor arestați.

„Prietenii Naturii" sînt 
eu insistență rugați să-și 
facă datoria".

Răspunzând apelului, ca 
și în ătîtea alte ocazii, 
membrii acestei grupări 
și-au adus Aportul la reu
șită acțiunii, 'dovedind o 
dată în plus bă mișcarea 
Sportivă muncitorească 
reprezenta o parte inte
grantă a mișcării comu
niste și muncitorești din 
țara noastră.

D. ȘTEFLEA

Anunțul „Serbării dfe 
vâra" organizate In spriji
nul familiilor milît'ânților 
comuniști, arestați di H- 
gimul burghezo-moșieresc.

Prezent și trecut. Schimb de impresii intre actuala campioană 
a lumii, /.in Hui-cin (R.P. Chineză)
Matsuzaki (Japonia^
din 1963.
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URIAȘUL RINGULUI
In rîndurile de fotă, reproducem un fragment din ,;Viața 

romanțată a lui Prilmo Camera", de Georgk Mihfalathe. Lste 
momentul cînd managerul Leon See acceptă să-și arunce pri
virile asupra uriașului, muritdr de foame, ce avea să ajungă 
campion mondial de box la toate categoriile.

SUPORTERII

le de siriiplu. Primui 
pînă în Semifinală 
de Bengtsson), iar cel de ăl 
doilea a pierdut la îto, 
sferturile de finală.

• Echipa, masculină 
Franței a constituit 
vărată revelație a întrecerilor 
pentru „Cupa Sway tilling". 
Aceasta, spre marba satisfac
ție a colegului nostru db 
breaslă, dl. Gerrard Lollier 
(trimisul special al ziarului 
l’Equipe și al agenției Fran- 
ce-Presse), care exulta la fie
care succes al compatrioților 
Săi. Reprezentanții cocoșului 
galic au ocupat un onorabil 
loc 7, învingînd garnituri 
puternice cum sînt cele ale 
R.P.D. Coreene, Cehoslovaciei 
și Cbreii.'.de Sud și fiind în
vinsă la. mare luptă (cu 5—Si
de selecționatele R. P. Chi
neze, Suediei și Ungariei. 
Toți cei patru jucători fran
cezi (Secrfetin, Dhondt și 
-frații Jean Paul și Charles 
Weber) purtau barbă !

• Tn timpul întrecerilor sb 
desfășura și o adevărată 
cursă a ărnatorilor de auto
grafe Mai mult chiar, la in
trarea sălii de la Aichi se 
afla instalată o paletă ma
mut (acoperită cu autografele 
tuturor partieipanților), 
fața căreia s-au făcut 
de fotografii. De asemenea) 
cei dornici de suveniruri pu
teau cumpăra diferite palete 
miniaturale sau de mărimi 
clubului Sivâythling din care

a ajuns 
(învins

în

a 
o ade-

în 
mii

în anul 2 ooo

Durata medie a vieții omului
va fi de 90 de ani?

Da! afirmă sociologii, contlhd și pe acțiunea sportului
Putem oare să studiem viitorul ? 

Nu să-l ghicim, ci să-l studiem. 
Dă, se poate, afirmă Sociologii, și 
economiștii, medicii și geologii, 
chimiștti și biologii, astronomii 
și hidrologii, istoricii Și fizicienii.

Anatoli Korobkov, directorul 
Institutului unional de cercetări 
științifice In problemele culturii 
fizice, afirmă că, fără sport, vi
itorul omenirii s-ar afla sub o 
mare amenințare. Spunlnd acea
sta, el amintește că academicia
nul sovietic Aleksandr Berg a 
socotit că, dacă la mijlocul seco
lului XIX din întreaga energie 
fabricată și folosită pe Ptoint, 
M la sută era produsă de forța 
musculară a omultll și a anima
lelor domestice, astăzi forța mus
culară reprezintă numai un sin
gur procent. Putem să fim slguil 
că, cu mult înainte de anu} 
2 oho, și acest procent neglijabil 
va ajunge ajșrbape la zero.

— Paradoxal, dar e un fapt 
dovedit că grandioasa revoluție 
telihica-șillhțifibă Șlti Ultimii ara 
se întoarce împotriva noastră, 
spune Korobkov, llipodinămia a 
ajuns să fie numită „boala seco- 
lultil". Ea H diltfe pb om la 
neurastenie, la alte „boli ale ci
vilizației", eu alte euvint»; la 
uzafea prematură a 
lui.

în următorii 30 de ani, aceste 
boii pot crește în proporții uriașe, 
devenind adevărate epidemii. Să 
lulm felul de viață. Șl in zilele 
noastre omul de la oraș se mișcă 
foarte puțin, întrebulnțind mijloa
cele de transport : metrou, auto
mobil, troieibuzb, escalatoare, 
lifturi ș.a.m.d. Au apărut chlaț 
trotuare rulante. Nu e greu să 
ne îiiahifeuitti urmările. SINGU
RUL MIJLOC CU ADEVĂRAT 
PHOtTLACTIC ÎMPOTRIVA HI- 
PODINAMIEI R A MINE SPORTUL. 
Din ce în ce mal tiulți oamohl 
înțeleg acest lucru as'tăzi, iar în 
Bitul 2i)0o problema sportului va 
fi absolut clară pentru 
CONCLUZIA : SPORTUL VA 
VENI O NECESITATE LA 
DE 1 
CA ȘL

Discutînd cu mine, Korobkov 
a întrebuințat o formulă neobiș
nuită — „farmacologia omului 
sănătos". C Înseamnă aceasta ? 
Ne adresăm medicului, în mod 
obișnuit, cînd boala s-a decla
rat deja, șl cînd trebuie leoultă. 
Institutul studiază metodele diri
jării proceselor vitale nrinripalfe 
ale organismului sănătos, fâpt 
care va preîntîmpina izbucnirea 
bolii. în legătură cu aceâ3tă; 
Institutul, după cercetări serioa- 
ia propus un regim sporii

ss âitei&e

astronomii

euvint»; la
brganlsni'.i-

toți.
DE- 

......... ~ FEL 
naturala pentru dM, 

■. SA ZICEM. SOMNUL.

fesii : șă zicem, pfentru cei care 
lucrează lă Construcții înalte se 
recomandă acrobatică, sărituri 
in apă, sărituri cu schiurile de 
pe trambulină, slâlom, alpinism.

După părerea lui Korobkov, 
în anul 2 000. în țările dezvoltate, 
durată medie a vieții omului va 
fi aproximativ de 90 de ani. 
Problema prelungirii vieții este 
fgărte complicată, necesită studii 
speciale, dâr putem afirma cu 
tărie că în rîndul multiplilor 
factori de care atîrnă rezolvarea 
ei. nu ultimul loc îl ocupă sportul.

Dar, să ne referim ți lă Sportul 
de performanță.

Cam pe la mijlocul , anilor ’30, 
antrenorul american Brutus Ha
milton a alcătuit un tabel cu 
performanțele maxlmb pe care 
le-ar putea atinge âileții. Astfel, 
din punctul său de vedere, recor
dul mondial din acel timp — 
17 m și 40 cm — ăl gigantului 
american Jack Torrbns, In proba 
de ăruricare ă greutățlij era soco
tit aproape nemuritor. Astăzlj 
dubă cum se știe...

Dar cate vor fi recordurile ia 
începutul celui de-ăl treilea mi
leniu ? Cu trei fini în urmă, la 
centrul de calcul al Academiei 
db științe a U.R.S.S., la această 
întrebare ,,a răspuns1' o mașină 
electronică de calcul. Pentru 
anul 1968, ea a pronosticat 600 de 
kg la categoria super-grea Ja hal
tere și 2,31 m la săritură în înăl
țime. în ămbelfe cazuri, ea s-a 
înșelat. Cit privește anul 2 000, 
pronosticurile mașinii electronice 
de calcul sînt următoarele : 660
kg și 2,40 m. Arkadi Vorobibv, 
fost campion și recordman mon
dial. socotește însă că în acea 
vreme halterofilii vor putea ri
dică peste 700 kg, iar ................
înălțime (folosind din 
forțele organismului 
vor sări mitlt mai 
2*40 iii.

Astăzi, 
sportivi 
chiar la 
n'iitbărb 
fimă parte din rezervele de forță 
de care dispun. Acest lucru este 
dovedit de cercetările științifice. 
Rezervele organismului uman nu 
au fost deocamdată descoperite 
pe deplin, iar în fața oamenilor 
ce Știința Apare un șir dă enig
me : genetice, psihice, âie regimu
rilor de temperatură, âie broce- 
selor energetlcfe din organism, 
legate de uriășele încărcături fi- 
ziefe ș.a.m.d. Cînd toate aceste 
enigme vor Înceta să mal existe, 
atunci, f.rește, recordurile spor
tivilor vor depăși cele mâi în
drăznețe așteptări.

chiar și cei 
âi lumii

săritorii in 
plin toăte 
omenesc) 

sus decît

mai mari
— ..... ... consumă —
stăbilirea celor mai ui- 

recordiiH — doâb o in-

«liu Uiu

fac parte fostele glorii ale te
nisului de masă internatio
nal. Cu acest prilej s-au reîn- 
tîlnit Barna (Anglia), Heilen 
Eliott (Scoția), Ella Constan- 
finescu (România), Dolinar 
(Iugoslavia), Urchetti (Elve
ția), Amburetti (Franța), Sti
pek (Cehoslovacia), Sido (Un
garia) și o întreagă 
a reprezentanților 1 
dă, nume celebre 
OgimUra, Tomita 
(fosta campioană
Egtichi), Mâtsuzaki, Watăha- 
Be, Tâhaka, iămanaka. A fost 
o seară extrem de plăcută 
cînd s-au depănat amintiri, 
s-au schimbat impresii.

C. COMARNISCHI

i pleiadă 
țării gaz- 

cîndva : 
soția 

lumii,
CU 
a

într-o dimineață a anului 
Leon See deschide în bi- 
său o scrisoare cu urniă- 
conținut : „Dragă prietene, 

întilnit la Arcachon, pe 
stradă, un vlăjgan care măsoară 
mai mult de doi metri, cîntă- 
rind, probabil, peste 120 de kg. 
dinul trăiește intr-o neagră rhi- 
zetie, astfel că am semnat ime
diat un contract cu el, cu in
tenția de a vi-1 ceda, bineîn
țeles, dacă el v-ar interesa. Al 
dV, Paul Journee".

Managerul See tocmai sosise 
la Londra, după un lung tur
neu la Sydney, și era foârte 
obosit. . închise puțin ochii dus 
pe gînduri și, . curînd, își aminti 
că parcă îi mai pomenise cineva 
despre această „forță a naturii11. 
Dar cine anume ? 
Bonelli ? .Ba, da ! 
vorbise, âcum își 
precizie. CU vreo 
mai înainte îl bombardase cu o 
misivă, informîndu-1 că în 
râcâ luptătorilor din bîlbiul 
nual din Lorient ,,se âflă 
soi de uriaș de 19 ani, de 
metri înălțime, înzestrat cu 
forță dedsebită V‘

— Ce iha tot pisează acești 
nătărăi, cu scrisorile lor ? —
se enervă See. Ce să fac eu 
dlntr-un vlăjgan câ ăstâ ? 
Boxer ? La naiba. îi cunosc câ 
pe buzunarele mele. Acești u- 
riași sînt combatanți deplora
bili. Greoi, lipsiți de inteligentă 
și reflexe. Și în plus, 
fragili... Cad. trăzniți la 
lovitură mâi zdravănă.
lumea de ei... Pânorâmă ! Asta 
fac. Pentru asta sînt buni...

Fără să mai șovăie, dictă deci, 
secretarei un răspuns scurt și 
concis : „Dragă Paul, iți mul
țumesc pentru deranj, dar n-am 
nevoie de uriașul tău. Du-1 la 
circ

Apoi își aprinse trabucul

Nu cumva 
Chiar el 

âminteâ 
două

îi 
cu 

luni

bă- 
fi

ți n 
doi

6

foarte 
prima 

Ride

fbl, deschise fereastra și privi 
sdrb Trafalgar Square... Prin 
ceață, âmirâlul Nelsoh îl scrută 
parcă sever, puțin ironie...

"ir

.„Dar Paul Joyrnde nu .
lhsă cu unâ cu dbuÂ. Insista. îl 
asaltează pe See cu alte epis
tole, în căre aduce vorba tot 
de uriaș :

„...I-am dat trei lecții de box, 
șl gigântul a arătat reale apti
tudini".
„Venițj 
n-o să

Leon 
aruncă 
nit cu scrisorile lor; 
Să-și l. 
frige^ cu chibritul, 
gă la secretară :

— Au diable !... Un 
pentru vapor, domnișoară !

★
...și acum, lAtâ-1. .Căci, 

inioială, fel trebuife să fi® 

apropie agalfe, coplejlt 
dul. lunii , Iulie... e....... —
descoperită de Journfefe. Să plez
nești de rîs, Și mai mtili nu. 
Ia priviți, oameni buni, , cum 
mai arată I " " x
l-au intrat la 
ajung pînă lă 
belor. Cămașă 
De mîneci, nici 
vorba I S-au rupt de mult. Iar 
în picioare... Ha ha... Priviți ce 
terfeloaga de sandale ..cu tălpi 
de sfoară... care lână să se vadă 
niște labe enorme de elefant. 
Șl ce față înspăimîntătoare... 
Se vede că briciul n-a mal de
frișat de cel puțin două săptă- 
mlni această barbă aspră șl deasă.

Sfee întoarse capul spre Jour- 
nfee : .

—ZII, aș» 1 ! Dinsul • vllto. 
rul campion al lumii ,1 Apoi, 
continuă, mal arțăgos : pentru

se

Apoi, concluzionează : 
la . Arcachon. domnule, 
regretați, vă Jur

Sfee rupe hîrtiile și le 
la coș. ,,M-au .Innebu- 

i scrisorile. lor". în 
aprindă trabucul, dar . ... ...... Enervat

S'
încearcă

stri

bilet

ferâ
....................................... !. A- 

cest zdrahon în zdrențe, care Se 
de ia- 

,,minunea"

_____ . cum
Pantalonii parcă 
apă. Abia li 
jumătatea gam- 
pleznește pe el. 
nu mai poate ' fi

a$â 7 ! DînSvl 
pion al lumii l

29 iunie 1933. Necruțătoarea lovitură a „Uriașului" și-a atins ținta I (lack Sharkey < la 
pbtlea. Primo Camera este noul campion mondial I...

RASRUNIX
VLADA TEPELUS, BUCU

REȘTI. Faceți apei la rubrica 
noastră pentru a răspunde lui 
Belphegor. Acesta a scris,

acest paranoic exemplar, pen- 
tiu âceșt mastodont ni-ați fă- 
<Aiț âă bat, drumul de ța Lon
dra pîna în Acest prăpădit de 
Arcachon ?

— Nu e prea 
Să-1 , îmbuneze 
dezbrăcat o să 
impresie... Și îi

elegant, 
jpurn.6e, 
vă lase

___ _______ făc.u semn „ 
Insului Să intre în vestiarul sălii 
de box,

— Crezi ? — pufni plin de
sarcasm Sâe. Dar privește um
bletul săți, picioarele, labele i- 
mense... Cum vrei sa se miște 
oare pe ring ? O să sc-mpiedice 
în propriile labe de urs și dacă 
mai încasează și vreuna, 11-0 
să, mai știe să nimerească în 
colțul său... La .ce oră arn pri
mul tren spre Londra ? Nu uit 
eu farsa asta, maître Journâe...

... — Priviți, monsieur 
el este gata !

Cărnera se dezbrăcase 
grabă, după un paravan, și S6e 
făcu ochii mart, văzînd neaștep
tată metamorfoză... Vlăjganul 
părea aciim altul. Musculatura 
sa, evident nelucrată încă, lăsa, 
totuși să se evidențieze o vi
goare ieșită de comun.

S6e mal măsură o dată cu 
privirea monumentul de mușchi 
și ciolane din fața sa. Manage
rul era foârte pirpiriu șl, dacă 
uriașului i-ar fi venit cheful să 
se âniuze, l-ar fi ridicat ca pe 
o jucăfib de la pămînt, plasîn^ 
dU-1 pe rahiura unui pom, pe un 
zid, sau oriunde ar fi crezut 
el de cuviință !...

— Oricum s-ar prezenta, 
murmură teon S6e, mai do
cil, trebuie însă timp șl multă 
bătaie de cap, ca să transformi 
acest elefant într-un boxer. Are 
mușchi lngroșați, e greoi, falca 
mi se pare foarte fragilă..’. Asta, 
fără a mai vorbi de aceste labe 
îngrozitoare, care Îmi produc 
dezgust...

,, Elefantul" căruia nu 1 
auzise gura pînă atunci, 
decise s-o deschidă :

— Domnule, mormăi 
rog... Lăsați-mă să fac 
cercare... Sînt sigur că 
mulțumit de mine !... 
Iul enorme șl butucănoase 
teau aerul ca și cum ar fi vrut 
să imprime mai mqltă forță de 
convingere cuvintelor ce ieșeau 
împleticindu-se, stîngace, din 
gură lui mare. EU... eu sînt 
curajos, reluă Camera, o să ve
deți... Voi învăța tot ce tre
buie... Și adăugă el cu o nu
anță nouă în glas — o nuanță 
în care se amestecau parcă du
rerea șl disperarea — DACA 
ÎMI VOI POTOLI FOAMEA, voi 
căpăta o forță grozavă, dom
nule !...

— DACÂ ÎMI VOI POTOLI FOA- 
MEÂ !... repeta el, cu glasul 
mâi stins, lăsînd ochii triști în 
joi, rușinat și abătut de ușu
rința cu care făcuse această 
teribilă mărturisire...

căută 
dar 
altă 
co-

S5e,

în

se 
se

vă 
în-

CU PARUL ALB
Să facem socoteala: de la 

8 februarie 1894 și pînă în 
aceste zile de aprilie ale lui 
1971, sînt 77 de ani. Aceasta 
este vîrsta omului cu care 
am stat de vorbă, zilele tre
cute. Despre ce ? Despre 
fotbal 1

Cei de-un leat cu mine se 
vor riiira mai jpuțin, fiindcă 
e vorba de Ladislau Csillag, 
fost jucător la C.A.O. și Cri- 
șana, Oradea, Sportul stu
dențesc și Juventus Bucu
rești etc. Și încă o notație 
pe cartea sa de vizită : unul 
din primii internaționali din 
fotbalul nostru; Debutul: în 
1924, intr-un meci eu Ceho
slovacia.

Să nu uit, de asemenea, să 
amintesc, că Ladlslau Csillag 
estfe Unul 
fondatori ai 
trenorl.

Intîlnlrea 
de fapt, o
tinereții. Ai lui, dar și ai 
mei. Măcar de-am putea dis
cuta încă mulți eni despre 
fotbal 1 De acord.1 Lați-baci ?

dintre membrii 
Colegiului de an-

cu el a însemnat, 
întîlnire cu anii

Q BRAUN-BOGDAN
el, 

o 
veți fi 
Mllnlle 

bă- ÎN 4 RÎNDURI

S.N. Oltenița a primit 
7 goluri, la Tg. Mureș, 
In meciul eu A.S.A.

scuturattt le-a fost plasa! 
(Mai mult decît de obicei). 
Deci, nu ei au jucat

cu A.S.A., 
Ci A.S.A. s-a jucat cu ei I

Ce

V. D. POPA

ADEVĂRURI
Fotbalul este ultima reprezentația sacră a timpului 

nostru. Fotbalul este spectacolul care a substituit teatrul.
Pier Paolo Pasolini

Gtndurile alpinistului se rotesc tn jurul yîrfului rde 
munte, iar visele își găsesc împlinirea în fapta alpină. 

Fritz Kasparek

Ambifla

Vulpile

Să mai

este ultimul refugiu al Insuccesului.
Oscar Wilde

cunosc ștreftlcurîls vulpilor.
Proverb chinez

»ufldm și singuri în propriile noastre vele.
Stanislaw, Jerzy Lee

Cronica sferturilor ide yeaoA. GHEORGHK, CRAIOVA. 
„Sinț cralovean, șl am fost de 
atorâ cu suspendarea terenului 
nostru, anul trecut, din cauza 
unul ins care a comis un act 
antisocial, Iar cel din preajma 
lui, In loc să-l denunțe și să-l 
dea pe mina miliției, au făcut 
pe n-aude, n-a vede. Dar acum, 
după ce lege este trasă la răs
pundere o colectivitate pentru 
fapta unul Individ, cu care co
lectivitatea nu numai că nu 
osie de acord dar eotitribule la 
identificarea șt, deci, la pedep
sirea lui ? Oare spiritul de echi
tate n-ar fi servit mal bine, 
dacă Federația ar introduce In 
regiilamentul de desfășurare a 
hiefciiiHlor dfe fotbal, o clauză 
potrivit căreia unei echipe să-i 

suspendat terenul, să i se iă,

p

orului dv. din 6 decembrie 1970, 
s-a publicat, de altfel, o foto
grafie, în care celebrii fotbaliști 
englezi, Banks și Moore, dis
putau un meci de „Tip—Kick1. 
Nu vă pot ajută, decît îhtr-im 
singur fel : dîndu-vă adresa lui 
Emil Codreanu, în care eu văd 
de J>e acum f>e viitorul preșe
dinte âl Federației rOmâne de 
fotbal cu... nasturi : clubul Ra
pid, București, șoseaua Giulești 
nr. 18. Sfaturi v-âș putea da și 
eu. De unde faceți, însă, 
de nasturi ? Să sperăm că 
apare într-o zi, în comerț.

EUGEN MAIOR, ARAD, 
bitrul de fotbal Nicolae Raineâ 
are (său inai bine zis va avea 
la 19 noiembrie) 38 de ani. El 
este șeful sectorului de turnă
torie neferoasă â Fabricii dfe 
rulmenți din Bîrlad. Âitfe âlbă- 
mlntb ? Este căsătorit și ar* 
doi copii. El și Otto Anderco 
(care n-are decît 36 de 
sînt cei mai tineri arbitri 
divizia A.

ca 
bine 
informez urcătoarele;

T. GHTNFSCU, COMUNA 
TENI. Un catren pentru echipa

unul eare-1 cunosc foartfe 
pe Belphegor, țin să

...----- , boxul :
Dacă femeii boxu-i place. 
Cum spui, topit x”ik --
Dâr box, cumva. 
Mâi

topit ești după ea. 
J-.-X clăbă și face, 

ești... topit ? P6-oiibârt*â 
tâ ?

atum cîouâ sâptămîni, 
plâc femeile care... i 
grame, clar în schimb 
după cele carq adoră mi

ooxil I

Nu.Și ia vbrbâ iilapoi !
(Nici măcar nu se glndeștfe), 
De-nfllnește-rșa un soi, 
știți ce face ? Se... „topește".

FILIP IOAN, COPȘA MICA. 
„Deși atn 52 de ani (și doi co
pii), Sper să nu vă surprindă 
dorința mea de a practica mi- 
crofotbalui. Nu de mult, acest 
ioc cu nasturi era socotit un 
joc de cdț>ii, dar catifelat că, ill 
Ultimul timp, el a Început să 
fie practicat și de oamferiii

M Win» * <•» n H*-

de fotbal Steaua, care manifestă, 
în ultimul timp, o frumoasă 
venire de formă :

Dâcă Steaua merge bine, 
Nu fe lucru-htiniplător.
Fiindcă >lie orișicine 
Cyjfețtsi» un.A /.nrofewr! ;

re-

dfcl, dreptul de orgaliizare, .... 
mâi la cSz.Ul nfedepistăril spec
tatorilor tul-buiențl Problema 
are multe aspecte. Ea a dat 
loc, șl ptnă acum, la discuții in 
contradictoriu. N-am putfea 
Spună că punctul âv. de vedfere 
țrfebuie feliminât din această 
discuți* prelungită. PferSdnai. 
1-ăș împărtăși, chiar. Problfeinâ 
mferitâ, ih orie* căî, rfeânăll- 
zâtă.

iuliana, brașov. „Smt 
elevă tn clasa Xl-a umană, la 
Brașov. Fiind tn vacanță tn 
București, am aflat de un con
curs, „Cupa primăverii" la tir, 
lă cue există o probă 36 pis- 

.. . o probă
putea s-o 
Dă. Mfe-

toi pentru fete. Este 
care mă atrage. Aș 
practic, la Brașov 
tr .nul arfe o secție fen'Kiină de 
tir. vă urez ăucces i

llustreitil ; jj.

- APRILIE -
4 n-44 — „CURSE De cai, 
lO / I IUȚEALA Șl DE

OBSTACOLE" s-au 
desfășurat „tn ajutorul săra
cilor din Capitală", în ziua de
5 aprilie 1871, pe 
de la Șosea"

Obstacolele — 
dintr-un gard de 
xibile, înalt 2 
tri. un alt gard fix, înalt de 
100 centimetri și de un Zid 
înalt dă 85 centimetri pe o 
bază de 65 centimetri și o lăr- 
githe superioară, de 30 centi
metri. Flecare obstacol trebuia 
trecut de două ori. „La „ofi
țeri" a cîștigat căpitanul Pan- 
drâvj iar la „amatori" locote
nentul Blaremberg. „Astfel fu 
aefeastă serbare care va da — 
sîntem încredințați — gustul 
cut-seltir tn Ronia-nia și care 
se va reînnoi cel puțin o dată 
sau de două Ori pe ati“ 
(„Trompeta Carpaților" din 
18/30 aprilie 1871). 
4ftnn - cictisi 
IBSd 1ovean

„hipodromul
se
de

compuneau 
nuiele fle- 

70 centime-

lânt? ~ ClttîSMtJL CRA- IfjMn tOVEÂN: „Capitala 
Olteniei a intopat ve

chiul eînteo român : „Deșteap- 
tă-te... oltene 1 După București, 
e primul oraș tinde s-a În
ființat un velodrom. Primele 
alergări au fost botezate de 
cel de sus, ca s? le fie cu 
noroc. Dar, cu toată ploaia, 
eră public destul și ales" („Re
vista sportivă" nt. 6 din 7 a- 
prilie 189f'.

„VOX POhUtt". - „Mai 
zice lumea că guvernul este 
dator de a nu neglija partea 
fizică a educațiunii' copiilor și Si w w. fl rău să se «reez#

jocurile școlare ea în 
Mai zice lumea... Zi 
ne mai lăsăm de cd;

Și, de politică.
—- 1 ... OSLO,

decît a fabrica agenți electo
rali caj'e să fabrice deputați, 
care să fabrice miniștri, care 

fabrice majorități. Tn 
slirșit, .lumea începe să Crează 
că poți să fii ceva și fără a 
crește bursier, a trăi slujbaș 
și a murj pensionar 1“

„GRUPAREA SPOR- 
IuZ I TIVA PRIETENII 

. NATURII are dumi
nica antrenament la Șosea a- 
nunța ziarul „Socialismul"' în 
perele din 17 și 25 aprilie 

Era Vorba de pregătirii!; fă
cute în vederea participării cu 
>,2 echipe de fotbal" la „ma
rea serbare cîmpenească pen- 

sărbătorirea zilei de 1 
Mai 1921", brganizată de „Par
tidul Socialist, Comislunfea ge
nerală și Comisiunea locală a 
sindicatelor din București ( ) 
la Bordeiul Vechi".

(„Socialismul"
din 25 aprilie 1921)
- ÎNCEPUT DE

!j4u drum nou- ~ ”Azl
(n.h. 9 aprilie 1946), 

Se întrunește Comitetul Cen-

i alte țări. 
Zice ca să 
odihnă pe 

_ Este și
altceva de făcut în țara asta,
rali care să fabrice deputați,
să-și fabrice majorități.'
că poți să fii ceva și fără a

tra. al Organizației Sportului 
Popular. E prima ședință. Este 
Ședința constitutivă a organis
mului centrâi menit să cîrmu- 
iașcă cu înțelepciune și des
toinicie destinele pînă acum 
atît de vitregite ale sportu
lui romftneso (...).

Documentar de
PQRIN i
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SFIRȘIT DE VARĂ ATLETICĂ

în timp ce atleții emisferei 
nordice și-âu disputat cu ar
doare competiții de sală mal 
•mult saU mai puțin impor
tante, cei din jumătatea cea
laltă a globului se apropie 
de încheierea unui sezon în 
aer liber destul de bogat în 
evenimente. Știrile sosesc 
însă mal greu din Australia 
său Noua Zeelandă, telegra
mele agențiilor internaționale 
de presă anunțînd cu zgîr- 
cenie rezultate (unele de o 
'valoare deosebită), apariții 
dfe noi stele ale atletismului 
sau crepusculul unor adevă- 
răți zei ai stadioanelor.

Pentru atletismul austra
lian sfezonui 1970—1071 a în
semnat retragerea din acti
vitatea Cotnpetițională a ce- 
lor mai buni sportivi autoh
toni ai deceniului trecut: 
Ron Clarke, considerat de 
tthii specialiști — destul de 
mulți la număr — cel mat 
bun foridist al tuturor tim
purilor în ciuda unui pal
mares olimpic fără strălu
cire, și Pamela Kilborn, re
numita alergătoare de gar
duri, fostă (la 80 mg) Și ac
tuală recordmană mohdială 
(la 200 mg), Figuri remarca
bile ale atletismului mon
dial, cei doi> ași australieni 
fac parte din seria atleților 
de excepție — Vezi Betty 
Cuthbert, Shirley Strickland 
de la Hunty, Herb Eliott etc. 

■— pe care „țara cangurului",' 
singura în care atletismul 
mai are ceva de poezie, 
ie produce la diferite inter
vale de timp.

Pierderea celor doi „căpi
tani" al reprezentativelor na
ționale va fi desigur resim
țită, însă a afirma existența 
unui imțias îh situația atle
tismului din Australia ar în
semna cbntrazicferea realită
ții, chiar dacă Ralph Doubeil 
campionul olimpic și record
manul lumii la 800 m tra
versează o lungă perioadă de 
eclipsă, chiar dacă Pfetfer 
&6rman învinsul lui Tommie 
Smith dar învingătorul lui 
John Carlos în finala olim
pică de 200 m și-a anunțat, 
și el retragerea, ca și Ăîă- 
reen Caird campioana olim
pică la 100 mg. Cîteva apa
riții de senzație și unele con
firmări ale unor talente po
tențiale. mențin valoarea ri
dicată și deci și interesul 
față de atletismul australian. 
Iată cîteva nume de a că-

SELECȚIONATA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI

Ieri a plecat spre Baku 
(Uniunea Sovietică) selecționata 
feminină de handbal a țării 
noastre, care va susține la 20 
aprilie in această localitate, pri
mul dintre cele două jocuri de 
calificare pentru turneul final 
al C.M. cu reprezentativa Uniu
nii Sovietice, Au făcut depla
sarea următoarele jucătoare ■ 
Iiiha Climovsehi, Elisabeta Sl- 
mo, Maria Buzaș (portari), 
Simona Arghir, Emilia Neghină, 
Doina Băicoianu, Rozalia Sos, 
Atleta Schramko, Terezia Popa, 
Cristina Metzenrath, Constanti
na Duniitfu, Maria Magyar!, 
Nadire ibâdula și Irene Oaricea. 
Lotul feste însoțit de antrenorii 
Gâbrifei ZUgrăvescu și PonipiliU 
SimiOn.

Cu puțin timp înainte de ple
care, am solicitat antrenorului 
federal Gabriel Zugrăvescu citc- 
va opinii despre perspectivele 
calificării echipei noastre și des
pre ultimele pregătiri, efectuate

orașului,
la 21 a-
Politeh- 

îri Orașul

unei selecțibnâte a 
după care vor juca 
prilie la Galați cu 
hiba și la 23 aprilie
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
echipa Trotușul,

REPREZENTATIVA DE HANDBAL A ALGERIEI ÎN TARA NOASTRĂ

UNULUN RECORD NAȚIONAL Șl EGALAT LA FETE

in ziua a doua a concursului de copii

Vineri, seara tîrziu a sosit 
In Capitală selecționata mas
culină de handbal a Algeriei, 
care întreprinde un turneu 
în țâra rioastră. Sportivii al
gerieni vor evolua în 20 a- 
prilie la Brăila în compania

de

DUMINICĂ
BASCHET : Sala Floreasca, 

ora 11.30 : România — Ceho
slovacia (masculin, amical) ; 
Teren Floreasca, de la ora 9 : 
Medicina — Pedagogic Galați 
(f. B), I.E.F.S. II — Pedagogic 
Constanța (f. B).

CANOTAJ : Dactil Herăstrău, 
de la ora 8,30 : concurs de 
fond.

FOTBAL 1 Stadionul Repu
blicii. ora 16 : Rohiârila — Al
bania (preliminariile turneu
lui olimpic) ; Stadionul Dina- 
mb, ot-a 10 : Lotul de tineret — 
Dinamo Burâirfești ; Stadibntil 
Ciulești, ora 10,30 : Rapid — 
Steaua (amicali.

HANDBAL : Stadionul Tine
retului, de la ora 9 : Uni
versitatea Buc. — Voința Buc. 
(m. A) : Stadionul Dinamb, de 
la ora 11.15 : Dinamo BUC. — 
Dfnarho Brașov (m. Â).

JUDO : Sală Floreasba, 
lâ Piele 8—11 : întrecerile fl- 

, nale ale campionatului na
tional (seniori).

I.tjpTE : Sala Ciulești, de 
la ora 9 : finala campionatului 
municipal la „libere" (juniori 
mari).

MODET.TSM : Sala Pâvlllomt- 
lttl Centrat al cnmnlexhlui 
Exnozițional din Piața Scln- 
teil. de la orele 8—13 : primul 
concurs republican de micro- 
mndele al pionierilor și șco
larilor. . .

SCRIMA : Sala Floreăsea TT, 
oră 8 : campionatul național 
rețervat juniorilor mici.

TENTS : Teren Progresul 
(Str. dr. Stâlcbvici). de lâ orâ 
8,30 la 14 „Criteriul de pri
măvară".

VOLfel : Sala Constructorul, 
de la ora 8,30 : A.S.E.—Vlltoriil. 
Constructorul — Sănătatea 
Târgoviște (f. B) ; Sala Giu- 
leștl, de la ora 9 : Uni
versitatea — Betonul Să- 
vinești, Electra — Universitatea 
Craiova (m. B) ț Sala Pro
gresul, de la ora 9 : Progre
sul — Tnd. sîrmel C, Turzii, 
Voința — Silvanla S. SilvanteJ 
(m. B).

LA ANTIPOZI
existență știam extrem 
puține lucruri cu cîteva

ror 
de 
luni în urmă : Sandra Brown, 
realizatoarea unui timp (anul 
trecut) de 52,4 pe 440 yarzi 
(402,34 m) în condiții nu 
prea favorabile ; Peter Bigby 
care se anunță un demn ur
maș al lui Normăn (dă 
două ori 10.2 pe 100. m anul 
apesta), alergătorul de 400m 
Ross Wilson (4,5,6) clasat pe 
locul doi vară trăcută 13 
Jocurile CommoriWeălth-ului 

„Interviul de adio" al lui Kon Clarke (stingă), faimosul 
australian, ahurițînd

definitivă

atlet 
reprezentanților presei retragerea sa 

de pe pistă
Foto : KEYSTONE

după kenianul Asati (învin
gătorul lui Lee Evans) și, 
mai ales, Petra Rivers, com
plet necunoscută pînă acum 
4—5 luni, care reușește în de
cembrie 61,77 m la suliță, iar 
anul acesta aruncă din nou, 
în două concursuri, peste 
60 m, făcîndu-rie să ne re
amintim că Australia a pro
dus uri singur aruhcătot de 
valoare, tot o sulițașă, Aha 
Pâzferă.

Tot în 7,sptiriia“ noului 
văl putem distinge pe itt. 
Manning, sfecundul lui Kerry 
O’Brien în ierarhia mon
dială pe 1970 la 3.000 m ob
stacole, pe semifondistul 
Kferry Pearce, pfe săritorul 
de triplu Mc Grath, pe sprin
tera J. Hbffman si alergă- 
toarea de garduri P. Mc.

tă Cluj, acolo unde, în ziua de 
27 aprilie, va avea loc meciul 
retur dintre cele două formații. 
Iată ce ne-â spus acest tehni
cian : „Misiunea noastră este 
dintre cele mai grele. Reprezen
tativa Uniunii Sovietice poate fi 
socotită astăzi, alături de cea a 
R.D. Germane, cea mai burii 
din lume și ultimele rezultate 
internaționale confirmă pe de
plin această apreciere. S-ar pu
tea spune, deci, că sarcinile 
echipei române sint extrem de 
dificile. Știind acest lucru 
ne-am pregătit cu și mai multă 
rîvnă, ca să redăm echipei în
crederea in forțele ei, să-i asi
gurăm o capacitate fizică cores
punzătoare solicitărilor intense 
dih aeesie două partide și să 
găsim mijloacele tactice pentru 
a piiteă echilibra raportul de 
forțe. Am literat bine și tu spor, 
așa incit atit eu cit și compo
nentele lotului- sintem cu toții 
optimiști !”

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru), 
în cea de-a doua zi a con
cursului republican de nata- 
ție al copiilor, concurs ce se 
desfășoară în bazinul din lo
calitate, a fost stabilit un nou 
record național la proba de 
50 m bras fete (grupa D). Rea
lizatoare : Miliaela Moisan (Pe
trolul Ploiești) cu timpul de 
49,4 secunde. Vechiul record 
aparținea înotătoarei M, Geor
gescu (50,5 secunde). De ase
menea, a fost egalat recordul 
la 50 ,m bras băieți (grupa _D) 
prin Andrei Toth (Șc. sp. 
mișoara) eii 49;6 ăectihdfe:

iată celelalte reztiltatfe : 
ni liber, fete (grupa B) — 
tăliha Păhulcscil (Petrolul 
5:38,5 ; 400 iii liber, 
(grupii B) — Dorin 
(Crișuj Oradea) 5:27,6 ; 
bras fete (grupa C) — 
Atiăstaseăcd 
Buc.) 46;8 ;

Ti
400
Că- 

... PI) 
băieți 

Coslreș 
50 111

. - Ligia
(cuibul sb- șc. 
50 hi bras, Băieți

$1 AU DESEMNAT CAMPIONII LAsĂimoRii
SIBIU, 17 (prin teifejoti). 

Fiiiălele câmpibhătelor iîățib- 
nale de sărituri pentru co
pii, organizate de cbmisia 16- 
cală și comitetul de părinți 
de pe lingă Școala sportivă 
âti evidențiat pregătirea su
perioară a sportivilor din O- 
radea, antrenați de fostul in
ternațional Aurel Breja. Oră- 
denil au cucerit două titluri 
și au demonstrat că promi
siunile făcuta cu trei ani în 
uririă încep să se transforme 
în fapte. Cu condiții mai sla
be de pregătire, sibienii 
S-âu comportat, totuși, ono
rabil. Celelalte două titiuri 
au revenit reprezentanților 
Capitalei.

Rezultate i băieți categoria

Callum, 
alături 
cute ca 
lungime 
cu vîrit
Kerry O’Brien,
emul al lui Clarke, sprinte
rele J. Lamy și M. Bpyle și, 
bineînțeles, Ralph Doubeil, 
formează un nucleu de va
loare din care va răsări, 
poate, o stea de strălucirea 
Lamelei Kilborn sau a lui 
Ron Clarke.

și mulți alții, cârfe, 
de valori recunos- 
Phil May (8,03 m la 
și 17,11 m la triplu 
puțin peste 2 rri/s), 

un valoros

Să nu uităm, Australia a 
ciștigat del pUțin o rrfedalie 
de aur la atletism la toate 
olimpiadele de după cel 
de-al dbilea război mondial 
și — după cum se prezintă 
lucrurile lâ îrichfeierea ulti
mului sezon australian în 
aer liber dinaintea Miinehe- 
nului — se poate presupune 
că firul tradiției are toatfe 
șansele să nu se destrame.

Vlâdimir MORARU

Corespondență din Italia în exclusivitate pentru ,,ZIG-ZAG“

H.H. CAUTĂ ANGAJAMENT PRIN... MICA PUBLICITATE

de bine, lată 
: „Sîrtt plin 
Credeam ți 
că am făcut 
această echi- 

că toate stră- 
fost inutile.

Promiteam cititorilor români, 
într-o corespondență anterioa
ră, să le fac cunoscut și punc
tul de vedere al luj Helenio 
Herrera în ..această, spinoasă 
problemă a „divorțului" dintre 
el și A. S. Roma.
. L-ăm găsit pe marele „mag" 
într-o stare de spirit neobiș
nuită la el. Cuvintele sale o 
definesc suficient 
ce ne-a declarat 
dtî amărâciuhe.
continui să cred 
o treabă bună lă 
pă. Vad, însă, 
daniile mele au 
Și, credeți-mă, eu am dat to
tul. Să mai amintesc că, după 
Uri actident de âutbmobil, am 
venit tinip de o lună cu tora
cele in ghips ca să conduc an
trenamentele echipei ? Ce 
mai vorbesc de

să 
vinzările dc 

jucători făcute in trecutul se- 
fără știrea mea 1 Dacă

($0.(grupa C) — Lucian Orei __
sp. Reșița) 45,6: 100 m delfin, 
fete (grupa B) — Minola Va- 
Siliade (Rapid Buc.) 1:21,0 ; 100 
rti delfin, băieți (grupa B) — 
Horia Lucaci (Șc. șp. Sibiu) 
1:21,3; 100 m spate, fete (gru
pa B) — Edith î’uel (Șc. sp. 
RfeȘița). 1:21,9; 100 m spate,
băieți (grupa B) — Ilarion 
Svetz (Șc. sp. 2 Buc.) 1:16,4 ; 
100 rh liber, ffete (grupa C) — 
Mifraela. Geofgescu. (Petrolul) 
1:23,1 ; 100 m liber, băieți (gru
pa C) — Horațiu Neagrău (C.'rl- 
șul Oradea) 1:18,0 ; ștafeta 
4x50 m mixt, fetfe (grupa D) ;
1. Petrolul 3:42,7, 2. Șc. Sp.
Reșița 4:05,9, 3. Dunărea Galați 
4:07,5 ; ștafeta 4x50 ni mixt, 
băieți (grupa D) : 1. Șc. sp. Re
șița 3:45,3 : 2. Dunărea Galați 
3:59,2 ; 3. Șc. sp. 2 Buc. 4:33,7 ; 
ștafeta 4x50 m delfin, fete 
(grupa C) : 1. Petrolul PI. 
3:08,8; 2. Șc. sp. Reșița 3:13,1;
3. Șc, sp. 2 BUC. 3:34,2 ; șta-

COPII
Nedelcu (Școlarul

J Â. CrăCă-
I : 1. C.
BUb.) 333,50 p ; 2. 
nuș (Progresul) 254,85 p ; 3. 
t). Schobfel (Șc. sp. Sibiu) 
236,20 p : băieți cat. a Ii-a : 
1. Ft. Kiss (Cl-ișul) 215, 20 
f>, 2. V. Bastar (Progresul) 
173,25 p ; 3. I. Poroslay (Șc. 
sp. Sibiu) 173,20 p ; fete cat. 
1: 1. Sbrana Prelipceann
(Crîșul) 382,75 p ; 2. Angela 
Popescu (Șc. sp. Sibiu) 305.45 
p; 3. Gabriela Șiparu (Cri- 
șul) 277,90 p ; fete cat. a Il-a: 
1. Georgeta Săcăleanu (Pro
gresul Buc.) 182,30 p ; 2. Bri
gitte Krauss (Șc. sp. Sibiu) 
152,95 p ; 3. Luminița Alexă 
(Progresul Buc.) 147 p.

ILIE IONESCU, coresp.

TELEXMexicul - invitat
oficial 

la J.O. 1972
ciubAb de Mexi

co n (Âgerpres). — 
Mexicul, țara cârd ă 
organizat â 10-a ediție 
â Jocurilor Olimpică de 
vâră, a primit invita
ția oficială de partici
pare la ediția a XX-a 
a J.O. ce va avea loc, 
anul viitor, la Miiri- 
ehen. Invitația a fost 
îrimînată președintelui 
Comitetului olimpic 
mexican, Josue Saenz, 
de către Walter Wuc-1- 
fing, vicepreședinte âl 
Comitetului olimpic ăl 
R.F. a Germaniei.

SPORTIVI CHINEZI AU EVOLUAT TA KYOTO
Jucători de tenis

(Âgerpres). — 
Nouă anunță

KYOTO, 17 
Agenția China 
din Kyoto că jucătorii chinezi 
participant la cel de al 31- 
lea campionat mondial de te
nis de masă de la Nashya au 
susținut un meci prietenesc 
cu jucătorii japonezi. In. dis
cursul de bun sosit, Junichi 
Mifemi, președintele asocia
ției de tenis de masă din 
Kyoto, și-a exprimat speran
ța că prietenia dintre po
poarele japonez și chinez 
se va dezvolta prin inter
mediul unor astfel de întîl- 
niri prietenești. Cad Cheng- 
hung, șeful delegației chi
neze, a arătat că „sportivii 
chinezi fi fodrte bîlcu- 

Roma ar 
campionat 
echipei na-

aș fi fost ascultat, 
fi avut în acest 
întreaga apărare a 
ționale. Nu-î vina mea dacă 
diriguitorii cllibului n-au avut 
ambiția să cucerească titlul".’

Pe de o parte, Herrera, are, 
intr-adevăr, dreptate. La înce
putul sezonului, el și cu pre
ședintele clubului, Mârchini, 
au semnat un document care 
prevedea ca Romă să nu 
deze nici un jucător fără 
sentimentul antrenorului, 
totuși clubul a vîndut o 
rie de „oameni grei" fără 
asculte părerea 

ce- 
â- 
Și 

se- 
- sbasculte părerea antrenorului. 

Operația a fost făcută însă — 
atidiatur et altera pars... — 
pentru ă consolida, cit de cit, 
bugetul clubului, foarte sub
țiat tocmai de fabuloasa sumă 
pe care o cheltuia lunar cu 
Herrera !

Iată dc ce, faimosul „mag" 
se află astăzi fără luc rti

feta 4x50 m delfin, băie(i (gru- 
pa C): 1. Șc. sp; Reșița 2:58,8;
2. Șc. sp. 2 Buc. 3:04,8 ; 3. Pe
trolul 3:12,6.

După două zile de întreceri, 
olasalhfehtul fruntașelor arată 
astfel: 1. Petrolul Ploiești 211 
p, 2. Șc. sp. Reșița 197 p, 3. 
Șc. sp. 2 Buc. 177 p, 4. Cri- 
știl Oradea 82 p, 
Galați 34 p, 6. ~ 
șoara 24 p.

, Cell.. 4
: 14,75 h 9.052 
3.793 lei : cat. 
cat. 6 : 332,30

1 : 11.072 lei.
: categoria A :

. 5. Dunărea
Șc, sp. Timi-

A. VLASCEANU

categoria

CIȘTtGURiLE TRAGERtl SPE
CIALE A PtUMAVEttil DIN

9 APRILIE 1971
Extragerea I : categoria 1 : 1.30 

variante a 100.000 lei ; cât, 2 : 4,95 
a 26.973 lei ; cât. 3 : 14.75 â 9.052 
lrâ ; bat. 
5 : 177.90 
a 402 iei.

Report
Extragerea a II-U :

1 variantă a 100.000 lei ; cat, B : 
2,35 a 51.472 lei ; cat. C : 18,20 a 
6.646 lei ; cat. D : 42,15 a 2.870 lei ; 
cat. E : 54.85 a 2.205 lei ; cat. 
93,85 a 1.289 lei.

Report categoria A : 20.960
Ambele extrageri : câtfegoria

I. 823,80 a 100 lei.
Extragerea a IlI-a și a IV-a : 

categoria G : 4.55 variante auto
turisme ,.Fiat 850" ; cât. H : 16,05 
excursii Coasta Daimâției a 7.000 
lei ; eat. I : 31,70 excursii Croa
zieră pe Dunăre a 2.500 lei ; cat. 
J : 66,15 a 1.300 lei ; cat. K : 111,85 
a 500 lei.

Extragerea a V-a : categoria M : 
4,10 variante autoturisme „Dacia 
1300“ ; cat. N : 4,90 autoturisme 
„Moskvirâ 408/412“ sau ^Dacia 
1100“ sau „Skoda S 100" plus 
diferența în numerar ; cat. O :
II, 45 excursii Coasta Dalmației a
7 bob lei ; cat. P : 17,75 excursii 
Croazieră pe Dunăre a 2 500 lei; 
eșt. R : 26,05 a 1 000 lei |} cat. S : 
42,30 a 500 lei ; cat. T 1 3 003,50
* 60 let

Cea de-a 24-a ediție a 
tradiționalei competiții ciclis
te „Cursa Păcii" se va dfesfă- 
știra anul acesta între 6 și 21 
țriâi pe trasfeul Varșovia — 
Ilerlin — I’raga, în 14 etape, 
îrisumînd 1887 kilometri. La 
startul cursei vor fi prezenți

MATTHES-NOU RECORD EUROPEAN
LA 100 M FLUTURE: 56,1

BERLIN 17 (Âgerpres). — 
In prima zi a întîlnirii inter
naționale de natație dintre fe- 
chipele R. D> Germane și 
U.R.S.S. (întrecerile se desfă
șoară în bazin ,de 50 m la 
Halle), Roland Matthes (R.D. 
Germană) a stabilit un nou 
record european în probă de 
100 m fluture cu 56,1. Vechiul 
râcord erâ de 57,5. și aparținea 
vest-germahuliii Hans Lampe.

roși să aibă un alt prilej 
a învăța din experiența 
cunoștințele jucătorilor japo
nezi" — relevă agenția Chi
na Nouă.

★

NEW- YORK 17 (Âgerpres). 
Asociația de tenis a S.U.A. 
a anunțat, că a invitat forul 
corespuhzățor din R.P. Chi
neză să trimită o echipă de 
jucători pentru a participa la 
Campionatele „open“ din 
1971 de la Forest Hills. Tur
neul este prevăzut să se des
fășoare între 1 și 12 septem
brie.

sb pare că, în Italia, el nu 
are perspective să găsească alt 
angajament. Pînă una-alta, 
H.H. a publicat, zilele acestea, 
în ziarul „îl Mcssaggero" o 
ofertă de serviciu cu iz pole
mic. .Conținutul său merită âă 
fie cunoscut : „Caut club 
președinte serios, cu 
poți colabora în inod leal, care 
să-și respecte ciivîntul scris 
sau dat, care să-și iubească 
clubul, căruia să iitt-i fie in
diferentă ambiția antrenorului, 
a jucătorilor, a suporterilor de 
a cucerj titlul. Scrieți Ia că
suța 121 M SIP Tritone". Con 
cludent, nu ?

Cesare TRENTINI

CU
care să

PELt LA INTER ?
După tertiliilarha câmploriath- 

lui italian, a cărui ultimă etapă 
este programată la 23 mai, cele 
mai bune echipe peninsulare iți 
vbr disputa lin turneu care va 
prezenta o atracție debșebită.

Competiția se va desfășura In 
cuisiii lunii iunie și va reuni 
fbrhiâțiile Intrâ-hâzioiiale, Milan, 
Juventus, Cagliari și Roma. A- 
iracția lui o va cbnstitui pre
zența In fiecare din âceste for
mații a cile doi „invitați", jucă
tori străini de mare renume. 
Astfel, Rotția urmează să beiih- 
ficieze de aportul vest-germa- 
nilor Beckenbauer și Miiller, iar 
Inter duce tratative eu Jairzinho 
și Pele.

SIMPLU INCIDENT SAU... SABOTAJ?
amintesc, desigur, 

inci

ții. arbitrul a decis să 
deiS meciul încheiat cu 
existent momentul

Cititorii Ișl 
relatarea noastră asupra ___
dentului petrecut în timpul me
ciului Borussia Moenchenglad
bach—Werclcr Bremen, din câm- 
pidhatul R.F.G. Cu două hțihute 
Inâinte de sflrșitul partidei, un 
jucător âl echipei gazdă — Lâu- 
men — s-a repezit după o min
ge pierdută, în poarta adversă, 
cu o asemenea viteză îheit una 
din bare s-a rupt ca retezată.

„Sabotaj !“ r- au strigat jucă
torii . din Bremen. „Bara a fost 
tăiată cu fierăstrăul". Acuzația 
este, desigur, foarte gravă șl con
ducerea Bundesligii s-a văzut 
obligată să întreprindă cercetă
rile de rigoare.

Se știe că, după ce a așteptat 
12 minute pentru repatafea por- 

‘ ' 1 consl-
scorul 

opririi 

Momentul „critic" al partidei de la Moenchengladbach i bara mi mai poate fi pusă la loc... 
_ ^lefoto i A.F. — ÂGERPRES

cicliști din 16 țări : Algeria, 
Anglia, Belgia. Bulgaria, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța; Italia, Norvegia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germa
nă și Polonia.

lată câștigătorii . celorlalte 
probe : masculin : 100 m liber
— Bure (U.R.S.S.) 53,1 (record 
unional egalat) ; 400 m liber
— , Sperling (R. D. Germană) 
4:13,6; 100 m bras — Pankin 
(U.R.S.S.) 1:06,8; ștafeta 4x100 
fn liber — U.R.S.S. 3:33,9 ; fe
minin : 100 m liber — Wetzko 
(R. D. Germană) 1:00,5; 200 m 
mixt — Pohl (R. D. Germană) 
2:31,5 : 200 m bras — Stepa
nova (U.R.S.S.) 2:42,1;. 800 m 
liber — Wegener (R. D. Ger
mană) 9:30,1 ; ștafeta 4x100 m 
liber — R. D. Germană 4;08,7. 
După prima zi de întreceri 
scorul este favorabil gazdelor 
cu 61—59 p.

invitați în S.U.A

ROLAND MATTHES

FOTBALIȘTII CIBOSIOVACI CONTINUA PNGATIRILI
FRAGA, 17 (prin telex). 

Echipa națională a Cehoslo
vaciei se pregătește intens 
pehtru meciul din 21 aprilie 
eu Țara Galilor, programat 
la Swansea. Ieri, selecționata 
a sUsținut o nouă întîlnire 
de verificare. Ea a jucat cu 
ethipa secundă a Spartei 
Praga, pe cate a îhvins-o cu 
5—0 (2—0), prin punctele
marcate de Adamec (2), 
Jbkl, Jan Capkovic și Ștratil. 
Iată echipa aliniată: Viktor 
(Flesar) — Dobias, Hrivniâk, 
Binovsky, Taborsky (Ungara), 
Jokl, Pollak, Desiainik, Star- 
til, Adamec. Jan Capkovic.

După meci; antrenorul No
vak a declarat : „Sîttt mul
țumit de joc, mai cit sfeamă 
că din selecționată au lipsit 
eîțiva titulari: Fr. Vesely, 
Albrecht (ei vbr juca dumi- Jan SOKOL

DE ICI, DE COLO
Arbitrul cel mai sfeVer 

Belgia este M. Geluck 
a acordat 7 penaltiuri

« 
din 
care 
în 12 mfebiuri dih campio
natul cat. A. UUriează în a- 
cest „clasament" — Thibaut 
cu 5 penaltiuri acordate în 
6 părtide șl Stufbois — 3 
penaltiuri în 5 jocuri.

® O nouă stea a apărut 
in fotbalul feilglez. Este vorba 
despre atacantul echipei Bir
mingham, Trevor Francisb, 
în vîrstă de 16 ani. în cursul 
meciului dintre echipele Bir
mingham — Bolton (4—0), fel

jocului : 1—1. (Spre regretul
jucătorilor din Bremen care do
minau insistent). Ce se va în- 
tîmpla cu acest meci ? Forul 
vest-german de resort are de 
ăles dintre patru soluții : 1)
Bremeii să fie deciărâlă Învin
gătoare pentrti că echipa gazdă 
na pttiUl; repara pbarta th 
timpul acordat de arbitru ; 2)
Meciul să fie re,Jucat (soluție 
injustă pentru echipa oaspete) ; 
3) Să se joace cele două minute 
rămase (existînd șl un prece
dent de acest fell ; 4) Să fie : înomologat rezultatul existent 
momentul Opririi jocuhii.

liaportul arbitrului H. Meuser 
este, însă, foarte sever față de 
echipa gazdă așa incit, după 
toate probabilitățilbj; Moenchen
gladbach va pierde meciul la 
masă verde

întrecut cu 82—59 (39—27) 
Poloniei. In finala compe- 
baschetbâliștii italieni vor 
pe învingătoarea meciului 
formațiile Iugoslaviei și 

Alte i

In semifinalele turneului de bas- 
chet (juniori) dotat cu ;,Cupa Al
bert Schweitzer", selecționata Ita
liei a 
echipa 
tiției, 
întîlni 
dintre —..... .
Spaniei. Alte rezultate : pentru 
locurile 7—8 : Franța—Luxemburg 
99__82 ; pentru locurile 9—10 : An
glia — SUA 104—100 ; pentru locu
rile 11—12 : R.F. a Germaniei ■— 
Danemarcă 92—66.

■
Intr-unul din derbiurile campio
natului de hochei pe gheață al 
U.R.S.S., echipa Spartak Mos
covă a învins cu 4—3 (4—1; 0—0; 
0__2), formația Dinamo Moscova.
Liderul clasamentului; echipa 
T.S.K.A. Moscova, a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—0, 0—i, 1—1), pe 
teren propriu 
kresensk.

în clasament 
ducă T.S.K.A. 
(35 meciuri), 2.

Vos-cu Hlmik

con-
57 p

qontlnuă să 
Moscova cu

....____ ,. _. Dinamo Moscova
54 p, Spartak Moscova 47 p (am
bele cu un joc mai’ mult disputat) 
etc.

A 69-a ediție a cursei cicliste Pa
ris — Roubaix se dispută dumi
nică 18 aprilie avînd la start pe 
toți marii ași a pedalei în frunte 
eu belgianul Eddy Merckx (învin
gător îh 1968 și 1970), italianul Fe
lice Gimondi șl francezul Ray
mond Poulidor.

a
Concursul masculin de sărițliri 
din turn desfășurat la Winnipeg 
a fost ciștigat de Frank Hofmann 
(R.D.Germanăj cu 524,94 p ; 2. 
Craig Lincoln — 512,94 p ; 3. Klaus 
Dlblasi — 502,71 p.

Selecționata masculină de baschet 
a orașului Gdansk și-a început 
turneul în Franța jurând la LlUa 
cu formația Denain. Baschetbaliș- 
tll francezi au terminat învingă-' 
tort cu 87-75 (40—31).

Johannes- 
austrâlia- 
1-a învins

Tumeul de tenis de la 
burg a fost ciștigat de 
nul Ken Ros'ewall; care 
în finală CU 6—4, 6—0, 6—4 pe 
compatriotul său Fred Stolle.

partidă de 
de a ple- 

Kuna, care 
în meciul 
miercuri";

de

gazdele 
meciul 
(Leeds) 
Powell 
Yorath

nică, în ultima 
verificare, înainte 
ca la Swansea) și 
va reintra direct 
cu Țara Galilor,

Federația cehoslovacă 
specialitate a fost înștiințată 
de forul similar galez, asu
pra 11-lui pe care 
îl pregătesc pentru 
de miercuri : Sprake 
— James (Blackpool), 
(Sheffield United), 
(Leeds), Philips (Cardiff),' 
Rees (Nottingham Forest), 
Griff its (Wrexapi), Davies 
(Southampton), Toshak (Li
verpool), Davies (Newcastle), 
Mahoney (Stoke City).

După cum se vede, o na
țională galeză cu 9 jucători 
din cluburi engleze...

a înscris toate cele 4 puncte 
ale echipei sale.

O Specialiștii italieni afir
mă că internaționalul Maz
zola, care joacă la Interna- 
zionale Milano, este în de
clin de formă. Cunoscutul 
fotbalist nu a reușit să în
scrie decît 2 puncte în 20 dfe 
meciuri susținute, Se pare că 
Inter Va renunța la servi
ciile lui Mazzola, acesta ur- 
mînd să fie transferat la Ju
ventus.

® „Semafor" este porecla 
dată noului sistem de aver
tizare a jucătorilor de că
tre arbitri, elaborat de Co
misia F.I.F.A. După cum se 
știe, cartonașul galben în
seamnă avertisment, iar cel 
roșu eliminarea de pe teren 
a jucătorului aflat în culpă. 
Noul sistem a dat bune re
zultate în majoritatea țărilor 
europene, care l-au adoptat.

• Inițiat cu titlu experi
mental, campionatul de fot
bal feminin al Italiei. se des
fășoară cu succes, deși nu 
este lipsit de neprevăzut și 
inconstanță. O mare surpri
ză a produs-o gestul jucă
toarelor echipei „Gomma- 

, gomma" care s-au transferat 
cu tot efectivul la clubul to- 
rihfez Juventus, jucînd în 
continuarea aceleiași compe
tiții sub titulatura Real Ju
ventus.



PfniWMIENTIZAREA ASISTHIfEI MEOICO-
ȘTIINȚIFICE

Centrul de medicină sporti
vă și de curînd Centrul de 
cercetări științifice, în strînsă 
colaborare cu Institutul de e- 
ducație fizică și sport, consti
tuie astăzi un cadru care poa
te oferi sprijinul calificat ne- 
jeesar în desfășurarea comple- 
ÎKului și subtilului proces al 
(perfecționării sportivilor olim- 
‘pici, Comitetul executiv al 
• C.N.E.F.S. a hotărît încă din 
aprilie 1970 ca în tematica de 
cercetare și în activitatea me- 
dico-științifică să fie Inclusă, 
cu caracter de permanență, a- 
sistența olimpică.

Instruirea și promovarea o- 
ilimpică trebuie să dureze cel 
puțin un ciclu olimpic. In a- 

. cest scop este nevoie de o e- 
vidență riguroasă, dincolo de 
cea a fiecărei federații, pe an
samblul frontului olimpic de 
care dispunem în fiecare an. 
In felul acesta se vor cunoaș
te mai bine dinamica valori
lor, evoluția lor și în funcție 
de aceste date se va putea de
cide, dirija și modela o acti
vitate amplă, cu implicații nu 
numai de ordin pedagogic și 
biologic, dar și psiho-social.

Pornind de la acest nou o- 
biectiv s-a apreciat că Centrul 
de cercetări științifice și do
cumentare tehnică, unitate a 
C.N.E.F.S., poate să-și asume 
sarcina de a fi deopotrivă atît 
dispecerul activ al acestei ac
țiuni cît și unul din organele 
de sinteză a datelor obținute 
asupra sportivului olimpic. Ca 
urmare a acestei hotărîri, s-a 
procedat la inventarierea tu
turor surselor de informații 
despre sportivul olimpic, con- 
statîndu-se următoarele izvoa
re : Centrul de medicină spor
tivă, Centrul de cercetări ști
ințifice, observația pedagogică 
a metodistului și antrenorului, 
observația medico-sportivă 
medicului de lot, jurnalul 
autocontrol.

Deci, obiectivul principal 
asistenței medico-științifice 
reprezintă culegerea cît 
multor date despre și din pre-

ORIZONT 
OLIMPIC

a 
de

l al 
îl 

mai

gătirea sportivului și 
pretarea lor unitară, 
rea lor cu procesul de instrui
re și cu performanța sporti
vă, deci cu cauzele și efec
tele.

împreună cu sectorul meto
dic din C.N.E.F.S., Centrul de 
medicină sportivă, lucrătorii 
Centrului de cercetări științi
fice au alcătuit sumarul dosa
rului sportivului olimpic, în 
care s-au introdus grupate da
tele cu profil social, fiziolo
gic.. psihologic, medical și me
todic. In felul acesta se poa
te. cunoaște biografia sportivu
lui, cu traseele sale școlare, 
profesionale și sportive, starea 
sănătății, caracteristicile tipu
lui constituțional pe care îl 
reprezintă, capacitatea genera
lă și specifică de efort, poten
țialul* psihic, conținutul și suc
cesiunea (planificarea) pregă
tirii într-un ciclu anual, ca
lendarul intern și internațio
nal și traiectoria formei spor
tive.

In anul 1970, din totalul lo
turilor olimpice, 10 au fost 
repartizate lucrătorilor Centru
lui : atletism, box, bob, cano
taj, caiac-canoe, gimnastică, 
handbal, lupte, scrimă și tir. 
In anul 1971 s-au menținut a- 
celeași loturi (cu adăugirea 
biatlonului), complctîndu-se do
sarele sportivilor care au fost 
incluși ulterior în pregătirea 
acestui ultim ciclu preoliinpic.

Din lipsă de cădre nu s-a 
putut repartiza cîte un cerce
tător permanent pe lingă fie
care Iot în momentele pregă-

inter- 
corela-

tării sale centralizate. Acest 
lucru s-a realizat doar la lo
turile de box și scrimă (flo
retă), celelalte fiind controla
te prin sondaje și măsurători 
periodice, mai frecvente ca în 
alți ani, la Centrul de medi
cină sportivă și la Centrul de 
cercetări științifice.

La intervale utile, în spe
cial după efectuarea etapelor 
de instruire, datele se prelu
crează colectiv cu reprezen
tanții federațiilor și loturilor. 
Prezentarea lor are caracterul 
unor ședințe de lucru, din 
conținutul cărora rezultă con
cluzii care oferă antrenorilor 
elemente de judecată în ela
borarea sau adaptarea etapelor 
următoare de pregătire.

In acest an, pentru a mări 
eficiența asistenței olimpice, s-a 
procedat la box (și în curînd 
la scrimă) la analiza perioadei 
de pregătire pe ultimele trei 
luni. Multitudinea datelor unui 
proces proaspăt, concretizat în 
date de profiluri diferite (me
dicale, fiziologice, biochimice, 
psihologice, metodice) prezen
tate corelat, a permis nu nu
mai fotografierea, ci și ana
liza lui. Observațiile, discuți
ile și punctele de reper stabi
lite pentru orientarea și adap
tarea perioadei următoare de 
pregătire care a mai rămas 
pînă la campionatele europene 
de la Madrid s-au făcut pe 
baza unor realități în a căror 
esență s-a pătruns mai adînc.

Astfel de momente, interca
late în cursul pregătirii și 
mai cu seamă după intervale
le ei importante, vor fi repe
tate și la celelalte loturi și 
reluate pentru fiecare în de
cursul ciclului anual la înche
ierea perioadelor sap etapelor 
de pregătire.

De asemenea, modelarea con
ținutului antrenamentului spor
tiv ia unele loturi olimpice (a- 
tletism, box, lupte, canotaj, 
haltere, înot, scrimă) fac par
te integrantă din asistența 
sportivilor români pentru J.O.

I. MITROFAN

mnlll

O
A

pentru meciul cu Iugoslavia
(Urmare din pag. 1)

primele 45 de minute, 
reușit nu numai să 

echilibrul în raportul 
dar chigr și să dețină 
în anumite perioade,

ales tn 
cînd au 
mențină 
de forțe, 
inițiativa 
relevînd unele slăbiciuni ale de
fensivei 
privește 
știa.

lotulul. In ceea ce-i 
pe selecționabill, ace- 

după cum ne spunea la 
sfîrșitui partidei antrenorul An
gelo Niculescu. au marcat un 
progres față de evoluția cu 
Hertha B.S.C. în prima parte a 
meciului, fără . să se angaieze 
W<i'Ani" efort , prea mare, trico
lorii au reușit să obțină avantaj 
pe tabela de marcaj grație unui 
gol înscris tn minutul 14 
de Dumitrache, cu largul con
curs al fundașilor adverși șl al 
celui marcat în minutul urmă
tor de Anca, după un reușit 
„un-doi" cu Neagu. Brașovenii 
au redus din scor in min.
cînd Necula a 
mari speranțe, 
care era ușor 
jat defectuos, 
din pămînt peste mîinile lui. In 
repriza secundă, brașovenii au 
din nou un început foarte bun, 
perioadă In care Pescaru pierde 
copilărește tn careu o minge 
de gol, iar Adamache reține 
spectaculos un șut al lui Du
mitriu II. In min. 55 însă, Anca

22. 
șutat fără prea 
dar Răducanu, 

mascat, a plon- 
mingea sărind

3 NOI MAEȘTRI 
Al SPORTULUI

Ieri dimineață, la Po
iana Brașov, într-un ca
dru festiv, tovarășul 
Ion Balaț, vicepreședin
te al Federației româ
ne de fotbal, a decer
nat titlul de maestru al 
sportului fotbaliștilor 
Răducanu Necula, 
meric Dembrovschi 
Nicolae Lupescu.

E-
Și

MECIURI AMICALE
UNIVERSITATEA CRAIOVA-

PROGRESUL BUCUREȘTI

2-1 (1-0
(prin telefon).CRAIOVA 17

Meci de slabă factură tehnică, 
ieri la Craiova, mai ales în 
prima repriză cînd, în afara 
fazelor din care s-au 
cele 2 goluri (Niță în 
și Matei în min. 37), 
înregistrat vreun alt 
poartă. Cu 2 minute 
de final gazdele obțin 
prin golul înscris de Bălan.

marcat 
min. 25 
nu s-a 
șut pe 
înainte 

victoria

N. DRAGĂNOIU - coresp.

PETROLUL

F.C. ARGEȘ 1-1 d-1)

PLOIEȘTI, 17 (prin tele
fon). — Petrolul și F. C. Ar
geș au furnizat celor peste 
3 000 de spectatori un joc 
presărat cu faze spectaculoa
se. Au marcat: Iancu (min 
35) pentru oaspeți, respectiv 
Grozea (min. 36).

F. ALBU - coresp.

SPORTIV1 ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
înotătorii francezi conduc după prima zi

a triunghiularului de la Millstatt
Trei victorii românești (A. Groza, E. Aimer si A. Georgescu) in probele de ieri

MILLSTATT, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Startul selecționatei 
line a României, 
aportul cîtorva titulari, în 
triunghiularul de înot cu Aus
tria și . Franța, a fost într-un 
fel lipsit de șansă. Chiar de 
la prima probă — 100 m bras 
— pe care Șoptereanu a con
dus-o din plecare pînă la so
sire. reprezentanții noștri au 
fost lipsiți de satisfacția unui 
succes pe care bucureșteanul 
îl merita în întregime. Arbitrii 
l-au preferat pe compatriotul 
lor Kriechbaum, sosit în 68,4, 
atribuind lui Șoptereanu (68,3 
după toate cronometrele) locul 
doi cu același timp. Neaștep
tat de slabă evoluția lui Teo- 
dorescu (loc V cu 70,8). Ro
mâncele, în scltlmb, au pășit 
cu dreptul în competiție și, la 
capătul cursei de 200 m delfin, 
Anca Groza (2:33,8 — record)

__ mascu- 
, lipsită de 
titulari,

a învins-o pe Agneta Sterner 
(2:35,5).

Extrem de strînsă a fost 
sosirea în disputa sprinterilor 
(100 m). Patru din cej 6 îno
tători au atins aproape în a- 
celași timp peretele și arbitrii 
i-au preferat pe cei doi spor
tivi francezi Hermitte și La
boute, înaintea lui Oprițescu 
(55,4 — r.p.) în revenire de 
formă. De la cea de a patra 
probă a fost evident că lupta 
pentru victorie se va da între 
selecționata secundă a Franței 
și cea a României. Adversarii 
noștri au ocupat primele 
locuri la 100 m spate (f), 200 
m mixt (f) și 200 m delfin (m), 
în vreme ce înotătorii români 
au cîștigat probele de 200 m 
bras (f) și 400 m liber (b).

REZULTATE : 10B m
(b) : Kriechbaum (A) 68,4, Șop
tereanu (R) 68,4, Mai (A) 69,1, 
Miller (F) 70,5, Teodorescu (R) 
70,8, Kiehl (F) 71,8 ; 200 m del-

fin (f) : Groza (R) 2:33,8, Ster
ner (R) 2:35,5, Salembier (F) 
2:39,8, Millner (A) 2:46,4, Klei
ber (A) 2:47,2, Weis (A) 2:47,4; 
100 m liber (b) : Hermite (F) 
și Laboute (F) 55,2, Oprițescu 
(R) 55,4, Planitzer (A) 55,5 Hoff
man (A) 56,4, Kokay (R) 57,2 ; 100 
m spate (f): Fontaine (F) 1:12,3,
Beraud (F) 1:13,0, Pop (R) 
1:13,8; Andrei (R) 1:14,8, Stei
ner (A) 1:14,9, Frelinger (A)

200 m spate (b): Po- 
(A) 2:16,1, Bachr 
Randaxhe (F)

(R) 2:22,6, Gjukez , , 
Copcealău (R) 2:26,3;

bras (f) : Georgescu (R) 
Cartier (F) 2:56,0, Krenn

bras

SURPRIZĂ LA PALERMO

FRANCEZUL BARTHES ELIMINA PE NASTASE
• Ion Tiriac prezent in două semifinale

Campionatele internaționale 
de tenis ale Siciliei, care se 
desfășoară la Palermo, au fost 
marcate în faza sferturilor de 
finală de o mare surpriză : 
Ilie Năstase, favoritul nr. 1 
al acestui concurs, a pierdut 
în două seturi: 6—7, 6—7 în

SCORUL îl NEDREPTĂȚEȘTE PE OASPEȚI
1 7

înscrie din apropiere cel de al 
treilea goi al lotului, cu care 
taie elanul de pînă atunci al 
gazdelor. Selecționabilii profită 
de situație. își impun Inițiativa, 
însă '
scrie, 
loviturilor 
min. 73 ; Dembrovschi în 
76), fie 
Răducanu.
el.

Arbitrul 
a condus

LOTUL A : Răducanu (min.' 46 
Adațbache) Sătmăreanu, Dinu, 

Nicule- 
Neagu,

nu vor mai reuși să în- 
fie din cauza impreciziei 

la poartă (Neagu 
min. 

datorită opoziției lui 
devenit mai sigur pe

C. Ghiță din Brașov 
următoarele formații :

Dan. Mocanu (min. 46 
seu), 4 Anca, Dumitru, __
RădU1'Nunwelller (min. 46 Dem- 
brovșchi), Dumitrache,

STEAGUL ROȘU : 
(min. 46 Răducanu) 
seu, .lenei, Florescu. 
caru. Cadar (min. 
Necula, Balint (min. 46 Cojo- 
caru), Dumitriu II, Gyorffy.

In discuția avută după joc cu 
antrenorul Angelo Niculescu, 
acesta s-a declarat mulțumit de 
evoluția selecționabililor, remar- 
cindu.i îndeosebi pe Anca, Dinu, 

și Dan.
rămîne Ia Poiana 
duminică dimineața, 
deplasa la Snagov. 
s-a prezentat încă

Luceșeu.
Adamache.

— Ivănce- 
Rusu, Pes- 

74 Angliei), 
46 -

Sătmăreanu
Lotul va 

Brașov pînă 
cînd se va 
Dobrin nu__ ..__________ ____
la lot (a anunțat că poate veni 
abia duminică seara), situație în 
care se va renunța la servi
ciile sale pentru meciul cu Iu
goslavia. In locul lui e posibilă 
introducerea în lot a lui Tătaru.

In urma jocului de verificare 
de azi, formația probabilă pen
tru meciul de miercuri, de la 
Novi Sad. este următoarea : 
Răducanu — Sătmăreanu Dinu, 
Dan, Mocanu, Anca, Dumitru, 
Neagu, Dembrovschi, Dumi
trache, Lucesc..

Sportul studențesc — Politehnica Galați 2 — 1 (0 — 0)
Am asistat pe stadionul Po

litehnica la o partidă Rapid— 
Progresul sau Dinamo—Pro
gresul la... scară „B". O echipă 
visează locul 1, cealaltă visea
ză supraviețuirea în divizia 
secundă. După argumentele 
prezentate în joc, visurile for
mației bucureștene ni se par 
pe cît de îndrăznețe, pe atît 
de naive... Cel puțin 60 de 
minute, echipa care s-a văzut 
mai mult, a dovedit un plus 
de persnonalitate și o mai 
bună înțelegere a ceea ce în
seamnă fotbalul modern, a 
fost „codașa” (în clasament) 
echipă gălățeană, care a evo
luat ca o autentică fruntașă, 
cu reale veleități. Opunîndu-i 
jocului individualist încîlcit, 
fără orizont, al bucureștenilor 
o circulație rapidă și precisă 
de balon, încununată prin a- 
tacuri bine concepute, forma
ția oaspe a avut multă vreme 
un ascendent a cărui mate
rializare pe tabela de marcaj 
a întîrziat din cauza arbitru
lui constănțean St. Nicolau. 
care în min. 18 a închis ochii 
în fața unui penalty „de școa
lă" (Boc la culcat printr-o 
piedică evidentă, la 7—8 m 
de poartă, pe Popanică), în 
urma căruia firesc 
fie scutit să mai 
pînă și meciurile

Jueînd frumos în 
ratînd finalizările, 
deschid totuși scorul printr-un 
frumos gol semnat de Besman

(min. 60). 
capitolele 
ies în final la atac cu forțele 
disperării și reușesc să în
toarcă soarta meciului grație, 
în primul rînd. percutantului 
Ciornoavă, care pătrunde re
petat pe aripa stîngă, centră
rile sale producînd uneori pa- 
nică, beneficiarii fiind Bujor 
(min. 67) și Sava min. 75), care 
înscriu două goluri spectacu
loase. trecînd victoria în con
tul echipei Sportul studențesc. 
Deși Ion Vasile. accidentat, 
va fi suplinit în poartă în 
ultimele 10 minute de către 
atacantul Bujor, parțjda este 
adjudecată, scorul final deza- 
vantajîndu-i, după părerea 
noastră, pe oaspeți.

SPORTUL STUDENȚESC : 
I. Vasile (min. 80 Bujor) — 
Ionescu (min. 64 Mățăoanu), 
Boc, D. Nicolae, Rădulescu. 
Jamaischi, Balaban, Bujor, 
Pană, Duțan (min.( 52) Sava), 
Ciornoavă.

POLITEHNICA GALAȚI : 
Gheorghiu — Rizea, Tudorie, 
Dima, Dinu, Toma, Lehăduș, 
Marinescu, Besman, Popanică 
(min. 46 Bucur min. 74 Dia- 
conu), Țolea.

M. POPESCU

Dominați la toate 
de joc, bucureștenii

fața tenismanului francez Pier
re Barthes. Celălalt concurent 
român. Ion Tiriac, a reușit să 
se califice în semifinale, în- 
trecînd cu 6—3, 7—6 pe Fran
cois Jauffret (Franța). Engle
zul Roger T.aylor l-a eliminat 
cu 6—2, 6—4 pe italianul A- 
driano Panatta, iar australia
nul Barry Philips Moore a 
dispus Cu 6—4, 6—4 de fran
cezul Georges Goven.

In proba masculină de du
blu, cuplul român Iile Năstase
— Ion Tiriac s-a calificat în 
semifinale în urma victoriei cu 
6—2, 6—2 obținută asupra pe
rechii franceze Jauffret — 
Rouyer.

Alte rezultate ale turneu
lui : simplu femei (semifina
le) : Gail Chanfreau (Franța)
— Miloslava Holubova (Ceho
slovacia) 6—3, 6—3; Helga
Schultze (R.F.G.) — Pamela
Teeguarden (S.U.A.) 6—1, 6—2; 
dublu femei (sferturi de fina
lă) : Holubova, Neumanova 
(Cehoslovacia) — Proysy (Fran
ța), Taylor (Anglia) 6^-3, 7—5 ; 
Austin, Teeguarden (S.U.A.) — 
Dron (România), Moore (Aus
tralia) 6—0, 6—0; West (S.U.A.), 
Arias (Argentina) — Porzio 
(Italia). Bonicelli (Peru) 6—4, 
6—4. Cuplul Chanfreau — 
Schultze se califică fără ad
versar.

FINALELE
(Urmare din pag. 1)

la calificări, recalificări cit și la 
sferturi de finală, partide dirze, 
spectaculoase. N-au lipsit 
surprizele 
tlnărul — 
edituri) 
titlu la 
judoka 
care în 
pe un alt favorit al categoriei, 
A. Barbu (Știința Mediaș). Dintre 
cel patru campioni pe 1970. care 
își apără titlurile la această fi
nală. doar I. Herman (cat. 93 kg) 
și Gh. Boșcu (cat.. 4-93 kg) — 
ambii de la I.E.F.S. — s-au cali
ficat relativ ușor pentru semifi
nalele de duminică dimineața, 
în schimb, rapidlștii D. Georges
cu (cat. 63 kg) și V. Gheorghe 
(cat. 70 kg) au fost nevoiti să 
apeleze la toate cunoștințele lor 
tehnice pentru a trece de pur
gatoriul calificărilor.

nici 
de proporții. Astfel, 

P. Vasile (A. S. Presă șl 
a scos din lupta pentru 
cat. 80 kg. pe cunoscutul 
I. Lazăr (Vagonul Arad), 
meciul anterior eliminase 

al. categoriei

ar fi să 
arbitreze 

de pitici 
cîmp, dar 
gălățenii

Citiți în ziarui de mîine :
Cronicile trimișilor 

noștri la meciurile din 
divizia B.

DRAGAN GEAICI: „Mi se acordă o mare șansă I

Va trebui să joc
BELGRAD, 17 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Nu cred că se putea alege 

un moment mai nepotrivit ca 
acela ales de mine pentru a 
sta de vorbă cu Dragan Geaici 
înaintea începerii partidei 
Steaua roșie — Panathinaikos, 
pe banca rezervelor, Dragan 
stătea singur, absent parcă la 
duelurile galeriilor iugoslavă și 
greacă, care transformaseră 
stadionul într-un uragan al că
rui vuiet se concentra aici, 
jos, lîngă gazon. $i totuși, ce 
surpriză pentru mine > bucu
ria lui Geaici în clipa cînd 
m-a zărit, bucurie, aproape ne
firească în acel moment ! Nu 
știam ce să cred, iar prima 
frază rostită de el : „Voi sîn- 
teți salvarea mea" — m-a u- 
luit de-a dreptul. Nu aveam 
de unde să bănuiesc că fot
balistul iugoslav întrezărea po
sibilitatea ca în discuția cu 
mine să scape pentru cîteva 
clipe de ceea ce vorbește de 
zile întregi tot Belgradul, toată 
țara, de ceea ce scriu și co
mentează ziarele, adică despre 
Jena și eliminarea lui de pe 
teren, despre sancțiunea dic
tată de U.E.F.A., aspră, dreap
tă sau nedreaptă, care-1 pri
vează de fapt să mai apară 
alături de coechipierii lui în 
ultima parte a actualei ediții 
a C.C.E. Privindu-1 oarecum 
nedumerit, am îndrăznit to
tuși să-i aminteso de fraza 
rostită. A urmat un potop de 
cuvinte, rostite cu grabă, ee 
trebuiau să-mi explice totul 
îr.tr-un minut. Am înțeles că 
vestea sancțiunii definitive i-a 
parvenit înaintea jocului cu 
Olanda. De aceea, în partida 
de la Split, a fost aproape 
penibil. In campionat juca la 
fel de slab. Toată lumea pro
punea retragerea de pe gazon 
pentru un timp de... și în tot 
acest vîrtej de știri, comen 
tarii și propuneri, Boșkov 
chemat în lot pentru jocul 
România I

— înțelegi ce șansă mi 
acordă în acest moment ? . _
trebui să joc foarte bine pen- 

pen- 
pen
urii, 

vădit

l-a 
cu

se 
Va

tru reprezentativa țării, 
tru public și pentru mine 
tru a scăpa de acest vis 
Scăpat ca de o povară, vauu 
deconectat, Dragan deșartă din,

foa rte bine în meciul cn România11
sacul cu amintiri despre întîl- 
nirile cu fotbaliștii români : 
prima la Olimpiada din Ja
ponia, cînd olimpicii români 
au învins cu 3—0, apoi ulti
mele două partide cu 
zentativa României, Ia 
și București. Elogii la 
românilor, printre care

repre- 
Belgrad 
adresa 
are nc-

Laitmotivul care revine me
reu. Dar așa cum vorbește 
Geaici, acum, cu glasul stins 
de o politețe aproape excesi
vă, nimeni nu l-ar putea bă
nui ca pe un jucător ireveren
țios. De altfel, temperamentul 
din viață nu-1 trădează pe cel 
din teren cînd, debordant ca 
un trăznet, ridică tribunele în 
picioare cu driblingurile și go
lurile sale.

...O 
nești, 
sirene 
teren 
L-am 
veam 
tidei,
echipieri pentru victoria ce-i 
va duce probabil în finală.

— La revedere, Ia Novi Sad 
îmi 

mare, 
mentul 
centra 
mitrache. Doar ne 
mîndoi pentru Moscova.

Bucuria victoriei l-a 
să uite pentru moment 
dar înaintea finalei va 
nou o noapte albă, cu coșmar 
țîșnit din regrete și dorințe...

Duțan BUGARIN

Iată citeva rezultate (recalificări 
și sferturi de finală) : cat. 63 kg : 
G. Băruță („U“ Cluj) bate prin 
superioritate tehnică Șt. Ștefănuț 
(Univ. Craiova), M. Tamaș (Di
namo Tunari) b. s. tehn. șt. Mu- 
reșan (Vag. Arad) ; cat. 70 kg : 
Ov. Crețu (Terom Iași) b. s. tehn. 
V. Macridln (Politehnica Timi
șoara), M. Notopol (I.O.R. Buc.) 
b. s. tehn. M. Bej.enaru (Vag. 
Arad) ; 80 kg : M. Cioca (Rapid 
Buc.) b. s. tehn. A. Gîrbea (Te
rom Iași) ; 93 kg : C. Clit (Univ. 
Craiova) b. s. tehn. V. Bideac (Șc. 
sp. 2 Buc.) : 4-93 kg : A. Bejan 
(Straja Sinaia) b. s. tehn. I. Si
mon (Medicina Tg. Mureș), S. 
Arjoca (LE.F.S.) eiștlgă la ippon 
(înainte de limită) G. Ungureanu 
(Straja Sinaia) ; 63 kg : L. Mol
dovan (Voința Sibiu) b. s. tehn. 
G. Băruță ; 70 kg : C. Roman
(Rapid Buc.) b. s. tehn. Ov. Cre
țu, V. Gheorghe (Rapid Buc.) 
b. s. tehn. M. Notopol ; 80 kg :
P. Vasile (A. S. Presă și edituri) 
b. Ipp. M. Cioca.

geaici
numărați prieteni. Sătmăreanu 
— adversarul Iui 
un jucător de o 
exemplară. Apoi 
jocul de la ~ 
fine, cele 
D.T.A. — 
lui.

— Adu-ți 
Geaici — 
la Belgrad 
scorul : noi egalăm în repriza 
a doua, iar în minutul 87 Du
mitrache cade în careu sece
rat de Pavlovici. Penalty clar 
dar arbitrul nu acordă. Nici 
un fel de protest. La Bucu
rești, anul trecut, noi am mar
cat un gol valabil, dar arbi
trul nu I-a validat, 
gest care să trădeze 
ul. Așa ar trebui să 
deauna, dar Ia Jena, 
Și iată rezultatul.

direct este 
corectitudine 
Dobrin, cu 

București și, în 
două partide cu 
regina fair-play-u-
aminte — spune 

3 septembrie 1969, 
: românii deschid

Nici un 
fair-play- 
fie intot* 
la 2—2...

explozie de sunete ome- 
combinate cu petarde și 
ne întrerupe discuția. Pe 
a apărut Steaua roșie, 
părăsit pe Dragan. A- 

să-1 văd la sfîrșitui par- 
plîngînd alături de co-

strigă. Va fi un joc 
Voi venj

românilor
de cîteva

Ia antrena- 
pentru a-i 

or] lui Du- 
pregătim a-

făcut 
totul, 

fi din

JOE FRAZIER — DISTINS 
CU TROFEUL AWARD
Campionul mondial de box la 

categoria grea, Joe Frazier, va 
primi la 11 mai, în cadrul unei 
festivități speciale, Trofeul Avard. 
Este pentru a doua oară " ’ 
pugilistul Frazier primește 
ceastâ importantă distincție 
i-a mai fost acordată și in 1968.

RAPID — VOINȚA 66—43 
LA BASCHET

cînd 
a- 

care

Baschetbalistele de Ia 
au abordat partida cu mult 
raj, jueînd de la egal cu 
distele tn prima repriză,
— :

Voința 
cu- 

rapl- 
cind

1:16,0 ; 
dolan 
2:16,6.
Lupu 
2:24,7, 
200 m 
2'53 9 
(Â) ’ 2:57,1, Burlăcu (R) 3:00,7, 
Trinquart (F) 3:00,8, Koch (A) 
3:06,8 ; 400 ni liber (b) : Aimer 
(R) 4:13,9, Ravelinghien (F) 
4:29,7, Clerc (F) 4:29,9; 200 m 
mixt (f) : Pele (F) 2:38,1, Gro
za (R) 2:39,3 (rp), Balaban 
(R) 2:39,7 ; 200 m delfin (b) : 
Amardeilh (F) 2:20,1,
(R) 2:21,0, Berger 
Nicolae (R) 2:24,5.
zi: Franța 111 p, 
p, Austria 69 p.

Adrian VASILIU

(F) 
2:18,9, 

(A)

Rolio
(F) 2:23,4, T. 
După prima 
România 98

PARIS, 17 (prin telefon). 
In ciuda efortului pe care 
l-au depus în ajun, cînd au 
cucerit patrulaterul disputat 
cu echipele Italiei, Franței 
și Ungariei, floretistele noas
tre s-au comportat bine pînă 
în prezent și în Trofeul 
„Leon Jeanty“. Patru din ele, 
Olga Szabo, Ileana Drîmbă, 
Ecaterina Stahl și Ana 
Pascu s-au calificat în sfertu
rile de finală. A ieșit din 
cursă Maria Vicol, fapt con
siderat aci o mare surpriză, 
ca și eliminarea polonezei 
El. Franke.

LEIPZIG, 17 (prin telefon). 
In turneul internațional de 
la Leipzig au intrat mai în- 
tîi in concurs floretiștii. In 
timp ce P. Habala a trecut 
cu succes doar un tur, Tu
dor Petruș a ajuns în fi
nală alături de Simionov 
(U.R.S.S.), Wutenow, Haertel, 
Berenz și Troger (toți din 
R. D. Germană).

Spadasinii care intră în 
concurs duminică au susți
nut un meci amical — în 
6 trăgători — cu echipa R.D.

TURNEUL DE LUPTE 
DE LA TEPLICE

TEPLICE, 17 (prin telefon* 
da la trimisul nostru special)»

în sala de sport din Io<sali> 
late s-au disputat sîmbătă prii 
mele eonfruntări din cadrul 
turneului internațional de lup-, 
te greeo-romane ale Cehosloe 
vaciei

In general, sportivii român! 
au făcut fața cu succes seve-, 
rului concurs. Astfel, Ion Gi-< 
bu (cat. 48 kg) a furnizat cel 
mai frumos meol al serii în-» 
vingîndu-1 pe M. Sanity (Ceho* 
slovacia) cu scorul categorii 
de 16—0. Ba cat. 62 kg., G, 
Vîrtosu i-a învins pe H. Wel
der și pe R. Werner (ambii 
R.D. Germană). Veteranul for
mației dinamoviste I. Țăranii 
(cat. 82 kg) l-a întrecut la 
puncte pe l. Juhazs (Ungaria) 
și a terminat la egalitate cu
M. Schimming (R.D.G.). Cu
N. Martlnescu s-a încheiat se
ria succeselor dinamoviste. El 
a dispus de I. Lakota (Ceho
slovacia) în min. 2 și apoi de 
N. Mandea în min. 6.

N. Manea și I. Enache atl 
trebuit să concureze la cate
gorii superioare — 52 kg și 
respectiv, 57 kg datorită plusu
lui de greutate cu care s-au 
prezentat 
rului. In 
ambii au 
tîlnească 
ficili: pe 
respectiv, 
slovacia).

la efectuarea cînta- 
afară de aceasta, 
avut neșansa să în- 
adversari foarte di
ll. Gall (Ungaria) și, 
pe V. Macha (Ceho-

Costin CHIR1AC

Germane pe care au între
cut-o cu 20—12. (Istrate și 
Sepeșiu cîte 5 v, Pongraț și 
Duțu cîte 4 v, Bărăgan 2 v 
și Iorgu 1 v).

KATOWICE, 17 (prin te
lefon). — Concursul pe e- 
chipe din cadrul competiției 
de sabie „Trofeul Wolo- 
diowski" a continuat consem- 
nînd o nouă victoria a sa- 
brerilor români. Ei au în
vins cu 10—6 valoroasa re
prezentativă a Franței 
In continuare, însă, spor
tivii noștri au fost în- 
trecuți de echipa U.R.S.S. 
cu 12—4. In celelalte 
niri: Bulgaria—R.F.G. 
Franța—Polonia II 
Ungaria—Polonia I 
U.R.S.S.—Ungaria 10—6.

întîJ-
9—7;

10—6;
10—6;

De la MINSK am aflat în 
tr-o primă convorbire că ti
nerele noastre floretiste Ar- 
deleanu, Prișcorniță, Văduva, 
Lazăr trecuseră cu succes 
primul tur al turneului in
dividual. Ulterior, circuitul 
telefonic fiind deranjat, nu 
am mai putut afla alte date.

NAȚIONALE DE JUDO

Zeci de asemenea secvențe acrobatice se pot vedea în tim
pul actualelor campionate de judo

MIERCUREA-CIUC, 17 (prin 
telefon). Aseară, în ultima 
etapă a campionatului de

SCRIMA: Campionii la juniori mici

(floretă fete și sabie)
Vineri la ;,Floreasca II" au fost 

desemnați, campionii naționali de 
juniori miel la floretă fete șl 
sabie. Prima dintre floretistele 
țării la categoria 14—16 ani este 
Aurora Criș (Viitorul), care a 
totalizat în turneul final 5 vic
torii. Ea a fost urmată de Mar
cela Moldovan (Șc. sp. Satu Ma
re) cu ,4 v, Maritina Cristescu 
(Viitorul) cu 3 v, Carmen Budur 
(Viitorul) cu 1 v, Zenovia Treap 

v și 
Mu- 
ră- 

fost 
fru-
Bo- 

Adriana

Mare) 2 v ; 5. Nuță (C.P.M.B.) 
1 v ; 6. Dan (Șc. sp. 1) 1 v. Du
minică are loc finala la spadă, 
(t. st.)

juniori s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate Dună
rea Galați — Metalul Ră
dăuți 17—3 (4—0, 8—2, 5—1); 
Avîntul Miercurea Ciuc — 
Steaua 1—3 (1—1, 0—1, 0—1); 
Constructorul București — Șc. 
sp. Miercurea Ciuc 3—1 (1—1, 
1—0, 1—0).

CLASAMENTUL
5
5
5
5
5 
5

P. NAFTALI, coresp.

t. Dunărea Galați
2. Constructorul
3. Șc. sp.
4. Steaua
5. Avîntul
6. Met. Rădăuți

FINAL 
5 0 0 44- 
3 1 1 34- 
3 0 2 19- 
2 1 2 15- 
1 0 4 13- 
0 0 5 9-

10
7
6
5
2
0

ASTAZMIML IN „CRITERIUL PRIMĂVERII- LA TENIS
(Electroputere Craiova) cu 1 
Marla Szocs (Medicina Tg. 
reș) cu 1 v. Printre cele
mase.,. în pragul finalei au 
o serie de floretiste cu
moașe posibilități ca Geta 
belnicu, Zoe Zambori, 
Băcioiu șl Cecilia Stoica.

La sabie, locul I șl titlul 
campion i-au surîs lui ~ 
Duția (Tractorul Brașov)

de 
Teodor

... ___ , cu 4
victorii după baraj. In baraj eu 
Pantelimonescu (Șc. sp. 1) Duția 
a învins cu 5—3. în continuare 
s-au clasat : 2. Pantelimonescu 4
v d.b.; 3. Merza (Crișul Oradea) 
3 v ; 4. Kakassy (Olimpia Satu

Cei 150 de concurențl care au 
luat startul la competiția de tenis 
„Criteriul primăverii“, vor avea 
astăzi ultimele întîlniri. După 
disputarea meciurilor de simplu 
din grupe, a sferturilor și a se
mifinalelor, vom asista — de la 
ora 8,30, pe terenurile din Parcul 
Progresul — la meciurile finale. 
Dintre partidele de vineri după 
amiază și sîmbătă, aceea dintre 
Sântei — Ovici a reținut în mod 
deosebit atenția. După Nemeth, 
iată că șl Ovici era pe punctul 
de a-1 opri din cursă pe Sântei. 
A cîștigat, în cele din urmă, Sân
tei, cu 7—6, 7—5. Kerekeș a dispus 
la un scor foarte sever de Boa- 
ghe : 6—1, 6—1. Alte rezultate :

simplu femei : Vera Rado — Flo- 
rica Butoi 7—6, 6—4, Lucia Tănă- 
sescu — Florența Mlhal 6—3, 2—6, 
6—3, Mariana Nunweiller — Elena 
Trifu 6—3, 2—6, 6—3, Mariana 
Hadglu — Ana Breda 5—7, 6—4, 
6—1, Mihaela Dumitriu — Doina 
Ionescu 6—2, 6—1; simplu bărbați: 
F. Manea — C. Ionescu 6—4, 3—6, 
6—0, O. Negru — S. Cernăianu 
6—2, 6—2, A. Roșlanu — M. Robu 
6—3, 1—6, 6—3 ; dublu mixt : 
L. Boldor. Vera Rado — A. Bă- 
dln, Adriana Călina 3—6, 6—3, 
6—1, A. Leonte, Anca Floreșteanu 
— I. Kerekeș, Mariana Nunweil
ler 6—4, 7—6.

Ion GAVRILESCU

au avut de cîteva ori condu
cerea. In repriza secundă Ra
pid, cu Nicola „în mînă“, se dis
tanțează și obține victoria cu 
66—43 (26—23). Remarcate : Iva- 
novici (14), Racoviță (14), Nicola 
(10) de la Rapid, Firlinger (21), 
și lonaș (9) de la Voința. Ar
bitraj bun : P. Pasăre și V. Bor- 
deianu.

FINALA C.C.E. LA VOLEI 
MASCULIN

La Bmo, în prima manșă a 
finalei Cupei campionilor euro
peni la volei masculin, echipa 
locală Zbroiovka a reușit să 
întreacă, la capătul uiîui meci viu 
disputat, echipa Burevestnik Al-

ma Ata cu 3—2 (12—15, 15—17, 
15—6, 15—9, 15—11). Medul a fost 
urmărit de peste 1 500 spectatori.

EXCEPTIONAL RECORD 
MONDIAL: BRUCH — 

70,15 M LA DISC
tn ciuda timpului nefavorabil 

(ploaie și frig), atletul suedez

ARGENTINA MENIS —

Ricky Bruch; în cadrul con
cursului desfășurat sîmbătă după 
amiază la MalmO, a reușit să a- 
melloreze recordul mondial la a- 
runcarea discului cu o perfor
manță extraordinară. El a realizat 
70,15 m; în timp ce vechiul 
cord deținut de Jay Silvester 
de 68,40 m.

59,36 M LA DISC!

re-
era

In cadrul concursului atletic 
desfășurat ieri pe Stadionul Ti
neretului din Capitală, tînăra 
Argentina Menis (Dinamo) a ob
ținut un excepțional rezultat la 
aruncarea discului : 59,36 m (la 12 
cm de recordul republican al Liei

Manoliu). Cele șase aruncări 
sale au măsurat : 57,00 m, 
m, 57,80 m, 56,90 m, 58,02 m, 
m. Reamintim că cel mai 
rezultat al el a fost de 55,: 
tn 1970.


