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INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ

GHEORGHE PĂUNESCU ÎNVINGĂTOR
LA INDIVIDUAL COMPUS

Ediția a XlV-a a campiona
telor internaționale de gimnas
tică ale României a început ieri 
în sala Floreasca cu concursul 
masculin, care a reunit la start 
12 concurenți din cinci țări. Nu 
s-au prezentat la aparate, deși 
fuseseră.,înscriși printre partici
pants Petre Mihaiuc, care; se 
resimte încă de pe urma unui 
recent traumatism, și Liviu Ma;- 
zilu, care s-a accidentat joi la 
antrenamentul de la bară fixă. 
Așadar, țara noastră a rămas 
în întrecere cu trei concurenți, 
speranțele iubitorilor de gim
nastică îndreptîndu-se, în aces
te împrejurări, spre Gheorghe 
Păunescu. Și, dacă acum cîteva 
■luni 'am dezaprobat gestul lui 
Păunescu de a refuza progra
mul de pregătire fixat de an
trenori și am aprobat sancțio
narea sa, de , data aceasta tre
buie să evidențiem pe sportivul 
dinamovist pentru felul în care 
el a lucrat în ultima perioadă 
și comportarea sa în acest prim 
test internațional al gitnnasticii 
noastre masculine. Gheorghe 
•Păunescu (este adevărat nu în
tr-o companie de ridicată va
loare) s-a impus drept un cîș- 
tigător sigur încă de la prima 
probă, solul, pe care a cîști- 
gat-o detașat, cu cea mai măre 
notă din concursul masculin 
(9,45). Ini continuare, el s-a dis
tanțat treptat și a terminat pe 
primul loc cu un avans de 4 
zecimi față de cel de-al doilea 
clasat, gimnastul ucrainean 
Efim Furman. Păunescu a ma
nifestat multă siguranță, a lu
crat cu eleganță și amplitudine 
și avem certitudinea că va pu
tea aborda cu succes viitoarele

confruntări internaționale în 
care este angajată gimnastica, 
noastră masculină. Evoluind’ 
constant, Nicolae Achim a ob
ținut un frumos loc III, înain
tea unor gimnaști străini, com
ponent ai echipelor naționale 
respective.

INTERNAȚIONALELE DE SĂRITURI IN APĂ

Participant! de valoare — 
examen greu pentru sportivii români

Dintre participant! străini 
cel maj bine s-a clasat Efim 
Furman, dar cea mai frumoasă 
impresie ne-a lăsat-o gimnastul 
Lothar Mussig (R. D. Germană), 
mai ales prin precizia execu
țiilor și a compoziției exerciții- 
lor sale la sărituri, paralele, 
bară fixă

In general, pentru marea ma
joritate a concurenților, con
cursul de la București a consti
tuit startul în actualul sezon 
competițional și acest fapt și-a 
lăsat, bineînțeles, amprenta 
asupra nivelului întrscerii.

Azi, de la ora 17, intră tn 
concurs fetele, tot cu exercițiile

liber alese, în cursul dimineții 
în sala Floreasca fiind progra
mată întîlnirea internațională 
dintre selecționatele de juniori 
ale orașelor București și Bu
dapesta.

Constantin MACOVEI
V

Primii clasați la individual 
compus : Gheorghe Păunescu 
(România) 55,70 p ; Efim Fur
man (R.S.S, Ucraineană) 55,30 
p : Nicolae Achim (România) 
54,75 p ; Iuri Tarasiuk . (R.S.S. 
Ucraineană) și Wolfgang Klotz 
(R.D.G.) 54.65 p ; Lothar Mussig 
(R.D.G.) 54,45.

Amatorii spectaculoaselor să
rituri de la trambulină in apă 
au prilejul să urmărească astăzi

PROGRAM
ȘI CONCURENȚI

Bazinul Floreasca, sîm- 
bâtă de la ora 10 (impuse) 
și de la ora 17 (libere) să
rituri de la trambulina de 
1 m: duminică, de la ora 
10 (impuse) și de la ora 
17 (libere) sărituri de la 
trambulina de 3 m.

■ Loturi : AUSTRIA : In
geborg Pertmaier, Josef 
Kien.

R.D. GERMANA : Corne
lia Gensburg, Bernd Lieske

R. F. A GERMANIEI : 
Michaela Herweck.

POLONIA : Malgorzata
Godlewska, Jerzy Sucheekl, 
Waldemar Milik

UNGARIA : Gyorgyne
Rozgonyi, J.-tnos Konkaly, 
Attila Hajnal

ROMANIA : Melania De- 
cuseară, Sorana Prelipcea- 
nu, Tatiana Dv.mitriu, Ion 
Ganea, Ion Ilieș, Gerhard 
Fabieh, Ovidiu Lăzău.

României, competiție tradiționa
lă care a întrunit întotdeauna 
la startul ei valori europene ale 
acestui sport. Nici de astă dată 
nu vom fi lipsiți de plăcerea de 
a vedea evoluind fruntași ai 
marilor concursuri internaționa
le. In acest sens, vom aminti pe 
Ingeborg Pertmaier, reprezen
tantă a Austriei, ciștigăioare a 
„Cupei Europei” în anul 1969 și 
finalistă a ultimei ediții a Jocu
rilor Olimpice. Alături de ea. le 
vom vedea pe maghiara Gyon- 
gyne Rozgonyi și pe Cornelia 
Gensburg. ultima fiind o mare 
speranță a R.D. Germane. La 
băieți, iau parte, de asemenea, 
valori reale care vor contribui 
fără doar și poate la reușita 
internaționalelor noastre.

Intr-o companie atit de selec
tă, misiunea sportivilor români 
apare dificilă, mai cu seamă că 
în ajunul competiției ei nu s-au 
putut pregăti așa cum ar fi 
trebuit. Dar, sîntem convinși, 
Melania Decuseară, Ion Ganea, 
Ion Ilieș și mai tinerii lor par
teneri vor ști să se mobilizeze 
spre a evolua la un nivel care 
să ne dea speranțe pentru ma- 
r'.le întreceri internaționale ale 
sezonului de vară.

și miine, la bazinul Floreasca. 
interesante intreceri in cadrul 
( empionatclor internaționale ale

Ieri, antrenamentul austriacei Ingeborg Pertmaier a solicitat 
mult trambulina de 1 m

Foto : B. VASILE

CONtfRINȚĂ D! PRESĂ 

IA CIUBUL STEAUA
Ieri la amiază a avut loc la 

Casa Centrală a Armatei o con
ferință de presă organizată de 
clubul sportiv Steaua. Cu acest 
prilej, președintele clubului, 
tovarășul Maximilian Pândele, 
a trecut în revistă succesele 
obținute în acest an de sporti
vii de la Steaua în marile 
competiții internaționale și în 
campionatele republicane. Tot
odată, domnia-sa i-a informat 
pe reprezentanții presei asupra 
unor aspecte privind pregătirea 
sportivilor acestui club în ve
derea Jocurilor Olimpice de ’a 
Miinchen, munca de educație și 
de pregătire a tinerelor talente 
care se depune aici, precum și 
eforturile care se fac în privin
ța extinderii, bazei materiale, 
îndeosebi a complexului din 
cartierul Ghencea. căruia i se 
vor adăuga pînă Ia sfîrșitul anu
lui un teren de rugby cu tribune 
pentru cîteva mii de spectatori, 
terenuri de fotbal (destinate 
centrului de copii și juniori) și 
de atletism. In continuare, to
varășul Gheorghe Popescu, vi
cepreședinte al clubului, s-a re
ferit la unele probleme privind 
activitatea secției de fotbal 
Steaua.

FESTIVITATE

DE PREMIERE LA CLUBUL 

ATLETIC UNIVERSITAR
Vineri în cadrul unei a- 

dunări festive a fost decer
nată Clubului atletic univer
sitar Diploma de Onoare a 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică Și Sport pen
tru locul I (grupa a Il-a) ob
ținut în întrecerea desfășu
rată în anul 1970. Tovarășul 
conf. univ. Marin Bîrjega. 
vicepreședinte al CNEFS, 
i-a felicitat pe sportivii, an
trenorii și, pe conducătorii 
clubului pentru rezultatele 
frumoase obținute. A răspuns 
conf. univ. Mircea Cristea, 
director general adjunct în 
ministerul Invățămîntului, 
președintele clubului, care a 
mulțumit conducerii CNEFS 
pentru distincția primită și 
s-a angajat ca în acest an 
C.A.U, să obțină succese și 
mai mari.

Astăzi, la Miercurea Ciuc

DERBYUL DINAMO-STEAUA 
in „Cupa României" la hochei

După o zi de odihnă, „Cu
pa României" la hochei pro
gramează astăzi, pe patinoa
rul artificial acoperit din 
Miercurea Ciuc, reuniunea fi
nală.

Trofeul și-l dispută în me
ciul vedetă eternele rivale, 
DINAMO și STEAUA. întîl
nirea lor va fi o reeditare 
a pasionantului duel din 
campionat, soldat — după 
cum se știe — cu victoria

dinamoviștilor. Atunci, înain
tea ultimului joc, Stelei îi 
era suficient un meci egal 
pentru a intra în posesia tit
lului. Acum, rolurile s-au 
schimbat. Beneficiind de un 
golaveraj mai bun (+9, față 
de +7) Dinamo deține atu-ul 
egalității.

Un pronostic este greu de 
făcut. Se înfruntă două e- 
r-nipe de forțe sensibil egale, 
în meciurile anterioare, Di

namo a excelat prin apărare, 
Steaua prin atac. Adică exact 
invers față de cum s-a pe
trecut în ultimul joc din cam
pionat. Ce va fi astăzi ?

Docul III se va hotărî în 
meciul de deschidere dintre 
Avîntul și Dunărea.

Iată clasamentul :
1. Dinamo 2 2 0 0 13— 4 4
2. Steaua 2 2 0 0 15— 8 4
3. Avîntul 2 0 0 2 7— 13 0 ■
4. Dunărea 2 0 0 2 5— 15 0

EVOCĂRI (7)

SEMICENTENARUL 
NOILOR DESTINE

DEVOTAMENT FAȚĂ DE IDEILE REVOLUȚIONARE COMUNISTE
Cruntele măsuri represive 

care au urmat instaurării dic
taturii regale (1938) au avut 
ca rezultat arestarea a nu
meroși militanti revoluționari, 
printre_ care și o serie de 
activiști ai mișcării sportive 
muncitorești. Alții, au fpst 
obligați să intre în ilegali
tate. Nici unii, nici ceilalți, 
n-au încetat însă nici o clipă 
lupta.

Este semnificativă în acest 
sens relatarea făcută de un 
vechi activist al mișcării 
sportive muncitorești. Iuliu 
Orban, în paginile ziarului 
„Scînteia tineretului", din 12 
noiembrie 1944. despre „Spor
tul la Doftana". între zidu
rile acestei închisori, sim
bol al teroarei burghezo-mo- 
șierești, erau deținuți nume
roși fruntași ai mișcării co
muniste și muncitorești din

țara noastră. Conducerea co
lectivului de deținuți a tra
sat ca sarcină foștilor acti
viști sportivi să se preocupe 
de găsirea unor posibilități

— Din istoria mișcării 

sportive muncitorești —

de practicare a exercițiilor 
sportive, „pentru ca trupurile 
sleite în anii grei de luptă 
să poată fi reîntremate, gata 
pentru orice eventualitate". 
Acționînd hotărît împotriva 
regimului de distrugere la 
care erau supuși, deținuții

revoluționari au reușit să 
oblige conducerea închisorii 
să le admită, în anul 1938, 
practicarea unor exerciții fi
zice elementare, pe un teren 
amenajat ad-hoc de ei, în 
curtea bisericii. Dar aceasta 
nu a durat decît puțin timp, 
„fiindcă a intervenit preotul 
închisorii, care, sub pretex
tul că biserica nu se îm
pacă cu sportul", a pus ca
păt acestei activități. Regi
mul de teroare se înăsprea 
cu fiecare zi.

Dincolo de zidurile Dofta- 
nei, militanții revoluționari 
continuau lupta, utilizînd pen
tru aceasta posibilitățile pe

Dorin ȘTEFLEA

(Continuare în pag. a 2-a)

AZI SE INAUGUREAZĂ

0 NOUĂ EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ATLETISM PE ECHIPE

• Meciuri in divizia A la Timișoara și București • Majoritatea atleților fruntași printre competitori
Cîteva sute de atleți și a- 

tlete din toate colțurile țării 
pornesc astăzi întrecerile pen
tru desemnarea echipelor 
campioane naționale pe 1971 
(bărbați, femei și general). Un 
nou campionat pe echipe, pe 
care-1 dorim mai bine orga
nizat și tratat de către con- 

’curenți, antrenori și conduceri 
de cluburi și județe, cu mai 
multă răspundere decît cca 
cu care au fost onorate prece
dentele campionate. Știm, ,-j- 
tletismul este un sport indivi
dual prin excelență, dar o 
competiție pe echipe, cum este 
aceasta, își are rostul său ma
jor, stimulînd secțiile și pe 
antrenori pentru depistarea și 
pregătirea corespunzătoare a 
unui eșalon mai larg de atleți. 
pentru creșterea baze; de masă 
a sportului de performanță, 
pentru asigurarea unui calen
dar de concursuri bine preci
zat de-a lungul unui sezon. A- 
semenea competiții (în fond 
și meciurile inter-țări, au tot. 
un caracter de echipă) sînt 
mult apreciate în toate țările 
lumii cu atletism dezvoltat.

Tnaintea primului start ofi
cial al competiției — 1971, se 
constată — din simpla lectu- 
rare a foilor de validare a în
scrierilor — că anul acesta

vom. asista ta o dispută apri
gă pentru că echipele sînt 
mai omogene și, în orice caz, 
aproape complete, mai bine în
cadrate din punct de vedere 
valoric, atît cu seniori cit și 
cu juniori Dintre cele 9 par
ticipante la întrecerile primei 
divizii, după părerea specialiș
tilor, 5 emit pretenții la titlul 
general : Clubul Atletio Uni
versitar (cîștigătoarea ultime
lor 2 ediții ale competiției). 
Rapid, Dinamo, Steaua din 
București , și reprezentativa 
Clujului. Celelalte 4 formații.

în mod teoretic, își vor dispu
ta locurile următoare, în așa 
fel incit să evite retrograda
rea.

In etapa I se întîlnesc la 
Timișoara : Timiș — Steaua — 
S.S.A. (Steaua este . principală 
favorită I) iar la București 
(programul este prezentat la 
rubrica „Unde mergem"), pe 
stadionul Republicii, va avea 
loo un program cuplat, în des-

(Continuare în vag. a 2-a)

HANDBALISTELE SOVIETICE 
AL SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ

Din lot fac parte Bobrova și Turcina!

UNA SAU ȘAPTE MINGI?
F. R. Fotbal lasă la lati

tudinea echipelor diviziona
re să folosească una sau 
șapte mingi în timpul unei 
partide oficiale de campio
nat. Inovația este de origine 
braziliană și are drept scop 
să servească spectacolului 
sportiv, reducînd din „timpii 
morți” produși de așteptarea 
mingii atunci cind ea este 
degajată la distanță mare 
de locul unei execuții in
dicate de arbitru.

Este de la sine înțeles că 
jocul cu șapte mingi favori
zează echipele care au su
perioritate teritorială. In 
fotbalul nostru această su
perioritate este de regulă 
un apanaj al gazdelor și 
este de presupus că echi
pele vor dori să folosească 
avantajele celor șapte mingi 
atunci cind se vor afla în 
această postură.

Firește ne declarăm pen
tru mărirea timpului de joc 
prin utilizarea mai multor 
mingi, pentru creșterea spec
tacolului. pentru un ritm 
mai rapid al jocului, dato
rate acestei inovații, consi
derăm însă în același timp 
că este absolut necesar ca 
F. R. Fotbal SA HOTĂRAS
CĂ disputarea meciurilor 
oficiale cu șapte mingi (una 
în joc și șase în așteptare), 
ori dacă există și alte consi
derente (ca de pildă lipsa 
unei hotărîri F.I.F.A. în 
această direcție) să mențină 
regula existentă cu o singură 
minge.

In cazul în speță, simpla 
recomandare făcută de 
F.R.F. fără putere de hotă- 
rîre, va provoca inegalități, 
discuții, contestații.

D. O.

Ieri a sosit în Capitală echipa 
feminină de handbal a Uniunii 
Sovietice, care va disputa marți 
27 aprilie, meciul retur pentru 
calificarea în turneul final al 
C.M. cu selecționata țării noastre. 
Chiar de la coborîrea din avion 
a oaspetelor noastre am avut 
cîteva surprize. Prima : în gru
pul de sportive se afla și Va
lentina Bobrova, care s-a urcat 
în autobuz șchiopătînd. Probabil 
că ea a făcut deplasarea pînă la 
Cluj numai pentru executarea a- 
runcărllor de la 7 m (în primul 
joc la Tbilisi, echipa sovietică 
a ratat 3 aruncări !). A doua : 
lipsea antrenorul secund, Simion 
Avanezov. Am aflat că el va sosi

în cursul dimineții de azi cu tre
nul. îpipreună cu jucătoarea Tur
cina, adusă șl ea pentru a în
tări rîndurile formației și a a- 
sigura calificarea reprezentativei 
sovietice. De altfel. antrenorul 
principal al echipei. Lazăr Gure- 
vici, ne-a spus : „Partida de Ia 
Tbilisi a fost pentru noi o parti
dă a posibilităților ratate. La 
Cluj vom cîștiga și ne vom ca
lifica !"

Au făcut, deci, deplasarea : 
Sokolova, Sestriuk, Bobrusi, O- 
setins’kaia, Șubina, Marșuba, 
Kan Fan san, Zolkina, Baranova, 
Goncearova, Mohireva, Bobrova, 
Turcina și Sabanova.

GIMNASTICA ZILNICĂ PRINDE VIAȚĂ,

DAR PRIMII PAȘI SÎNT ÎNCĂ TIMIZI

I n ședința lărgită din 29 ianuarie a.c. a Colegiului Ministe
rului Învățământului, în care ou fost abordare probleme 
legate de îmbunătățirea activității de educație fizică și 
sport școlar și universitar, s-au preconizat și unele măsuri 

concrete. Printre acestea — INTRODUCEREA, TN MOD TREP
TAT, 1NCEPTND CU TRIMESTRUL AL lll-LEA, A GIMNASTICII 
ZILNICE, CU O DURATĂ PÎNĂ ' ‘ " ......... ............................
MTNTUL GENERAL SI LICEAL.

LA 10 MINUTE, IN ÎNVĂȚA-

Raidul nostru prin școlile bucureștene

Măsura este binevenită, ea 
avînd drept scop prevenirea u- 
nor deficiențe în dezvoltarea 
armonioasă a copiilor, deter
minate de o poziție incorectă 
în timpul orelor de clasă. Prin 
această „repriză" de gimnasti
că zilnică se urmărește, așa
dar, prevenirea și corectarea 
unor deficiențe fizice (curburi 
ale coloanei vertebrale, scolio
ze, clfoze etc.) și, implicit, dez
voltarea gustului pentru exer
cițiul fizic.

Interesați să aflăm cum a 
fost primit și aplicat acest or
din al Ministerului Învățămîn- 
tului, am vizitat — într-o pri
mă etapă 
nerale 
rești. 
tat...

dactice specializate, al învăță
torilor.

In acest consens este de re
marcat faptul că la Școala ge
nerală nr. 150, unde funcțio
nează patru profesori de edu
cație fizică, UNUL DINTRE El 
RĂSPUNDE ZILNIC DE OR
GANIZAREA REPRIZEI

GIMNASTICA, CONDUC’lND 
DIRECT PROGRAMUL DE 
EXERCIȚII. Pe de altă parte, 
aici, ca și la Școlile generale 
nr. 74 și nr. 80, au fost selec
ționați elevi cu aptitudini în 
sport și elemente foarte bune 
în învățătură, cu predilecție 
din clasele ciclului II, care 
urmează un curs-fulger de e- 
xerciții pregătitoare, ei urmînd 
să devină, în zilele următoare,

INSTRUCTORI aj colegilor 
maj mici. Și încă o observa
ție ; în cazul în 
țiul este condus

care exerci- 
de elevi-in-
de Tiberiu 
GAVRILES-

Cu 10

Am. 
perativitatea cu 
cerile unor școli au trecut la 
aplicarea acestei dispozițiuni. 
De pildă, la școlile generale

150 (prof. Alexandrina Di- 
nulescu), nr. 151 (prof. Viorica 
Iatan), nr. 74 (prof. Dumitru 
Anastasiu), nr. 80 (prof. Olim
pia Covrig) au fost luate mă
suri imediate. Chiar din pri
ma zi a ultimului trimestru de 
școală, copiii din clasele I—IV 
au fost prezenți in corpore. 
cu 10 minute înainte de în
ceperea programului, ia o re
priză inedită de gimnastică. 
Faptul este cu attt mai lău
dabil cu cit In nici una dt> 
școlile semnalate, ordinul Mi
nisterului' Invățămîntului n-a 
fost comunicat pe cale oficia
lă. Aplicarea măsurii a depins ' 
tntr-o proporție apreciabilă de 
spiritul de inițiativă al condu
cerilor școlilor, al cadrelor di-

nr.

Raid realizat
STĂM A. Ion _________
CU și Romeo CALĂRA' 
ȘANU.

a

minute înaintea începerii

remarcat mai întîi 
care eondu-

cîteva școli ge- 
din municipiul Bucu- 

Și iată ce am consta-

2-a)

I
(Continuare în paq.

liecreațta 
participă, 
vitate, pe

gimnastică la Școala generală nr. 188... Peste 400 de copii din clasele I—IV 
' îndrumarea profesoarei de educație fizică Elena Giulescu, la această acti- 

cît de plăcută pe atît de. utilă... Foto : V. BAGEAC
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La turneul internațional al Cehoslovaciei

DINAAAO BUCUREȘTI ȘI-A ONORAT PALMARESUL
săptămînil trecute 
Teplice întrecerile

La sfîrșitul 
<iu avut loc la 
turneului internațional de lupte 
greco-romane al Cehoslovaciei. 
Competiția a reunit luptători frun
tași din mai multe țări printre 
care Ungaria, Polonia, R.D. Ger
mană, România (reprezentată de 
echipa clubului Dinamo Bucu
rești) și Cehoslovacia (cu cite 3—5 
sportivi la fiecare categorie). Așa
dar, misiunea echipei bucureștene 
era destul de dificilă. Pe deasu
pra, Dinamo București avea de 
apărat prestigiul de formație ne
învinsă în toate confruntările in
ternaționale pe care le-a susținut 
»tît în țară cit și peste hotare.

Dar. în ajunul inaugurării con
fruntărilor antrenorul Dumitru 
Cuc s-a aflat în fața unor difi
cultăți în alcătuirea echipei dato
rate. în special, modificării tole
ranței de greutate, comunicată 
Înaintea deplasării șl redusă la 
minimum cu puține ore înainte 
de cîntarul oficial, seara, la șe
dința tehnică. I. Gibu, N. Manea, 
M. Dumitru, C. Vîrtosu. P. Hu
saru, I. Enache și I. Țăranu care 
erau în limitele categoriilor sta
bilite de la București s-au văzut 
pevoiti să-și reducă orele de somn 
alergînd printr-un parc din preaj
ma hotelului pentru, a putea ^tre
ce" cîntarul oficial ce avea loc 
dimineața. Cu eforturi demne de 
laudă 5 din cei 7 de mai sus au 
reușit să înlăture plusul de greu
tate. Manea si Enache însă n-au 
mai putut să coboare suficient 
fiind, din această cauză, înscriși 
la categorii superioare. Dumitru^ 
deși făcuse categoria, contractase

o furunculoză tot în ajunul com
petiției fiindu-i pusă sub semnul 
întrebării participarea. De altfel, 
Dumitru avea să se retragă din 
cxxncurs după susținerea primului 
mpci (terminat la egalitate). Tot 
în prima zi a părăsit concursul 
șl Cornei Ionescu în urma acci
dentării spre finalul partidei sale 
din turul doi cînd deși conducea 
detașat Ia puncte a fost oprit de

drept, In ultima repriză arbitrii 
să-l descalifice pe Țăranu " J 1 
al doilea ‘ avertisment, iar 
metrorii au tras de timp 
putut pentru a fi dictat și avertis
mentul descalificării lui Țăranu, 
dar luptătorul român a făcdt apel 
la ultimele-i resurse, obtinînd vic
toria. Nicolae Martinescu a fost 
singurul dintre sportivii dinamo- 
viști care s’-a impus fără difi
cultate cîștigînd toate partidele 
prin tuș, fiind considerat, de altfel, 
cel mal’ bun luptător al turneului.

Meritoriu au concurat și Cornel 
Vîrtosu (cat. 62 kg), Nicolae Man
dea (cat. 100 kg) și Victor Dolip- 
scshi (cat. peste 100 kg) clasați pe 
locurile II. Dintre ei, însă, Vîrtosu 
s-a detașat printr-o totală dăruire 
mai ales în întîlnirea pentru locu
rile I—II cu valorosul luptător 
polonez I. Lipien pe care a pier
dut-o la capătul unei încleștări

dîndu-1 
crono- 
cît au

VICTORIA ASUPRA ITALIENILOR, UN PRIM PAS CĂTRE ADEVĂRATA CONFIRMARE...
interviu cu tovarășul JEAN ONCESCU, vicepreședinte al F. R. Rugby

FETELE DE LA C.S.M. CLUJ
LA UN PAS DE SURPRIZĂ!

VETERANII
SE ÎNTÎLNESC
COTA 1500ASTAZI IA

Discutăm cu tovarășul Jean On
cescu, vicepreședinte al F.R. Rug
by, despre startul echipei noastre 
reprezentative în actualul sezon 
Internațional și mai aleș despre 
perspectivele 
sportive.

— V-am
puțin asupra meciului cu Ita
lia. ..
— Este de apreciat că rugbyștll 

noștri se străduiesc să revină 
treptat la concepția care a carac
terizat pînă nu de mult acest 
sport la noi ; o concepție bazată 
pe aportul înaintării dar și al 
treisferturilor. Numai așa am reu
șit ani de-a rîndul să ne.. . due
lăm de la egal la egal cu fran
cezii. în meciul cu Italia s-au 
făcut simțite încă unele slăbiciuni: 
ritmul de joc n-a fost omogen, 
înaintarea n-a acționat întotdeau
na grupat. Tendința către joc in
dividual a determinat uneori o 
scădere valorică. Sînt însă neajun
suri care pot fi remediate din 
mers.

— Acum bate la ușă un alt 
meci, tot oficial, în aceeași 
„Cupă a națiunilor — F.I.R.Ă.**, 
cu Marocul, la 9 mai. Există te
meiuri de îngrijorare ?
— Echipa Marocului apare ca 

un fel de surpriză a competiției. 
Ea a învins Italia la Napoli. Se 
pare că viitoarea noastră adver
sară dispune de un lot omogen, 
cu o bună pregătire tehnică. în 
fond, rugbyștii marocani sînt for
mați la școala franceză. Evident, 
n-ar trebui să existe temeiuri de 
îngrijorare. Dar meciul s’e joacă 
la Casablanca, într-o perioadă în 
care — după toate anticipările 
meteorologice — acolo va f] exce
siv de cald. Poate ca diferența de 
temperatură să constituie un han
dicap pentru noi. Oricum, însă, 
victoria nu va trebui să ne scape.

— Ce credeți : dacă „XV“-le 
nostru ar fi întîlnit la 11 aprilie 
echipa Franței, ea și-ar fi în
găduit același stil de joc, ar fi 
făcut același meci-specțacol ?
— Nu mă pot pronunța cate

goric. Vreau să cred că băieții 
noștri ar fi jucat la fel de des
chis și de curajos'. De aceea, lndi-

acestei discipline

ruga să va opriți

ferent de rezultat, rugbyștii ro
mâni nu ne-ar fi dezamăgit.

— Care examen din acest an 
11 considerați momentul culmi
nant pentru rtțgbyul românesc 7 
— Firește, meciul cu Franța. Nu

mai o comportare remarcabilă In 
acest meci ne va confirma valoa
rea. Adevărata valoare.

— Există opinia că rugbyștii 
români, care au un singur pri
lej pe an de a se Inttlnl cu cel 
francezi, abordează Întrecerea cu 
redutabilii lor adversari, oare
cum complexațl..,
— Este un fapt real, poate și 

firesc. Băieții noștri simt de fie
care dată greutatea șl răspunderea 
ce le au. Nădăjduim ca treptat 
acest fenomen de complexare să 
dispară.

— Cum. In mod practic 7 S-ar 
Impune contacte mal stripse, 
continuu diversificate...
— In acest an vor avea loc mult 

mal multe întîlniri cu rugbyul 
francez la nivel de cluburi sau de 
reprezentative.
re 
tei 
In

Săptămina viitoa- 
ne vizitează selecționata arma- 
fraheeze, 
iunie, o

Franței va Întreprinde un turneu 
In România precum și cunoscuta 
echipă de club Angouleme. tn 
septembrie, vom primi vizita echi
pei secunde a Franței. Există și 
alte întîlnin lnter-cluburi In curs 
de perfectare. Toate aceste coloc
vii intermediare vor face ca ju
cătorii noștri să abordeze cu mal 
multă personalitate medul«chele 
al anului, care va avea loc proba
bil la Paris.

In încheierea interviului acordat, 
tovarășul Oncescu și-a manifestat 
Convingerea că rugbyul românesc 
Își va reciștiga aprecierile de care 
s-a bucurat. Pentru asemenea îm
plinire pledează atît" maniera lor 
de joc cit și faptul că lotul își 
sporește continuu candidați! la tri
courile naționale. Dispariția sena- 
torlsmulpi de drept creează emu
lație între jucători, ylzează în ul- 
tirpă instanță perfecționarea, auio- 
depășlrea. Aceasta presupune în 
continuare multă muncă, efort 
susținut din partea sportivilor, o 
muncă mai calificată a antreno
rilor.

O
DE

apoi, echipa Dijon, 
altă selecționată a

Interviu realizat de
Tiberiu ST AMA

ETAPĂ GREA PENTRU ECHIPELE
LA SUBSOLUL CLASAMENTULUI

Programul 
viziei A de 
să, sîmbătă 
tidele etapei

campionatului di- 
rugby programea- 
Și

a
RAPID (Incul 

ȚA ROȘIE (1). 
poate scăpa grivitenilor, ___
au de înfruntat o garnitură a- 
flată în zona nisipurilor miș
cătoare. Meciul se va desfășu
ra, de la ora 16,30, pe stadio
nul Giuleștj și va fi condus de 
R. Chiriac. STEAUA (2) —
C.S.M. SIBIU (10). Echipa bucu- 
reșteană, aflată in plină cursă 
de urmărire a liderului speră în- 
tr-o victorie. De altfel, e greu 
de presuDUS altceva. Partida

duminică, par-
XVT-a :
11) — GRIVI- 
Victoria nu 

care

Cu Q0 de ani în urmă (mai pre
cis la 23—24 ianuarie 1911) 9 din 
puținii temerari care încercau să 
pătrundiî tainele alunecărilor pe 
ichîuri, erau prezenți la startul 
primei întreceri de schi organi
zată la Sinaia : „Marele premiu 
al schiorilor". Zece ani mâi tîr- 
ziu (la 12—13 februarie 1921),. tot 
Tă'SinăiaȚ 24 concurehți luau star
tul în primele campionate națio
nale ale României, în care pe 
locul doi în cursa de fond pe 
11.2 km. s-a clasat sinăiariul Teo- 
fii Pas cu (Nea Filică). Astă seară, 
după o jumătate de veac petre
cută pe munții care au însemnat 
totul pentru el. Filică Pascu va 
fi preient la Cabana cota 15^0. 
unde se vor aduna multi din cei 
care l-au urmat, lăsîndu-și nu
mele în palmaresul schiului de
venit între timp un sport d.e largă 
răsnîndire. un sport care animă 
ișrnă do iarnă munții, noștri. Iar 
mîine, la Vîrful cu Dor. Filică 
Pascu va lua startul în întrecerea 
veteranilor, concurs organizat de 
comisia de schi a C.J.E.F.S. Pra- 
hpva si Șchi-hob club Sinaia. 
Alături de el' vor fi prezenți în 
această întrecere, pe care o do
rim tradițională, multi din cam
pionii generațiilor mai tinere. Va 
fi fără îndoială un concurs inte
resant, un concurs care va pri
lejul depănarca multor amintiri 
și va contribui la menținerea flă
cării tradiției care stă mai tot
deauna la baza realizărilor deo
sebite.

Festivitate de premiere la categoria semigrea. Pe podium: 
Nicolae Martinescu (I), Nicolae 
Ajocz (III).

Mandea (11) și maghiarul J.
Foto : ing. I. COSMA

medicul reuniunii să continue lup
ta.

Cu toate acestea. Dinamo Bucu
rești a ocupat în final primul loc!

Mai întîi se cuvine să-i remar
căm pe Ion Gibu (cat. 48 kg). Ion 
Țăranu (caț. 82 kg) și pe Nicolae 
Martinescu (cat. 100 kg) care au 
ocupat primul loc. Gibu în meciul 
final cu N. Zander (R.D. germa
nă). deși a luptat cu brațul sting 
accidentat din partida anterioară, 
a reușit să iasă învingător la o 
diferență de 6 puncte. îndată după 
terminarea confruntării decisive el 
a fost transportat la spital pentru 
a primi îngrijirile medicale. Ion 
Țăranu a avut ultimul duel cu 
luptătorul Jan Recka din localitate 
care era susținut, pe lîngă publi
cul dornic de a avea un repre
zentant pe prima treaptă a po
diumului. de toți ceilalți oficiali, 
de la arbitri pînă la cronomet.rori. 
Cu toate acestea, Țăranu a execu
tat în minutul 6 al acestei partide 
up ț-ur de cap atît de fulgerător 
îneîț nimeni n-a mai putut să-l 
salveze de la înfrîngere pe luptă
torul cehoslovac. Au încercat, ce-i

dramatice, datorită unei erori de 
arbitraj.

Sub posibilități s-au
Nicolae Manea (cat. 52
Husaru (cat. 68 kg) și Ion Ena- 
chp (cat. 74 kg). Dacă Manea și 
Enac?he au unele circumstanțe da
torită eforturilor depuse pentru a 
se încadra în limitele categoriilor 
lor, în cele din urmă fiind nevoiți 
Bă concureze la categorii supe
rioare, Husaru a fost eliminat 
după primele două partide. Poate 
că nu ar fi rău ca Petre Husaru 
să nu mai fie introdus' în forma
ția dinamovistă la meciurile inter
naționale pînă ce nu va da dovadă 
că s-a pregătit cu toată seriozi
tatea.

prezentat 
kg), Petre

Costin CHiRIAC

A XXVlI-a și ultima etapă a 
celui de al treilea tur al campio
natului național de baschet fe
minin, programată pentru astăzi 
și mîine în Capitală (patru me
ciuri) și la Satu Marc, nu mal 
poate produce modificări în cla
samentul competiției, decit in 
ipoteza înfrîngerii Crișttlul de 
către Vqința București, ceea ce 
ar determina trecerea echipei Să
nătatea Satu Mare pe local IV,

(Urmare din pag. 1)

chiderea partidei de fotbal Ra
pid — Politehnica Iași, care 
reunește 6 formații. Meciul I • 
Metalul — Cluj — C.A.U. și 
meciul II : Dinamo — Rapid 
— Brașov. După cum se ved» 
sînt programate și două der- 
bvuri' C. A.U. — Cluj și Dina
mo — Rapid.

Printre cei care vor lua star
tul se află : Ileana Silai, Cor
nelia Popescu, Valeria Bufanți, 
Liy Manoliu, Șerban Ioan, Apa 
Sălăgeâp, Argentina Menis, 
Serban Ciochină, Mariana 
Golh. VasiJe Sărucan, Valen
tin .Turcă. Tudor Puiti, Ion 
Răfoi. Maria Linca, Nicolae 
Mustală, Constantin Stan și 
încă multi âlți 'ătleti fruntași.

★
Tot astăzi iau startul și 

cele 18 reprezentative de ju
deț- din zonele I și a IT-a, 
participante la ediția inaugu
rală a Concursului republican

ANTRENORUL J.

IȘIRÂTE INVITAT lN OLANDA
La invitația Ministerului 

Culturii al Olandei, antre
norul român de scrimă I. 
Istrate de la clubul sportiv 
I.E.F.S. a părăsit, ieri Bucu- 
i ști’il îndreptindu-se spre 
Amsterdam. în Olanda, an
trenorul Istrate va vizita mai 
multe centre de scrimă și 
'va face un schimb de expe
riență cu specialiști din a- 
ceastă țară.

interjițdetean (celelalte 18 for
mații, împărțite în trei zone 
își vor începe întrecerea la 23 
mai). Programul primei etape 
este următorul : Piatra Neamț: 
Neamț — Constanța — Galați; 
Iași : Iași — Suceava — Ba
cău ; Ploiești : Prahova — II- 
fpv — Brăila (în zona I) și 
Hunedoara : Hunedoara — Dolj 
— Maramureș : Reșița': Caraș- 
Severin — Argeș — Bihor ; 
Sibiu : Sibiu — Mureș — A- 
rițd.

pin informațiile pe care le 
deținem, în cele mai multe 
județe au fost făcute pregătiri 
intense pentru _ această impor
tantă _ competiție cu caracter 
republican Tn ultimul moment 
aflăm însă, de la F.R.A., că 
reprezentativa județului Ga
lați va absenta de la între
ceri (? !). Nu cunoaștem mo
tivele care au determinat fo
rurile sportive gălățene să ia 
o asemenea hotărîre, care de
sigur surprinde neplăcut, avînd 
în vedere faptul că ]a Galati 
funcționează un liceu cu pro
gram de educație fizică, se 
află clubul Dunărea si mai 
multe asociații sportive cu 
secții de atletism si că în a- 
cest oraș își desfășoară acti
vitatea numeroși profesori de 
educație fizică, iar de acolo 
s-au ridicat, în ultimii ani, cî- 
teva talente autentice ca Ra-- 
fira Pita (semifondj. Marghio
lita Matei (campioană republi
cană de sală la înălțime) — 
componente ale lotului olimpic, 
de perspectivă, precum si alți 
atleti selecționați în lotul re
publican de juniori, i

Am dori să cunoaștem ex
plicațiile acestui forfait al 
gălătenilor de la o coirpetiție 
care figurează în calendarul . 
central mișcării sportive, a- 
probată nu numai de Federa
ția de atletism ci și de bi
rou] C.N1E.F.S. Așteptăm aces
te explicații de la F.R.A. și 
.mai cu seamă de Ia C.J.E.F.S. 
Galati 1

Reprezentativa Spaniei pentru 
meciul cu România

Federația de baschet a Spaniei 
a încunoștiințat forul nostru de 
specialitate că pentru meciul Ro
mânia — Spania, care se va dis
puta Ia 13 mai la București, va 
deplasa pel mai bun lot. adică (în 
paranteze, numărul jocurilor in
ternaționale susținute): Rodri- 
guez (161). Bușpalo (160). Mar- 
gall (66). Arroyo (56). Lu.vk (nord- 
âmeriean — 49 de partide în 
naționala Spaniei), Jose Sagi- 
Vela (45), Ramos (36). Martinez 
(9). Erabencjer (5). Santillana (22 
meciuri în naționala de juniori), 
RțiIIan (15 meciuri la juniori), 
Gonzalo Sagi-Vela (7 meciuri la 
juniori). Antrenor : Antonio Djaz 
Miguel.

Un atractiv concurs
de dirt-track

Amatorii sportului cu mo
tor din Capitală vor avea 
ocazia să asiste mîine dimi
neață, pe stadionul Metalul 
(Pantelimon) începînd de 
la ora 9,30, la un atractiv 
concurs de viteză pe pista de 
zgură, dirt-track. Concursul 
se anunță deosebit de inte
resant, întrucît la el parti
cipă o serie de motocicli.ști 
valoroși, cum sînt I. Bobîl- 
neanu (Sibiu), L. Marinescu 
sau Al. Datcu (Metalul 
București) și pentru că el 
constituie un trial în vederea 
întîlnirii internaționale de ia 
Debrețin (la sfîrșitul lunii 
aprilie), etapă premergătoare 
a primei faze a C.M. de la 
Miskolcz (Ungaria).

DEVOTA» FAȚĂ DE IDEILE REVOLUȚIONARE COMUNISTE
(Urmare din pact. I)

care Ie mai puteau oferi li
nele grupări sportive cu ca
racter muncitoresc, încă ne
desființate de guvern. Una 
dintre acestea era ..Stăruin
ța'*, în cadrul căreia acti
vau membri ai fostei asociații 
„Prietenii Naturii". în anal 
J 940. apeștia au lansat un 
manifest împotriva regimu
lui reacționar aflat la cîrma 
țării. în urma acestei acțiuni, 
au fost arestați de Si
guranța generală cinci mem
bri ai grupării.

Intrarea României în răz
boi a limitat activitatea 
sportivă, redueînd-o la cea 
cu caracter de pregătire sau 
propagandă militarists. Gru
pările și organizațiile care a- 
veau cit de cit un caracter 
muncitoresc au fost desfiin
țate, membrii din conduce
rile acestora fiind arestați, 
iar sediile închise.

Mobilizați de partid, acti
viștii rămași incit în libertate 
au continuat lupta de angre

nare a maselor împotriva 
fascismului, pentru întoarce
rea armelor contrg Germaniei 
hitlerisle. în vederea răstur
nații dictaturii antonesciene.

Pentru mișcarea sportivă 
muncitorească, ca pentru în
tregul nostru popor, zjtia de 
23 August 1944 a însemnat 
începutul unej noi epoci pe 
calea libertății și progresului 
in toate dogieniile de activi
tate. Nu putem încheia însă 
aceste rînduri fără a evoca 
numele unuia dintre cei că- 
zuți în acele zile de luptă 
din august 1944. Este vorba 
de fosțul campion national 
și triplu campion balcanic 
de maraton Ludovic Gali, 
începuse să practice atletis
mul la clubul muncitoresc 
brașovean B.M.T.E., unde — 
așa cum s-a relatat într-un 
articol comemorativ din zia
rul „Sportul popular**, pu
blicat la 6 Martie 1946 — 
fosta „calfă de croitor** cu
noscuse primele victorii spor
tive de răsunet. Acestea, nu 
l-au făcut Insă să uite „nici

tțn moment îndatoririle sale 
față de clasa muncitoare din 
care făcea parte și a militat 
fără întrerupere în mișcarea 
sindicală și antifascistă**. în 
timpul luptelor pentru eli
berarea întregului teritoriu 
al țării, „el a atacat con
voaiele nemțești în retragerea 
lor și a fost prins de nemți 
în plină luptă- Acest fapt 
s-a petrecut în memorabila 
jună august a anului 1944, 
în apropierea unei comuna 
din judelui Trei Scaune. A 
fost executat fără judecată, 
la locul luptei, împreună cu 
doi camarazi ai săi. A murit 
ca un erou, cu fața spre ina
mic și cu arma în mină".

Așa și-a încheiat viata, u- 
nu] dintre marii campioni ai 
României, exprimînd prin 
exemplul său abnegație și 
curaj, încredere și devota
ment față de Ideile revolu
ționare ale mișcării comu
niste și muncitorești din pa
tria noastră, cărora Ie-a fost 
subordonată întreaga mișcare 
sportivă muncitorească.

SE PREVĂD DISPUTE
în ultimele meciuri ale se

mifinalelor de box pentru ju
niorii mari, disputate joi sea
ra tîrziu, s-aii înregistrat ur
mătoarele rezultate : cat. 81 
kg: Gh. Ștețap (Olimpia Buc.) 
înv. ab. II A. Călin_ (Minerul 
Motru), I. Roancă 
înv. ab. II Al. 
Galați). Cat. +81 
nole (Met. Buc.) 
reșan (Centrul școlar Cluj), I. 
Ruicu (U.R.A. Craiova) înv. 
k.o. II Gh. Bivolâru (Șc. sp. 
Iași).

Colegiul central dg arbitri a

(C.S.M. Cluj)
Ilie (M.I.Â. 
kg : A. Ma- 
b.p. A. Mu-

sflrșituluî
actualmente de prădșncg. 
se cunosc atît campioana 

(Politehnica rin mai poate ceda, 
practic, primul Ioc), cît și forma
țiile care vor evolua în sezonul 
viitor în divizia B (Mureșul Tg. 
Mureș și Voința București).

Totuși, etapa estp interesantă, 
deoarece cuprinde o partidă între 
două din fruntașele baschetului 
nostru feminin, adică Rapid și 
I.p.F.S. Aflate în plină ascensiu
ne. studentele vor căuta să treacă 
de „complexul" Rapid, dar nu ne 
îndoim că și feroviarele se vor 
strădui să demonstreze că anii 
îndelungați do baschet nu le-au 
scăzut din potențialul de luptă.

Iată programul complet al eta
pei (în paranteze, rezultatele din 
cele două tururi anterioare) •. 
I.E.F.S. — Rapid (47—59. 42—48).
Constructorul — A.S. Armata Cluj 
(57—43. 49—59). Voința București 
— Crișul Oradea (71—70. 62—71),
Politehnica București — Voința 
Brașov (99—65. 85—63), Săn^talea 
Satu Mare — Mureșul Tg. Mureș 
(G3—82, 49—40).

deținut 
în reșt.

(Urmare din pag. 1)

structori, clasa este suprave
gheată de profesorul ce ur
mează să intre la prima 
de curs.

într-o altă școală, la nr. 188 
(directoare, prof. Elena Misto- 
dinis) lucrurile se petrec in
tr-un mod asemănător, cu sin
gura deosebire că aici repri
za de gimnastică zilnică estg 
efectuată, conform ordinului 
Ministerului învățămintuliți, 
după ora a 2-a de curs, deci 
în recreația rparb. respppțîp- 
du-se strict indicația ca pro
gramul _d<’ exerciții să nu de
pășească 10 minute. Programul 
ește condus de prof." Elena 
Giulescu, maestră emerită a 
sportului, cu sprijinul unor 
învățătoare (Elena Raciu. Ana 
Vapiesu, Maria Slav, Angela 
Ghenoiu etc.) și al elevilor in- 
struiti în acest scop. Dar, spre 
deosebire de exemplele amin
tite mai sus, la „188“ elevii 
instructori aparțin chiar cla
selor care participă la pro
gram.

ora

La o școală generală situa
tă îp centrul Bucureștiului (nr. 
19), repriza de gimnastică zil
nică s-a bucurat de un start 
tirpid. Motivul ? Conducerea 
școlii încă nu cunoștea cu e- 
xactitate modaljțatpa organiză
rii unei asemenea activități cp 
marea masă a elevilor. Este 
adevărat că nici spațiul nu în
găduie o Darticîpare spectacu
loasă a elevilor. Poate, din a- 

n-ar fi lipsit de 
se

cest motiv, 
interes că exercițiile Să 
facș eșalonat, pe clase.

într-o asemenea manieră se 
experimentează recreația zil
nică de gimnastică la Școala 
generală nr. 80 de către pro
fesorii de educatip fizică Nțihai 
Popa Mânu si Paula Bene^ T a 
o altă scoală (nr. 74), învăță- 
toarpa Lidia Dipescu, deși se 
află în pragul pensionării, con
duce exercițiile de gimnastică 
în cadrul unqr programe foar
te reușite. Un amănunt în 
pluș, inițierea învățătoarelor de 
la plasele I—IV este făcută de 
către profesoara de educație 
fizică Aurelia ȘzHcke, maestră 
emprită a sportului. Poate că 
exemplul învățătoarei Lidia 
Dinescu nu va rămîne îzolat...

Rezultă, deci, că Interesul 
pentru materializarea ordinu
lui Ministerului Tnvățămîntn- 
lui se face simțit la școlile 
gmeraîe semnalate mai sus, 
chia’ dacă acțiunea în sine nu 
se desfășoară — pentru încrunt 
— cu eficiență maximă. Evi-

DEOSEBIT
delegat pentru

DE DIRZE
delegat pentru finalele de la 
Cluj o serie de judecători cu 
experiență, intercalînd, însă, 
printre ei și pe unii oficiali 
mai tineri cum sînt: I. Randi 
(Oradea), M. Ciucă (Buc.), I. 
Halmaghi (Timișoara) și 
Vasiliniuc (Brașov). Tn semi
finalele juniorilor mici, pentru 
a nu face notă discordantă cu 
nivelul submediocru al între
cerilor, arbitrajele au fost și 
ele slabe. Elocvent este cazul 
arbitrului D. Vasiliniuc (Bra
șov) a cărui optică a fost de 
neînțeles. Ej a dictat deseori 
decizii în defavoarea' unor în
vingători eyidenți. De pildă, 
Paul Tanc-u (Chirria Craiova) 
și Mihai Nagy (C.S.M. Cluj) 
au fost printre puținii care au 
demonstrat calități certe de 
boxeri în reuniunea semifinală 
a juniorilor mici. Ei au înre
gistrat victprii clare, recunos
cute chiar și de un 
dar singurul ']
învinși a fost tocmai arbitrul 
Vasiliniuc ! Cega ce ne-a sur
prins mai mult a fost atitu
dinea de inexplicabilă indul
gență a delegatului general, 
arbitrul international Petre E- 
pureanu, care în ciuda greșe
lilor grosolane ale' judecătoru
lui amintit maj sus l-a men
ținut în continuare în corpul 
<țe oficiali.

Astă seară vor avea 
palele în care vor fj 
cuți cei 24 de campioni națio
nali de juniori mari și mici. 
Printre firialiști remarcăm

va avea loc duminică, de la 
ora 11,30, pe terenul Ghencea. 
Arbitru: 
MO (3)
(12). După Steaua, __
Elevii luj Mircea Horșa de la 
Constructorul vor să repete 
evoluțiile bune de pînă acum. 
Se anunță un joc frumos, am
bele echipe avînd posibilitatea 
să ofere așa ceva. Duminică, 
pe terenul Constructorul, arbi
trul P. D’Ecclesis va fluiera 
începerea meciului. Ia ora 11. 
RULMENTUL BÎRLAD (8) — 
ȘTIINȚA PETROȘANI (4). 
Două formații de ,,duri“, prima 
avînd avantaju] terenului, dar 
o poziție mai slabă în clasa
ment. Arbitru : P. Ionescu. A- 
GRONOMIA CLUJ (16) - 
RUL CONSTANTA (7).
stânjenii au o misiune ingra
tă în fieful studenților.
nu doresc să cedeze în fața 
propriilor suporteri. Arbitru : 
St. Constantinescu. UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA (5) — 
POLITEHNICA IAȘI (9). Fără 
a ii scăpat cu totul de razele 
„dogoritoare*1 ale lanternei, 
ieșenij vor încerca să se de
părteze cît mai 
Timișorenii au, 
rere în privința 
te. Arbitru : G.

P. Niculescu. DINA-
- CONSTRUCTORUL 

Dinamo.

FA- 
Con-
care

BRAȘOV, 25 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Cu cît ne apropiem de fina-» 
iul turului campionatului na
țional de tenis de masă pen
tru echipe de seniori, dis
putele sînt mai interesante 
și mai dîrze. In dorința de 
a se obține o poziție cît mai 
bună în clasament, se depun1 
eforturi vădite pentru fiecare 
punct. La fete, cel puțin, u- 
nele partide sînt de-a dreptul 
dramatice, făcîndu-se, în ge
neral. simtit un mare echili. 
bru valoric între majoritatea 
participantelor, inclusiv Pro
gresul București, handicapată 
de absența Măriei Alexandru, 
ceea ce a determinat ca -a- 
ceastă echipă să treacă prin’ 
mari emoții în jocul cu proas
păta promovată C.S.M. Cluj, 
Desfășurată joi pînă după 
ora 22, întîlnirea a fost pa
sionantă și doar lipsa de ru
tină a tinerelor clujence. a 
făcut ca balanța să încline 
în favoarea bucureștencelor. 
Ka băieți, se pare că Voința 
Arad nu are contracandidată. 
Meciul de sîmbătă, cu Pro
gresul București, va confirma 
valoarea actuală a arădeni
lor.

Rezultate. SJSNIORI : Vpin- ■ 
ța Brașov — Voința Cluj 
5—9, Voința București — 
Voința Arad 4—9, Locomoti
va București — Politehnica 
Timișoara 4—9, Voința Cluj 
— Voința Arad 0—9, Pro
gresul bucurești — Voința 
București 9—2. Rovine Craio
va — Voința Brașov 5—9, 
Politehnica Timișoara —- 
C.S.M. Cluj 1—9, Voința A- 
rad — Rovine Craioya 9—1, 
Politehnica București .— Pro
gresul București 8—9 : SE
NIOARE : Șc. sp. Buzău —» 
Progresul București 
Spartac București —

0—5, 
x , Rapid

Brașov 2—5, Voința 13 ucu- 
Locomotiva Buqii<- 

C.S.M. Cluj — 
Voința A- 
Bucureștl 
București 

0—5, Pro- 
— C.S.M, 

București

rești
rești 5—1,
Voinja Arad 2—5, 
rad — Spartac 
5—2, Locomotiva 
— Rapid Brașov 
greșul București 

j 5—4, Voința
Șc. sp. Buzău 5—4.

D.

novice,
care i-a văzut

loc fi- 
cunos-

nalj (
Printre __  __
prezența unor talente remar
cabile ca : $t. Tlina, Al. Tu
rei, R. Coșma, M. Peia, S. Mi- 
halcea, D. Condurat, S. Cuțov, 
I. Adam și A. Guțiu, dintre 
juniorii mari, M. Naghi, M. 
Alexandru. M. Simion, C. Da- 
finoiu, Gh. Matache dintre cei 
mici.

Mihai TRANCA

mult de ele. 
însă, altă pă- 
celor 3 punc- 
Eftimescu. C. GRUIA

SEMICERC
cea de aMîîne se disputa . _

XXI-a etapă a campionatului 
masculin de handbal divizia A, în 
cadrul căreia sint programate ur
mătoarele partide: Voința Bucu
rești — Dlnamo București. S.C. 
Bacău — Steaua, Dinamo Brașov
— Politehnica Galați, Universita
tea Cluj — știința Lovrin, I'oli- 
teimica Timișoara — Universitatea 
București.

Etapa a XlX-a care trebuia să 
se desfășoare la data de 11 apri
lie. se va disputa joi 2S aprilie 
programînd Jocurile : Steaua — 
Politehnica Galați, S.C. Bacău — 
binamo București, Dinamo Brașov
— Universitatea București, Voința 
București — Universitatea Cluj și 
Politehnica Timișoara — Știința 
Lovrin.

0 Cuplul de arbitri români V. 
Pelenghian — V. Cojocarii a con
dus partida internațională femi
nină dintre reprezentativele Bul
gariei și Danemarcei din < ’
preliminariilor C.M. Meciul, 
s-a disputat la Burgas, s-a 
oheiat cu victoria gazdelor 
scorul de 13—12 (6—6). dar cele 
care s-au calificat au fost tot ju
cătoarele daneze, victorioase în 
primul joc cu trei puncte dife
rență. Cei doi arbitri români au 
fost felicitați de ambele echipe la 
sfîrșitul meciului pentru maniera 
excelentă în care au condus.

ra Cea mai mare surpriză a e- 
tapei a IT-a din divizia B. mas
culin, a fost, fără discuție, in- 
f-ingerea suferită de Independența 
Sibiu, liderul seriei a Ii-a, în fața

echipei Minaur Baia Mare
15—17 (0—I)). După cum am aflat 
însă ulterior, slblenli au jucat în 
toată repriza secundă cu un <?m 
mal puțin în teren, datorită eli
minării definitive — dictată la 
sfîrșitul primei' reprize — a ju
cătorului Roth.

a Meciul revanșă dintre repre
zentativele feminine ale României 
și Uniunii Sovietice, contînd pen
tru preliminariile C.M.. se va dis
puta la Cluj, în Sala Sporturilor, 
marți 27 aprilie, începînd de la 
ora 18.

ÎC OE LA „CURSA
eadrul 

, ca re
In
ia

MUNȚILOR"

ca 
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nostru 

vederea 
marii 
După

ZILNICĂ PRINDE VIÂJĂ
Din raidul nostru se pot des

prinde unele concluzii...
Una dintre acestea — și de

sigur cea mai importantă — 
este că ordinul Ministerului Tn- 
vățămîntului de a se introdu
ce gimnastica zilnică în școli 
a găsit un ecou favorabil, 
multe colective punîndu-1 ime
diat în aplicare, chiar dacă 
instrucțiunile ca atare 
fost primite în scris, 
dovadă a faptului că 
nea a stîrnit interes, 
cadre didactice, chiar ... __
tre cele care nu' sînt de spe
cialitate, manifestă receptivita
te față de o acțiune destinată 
să contribuie ia fortificarea ti
neretului școlar, să-l deprindă 
cu practicarea exercițiului fi
zic în mod organizat.

Firește, nu ne-am așteptat la 
efecte imediate, spectaculare. 
Ș-a_ verificat Insă un mare a- 

acela că bunii gospo- 
să dea viafă 
care ceteau 

poate

țient, dacă ar fi existat preci
zări clare și operative pe fi
liera inspectoratelor școlare, 
acțiunea ar fi găsit un teren 
mult maj larg de

școlare,
aplicare...

disgozițiuni!“
Cu această replică nc-a 

tîmpinat directorul Școlii 
nerale nr. 197, prof. Mibși 
mofte. Miercuri dîrpincață, 
cînd am fost prezenți la' a- 
ceastă școală, nu se puseseră 
în aplicare dispozițiunile Mi
nisterului învățămîhtului. Ca
drele didactice îl înștiințaseră 
pe șeful instituției despre in
troducerea gimansticii zilnice, 
dar...

„Nu facem nimic pînă ce nu 
primim disnozițiuni ! Este ade
vărat. profesoarele de educa
ție fizică Menexe Angclcscu si 
Gertrude Dumițresru ne-au 
vorbit, marți dim'neată, des
pre acest lucru. Vă dați sea
nța însă că nu pot întreprinde 
nimic, mai înainte de a primi 
o înștiințare oficială. Astăzi 
(n.n. miercuri) directoarea-ad- 
junctă a fost chemată la In
spectoratul școlar al sectorului 
7. Dacă i se va comunica si 
despre această acțiune, o vom 
Introduc? în școală".

Un alt caz : la Școala ge
nerală nr. 89. directnrul-ad- 
junct. prof. Mihai Vagii, a <j- 
flțlt de ordinul Ministerului Tn- 
vățărrîntnlui de la colegii din 
conducerile altor școli și a 
transmis profesorilor de spe
cialitate din școala sa dispo
ziția ca atare.

„Totuși — ne spune prof. 
Văgîi — în ciuda faptului că 
acțiunea s-a început, neexis- 
tînd cît de. cît o orientare 
ficială, ea poartă amprenta 
nui lucru improvizat. Sub 
drumarea profesoarelor de 
ducație fizică Maria Tița 
Cornelia Becic, copiii fac exer
ciții de brațe si trunchi, pre
cum și alergări pe distanțe 
scurte înaintea primului sunet 
de clopoțel".

Directorul Școlii generale nr. 
111, prof. D. Feldman, în ge
neral' un om cu multă recep
tivitate în organizarea activi
tăților sportive (și 
l-am evidențiat nu 
rămas surprins de 
ziteî noastre.

„N-am întreprins nimic con
cret pînă acum... Sîntem des
tul de aglomerați cu alte ac
țiuni cu caracter cultura!...".

Ciudată poziție a unul direc
tor de școală ! Mai ciudată, cu 
cît este vorba de un ordin al 
Ministerului în vățămîn tulul.
Așadar, un caz de excgpție

fn- 
ge- 
Ti-

o- 
u- 

în- 
e- 
Și

acest fapt 
o dată) a 
scopul vl-

n-au
Este o 

acțiu- 
Mțilte 

si din-

devăr : t 
dări știu 
initiative 
operativitate și. 
pasiune și înțelegere. Salutăm 
în acest sens prezența direc
torilor de 
rînduri ale 
în aplicare

Acțiunea 
stipulat în 
h'i 
ză
Aceasta nu înseamnă 
spectoratele școlare nu trebuie 

manifeste la rîndu-le mai 
în trans- 
unei pre-

unor 
multă 
chiar

școală în primele 
celor care au pus 
ordinul amintit.

— așa cum s-a 
„ . . ordinul Ministeru- 

învătămîntului 
să fie introdusă treptat.

urmea-
că in-

sg
rrultă promptitudine 
miterea către școli a 
vederi oficiale.

Ar fi de dorit ca 
următoare recreația 
nastică zilnică să devină o rea
litate în toate școlile generale, 
știut fiind că beneficiara ei 
este generația de mîine, ma
rea masă a elevilor.

în zilele 
de gim-

;,Cursa Munților" a fost 
In fiecare an de altfel — 
Important pentru lotul 
care se pregătește In 
celei de a 24-a ediții a 
competiții „Cursa Păcii", 
cum se știe, echipa Dinamo I 
în alcătuirea căreia au intrat 5 
dintre cei 8 din lotul pentrți 
„Cursa Păcii" — a obținut victo
ria atît pe echipe cit și indivi
dual (prin Alex. Sofronie). O vic
torie merituoasă! Nu trebuie, insă, 
omis faptul că oaspeții (Ruda 
Hvezda Plsen și pynamo Berlin)., 
spre deosebire de alte ediții, niu 
au prezentat echipe decit parțial 
alcătuite din elemente consacrate. 
O subliniere necesară pentru o 
justă apreciere a dublei perfor
manțe realizată de dinamoviști, 
subliniere care nu are Intenția de 
a diminua rezultatul acestora. Cel 
8 din lotul republican au termi
nat in primele 13 locuri ale 
clasamentului genera! final, ară- 
tînd o formă destul de bună, care 
„naște îndreptățite speranțe într-o 
comportare onorabilă in marea 
întrecere" — ne spunea antreno
rul N. Voicu. după ultima etapă 
a „Cursei Munților".

Pentru finisarea pregătirii, lotul 
nostru pentru ..Cursa Păcii" (V. 
Teodor, V. Selejșn, N. Ciumeti, 
C. Grigore, A. Sofronie; șt. Suciu, 
N. David Si C. Ciocan) a plecat 
ieri în Italia unde vor lua parte 
la două importante întreceri, cu 
numeroasă participare străină. La 
întoarcerea în tară, ei se vor pre
zenta la startul celei de a doua 
ediții a „Cupei Metalul" (la care 
participă șl o echipă din Ceho
slovacia) organizată de A.S. Me
talul Plopeni In zilele de 2 și 3 
mai. Apoi, reprezentativa noastră 
se va deplasa la Varșovia, unde 
la 6 mai va începe „Cursa Păcii" 
ediția 1971. (14 etape, 1884 km).

Revenind la „Cursa Munțilpr", 
sînt necesare cîteva consemnări. 
Am remarcat combativitatea unor 
tineri care au participat la o serie 
de acțiuni curajoase : Ion Cernea 
(Steaua) — revelația cursei, D. 
Nemțeanu (C.S. Brăila), M. Bă- 
dilă . (Dezrobirea Brașov), șl, în 
parte, colegul său A. Suciu. ju
niorul T. Drăgan (Voința Bucu
rești), un ciclist de frumoase pro
misiuni. Aceștia, ca și încă o se
rie de pedalori talentați alcăiti- 
iesc o pleiadă de speranțe care 
tind cu hotărire să promoveze 
în rândurile consacraților.

Din pâcate. sîntem nevoit! să 
consemnăm și cîteva abateri. Ast
fel. în ultima etapă, C. Popescu 
(Voința Buc.) a fost scos din con
curs pentru scurtarea traseului, 
iar A Gyorfi (C.S. Mureșul). N. 
Popescu (Olimpia) și Gh. Toader 
(Voința Ploiești) au fost penali
zați pentru mers neregulamcntar. 
Așadar, atenție și la pregătirea 
educativă.

Emil IENCEC

Ultima zi pentru concursul special Pronosport
Participarea la concursul spe

cial Pronosport de duminică 23 
aprilie a c. se face pe buletinele 
șt biletele cu care se joacă la un 
concurs obișnuit.

Ciștigurlle de la acest concurs 
slnt de două feluri : cîștlgurl
obișnuite în bani pe aceleași ca
tegorii variabile ca șl la un con
curs obișnuit (13, 12, 11 sau 12. 
11, 10 rezultate ș.a.m.d.) cîștigurl 
suplimentare tn autoturisme șl 
bani din fond special ~ 1 auto
turism FIAT 1 800 în valoare de 
87 ?00 lei, 1 autoturism FIAT 850 
— Sport în valoare de 62 700 lei. > 
cîștiguri în bani m valoare totală 
de 200 100 Iei.

Vă recomandăm ca înainte de a 
vă fixa pronosticurile să consul
tați Programul Loto-Pronosport de

marți 20 aprilie care cuprindă 
toate amănuntele

Astăzi, ULTIMA ZI pentru de
punerea buletinelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 23 APRILIE

Fond general de premii : 1 247 27S 
tel din care 12167 lei report.

Extragerea I : 56 33 42 67 21 20 
83 63 19

Fond de premii : 615 963 lei. din 
care 12 167 lei report cat. 1.

Extragerea a Il-a : 52 2 81 89 
72 90 85.

Fond de premii : 631 316 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel : in Ca
pitală. începînd de luni 3 mai, 
pină la 7 iunie 1971 ; în țară în- 
cepind de joi 6 mai, pină la 7 
iunie 1971,

t
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© Azi, pe „Republicii" (ora 16,30), Rapid —Politehnica, „uvertura
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AVANCRONICA

etapei ® Steaua —U.T. A., cupmenii față In față cu campionii 
sau cine pierde

se va revanșa, oare, Farul pentru acel 1-4 din tur? ® La Bacău, Timișoara și Pitești, 
trei meciuri sub razele „lanternei roșii“ ® Steagul roșu a... revenit la Brașov!

RAPID —POLITEHNICA FARUL —DINAMO

Pag. a 3-a

■ s : *

t REINTRA ANGELESCU...
E Lipsiți de șase titulari, pre- 
zenți în diverse loturi, rapi- 
diștii au întrecut duminică, 
intr-un meci de verificare, 
pe Steaua, cu 1—0, prin go
lul realizat de Adam.

Singura „noutate" a aces
tei partide a fost reapariția 
lui Angelescu, restabilit, și 
care — după toate probabili
tățile — își va relua astăzi 
locul în echipă. ~ 
Năsturescu (care 
antrenamentele) 
certe pentru... etapa viitoare.

O ultimă informație : de 
vineri, Rapidul s-a retras la 
Snagov. de unde va veni as
tăzi direct la stadion.

I A. PĂPĂDIE
,r
a MĂRDARESC'.I ALINIAZA 
;| „11"-LE STANDARD
r
' TAȘI, 23 (prin telefon, de 
îi corespondentul nostru). 
Marți, meci-școală : Politeh
nica — Nicolina (divizia Q) 
4—1, iar miercuri un joc „în 
familie", împotriva echipei de 
tineret-rezerve.

i Fotbaliștii ieșeni su sosit

Codrea și 
și-au reluat 
sînt nume

VISUL UNUI RAPIDIST

— „Bătrînul" DAN trăiește 
ca șoimul... SINGURATIC...

la București vineri diminea
ță, pe calea aerului, fiind 
găzduiți la hotelul „Oltenia".

Neavînd nici o indisponibi
litate în lot, antrenorul Măr- 
dărescu anunță pentru astăzi 
„ll“-le standard : Iordache — 
Romilă, lanul, Stoicescu, 
Pali,- Mărdărescu II, Simio- 
naș, Incze, Cuperman, Lupu- 
lescu, Moldoveanu.

Dumitru DIACONESCU

O NOUA ARIPA STINGĂ t 
TURCU

CONSTANȚA, 23 (prin te
lefon, de la corespondentul 
nostru). Fotbaliștii de pe li
toral privesc cu multă serio
zitate jocul cu Dinamo. Ei 
s-au antrenat săptămîna a- 
ceasta de șase ori și au sus
ținut o partidă de verificare 
cu Portul — scor 3—0, au 
marcat Tufan, I. Constanti- 
nescu și Caraman. Duminică 
va debuta la Farul extrema 
stingă Turcu (fost la Meta
lul Tîrgoviște). Iată formația 
probabilă anunțată de antre
norul secund E. Hașoti : 
Constantin (Popa) — Stoica, 
Mareș, Antonescu, Pleșa, 
(Ghirca), Tănase, Badea. Kal- 
lo, Caraman, Tufan, Turcu.

C. POPA

în

DORU POPESCU 
DEBUTEAZĂ |N RETUR

Antrenamente zilnice 
șos Ștefan cel Mare, asidue,
dar cu... efectiv redus, Dinu, 
Nunvveiller VI, Lucescu, Du
mitrache, Cavai și Moldovan

CHERAN: — Degeaba!
Cunosc pățania lui Ulisse!

fiind plecați la loturile na
ționale.

Pentru meciul de mîine, 
dinamoviștii anunță ca pro- 

față 
ulti- 

Doru

bgbile două 
de formația 
mele etape :
Popescu, în locul lui Sălcea-
nu,

modificări 
aliniată în 

reintră

F. PEANA

Nr. 21
Dupâ reconfortantul „Novi Sad" să ne 

reîntoarcem cu fața spre campionatul nos
tru cel de toate zilele, a cărui principală 
menire este să-i pregătească și mai bine, 
de aci înainte — pentru „Braiislava" pe 
Răducanu, Dinu, Dembrovșchi, Dumitrache 
și ceilalți tricolori.

Să ne reîntoarcem deci și să începem 
cu derbyul etapei a XXI-a...

FARUL — DINAMO BUCUREȘTI. Meci 
extrem de dificil pentru ambele comba
tante. Cosmoc simte că poate să se apro
pie la numai un punct de adversarul de 
mîine, Traian lonescu nu vrea să cedeze 
șefia. Dacă ofensiva declanșată de con- 
stănteni va fi oarbă, atunci contraatacul 
lui Doru Popescu (care rein'ră) și Dumi
trache va fi unul dintre acelea care nu 
iartă.

F. C. ARGEȘ — PROGRESUL Tn Tur, 
Progresul n-a reușit să cîștige acasă (scor:
2—2), dar ce mai contează... trecutul pen
tru dezlănțuita echipă a cuplului P; Mol
doveanu — L. Colceriu în 
ea) primăvară fierbinte ? 
Ozon se aflâ în criză de

această (pentru 
Dar, cum și 

puncte...

JIUL Meci deC.F.R. TIMIȘOARA
miză doar pentru formația vizitatoare. In 
aceste condiții, neavînd ce pierde, deți
nătoarea lanternei, C.F.R. Timișoara, va 
putea cîștîga fără dificultate.

STEAUA—U.T. A.

Pantea (3), lordănescu (2) și 
Ștefănescu.

Pentru mîine, antrenorii 
Covaci și Constantin anunță 
aceeași componență în linia1 
de fund (Ilălmăgeanu con
tinuă să fie indisponibil), fo
losirea lui lordănescu și a lui 
Ștefănescu. Probabil că va 
juca și Coman.

A. VASILESCU

CEA MAI BUNA GARNITURA !

„U*‘ CLUJ—PETROLUL

STEAUA — U.TA. în *ur, o învins greu, 
|a limită, formația textilislă ; returul pare 
să fie al Stelei, aflată într-o frumoasă as
censiune pe firmamentul primei divizii : 
în cinci etape, cîte s-au consumat în acest 
sezon, ea n-a pierdut nici un joc, n-a pri
mit nici un gol.

Aducînd partida pe planul simbolului, 
vom avea de urmărit un pasionant duel 
între „căluții nărăvași" (la echipa de club, 
desigur), lordănescu — Tătoru și „vulpoii" 
Lereter — Pojoni...

STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Doyă echipe de mijlocul cla
samentului, cu același număr de puncte 
(21) și împărțind, în ultima vreme, din pri
cina publicului lor, aceeași soartă. Ispră
vind surghiunul mai repede brașovenii se 
vor bucura, credem noi, de realele fo
loase ale jocului susținut pe propriul 
teren.

„U" CLUJ — PETROLUL PLOIEȘTI. Stu
denții nu prea pierd acasă, petroliștii nu 
prea cîștigă în deplasare. Pa primii îi re
comandă, în plus, și o mai bună formă 
sportivă.

/ BROȘOVSCHI ’ — Vă luăm, 
Vel puțin un punct!

IORDANESCU 1 — Brașoa- 
be, Broșovschi!

ȘTEFANESCU ȘI IORDANESCU 
IȘI REIAU LOCURILE...

I
Și în Ghencea — antrena- 

hiente zilnice, marcate de 
absența jucătorilor convocați 
în loturile reprezentative, ca 
și a lui Coman, bolnav. Du
pă amicalul cu Rapid, de du
minică, Steaua a jucat 
miercuri cu T.M.B. (divizia 
C). Scor : 6—3, golurile ste- 
liștilor fiind înscrise

ARAD, 23 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). 
Antrenamente zilnice la A- 
rad, dublate de o grijă deo
sebită pentru recuperarea ju
cătorilor accidentați. Reveniți 
din Ungaria (0—1, la Bekesc- 
saba), arădenii au susținut 
un joc amical cu C.F.R. A- 
rad, terminînd învingători cu 
4—1, prin golurile realizate 
de Fl. Dumitrescu (2), Lere
ter (din 11 m) și Calinin. 
După toate probabilitățile, 
antrenorul N. Dumitrescu va 
alinia cea mai bună 
ră posibilă. Adică : 
— Eirău, Lereter.
Popovici, Domide, 
Broșovschi, Axentc, 
Fl. Dumitrescu.

Ștefan

garnitu- 
Gornea 
Pojoni, 

Pctcscu, 
Kun II.

STUDENȚII
ÎN VIZITA LA BEIUȘ

Invitați la Beiuș de către 
foști colegi de facultate, fot
baliști, de la ,,U“ au susținut 
miercuri un meci amical 
formația locală Bihorul, 
care au întrecut-o cu

Pentru duminică, C. __
problemă este cea a fundașului 
stingă, Mihăilă fiind bolnav. 
,,ll“-le probabil pentru meciul 
cu Petrolul : Moldovan — Cre-

cu 
pe 

5—0. 
singura

— Am or-UIF ALEANU
din să le păzesc I Nu mă sili, 
că fac uz de... armă I

canu ca fundaș lateral-stînga, 
postul care l-a consacrat. O 
ultimă noutate > în meciul cu 
„U“ Cluj debutează mijlocașul 
Mierluț, promovat din echipa 
de tineret-rezerve. Iată forrra- 
ția probabilă : M. lonescu — 
Gruber, Bădin, Crîngașu. Mo- 
canu, Moraru (Juhasz). Mier
luț, Grozea (Oprjșan), Dincu- 
ță, Ciupitu, Ciucu.

Vasile ALBU

RAPID — POLITEHNICA IAȘI. De la 
gazde, o echipă întreagă vizează titlul, 
iar de la oaspeți — doar antrenorul. Cu 
alte cuvinte, un 1 solist cu condiția — 
singura — ca în partida de astăzi, Neagu, 
omul de gol al Rapidului, să simtă mai 
ferm sprijinul coechipierilor săi. Altfel, 
cine știe ?

SPORT CLUB BACAU — C.F.R. CLUJ.
Joc cu implicații în zona „lanternei* în 
care, după cum se știe, băcăuanii au in
trat de curînd. Pentru a o putea părăsi, 
Dembrovșchi, eroul partidei de la Novi 
Sad, Ghită, Duțan, Pană, Hrițcu et comp, 
vor trebui să-și aducă aminte de nu prea 
îndepărtatele zile de glorie, cînd nu con
cepeau să piardă acasă...

G, NICOLAESCU

F.C. ARGEȘ-PROGRESUL STEAGUL ROȘU-UNIV< CRAIOVA

ATACUL PITESTENILOR 
ÎN DISPOZIȚIE DE

PROMITE
GOL

CASSAI, TANASESCU
SAU ..........— -DUMÎTRIU ?

; VA JUCA FLOAREȘ?

TIMIȘOARA, 23 (prin 
fon, de Ia corespondentul nos
tru). în cursul acestei sâptă- 
inîni, feroviarii au 
la șase antrenamente 
[jocuri-școală. Pentru 
cu Jiul, se speră în 
lui Floareș, care este 
lit.

Pentru duminică, se 
următoarea

Pîrvu, 
Bocșa, 

Chimiuc,
Regep

Panici.

participat 
și două 
partida 

folosirea 
restabi-

zează
Corcc 
Bodrojan, 
(Volaru), 
(Floareș),
Bojin,

preconi- 
formație : 

Mehedinți, 
Șcceleanu 

Periat 
(Secelcanu),
F. ARCAN

IACOB

ții, Pexa, Solomon, Poraschl, 
Anca, Stincel, Hifăleanu, Bar
bu, Adam, D. Mocanu.

M. VICTOR 
UN NUME NOU

LA PLO1EȘTENI ; MIERLUȚ
PLOIEȘTI, 23 (prin telefon, 

la corespondentul nostru).
In perioada de întrerupere 
campionatului, Petrolul s-a 

antrenat intens, susținînd și 
trei partide de verificare. Io 
dorința de a ajuta pregătirile 
lotului național. antrenorii 
ploieștem îl vor folosi pe Mo-

PITEȘTI, 23 (prin 
de la corespondentul 
Perioada de întrerupere, piteș- 
tenii au folosit-o la maximum, 
pregătindu-se cu multă aten
ție. conștient! fiind că dumi
nică întîlnesc în Progresul un 
adversar foarte incomod. Tn 
afară de antrenamente, piteș- 
tenii au mai susținut și un 
joc amical, la Găiești, cu Chi
mia, din campionatul jude
țean (scor 8—2), atacul ară- 
tîndu-se în mare vervă de gol. 
Antrenorul 
nașe Dima, care a condus în 
această perioadă antrenamen
tele, în lipsa lui Ozon, a anun
țat următoarea formație pro
babilă : Niculescu — Pigulea, 
Vlad, Olteanu, Ivan II, M. Po
pescu, Prepurgel (Roșu). Radu, 
Dublin, Frățilă, (D Ștefan), 
Jercan.

telefon, 
nostru).

secund, prof. Tă-

I. FEȚEANU

SPORT CLUB —C.F.R. CLUJ

SEMNE DE ÎNTREBARE 
PENTRU ANTRENORUL 

C. RADULESCU

la

FORMAȚIA STANDARD

PETROȘANI- 23 (prin tele
fon, de Ia corespondentul nos
tru).

După victoria lejeră, 6-1. în 
fața echipei suedeze I.F.H. 
Malmoe, Jiul și-a continuat 
pregătirile pentru partida de la 
Timișoara, susținînd un meci- 
școală la Deva, cu divizionara 
C. Mureșul din localitate. 
Scor : 1—1. Pentru Jiul a mar
cat Libardi.

REGEP: — O. dacă tobo
ganul ăsta ar fi acut sens 
int ers!... ,

BACAU, 23 (prin telefon, de 
corespondentul nostru). Miercuri, 
In partida amicală Sport Club 
Bacău — Petrolul Moineștl (divi
zia C) elevii lui C. Rădulescu au 
învins cu 6—0. prin punctele în
scrise de D. Ene (3), Pană, Bă
tută și Rugiubei.

tn ceea ce privește formația 
pentru meciul de mîine, antreno
rul băcăuan va trebui fă opteze, 
în apărare, între Contăncscu (care 
a

SIM8ĂTA
ATLETISM : stadionul Re

publicii, de la ora 13.30 : cam
pionatul pe echipe.

BASCHET: sala Construc
torul, de la ora 16.30: Politeh
nica — Voința Brașov (f. A), 
Constructorul — A.S.A. Cluj 
(f. A), I.E.F.S. — Rapid (f. A): 
teren Progresul, de la ora 16: 
Rapid II — Arhitectura (£. B). 
Progresul — Universitatea 
București (m. B); teren Flo- 
reasca, de 
I.E.F.Ș. II — 
Universitatea 
Galați (£. B).

CAL ARIE :

la ora 16.30: 
Medicina (£. B),

— Pedagogic

CĂLĂRIȘI : Baza hipică din 
calea Plevpei. de la ora ».3Q: 
Concurs de obstacole și dresaj.

GIMNASTICĂ : Sala Floreas- 
ca, de la ora 9.30: București — 
Budapesta (juniori și junioa
re); ora 17 : campionatele In
ternaționale ale României ■— 
concursul feminin.

FOTBAL ț Stadionul Repu
blicii, ora 16.30 : Rapid Bucu
rești — Politehnica Iași (div. 
A).

HANDBAL 7 Teren Giuleștl, 
ora 17.15: Rapid — Construc
torul (f. B).

LUPTE : Sala Steaua (cal. 
Plevnei), de la' ora 16: reuniu
ne de greco-romane (div. Aj. 
Participă echipele Steaua, Me
talul Buc. Și C.S. Pitești.

NATAȚIE : Bazinul Floreas- 
ca, de la orele 10 șl 17: cam
pionatele internaționale de 
sărituri ale României ; bazi
nul ,.23 August", de la ora 18: 

. domdnla — Bulgaria la înot 
(copil).

POPICE : Arena Voința, de 
la ora 13 : turneul individual 
— masculin șl feminin — din 
cadrul întîlnirii România — 
Iugoslavia.

RUGBY : Teren Gluleștl, ora 
16.30: Rapid — Grivița Roșie.

reapărut miercuri, o repriză)

DUMINICA

Olteniței

VATAFU către COJOCA
RII i — După locul din cla
sament, nu prea ești pe li
nie l

Volmer, Hrițcu și Nedelcu șl, In 
linia de ’atac, între Băluță (com
plet restabilit) șl Florea. Deci : 
Ghiță — Kiss. Hrițcu (Nedelcu), 
Velicu, Comănescu (Volmer), Vă- 
tafu. Duțan, Pană, DembrovschL 
D. Ene, Băluță (Florea).

Hie IANCU

Pentru confruntarea de mîi
ne, antrenorul V. Tîlmaciu a- 
anunță formația standard : 
Stan — M. Popescu, George
vich Stoker. Caramalis. (Jrmeș, 
Dodu (Sandu), Peronescu. Ion 
Constantin, Libardi, Naidin.

Staicu BALO1

DR. RADULESCU ACCEPTĂ, 
DAR SE SUPĂRA E. IORDACHE

Miercuri, ceferiștii au jucat cu 
divizionara B Gloria Bistrița și 
au clșligat cu greu, 1—0, prin 
golul lui O. lonescu. La ora ac
tuală echipa are dificultăți 
conducere. S-a cerut, din 
concursul antrenorului dr. 
stantin Rădulescu, pentru a 
formația să scape din. zona ,___
culoasă in care navighează. C. 
Rădulescu a acceptat, dar s-a 
supărat Eugen Iordache. La an
trenamentul de miercuri, de uil- 
dă. E. Iordache stătea intr-un 
colț al stadionului in postură de 
spectator. Deci, pentru duminică 
sînt probleme cu... antrenorii, in 
afara indisponibilităților lui Soo 
și Petrescu. Iată echipa anun
țată : Mărculescu (Naghel) — 
Burlacii, F. Lazăr (Lupii), Dra- 
gomir, Roman, M. Bretan Cojo
carii, Țegean, s. Bretan, O. lo- 
ncscu, șt. Marinescu.

V. MOREA

de... 
nou, 
Con- 
ajuta 
peri-

Reveniți 
la Oradea 
fotbaliștii de la Progresul au 
părăsit Bucureștiul joi dimi
neața. cu autocarul, îndreptîn- 
du-se spre Cîmpulung Muscpl, 
unde au jucrit cu Voința, di 
campionatul 
l-l).

miercuri seara 
(2—2 cu

județean

de
Crișul),

(scor
n 
•:

PESCARU ESTE APT DE JOC
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Pentru 
stegari** întreruperea campiona

tului a fost folositoare. S-a lucrat 
intens, insistîndu-se asupra unor 
^puncte nevralgice" remarcate în 
partidele anterioare. La pregătiri 
a luat parte și Pescaru (restabilit); 
care își va relua duminică locul 
în linia de mijloc.

Iată formația probabilă : Ada- 
macdie — Ivăncescu, Jenei, Oltea
nu, Rusu, Pescaru, Cadar, Baling 
Necula, (Gherghcli), Dumitriu n, 
Gyorfy.

a GRUIA

NĂSTASE:
— Dificilă ascensiune 
Pe spinarea unei prune!

In privjnța echipei pe care 
o vor alinia mîine, antrenorii 
Moldoveanu și Colceriu au cî
teva dificultăți de rezolvat t 
Viorei Popcscu este în conti
nuare indisponibil, iar mijlo
cașul Tănăsescu așteaptă avi
zul medicului. In cazul în care 
Tănăsescu va fi declarat inuti
lizabil, va debuta în prima 
garnitură internaționalul de 
juniori Dumitriu.

In rest, 
apariția în 
luj Cassaî, 
legare de

se dă ca probabilă 
echipă a orădeanu- 
care a primit dez- 

la Crișul.

LA BRAȘOV 
EGAL (3—3) 

VRAȚA
(prin telefon.

STUDENȚII VIN 
DUPĂ UN MECI 

CU BOTEV
CRAIOVA, 23 

de Ia corespondentul nostru).
Studenții craiovenț au re

venit joi seara din Bulgaria, 
unde au susținut un meci 
amical cu 
tașe-le 
Botev 
cheiat 
ce în ......
vortțbiJ craiovenilor cu 3—2. 
Golurile Universității au fost 
marcate de Bălan. Dașcu și 
Niță.

Vineri dimineața, studenții 
au făcut un ușor antrena-

STANESCU 
— Nu tm~ 
Principalul 
soarele!

V AEENTIN 
către COI DU M : 
portă cine bate! 
e că nu ne arde

un
una dintre frun- 

diviziei A a Bulgariei, 
Vrața. Meciul s-a in
ia egalitate. 3—3, după 
min. R4 scorul era fa

autocar, aument, apoi, cu un 
plecat spre Brașov. Iată e- 
chipa probabilă pentru me
ciul cu Steagul roșu i Fiică- 
— Tiță, Smarandache, De- 
selnicu. Velea. Strimbeanu, 
Ivan, Martinovici, Niță, Do- 
nose, Bălan.

Șt. GURGUI-coresja.

Desene de Al. CLENCIU

Miine, in divizia B

DERBYURI PENTRU INIMiLE TARI

ATLETISM : Stadionul 
publicil, de la ora 9 : campio
natul pe echipe.

BASCHET : Sala Constructo
rul, ora 8 : Voința — Crișul 
(f. A); teren Voința, de la 
ora 10 : Voința — Comerțul 
Tîrgoviște (m. B), Academia 
Militară — Politehnica Jași 
(m. B).

CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, de la ora 9.30: „Cupa 
Dinamo" lă fond.

CAlArie ■: Baza hipică din 
calea Plevnei, de la ora 9.30: 
cpneurs de obstacole și dresa).

CICLfSM : Șos. Olteniței
(km. 13,5). ora 9.30 : campio
natul municipiului București 
(contratimp pe echipe).

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasea, de la ora 10 : campio
natele Internaționale ale Ro
mâniei — concursul primilor 
clasați pe aparate (masculin 
și feminin).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 16.30: Steaua — 
U.T. Arad (div. A); stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov (div. 
B).

HANDBAL : Teren 
ora 17.30: Voința — 
(m. A).

YACHTING : Lacul 
trău, de la ora 10 : 
Semicentenarului".

MOTO : Complexul 
Metalul (Pantellmon, 
tramvaiului 14), de la 
concurs republican de 
track.

NATATIE : Bazinul Flore.is- 
ca, de la orele 10 și 17: cam
pionatele internaționale de 
sărituri ale României ; bazinul 
„23 August", de la ora 18: Ro
mânia r— Bulgaria la’ înot 
(copil).

RUGBY: Teren Ghencea, ora 
9.30: Steaua — C.S.M. Sibiu: 
teren Constructorul, ora 11 : 
Dinamo — Constructorul. ’

Voința, 
Dinamo

Herăs-
„Cupa

sportiv 
capătul 

ora P.39: 
dl ri

Partida de la Novi Sad a 
premers pe aceea care în a- 
nul viitor, la București, va 
marca aniversarea a 50 do 
ani de la primul meci dintre 
echipele reprezentative de 
fotbal ale României și Iu
goslaviei. Ea s-a încadrat, 
deci, într-o suită tradițională 
de contacte fotbalistice ro- 
mâno-iugoșlâve, care cores
punde relațiilor prietenești, 
de strînsă colaborare, exis
tente înțre cele două țări ale 
noastre. De altfel, această 
nouă întîlnire de la Novi Sad 
a oferit un bun prilej de con
solidare a legăturilor amicale 
dintre sportivii României și 
Iugoslaviei.

în spiritul acestor relații 
de strînsă amiciție, echipa de 
fotbal a tării noastre, ca și 
toți acei ce au însoțit o, s-au

FI. SANDU

Cum va arăta luni acest clasament al diviziei A ?
1. DINAMO 20 10 6 4 34—16 26
2. Rapid 20 8 10 2 22—12 26
3. U. T. A. 20 10 4 6 29—19 24
4. Steaua 20 8 7 5 27—21 23
5. Petrolul 29 9 5 6 24—21 23
6. Farul 20 9 5 6 29—28 23
7, Politehnica 20 9 4 7 32—26 22
8. Univ. Craiova 20 8 5 7 17—17 21
9. Steagul roșu 20 8 5 7 14—15 21

10. Univ. Cluj 20 8 3 9 20—20 19
11. F. C. Argeș 20 6 6 8 26—29 18
12. Sport club Bacău 20 8 1 11 25—29 17
13. Jiul 20 7 2 11 17—24 16
14. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 23—34 16
15. Progresul 20 5 5 10 16—23 15
16. C.F.R. Timișoara 20 4 2 14 11—32 10

Chiar dacă divizia A va 
monopoliza iarăși atențiile 
duminicii, eșalonul secund 
oferă mîine cîteva partide 
de mare atracție, așa curp 
și-ar dori uneori și prima 
scenă. Etapa este dominată, 
fără doar și poate, de mare
le derby de pe Criș, acolo 
unde liderul seriei a Il-a, cu 
2 puncte avans și binecu
noscute intenții, primește 
replica urmăritorului din 
umbră, Politehnica Timișoa
ra. cu Jurcă antrenorul, Bun- 
gău șuierul și Kun I ex-oră- 
deanul, ajunși în fața exa
menului decisiv. „A fi seu 
a nu fi" — aceasta-i, acum, 
dilema Timișoarei și a Ora
diei. Pentru că dacă „Poli'* 
va fi învinsă, va pierde du
minică nu numai o luptă, ci, 
probabil, și „războiul" pentru 
promovare. Un alt derby 
pentru inimile tari se joacă 
în seria I, la Oltenița, între.. 
vapoare și speranțe estudi- 
antine. După ce se cuibărise 
fără griji sau pretenții prin 
mijlocul clasamentului, pro
movata S.N.O. a început «ă 
simtă, de pe locul 13 unde 
stă azi, friguri dinspre zona

înghețată a clasamentului, 
mai ales că. pînă la scaden
ța campionatului, echipa lui 
Staicu va mai trece și pe la 
Pașcani, Moreni, Brașov. 
Galați și Tîrgoviște. Așa in
cit, disputa de mîine cu Spor
tul studențesc — care dacă 
va pierde se îndepărtează și 
mai mult de împlinirea vi
surilor de ..A" — se anunță 
botărîtoare pentru ambele 
tabere.

Etapa aceasta, a XXII-,a, 
mai numără cîteva „dialo
guri" decisive, și e vorba, 
în primul rînd, de disputele 
Flacăra Moreni—A.S. A. T<j. 
Mureș; Politehnica Galați— 
C.F.R. Pașcani (seria I), 
U.M.T.—Gloria Bistrița, Va
gonul Arad—Olimpia Oradea. 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad 
(din seria a Il-a). Din 
rațiuni foarte firești, acor
dăm prima șansă gazde
lor, cu excepția partidei de 
la Moreni, unde e greu de 
acceptat că Flacăra va reu
și să... aprindă marea „bom
bă" a campionatului.

Mircea M. IONESCU

ARBITRII MECIURI LOR ETAPEI A XXII-a A DIVIZIEI B

NOVI SAD
bucurat zilele trecute, cu o- 
cazia sosirii la Belgrad, de o 
primire deosebit de căldu
roasă din partea reprezentan
ților Federației iugoslave de 
fotbal. Această atmosferă 
caldă, prietenească, am sim
țit-o și în timpul șederii noa
stre în orașul Novi Sad, care 
găzduia pentru prima dată o 
partidă de fotbal inter-țări. 
Echipei României 1 s-au asi
gurat condiții foarte bune de 
pregătire, de petrecere plă
cută a timpului liber și de 
odihnă, fiind înconjurată, a- 
tît de oficialitățile adminis
trative și sportive, cît și de 
locuitorii orașului, cu o deo
sebită simpatie. Conducerea 
delegației noastre și grupai 
de ziariști sosiți de la Bucu
rești au fost, de asemenea, 
invitați de onoare ai prtmă-

riei orașului, care a oferit 
în cinstea lor o recepție, pre
cum și ai clubulții de fotbal 
Vojvpdina, unde au fost in
formați asqprg tradițiilor e- 
chipei divizionare- locale și a 
activității fructuoase ce se 
depune aici.

Meciul în sine, ca și recep
ția care a urmat și la care 
an participat conducătorii, 
antrenorii și component» am
belor echipe, precum și zia
riștii români și iugoslavi pre- 
zenți Ia Novi Sad, au oferit, 
de asemenea, un excelent cadru 
de manifestare și de consoli
dare a relațiilor cordiale fot
balistice- și sportive româno- 
iugoslave, a legăturilor prie
tenești care unesc cele două 
popoare ale noastre.

Constantin FIRANESCU

SERIA I

Poiana Cîmpina — F.C. Ga
lați : V. PADURRANU. ajutat 
la linie de I. Hrisafi și G Va- 
silescu II (toți din București) :

Portul Constanța — Știința 
Bacău : A. GRIGQRESCU, aju
tat de A. Văduveșcu și G. Vasi- 
lescu I (toți din București) ;

Politehnica Galati — C.F.R. 
Pașcani : V DUMITRESCU, a- 
iutat de R Stîncan și N. Cătă- 
noiu (toți din București) :

Metalul București — Metrom 
Brașov : EM VLAICULESCU. 
ajutat de I. Chiriță și A. Da
mian (toți din Ploiești) ;

S.N. Oltenița — Sportul stu
dențesc București : C GUIȚA, 
ajutat de N. Iliescu și G. Pop 
(toți din Brașov) :

Dunărea Giurgiu — Progresii) 
Brăila : I. GHEORGHIȚA, aju
tat de C. Manușaride și I. Puia 
(toti din București) ;

Metalul Tîrgoviște — Ceahlăul 
P. Neamț : N STANESCU. aju
tat de I. Kosuth și P. Păunescu 
(toți din Buzău) :

Flacăra Moreni — A.S. Arma
ta Tg. Mureș: C BARBULES- 
CU, ajutat de A Munich și C. 
Costică (toți din București).

SERIA a Il-a
Minerul Anina — Minerul 

Baia Mare : G BLAU, ajutat 
de A. Zbercea și I. Sana (toți 
din Timișoara) :

Metalurgistul Cugir — Corvî- 
nm Hunedoara: C. NIȚESCU. 
(Sibiu), ajutat de V Cioc (Me
diaș) șj T Andrei (Sibiu) ;

C.S.M, Sibiu — Gaz metan 
Mediaș : I. BARBU (Aiud), a- 
jutat de I. Călărașu (Aiud) și 
I. Cîmpeanu (Alba lulia) :

Olimpia Satu Mare — EJee- 
troputere Craiova : I. ERDOS, 
ajutat de M- Bădulescu și S. 
Patkoș (toți dip Oradea) ;

Crișul Oradea — Politehnica 
Timișoara : C. PETREA. ajutat 
de M Haimovici și S. Stăncescu 
(toți din București) ;

II.M. Timișoara — Gloria 
Bistrița : N. GAMAN (Simeria), 
ajutat de S. Mariș și S. Afon 
(ambii din Petroșani) ;

C.S.M. Reșița - C.F.R. Arad: 
N. MOGOROAȘE. ajutat de O. 
Comșa și C. Savu (toți din Cra
iova) 5

Vagonul Arad — Olimpia 
Oradea : S MUREȘAN (Turda), 
ajutat de V. Popescu (Turda) și 
V, Vllcu (Timișoara).
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„Marele premiu al orașului Sofia

r\i

4 medalii de aur pentru trăgătorii români
Ion Tripșa și Ștefan

SOFIA, 23 (.prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). 
Ziua de vineiți a fost domi- ' 
nată de
care 
cele trei probe înscrise 
program.
60 f, cei patr.u componenți 
ai echipei României s-au 
clasat în primele’Șase locuri. 
Titlul de campioni balcanic a 
revenit lui ION TRIPSA cu 
595 p, rezultat excepțional 
(eu trei puncte mai', puțin de- 
eit recordul lumii), «care este 
superior recordului balcanic 
(590 p). Pe locurile Următoa
re s-au situat Roșea \ 500 p, 
Todorov (Bulgaria) »586 p, 
Atanasiu 584 p, Petkovț (Bul
garia) 584 p, luga 581. ‘kIn a- 
ceeași probă, la echipe,; for
mația ROMÂNIEI a cîșltigat. 
realizînd un nou record, bal
canic cu 2350 p (v. r. 2341 
p). în ordine s-au clasat a-

s-au
trăgătorii români, 
impy.is la două din 

în 
pistol vitezăLa

i
1 tî' Tenis pe toate meridianele 

Marele

Dublă victohe românească
Romă-’- 
titlului!
aducă, 

joculuii

Echipa feminină a 
niei, deținătoarea 
mondial, continuă să 
satisfacții iubitorilor 
de popice din țara noastră.
După recentul succes repur
tat în fața puternicei selec
ționate a R. D. Germane,, 
sportivele românce au obținut 
ieri după-amiază, pe arena. 
Voința din Capitală, o splen
didă victorie, întrecînd ca
tegoric reprezentativa Iugo
slaviei : 2 761—2 442 p.d., re
zultat care depășește ' cea: 
mai bună performanță mon
dială — 2 506 p.d. stabilită: 
tot de echipa națională în: 
1968 la C.M.
•și constituie 
național (v.r.

Confirmînd

de la Lin? — 
un nou record

2 736 p.d.). 
forma excelen-

AZI Șl MllNE, IN CAPITALĂ

ROMÂNIA - BULGARIA 
(copii) IA ÎNOT

Astăzi și rnîine, piscina de 
50 ni din cadrul complexului 
sportiv „23 August" va găz
dui întrecerea amicală de 
înot dintre reprezentativele 
de copii ale României și Bul
gariei. Cele două selecționate 
vor alinia cîte un sportiv de 
fiecare probă în cadrul cate
goriilor de vîrstă 11—12 ani 
și 13—14 ani. Punctajul în
trecerilor : 7 puncte pentru 
locul 1 — 5 puncte pentru 
locul II.

Echipa tării noastre, alcă
tuită în urma rezultatelor în
registrate Ia concursul de pri
măvară de la Ploiești, cu
prinde tineri înotători din 
București, Reșița, Ploiești, 
Galați și Oradea. întrecerile 
șînt programate zilnic de la 
orele 18.

tă în care se află, elevele 
antrenorului Alexandru An
drei au lansat bilele cu o 
mare precizie, două dintre 
ele. Elena Trandafir și Elena 
Cernat, n-au ratat nici o 
lovitură. Principala realiza
toare a fost însă Florica "Ne- 
guțoiu, care a evoluat, fără 
să exagerăm cîtuși de puțin, 
mai bine decît bărbații', do- 
borînd din 100 de bile mix
te 508 popice, cifră ce corec
tează recordul republican cu 
10 „bețe" și e superioară ce
lui mondial cu 41 p.d. (467 
Lindner din R.D.G.).

Iată rezultatele individua
le : Elena Trandafir (R) — 
Hilda Veber (I) 484—403 ;
Elena Cernat — Ana Kaste- 
lic 437—395 : Florica Neguțo- 
iu — Sonya Ocvirk 508—358; 
Crista Szws — Nada Bob- 
nan 470—445 ; Margareta 
Szemany — Eva Ludvig 445 
—412 ; Vafleria Dumitrescu — 
Irena Katocsay 417—429. To
tal : 2 761—2 442 p.d. pentru 

i România.
★

i, De forțe mai apropiate, se- 
' ■ lecționatete mașculine au

furnizat un meci tohilibrht.
•’ în care Jucătorii1 au dat do

vadă de o bună pregătire
: tehnică, toți reușind să trea-
j. <-ă granița, celor 900 p.d. Cu
! un plus de .precizie în lan-‘ 
1;sarea bilei, românii au cîști

gat în final la o diferență 
de 107 p.d. Jată rezultatele 

l individuale: I. Băiaș (R) —
S. Knezerik (I) 938—917: Gh.

• •Silvestru — A. Cesen 928-913 ;
1. Tismănaru — Z. Kremernie 
922-—903: L. Martina — V. 
Sojat 937—908 ; P. Pur- 
je — M. Sterzay 984 — 
960 ; 1. Micoroiu — J. Turk
950—951. TOTAL: 5659—5552 
p.d.

Azi, de la ora 13, are loc 
turneul individual.

Tr. IOA-NIȚESCU

l

1

autoritar ® Laver își anunță
meciurile pentru „Cupa Davis

ria) 1145 p, 2. 
(el a reușit la 
nunchi 389 p, cifră mai bună 
cu un punct decît recordul 
balcanic), 3. Ferecata 1140 p, 
4. Koen (Bulgaria) 1139 p, 5. 
Epifanici (Iugoslavia) 1136 p, 
6. lalamov (Bulgaria) 1136p.La 
startul probei s-a prezentat și 
Veronica Stroe, clasată pe lo- 

. Pe echipe: 
p, 2. Ro- 
Iugoslavia 
4387 p, 5.

cui 10, cu 1126 p. 
1. Bulgaria 4524 
mânia 4514 p. 3. 
4512 p, 4. Grecia 
Turcia 4324.

Vineri au intrat 
și juniorii, la proba de ar
mă standard 60 f culcat, 
Titlul balcanic a fost cîști
gat de ȘTEFAN SAFTA cu 
590 p. urmat de Milutinovici 
(Iugoslavia) 587 p., Milosavle 
viei (Iugoslavia) 585 p.. Ma
rina Văsiliu 582 p, Codreanu 
582 p, Mincev (Bulgaria) 578 
p. Echipe: 1. ROMÂNIA 1754 
p, 2. Iugoslavia 1732 p, 3. 
Bulgaria 1726 p.

Sîmbătă se dispută două 
probe: armă standard 60 f 
culcat femei și armă standard 
3x20 f juniori.

SOFIA, 23 (prin telex). 
După încheierea întrecerilor 
pentru cupele europene, aten
ția- amatorilor de baschet 
este îndreptată acum spre 
campionatele’ continentului 
nostru și turneele de califi
care ce le preced. înaintea 
acestora din urmă, însă, mai 
precis între 25—29 aprilie, 
Sofia va deveni capitala bas
chetului 
că va 
turneu 
cut sub 
miu al 
această 
chipele 
Berlin,
Moscova, Roma, Varșovia și 
Sofia care, de fapt, sînt re
prezentativele țărilor, respec
tive.

Fără îndoială, turneul (care 
va începe duminică în sala 
Feștivalna) va fi cel mai pu
ternic de pînă acum și va 
constitui un excelent prilej 
de verificare. Cele opt echipe

european prin faptul1 
găzdui tradiționalul; 
internațional cunos- 
numele „Marele pre- 
orașului Sofia". La 

ediție vor evolua e- 
orașelor

București.

Revista sovietică „FOTBAL- 
HOCHEI" publică o interesan
tă convorbire pe teme de ac
tualitate fotbalistică cu Bans 
Bangerter, secretar general al 
U.E.F.A. Redăm cîteva din pă
rerile sale cu privire la in
fluența exercitată de turneul 
mexican asupra fotbalului eu
ropean și a orientării jocului 

‘echipelor de club și naționale 
de pe bătrînul continent.

„Sînt un adept al jocului 
pozitiv, adică al fotbalului a- 
gresiv, dinamic, spectacular, a- 
tribute care s-au făcut din plin 
remarcate în etapele finale ale 
campionatului mondial din Me
xic — spune Bangerter. Nu 
întîmplător eficacitatea atacu
rilor a depășit tot ce se ob
ținuse anterior în Anglia și în 
Chile. Fotbalul este interesant 
numai atunci cînd înaintașii 
marchează goluri. O echipă 
tehnică va fi mereu activă, a- 
gresivă, jucînd la cîștig.

Chiar și adepții tacticilor 
defensive, italienii de pildă, au 
fost siliți să joace în stilul ne
obișnuit pentru ei al ofensivei 
permanente și au obținut suc-

,,FOTBALUL
cese îp, fața Mexicului și 
R.F.G. Poate că această orien
tare va da noade în metodele 
de lucru ale antrenorilor din 
peninsulă.

Cred că, în momentul de 
față, fotbalul european și cel 
sud-american încep să se a- 
propie în multe privințe, deși 
eu toate asimilările, majorita
tea țărilor cu tradiție își păs
trează caracteristicile de stil. 
Astfel, englezii mai sînt încă 
stingheriți de conformismul 
sistemelor de joc. In schimb 
sud-americanii și în special 
brazilienii, deși au la bază un 
anumit sistem de joc, acțio
nează mai degajat, acordînd 
improvizației un rol mai larg

Diferența de stil între cele

Numele vechi predomină

POZITIV44
două școlj există, dar ea nu 
mai este atit de evidentă ca 
înainte. A căuta un sistem de 
joc a rămas încă o preocu
pare. Cea ntai bună variantă 
e, totuși, necunoscută. Preo
cuparea noastră de căpetenie 
rămine, insă, fotbalul pozitiv, 
a cărui vitalitate, a triumfat 
în Mexic. Ca un corolar se 
ivește necesitatea luptei prin 
toate mijloacele împotriva fot
balului negativ.

Credem cu tărie că, în scurtă 
vreme, echipele de club și 
selecționatele naționale își vor 
însuși lecția mexicană și, de
pășind bariera preocupării e- 
xagerate pentru apărare, vor 
realiza un fotbal modern, ac
tiv si frumos".

in atletismul american

4GOMBAT4
PARIS

Cotidianul francez „COM
BAT" consacră un amplu co
mentariu noului sezon atletic 
din S.U.A. inaugurat recent.

„Cu întrecerile de ștafete, 
disputate la Houston (Texas), 
a debutat marele sezon de a- 
tletism în aer liber din S.U.A 
care, la un an înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Miinchen, 
va .permite americanilor să-și 
recenzeze forțele și, înainte de 

toate, să se compare cu eu-

TESTUL POPULARITĂȚII

Re vi sa engleză
..PLAYING F ELDS’* 
prezintă rezultatele 
unei interesante an
chete făcută în co
laborare cu Biroul 
de prospectare în 
domeniu] sportului. 
Milioane de englezi 
au răspuns la ur 
mătoarele patru în
trebări : „Ce sport 
practicat! „La ce 
competiții m e r- 
g e ț i?**, „Ce trans
misii sportive ur
măriți la televizor?** 
si „în ce ordine ci
tiți. în ziare, cro
nicile sportive?**.

„Interesul pentru 
sport, scrie revista, 
a crescut, atit prin
tre practicanții săi. 
cit și printre spec
tatori. Au cîștigat 
în popularitate îno
tul, golful, patinajul 
și yachtingul. Pentru 
sport în rîndul ti

neretului s-a făcut 
Insă, în 1970, prea 
puțin**.

Cel mal popular 
sport practicat In- 
Anglia este înot’ți. 
Urmează „Ten pin 
bowlingul4* (un gen 
de popice), pescui
tul sportiv, fotbalul, 
tenisul, golful, eă- 
lăria. Atletismul n- 
cupă abia locul 12, 
iar boxul nu figu
rează printre pri
mele 20 (!). Cu to
tul altul este clasa
mentul după numă
rul de plătitori la 
manifestările spor
tive. Primul loc îl 
deține fotbalul. Ur
mează cursele de 
cai. luptele (!), eri- 
cketul. rugbyul, 
cursele de automo
bile. Boxul se află 
pe locul 8, iar at
letismul pe 15 !

Clasamentul spor

turilor. după numă
rul celor care pre
feră să urmărească 
competițiile la tele
vizor, are în frunte 
tot fotbalul. Pe lo
cul doi se situează 
concursurile hipice. 
Urmează rugbyul. 
atletismul. patina
jul.1 luptele și nata-, 
ția. După. răspun
surile la întrebarea 
..în ce ordine citiți, 
in ziare, cronicile 
sportive**, premiul de 
popularitate îl de
ține fotbalul. Pe 
locurile următoare 
se înșiră boxul, at
letismul, crlcketul. 
cursele de cai, con
cursurile hipice etc. 
'„Așadar, conchide 
revista,. „PLAYING 
FIELDS**, englezul 
anului 1970 a prefe
rat fotbalul la tele
vizor șl In paginile 
ziarelor, iar pentru 
o gală de lupte a 
plătit cu mai multă 
ușurință decît pen
tru una de box. în 
același timp, nata- 
ția a devenit spor
tul nr. 1 în lupta 
cu sedentarismul**

ropenii ce le amenință tot mai 
mult supremația.

O primă remarcă se impu
ne, la deschiderea sezonului ; 
talentele noi au fost foarte 
rare în cursul celor doi ani 
post-olimpici și nu există nici 
o îndoială că tot cei vechi, cei 
de Ia Winnipeg și Mexico, vor 
domina încă multe probe. Nu
meroși atleți care au abando
nat activitatea corn petițională 
după J.O. din 1968 își fac, de 
altfel, reapariția pe scena na
țională. Printre aceștia se a- 
flă Jim Ryun, George Young, 
Bob Beamon, Ralph Boston, 
Dick Fosbury și Al Oerter 
Ultimul este decis să-și încer
ce șansa de a cuceri un al 
cincilea titlu olimpic la disc, 
la vîrsta de 36 de ani.

Absența unor rivali tineri 
la nivelul lor este, în ansam
blu, motivul care a determi
nat vechile vedete să încerce 
a-și relua locul pe care l-au 
ocupat în urmă cu trei ani 
Pe de altă parte, însă, sînt 
destui cei care, după Mexico, 
au continuat să se mențină în 
sînul elitei, ca Charlie Gree
ne și Mel Pender la sprint, 
Lee Evans la 400 m. Willie 
Davenport la 110 m garduri, 
Bob Seăgreen la prăjină, Jay 
Silvester la disc și înainte de 
toate Randy Matson la arun
carea greutății care, în pre
zent. este singurul ce-ar pu
tea să se impună cu siguranță 
pe plan mondial.

N-au lipsit, totuși, nici re
velațiile unor talente noi. Așa 
sînt Ken Svenson la demi- 
fond, Frank Shorter pe dis
tanțe lungi, Tom Hill la gar
duri, ’ Mark Murro și Bill 
Skinner- la suliță, Al. Feuer
bach la greutate. Pat Matz- 
dorf la înălțime. în timp ce 
alții, remarcați încă înaintea 
ultimelor J.O. s-au confirmat 
ca mar; valori cum sînt Way
ne Collet (400 m), Ralph Mann 
(400 m garduri), Tom Von Ru- 
den și Marty Liquori la se- 
mifond".

Poate niciodată, în istoria sa 
seculară, tenisul n-a cunoscut 
o asemenea „explozie” de acti
vitate și succes, un debut de 
sezon atit 
mente. Să ...
în aceeași săptămină de aprilie 
aveau loc 
turnee internaționale, pe 
continente. La Monte Carlo se 
întreceau tenismeni din elita 
europeană, Ia Charlotte (Caro
lina de Nord) așii americani ai 
rachetei încheiau circuitul de 
turnee inițiat pe coasta Mării 
Caraibilor, în timp ce la Jo
hannesburg (Africa de Sud), ve
detele „profi" își disputau ceea 
ce se numește printre cunoscă
tori — campionatul mondial pe 
asfalt. Numele învingătorilor 
sînt cunoscute desigur : llie 
Năstase — Arthur Ashe — Ken 
Rosewall. Sînt și cele trei nume 
care se impun cu autoritate, în 
acest început de an tenisistic. 
Năstase, performer necontestat 
al sezonului „indoor" nu poate 
fi rivalizat decît de Ashe, ale 
cărui debuturi ca profesionist 
sînt remarcabile, precum și de 
veteranul Rosewall, care ține 
cu orice preț să-1 devanseze pe 
Rod Laver, supercampionul ra
chetei. aflat 
espectativă.

Ne aflăm 
unui capitol 
tă extrem de bogată activitate.

au fost împărțite în 
serii, astfel : A : Sofia, 
cova, București, Ankara : 
Roma, Berlin, Havana, Var
șovia. în prima zi, selecțio
nata Bucureștiului va întîlni 
formația Moscovei. Sa 
juca sistem turneu, iar 
sfîrșit, echipele clasate

• primele două locuri în
care serie vor alcătui o gru
pă pentru locurile 1 
cealaltă una pentru 
5—8.

în cele 10 ediții
acum, reprezentativa

Clasamentul Marelui Premiu-FILT
1. NĂSTASE (România) 39 puncte; 2. Taylor 

(Anglia) 26 p; 3. Ashe (S.U.A.) 20 p; 4. Barthes 
(Franța) 19 p; 5. ȚIRIAC (rtomânia) 15 p; 6—7. 
OkKer (Olanda) și Smith (S.lî.A.) 12 p; 8. Kodes 
(Cehoslovacia) 9 p: 9—12. Rodhe, PhilBps Moore 
(ambii Australia), Kichey (S.U.A.) și Proisy (Fran
ța) 6 p; 13—20, Franulovici, iovanovici (ambii Iu
goslavia), Goven, Jauffret (ambii Franța). Riessen 
(S.U.A.), Pasarell (Porto Rlco),< 
și Cox (Anglia) 4 p.

Crealy (Australia)

Se încheie întrecerile pe Riviera 
franceză și cea italiană, ameri
canii iși restring, invitațiile 
după ultimul lor mare turneu, 
cel de la Houston, făcind un 
„relache” pină la toamnă la 
Forest Hills, în fine, la Antipozi, 
iarna australiană pune capăt 
unui sezon care, în paranteză 
fie spus, a fost parcă lipsit de 
anvergura

Este și momentul de a face 
un scurt bilanț, primul_după 
starturile ... ..
cele mai elocvente ne sînt fur
nizate de clasamentul Marelui 
Premiu, organizat de federația 
internațională de tenis (FILT). 
El s-a îmbogățit acum cu nu
mele tenismenilor care iau evo
luat la Charlotte, unul din cele 
36 de turnee, cit va cuprinde 
pină la sfirșitul anului acest 
circuit-maraton.

llie Năstase își 
menține cu brio 
poziția de fruntaș 
al tenisului euro
pean, In acest în
ceput de sezon in 
aer liber, condu- 
cînd în clasamen
tul Marelui Pre
miu.

a cucerit trofeul de 
ori, cea a Budapestei de 
ori și cele ale orașelor 
Varșovia și Paris cîte o 
Baschetbaliștii bulgari
pregătit intens sub îndruma
rea cunoscutului antrenor D. 
Mitev și a adjuncților a- 
cestuia, N. Neicev și Gh. 
Panov.. In cursul săptămînii, 
Bulgaria a jucat de două ori 
cu naționala Cehoslovaciei, 
de care a dispus cu 96—81 
și 76—74.

.După trei turnee, 
dtfc.e cu destulă autoritate repre
zentantul țării noastre, maestrul 
emerit al sportului llie Năstase, 
învingător la Nisa și Monte 
Carlo. Foate bine plasat este și 
al doilea jucător român, maes
trul emerit al sportului Ion Ti
riac, ocupant al locului 5. Fi
rește, acest clasament poate su
feri modificări radicale, chiar 
Ia finele acestei săptămîni, cind 
se vor adăuga rezultatele de la 
Catania și Houston, turnee în 
care nu evoluează tenismenii 
noștri. Ei au preferat să ia un 
moment de pauză, binevenită 
de altfel, răspunzind invitației 
unor cluburi din Spania, pentru 
jocuri semi-oficiale. Dar avan
sul Iui Năstase poate fi sufi
cient pentru a-1 menține in 
fruntea clasamentului FILT, 
chiar după cele două teste. în 
care el a fost absent.

Ce va urma ? în primul rînd, 
o reîntilnire cu tenisul oferită 
bucurestenilor de primul meci 
din ediția a 60-a a ..Cupei Da
vis". susținut de echipa țării 
noastre. La finele săptăminii 
viitoare, pe terenurile Progresul, 
se dispută întîlnirea România — 
Olanda, contînd pentru grupa B 
a zonei europene. Dar despre 
aceasta vom reveni în timp util.

După o săpt.ămînă oferită în
trecerilor pe echipe, așii rache
tei reintră în turneele individua
le, care — începînd cu luna mai 
— abordează marile citadele. 
Roma, cu vestitele sale terenuri 
de la Foro Italico. cheamă la 
întîlnire celebritățile sportului 
alb. intr-un nou mare ..open", 
la care și-au anunțat participa
rea nume sonore ca Laver, 
Newcombe. Rosewall. Ca apoi 
Bruxelles. Hamburg si. bine
înțeles, Parisul, cu tradiționalul 
său turneu de la Roland Garros, 
să întregească sezonul „zgurii 
roșii".

într-o înșiruire non-stop. tur
neele vor alterna cu etapele 
„Cupei Davis”, pină la finele 
anului, cînd va trebui să cu
noaștem pe cîștigătorii Marelui 
Premiu, ai Salatierei de argint, 
ca și pe cel al titlului de prim 
campion mondial profesionist. 
Un an de „mare tenis”, cu mul
tiple puncte de atracție.

Deși fără vechi state de ser
viciu, slalomul nautic cu
noaște un interes sporit în 
rîndul iubitorilor de sport 
din U.R.S.S. Acest cuplu de 
slalomiști, pe apele repezi ale 
riului Amata (R.S.S. Letonă), 
Se pregătește pentru probele 
de selecție premergătoare 
campionatelor mondiale, pro
gramate in acest an la 

Meranr
Folo : TASS

Sportivi din R.P. Chineză 
evoluează în Japonia

TOKIO 23 (Agerpres). — O 
selecționată de tenis de masă 
din R.P. Chineză a sosit joi la 
Tokio, venind din Insula Hok
kaido, unde a susținut mai 
multe întîlniri cu sportivii ja
ponezi din orașul Sapporo. E- 
chipa chineză a vizitat, de a- 
semenea, orașele Osaka, Ky
oto și Fukuoka.

Sportivii din R.P. Chineză 
vor juca în capitala Japoniei 
cu selecționate ale orașelor 
Tokio și Yokohama.

J. Havelange candidează 
la președinția F. I. F. A.
RIO DE JANEIRO, 23 (A- 

gerpres). — Președintele Con
federației braziliene a sportu
rilor. Joao Havelange a con
firmat intenția sa de a can
dida la președinția Federa
ției internaționale de fotbal, 
joao Havelange a decla
rat că se bazează pe sprijinul 
federațiilor din țările Americii 
Latine, Asia, Africa și a unor 
țări europene.

In cadrul conferinței de

presă ținute la Rio de Janeiro, 
J. Havelange a prezentat și 
planul de organizare a marelui 
turneu internațional de fotbal 
ce va avea loc anul viitor în 
Brazilia cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la proclama
rea independenței țării. La a- 
cest turneu, care va purta de
numirea „Cupa Independen- 
ței“, vor fi invitate 20 de e- 
chipe.

RASIȘTII SUD-AFRICANI 
ADOPTĂ POLITII NOI?

JOHANNESBURG, 23 (A- 
gerpres). — După cum trans
mite corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, Republica 
Sud-Africană intenționează 
să revizuiască poziția sa în 
arena sportivă internaționa
lă, permițînd organizarea de 
concursuri de tenis, atletism 
și natație, la care să poată

participa sportivi de peste 
hotare indiferent de rasa a- 
cestora.

In același timp însă, pri
mul ministru Vorster a de
clarat că la competițiile spor
tive interne nu va fi admisă 
participarea sportivilor albi și 
de culoare, în cadrul acelo
rași concursuri.

Turneul de șah de Ia Zagreb 
a continuat cu partidele din run
da a 10-a. Paoli l-a învins pe 
Kovacevici. Maestrul român Theo
dor Ghițescu a remizat cu Gliks- 
mann, rezultat consemnat și în 
partidele Bogoff — Siaperas și 
Minici — Tukmanov. Clasament :
1. Marangunici (Iugoslavia) cu 
7 p ; 2—3. Marovici și Minici (am
bii Iugoslavia) cu cîte 6V2 p ; 4—6. 
Ghițescu (România), Tukmanov 
(URSS), Rogoff (SUA) — 5Vî p 
etc.

0
Concursul Internațional de pen
tatlon modern, desfășurat la Ere
van, s-a încheiat cu victoria echi
pei URSS — 15170 p, urmată da 
RSFS Rusă — 14 503 p, RSS Ar
meană — 14 372 p. Echipa Româ
niei s-a clasat pe locul 13, pu 
12 382 p. La individual, pe pri
mul loc s-a situat Vladimir 
Kriajev cu 5145 p. Dintre concu- 
rehții români, cel mai bun punc
taj (4 309) l-a realizat Marian Cos
mes cu.

R
In optimile de finală, al® probei 
de simplu masculin din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Catania, francezul J. Rouyer 
l-a eliminat cu 6—4, 7—5 pe ceho
slovacul VI. Zednik, cehoslovacul 
Fr. Pala l-a învins cu 6—2, 6—4 
pe italianul P. Toci, iar france
zul Fr. Jauffret a dispus cu 7 -5, 
6—3 de chilianul Pinto Bravo. Alte 
rezultate : Kodes — Dl Domenfco
6— 2, 6—2 ; Panatta — Dominguez
7— 5, 2—6, 7—5 ; Goven — Hrebec 
6—3, 6—4. In sferturile de finală 
ale probei de dublu bărbați, pe
rechea cehoslovacă Kodes — Ku- 
kal a întrecut cu 6—2, 6—3 cu
plul Marcy (România) — Hrebec 
(Cehoslovacia).

w ,
Desfășurat pe circuitul de la An- 
coma, „Marele premiu al Italiei^ 
la motocros (probă contînd pen
tru campionatul mondial), a fost 
cîștigat de sportivul belgian Roger 
de Coster (,,Suzukl“). L-au urmat 
în clasament Adolf Weiler (RFG), 
Jiri Stodulka (Cehoslovacia) — 
14 puncte etc.

Cel de-a] 22-lea campionat feminin 
unional de baschet a revenit echi
pei TTT Riga, care cucerește titlul 
pentru a 13-a oară. Baschetbalis
tele de la TTT Riga, echipă ce de
ține și „Cupa campionilor euro
peni **, teu cîștigat 20 de meciuri 
din 22 de partide susținute.

■
Tradiționala cursă ciclistă „Săgea
ta valonă** a fost cîștigată de 
belgianul Roger de Vlaeminck 
(214 km în 5h 55:00). în același 
timp a sosit Verbeeck. Italianul 
Gianni Motta, unul din favoriții 
probei, a ocupat locul 10 la 11:55. 
Eddy Merckx nu s-a prezentat la 
startul acestei curse

■
Orașul cehoslovac Luhakovice va 
găzdui, între 10 ,și 30 mai, un 
mare turneu masculin de șah. la 
care au fost Invitați mari maeștri 
și maeștri din șapte țări, printre 
care și România, reprezentată de 
maestrul Mititelu.

■
Echipa ȚSKA Moscova a cucerit 
pentru a 13-a oară titlul de cam
pioană unională la volei masculin. 
Opt componențl ai echipei ȚSKA, 
printre care Sibiriakov, Starunțki, 
Zaiko și Domanin, au fost selec
ționați în lotul reprezentativ, care 
va întreprinde luna viitoare un 
turneu în Japonia.

B
Proba masculină de slalom special 
din cadrul concursului de schi de 
la Tignes a fost cîștigată de fran
cezul Patrick Russel, în 103.07 ;
2. Manfred Jakober (Elveția) 

106,27 ; 3. Rolando Thoeni (Italia) 
— 106,35. în proba feminină, vic
toria a revenit austriecei Julia 
Sțettel cu 88,0, urmată de Ita
lianca Maria Roberta Schranz — 
91,10.

B
La Soelvesborg (Suedia) s-a dis
putat întîlnirea de tenis de masă 
dintre selecționatele URSS și Sue
diei. Sportivii sovietici au termi
nat învingători cu 4—3, cel mai 
disputat meci fiind acela în care 
campionul mondial SteJian 
Bengtsson l-a întrecut cu 2—1 
(21—8, 17—21, 21—7) pe G. Strel
nikov.

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri*
TURNEUL ECHIPELOR POLONEZE DE VOLEI

Sala Constructorul a găzduit 
partidele internaționale-amicale de 
volei dintre echipele Școala sp. 1 
(fete șl băieți) și formațiile oo- 
loneze L.K.S, (fete) și Spolem 
(băieți) din Lodz. în primul meci, 
dintre Școala sportivă nr. 1 și 
Spolem, bucureștenii, cu Tudose 
și Gh. Constantin în formă au 
învins cu 3—1 (13, 12, —8, 7). După 
două seturi echilibrate, cîștigate 
de gazde, polonezii reduc din 
handicap, dar pierd al IV-lea 
set și, odată cu el, partida.

Proaspetele campioane naționale 
școlare și de jujiioare au intrat 
crispate în teren și au cedat pri
mul set. Revenindu-și, elevele 
antrenorului Alexandru Chiriță

cîștigă pe următoarele trei în 
mai puțin de 30 de minute ! Scor 
final: Șc. sp. 1 — L.K.S. Lodz 
3—1 (—10, 5, 6, 0). Aseară tîrziu 
s-au încheiat ultimele partide 
susținute de oaspeți în Capitală:

Spolem — Viitorul 2—3 (8, —3, 
7, —6, —6. șl L.K.S. — Construc
torul (div. B) 1—3 (—7, 11, —8, 
-13).

Pavel PEANA

23 (prin telefon, de la corespon
dentul nostru Gh. GRUNZU). Pes
te 2 000 de spectatori au asistat 
la întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipa locală Tro- 
tușul și selecționata Algeriei. La 
capătul unei partide frumoase, 
de mare luptă, victoria a reve
nit oaspeților cu 14—13 (8—8).

(v.r. 136,0 kg), la aruncat 172,5 
kg (v.r. 170 kg) și a totalizat 447,5 
kg (v.r. 445 kg).

TROTUSUL — SELECȚIO
NATA ALGERIEI 13—14, 

LA HANDBAL
ORAȘ GH. GHEORGHIU-DEJ,

BAZANOWSKI A DOBO- 
RÎT TREI RECORDURI 

MONDIALE LA HALTERE
Teri, într-un concurs organizat 

la Varșovia, cunoscutul halterofil 
polonez Waldemar Bazanowski a 
doborît trei recorduri mondiale. 
La „smuls** a ridicat 137,5 kg

VA FI ELIMINATA 
AUSTRALIA 

DIN „CUPA DAVIS"?
După prima zi a întîlnirli de 

tenis din cadrul „Cupei Davis** 
(zona asiatică) dintre Japonia 
și Australia, care se desfășoară 
la Tokio, gazdele conduc cu 2—0 ! 
Kelshl l-a învins pe J. Cooper 
cu 6—4, 6—4, 2—6, 1—6. 6—3, iar 
Sakal pe Dibley cu 5—7, 8—6,
6—3, 6—2.
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