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Wsl
număr, a-
1945, zia-

...în primul său 
părut la 19 martie 
rul nostru iniția „O mare an
chetă în lumea oamenilor po
litici, liberi profesioniști și 
a conducătorilor sportivi de 
la noi“, cu tema : „Sportul în 
societatea de mîine".

Pe prima pagină a ziaru
lui, a fost publicat răspun
sul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, pe atunci se
cretar al Comitetului Central 
al U.T.C. După mai bine de 
un sfert de secol, aprecierile 
tovarășului 
CEAUȘESCU îșl 

viabilitate, 
caracteristicile mo
de trecere spre or- 
mișcării sportive de

NICOLAE 
păstrează 

sinteti-întreaga 
zînd atît 
mentului 
ganizarea 
tip nou, cit și căile pe care 
trebuie să le urmeze aceas
ta. Iată de ce, ne permitem să 
reproducem cîteva din răs
punsurile date cu acel pri
lej, evocînd astfel una din
tre cele mai importante pa
gini din istoria sportului nos
tru.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta — prin
tre altele — că „în rîndurile 
tineretului au avut un deo
sebit ecou sforțările făcute

de Organizația Sportului 
Popular pentru a înlesni în
tregului tineret participarea la 
sport", menționînd că pînă a- 
tunci „sportul a fost un lux 
de care masele largi ale ti
neretului nu s-au putut bu
cura".’

înființată din inițiativa par
tidului, la numai trei săptă- 
mîni după eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, „ORGA
NIZAȚIA 
POPULAR" 
tivitatea la 
1944, punînd 
lie a mișcării sportive cu a- 
devărat democratice din țara 
noastră. Este semnificativ 
faptul că O.S.P. și-a început 
activitatea înainte chiar ca 
O.S.R., organizația sportivă 
înființată în timpul dictatu
rii militaro-fasciste, să fie o- 
ficial desființată ; acest lu
cru s-a întîmplat abia la 7 
noiembrie 1944, cînd a fost 
reînființată Uniunea Federa
țiilor de Sport din România, 
U.F.S.R. Acest fapt dovedeș
te, o dată în plus, preocupa
rea permanentă a partidului 
pentru făurirea sportului de 
tip nou.

încă de la începutul acti-

SPORTULUI 
și-a început ac- 

15 septembrie 
piatra de teme-

vității sale, O.S.P. a reușit 
să atragă spre practicarea 
sportului un mare număr de 
tineri muncitori și școlari, de 
care — așa cum sublinia tov. 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
„pînă acum nu s-a ocupat ni
meni in mod serios".

Pe această linie, trebuie re
amintit succesul înregistrat 
de crosul popular organizat 
de O.S.P. în primăvara anu
lui 1945, rezultatele remarca
bile obținute de acțiunile ini
țiate de „resortul sportului 
școlar" din cadrul O.S.P., ma
nifestațiile cu caracter spor-

Dorin ȘTEFLEA

(Continuare în nan. a 3-a)

A SOSIT ECHIPA OLANDEI
PENTRU MECIUL DE CUPA DAVIS

Ieri după-amiază a sosit in 
Capitală echipa de tenis a O- 
landei, care va susține — în 
zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai 
— întîlnirea cu reprezentativa 
României, în cadrul primului 
tur al „Cupei Davis'* (zona eu
ropeană). Oaspeții au deplasat 
următorii jucători : F. Hemmcs,

J. Hordjik, L. Sanders și F. 
Schmitz. Căpitanul nejucător 
al echipei este A. C. Lysen.

Aseară tirziu erau așteptați 
și jucătorii noștri fruntași, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, venind 
de la Barcelona pe calea ae
rului.
Citiți comentarii în pag. a 4-a'

AZI, LA CLUJ

Cele mai bune aruncătoare 
de disc din lume

63,66 Illgcn (R.D.G.)
— 30 ani 1970

62,51 Danilova (U.R.S.S.)
— 32 ani 1970

61,80 Melnik (U.R.S.S.)
— 26 ani 1970

61,46 Spielberg (R.D.G.)
— 30 ani 1970

61,32 Muraviova (U.R.S.S.)
— 31 ani 1970

61,26 Hinzman (R.D.G.)
— 24 ani 1970

60,70 Solonțova (U.R.S.S.)
— 33 ani 1970

60,04 MENIS (ROMANIA)
— 23 ani 1971

60,00 Kleiber (Ungaria)
— 32 ani 1970

Argentinade

lumii 9 Marion Beckera

la

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

prima sa cursă 
a obținut 47,1 s

O 
pentru 
Tudor

sulifă
calitate. în 
după păre- 

cel mai tipic 
furnizează

63,96 Westermann (R.F.G.)
—' 27 ani 1969

..

de prim avară
9

bună valoare •

a noua discobolă

ei au 
acest 

rezul- 
atente 

pregătire,

într-un sezon încărcat de 
responsabilitățile participării 
la numeroase competiții de 
amploare, interne și interna
ționale, de faptul că prece
de marea întrecere a Jocu
rilor Olimpice de la Miin- 
chen, atleții noștri fruntași 
s-au străduit să pășească cu 
dreptul in bătălia pentru ob
ținerea unui plus valoric al 
performanțelor lor. Și, după 
prima etapă a diviziei, se 
poate afirma că, intr-adevăr, 
cei mai mulți dintre 
izbutit să marcheze 
plus de care vorbeam, 
tat firesc al unei mai 
preocupări pentru
al unei exigențe sporite in 
activitatea cotidiană.

Acum, cînd scriem aceste 
rinduri, avem in față un 
maldăr de foi de concurs, 
de note telefonice cu relată
rile corespondenților noștri 
și mai multe însemnări le
gate de cifrele consemnate 
cu ani în urmă la primele 
starturi in aer liber ale atlc- 
ților români. Aproape fără 
excepție, performanțele înre
gistrate Ia sfirșitul săptămî- 
nii trecute sint superioare, 
mai ales în ansamblul lor, 
celor din anii trecuți, multe 
dintre ele situîndu-se în ime
diata apropiere a celor cu 
care atleții fruntași au în
cheiat șiragul de concursuri 
ale sezonului 19’iO.

Din acest punct de vedere, 
deci, o creștere impresionan
tă, fapt care, în mod firesc, 
lasă să se întrevadă alte și

spre 60 m
altf salturi de 
această privință, 
rea noastră, 
exemplu ni-1 furnizează a- 
lergătorii pe 400 metri. 
Chiar dacă astăzi, în lume, 
fără rezultate sub 46,0 se
cunde nu mai pot fi obți
nute cine știe ce succese deo
sebite, ba clijai* la marile 
concursuri cu 46,0 s un atlet 
n-are totdeauna șansă să a- 
jung'ă în finală, vom con
semna totuși, ca semnificati
vă seria de cifre, înregistrată 
de mai mulți alergători 
mențiune specială 
campionul probei,

I’uiu care în 
din acest an
— la 0,6 s de recordul ță
rii (să ne amintim că din 
1958 și pînă în august 1970 
acest record era de 47,5 s !) 
și care, în mod normal, va 
putea progresa măcar o se
cundă în săptămînile ce vin. 
La ora actuală, bilanțul 1971 
al acestei curse este urmă
torul : 1. Tudor Puiu (Rapid) 
47,1, 2. Gh. Dulgheru (D)

Săritura Corneliei Popescu la 1,82 m
Foto : Dragoș NEAGU

Miercurea Ciuc găzduiește a V-a ediție
a „internaționalelor' de patinaj artistic

După întreruperea fortuită de. 
acum un an, seria concursurilor 
internaționale de patinaj artis
tic, rezervate seniorilor, se reia 
la acest sfirșit de sezon cu o 
veritabilă ..premieră" pe țară. 
Prin calitatea participanților, 
ca și prin faptul că întrecerile 
au loc sub cupola noului pati
noar acoperit din Miercurea 
Ciuc, această a V-a ediție ia 
proporțiile unui eveniment de
osebit.

Se prezintă la start concu
renți din cinci țări : Cehoslo
vacia, Polonia. Ungaria, URSS 
și România. Printre aceștia, nu
me cunoscute, de patinatori cu 
bogat palmares. Așa este so
vieticul Serghei Volkov, clasat 
pe locul șase la ultimele cam-

(după ce fu- 
figurile obli-

pionatc europene 
sese al 3-lea la 
gatorii) sau cehoslovacul Zde- 
nek Pazdirek, un demn rival 
al celebrului său compatriot, 
Ondrej Nepela. La fete, a doua 
patinatoare sovietică, Marina 
Titova, ca și tînăra campioană 
maghiară Vera Varga, succesoa
rea Zsuzsei Almassy, vor fi 
adversare redutabile pentru lo
tul sportivelor noastre.

Prezente remarcabile vor fi 
și în rîndul celor ce însoțesc

pc concurenți. Să cităm doar 
pe dr. E. Tertak (Ungaria), 
membru in consiliul Federației 
internaționale de patinaj, sau 
pe ing. O Urban, președintele 
federației cehe de specialitate.

Marti după amiază are loc 
ședința tehnică și tragerea la 
sorti a ordinei de start. Pri
mele note din tolba arbitrilor 
vor fi văzute miercuri, Ia pro
bele obligatorii, pentru ca joi să 
fie programate întrecerile din 
cadrul figurilor libere. (Rd. V.)

pentru calificarea la mondialele de handbal
CLUJ, 26 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Orele care 
le mai despart pe handbalis
tele noastre de cel mai impor
tant examen al lor din ultimii 
ani sînt tot mai puține. Și 
acest lucru se simte imediat. 
Le-am urmărit azi, închein- 
du-și preparativele în vederea 
partidei retur pentru califi
carea în turneul final a) C.M. 
— în care vor întîlni reduta
bila selecționată a Uniunii So
vietice — și am simțit în tot 
ce făceau febrilitatea și emo
țiile dinaintea unui joc deci
siv, pe care reprezentativa 
țării noastre îl începe, practic, 
de la 0—3, deoarece în prima 
partidă (20 aprilie la Tbilisi) 
formația sovietică a cîștigat 
cu 14—11 (8—7).

Problema care se află acum 
în centrul discuțiilor aci, în 
acest oraș definitiv cucerit 
de handbal, este dacă jucă
toarele noastre vor putea re
face handicapul. Mai simplu, 
toată lumea se întreabă : ce 
înseamnă trei goluri în rapor
tul de forțe dintre cele două 
echipe? Mult sau puțin? Răs
punsul nu poate fi dat prin 
raportare la felul în care echi
pa română a jucat la Tbilisi, 
la modul excelent în care s-a 
apărat, la vigoarea cu care 
și-n disputat șansa. Prin a- 
ceastă prismă, un asemenea

liandicap nu ni se pare deloc 
decisiv. Nu-i mai puțin ade
vărat că acum, în meciul re
tur, discuția trebuie purtată, 
am zice, în... sens invers. Adi
că nimeni nu se îndoiește că 
aportul apărării la un meci pe 
teren propriu nu mai apare 
așa de important. Ceea ce con
tează enorm în astfel de me
ciuri și ceea ce va decide, 
fără îndoială, și în partida de 
marți după-amiază de la Cluj, 
este modul în care selecționa
ta română va fructifica ÎN 
ATAC avantajul de a evolua 
acasă. Or, așa cum precizam 
si în comentariu) pe marginea 
primei dispute, dacă handba
listele românce mai au acum 
emoții este tocmai datorită 
faptului că Ia Tbilisi ele au 
manifestat o inexplicabilă re
ținere în atac. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că în Sala 
Sporturilor din Cluj, în fața 
entuziastului public din acest 
oraș, handbalistele noastre se 
vor dovedi mai incisive.

Pentru aceasta se cere însă 
nu numai curaj sau îndrăz
neală în finalizări. Este nevoie 
— avem convingerea — și de 
calm, de luciditate, pentru a 
putea specula prompt inexac
titățile adversarului, care în 
primul meci nu s-a dovedit 
așa de sigur în organizarea 
sistemului defensiv. De altfel,

concludent pentru momentul 
pe care îl traversează în pre
zent selecționata Uniunii So
vietice este și faptul că antre
norii Lazăr Gurevici și Simeon 
Avanezov au făcut apel, în 
ultima clipă, la Bobrova ne
restabilită complet și la Tur- 
cina, care și-a întrerupt, in 
ultimele luni, pregătirile. Cu 
astfel de improvizații, forma-

Colin ANTONESCU

(Continuare in pao. a 2-a)

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ
ALE S. U. A ÎN ROMÂNIA

Mîine, e rîndul Cupei României
în sferturile de finală un meci pasionant
DIVIZIA A—DIVIZIA B

In cadrul turneului european 
pe care-1 vor efectua în iu- 
lie-august, reprezentativele de 
gimnastică ale Statelor Unite 
au răspuns favorabil invitației 
forului nostru de specialitate, 
urmind a vizita și țara noas
tră, pentru o perioadă de 7

zile (19—25 iulie). Cu acest 
prilej, vor avea loc și două 
întilniri între selecționatele 
(feminine și masculine) ale Ro
mâniei și S.U.A.. programate 
la Ploiești (sau București) și 
Timișoara.

Fără îndoială, preocupa
rea de căpătîi în vo
leiul nostru este, în a- 

ceastă perioadă, 
calificării echipelor 
le la cea 
competiție : 
de anul 
După cum 
știe, la J.O. nu
măr >1 participan
telor este mult 
mai restrîns decît 
la alte competiții 
voleibalistice (12 
echipe masculine 
și 8 feminine). în 
plus, criteriul va
loric este, în par
te, eludat prin 
dreptul de repre
zentare a fiecărui 
continent. De a- 
ceea, echipele eu
ropene, mai valo
roase decît cele
lalte, îndeosebi 
trebuie să dea între ele o 
amplă bătălie pentru fotoli
ile de la Milnchen. Cu sigu
ranță, vor rămîne în afara 
J.O. cîteva team-uri mult 
mai bune decît, să zicem, re
prezentativele Africii, Ame
ricii de Sud, Americii de 
Nord și Centrale. însă, pen
tru obținerea locurilor dis
ponibile, numărul pretenden-

obți nerea 
naționa- 

mai importantă 
turneul olimpic 

viitor.
se ■

Tînăra patinatoare maghiară Vera Varga, una dintre prezen
țele remarcabile la startul concursului internațional

La București, cele trei partide 
între două etape de cam- 

iubitorii 
din 
un 

divi
de 

tur 
ale 

for- 
vor

pionat, miercuri, 
fotbalului (mai ales cei 
București) vor asista la 
interesant dialog între 
ziile A și B. Un meci 
4__4. In cadrul primului 
al sferturilor de finală 
Cupei României, patru 
mâții din prima divizie 
primi asaltul a patru repre
zentante ale „eșalonului 
doi".

Dar, iată meciurile din sfer
turile de finală și arbitrii 
care le vor conduce :

STEAUA — CRIȘUL: 
Liga, la centru, ajutat de Gh. 
Ștefănescu și I. Țifra (toți din 
Galați).

DINAMO — PROGRESUL 
BRĂILA : O. Comșa, Al. Ene 
și N. Mogoroașe (Craiova).

METALUL BUC. 
MISOARA : C.

se dispută pe terenuri difer te
O. Anderco 

M. Biolan și 
din Tr.

- „U“ CLUJ • 
(Satu Mare), 
Drăgulici (ambii 
verin).

Așadar, patru 
tractive, în care

s.
Se-

a-

V.

—C.F.R. Țl-
......... ........... Ghiță, 
Moarcăș, G. Pop (Brașov).

POLITEHNICA TIMIȘOARA

Tr.

meciuri 
Capitala are 

trei reprezentante, iar Timi
șoara (parcă în semn de răz
bunare pentru insuccesele 
din campionat) are două.

Sorții au decis ca trei me
ciuri să aibă loc la București. 
Din păcate, formațiile din 
Capitală n-au ajuns la nici 
un acord în privința progra
mării unui cuplaj, astfel că 
partidele se vor juca la con
curență : STEAUA — CR1- 
ȘTJL, pe stadionul Republicii, 
DINAMO — PROGRESUL 
BRAlLA, pe stadionul Di
namo, METALUL — C.F.R. 
TIMIȘOARA, pe stadionul 
Metalul (Pantelimon). Toate 
meciurile vor începe la ora 
16,30.

COMENTARIUL NOSTRU PE MARGINEA ETAPEI DE FOTBAL

Atuul limpezimii tactice
A plasa întrecerea tot mai 

dîrză din campionatul pri
mei divizii între rigorile jo
cului ofensiv sau defensiv ni 
se pare a introduce printre 
datele reale o falsă dilemă, 
chiar dacă se apelează la fac-

ților a crescut acum, cînd 
s-a semnalat un veritabil a- 
salt dat eșalonului elitei de 
către echipele din plutonul 
secund și cînd ierarhiile, u- 
șor perturbate în trecut, sînt 
de-a dreptul răsturnate. Cea

mânia și U.R.S.S.) regresind 
3—5 locuri. La fete, situația, 
este aceeași (exceptînd pri
mele două locuri, ocupate de 
15 ani încoace de echipele 
U.R.S.S. și Japoniei, atît la 
mondiale cit și la J.O.). Fi-

O SINGURA ȘANSA

Dacă ne referim la echipa 
noastră feminină, ea nu mai 
are decît 
a obține 
și anume

REVENIREA VOLEIUEUI PE SCENA OLIMPICĂ

la băieți, mai bună dovadă în acest 
sens ne-a oferit-o turneul fi
nal al campionatului mondial 
masculin de anul trecut, în 
care nici o echipă nu și-a 
păstrat locul obținut în edi
ția precedentă, iar medalide 
au revenit formațiilor clasa
te, la Praga în 1966, pe po
zițiile 4, 7 și 5 (R.D.G,. Bul
garia și Japonia), fruntașele 
de atunci (Cehoslovacia, Ro-

nalistele constante, la edițiile 
la care au luat parte, for
mațiile Poloniei. R.D.G. și 
Braziliei, nici măcar n-au 
mai 
lată 
care 
care
’'stele reprezentativelor Ro
mâniei abordează marile 
competiții internaționale.

R.D.G.
nici măcar i 

ajuns în turneul final ! 
cîteva scurte precizări 
pot ilustra cadrul în 
voleibaliștii și voleiba-

o singură șansă de 
calificarea la J.O. 

cea oferită de 
campionatul eu- 

“ ropean din toam
nă. .Calificate sînt 
pînă acum for
mațiile U.R.S.S. 
și Japoniei (pri
mele două clasa
te la ediția mexi
cană a J. O), 
R.F.G. (țară or- 

I ganizatore), R.P.D.
Coreeană și Un
garia (prin mon
dialele din Bul
garia). încă două 
locuri vor fi ocu
pate de campioa
na Americii și 

" de o a doua e-
Asia. Prin urma-chipă din

re. mai rămîne un singur loc 
nentru care trebuie să lupte 
la europene mai multe for
mații valoroase : România,
Polonia, R.D.G., Cehoslovacia 
Bulgaria etc. In legătură cu 
actuala echipă a țării noas-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

tori suverani: publicul și cla
samentul. Singurele aspecte 
care merită a fi relevate și 
discutate, după părerea noastră 
sint adecvarea tactică a echi
pelor în raport cu condițiile 
concrete ale fiecărui meci, 
mijloacele pe care acestea le 
au la îndemînă și modul cum 
le folosesc în vederea atinge
rii scopului propus.

Iată, de pildă, echipa Fa
rul, ajunsă în acest retur din 
poziția VII a clasamentului 
pe locul IV, în vecinătatea 
liderului, prin acumularea a 
8 puncte din șase partide. 
Nu este lipsit de interes a- 
mănuntul că, dintre acestea, 
4 puncte au fost obținute în 

bucureștene 
Progresul, 
terminînd 
în Capi- 

mai mult 
dar care 
contestat, 

invocîn-

fața echipelor 
Dinamo, Steaua și 
cu ultimele Farul 
la egalitate chiar 
tală. Un bilanț 
decît satisfăcător, 
a fost pe alocuri 
sau chiar blamat, 
du-se arsenalul anti-jocului 
folosit de constănțeni în de
plasare. Se uită, de obicei, 
să se facă o disociere nece
sară : antrenorul Robert Cos- 
moc și-a structurat in a'cest 

sezon un nou compartiment 
defensiv, cu un portar debu
tant (Constantin) incapabil, 
deocamdată, să se detașeze 
de predecesori (singura in- 
frîngere din retur, 1—3 la 
Craiova, s-a datorat în spe-> 
cial portarului Ștefănescu), 
cu unele schimbări îndrăz-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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CROSUL TINERETULUI

RECORD OE PARTICIPA» IA t TAPIIE JUDEȚENE it
POLITEHNICA VIRTUALĂ CAMPIOANĂ, H &

DAR PERFORMERA DIVIZIEI A ESTE SĂNĂTATEA SATU MARE

Mai puțin de două săptămîni ne mai despart de faza finală 
a uneia dintre cele mai populare competiții de masă — Crosul 
Tinefetiilui. în zilele care au trecut s-au desfășurat, în majori
tatea județelor, etapele premergătoare finalei.

PLOIEȘTI. Patru sute de tineri 
veniți . din toate centrele jude
țului Prahova, cei mai buni din
tre cei peste 52 000 de partici- 
panți la etapele anterioare, s-au 
prezentat la startul fazei jude
țene desfășurată pe aleile din 
pădurea Păulești. Cîștigători : 
băieți (15—16 ani) : Adrian Voicu 
(Uzina mecanică Sinaia) ; 17—10 
ani Constantin Moise (Rafinorul 
Ploiești) : peste 10 ani Ștefan 
Nită (A.S.A.) ; fele, 15—16 ani 
Mihaela Dragomir (Liceul 6 Plo
iești) ; 17—19 ani Carmen Grin- 
deanu (Liceul 5 Ploiești) : peste 
19 ani Valeria Dlndărâu (Prahova 
Ploiești).

M. BEDROSIAN — coresp.

I 35
locali-
80 de 

s-au 
prezentat duminică la etapa ju
dețeană a Crosului Tineretului. 
Dlsputindu-se pe un traseu din 
centrul orașului, competiția s-a 
bucurat de asistenta unui număr 
mare de spectatori. Cîștigători: 
băieți 15—16 ani D. Cundurat (Lie. 
industrial Bacău) : 17—19 ani M. 
Ciocan (Lie. Comâneștl) : 
19 ani N. Tomozel (Asoc. 
Metalurgistul) ; fete 15—16 —
Nicoleta Crivăț (Lie. 2 Bacău) ; 
17—19 ani Viorica Isalc (Lie. Tg.

BACĂU. Reprezentanți! a 
de asociații sportive din 1 
tătile urbane și al celor 
asociații din mediul rural

peste 
sp. 
ani

Ocna) ; peste 19 ani Gloria So- 
danu (Știința Bacău).

Iile IANCU—coresp.
TIMIȘOARA. O convorbire te

lefonică cu prof. Mihai Purice, 
șeful sectorului sport, turism și 
pregătire militară de la Comite
tul județean Timiș al U.T.C., ne-a 
îngăduit să aflăm cîteva detail! 
de la etapa județeană a Crosu
lui Tineretului. Pe un traseu 
din jurul stadionului C.F.R. s-au 
întrecut, pentru ocuparea pri
melor locuri, peste 450 de tineri. 
Aceștia și-au căpătat J ‘ 
participare la etapa .
concurînd printre cei peste 42 000 
de băieți și fete care^ au »*"*' 
prezențl 
Cîștigători : ... ...
beriu SzUcs (Șc. gen. 7 Timisoa
ra) : 17—19 ani uorel Gruia (Lie. 
6 Timișoara) : peste 19 ani Dorel 
Mesaroș (Politehnica Timișoara); 
fete 15—16 ani Frica Pop (Șc. 
gen. comuna Uivar) ; 17—19 ani
Mariana Portase (Lie. Traian Vuia 
Făget) ; peste 19 ani paraschiva 
Mucsi (Lie. Gătaiaj.

FOCȘANI. Despre desfășurarea 
etapei județene o Crosului Ti
neretului ne-a relatat tov. C. 
Bucan. șef de secție la Comitetul 
județean U.T.C. Vrancea. între
cerile s-au desfășurat tn Cringul 
Petreștl și au fost prezențl 280

drept de 
județeană,

""l fost 
la etapele de masă, 

băieți 15—16 ani Ti-

de tineri. Cîștigători: băieți 15—ÎS 
ani Mihal Paratpan (Șc. profe
sională M.I.U.) ; 17—19 ani Cons
tantin Răuță (comuna Vidra) ; 
peste 19 ani Vasile Vlad (Odo- 
beștl) ; fete 15—16 ani Zenovla 
Mănăllă (Lie. progr. ed. fizică 
Focșani) ; 17—19 ani Doina Cos- 
.na (Șc. gen. 10 Foșcani) ; peste 
19 ani Maria Dochlpiu (coopera
toare. com. Mera).

CRAIOVA. Paul Petrescu, șe
ful sectorului sport de la Co
mitetul județean Dolj al U.T.C., 
ne-a relatat despre succesul de 
care s-a bucurat etapa județeană 
a crosului, desfășurată pe a- 
celasj traseu pe care, peste două 
săptămîni va avea loc etapa fi
nală. La întreceri au fost in
vitat! șl 8 sportivi bulgari. Cîș
tigători : băieți 15—16 ani Ma
rian Petcu (gr. școlar Electropu- 
tere) ; 17—19 ani ion Giurcă (E- 
lectroputere) : peste 19 ani Ma
rian Niculescu (T.A.P.p. Craiova): 
fete 15—16 ani Dumitra Popilescu 
(Lie. N. Bălcescu Cv.) : 17—19 ani 
Maria Ilorescu (Lie. N. Bălces
cu) : peste 19 ani Georgeta Pău
na (Lie. pedagogic Cv.).

a cam- 
de bas- 
încheiat,

STEAUA

SURPRIZE iN DIVIZIA SECUNDĂ

CAMPIOANĂ A CAPITALEI

pe 
de

Sala Olimpia din Timișoara 
a fost gazda întrecerilor de 
scrimă din cadrul etapei a Il-a 
a diviziei B. In fapt, un ve
ritabil maraton al mușcheta
rilor susținut de 24 de echipe, 
pentru întrecerea cărora or
ganizatorii au pus la dispo
ziție 9 planșe. A fost o etapă 
reușită, punctată ca de obicei 
de numeroase surprize.

Iată, acum, principalele re
zultate tehnice.

Floretă bărbați : Politehnica 
Timișoara — Petrolul Ploiești 
11—5, Politehnica Iași — Școa
la sportivă Oradea 9—7, Me
dicina Tg.
Cluj 15—1, Politehnica Iași — 
Politehnica

Floretă femei : Școala spor
tivă nr. 1 București — C.S.M. 
Cluj 
Satu 
10-6,
Medicina Tg. Mureș 9—7, Me
dicina Tg. Mureș — Crișul 
Oradea ■ 12

Mureș C.S.M.

Timișoara 10—6.

13—3, Școala sportivă 
Mare — C.S.M. Cluj
Viitorul București —

Spadă; I.E.F.S. — Politeh
nica Iași 10—6, Olimpia Satu 
Mare — Progresul București 
10—6. Politehnica Iași — Vic
toria Cărei 12—4.

Sabie : Olimpia Satu Mare — 
Școala sportivă Ploiești 12—4, 
Politehnica Iași — Progresul 
București 11—5, Petrolul Plo
iești — Politehnica Timișoara 
9—7.

CLASAMENTE. Floretă 
bărbați : 1. Politehnica Iași
8 p. (53 asalturi cîștigate); 
2. Politehnica Timișoara 8 p 
(51); 3. Petrolul Ploiești 6 p. 
Floretă femei : 1. Viitorul
Buc. 10 p; 2. Medicina Tg. 
Mureș 8 p; 3. Școala sportivă 
nr. 1 Buc. 6 p. Spadă : 1. O- 
limpia Satu Mare 10 p; 
2. I E.F.S. 8 p; 3. Clubul spor
tiv școlar București 6 p. Sa
bie : Olimpia Satu Mare 10 p; 
2. Viitorul Buc. 8 p; 3. Poli
tehnica Timișoara 4 p.

LA CONTRA TIMP
Duminică s-a desfășurat 

șoseaua Olteniței proba 
contratimp pe echipe, din ca
drul campionatului municipiu
lui București. S-au înregistrat 
următoarele rezultate. Seniori: 
80 km: 1. Steaua (Tudoran- 
Ene-Tănase-Gavrilă) 1 h 59:22, 
2. Dinamo II 2 h 02:50, 3. 
Olimpia 2h04:32 ; juniori 
mari: 40 km: 1. Șc. sp. nr. 3 
(Murineanu-Voican-Miu-Mușe- 
tescu) 59:36, 2. Șc. sp. nr. 1, 
59:56, 3. Steaua I 1 h 00:01; 
Juniori mici: 20 km: 1. Șc. 
sp. nr. 3 (Cimpoiern-Lăză- 
rescu-Popescu-FIorea) 31:15, 2. 
Șc. sp. nr. 1 31:56, 3. Steaua I 
32:32. Vremea nefavorabilă a 
împiedicat obținerea unor re
zultate mai bune.

A XXIII-a ediție 
pionatulul național 
chet feminin s-a 
rămînînd de disputat turneul 
final (7—9 mai), la ter
minarea căruia va fi cuno
scută ocupanta locului se
cund deținut actualmente 
de Rapid, dar la care candi
dează cu șanse egale I.E.F.S. 
în general, întrecerile au fost 
mai atractive decît în alți 
ani, mai cu seamă în turul 
al doilea (desfășurat sub for
mă de turnee), care a creat 
o reală emulație în rîndul 
competitoarelor și publicului. 
Multe meciuri au fost echi
librate, terminîndu-se la di
ferențe minime sau chiar 
după prelungiri, stîrnind 
astfel interesul spectatorilor 
pentru întrecerile diviziei A. 
Nivelul tehnic a lăsat, însă, 
și de astă dată de dorit, de
monstrînd că, din acest 
punct de vedere, baschetul 
nostru 
urma cerințelor internațio
nale.

Titlul va fi decernat, la 
sfjrșitul turneului final, pen
tru a noua oară Politehnicii 
București (gntrenor Grigore 
Coșteșcu), 
echilibrată, 
schetbaliste 
maturitate 
lă de acțiuni poziționale dar 
și de presing, intercepții și 
contraatacuri care i*au faci
litat multe victorii, unele 
decisive. Rapidul (antrenor 
Sigismund Ferencz) a luptat 
din răsputeri pentru primul 
loc, dar a devenit tot mai 
clar că potențialul fizic și 
nervos al jucătoarelor este 
în scădere, ceea ce determină 
finaluri de joc anoste. I.E.F.S. 
(antrenor Ioan Nicolau) a 
avut perioade în care a evo
luat bine, dar ce folos că a- 
cestea au fost umbrite de 
căderi datorate în exclusivi
tate neseriozității cu care 
tratează pregătirile tinerele 
jucătoare, multe dintre ele 
componente gle lotului națio
nal și considerate speranțe

feminin a rămas în

o echipă solidă, 
alcătuită din ba- 
aflate în plină 

sportivă, capabi-

ale baschetului nostru. Pe 
locul patru, Crișul Oradea 
(antrenor Tralan Constantl- 
nescu), formație aflată pe 
aceeași linie ascendentă din 
ultimii ani, capabilă de jocuri 
de mare spectacol și de sur
prize răsunătoare (a se vedea 
victoria asupra Politehnicii).

Revelația campionatului 
este, însă, prin valoarea in
dividuală a unor jucătoare 
(Balai și Mihalik în special) 
și, mai cu seamă, prin con
cepția demonstrată (ritm 
debordant, acțiuni în mare 
viteză, circulație permanen
tă a sportivelor și a balo
nului, precizie în aruncările 
de la semidistanță), echipa 
Sănătatea Satu Mare (an- 
trenoare Gabriela Both). Pro
movate în 1970 în divizia A, 
tinerele sătmărence au con
stituit de la început o mare 
și plăcută surpriză prin ca
litatea și spectaculozitatea 
acțiunilor lor, obținînd multe 
victorii și clasîndu-se în fi
nal pe locul cinci, deși ar fi 
meritat cu prisosință poziția 
imediat superioară, ratată 
în ultimul moment din cau
za neașteptatei înfrîngerl 
a campioanelor la Oradea.

A șasea echipă, A.S. Ar
mata Cluj (antrenor Niculae 
Martin), a fost la început 
„victima1* unui import masiv 
de jucătoare, care de-abia în 
al treilea tur al competiției 
au format o echipă și, ca 
atare, numai de atunci în
colo au realizat performante 
pe măsura valorilor indivi
duale. Voința Brașov (antre
nor Gheorghe Roșu) deține 
locul șapte după o compor
tare modestă pentru renu- 
mele antrenorului și al aces
tei foste citadele a baschetu
lui, cîndva nelipsită din tur
neele finale. Constructorul 
București (antrenor Valerîu 
Pruncu) n-a depășit stadiul 
de formație mediocră, în 
care multe componente joacă 
baschet doar din pură plă
cere și nu depun eforturile 
impuse de un campionat na
țional.

în sfîrșlt, Mureșul Tg. Mu
reș (antrenor Attila Borbăly) 
ți Voința București (antrenor 
Gheorghe Benone) au retro
gradat, prima pentru că în 
orașul de pe Mureș baschetul

numai din amintiri, 
din cauza disputelor

trăiește
a doua _ r
dintre jucătoarele experimen
tate și cele tinere din echipă.

D. STANCULESCU (

Diana Mihalik fi Viorica Balai, principalele făuritoare al» 
succeselor echipei Sănătatea Satu Mare.

Foto I Dragoș NEAGU

(Urmare din

Baranova, Goncearova, 
Turcina

Petru ARCAN, coresp.

MODIFICAREA DATELOR

DE DISPUTARE A UNOR COMPETIȚII INTERNE
0 Tn ultima sa ședință, Bi

roul federației de gimnastică 
a luat în discuție datele de 
disputare a unor competiții 
interne, hotărînd modificarea 
lor după cum urmează :

— Finala campionatului in
dividual al maeștrilor va avea 
loc la Cluj, în zilele de 25— 
26 septembrie;

— Campionatul pe echipe se 
va desfășura în ziua de 29 mai 
în două orașe diferite: băieții 
la București, fetele în Orașul 
Gti. Gheorghiu-Dej;

— Tradiționala competiție 
F.R.G.* este progra- 
acest an în luna de- 
(4—5) în orașul Si-

Timișoara s-a desfă-

„Cupa 
mată în 
cembrie 
biu

a ta
șurat faza pe centru a cam
pionatelor universitare la gițn-

nastica sportivă și modernă. 
Iată rezultatele înregistrate : 
gimnastică sportivă: indivi
dual Margareta Petri (Unjv.), 
Renate Ghorky (Polit.), Maria 
Wambach (Univ.); pe echipe : 
1 Universitatea, 2. Politehni
ca ; gimnastică modernă (cat. 
1) : Odette Gross (Univ.), Mo
nica Fonta (Medicina).

® Zilele trecute, echipa fe
minină de gimnastică sporti
vă a Clubului sportiv școlar 
a efectuat o vizită în Berlinul 
Occidental, în cursul căreia 
s-a antrenat în comun cu 
sportive din localitate, iar în 
încheiere a susținut un con
curs amical cu echipa OSC- 
Amseln. Atît la individual 
(prin Paula loan), cît și pe 
echipe, succesul a revenit 
sportivelor românce.

A

PRIMA ÎNFRÎNGERE ÎN „B"lCOMERȚUL TG. MUREȘ LA
Etapa a XIII-a a diviziei B 

a adus echipei Comerțul .Tg. 
Mureș, fruntașa seriei I la bă
ieți, prima tnfrfngere. Faptul 
nu afectează. Insă, poziția mu
reșenilor, care au în continuare 
mari șanse de a reveni in „A", 
în rest, semnalăm succesul net 
al băieților de la Universitatea 
București asupra echipei Pro
gresul, ca și diferența foarte 
mare cu care fetele de la Uni
versitatea Timisoara au învins 
pe Foresta Arad.

Rezultate : MASCULIN : Ști
ința Mediaș—Steagul roșu Bra
șov 70—48 (28—23), Voința Za
lău—Crișul Oradea 65—64 (31— 
28), Voința Tg. Mureș—Utila
jul Timișoara 56—61 (25—30),
Știința Petroșani—Constructorul 
Arad 50—37 (.36—20), Universi
tatea Craiova—Comerțul Tg. 
Mureș 67—58 (34—32). Voința
București—Comerțul Tîrgoviște 
68—37 (30—19), Progresul Bucu-

Bucu-
A.S.

C.F.R.
rești — Universitatea 
rești 68—80 (36—33),
Armata Bacău—Rapid
Galați 82—42 (42—23) | FEMI
NIN ; Universitatea Ciul—Voin
ța Oradea 86—32 (28—10), Re
cord Cluj—Medicina Timișoara 
50—38 (24—17), Metalul Salonta- 
Unlversltatea Craiova 65—64 
(28—33), Universitatea Timișoa
ra—Foresta Arad 78—27 (38—■
18), Voința Tg. Mureș—Știința 
Sf. Ghâorghe 51—43 (30—14),
Arhitectura București—Rapid II 
București 64—45 (23—24), Poli
tehnica Brașov—Progresul Bucu
rești 45—63 (23—36), Universi
tatea Iași—I.E.F.S. II 56—43 
(39—17).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții D. Dia
conescu. G. Lorac, G. Roman, 
P. Arcan, L. Cotrău, A. Szabo, 
I. Iancu, B. Marcel, V. Po- 
povipi, Z. Rîșnoveanu, S. Băloi, 
I. Cornea și F. Simion.

kina,
Mohireva, Bobrova, 
și Șabanova.

Echipa română a_ r._,_ ____ mani
festat ‘ la ultimele pregătiri 
efectuate în Sala sporturilor 
din Cluj o formă constant 
bună. Antrenorul principal 
G. Zugrăvescu ne-a anunțat 
si o modificare : în locul por
tarului de rezervă E. Simo, 
pe - foaia de arbitraj va figu
ra Magda Mikloș, așa îneît 
cele 14 jucătoare ale noastre 
sînt: Climovski și Buzaș 
(portari) — Arghir, Neghină, 
Băicoianu, Soos, Schramko, 
Popa, Metzenrath, Ibadula, 
Oqnceq și Mikloș. Partida va 
începe la ora 18 (repriza se
cundă va fi transmisă în di
rect de posturile noastre de 
televiziune în jurul 
18,30) și va fi arbitrată 
cuplul iugoslav Milan Val- 
cici și Vlado Simanovici.

INTILNIREA FEMININA 
ROMÂNIA - U. R. S. S.

timpul pentru odihnă. In 
schimb, duminică, jucătoare
le sovietice au participat la 
o ședință de 
ușile închise, 
aproape două 
— după cîte 
participat și 
cu cîteva ceasuri mai înain
te la Cluj. Antrenorii forma
ției sovietice nu ne-aii putut 
comunica numele celor 12 
jucătoare ce vor fi înscrise 
pe foaia de arbitraj așa că 
vom prezenta întregul lot 
care a tăcut deplasarea la 
Cluj : Sokolova, Șestriuk,
Bobrusi, Osetinskaia, Șubina, 
Mar.șuba, f(p.n Fan San, Zol-

pag. I)

ția . oaspete nu poate atinge, 
desigur, valoarea care a con
sacrat-o în anii trecuți pe 
plan mondial. Este, deci, o 
șansă în plus pentru echipa 
noastră, o șansă ce trebuie 
valorificată, pe. fondul calită
ților certe ale selecționatei 
române, calități care au ieșit 
pregnant în evidență chiar și 
în prima partidă.

Și acum ultimele amănun
te din cele două tabere. E- 
chipa oaspe n-a făcut antre
nament luni, rezervîndu-și

pregătire cu 
care a durat 
ore și la care 
am aflat — a 
Turcina, sosită

orei 
de

STEAUA RECUNOAȘTE ÎNFRINGEREA DE LA BACAU
Rezultatul negativ de 7—3 În

registrat de finalista Cupei Cam
pionilor Europeni, duminică, 
Bacău, 
lumea 
și cel care n-au 
Ia fața locului i 
Parcul Libertății 
asistență record 1 ____
de oameni), deci toți cel care 
au aflat numai rezultatul, caută 
explicații. Prima cauză este jo
cul slab al campionilor, de ne
recunoscut (flecare jucător a 
evoluat «ub valoarea sa), mai 
ales după ce Steaua s-a văzut 
In avantaj cu 6—2. Din acea 
clipă, echipa campioană și-a 
pierdut siguranța păcătuind in 
atac din lipsă de vigoare șl con-

18 
a trezit curiozitate tn 
„semicercului" autohton, 

fost prezențl 
(la arena din 

a existat o 
— peste 2 000

DEBUTANT II NU AU

CE CĂUTA ÎN FINALELE NAȚIONALE!

în Sala sporturilor din Cluj, 
pe parcursul a patru reuniuni, 
cei mai buni 120 de tineri pu
giliști din țară s-au aliniat la 
startul întrecerilor finale țde 
campionatelor naționale d_e ju
niori. Acum se cunosc învin
gătorii (iuniori mici și mari) 
la cele 12 categorii de greu
tate Cei 24 de campioni pro
vin din 10 localități, unele cu 
veche tradiție pugilistică (Bucu
rești. Cluj. Brăila. Galați, Cra
iova), iar altele (Focșani, Pia
tra Neamț. Măcin) în care spor
tul cu mănuși a pătruns mai 
df? curind. Dar. iată lista com
pletă a cîștigătorilor și pe an
trenorii care i-au pregătit : 
JUNIORI MICI : cat. minimă : 
Geza Varga (I.S.C. Turzii)—an- 

’ trenor Francișc Ambruș ; _ cat. 
semimușcă : Gheorghe Cîltca 
(Viitorul Focșani) — Nicolae 
Hogaș : cat. muscă : Aurel Zol- 
tan (I.S.C. Turzii) — Francișc 
Ambruș ; cat. cocoș : Paul Ian
cu (Chimia Craiova) — Ion 
Hău : cat. pană : Nieolae Nico
la ev (Otelul Galați) — Petre 
Mihai : cat. semiușoară : Mihai 
Nagy (C.S.M. Cluj) — Petre 
Ambruș ; cat. ușoară : Marcel 
Nicolae (Oțelul Galați) — Pe
tro Mihai ; cat. semimijlocie : 
Petre Stroe (Steaua) — Serbu 
Neacșu : cat. mijlocie mică : 
Ștefan llje (Electromagnetica 
Buc.) — 
mijlocie : 
namo) — Vasile Mariuțan : cat. 
semigrea : .*
(Ceahlăul P. Neamț) — Nicolae 
Maxim : cat. grea : Gheorghe 
Constantin (Constructorul Buc.) 
— Gheorghe Lungu. JUNIORI 
M ARI : cat. minimă : Alexan- 
d-u Turci (Voința Cluj) — Eu
gen Douda : cat semimuscă : 
Remus Cosma (C.S.M. Cluj) — 
Ion Chendreanu : cat; muscă : 
Dinu Condurat (Sport Club Ba
cău) — Grigore Nicolae ; cat. 
co&jș : Sitnion Cuțov (P.A.L. 
Brăila) — Gheorghe Bobinaru : 
cat pană : Ion Adam (Progre
sul Buc.) — Ion Dumitru și To
ma Radulescu ; cat. semiușoară: 
Adrian Giițiu (Dunărea Galați)— 
Constantin Jelesneac; cat. u- 
șoară : Sandu Mihalcea (Dina
mo) — Vasile Mariuțan : cat 
semimijlocie : Marcel LuP» 

. (Automobilul Măcin) — Costică 
Petcu ; cat. mijlocie mică : Ște
fan Florea (Progresul Buc.) — 
Ion Dumitru șl Toma Rădules- 
cu ; cat. mijlocie : Vasile Cro
itorii (Metalul Buc.) — Eugen 
Dimii sy. «emigre»! Ioan

cat.
llje

Mihai Voinea ; cat. 
Mircea Simon (Di-

Gheorghe Matache

CLARIFICĂRI ÎNAINTEA

A

dit'l bune, arbitraiul 
nota reBuiamentului, 
au prestat un ioc 
deplinei sportivități.

Unul dintre cei mai buni boxeri ai finalelor de juniori. 
Simion Cuțov (stingă), pregătind o lovitură de jos, in meciul 
cu Dan Gorea (Voința Reghin). Foto : Vasile GERGELY

Boancă (CSM Cluj) — Florea 
Stanomir ; cat. grea : Ion Rui- 
cu (U.R.A. Craiova) — Vasile 
Fîntînă.

în afara unor pugiliști do
tați, reliefați cu ocazia altor 
campionate, ca Simion Cuțov, 
Dinu Condurat. Sandu Mihal- 
cea, Remus Cosma sau Ion 
Ruicu, întrecerile de la Cluj 
au mai evidențiat cîteva ele
mente talentate (Paul Iancu, 
Mihai Nagy, Gheorghe Matache 
și. în special Mircea Simon și 
Vasile Croitoru) cărora li se 
întrezăresc frumoase perspec
tive.

Dacă pe ringul finalelor de 
la Cluj au evoluat cei mai 
buni pugiliști juniori ai țării, 
adică viitorul boxului româ
nesc, dacă valoarea acestor ti
neri reprezintă potențialul tu
turor secțiilor de box din di
ferite centre pugilistice, atunci 
sîntem îndreptățiți să apreciem 
că problema campionatelor de 
juniori merită o analiză amă
nunțită din partea federației de 
specialitate. Dacă juniorii mari, 
în special cei care au ajuns pînă 
în finale, au evoluat la un 
nivel satisfăcător, unii dintre 
ei dovedind suficiente cunoștin
țe tehnlco-tactice pentru anii 
lor de pregătire, nu același lu
cru se poate spune și despre 
juniorii mici. Cu puține excep
ții, particlpanțil la această »t*-

pă finală a Întrecerilor, deci cei 
mai buni juniori mici din țară, 
au lăsat să se vadă sărăcia cu
noștințelor lor tehnice. în spe
cial în privința procedeelor de 
apărare 
sente).

Cgu?a 
pregătiri

(in mare

acestei 
ne-a fost

parte ab-

insuficiente 
dezvăluită, 

involuntar, chiar de crainicul 
reuniunilor care prezenta pal
maresul participanților. Cei mai 
mulți dintre semifinalișii, tineri 
de 17 ani. practică boxul de 
foarte putină vreme (intre șase 
luni și un an) ! Numărul me
ciurilor susținute (trecute în 
legitimația fiecărui boxer), cu 
foarte puține excepții, varia în
tre 3 și 10 (pentru pugiliști 
calificați printre primii trei din 
țară I). în cîteva luni, minuni 
nu se pot face, iar experiența 
competițională nu se realizea
ză în puține meciuri. Să fi ui
tat, oare, antrenorii noștri și 
federația, care coordonează ac
tivitatea pugilistică, de existen
ța specializării timpurii, care se 
efectuează cu succes in toate 
ramurile sportive ? Considerăm 
necesar ca în regulamentul cam
pionatelor naționale de Juniori 
să fie condiționată participarea 
la finalele competiției de efec
tuarea unui număr de mini
mum 10 meciuri.

Mihal TRANCĂ

centrare (în ultimele minute 
atacul' militar n-a reușit să spe
culeze superioritatea numerică 
creată prin eliminarea lui Geor- 
gevici). țar în apflrare prin lipsa 
de decizie în fața unei formații 
cu atac lent care miza totul 
pe șuturile lui Avramescu șl (spre 
final) Ost-ache. Dar mal există 
o explicație : portarul formației 
Sport Club Bacău, Belu (fost 
îa Steaua) care duminică a apă
rat excelent, scotînd două, trei 
șuturl-gol. In virtutea acestor 
două cauze esențiale și a neîn
treruptei insistențe băcăuane, 
victoria 7-lui de pe Bistrița este 
logică. 1ar Steaua a dovedit în 
final că știe să primească spor
tiv și o înfrîngere. Ne întrebăm 
însă ce s-ar fi întîmnlat dacă 
gazdele pierdeau. Pentru că mai 
tot timpul reprizei secunde an
trenorul băcăuan M. Horobăt s-a 
agitat peste măsură, intrînd nu 
o dată în teren spre a cere so
coteală arbitrilor care, în ten
siunea de la Bacău, au condus, 
tn general, bine.

Mircea M. IONESCU
★

Ieri, am solicitat telefonic cîte 
o declarație antrenorilor celor 
două echipe :

i CORNEL OTELEA (Steaua) : 
„Partida s-a desfășurat în cop- 

a fost în 
iar gazdele 
în

„ ............... Tpfrîncerea
noastră este perfect meritată, ea 
provenind din slăbiciunile care

ne caracterizează jocul în ulti
mul timp : lipsa de rezistență 
pe parcursul întregului meci, 
linsa de concentrare în aruncă
rile la poartă — capitol la care 
au „excelat» Gruia și Cristian 
Dieter — și în general pregăti
rea slabă pentru partidele tn 
aer liber».

MIHAIL HOROBAT (S. C. Ba
cău) : „BăiețU mei au jucat 
foarte bine, mai aies în repriza 
secundă, reușind să compenseze, 
prin dăruire și atenție, inferio
ritatea valorică presupusă I Este 
adevărat că Steaua a jucat 
neașteptat de slab, de nerecu
noscut, 
durități 
țlonate 
zoieni. 
mandi. .....
punzător, din punctul nostru de 
vedere... Sîntem mulțumiți de 
rezultatul obtinut și vom căuta 
să demonstrăm în continuare că 
el n-a fost doar un... acel 
dent !» (H. A.)

că Steaua '
. de

si a abuzat uneori de 
In apărare — nesanc- 

de cel doi arbitri bu- 
I. Dumitrescu șl R. Ia- 
care au condus necores-

ULTIMELOR DOUĂ ETAPE IN DIVIZIA B
Duminică au

mate jocurile etapei a 20-a 
în divizia B. In prima serie 
feminină, după prețioasa vic
torie obținută la București 
în meciul cu I.T.B. Informa
ția, echipa Sănătatea Arad 
este aproape sigur promovată 
în prima divizie. în schimb, 
Medicina Cluj nu mai are 
șanse de supraviețuire. în 
seria a doua, lupta dintre e- 
chipele 
sitatea 
că s-a 
direct, 
lor. La subsolul clasamentu
lui piteștencele nu mal au 
speranțe să se salveze. La 
băieți, Progresul (seria T) și 
Universitatea Craiova (seria 
a Il-a) au mal făcut cîte un 
pas spre A, îar C.F.R. Ti
mișoara și Universitatea 
București spre calificări. Iată 
rezultatele înregistrate dumi- 
njcă : FEMININ, seria I. 
Medicina Tg. Mureș — Voln-

fost progra-

bucureștene Univer- 
și Constructorul pare 
încheiat, după meciul 
în favoarea studente-

INTILNIRE INTERNAȚIONALA

limitei?

Iată acum șl c'asamentul dl-
vîziei A. după disputarea pri-
melor două etape :

1. Steaua 20 15 2 3 353-232 32
2. Dinamo 20 15 2 3 302-238 32
3. Upiv. Buc. 20 15 1 4 288-227 31
4. univ. cluj âo 8 3 9 308-289 19
5. Poli Tim 20 7 5 8 239-252 19
6. S.C. Bacău 20 8 2 10 266-263 18
7. Poli Galați 20 7 3 10 218-317 17
8. Dinamo Br. 20 6 2 12 278-340 14
9. Voința Buc. 20 6 1 13 274-345 13

10. Șt. Lovrlri 20 2 1 17 236-349 5

Echipele feminine și mas
culine de volei ale Universi
tății Craiova susțin miercuri, 
în Sala sporturilor din loca
litate, meciuri amicale cu 
formațiile clubului bulgar 
Botev Vrața. întîlnirile con
stituie revanșa partidelor 
disputate acum o săptămînă 
la Vrața și încheiate cu vic
toria gazdelor (3—0 la băieți, 
3—2 la fete).

ța Oradea 3—0, Voința Za
lău — Corvinul Deva 0—3, 
I.T.B. Informația — Sănăta
tea Arad 1—3, Spartac Buc.’
— Medicina Cluj 3—0, Viito
rul Bistrița — Voința. Bra
șov 3—2, Voința M. Ciuc — 
Drapelul roșu Sibiu 3—1 ; 
scria a Il-a: Voința Con
stanța — Constructorul Buc.’
1— 3, Sănătatea Tîrgoviște —• 
Electromotor Pitești 3—0, 
Politehnica Galați — Fla
căra roșie Buc. 2—3, Univ.' 
Buc. — A.S.E. Buc. 3—1, Pro
gresul Buc. — Univ. Iași 
3—1, Viitorul Buc. — Sănă
tatea PL 3—0. MASCULIN, 
seria I: Voința Arad — 
C.F.R. Cluj 0—3, Industria 
sîrmel C. Turzii — Voința 
Buc. 3—0, C.F.R. Timișoara— 
Progresul Buc. 0—3, Univ. 
Timișoara — A.S. A. Sibiu 
3—0, Silvanla Șimleul Silva- 
nlei — Politehnica Brașov
2— 3, Alumina Oradea — 
Corvinul Hunedoara 3—0 ; 
scria a Il-a : Univ. Craiova— 
Farul 3—0, Electroputere Cv.
— Constr. Suceava 3—1, Re- 
lonul Săvinești — Politehnica 
Iași 3—1, Vagonul Ploiești— 
Electra Buc. 1—3, Aurora 
Buc. — Univ. Buc. 3—1, Me
dicina Buc. — Oțelul Galați
3— 1. k

(Urmare din pag. !)

48,0, 3. N. Nicolae (D) 48.1, 
Gh. Petronius (C.A.U) 

5. M. Ling (C.A.U.) și 
Tobias (Poli. Timiș.) 

48,8 etc. Și pentru că discu
tăm de 400 m, avem convin
gerea că la prima întîlnire 
directă Puiu — Constantin 
Stan (a alergat acum 100 
în 10,5 s — rec. personal 
200 m — cu vînt —
21,1 s) recordul țării va fi 
serios îmbunătățit, studentul 
de la I.E.F.S. demonstrînd, 
înc-ă din toamna anului tre
cut, remarcabile calități pen
tru această probă. Poate-i 
vom vedea pe amîndoi, la 11 
mai la Constanța, în întîlni- 
rea amicală România — Nor
vegia.

Situația îmbunătățită de 
400 m caracterizează însă 
alte probe, din păcate nu 
pe cele de semifond și fond 
unde, deocamdată, nu se în
trezăresc alergătorii capabili 
să întreacă recordurile pe 
care ni le-au lăsat Vamoș, 
Barabaș et comp.

•ir

Din noianul de performan
țe înregistrate sîmbătă și du
minică, două anume depă
șesc cadrul obișnuit al con
cursurilor de primăvară. Este 
vorba, înainte de toate de 
noul record republican la a- 
runcarea discului 60,04 m al 
Argentinei Mente (Dinamo) 
carț .devin*, grații Jul, a

m
Și 
în

la
și 
Și

PERSPECTIVE ÎNCURAJATOARE PENTRU VIITOARELE

EVOLUȚII ALE ATLEȚILOR FRUNTAȘI

zecea atletă care a trecut 
peste 60 de metri (prima în 
acest an). Antrenorul sovie
tic Alexei Ivanov, prezent la 
concursul de pe 
Republicii ne-a
„Am urmărit-o pe Argentina 
Menis la mai multe antrena
mente. îmi place foarte mult 
cum a lucrat. Rezultatul de 
60 m este consecința firească 
a acestei pregătiri. Cred că 
foarte curind va putea ob
ține performanțe și mai 
bune, chiar peste 62 de me
tri !...“

Argentina Menis, urmărită 
cu interes de un mare nu
măr de spectatori veniți la... 
fotbal, a evoluat sîmbătă în- 
tr-o manieră de mare cam
pioană, demonstrînd o con
stanță cu totul remarcabilă. 
Ușor accidentată la spate, 
Lia Manoliu n-a participat la 
concursul noului record. Du
minică, 
greutate 
te, Lia 
pe prof.
rul Argentinei Menis, și l-a 
felicitat călduros pentru per
formanța elevei sale !

La Timișoara, pe o vreme 
proastă, Marion Becker a 
aruncat sulița la 57,14 m, al 
doilea rezultat obținut vreo
dată în țara noastră (ea a 
mai avut o aruncare — de
pășită — de peste 58 de me
tri I) : Mihaela Peneș 60,68 m
— 1967, Becker 57,14 — 1971, 
Maria Diaconescu 56,64 m — 
1961, Marilena durea 54,92 m
— 1967, Marloa Steiner (20

stadionul 
declarat:

înaintea probei de 
la care a luat par- 
Manoliu l-a întîlnit 
Ion Benga, antreno-

ani) a fost componentă a lo
tului de junioare a R.D. Ger
mane. Căsătorindu-se cu 
prof. Siegfried Becker, ea s-a 
stabilit la Timișoara. După 
ce a'născut un copil și-a re
luat antrenamentele și fiind 
pregătită chiar rle soțul ei, 
a izbutit, 
anului trecut 
runcări peste 
acest extrem 
57,14 m.

Performanțe 
mai înregistrat acum Corne» 
lia Popescu (1,82 m la înăl
țime), Valentin -furcă (7,73 m 
la lungime), Gheorghe Petro- 
nius (51,7 pe 400 mg) ș.a.

★

Iată și rezultatele meciuri
lor primei etane a diviziei A : 
Steaua — Timiș 170—114 
(bărbați 106—72: femei 64— 
42), Steaua — Școala spor
tivă atletism 177—113 (117— 
66 ; 60—47), Timiș — Ș.S.A. 
152—150 (100—90 ; 52—60) ;
Clubul atletic universitar — 
Metalul 187—101 (124—50 ;
63—51), C.A.U. — Cluj 187— 
113 (119—67 ; 68 -46), Cluj— 
Metalul 
47—56) ;
161—130, 
188—120, 
164—128.

Etapa a Il-a a 
este programată 
si luni : Timișoara : Timiș — 
Rapid — Cluj, Brașov : Bra
șov — Steaua — C.A.U., 
București : Ș.S.A, — Dinamo 
a Metalul. _

încă din toamna 
mai multe a- 
50 m și acum 

de promițător

remarcabile au

150—124 
Dinamo 
Dinamo 
Rapid

(103—68 ;
— Rapid
— Brașov
— Brașov

competlțlel 
duminică

CĂȚĂRĂTORII

ÎN MASIVUL BUCEGI
Campionatul de alpinism 

al municipiului București 
avînd caracter de întrecere 
inter-județeană a reunit în 
etapa de iarnă disputată du
minică 25 aprilie în masivul 
Bucegi, peste 100 de conctr 
renți din asociațiile și clu
burile Armata—Brașov, Tor
pedo— Zărnești, Politehnica— 
Brașov și 
—Ploiești, 
tatea din

Primele 
tul etapei 
1. I.P.G.G.—București ; 2. Po
litehnica Timișoara ; 3. Po
litehnica Brașov.

Timișoara, Voința
I.P.G.G. și Sănă- 

București.
locuri în clasamen- 
au fost ocupate dei

=

X PRORE
DE MARE FOND
Astăzi, la Timișoara, se vor 

alinia la start participantii la 
întrecerile din cadrul campio
natului republican de canotaj- 
fond. Pe parcursul celor două 
zile de concurs au fost pro
gramate probe pentru seniori 
(7 — fiecare pe distanța de 
8 km), senioare (5 pe 5 km), 
tineret (4 pe 7 km), Juniori I 
(5 pe 5 km) și junioare I 
(3 pe 3 km). Probele de 
fond de pe Bega vor eviden
ția — ce-i drept, pe distanțe 
neclasice — pregătirea vîsla- 
șilor și ramerilor la acest în
ceput de sezon competițional 
nautic. Numărul mare de 
competitori înscriși, echipajele 
medaliate cu aur la „mondia
lele'' ți „europenele" de anul 
trecut, care evoluează azi, vor 
atrage, cu siguranță, mulți iu. 
bltod al aeastzM ■notrL
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CURSA DE ABIA ÎNCEPE..
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De Farul
NEAGU RADULESCU

Dinamo, Steaua și
Desen de

nețe (fostul fundaș central 
Stoica a devenit „lateral" Iar 
mijlocașul Antonescu s-a re
profilat ca ,,libero” într-o a- 
semenea manieră, îneît se și 
recomandă selecției în echipa 
națională) și o titularizare 
care, pe zi ce trece, dă roa
de : fundcțșul stînga, Ghirca, 
pînă mai ieri un necunoscut, 
azi obține nota. 9 în fața lui 
Lucescu, Durnitrache 
comp ! Farul știe acum să 
se apere grupat și, dintr-un 
compartiment greoi, lesne 
manevrabil, defensiva con- 
stănțeană a dobindit viteză 
și luciditate tactieă. Ceea ce 
nu-i puțin, fapt dovedit și in 
meciurile contra unor ata- 
canți de valoare cum numă
ră Dinamo, Steaua și Pro
gresul. Ceea ce-i trădează 
însă pe jucătorii constănțeni 
estg discrepanța dintre arti
cularea tactică a cjefepșivei 
și capacitatea tehnică a ju
cătorilor. Din această pauză, 
duritatea lui Stoica sau N. 
Constantinescu caută să SU- 
plinească mijloacele corecte 
de deposedare ; plasamentul 
sau priza 
celor trei 
obligă pe fundași să arun
ce mingile în tribune, cît mai 
departe de propriile buturi, 
ca să nu mai amintim de 
faptul că în afara lui Anto
nescu, ceilalți 
partiment nu 
cu precizie la 
că Farul știe 
ne-au dovedit-o 
tur Rapid—Farul, ca și cele 
25 de minute din partida de 
duminică, cu Dinamo.

Vorbind de adecvare tacti
că și ds mijloacele fplosite 
în acest sens, putem să ne 
mal referim — ca un exem
plu tipic al acestei etape — la 
meciul Steagul Roșu—Uni- 
niversitatea Craiova. In 
timp ce oaspeții au intrat pe 
terpn pu ideea fixă a apără- 
rji cu orice preț abandonînd 
la cabine chiar și intențiile 
de hărțuială a adversarului, 
gazdele au atacat sub obsesia 
golului, dar, paradoxal — 
după cum afirma după joc 
Ivăncescu — cp o linie de a- 
tac deficitară. în timp ce pri
mii greșeau tactic (fără pici 
un moment de respire, te su
foci...), sepunzii nu aveau la 
îndemînă arsenalul necesar 
pentru a-și materializa inten
țiile ofensjve. Noroc cu rein
trarea mijlocașului Pescaru, 
cu insistențele fundașului 
Iygnpescu, pentru că dacă ră- 
mîneau brașovenii ja mîna a- 
tacanților...

în aceeași categorie, a dis
crepanței 
capacitate, 
se, șe află 
Timișoara

defectuoasă 
portari (I?) îi

colegi de cqm- 
pot să paseze 
distantă. Dar 

să și atace, 
meciul din

dintre intenții și 
dar la poluri opu- 
Ș.C. Bacău, C.F.R. 
(în care haosul ge-

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET—REZERVE
1. „U« Cluj 21 15 2 4 42-2} 32
2. petrolul 21 14 3 4 36-19 31
3. Steaua 21 12 5 4 35-22 29
4. Politehnic* 21 12 2 7 28-23 26
5. Dinamo 21 9 7 5 26-14 25
6. Sport club 21 10 4 7 36-21

7. T» ’<"4 ’1 8 5. . .. t A r

neral a opacizat ideea ofen
sivă chiar și pe teren pro
priu) și Progresul care, deși 
a evoluat în deplasare, a în
țeles să nu depună armele, 
dar a pierdut, totuși, catego
ric, pentru că slăbiciunile- a- 
părării n-au fost pe măsura 
intențiilor tactice pozitive.

Dacă Steaua nu ar fi sin
cronizat, după pauză, jocul 
constructiv al liniei mediane 
cu „exploziile" olimpicilor 
lordănescu și Tătaru, am fi 
încadrat în același context și 
evoluția echipei militare, în 
pofida faptului că este singu
ra echipă care n-a primit gol 
în retur, pentru că — așa 
cum s-a văzut și în jocul fos
tului lider, Dinamo — nu mai 
este suficient să funcționeze 
la turație normală un singur 
compartiment al echipei.

Și pentru că ne-am referit 
la discrepanța dintre intenții 
și capacitate (fie chiar și de 
moipenț), și mai ales pentru 
că nu vrem să facem proces 
de intenție cavalerilor fluie
rului, nu 
mentariul 
lua slaba 
tora : 5 
calificativul de trei stele, in
criminați fiind, totodată, și 
tușierii partidelor Rapid-Po- 
litehnica, C.F.R. Timișoara— 
Jiul, F- C. Argeș — Progresul!

putem încheia co- 
etapei fără a eya- 
.comportare a aces- 
arbitri au obținut

DIVIZIA C
Metalul Plopeni nu mai poate pierde șefia seriei a ll-a

SERIA I
Petrolul Moinești — Textila 

Buhușl 1—1 (0—0)
I.T.A. Pașcani — Minobradul 

Vatra Dome! 4—0 (1—0)
Chimia Suceava — Letea Ba

cău 3—0 (1—0)
Nicollna lași — Penicilina Iași 

0—1 (0—1)
Cimentul Bicaz — Rarăul Cîm- 

pulung 2—1 (2—0)
Fulgerul Dorohol — Textila 

Botoșani 1—0 (0—0)
Victoria Roman — Minerul 

Comănești 3—0 (1—0)
Foresta Fălticeni — Minerul Gura 
Humorului 2—1 (2—1)

(Corespondenți : Al. Sțoiano- 
viei, C. Enea, Gli. Halinsohi. V. 
Diaconescu, St. Ghimpe, I. Man- 
dache, C. Gheorghe și D. Cră
ciun).

— rur-

Vlctoria

Dună-

Pan-

--------tfw

ECOURI DUPĂ 24 DE ORE
BACAU

• N-am așteptat 24 de ore 
ca să aflăm părerea jucători
lor băcăuani despre acel 
0—0 realizat în compania ce
feriștilor clujeni, rezultat la 
care 
mai 
caii, 
nute 
ților, 
mai propice aflării unor pă
reri despre joc. Ghiță aproa
pe plîngea și își certa cole
gii pentru că nu puseseră 
suflet în acest joc. Și pe bu
nă dreptate. Fundașii se miș- 
caseră ca niște începători, 
înaintașii nu ținuseră mingea 
și parcă ie fusese frică să 
tragă la poartă.

Cind l-am întrebat pe Ghi- 
ță ce părere are despre meci, 

. pe-a răspuns concludent : 
„Singur nu pot să fac ni
mic !“

I. IANCU — coresp.

nu se așteptau nici cei 
pesimiști suporteri lo- 
în cabină, la cîteva mi- 
după încheierea oștilită- 
era o tensiune nu toc-

si ta tea 
vă în 
pentru 
nii n.u 
tivul: 
cauciucurile din față, un 
ddent de circulație cu 
nault-ui 16 pe care-1 are de 
curînd. Din fericire 
el, urmările n-au fost gra
ve. Dar, atenție... piloți-fot- 
baliști !

CRAIOVA
• Fotbaliștii continuă „ra- 

liurile automobilistice" ...nea
sigurate. Ivan, de la Univer-

Craiova, a fost rezer- 
meciul de la Brașov, 
că în cursul săptămî- 
s-a putut pregăti, 
o pană la unul

IAȘI

părere aveți despre cvo- 
jocul

Mo- 
din 
ac- 

Re-

pentru

c I-am solicitat coresponden
tului nostru D. Diaconescu din 
Iași cîteva opinii ale jucătorilor 
Politehnicii după jocul cu Rapid. 
Curios dar adevărat : deși co
respondentul nostru se întîlmse 
cu fotbaliștii ieșeni, nu obținu
se nici un cuvîht de la nimeni. 
Motivul ? Jucătorii lui V. Măr- 
dărescu nu au permisiunea să 
dea declarații fără asentimentul 
antrenorului lor.

Curat disciplină !

BRAȘOV
ero

ii otat 
Ivăn- 
i-am 

fotbaliști

0 Pentru jocul lor bun, 
nlcarul ziarului nostru i-a 
duminică pe Pescaru și 
cescu cu 9. Luni dimineața, 
întîlnit pe acești doi f ‘ 
bine dispuși, desigur. Șl nu am 
scăpat prilejul unei discuții :

ARBITRII NU POT RISCA!
Meciul de duminică, de la 

Cluj, a început, după 
se știe, cu o întțrziere 
aproape 25 de minute 
de ora oficială. Mat'

cum 
de

■^'r i • r"’’’

aproape de ora 15. Din cau
za unui deranjament 
venit r>“ lini-» r’’

1. Chimia 23 14 4 5 48—13 32
2. Victoria 23 12 5 6 40—24 23
3. Minerul C. 23 11 4 8 34—22 26
4. Foresta 23 11 4 8 33—29 26
5. Cimentul 23 11 3 9 36—31 25
6. Petrolul 23 11 3 9 30—27 25
7. Nicolina 23 8 8 7 32—25 24
8. Min. G.H. 23 8 7 8 36—28 Z3
9. Rarâul 23 10 3 10 28—25 23

10. Textila Bt. 23 9 4 10 25—28 22
11. Minobradul 23 10 2 11 35—39 22
12. I.T.A. 23 10 2 11 31—43 22
13. Textila Bh. 23 9 3 11 33—36 21
14. Penicilina 23 7 4 12 19—37 18
15. Letea 23 6 4 13 25—24 16
16. Fulgerul 23 6 2 15 27—62 11

ETAPA VIITOARE i(2 mai) : Le-
tea — Nicolina, Foresta - Petro-
Iul. Minerul C. Minobradul,
Fulgerul — Victoria, Textila Bh.

— Ce 
luția Steagului roșii lp 
cu Universitatea Craiova ?

Pescaru : Pentrp mine, revenit 
după o absență îndelungată, acest 
debut n-a fost tocmai ușor. M-am 
încadrat însă în joc destul de ra
pid. Cred că am reușit să facem 
o partidă frumoasă.

Ivăncescu : Așa a fost. Am in
sistat cu hotfirîre, ou dorința de 
a învinge. Atacul, însă, este de
ficitar. Tocmai de aceea, fundașii 
au trecut linia de centru. “ 
intrarea lui Pescaru s-a 
simțită, mai ales că a 
unde execut loviturile de 
și a înscris.

— Care credeți că va fi 
portarea echipei în următoarele 
etape ?

Pescarii : Formația noastră 
depășit momentul greu și 
în ascendență de formă, 
să recăpătăm încrederea 
tutorilor printr-un joc de 
valoare.

Ivănccscu : Aș adăuga faptul că, 
In afara meciurilor de campio
nat, ne așteaptă și partidele cjin 
„Cupa Balcanică". Ne vonț pre
găti temeinic pentru a ne pre
zenta cît mai bine. Nu de alta, 
dar_ am dori să nu se uite că 

serie de 
parte din

la Steagul roșu sint o 
jucători care au făcut 
diferite loturi ale tării.

C. GRUIA —

sflrșit...
înălțime
treapu, am fost sigur

Cind a venit la semi- 
balonul centrat de pe- 

de gol.

Re
făcut 

sesizat 
colț

coin-

3 
este 

Vrem 
spec- 
bună

coresp.

BUCUREȘTI
q Marin Stelian, cel care în

scrisese, la numai 4 minute după 
intrarea sa în teren, superbul 
gol al victoriei în meciul cu Po
litehnica și promovase, prin el, 
Rapidul în fruntea clasamentu
lui. avea de ce să primească fe
licitările colegilor săi la sfîr- 
șitul meciului.

— Am intrat pe teren hotărît 
— ne-a spus — să dau totul în 
cele cîteva minute - .....  de smr
te î — cîte

TIMIȘOARA
Dr. Hari Marcovici, de la 

Institutul de Medicină din 
Timișoara : „Am venit la 
stadionul C.F.R. cu un dram 
de speranță. Dar, m-am con
vins încă o dată că experien
ța competițională și lucidi
tatea atîrnă mai greu în 
balanță decît simpla dorință, 
exprimată haotic, de a învin
ge. Păcat că s-a adeverit 
„prezicerea" tov. Cornel Tiț, 
apărută în „Sportul" în urmă 
cu 3 săptămîni, care consi
dera conturile timișorenilor 
ca încheiate încă după me
ciul cu Steagul roșu Brașov. 
La anul vom fi martori la 
derbyul local C.F.R.—Poli
tehnica... în divizia B. E sin
gura noastră consolare...".

P. ARCAN — coresp.

X

CLASAMENTUL
1. Steaua
2. Rapid

Farul
F.C. Argeș
U.T.A.
Dinamo 
„U“ Cluj

RETURULUI

3.
4.
5.
fi.
7.
8. Politehnica 

Steagul roșu 
Progresul 
Petrolul 
Jiul
C.F.R. Cluj 
Univ. Craiova 
t.F.R. Tini.

• ’”h F-ac*r

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

2
2
2
1
3
2
2
1
1
1
3 
1
3

2

o 
o
1
2
1
2
2
3
3
3
2
3
o
3
3

9-0
7-2
6-4

10-8
6- 7
9-5
4- 4
7- 6
5- 5
b'-8
5-7
4- 7
3- 8
5- 6
4- 7
3-9

io 
io

8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4

— Textila Bt., Minerul G.H. — 
Rarăul, I.T.A. Pașcani — Cimen
tul, Penicilina — Chimia.

SERIA A ll-o
Metalul Plopeni — Petrolul Ber

ea 2—1 (1—0)
Trotușul Gheorghiu-Dej — 

A.S.M. Tecuci 2—1 (1—0)
Dacia Galați — Ancora Galați 

0—o
Automobilul Focșani — Meta

lurgistul Brăila 0—-0
Olimpia Rm. Sărat — Șoimii 

Buzău 0—0
S.U.T Galați — Voința Bucu

rești 1—1 (0—0)
Metalul Buzău — Petrolistul 

Boldești 2—1 (2—1)
Unirea Tricolor Brăila — Rul

mentul Bîrlad 0—0.
(Corespondenți s FI. Albu, Gli. 

Grunzu, A. Gheorghe, V. Mano- 
Liu, Th. Budescu, V. Ștefănescu,

Chimia Tr. M, Lotrul — Sirena, 
Gloria — I.R.A. Clmpina, Pe
trolul T. — Dacia, F. C. Caracal— 
progresul Unirea — Autobuzul.

SERIA A V-a
Minerul. Moldova Nouă 

nirul Deta 1—0 (1—0)
C.F.R. Caransebeș — 

Caransebeș 0—0
Steagul roșu Plenița - 

rea Calafat 2—1 (1—0)
Minerul Motru — Metalul To

pi eț 0—0
Metalul Tr. Severin — M.E.V.A. 

Tr. Severin 2—1 (0—0)
Electromotor Timișoara — Știin

ța Petroșani 2—1 (0—0)
Minerul Lupeni — Minerul Boc

șa 3-1 (1-1)
Vulturii textila Lugoj 

durii Tg. Jiu 3—0 (J.—0)
(Corespondenți : P. Șumandan, 

M. Mutașcu, I. Julea, V. Crăciun, 
M. Focsan, Șt. 
tescu și C. Olaru).

1. Vulturii 23
2. C.F.R.
3. Știința
4. Minerul
5. Min. M.N.
6. Electromotor
7. Pandurii
8. Dunărea
9. Minerul M.

10. Furnirul
11. Met. T.S.
12. Steagul
13. Metalul
14. Minerul
15. MEVA Tr. S. 23
16. Victoria 23 w .

ETAPA VIITOARE : Minerul
B. —- M.E.V.A. Tr. Sev. ; Metalul 
T. — Minerul M.N., Pandurii
C. F.R. Caransebeș, Metalul Tr. S. 
- Minerul L., Furnirul - Elec- 
tromotor, Dunărea — Vulturii. 
Victoria — Steagul. Știința — Ml- 
ncrul M.

SERIA A Vl-a
Aurul Brad - Chimica Tlrnă- 

veni 0—0
Arieșul C.mpia Țurall

L.

T.
Ii.

art 011. I. c Q-

13 4 6 51-19 30
13 3 7 35-24 29
11 6 6 34-13 28
12 2 9 29-24 26
12 1 10 25-26 25

9 6 8 25-30 24
7 9 7 24-21 23
9 5 9 28-31 23
7 8 8 15-27 22
9 3 11 31-30 21
8 5 10 36-35 21
8 5 10 22-30 21
9 2 12 30-39 20
8 3 12 23-38 19
7 5 11 25-40 19
5 7 11 25-31 17

in-

D.
1.

Marin șl N. 
Metalul P.

Costln).
23 16 4 3 38-15 36

2. Șoimii 23 12 3 8 35-20 27
3. Rulmentul 23 8 11 4 21-19 27
4. Olimpia 23 12 3 8 29-35 27
5. Unirea Trie. 23 9 1 7 21-28 25
6. Dacia 23 8 8 7 30-23 24
7. Petrolistul 23 9 4 10 45-32 22
8. Metalul B. 23 8 6 9 34-27 22
9. Trotușul 23 9 4 10 34-40 22

19. Automobilul 23 10 2 11 24-34 22
11. S.U.T. Gl. 23 7 7 9 22-18 21
12. voința 23 6 9 8 22-22 21
13. Ancora 23 7 5 11 22-34 19
14. Metalurgistul 23 6 6 11 23-35 18
15. A.S.M. Tecuci 23 4 10 9 28-40 18
16. Petrolul 23 5 7 11 22-31 17

ETAPA VIITOARE : Petrolistul 
— Unirea Tricolor, Șoimii — Tro
tușul. A.S.M. Tecuci — Automo
bilul, Rulmentul — Olimpia, Me
talurgistul — S.U.T. Galați. Me
talul P. — Metalul B., Voința — 
Dacia, Ancora — Petrolul.

SERIA A lll-a
Delta Tulcea — Dunărea Tul- 

cea 4—0 (2—0)
Electrica Constanța — Olimpia 

Giurgiu 1—1 (0—1)
Unirea București — Azotul Slo

bozia 2—0 (0—0)
Marina Mangalia — Prahova 

Ploiești 1—1 (1—0)
Celuloza Călărași — Victoria 

Floreștl 0—0
Electronica București — Flacă

ra roșie București 2—Z (1—1)
I.M.U. Medgidia — Cimentul 

Medgidia 1—1 (0—0)
Tchnometal București — Laro- 

met București 0—0
(Corespondenți : I. Turșie, N. 

T'o’- Popescu, I. Cio-
'■ A-

dustria sîrmel C. Turzii 0-1 (££
Minerul Teliuc — Metalul Cop 

^rtoVcălan-- Mureșul Deva 

2 independența Sibiu — A.S.A. 
S MetalV Alud^- Minaur am

Unirea Alba lulla — Mineral 
Ghelar 2—0 (2—0)

C.F.R. Simeria 
M(Corespondenț?: M. Susan, F. 
Țonea, I. Vladislav, A. Gunther* 
I. Boțocan, I. Somogyl. 
llpescu, —).
1. Independ.
2. Chimica 

Mureșul 
Victoria 
Metalul A.
Soda
Minaur 
A.S.A. Sibiu 
Ind. sîrmei 
Minerul T. 
Unirea 
Aurul 
C.F.R. Simeria 
Minerul G. 
Met. C.M. 
Arieșul

ETAPA VIITOARE : 
C.M. — Independența, 
— Unirea, Mureșul — I 
Minerul G. — Arieșul, 
Soda, Ind. sîrmel — 
meria, Minerul ” 
A.S.A. Sibiu —

SERIA
Minerul Baia 

Turda 3—1 (0—0)
Bradul Vlșeu — Someșul Be

ci ean 4—1 (2—0)
Progresul Năsăud — Someșul 

Sa tu Mare 1—1 (1—0) , _ .
Unirea Zalău — Victoria Cărei 

3—0 (1—0)
Constrictorul Bala Mare — Chi

mistul Baia Mare 0—0
C.I.L. Gherla — Recolta Salonta 

2—0 (1—0) , t ,
Unirea Dej — C.I.L. Slghetul 

Marmatiei 4—0 (2—0)
Dermata Ciul — Gloria Baia 

Mare 1—0 (0-^0)
(Corespondenți : Al. Domuța.

A Ghilezan, I>. Nistor, M. Bon- 
țoiu, R. Pop, A. Sabo, T. Pro
dan și E. Feliervari).

"nirea D. 23 )' 3 « 51-’'’

So da Ocna

3. 
*.
5. 

. 6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Metalul 

, Chimica 
Metalul A., 

Minaur — 
C.F.R. Si- 

T. — Aurul, 
Victoria.

A Vll-a
Sprie — Arieșul



Mill HIE CODREANU-CAMPION BALCANIC 
W PUȘCĂ CU AER COMPRIMAT

ROMÂNIA A OCUPAT LOCUL I ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

SOFIA, 26 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). 
După cinci zile de întreceri, 
luni la prînz s-a încheiat cea 
de a V-a ediție a Balcania
dei de tir, care a întrunit 
trăgători — seniori, senioa
re. juniori și junioare — din 
Grecia, Iugoslavia, România, 
Turcia și Bulgaria. La aceas
tă importantă confruntare 
internațională țintașii români 
au avut o comportare foarte 
bună, cucerind mai mult de 
jumătate din titlurile puse în 
joc și locul I pe națiuni.

Luni. în ultima zi a com
petiției, s-a disputat proba de 
pușcă cu aer comprimat re
zervată juniorilor. Sportivul 
român ILIE CODREANU a 
confirmat din nou forma 
bună în care se află, cîșți- 
gînd întrecerea cu un va
loros rezultat, 372 p din 400 
posibile și a stabilit, totoda
tă, un nou record balcanic. 
Toți trei juniorii români, ca
re cu două zile înainte cîști- 
gaseră titlul pe echipe la

armă standard, au ocupat 
locuri pe primele șase pozi
ții, cucerind medalia de ar-

ILIE CODREANU

gint după echipa Iugoslaviei, 
care a fost acum mai omo
genă.

Rezultatele probei de puș
că cu aer comprimat 40 f. 
poziția în picioare (10 m dis
tanță) : 1. I. CODREANU (R) 
372 p — nou record balca
nic, 2. Milutinovici (I) 368 p, 
3. Milosavlevici (I) 367 p, 4. 
Mariana Vasiliu (R) 354 p, 
5. Zurelis (G) 353 p, 6. Șt. 
Safta (R) 351 p. Pe echipe : 
1. IUGOSLAVIA 1086' p — 
nou record balcanic, 2. Româ
nia 1077 p, 3. Bulgaria 994 p. 
Clasament pe națiuni : 1.
ROMÂNIA 164 p (în total 31 
medalii — 14 de aur, 11 de 
argint și 6 de bronz), 2. Bul
garia 115 p (23 — 7, 9, 7), 
3. Iugoslavia 92 p (20—5, 6, 
9).

Toma HRISTOV

Boierii iugoslavi, bulgari și români
iuvoriți în Balcaniada de la Titograd

învingători
SOFIA, 26 (prin telex). — 

Floretiști romani au" partici
pat la un concurs triunghiu
lar desfășurat in capitala 
Bulgariei alături de trăgăto
rii țării gazdă și ai R.D. Ger
mane. în finala probei, cea 
mai bună comportare au 
avut-o floretiștii din R.D. 

Germană care au terminat 
pe primele trei locuri. Vic
toria a revenit lui Seiienkel, 

o in
și în 
clasa- 
Haer-

A Ștefan (România);
Bănică (România) ; .6. 

Grecenliev (Bulgaria).

care n-a suferit nici 
frîngere în semifinale 
finala, 
merit : 
ter ; 4.
5. M.

L-au urmat în 
2. Raschke : 3.

BIJLGRAD, 26 (prin telefon).
— Pentru Balcaniada de box 
de ia Titograd (Iugoslavia), 
care debutează miercuri 28 
aprilie, gazdele s-au pregătit 
în mod deosebit, dorind ca 

. în fața publicului propriu să 
confirme, evoluția 'de la edi
țiile precedente și să cuce
rească cît mai multe medalii 

. de auir. în acest scop, pu- 
giliștii iugoslavi ș-au reunit 
de aproape, o lună într-o 
localitate . din apropierea ca
pitalei Muntenegrului, 
gătindu-se asiduu 
ducerea 
stariski, Dughe și 
Deși în 
câți 17 boxeri, acum înaintea 
începerii ț întrecerii, .antrenorii 
i-au. desemnat pe cei 11 
care vor apăra culorile iu
goslave. Iată-i în ordinea ca
tegoriilor : semimuscă —
Toth ; muscă — Milosavle
vici ; cocoș — Bașkijarevici ;

pre- 
sub con-

Hri- 
Prokici. 

lot au fost convo-

antrenorilor

pană — 
ușoară - 
șoară — 
cie — 
mică — 
Antelj ; 
și grea -

Dintre
Parlov își 
ținute la 
iar Vujin 
justificat la un loc pe podiu
mul învingătorilor. Pugiliștii 
români și bulgari vor fi ad
versarii cei mai periculoși 
pentru echipa iugoslavă, cu 
toate că și unii dintre bo
xerii din Turcia și Grecia 
nu sînt lipsiți de șansă.

DUȘAN POPIN

Mihausovici ; semi-
— Milovanovici : u- 

Vujin : semimijlo-
Markovici : mijlocie 
Bel ici ; mijlocie — 
semigrea — Parlov

— Matejici.
aceștia. Beiici și 
apără titlurile ob- 
ediția precedentă, 
și Matejici aspiră

Tamara Lazakovici (U.R.S.S.) învingătoare 
în marele concurs de la Riga

Prima dintre gimnastele românce — Ana Grigoraș locul 13
mânia) a ocupat locul 13 cu 
36.15

La
celor
rate.
(câștigător la individual 
pus) 
note 
(9.45) 
rituri 
clasat

. ieri Komisarov.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
Concursul feminin din cadrul 
competiției internaționale dș 
gimnastică de la Riga s-a în
cheiat cu victoria tinerei spor
tive sovietice Tamara Lazako- 
viei (17 ani), care a totalizat 
38.4 puncte, urmată de Tatiana 
Scegolkova (U.R.S.S.) 37,9
puncte. Cathie Rigby (S.U.A.) 
37.6 puncte. Miitki Manuhi 
(Japonia) 37.4 puncte, Nina 

Dronova (U.R.S.S.). 37.3 pune- 
și Jo=>" Moore (S.U.A,). 3” 

Grigor ■

puncte, 
masculin, 

mai buni 
japonezul

în concursul 
șase pe apa- 

Nakayama 
com- 

a obținut cele mai mari 
la inele (9,55), bară fixă 
și paralele (9.8), La 
și sol. pe primul loc 

sportivul sovietic 
iar la cal

să-
s-a

Va-
cu

ÎNAINTEA STARTULUI EUROPEAN ÎN CUPA DAVIS 71

PRIMUL MECI ROMANIA-OLANDA
DIN ISTORIA

Cu un singur an înaintea a- 
niversării unei jumătăți de se
col de participări în întrecerile 
pentru Cupa Davis, echipa Ro
mâniei își anunță o prezență 
marcantă în această a 60-a e- 
diție. într-adevăr, tenisul ro
mânesc a parcurs un drum as • 
cendent de la acea primă apa
riție (India—România 5—0, Bec
kenham 1922) în suprema în
trecere pe echipe pînă azi. Foști 
finaliști în 1969. tenismenii noș
tri fruntași — Ilie Năstase șl 
Ion Țiriac — au toate motivele 
să aspire și de data aceasta la 
o performanță înaltă, după a- 
cel „intermezzo” nedorit care 
i-a' transformat, anul trecut, în 
victimele unor out-sideri.

Bilanțul ultimului deceniu al 
participărilor noastre la meciu
rile „Salatierei de argint” se u- 
flă consemnat în tabelul ală
turat. în rîndurile ce urmează 
ne vom ocupa mai mult ce 
perspectivele actualei ediții. Să 
reamintim cititorilor că trofeul 
se află în posesia echipei S.U.A., 
după trei victorii consecutive in 
Challenge-round și pentru a 22-a 
oară în întreaga istorie a com
petiției. Tot. de 22 de ori a de
ținut Salatiera și echipa Aus
traliei, care azi însă — lipsită 
de bune rachete amatoare — a 
și ieșit din cursă. învinsă la 
Tokio. Un bun prilej pentru a- 
mericani de a stabili, în acest 
an. un nou „record” în materie. 
Sarcina lor pare ușurată, bine
înțeles. de prevederile regula
mentului actual, care acordă 
țării deținătoare dreptul de a

ÎN TURNEUL DE BASCHET DE LA SOFIA

BlICLPEȘTI ANKARA 79-0 (36 32)
SOFIA 26 (prin telefon, ele 

la corespondentul nostru). Pri
ma 'repriză a intîlnirii dintre 
selecționatele orașelor Bucu
rești și Ankara, desfășurată in 
cadrul „Marelui premiu al ora
șului Sofia” la baschet, a fost 
echilibrată, avantajul alternînd 
in permanență. Abia spre sfir- 
șilui reprizei bucureștenii s-au 
distanțat, ajungînd la pauză 
cu un avans de 4 puncte. Du
pă reluare, baschetbalișlii . ro
mâni au dominat evident, 
torită în special jocului 
țional al lui Popa. 
Bucureștiului a ciștigat 
partidă cu scorul de
(36—32). Arbitrii Ivanov (Bul
garia) și Bednarski (Polonia) 
au condus bine următoarele 
formații : BUCUREȘTI : Dia- 
conesc" ’3 Swu 8. Tar'”

aa- 
excep- 
Echip.a 
această 

79—68

SPORTULUI ALB-
finala mereu pe terenjuca

propriu. în paranteză fie spus, 
regulamentul pare a fi pe punc
tul de a suporta modificări ra
dicale, datorită consensului oni- 
niei publice sportive.

La startul întrecerilor din zo
na europeană a Cupei Davis se 
prezintă 28 de echipe, reparti
zate în două grupe. Capi de se
rii : Spania, U.R.S.S., Cehoslo
vacia, Franța în grupa A ; R.F.

MECIURILE UNUI DECENIU
1961
1962

1963

această săptămînă 
jocurile din primul

ROLAND, GUNNAR,
ANDRĂS

16. Dcdooglu 11, To-
13, Erdenay 6, Ton 

Alp 6, Siiriicu 4. 
precedentă, echipele

glu 2. Tan 
sun 4, Ors 
4, Kuce 2,

în ziua
orașelor Sofia și Ankara au o- 
ferit un meci dramatic. Jucă
torii turci au condus la pauză 
cu 43—42 și cu citeva secunde 
înainte de sfîrșit rezultatul era 
egal (79—79). Gazdele au în
vins cu 80—79 (42—43) prin
transformarea unei aruncări 
libere acordată cu larghețe de 
arbitri. Alte rezultate : Roma— 
Varșovia 95—46 (32—22). dispu
tat duminică seara ; Roma— 
Berlin 81—54 (42—23), prin care 
sportivii italieni și-au asigurat 
calificarea în turneul final.

în partida următoare, forma
ția Bucureștiului va întilni pc

• ••

încă puține zile și cor
tina se va lăsa pes
te bogatul sezon competi- 
țional în piscinele acope
rite. Concursurile conti
nentale de natație, mai 
numeroase ca oricind, la 
marea concurență cu în
trecerile campionilor de 
peste Ocean, au relevat 
forma excelentă a citorva 
staruri europene cu mari 
ambiții (și serios poten
țial) in acest an preolim- 
pic.

Din rindul numeroșilor 
performeri s-au desprins 
în aceste săptămâni, trei 
tineri înotători; nu numai 
prin nivelul înalt al re
zultatelor înregistrate, ci, 
mai ales prin deosebita lor 
multilateralitate, însușire a 
marilor campioni.

Roland Matthes (21 ani) 
din R.D. Germană, capa
bil de 53,2 pe 100 m liber 
și 56,9 (R. M.) pe 100 m 
spate, a înotat distanța de 
100 m delfin în 56,1 (la 
0,6 sec de recordul lumii). 
In felul său, Matthes re
prezintă un caz unic pen
tru natația mondială, spe
cializarea sa complexă ex- 
plicînd standardul înalt al 
performanțelor sale.

Suedezul Gunnar Lars- 
■ son (20 ani) a fost singu

rul european care i-a în
vins In acest an pe ame
ricani în propriul lor fief. 
Revenit pentru citeva zile 
pe continent, recordmanul 
lumii la 400 m liber 
(4:02,6) ne-a impresionat 
pur și simplu cu alte ci
teva rezultate (52,3 — 100 
m liber, 60,8 — 100 m 
spate și mai ales 2:32,9
— 200 m bras), dovedind 
aria largă a posibilităților 
sale.

In sfîrșit, Andrăs Hargi- 
tay (15 ani), cel mai stră
lucit reprezentant al „nou
lui val" din natația ma
ghiară, care anunță din 
nou zile de aur, a fost 
recent autorul unor per
formanțe rar întilnite: 5 
recorduri naționale (1:58,8
— 200 m și 4:11,9 — 400 
m liber, 2:12,4 — 200 m 
Și 4:40,6 — 400 m mixt 
și 2:09,0 — 200 m delfin) 
in două zile! Și încă ce 
recorduri... Fiecare din a- 
ceste cifre ar putea consti
tui un record mondial al 
categoriei de vîrstă respec
tive.

Trei mari campioni reu
șesc, datorită excelentei lor 
pregătiri la cele patru 
procedee tehnice, să țină 
in mină toate atu-urile ne
cesare pentru a putea iz- 

viitoarele J

Deci, în 
asistăm la . 
tur al întrecerilor europene. Mai 
exact, vom fi spectatori la me
ciul inaugural al echipei noas
tre, care debutează în fața tri
bunelor de la arena Progresul, 
începînd de vineri, avînd ca 
adversari pe tenismenii olan
dezi. Este, de altfel, prima in- 
tîlnire România—Olanda din is
toria competiției. Un meci in 
care echipa română pornește 
net favorită, mai ales că oas
peții joacă fără Tom Okker, 
marea lor rachetă, care activea
ză actualmente sub contract de 
profesionist și deci în afara re
gulilor Cupei Davls.

Pe partea de tablou în care 
se află reprezentativa țării 
noastre, ne interesează desigur 
și rezultatul meciului Norvegia- 
Israel, care trebuie să desem
neze pe viitorii adversari ai în
vingătorilor de la București. în 
sectorul imediat alăturat al 
grupei, sînt programate meciu
rile Iugoslavia—Anglia și Italia- 
Bulgaria, cu perspectivele unei 
întîlniri între iugoslavi și ita
lieni în turul II. Ceea ce ne-ar 
duce — urmînd tot calea pro
nosticurilor -— la reeditarea se
mifinalei România—Iugoslavia, 
de data aceasta însă pe terenul 
nostru. O diferență esențială.

în fine, în partea superioară 
a tabelului grupei noastre, este 
de notat o singură întîlnire mai 
echilibrată, cea dintre echipele 
Ungariei și Poloniei. Fiecare 
dintre acestea poate furniza un 
adversar redutabil pentru re
prezentativa vest-germană, pro
babilă semifinalistă și ea.

Iar dacă toate calculele hîrtiei 
se verifică în practică, o finală 
a grupei B disputată între Ro
mânia și R.F. a Germaniei ne 
apare drept logică.

5—0.
5—0;
2—3.
4—1.
4—1;
2—3. 

Danemarca 
Norvegia

: România — R.S.A. 0—5. 
; România — Israel 4—1 ;

R.F G. — România 
: România — Elveția

România — R.S A.
1966 : Franța — România
1967 : România — Belgia

România — Spania
România
4—1 ■ Norvegia — Ro
mânia 0—5 : România — 
R.S.A. (nedisputat).
România — R.A.U. 3—2; 
România — Israel 5—0 ; 
Spania — România 1—4; 
România — U.R.S.S. 4—1;

4— 0 : 
2—3 ;
5—0.

1—4 ;
5— 0 ;

România

1968 :

1969 : R.A.U.

România — India 
Anglia — România 
S.U.A — România 
Iran — România 
România — Grecia 
Iugoslavia 
3—2.

1971 : România — Olanda ?

1970 :

a Germaniei (finalista ediției 
trecule), Iugoslavia, România, 
Ungaria în grupa B. Cîștigătoa- 
rea primei grupe urmează să 
joace în faza interzonală cu 
campioana zonei americane, iar 
echipa care se va impune 
doua grupă întîlnește pe 
reata calificărilor din zona 
atică. Urmează, precum se 
o finală inter-zone. iar 
marea finală — Challenge-roun- 
dul — la toamnă.

în a 
lau- 
asl- 
știe. 
apoi

Radu VOIA

Japonia elimină Australia (3-2)
din Cupa Davis

pentru fi- 
(grupa A) 

în partida 
Toshiro

Echipa de tenis a Japoniei 
a reușit să învingă Ia Tokio 
cu 3—2 selecționata Australie- 
în meciul contînd 
nala zonei asiatice 
a „Cupei Davis" 
decisivă. japonezul
Sakai l-a invins cu 6—1. 15—13, 
8—6 po John Cooper. Este pen
tru prima oară în ultimii 
de ani cind echipa japoneză 
impune in fața tenismanilor 
ustraiicni în „Cupa Davis”.

în finala interzonală asiatică, 
Japonia va întilni, între 14 și 

: la Tokio, pe învingătoa- 
Tnrb'a—Pakistan.

50 
se 
a-

După două zile de întreceri, In 
întilnirea de tenis care se dispută 
la Santiago de Chile între echipele 
Chile și Braziliei pentru finala 
zonei sud-americane a „Cupei 
Davis“, scorul este de 2—1 in fa
voarea oaspeților. In cea de-a 
doua partidă de simplu (întrerup
tă din cauza Întunericului), chi
lianul Jaime Fillol l-a învins cu 
6—1, 8—6, 4—6, 10—8 pe Edson 
Mandarino, egalînd scorul : 1—1. 
In partida de dublu, cuplul bra
zilian Thomas Kock — Edson 
Mandarino a dispus în cinci se
turi : 3—6, 2—6, 6—2, 6—2, 8—6 de 
perechea Jaime Fillol — Patricio 
Cornejo.

Proba de simplu masculin din ca
drul turneului de tenis de la Ca- 
‘ ’r"i a fost ciștigatâ de Jan Ko- 

*n finală, a di«r"is cu


