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CUPA R0MĂK1EI l» FOTBAL

AVANCRONICA
SFERTURILOR DE FINALA

încă nu s-au stins ecourile etapei de duminică și azi vom 
merge din nou la fotbal. De data aceasta nu va fi vorba da 
campionat, de puncte, de cîștigarea titlului sau de retrogra
dare. Astăzi este ziua Cupei, a celei de a doua competiții 
fotbalistice a țării. E vorba de meciuri ce-au stîrnit întotdea
una interesul iubitorilor fotbalului prin ineditul, prin nepre
văzutul pe «are le produc.

UN MARE COMPLEX POLISPORTIV 
PENTRU TINERETUL REȘIȚEI

de zor la complexul polisportiv din Reșița.

Azi, la București și Timișoara, opt formafii 
continuă cursa spre mult doritul trofeu

Znima Reșiței a fost tot
deauna fierbinte. Dar, 
în aceste zile, am găsi

t-o dogorind, bătînd mai pu
ternic. In acest oraș (unde la 
fiecare trei locuitori, cel pu
țin unul muncește la Combi
natul Siderurgic sau la Uzina 
Constructoare de Mașini) a- 
propierea marii sărbători _ a 

: poporului nostru, împlinirea 
unei jumătăți de secol de la 
întemeierea Partidului Comu
nist Român, se simte trepi
dant, reînvie tradiții, declan
șează entuziasme, stimulează 
pasiunile.

In acest an istoric 1971, se 
vor împlini două secole de 
cînd a început să curgă me
talul la Reșița!

Oamenii temperaturilor
mari, campionii șarjelor, fău
rarii otelurilor, creatorii loco
motivelor, ai motoarelor și 
turbinelor se gîndesc cu dra
goste și responsabilitate la 
copiii lor, la cei chemați să 
le ia cîndva locul în fața 
cuptoarelor. Inima generoasă 
a părintelui dorește ca urma
șul lui să fie mai bun, mai 
vrednic și mai fericit decît a 
fost el. In numele acestui sen
timent nobil nu se precupe
țește nimic.

Marea vitalitate înnăscută, 
apriorică, a Reșiței își caută 
și își găsește tot mai mult 
suporturile și modalitățile 
concrete. Robustețea biologică 
nu se poate înfăptui decît 
prin îmbinarea armonioasă a 
activităților de producție și 
instrucțiune cu cele ale unei 
fortificări fizice permanente.

Poate că unora, toată aceas-

iN AȘTEPTAREA FINALELOR DE BOX

„Aurel Dumitrescu —campion

Se lucrează
tă expunere de motive li se 
va părea prea somptuoasă sau 
(și mai grav) forțată, spre a 
se ajunge doar la informația 
că în zona nouă a Reșiței, în 
panorama blocurilor turn, se 
profilează geometria și culori
le unui complex polisportiv 
dedicat tineretului. Un com
plex polisportiv ce va fi în
făptuit prin eforturile și nă- 
dușala lui.

O pistă de atletism, multe 
terenuri de jocuri, pentru vo
lei, baschet, handbal, tenis, 
un parc îmbietor și-au mutat

PREFAȚĂ LA DEMONSTRAȚIA DE 1 MAI

CEI OPT MII DIN COLOANA SPORTIVILOR...
Al 27-lea 1 Mai liber săr

bătorit de poporul nostru va 
căpăta, în acest an, o sem
nificație deosebită. Marea 
demonstrație a oamenilor 
muncii va fi închinată mă
rețului eveniment, Semicen
tenarul Partidului Comunist 
Român. Impresionanta co
loană a sportivilor (formată 
din 8 000 de tineri și tinere) 
a fost concepută ca un uriaș 
car alegoric, semnificînd 
cinstirea și prinosul de re
cunoștință aduse „Partidului 
veșnic tînăr, cu aripi cute
zătoare / Urcînd spre feri
cire, un fericit popor". Defi
larea sportivilor va începe 

contururile de pe hîrtia de 
calc pe humă. Va fi aici un 
admirabil loc de agrement 
pentru viitorii cetățeni ai Re
șiței.

Zilnic, dar mai ales sîmbă- 
tă după-amiază și duminică, 
vin la șantier sute de elevi, 
fără liste de convocare, și 
chiar în mîinile cele mai fi
rave tîrnăcoapele și lopețile 
nu par să fie prea grele.

Beneficiind de sprijinul ge
neros al organelor locale de 
partid și de stat, al colegilor 
săi, profesorii de educație fi- 

cu intrarea, în Piața Aviato
rilor, a unui grup de tineri 
purtînd un mare panou pe 
care vor fi înscrise versurile 
de mai sus. Apoi, la semna
lul trompeților, prin fața tri
bunei oficiale va trece carul 
alegoric (realizat de clubul 
Metalul și Consiliul pentru 
educație . fizică și sport al 
sectorului III), avînd în față 
înscrisul „Trăiască 1 Mai“, 
iar pe platformă stema P.C.R. 
Cifra „50", încadrată. între 
lauri și steagurile țării și 
partidului, se va adăuga iz
butitei metafore. în partea 

Foto: Th. MACARSCHI 
zică, al directorilor de școli, 
Iile Pătruică, președintele 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin (un 
adevărat șef al lucrării), a 
reușit să avanseze acțiunea 
astfel ca la această bază poli
sportivă — absolut indispen
sabilă orașului — panglica 
inaugurală să poată fi tăiată 
în ajunul zilei de 8 mai, săr- 
bătorindu-se și în acest fel o 
dată înscrisă cu litere de aur 
în istoria poporului român.

Valeriu CHIOSE

din spate a platformei vor fi 
expuse cupe și trofee cuce
rite de sportivii .români.

în momentul imediat ur
mător, 500 de băieți și fete 
(din sectorul V) vor înscrie, 
cu trupurile lor, conturul ță
rii, în interiorul căruia, ca 
un laitmotiv, cifra „50“ — 
o adevărată inimă pulsînd 
energie în toate domeniile 
vieții României socialiste — 
va sugera vîrsta gloriosului 
Partid. După ce un grup de 
fete și un altul de băieți, 
purtînd flori și stegulețe ro
șii și tricolore vor exprima 
bucuria sărbătoririi primului 
1 Mai liber — 1945, prin fața 
asistenței se vor perinda — 
pe fundalul sonor al melo
diei „Răsună valea" — ti
neri și tinere în salopete al-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Nici în acest an „Cupa" nu 
s-a dezmințit. Ba, dimpotri
vă. Surprizele au fost (pînă 
azi, bineînțeles) chiar mai 
mari ca altădată. Niciodată, 
de pildă, divizia B n-a reu
șit să aibă 4 echipe califica
te în sferturile de finală, 
cum se întîmplă acum. Așa
dar. iată un prim punct de 
atracție pentru jocurile de 
azi. Acest duel, divizia A — 
divizia B, ne poate oferi par
tide interesante, atractive, de 
bună calitate. Dar, iată jocu
rile care vor avea loc :

STEAUA — CRIȘUL. Un 
meci care pe drept cuvînt 
poate fi numit capul de afiș. 
Steaua — marea specialistă 
a competiției (10 trofee eîș- 
tigate) și marea revelație a 
returului diviziei A, primeș
te replica liderului autoritar 
al seriei a doua a diviziei 
B, Crișul Oradea, formație 
care a scos din cupă pe 
Politehnica Iași și Farul. Va 
continua Steaua cursa sa 
irezistibilă ?

DINAMO — PROGRESUL 
BRĂILA. Desigur, după va

ÎN PARTIDA REVANȘĂ PENTRU CALIFICAREA LA C.M. DE HANDBAL FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI A REFĂCUT HANDICAPUL
DE LA TBILISI: 1310 CU U.R.S.S.

Se va juca al treilea meci, decisiv
CLUJ, 27 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Așadar, 
după alte 50 de minute de joo 
epuizant, selecționatele femi
nine de handbal ale României 
și Uniunii Sovietice n-au pu
tut să-și asigure nici una din
tre ele, aici, în Sala sporturi
lor, biletele pentru Olanda, 
țară care va găzdui, la sfîrși- 
tul anului, turneul final al 
C.M. De această dată victo
ria a revenit echipei române 
și tot la 3 goluri diferență : 
13—10 (6—5), ceea ce înseamnă 
că, în conformitate cu stipula
ția regulamentului, cele două 
echipe vor fi nevoite să se în- 
tîlnească într-un al treilea 
meci, decisiv, pe un teren 
neutru.

Partida retur a celor două 
candidate la turneul final a 
fost o partidă a nervilor, am
bele formații abordînd întîl- 
nirea sub imperiul mizei, care 
a influențat evoluția lor de la 
începutul ’ pînă la sfîrșitpl jo
cului. Mai tînără, echipa noas
tră a resimțit mai acut emo
ția. Acest lucru s-a văzut în
deosebi în organizarea acțiu
nilor ofensive. Pe acest plan 
oaspetele au fost mai lucide, 
reușind să pună deseori în valoa
re calitățile unora dintre jucă
toare. Tn schimb, ambiția și 
dîrzenia — mai caracteristice 
tinereții — au fost element^ 
compensatoare în jocul repre
zentativei române, care a ma
nifestat o evidentă superiori
tate în apărare. După ce în 
primele minute scorul nu a a- 
rătat diferențe mai mari de 
un gol (1—0 — tr.in. 3 ; 2—1 
— min. 7 f 3—2 — min. 14), 

loarea individuală a jucăto
rilor, dinamoviștii sînt de de
parte favoriți. Dar, așa am 
spus și cînd brăilenii au în- 
tîlnit pe cei de la Sport Club 
Bacău. Rămîne de văzut dacă 
bucureștenii vor reuși să ia 
un avantaj liniștitor pentru 
meciul retur de ]a Brăila.

METALUL BUC. — C.F.R. 
TIMIȘOARA. Cum conturile (Continuare tn pag. a S-a)

Toată lumea azi discută i Se ciocnesc! Au și de ce»
Cavalerii „A“ și „B“ Mina CUPEI își dispută!

Catren și desen de AB. CLENCIU

ROZALIA SOS

echipa română se distanțează 
la două goluri (4—2 — min. 
171 5—3 — min. 19 | 6—4 — 
min. 22), diferență pe care 
nu reușește însă să o mențină 
pînă la încheierea reprizei. 
La reluare, în scurt timp, 
handbalistele noastre ating co
ta celor 3 goluri pe care le 
aveau de recuperat, lăsînd im
presia că-și vor asigura cali
ficarea. Astfel, ele conduc cu 
8—5 în min. 28. însă experi
mentatele jucătoare sovietice 
știu să prelungească atacurile, 
atenuînd forța de joc «u «are 

ceferiștilor tn divizia A stnt 
ca și încheiate, lor nu le-a 
mai rămas decît speranța u- 
nei bune comportări în Cu
pă. Dar și Metalul (cu cîte- 
va elemente tinere șl talen-

C. ALEXE

reluaseră partida handbalis
tele românce. Și, astfel, sco
rul se echilibrează din now 
(8—7 — min. 31), menținîndu- 
se strîns pînă în ultimele S 
minute de joc, In special dia 
cauza pripelii în atac și a 
unor pase greșite pe «ontra- 
atac ale româncelor. Din feri
cire, în ultimele 5 minute e- 
chipa noastră joacă eu curaj 
ultima earte, mărește avanta
jul la 2 goluri (12—10 — min. 
46), dar cu două minute îna
inte de ' final Sos — această 
exoelentă realizatoare a arun
cărilor de la 7 m — trage a- 
fară I Totul părea pierdut, 
pentru că era greu de presu
pus «ă în puținele secunde ®a- 
re mai rămăseseră handbalis
tele sovietice vor ceda min
gea. Și totuși, o intercepție, 
un contraatac, la capătu] că
ruia Arghir însGrie, în ulti
mele secunde, pecetluind sco
rul final : 13—10.

Iată formațiile folosite în a- 
ceastă partidă :

ROMANIA : Climovschi — 
Sos (4), Arghir (2), Popa (1), 
Băiooianu (1), Schramco, Du
mitru (1), Metzenrath (4). Gan- 
cea, Ibadula.

U.R.S.S. : Sestriuk — Șaba- 
nova (5), Osetinskaia, Bobrusi 
(1), Marșuba (1), Șubina, Kan 
Fan San (1), Turcina (2), Gon- 
cearova. Meciul a fost condus 
de arbitrii iugoslavi Milan 
Valcici și Vlado Simanoviai.

Reprezentanții celor două 
federații urmează să stabileas
că data și looul celui de aî 
treilea meci.

Călin ANTONESCU

fără contracandidat11!
susfine antrenorul Ion Chiriac (Steaua)

mae
tri-

Cu două rînduri de 
iouri pe el, cu încă un 
cou peste bluza de trening, 
pentru ca sudația să fie a- 
bundentă, Victor Zilberman 
aleargă ușor pe aleile din 
curtea clubului și răspunde 
ștrengărește la întrebarea co
mună : „cum te simți ?“, bom- 
bînd. pieptul și zicînd : „mă 
simt campion 1“ El n-a citit 
aprecierile celebrului an
trenor Karl Adam care 
cerea sportivului de perfor
manță calea de mijloc din
tre teamă și speranță. Mai 
curînd i-ar place să fie-com
parat cu Clay, ceea ce, cel 
puțin deocamdată, nu e ca
lul.

Pregătirile pentru finalele 
campionatelor naționale de

clubul
de fi-

box sînt în toi la 
Steaua. Numărul mare 
naliști (13) îi obligă pe an
trenorii Ion Chiriac și Mar- 
cu Spakow să fracționeze 
antrenamentele. Perechile 

Ciucă — Gruiescu, Gîju — 
Toni, Pușcaș — Ciochină sau 
Chivăr — Năstac, formate 
din candidați la aceeași ca
tegorie, impun adevărate 
stratageme pentru a le se
para pregătirile (nu fără in
tenția nemărturisită de a 
stîrni și ambiția concurenței 
între echipierii aceluiași club 
Deci, unii se pregătesc du
pă amiezele, alții seara.

Maestrul Chiriac evită, 
din motive pedagogice, să-și 
indice favoriții, pronunțîn- 
du-se hotărît doar în cazul

Aurel Dumitrescu exersin d training-ball „mitraliera
pumnilor,. săi deloc fragili

' ’ Foto; THEO MACARSCHI

„Ce altă 
munca 

pe bună

pe terenurile Progresul

4-^1

Sever 
Ilie Năs- 
profesorul 

Georges-

boxerilor Aurel Dumitrescu 
și Zilberman, pe care-i con
sideră campioni fără contra- 
candidați. El își duce pentru 
a 7-a oară elevii în finala 
națională și dacă ar fi să 
greșească din nou — cum 
a mal făcut și altă dată — 
ar indica iarăși drept can
didați la titluri pe toți cei 
13 finaliști ai săi. 
justificare ar avea 
mea?" — întreabă 
dreptate antrenorul.

în reprizele de antrena- 
ment, cel mai silitor ni 
părut Constantin Ciucă. 
10 ani vînează titlul; nu 
cîștigat întotdeauna, 
acum îl vrea mai mult 
oricînd, pentru că la toam
nă împlinește 30 de ani și 
europenele sînt aproape. Nu 
mai puțin dîrz se arată Ni- 
colae Gîju care, cu tipica 
lui sclipire din ochi, ne spu
nea: „De doi ani aștept me
ciul ăsta cu Pometcu !“. Și 
privirea lui era foarte grăi
toare. .. (vib).

între 19—24 aprilie. Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport a organizat un 
curs de perfecționare a cunoș
tințelor metodiștilor încadrați 
organelor sale teritoriale.

Acțiunea s-a înscris in spiri
tul recentei legi privind per
fecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din unită
țile socialiste și face parte din 
planul de perfecționare a ca
drelor care lucrează în mișca
rea sportivă.

începerea acțiunii de per
fecționare. — sub imperiul noii 
reglementări, — cu metodiștii 
organelor teritoriale este jus
tificată de faptul că aceștia 
reprezintă veriga d« legătură

dintre activitatea teoretică și 
cea practică, desfășurată de an
trenorii care activează în do

de modul în care marea masă 
a celor investiți cu atribuții de 
îndrumare și control „acoperă",

PE MARGINEA CURSULUI DE PERFECȚIONARE

A CUNOȘTINȚELOR METODIȘTILOR SPORTIVI

meniul performanței. Intr-ade
văr, traducerea în viață a ho- 
tărîrilor care vizează moderni
zarea procesului de antrena
ment depinde în mare măsură

cantitativ și calitativ, activi
tatea desfășurată de toți antre
norii.

Din păcate, analiza modului 
în care s-au aplicat pe teren a-

Activitate febrilă

• Năstase si Tiriac învingători in „Criteriul așilor" 
de la Barcelona • Optimism in tabăra românilor

Moment de re
laxare după an
trenamentul de 
ieri de la Pro
gresul. 
Dron, 
tase. 
Ștefan
cu și Petre Măr- 
mureanu.

Foto :
DRAGOȘ NEAGU

tribuțiile de îndrumare și con
trol în domeniul performanței a 
scos în evidență faptul că a- 
ceastă activitate s-a desfășurat, 
în ultimul timp, sporadic și cu 
un grad scăzut de exigență. 
Această stare de lucruri a fa
vorizat adeseori climatul de 
comoditate, de delăsare, și chiar 
spiritul de indisciplină la mulți 
dintre antrenorii noștri. Ca ur-

prof. CORNELIU FLORESCU 

șeful sectorului metodica 
educației fizice 
și a sportului 
din C.N.E.F.S.

Răspunzînd parcă unui 
semn tainic, în fiecare an, la 
sfârșit de aprilie, tenismenii 
români se întorc de peste 
mări și țări pe meleagurile 
natale. Debutul în Cupa Davis 
îi reunește și de această dată 
la București pe Ilie Năstase 
și Ion Țiriac, străluciți am
basadori ai sportului rQinâ- 
nesc, pe coechipierii lor, Petre 
Mărmureanu și Sever Dron. 
Luni seara, primii doi au sosit 
de la Barcelona, Mărmurea
nu din Israel, iar Dron a 
venit marți dimineața de la 
Catania. Și astfel, ieri, tere
nurile de Ia Progresul au fost 
din nou aglomerate. Se an
trenau oaspeții și adversarii 
noștri din întîlnirea inaugu
rală a actualei ediții a Cupei 
Davis (programată vineri, 
sîmbătă și duminică) jucătorii 
olandezi, precum și Năstase, 
Mărmureanu și Dron. Țiriac, 
nevoit să facă niște analize 
medicale, nu apăruse încă la 
Progresul.

Dezinvolt și la fel de volu
bil precum îl cunoaștem. li
derul autoritar al Marelui 
Premiu F.I.L.T., Ilie Năstase, 
s-a antrenat vreo oră cu Măr
mureanu, după care s-a oferit 
cu amabilitatea care îl carac
terizează să ne furnizeze cî- 
teva amănunte de la „Criteriul 
așilor", triunghiularul inter- 
echipe care s-a încheiat du
minică la Barcelona, cu un 
nou succes românesc.

„Am cîștigat turneul, învin-
C. CONIARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a) (9ontinuare’ tn pag. a 4-a)
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COMPETIȚII SPORTIVE IN CINSTEA SEMICENTENARULUI>
CROSUL TINERETULUI 

LA FAGARAȘ

Etapa pe oraș a acestei 
tradiționale competiții de 
primăvară a atras pe aleile 
parcului „1 Mat' un număr 
de 219 tineri. Iată-i pe pri
mii clasați care vor partici
pa, alături de ceilalți patru 
din fiecare categorie, la faza 
județeană a crosului, in ora- b 
șui Brașov. 15—16 ani : Ni- 
culina Lungu și Ion Fătu ;
17—19 ani : Dorina Fleșeru , 
și Gheorghe Jiga ; peste 19 4 
ani : Ion Modolea.

Valentin LAZAll —
coresp.

10 ECHIPE DE FOTBAL...
...au participat la compe

tiția organizată de către Con

siliul sindical orășenesc din 
Cimpulung Muscel. Pînă în 
prezent competiția a ajuns în 
stadiul finalei. La 2 mai 
„Cupa Semicentenarului" la 
fotbal va fi disputată de că
tre echipele : Vulturii" (for
mație județeană) și „Știința" 
(formația profesorilor acti- 
vînd în campionatul orășe
nesc). Ambele sînt din ora
șul Cîmpulung Muscel.

Decebal RĂDULESCU — 
coresp.

LA CISNĂDIE-600 DE TINERI 
IN ÎNTRECERI

In orașul textiliștilor din 
Cisnădie, județul Sibiu, A.S. 
„Textila" va angrena peste 
600 de tineri și tinere în 
competițiile organizate în co

laborare cu organizația U.T.C. 
și Comitetul sindicatului din 
uzină — la volei, handbal 
fete și băieți, popice, tenis de 
masă și fotbal. Zilnic, tribu
nele Stadionului sînt neîncă
pătoare pentru numărul mare 
de filatori, țesători de co
voare din cadrul Uzinelor 
textile care vin să-și încu
rajeze colegii lor de muncă. 
La întrecerile organizate în 
cinstea marii sărbători, sint 
angrenate 11 echipe de fot
bal, 4 de popice, 5 de volei 
etc. Rezultate frumoase în a- 
ceastă acțiune au obținut și 
alte asociații sportive din 
Cisnădie : „Mătasea Roșie", 
Școala profesională, Liceul 
textil, Liceul teoretic și șco
lile generale 1, 2 și 3.

Iile ANDREI — coresp.
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CEI OPT MII
(Urmare din pag. 1)

bastre, purtînd căști de lu
cru și avînd în mîini unelte, 
precum și placarde cu in
scripțiile șantierelor Bum- 
bești — Livezeni, Salva — 
Vișeu, care înseamnă recon
strucția țării. Industria, elec
trificarea, agricultura — do
menii vitale ale economiei 
țării, în care tineretului este 
prezent în primele eșaloane 
— vor fi reprezentate prin 
fluturarea eșarfelor galbene, !. 
simbolizind lanurile de grîu, 
prin conturul unei turbine
în mișcare, al unui baraj de 
hidrocentrală. Din spatele
barajului vor pătrunde, prin 
două tunele, create din bra
țele băieților, fete îmbrăcate 
în albastru, cu eșarfe din 
voal. Prin alergare în jurul 
paletelor turbinei, punînd-o 
în mișcare, ele vor reda va
lorificarea energiei apelor.

I)1N COLOANA
Vom mai vedea tabloul a- 

legoric „Țară mîndră ca o 
floare" : un grup masiv de 
fete, purtînd plăcuțe colorate 
și eșarfe pe care le vor ri
dica deasupra capului, vor 
„desena" un covor cu motive 
naționale, exprimînd vredni
cia și bucuria poporului nos- 

, tru, încrezător în destinele 
ț sale conduse de partid, 
j Prima organizație sportivă 
& din România condusă și în- 
r? drumată de P.C.R. — „Prie- 

’ tenii naturii" va fi prezen
tată, simbolic, în coloana de
monstranților, prin grupuri 
masive de fete și băieți de 
diferite vîrste, purtînd pla
carde și îmbrăcați în echi- 
pament multicolor.

f Cluburile sportive din Ca
pitală — Metalul, Universita
tea, Construcții, Olimpia, Di
namo, Progresul, Voința, Ra
pid, Școlarul, l.E.F.S. și 
Steaua — își vor avea repre-

SPORTIVILOR...
zentanți în coloana celor opt 
mii, cu echipament în culo
rile lor, devenite cunoscute 
și purtînd insignele și drape
lele respec-tive. Reprezentanții 
fiecărui club vor executa di
ferite exerciții, acestea fiind 
însoțite de tineri și tinere, 
grupați pe ramuri de sport...

Așadar, un spectacol emo
ționant. Sportivii Capitalei 
— și prin ei cei ai întregii 
țări — își vor manifesta, ast
fel, recunoștința pentru mi
nunatele condiții create de 
partidul și de statul nostru, 
hotărîrea lor de a cuceri noi 
lauri pentru sportul româ
nesc.

Tema coloanei sportive a 
fost concepută și elaborată 
de profesorii Gh. Dumitru, 
Gh. Dumitrescu, Gh. Artin și 
E. Jecu, în colaborare cu co
lectivele de tehnicieni și pro
fesori din cluburile bucureș- 
tene.

„CUPA 1 MAI“
OVICI-SOTIRIU, MECI
DE MARE SPECTACOL

Clifbul sportiv universitar 
Construcții a luat inițiativa de 
a organiza o competiție de te
nis (e drept, cu participare mai 
restrînsă), la startul căreia s-au 
reunit cîteva „rachete" valo
roase : Sântei, Boaghe, Siitb, 
Agneta Kun, Anca Floreștea- 
nu. Florica Butoi și Adriaxia 
Călina (din propriul club), Ci
vici și Elena Takacs (Progre
sul). Sotiriu, Hărădău și Ro- 
șianu (Steaua). Iudit Dibar și 
Mariana Nunweiller (Dinamo), 
întrecerile se desfășoară pe 
terenurile Centrului de antre
nament nr. 2. Competiția, în
chinată Semicentenarului Par
tidului. este dotată cu „Cupa 
1 Mai".

In primul meci s-au întîlnit 
Toma Ovici-Viorel Sotiriu. 
Primele schimburi de mingi, 
primele gheme lăsau să se 
întrevadă o victorie facilă a 
rutinatului Ovici. El conducea 
cu 4—2 și 40—15. Din acest 
punct al meciului. Sotiriu nu 
mai greșețte nimic, atacă de
cisiv și schimbă scorul în fa
voarea sa : 5—4. 40—15, Dar 
Ovici forțează și cîștigă pri
mul set : 7—5. Al doilea re
vine lui Sotiriu. Momentul 
dramatic al meciului l-a fur
nizat setul decisiv. Sotiriu 
conduce cu 5—3. 40—30. deci 
mecibal. Un punct și va cîș- 
tiga. Dar Ovici se opune, ata
că toate mingile, reduce din 
handicap, egalează și își ad
judecă setul : 7—5. Alte re
zultate : D. Hărădău — Al 
Șutii 6—0, 6—2, D. Nemeș— 
A. Roșianu 6—3, 6—3, Agneta 
Kun-Adriana Călina 6—1, 6—0, 
Mariana Nunweiller—Florie»
Butoi 7—6. 6—1.

întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 15, pe terenurile de la 
Centrul de antrenament nr. 2.

I. G.

SIBIU. In localitate »-au In- 
tllnit reprezentativele de atletism 
ale județelor Sibiu, Mureș șl 
Arad într-o reuniune dominată 
de atle(ii sibieni care au cucerii 
15 locuri I. De menționat fap
tul că unii dintre cel mal buni 
atleți din județul Mureș (Csaba 
Dosa, Marta Szatmarl și Loranc) 
Tirb), au evoluat in afară de 
concurs întrucît n-au avut pe 
legitimațiile lor aplicată viza 
medicală la zi ! Și păcat, de
oarece Cs. Dosa a sărit, de pil
dă, la înălțime 2.09 m. Pe ju- < 
dețe s-au realizat următoarele' 
scoruri : Sibiu — Arad 113 —■
103, Sibiu — Mureș 142 — 85, 
Mureș — Arad 90,5 — 105,5. Iată 
și citeva rezultate individuale : 
100 mg. — H. Cernescu (S) 15,2, 
100 m — I. Komuves (S) 11,4, 
400 m —Gh. Hidi (M) 50,8, 3000 
m obst. — H. Bercea (S) 9:54,4. 
400 mg. — Gh. Hidi 55,4. I. ION 
— coresp.) .

■*

PLOIEȘTI. Pe stadionul Pe
trolul au concurat formațiile 
județelor Prahova. Brăila șl Il
fov. Sportivii prahoveni au clș- 
tigat la scor întrecerile, atît la 
fete cît și la băieți. Prahova — 
Brăila la fete 60—33 și la băieți 
95—38 Prahova — Ilfov 98—11 și 
63—27,’ Brăila — Ilfov 58—19 șl 
56—24.

Cele mal bune rezultate — 
FETE : lungime — Liana Ghl- 
țescu (P) 5,69 m, suliță — Adri
ana Ioniță (P) 43,44 m, 100 m — 
Argentina Negriu (B) 12,8 ; BĂ
IEȚI : 100 m șl lungime —
G. Oană (P) 10,9, respectiv,
7,17 m, înălțime — M. Chira (P) 
2,00 m, D. Oprea (B) 1,85 m, 110 
mg. _ M. Chira 16,2. 800 m șl 
1500 m — N. Lazăr (P) 2:02,0,
respectiv, 4:10,8. (M. SIMA —
coresp.).

★

IAȘI. Pe stadionul „23 Au
gust" — Copou și-au disputat 
tntiletatea atlețll din județele 
Iași, Suceava șl Bacău. Sportivii 
localnici au fost superiori ctșli- 
gtnd majoritatea probelor. Re
zultate : Iași cu Suceava 128 — 
64, cu Bacău 115 — 110, Bacău

REPUBLICAN INTERJUDEȚEAN
— Suceava 130 — 72. Iată șl cî
teva evidențieri : A. Stan (S) 
11,0 la 100 m și 23,1 la 200 m, 
K. Bucur (I) 1.85 m la înălțime, 
A. Placinschi (I) 1:56,2 la 800 m. 
Greta Măgirescu (B) 12,5 la 100 
m, Olga Ciobanu (I) 5,30 m la 
lungime Monica Cocut (B) 38,92
la disc. (D. DIACONESCU — 
coresp.),

*
h

REȘIȚA. In localitate au avut 
loc întrecerile din cadrul etapei 
I a campionatului republican de 
atletism lnterjudețean Caraș 
Severin — Argeș — Bihor. Ci
teva rezultate tehnice : BĂIEȚI : 

\ 200 m: D. Mi li al (CS) 23,4; 400 m: 
e;. Răducu (A) 49,8 ; 1 500 m :
N\ Gagiu (A) .3:58,1 ț 3 000 m 
abst,. : Șt. Goanță (A) 9:35,3 ;
110 ,m.g : I. Dumitrescu (A) 
15,1 ; înălțime : M. Mitilecl» (Bi
hor) Z+>4 m. : triplu : Gh. O-
prescu ,(A) 14,01 m. ; FETE :
200 m : Ana Șovary (B) 26,9 ;
înălțime : Mariana Giurgiu (B) 
1,56 m; disc: Olimpia Catara
mă (A) 56.22 m.

Punctaj pe echipe : Argeș — 
Bihor 106—48 ; Argeș — Caraș 
Severin 110—40 ; Bihor — Caraș 
Severin 80—64. (Doru J»-1U GLA- 
VAN — coresp.).

. -

*
ROMAN. După două zile de 

întreceri viu disputate, la care 
a contribuit intr-o mare măsură 
reușita organizare a competi
ției, notînd doar neparticlparea 
reprezentativei de atletism a ju- 
.dețului Galați, concursul repu
blican lnterjudețean P» echipe, 
zona I, disputat Ia Roman, s-a 
încheiat cu victoria județului 
Neamț asupra echipei județului 
Constanța cu scorul general de 
98—86 i (masculin 35—65, feminin 
63—21).' Județele Neamț șl Cons
tanța au obținut victoria In fața 
Galațiulul prin neprezentare 
(115—0). Cele mal importanta 
rezultate s BĂIEȚI c 100 m : C. 
Bircă (Neamț) 11,2 ț 400 m s C. 
Bircă 51,2 5 S 000 m obstacole : 
M. Păduraru (N) 9:32,4 ; greu
tate : Ghi Luchlan (Constanța) 
14,06 m ț înălțime I P. Stănășe! 
(C) 1,90 m ț FETE S 100 m 5 Eleo
nora Monoranu (N) 12,0 5 400 m t 
Mariana Suman (N) 56.8 ț suli
ță : M. Loghln (N) 42,54 m ;
greutate t M. Loghln 14,25 m. (G.
GROAPA — coresp.).

- - -
3)1

DOUĂ ECHIPE DE LA DUKLA BRNO

FINALA FIECARE POD, 0 TRIBUNĂ...PE BEGA,CUPEI U. G. S. R.
„Cupa U.G.S.R." la oină se 

dovedește de la un an la al
tul ca fiind o competiție via
bilă, angrenînd în întrecerile 
ei tot mai mulți tineri. Pri
mele meciuri ale actualei edi
ții au reunit aproape 200 de 
echipe, cele mai bine pregăti
te obținînd dreptul de a par
ticipa la finala pe țară, pro
gramată între 30 aprilie și 2 
mai la Predeal. Iată forma
țiile care au rămas în cursă 
pentru cucerirea trofeului i 
Celuloza Călărași, Tricolorul 
Baia Mare. Avîntul Frasin 
(jud. Suceava). Torpedo Zăr- 
nești (jud. Brașov). C.F.R. Si-

biu, Constructorul Galați, Chi
mia Tr. Măgurele, Turbina 
Doiceștj și C.P. București. La 
reuniunea finală a „Cupei 
U.G.S.R/4 au fost invitate și 
cunoscutele formații ViațaI __  __  _

?■ Nouă Olteni (jud. Teleorman). 
' Universitatea București și Vo

ința Sibiu.
După cum se vede, la Pre

deal se reunesc echipe valo
roase. ceea ce ne face să spe
răm că vom asista la meciuri 
viu disputate. Programul va 
fi completat cu demonstrații 
de gimnastică, meciuri de 
fotbal fulger etc.

TIMIȘOARA 27, (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
In prezența unei numerâase 
asistențe — fiecare pod de pe 
Bega devenise o tribună — 
ieri în localitate au început 
întrecerile din cadrul celei de 
a 5-a ediții a campionatului 
național de canotaj — fond. 
Debutul în acest maraton 
nautic (3 km) a fost făcut de 
către schifiștii seniori 
proba de 
echipajul 
București, 
tele curse

prin 
8 4-1 cîștigată de 
clubului Dinamo 
Au urmat anima- 
de 4 f.c. și 4 4- 1

PE MARGINEA UNEI HOTĂRlRI
A LUI INTERNATIONAL BOARD

„DA! PENTRU O ÎNCERCARE SĂ SE ACORDE 4 PUNCTE"...

sint de părere tofi specialiștii

căBoard) a anunțat 
să aducă îmbunătățiri

Forul internațional (International 
intenționează — fapt deja cunoscut — 
regulamentului de rugby, mărind numărul punctelor acordate 
pentru o încercare de la 3 la 4, astfel că. împreună cu trans
formarea, echipa care înscrie un essai să acumuleze 6 puncte-

Știrea transmisă de agențiile de presă, a stîrnit un viu 
interes în rîndul specialiștilor și iubitorilor sportului cu balo
nul oval, interes justificat, avînd în vedere faptul că rugbyul 
cunoaște în prezent o „epocă a antijocului", a excesului de 
lovituri de picior. Toate acestea în dauna spectaculozității, a 
calității jocului în ultimă instanță.

N. R. Așadar, interlocu
torii noștri, fără excepție, sînt 
intru totul de acord cu măsu
ra preconizată, ea dovedin- 
du-se foarte utilă pentru dez
voltarea rugbyului. Reținem 
— și sîntem de aceeași pă
rere — că în același timp 
ar trebui redus numărul 
punctelor acordate pentru 
loviturile de picior, tocmai 
pentru a spori interesul față 
de necesitatea realizăriii în
cercărilor.

Așa cum
ceptivă și in alte 
este necesar ca și in 
problemă federația 
să fie cit mai activă, 
la aplicarea ei chiar
toamnă, pentru că măsura în 
discuție poate ajuta foarte 
mult la ridicarea calitativă a 
rugbyului nostru.

. Emanuel FANTANEANU

Am încercat să aflăm ce 
ecou a avut această măsură 
și în rîndul specialiștilor ro
mâni, fapt pentru care ne-am 
adresat cîtorva dintre ei. Iată 
răspunsurile primite :

VIOREL MORARU: „Nea
părat trebuie să trecem și noi 
la aplicarea acestei măsuri — 
pe care o consider salutară
— o dată 
campionat, 
tre primii
— să dan i
— fixarea 
madă, idee 
dp alții. De ce nu am 
tinua pe această linie ? Mă
rirea numărului de puncte 
acordate pentru o încercare 
nu poate decit să fie favora
bil. pe plan tehnic și tactic, 
rugbyului. Este poate una 
din cele mai concrete măsuri 
luate în vederea promovării 
spiritului ofensiv. Aș propu
ne — tocmai pentru a scoa
te în evidență importanța 
unei încercări — ca pentru 
lovitura de picior căzută să 
se acorde numai două puncte 
și nu trei ca pînă acum".

cu reluarea noului 
Noi am fost prîn
că re am introdus 

un singur exemplu 
balonului in gră- 

■ preluată apoi ji 
con-

acest sens. Adică, să nu se 
ajungă la situații in care unii 
rugbyști să prefere să fie pe
nalizați cu o lovitură de pe
deapsă, impiedicind marcarea 
unei încercări prin mijloace 
nesportive. Evident, mărirea 
numărului de puncte va adu
ce o împrospătare a jocului, 
va mări spectaculozitatea și 
frumusețea rugbyului.

CORNEL MUNTEANU t
„Este o hotărire valoroasă 
pentru frumusețea jocului de 
rugby. Cred insă că — pen
tru a-i determina pe rugbyști 
să prefere realizarea unei în
cercări 
mărul 
pentru 
să fie 
du-se 
tru drop, 
tarea fără rezervă 
lei inițiative jocul se va ac
tiviza".

— ar trebui ca nu
de puncte acordate 
o lovitură de pedeap- 

redus la două, păstrîn- 
actualul punctaj pen- 

Oricum, prin adop- 
a actua-

s-a dovedit re- 
direcții, 
această 
noastră 
trecind 

din

unde, de asemenea, s-au im
pus sportivii dinamoviști, cu
cerind primul loc. De subli
niat — ia startul întrecerii 
de 4 + 1 — prezența rameri- 
lor celei mai tinere secții de 
canotaj din țară : A.S.A. Ma
rina Mangalia. Participînd 
pentru prima oară la un ast
fel de concurs de anvergură, 
echipajul „Marinei Mangalia’ 
a evoluat meritoriu, ocupînd 
locul patru în finala probei 
amintite.

In continuare, sportivii de 
la Steaua trec de două ori 
primii linia de sosire prin 
Aposteanu — Petrache (2 vîs- 
le) și Tudor—Wunder (2 f.c.). 
Așteptată cu justificat ințe- 
res din partea publicului, și 
a specialiștilor, evoluția cam
pionilor noștri mondiali Ște
fan Tudor și Petre Ceapura 
(conduși de C. Bunceanu) a 
fost la înălțime. Ei au ieșit 
victorioși și în această între
cere de fond, în proba care 
i-a consacrat : 2 -+ 1.

Disputa canotorilor seniori 
s-a încheiat cu spectaculoasa 
cursă de schif simplu. Susți
nut pe mai tot traseul de en
tuziasta galerie timișoreană, 
Gheorghe Fritz (care a învă
țat la școala antrenorului 
Iancu Vasiu de la C.F.R'. Ti
mișoara) și-a întrecut princi
palul adversar (stelistul Gh. 
Mereuță) adjudeeîndu-și ti
tlul de campion național pe 
anul 1971 la „simplu" fond.

REZULTATE : (în ordinea 
probelor disputate) : 8 4-1 : 1. 
Dinamo (Tușa, Grumuzescu, 
Orosz, A. Vasile, Cacenco, 
Gherman, Borta, Ianosi 4- 
Gh. Gheorghiu) 31:32 2. Stea
ua 31:49 3. C.N.U. 31:51 ; 
4 f.c.: 1. Dinamo (Chirla- 
copschi, Gali, Gh. Moldovea- 
nu, Fr. Papp) 33:14 2. Steaua

35:20 3. Politehnica Timișoara 
37:12; 4 4-1: 1. Dinamo
(Oanță, D. Ivanov, Batschi, 
Tarasov 4-'Lavrenschi) 34:29 
2. Dinamo 36:44 3. Steaua
37:21 ; 2 vîslc : 1. Steaua (A- 
posteanu, Petrache) 36:12 
2. Dinamo 36:47. 3. Dinamo
37:40; 2 f.c.: 1. Steaua (V.
Tudor, N. Wunder) 38:15 
2. Dinamo 38:48 3. Politehni
ca Timișoara 42:47 ; 2 4-1:
1. Dinamo (Ștefan Tudor, Pe
tre Ceapura 4- C. Bunceanu) 
38:55 2. Steaua 40:21 3. Po
litehnica Timișoara 48:38 ; 
Schif simplu : 1. Gheorghe
Fritz (Dinamo) 38:53 2. Gh. 
Mereuță (Steaua) 39:15 3. Fr. 
Hoff (Dinamo) 40:14.

Campionii republicani la fond 
desemnați în întrecerile din re
uniunea de după-amiază : TI
NERET (7 km). 2 visle — 
C.N.U. (Popescu, Pantelimon) 
33:20 ; 2 F.C. — Dinamo (Zivi- 
deanu, Stamate) 34:44 ; 2+1 — 
Rapid (Visncr. Herling4- Popes
cu) 38:09 ; schif simplu — M. 
Georgescu (Steaua) 37:42 ; JU
NIORI (5 km) : 4 + 1 — C.N.U. 
(Epure. Toma, Manciulea. Gala- 
țioiu+Caroiani) 23:00,5 ; 2 visle 
— Metalul Buc. (Măcriș, Tăna- 
sc) 23:52 ; 2 F.C. — Metalul Buc. 
(Bobocea, Herling) 25:10,9 ; 
2+1 — Metalul Buc. (Dumitru, 
Roman+Mitrea) 26:34 ; schif 
simplu : Gh. Foca (Metalul 
Buc.) 25:11,03.

In programul de miercuri — 
probele rezervate senioarelor și 
junioarelor.

V. TOFAN

PARTICIPĂ LA „

\De la o vreme, tînăra secție 
deAciclism de la A.S. Metalul 
Plop (Vii se află printre frun
tașele clasamentelor în dife
rite dispute, aducînd astfel o 
contribuție evidentă la acțiu
nea de reNitalizare a sportului 
nostru cu pedale. Pe plan or
ganizatoric, cei de la Plopeni 
se înscriu cu o competiție cu 
caracter internațional. Este 
vorba de a doua ediție a, „Cu
pei Metalul", la care clubul 
„Dukla" din Brno a confir
mat participarea cu două e- 
chipe (a căror componență nu 
a fost încă definitivată) de 
cîte 5 sportivi. Cicliștii ceho-

CUPA METALUL"

slovaci vor sosi la Ploiești în 
cursul zilei ds 30 aprilie.

întrecerea se desfășoară 
după cum urmează i etapa I, 
2 mai, 120 km. Plopeni (ple
carea ora 9,30) — Văleni-Cis- 
lău-Plopeni (sosirea pe stadio
nul „Metalul* la 12,30). Etapa 
a II-a, 3 mai, ora 9,30 probă 
contratimp individual, 25 km 
pe șoseaua Plopeni — Mislea. 
Etapa a IlI-a, 3 mai, ora 17, 
circuit în orașul Ploiești (45 
km). Participă cicliști din Plo
iești, București, Brăila, Bra
șov, Cluj. Constanța, Tg. Mu
reș și Timișoara.

Duminică s-a disputat cea 
de a treia etapă a campio
natului de handbal, divizia B. 
Iată rezultatele înregistrate : 
MASCULIN, seria I : Relon 
Săvinești — Știința Bacău 
23—12 (12—7), Agronomia
Iași — Tractorul Brașov 23— 
28 (10—17), A.S.A. Tg. Mu
reș — Medicina Tg. Mureș 
22—11 (11—6), Chimia Făgă
raș — Industria sîrmei Bu
zău 19—11 (10—8), Trotușul 
Gh. Gh. Dej — Rafinăria 
Teleajen 10—8 (6—4) ; seria 
a II-a ; C.S.M. Reșița — Teh- 
nometal Timișoara 16—10 
(8—6), Timișul Lugoj — Uni
versitatea Craiova 4—4 (2—3), 
Metalul Copșa Mică — A.S.A. 
Sibiu 20—18 i(ll—7), Textila 
Cisnădie — Minaur Baia 
Mare 14—15 (7—6), Indepen
dența Sibiu — Gloria Arad 
27—14 . (17—8). FEMININ, 
seria I : Spartac - Ploiești — 
Știința Bacău 10—8 (4—5),

Chimia Buzău — Comerțul 
Constanța 9—4 (4—2), Ra
pid — Constructorul Bucu
rești 23—12 (8—7), Progresul 
București — Universitatea 
Iași 16—10 (7—3), Voința
București — Voința Rădăuți 
15—4 (8—2) ; seria a II-a : 
Oltul Sf. Gheorghe — Uni
versitatea II Timișoara 8—8 
(4—5). Constructorul Baia 
Mare — Chimia Făgăraș 
13—6 (5—4), Sparta Mediaș— 
Dermagant Tg. Mureș 13—10 
(8—3), Chimia Victoria — 
Jiul Petroșani 6—8 (4—4),
Voința Sighișoara — Univer
sitatea Cluj 9—12 (5—6).
(Corespondenți : S. Albu, L. 
Valentin, C. Nemțeanu, Gh. 
Grunzu, M. Dumitru, D. Dia- 
conescu, I. Ilie, I. Andrei, F. 
Marin, C. Olaru, A. Plăvițiu, 
I. Turjan, T. Tohătan, Gh.. 
Briotă, V. Albu, Gh. Matei, 
C. Negrea, P. Peană).

INIȚIATIVE

TOTUL E SĂ Al PUȚINĂ
TRAGERE DE INIMA...

• Finalele campio
natelor naționale de 
seniori, din acest an, 
vor fi organizate de 
către Federația româ
nă de box, în colabo
rare cu Administrația 
de stat Loto-Prono- 
sport.

• La reuniunile 
preliminare ale com
petiției susamintite, 
copiii vor avea acces 
gratuit.

• Boxerilor distinși
la acest ultim act al 
competiției, A.S. Loto- 
Pronosport le va acor
da un număr de 47 de 
premii : 11 pentru

campioni, 11 pentru 
finaliști, 22 ocupanți- 
lor locurilor 3—4 etc. 
De asemenea, A.S. Lo- 
to-Pronosport va oferi 
F.R. Box un aparat de 
proiecție.

• Colegiul central 
de antrenori al F.R. 
Box a hotărît ca al 
8-lea finalist la cate
goria semimuscă (zo
nele n-au desmnat de
cit șapte) să fie cam
pionul de juniori 
(mari), Remus Cosma 
(CSM Cluj), desemnat 
zilele trecute Ia Cluj.

• Vor oferi premii 
cu ocazia finalelor

campionatelor națio
nale : ziarul „Scîn- 
teia”. instituțiile TA- 
BOM, C.E.C., precum 
și alte organizații.

• La finalele cam
pionatelor naționale 
va oficia ca arbitru 
și Otto Kramheller 
din Miinchen.

• între 11 șl 17 
septembrie, federația 
de box din R.F.G. va 
organiza, la Miinchen, 
un turneu internațio
nal de box, cu carac
ter preolimpic. Fede
rația română de spe
cialitate a fost invita
tă să participe la acest

turneu cu 4 boxeri la 
alegere. Numele lor și 
categoriile urmează să 
fie comunicate pînă la 
1 iunie.

• Noii campioni de 
box ai R.D. Germano 
sînt, în ordinea cate
goriilor t Horst Wein
hold, Rainer Blum, 
Stefan Forster, Kurt 
Bollow, Peter Fam
bach, Ulrich Beyer, 
Manfred Weidner. 
Manfred Wolke, Rolf 
Urbach, Ottomar 
Sachse și Dieter Li- 
mant.

• Biletele pentru fi
nalele campionatelor 
naționale de seniori 
s-au pus în vînzare la 
casele de la patinoarul 
23 August, stadionul 
Dinamo, A.S. Loto- 
Pronosport din calea 
Victoriei nr. 2 și 
C.N.E.F.S., str. Vasile 
Conta 16.

ALEXANDRU TEOFILO- 
VICI t „Firește, măsura pre
conizată va contribui la dez
voltarea jocului la mină. Dar 
pentru ca ea să aibă o efi
ciență deplină va trebui ca 
jucătorii să fie educați în

MIRCEA DOR?A : „Ar fa- 
voriza echipele care practică 
un joc deschis, contribuind la 
mărirea spectaculozității par
tidelor. Măsura preconizată 
se dovedește a fi un „duș
man" al antijocului, flagelul 
care bîntuie la ora actuală 
rugbyul, — făcînd să se ra
teze numeroase meciuri, și 
care îndepărtează spectatorii 
de teren".

l.E.F.S. BUCUREȘTI A CIȘTIGAT

UNIVERSITARE
513 p. Armă standard

f. — FETE : 1. Aurelia

care 
din

DETAȘAT ÎNTRECERILE
Recent, au avut loc Cluj, 

pe poligonul din Parcul spor
tiv Babeș-Bol.yai, întrecerile 
universitare de tir, la 
au participat trăgători
mai multe centre din țară. 
Competiția, excelent organiza
tă de I.M.F. Cluj, a fost cîș
tigată detașat de către repre
zentanții l.E.F.S. București. 
Bine s-au comportat și țin- 
tașii de la Medicina Iași și 
C.S.U. Oradea. Rezultate teh
nice i armă sport 3x20 f. — 
FETE i 1. Aurelia Puha 
(l.E.F.S.) 514 p, 2. Doina Mol
dovan (Politehnica Timișoa
ra) 493 p, 3. Mariana Bivola- 
ru (l.E.F.S.) 477 p ; BÂIEȚI i
1. I. Olărescu (l.E.F.S.) 539 p,
2. D. Becea (l.E.F.S.) 533 p,
3. Tr, Flarescu (Medicina

Cluj) 
3x20
Puha 544 p, 2. Melania Mo- 
raru (Medicina Iași) 532 p. 3. 
Adriana Marinescu (l.E.F.S.) 
530 p; BÂIEȚI : 1. I. Olărescu 
555 p, 2. D. Becea 553 p, 3. N. 
Cojocaru (Iași) 550 p. Armă 
standard 60 f. culcat —FETE: 
Liana Cion (C.S.U. Oradea) 
581 p, 2. Melania Moraru 578 
p, 3. Aurelia Puha 576 p; 
BĂIEȚI ! 1. N. Cojocaru 588 
p. 2. M. Antal (l.E.F.S.) 582 p, 
3. M. Spătaru (C.S.U. Oradea) 
580 p. Clasament general pe 
cluburi 1. l.E.F.S. 131 p, 2. 
Medicina Iași 76 p, 3—4. 
C.S.U. Oradea și Politehnica 
Brașov 40 p, 5. Politehnica 
Timișoara 29 p, 6. Medicina 
Cluj 20 p.

Gustul pentru practicarea spor
tului preferat, formarea convin
gerii oamenilor de a participa la 
acțiuni de destindere, de recon- 
fortare. după orele de producție, 
este un proces de durată, care 
trebuie urmărit cu răbdare și 
perseverență de consiliile asocia
țiilor sportive. Deosebit de îm
bucurător este faptul că în unele 
întreprinderi și instituții forurile 
de conducere sînt convinse de 
binefacerile practicării exercițiilor 
fizice, a sportului, fără să urmă
rească neapărat și performanța, 
în această privință ele au înțeles 
să sprijine efectiv eforturile aso
ciațiilor, creînd condiții prielnice 
reconfortării oamenilor. La rîndul 
lor, asociațiile și-au intensificat 
acțiunea de cuprindere a masei 
de salariați în diferite activități 
cu caracter recreativ.

Ne vom rezuma, deocamdată, la 
două asemenea exemple. La Com
binatul textil’Someșul din Cluj, 
de pildă, a fost amenajat în in
cinta întreprinderii, un complex 
sportiv modern cu sprijinul efec
tiv al directorului general Ion 
Szalma, mare animator al spor
turilor. Muncitorii de aci dispun 
de un bazin descoperit (33 m), eu 
trei culoare, o popicărie ultramo
dernă cu patru piste, o platformă 
bituminizată cu terenuri de bas
chet. volei și handbal, prevăzute 
cu instalații de nocturnă. Grija 
atentă a conducerii combinatului, 
a organelor de partid și sindical 
pentru sănătatea muncitorilor 
trebuie subliniată în mod deose
bit. cu atît mai mult cu cît la 
„Someșul** există convingerea 
generală că practicarea sportului 
de masă, în formele sale simple, 
larg accesibile, este un ajutor 
prețios al procesului de produc
ție.

Deseori, spre a-și acoperi lipsa 
de inițiativă, conducătorii asocia
țiilor sportive, se plîng că „n-au 
spațiu" pentru a organiza activi
tatea masei de salariați. Nu se 
poate spune că în unele unități 
de producție asemenea plîngeri nu 
sînt întemeiate. Problema nu 
poate fi însă generalizată. De
pinde mult de tragerea de inimă, 
de modul cum președintele sau 
secretarul asociației înțeleg să-șl 
ducă la bun sfîrșit obligațiile 
care le incumbă. Credeți, oare, 
că Intr-un minister, cu diferite 
diiecții. servicii și secții, poate fi 
creat un spațiu optim și pentru 
participarea oamenilor la acțiu
nile sportive ?

Totuși, la Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, con
siliul asociației (secretar, Mircea 
Cîmpeanu) a găsit o soluție. De- 
clanșînd o competiție de tenis 
de masă, în cadrul „Cupei Semi- 
centenarului“ s-au instalat meșe 
de joc pe culoarele celor 11 etaje 
ale clădirii. Aci au loc zilnic (in 
pauza de la orele 11—11,30 și după 
încheierea programului) aprige 
dispute cu mingea de celuloid, la 
care sînt angrenați 320 de parti
cipant. Găsind sprijin nelimitat 
la Comitetul sindicatului din mi
nister (președinte, tov. Virgil 
Chiriac). consiliul asociației Loco
motiva București organizează sis
tematic competiții de masă care 
sc bucură realmente de interesai 
salariaților. Nu vom aminti de- 
cit două acțiuni tradiționale, dar 
la fel de prețuite, de solicitate, ca 
și în urmă cu 4—5 ani. Este vorba, 
în primul rînd, de campionatul 
asociației, competiție care se des
fășoară de-a lungul întregului an. 
Prin organizarea tur-retur, con
siliul asociației a reușit să asi
gure continuitatea atît de nece
sară întrecerilor de masă, să 
stîrnească o emulație demnă de 
subliniat. Campionatul ține trează 
ambiția celor peste 2 000 de mem
bri ai asociației. El s-a disputat 
anul trecut la fotbal (6 echipe, 
120 de participant!), volei (8—00), 
șah și tenis de masă (cîte 12 
echipe), tir și popice. în al doi
lea rînd. de subliniat bogata ac
tivitate a secției de turism. Anul 
trecut au avut loc 99 de acțiuni 
turistice, cu participarea a peste 
6 500 de salariați ! Este remarcabil 
faptul că membrii asociației au 
luat rucsacul în spate și au cu
treierat munții. N-au făcut ceea 
ce se cheamă turism cu autocarul.

★

Omul sfințește locul. Proverbul 
bătrînesc, înțelept, dovedește în?ă 
o dată că se pot organiza acțiuni 
sportive recreative. îndrăgite de 
tineri și de vîrstnici, în asocia
țiile conduse de oameni destoi
nici și sprijinite efectiv de orga
nele conducătoare. Nu se pot rea
liza peste tot lucruri senzaționale 
și nu trebuie urmărită neapărat 
obținerea de performante înalte, 
dar acțiuni simple, necostisitoare, 
recreative, și tocmai de aceea în
drăgite. pot fi inițiate. Totul e să 
ai puțină tragere de inimă.

R. CALARAȘANU

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A PREGĂTIRII
(Armare din pag. 1)

mare, rezultatele necorespunză
toare ale unor sportivi și echipe 
în competițiile interne șl inter
naționale s-au datorat, în mare 
măsură, unui slab proces de 
instruire și educație. Fără în
doială că Ia o asemenea situ
ație o „contribuție", de loc ne
glijabilă. revine și celor puși 
să indrumeze și să controleze 
procesul de pregătire și care 
s-a efectuat cu multe defici
ențe.

O dată depistată una din ve
rigile slabe, C.N.E.F.S. a ac
ționat în primul rînd prin e- 
laborarea instrucțiunilor privind 
metodica îndrumării și contro
lului activității de performanță 
și In al doilea rînd prin orga
nizarea acestui curs.

In programul său jumătate 
din timpul disponibil a fost a- 
fectat prezentării principalelor 
noutăți din domeniul antrena
mentului sportiv contemporan, 
iar cealaltă, activității practice.

In partea finală, cursanții au 
fost puși in situația de a nomi
naliza în scris principalele trei 
deficiente metodice ale acti
vității de performantă din sfe
ra de responsabilitate a fiecă
ruia. precum și principalele trei 
îmbunătățiri ce s-ar putea a- 
duce procesului de pregătire la 
care au asistat, in cadrul cursu
lui, la patru ramuri de sport : 
box, lupte, handbal și baschet.

Ambele lucrări au avut drept 
scop să ne întregească imaginea 
asupra capacității de analiză și 
sinteză a metodiștilor, precum 
și faptul că în această muncă 
este nevoie de a evidenția esen
țialul, de a influenta procesul 
de pregătire, începînd cu fac
torii care au cel mai înalt grad 
de corelație cu performanța 
sportivă.

de mentlon>t

că metodiștii. In marea lor ma
joritate, au nominalizat cam a- 
celeași deficiențe ale pregătirii 
de performanță șl anume că 
selecția sportivilor lasă mult 
de dorit, că se muncește ade
seori cu sportivi cu perspectivă 
îndoielnică, că volumul efortu
rilor este scăzut, la care tre
buie adăugat și numărul mare 
de absențe de Ia antrenamente, 
că predomină lecțiile șablon, în 
special la antrenorii plătiți cu 
ora ele.

în legătură cu sfera de pre
ocupări a metodiștilor se con
stată că aceasta este mult prea 
largă, iar în cadrul ei activi
tatea de îndrumare și control 
este plasată undeva la periferie. 
De altfel, principala doleanță 
înfățișată de către metodiști 
conducerii C.N.E.F.S. a fost a- 
ccea de a solicita o reglemen
tare centrală a sarcinilor ce le 
revin, care să nu mai prezinte 
o interpretare prea „locală’’ a 
atribuțiilor. Aceasta se referă 
atît la orarul săptămînal cît și 
la conținutul muncii.

Este, de asemenea, interesant 
de menționat faptul, că excep- 
tind puține cazuri, metodiștii 
au depistat destul de corect 
principalele îmbunătățiri care 
ar putea fi aduse procesului de 
pregătire la antrenamentele vi
zionate în partea practică a 
cursului.

In încheierea lucrărilor, tov. 
Angliei Alexe, președintele 
CNEFS. după ce a făcut o 
scurtă sinteză a realizărilor și 
preocupărilor majore în dome
niul educației fizice și sportu
lui, s-a referit Ia răminerea în 
urmă a performanțelor fată de 
sporul de condiții materiale de 
care a beneficiat mișcarea spor
tivă, în ultimii ani. Cu alte cu
vinte. cei ce lucrează direct în 
procesul activității practice, ca 
și cei puși să creeze climatul 
unei munci de calitate, au „ră- 
tRM dțtpri’ț mlșc§xiî sportive.

In continuare vorbitorul s-a 
oprit pe larg asupra principa
lelor slăbiciuni. evidențiind 
faptul că multe organe terito
riale nu pot Ieși încă din iner
ție, mergînd — în continuare — 
pe extinderea activității de per
formanță șl nu pe concentrarea 
forțelor șl, ca urmare, numărul 
de secții de valoare continuă să 
rămînă scăzut, că mulți antre
nori lucrează sub orice critică 
șl nimeni „nu-I deranjează”, că 
selecția e slabă șl intimplătoare. 
că multe competiții nu-ș! ating 
scopul, că se cheltuiesc în con
tinuare fonduri șl energie cu 
sportivi fără perspectivă și al
tele.

în încheiere, președintele 
C.N.E.F.S. a atrag atenția meto
diștilor să înceteze de a mai fi 
„fată la toate”, el avînd sar
cina principală de a controla 
cum S(T aduc la îndeplinire ac
tele normative și indicațiile ce 
se referă la procesul de pregă
tire sportivă, în care scop tre
buie să-și alcătuiască un plan 
de control sistematic al proce
sului de instruire si educație, 
că aceasta reprezintă principala 
sarcină de serviciu și rațiunea 
existenței lor în aparatul sala
riat.

Această activitate trebuie să 
fio cît mai eficientă, observa
țiile și recomandările compe
tente; convingătoare pentru a 
fi puse imediat în practică. Pe 
de altă parte, încălcarea fla
grantă a normativelor în vigoa
re să se încheie cu sancțiunile 
prevăzute de regulamentul an
trenorilor și de Codul muncii.

Sperăm că acest prim con
tact, pe plan central, dintre 
metodiștii organelor noastre te
ritoriale și conducerea CNEFS. 
precum ,și elementele însușite 
în cadrul cursului, vor duce, 
în mod nemijlocit la îmbună
tățirea activității de îndrumare 
și control a unităților de per
formanță dini țșțjft poastră.
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FOTBA Probleme

DOUA FOSTE DIVIZIONARE „A Au fost stabilite

LA UN PAS DE loturile olimpic
La ora aceasta. Vagonul, echi

pa ce-a răscolit nu de mult di
vizia A, se află cu un picior în 
divizia C, iar actuala sa situație 
amintește de Avîntul Reghin, 
formația care prin 1955, pără
sind prima scenă, nu avea să se 
oprească din uluitoarea-i pră
bușire decît în campionatul re
gional. Va urma, oare. Vagonul 
o cale asemănătoare ?

Cu întrebarea aceasta pătrun- 
sesem, acum două duminici, 
în cabina Vagonului. 14 bărbați 
triști nu-și puteau vorbi. Mai 
pierduseră o luptă..', De fapt, 
pentru foarte mulți explicația 
este una singură 5 vîrstele Va
gonului. Bacoș — 33 de ani ; 
Schweillinger — 33 de ani : 
MUhlroth — 32 de ani ; Macavei 
— 30 de ani. Dar mai există și 
Ardeleanu, de 17 ani, și Merteș 
de 20 de ani, și Kato de 21 de 
ani, și Dobi de 22 de ani și... 
Si atunci ? „N-avem echipă ! 
Așa să scrieți ! E drept, există 
în formație destui bătrini, dar 
tinerii nu vor să joace și am 
ajuns unde am ajuns pentru că 
nimeni nu vrea să alerge, fie
care așteaptă ca numai celălalt 
să facă totul. Și prea repede ne 
demoralizăm, nu avem ambiție, 
iar fără ambiție nu se poate...”

Vorbise, cu tristețe, Bacoș. 
omul care Ia doi ani după ce 
a purtat laurii de campion, 
cu U.T.A-, visează, acum, doar 
ca Vagonul să nu retrogradeze 
în C. Demn, căpitanul formației. 
Petre Schweillinger, avea să a- 
bordeze și mai direct (de altfel 
ca și antrenorul Iosif Slivăt) 
fondul tristei existențe : „La în
ceputul campionatului, s-a dat 
drumul Ia 7 jucători dintre care 
Gherghel, Stănoaie, Mihai Mihai 
și Dvorjac erau cu două clase 
peste cci 5 veniți de la U.T.A. 
Se va spune că U.T.A. ne-a dat 
și tineri, e vorba mai ales de

Atodircsei și Dobay, dar ei nu 
corespund necesităților diviziei 
B. Tineretului din formația 
noastră nu-i mai place fotbalul, 
nu se dăruiește jocului. Și mai e- 
xistă o explicație, După ce in 
prima etapă a acestui campio
nat am pierdut acasă, antreno
rul Dușan ne-a părăsit. S-a în
cercat o improvizație cu antre
norul Dric de la juniori, și pînă 
să înțelegem ce înseamnă im
provizația au trecut încă 7 eta
pe. Nu-i, oare, păcat de această 
echipă cu tradiție și atiția su
porteri ? Deși șansele noastre 
<le salvare sînt minime, ele exis
tă, și trebuie să luptăm pentru 
ele ca niciodată pină acum”.

După încă o înfrîngere, e- 
chipa cu cea traj slabă apărare 
și cel mai neproductiv atac din 
seria a II-a, Vagonul, și-a pro
mis, fără vorbe, să realizeze 
in următoarele ■ etape (cu 5 
meciuri acasă), ceea ce 
reușit în 21 de duminici.

n-a

vem multi tineri 
băieți incă fără i

★
In-...Tot la Baia Mare, am ... 

cercat să descifrez alt mister. 
Anul trecut, în ultima etapă, 
la 21 iunie, dacă Minerul ar fi 
cîștigat cu 1—0, la Rm. Vîlcea, 
s-ar fi numărat astăzi, din 
nou, între primele 16 formații 
ale țării. Dar atunci a cîștigat 
cu l—o Chimia Rm. Vîlcea, 
echipa ce a retrogradat în C. 
și, astăzi, Minerul...

.. .Astăzi Minerul a abando
nat piscurile, căzînd în „sub
teran”. „Cum poate fi explicată 
această cădere ?” Am căutat răs
punsul de cum am pus piciorul 
in Baia Mare, și primul om în- 
tîlnit în cale, un suporter — se 
numește Teodor Dancu — ope
rator la Combinatul Chimic, a- 
vea să ne explice din vorbă în 
vorbă decăderea Minerului. 
„S-a schimbat mult echipa, a-

I in formație, 
experiență. Și 

apoi, schimbările acestea de an
trenori — Voroncovschi, Noje, 
acum Bartha, au influențat 
mult evoluția echipei”. Nu erau 
simple cuvinte spuse într-o 
doară. Formația Minerul de as
tăzi, aveam să constatăm la 
meciul cu -Vagonul, este, intr-a
devăr, foarte tinără (Cromeli, 
jucător și antrenor secund fiind 
„ultimul mohican” din genera
ția de rezonanță), are doi jucă
tori de 20 de ani, Condruc (din 
divizia C, de la Bradul Vișeu) 
și Necula (de la juniori) pe pos
turi cheie (fundași centrali) și 
un atac („atacul a ratat anul 
trecut promovarea" — e păre
rea unanimă) lipsit de persona
litate. Tinărul antrenor I. Bartha 
include printre „circumstanțele 
atenuante" și indisponibilitățile 
în lanț, insă ceea ce interesea
ză, în primul rind, este credința 
sa în „saltul acestor tineri ta- 
lentați”. Și cum Ioan Pop, pre
ședintele CJEFS Maramureș, a- 
vea să conchidă subtil : „în ul
timii 4 ani, Minerul a tras de 
două ori la titlu iar de alte 
două ori s-a chinuit să scape 
de retrogradare”) — nu rezis
tăm tentației întrebării : „In 
campionatul viitor, va lupta, din 
nou, Minerul, pentru promo
vare ?”

și de tineret
fost stabilite lo- 
olimpic și de ti- 
la fotbal: LO
DE TINERET:

Au 
turtle 
neret 
TUL 
Iordache, Ștefan, („U“
Cluj), Cristache, Haj- 
nal, Ghirca, Olteanu 
(Steagul roșu), Stoices
cu, Sătmăreanu II, 
Smarandache, Beldea- 
nu, Simionaș, Tănăses- 
cu, Naoni, Dudu Geor
gescu, Fetreanu, Lucaci 
(A.S.A. Tg. Mureș), Fană, 
Florea, Moldovan, Năs- 
tase, Fazekaș, Doru Po
pescu, Kassal.

LOTUL OLIMPIC : 
Coman, Ghiță, Cheran, 
Pop, Bădin, Olteanu 
(F.C. Argeș), .Vlad, Po
po viei, Pescaru, Vigu, 
Dincuță, Sălccanu, Pan- 
tca, Tătaru, Iordănescu, 
Tuf an, Codreanu, Mol- 
doveanu (Politehnica 
Iași).

Săptămîna aceasta, am în- 
tîrziat mai mult ca de obicei 
în lumea rapoartelor obser
vatorilor federali și a foilor 
de arbitraj. Este și explicabil. 
A fost o etapă bogată în „e- 
venimente", cu probleme da 
arbitraj, cu multe referiri, din 
păcate negative, la disciplina 
jucătorilor.

Din- acest 
de vedere, 
Politehnica 
numeroase 
suficient să 
mai puțin 
cători — Stoicescu 
de la 
Ștefan, 
fost puși în fața cartonașului 
galben. Și arbitrul Gr. Bîrsan 
n-ar fi greșit de loc — dim
potrivă — dacă ar fi dat do
vadă de mai multă fermitate, 
procedînd la eliminări. Este 
ceea ce i se reproșează de alt
fel, în principal, arbitrajului, 
în ceea ce ne privește, nu 
putem decît să blamăm jocul 
periculos al lui Stoicescu, Pal 
și Ștefan, (acesta din urmă 
nu înțelege, se pare, să se 
corijeze), ca și gestul urît al 
lui Pop, de a lovi cu balonul 
un adversar căzut la pămînt.

în raportul său, Angelo Ni
culescu, observator federal la 
acest meci, amintește și de 
alte acte de indisciplină, pre- 
cizînd că „Moldoveanu și Ma- 
rica au trimis mingea în a- 
fara terenului cînd arbitrul 
oprise 
ne la 
vorba 
tiv al 
de al

ultim punct 
partida Rapid — 
Iași a oferit 

exemple... Este 
amintim că nu 

de patru ju- 
și Pal, 

Politehnica, Pop și 
de la Rapid — au

jocul". Dar, referindu- 
Moldoveanu, oare este 
de primul gest nespor- 
acestui jucător ? 
nu știm cîtelea ?

Analizînd arbitrajul, Ange
lo Niculescu insistă asupra 
faptului că tușierul Gheorghe 
Ștefănescu (noi l-am văzut în 
egală măsură vinovat și pe 
V. Liga) „nu a apreciat regu
lamentar, în mai multe faze, 
situațiile de ofsaid”.

Aceasta nu este, însă, sin
gura critică la adresa tușieri- 
lor. în raportul său, Gh. Ola, 
calificînd ca foarte bun în 
prima repriză și bun în cea 
de a doua arbitrajul lui loan 
Rusu (căruia o greșeală tipo
grafică i-a smuls cea de-a 
patra stea meritată) se plînge 
de neatențiile tușierilor N. 
Barna și Marian Stelian care 
„nu l-au ajutat corect pe con
ducătorul jocului”. Observato
rul federal consideră că ac
tivitatea necorespunzătoare a 
tușierilor, în meciul de la Pi
tești, ar trebui să fie luată 
în discuție de către Colegiul 
central al arbitrilor.

Trecînd la alt meci, Steaua 
— U.T.A., consemnăm nota 
modestă pe care Ștefan So- 
caciu a dat-o arbitrajului lui 
Mircea Rotaru : 6 (corespun
zător celor trei stele ale 
noastre). Observatorul federal 
arată că arbitrul Rotaru a 
condus nesigur și îl critică 
pentru faptul de a nu fi sanc
ționat un atac evident nere
gulamentar asupra lui Sima. 
Din lipsă de curaj ? Activi
tatea de arbitraj nici nu tre
buie începută, dacă cel care 
vrea să împartă dreptatea nu 
are în primul rînd curajul 
de a o face.

Dar, iată-ne și în fața ce
lui mai așteptat raport, al

observatorului federal la me„ 
ciul Farul — Dinamo,’ .unde, 
după cum se știe, s-au ivit 
serioase probleme de arbitraj,1 
cum ar fi anularea unui gol 
înscris de bucureșteni Iți ne- 
acordarea unei lovituri de lai 
11 metri, în favoarea constăn- 
țenilor, precum și o serie deț 
aspecte de ordin 'disciplinar.' 
Trimisul federației, C. Dră- 
gușin, este de părerd că n-ar 
fi existat poziție de pfsaid la 
golul neacordat de arbitrul 
de centru N. Raineaj la sem-. 
nalizarea tușierului I.' Radu.' 
(Notăm, în treacăt, o părere 
la fel de categorică, dar... in-j 
versa, a președintelui cole
giului central de Arbitri,' 
George N. Gherghe i „fără 
discuție, a fost ofsaid !"). 
C. Drăgușin consideră golul 
„perfect valabil", reclamînd 
și penalty-ul neacordat de 
arbitru, din finalul jocului 
(atac neregulamentar al lui 
Nunweiller III asupra 
Tuf an).

Raportul nu insistă și 
pra unor fapte de ordin 
ciplinar, rezumîndu-se în a 
arăta că disciplina a lăsat de 
dorit, sub influența anulării 
golului înscris de Dinamo, In 
schimb, arbitrul de centru al 
partidei (în comunicarea te
lefonică pe care a făcut-o, 
foaia de arbitraj nesosind 
încă) dezvăluie aspecte sur
prinzătoare. N. Rainea a- 
firmă că Dinu și Dumitrache 
ar fi acoperit cu injurii pe 
tușieri, taxîndu-i drept „hoți", 
motiv pentru care a reținut 
carnetele celor doi jucători 
dinamoviști, dintre care unul,' 
Dumitrache, a fost mereu a- 
vertizat și mustrat în ultimul 
timp.

lui

asu„ 
dis-

ECHIPELE CLASATE PE LOCURILE 2 SI 3
1

VOR PARTICIPA LA VIITOAREA EDIȚIE
A „CUPEI U.E.F.A.“

Uniunea Asociațiilor Euro
pene de Fotbâl a trimis fe
derațiilor națijȘjțțale instruc
țiuni precise privind dreptul 
de participare la noua Cupă 
U.E.F.A., care succede vechii 
competiții „Cupa Europeană 
a Tîrgurilor".

Astfel, dreptul de partici
pare a federațiilor naționale 
a fost stabilit în felul urmă
tor :

Vor participa cu o singură 
formație de club (aceea care 
se va clasa pe locul II în 
campionatul național respec
tiv) Albania, Cipru, Dane
marca, Finlanda, Grecia, Ir
landa de Nord, Irlanda, Is
landa, Luxemburg, Malta, 
Norvegia, Turcia, U.R.S.S. ; 
cu două echipe de club (care 
se vor clasa pe locurile II 
și III în campionatul națio
nal) Austria, Bulgaria, Unga
ria, Olanda, Polonia, R.D. 
Germană, ROMÂNIA, Sue
dia, Elveția, Cehoslovacia; 
cu trei echipe de club (echi
pele clasate pe locurile II, 
III și IV în campionatul na
țional) Belgia, Scoția, Fran
ța, Portugalia, Iugoslavia ; în 
sfîrșit, cu patru echipe de 
club (de la locul II la locul 
V în campionatul național) 
Anglia, Spania, Italia, R.F. a 
Germaniei.

Noile reglementări sînt 
binevenite, ele avînd darul 
să elimine anumite discuții

și suspiciuni, ba, mai mult, 
cunoscute fiind din vreme, 
au un efect stimulatoriu a- 
'supra echipelor de club în 
campionatele naționale.

Federația română de fotbal 
ține să REjcizeze însă că, în 
cazul în care pe locul II sau 
III se va clasa echipa ciști- 
gătoare a Cupei ~ 
atunci dreptul de 
la Cupa U.E.F.A. 
automat ocupantei 
în campionatul diviziei A.

Mircea M. IONESCU

BERARIU ’

CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

vor jncepe la ora >17
Comisia de competiții 

a F.R.F. face cunoscut 
că jocurile de divizia 
A din cadrul etapelor 
XXII și XXIII, ce se 
vor disputa în zilele 
■de 3 și 8 mai, vor în
cepe la ora 17 (cg ex
cepția partidelor ce vor 
fi televizate).

României, 
participare 
va reveni 
locului IV

Moment de tensiune în me
ciul Farul — Dinamo. Opt 
jucători — 4 constănțeni și 
4 bucureșteni — grupați în 
careul gazdelor urmăresc ac
țiunea lui Antonescu, 
respinge pericolul de 

poarta Farului.
Foto: S. BAKC1

care 
Za

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SlMBATA 1 mai, Stadionul

Dinamo ; ora 15 : Progresul— 
Sport Club Bacău (tineret-

LUI GABORAȘ 
I S-A SCOS GHIPSUL
Ieri, la serviciul de orto

pedie al spitalului C.F.R. 
nr. 2 — după un ultim 
suit — lui Gaboraș i-a 
schos ghipsul.

După cum ne spunea 
trenorul Dumitru Macri, 
tarul timișorenilor își va pu
tea relua locul în echipă du
minică 9 mai, cînd C.F.R. va 
juca la Timișoara partida cu 
U.T.A.

con-
fost

an- 
por-

rezerve) ; ora 17 : Progresul— 
Sport Club Bacău (divizia A).

DUMINICĂ 2 mai, Stadio
nul Dinamo ; ora 15,00 : Di
namo — F.C. Argeș (tineret- 
rezerve) ; 17,00 : Dinamo — 
F.C. Argeș (divizia A).

Stadionul Metalul ora 11s 
MetaluF — Sportul Studen
țesc (div. B) ; teren Voința 
ora 11 : Voința — Dacia Ga
lați (div. C.) ; teren Laro- 
met ora 11 : Laromet — 
Delta Tulcea (div. C) ; teren 
Flacăra Roșie ora 11 : 
căra Roșie — Celuloza 
(div. C) ; teren T.M.B. 
11: T.MB. — Chimia 
Vîlcea (div. C) ; teren 
ria ora 11: Mașini-Unelte — 
Comerțul Alexandria (div. C),

Fla-
Iași 
ora 

Rm. 
Glo-

Jocul în permanentă mișcare
Sînt, o știm prea bine, meciuri bune și 

meciuri rele, meciuri tari și meciuri slabe. 
Meciuri a câror factură de joc se situează 
de multe ori la antipod. Unele entuziasmea
ză, ridică tribunele în picioare. Altele con
stituie numai ufi minunat somnifer pentru 
spectatori și cu atît mai mult pentru telespec
tatorii din fotolii... Din prima categorie fac 
parte jocurile pe care ne-am obișnuit să le 
caracterizăm ca avînd „ritm derutant", iar 
pe cele de a doua categorie le etichetăm : 
„desfășurate în cadență de vals lent". Din 
fericire, în această ultimă categorie mostrele 
au început să fie din ce în ce mai rare. 
Jocul fără nerv, fără trepidație ne-a 
exemplificat de U.T.A. in 
recenta întilnire cu Steaua 
și nu din vina partenerei, 
ci exclusiv a campioanei, 
care dovedește că absenta 
lui Domide îi scade valoa
rea cu o clasă).

Să luăm, deci, în vizor _ 
ne-au încinlat pe cei ce le-am urmărit, 
de pe stadion, fie pe micul ecran. Cea mai 
plină de satisfacție pentru noi a fost întîl- 
nireo dintre selecționatele Iugoslaviei și Ro
mâniei, de |a Novi Sad. Toți cei ce am făcut 
parte din delegația care a însoțit selecționata 
noastră și care — de ce să n-o mărturisim ? 
— încercam puternice emoții înaintea con
fruntării cu echipa ce include mulți jucători 
cu nume de rezonanță, ne-am dat seama că 
echipierii primei noastre garnituri și-au re
găsit „ritmul de la Guadalajara", datorită 
căruia au putut deregla apărarea lui Holțer 
și, în același timp, să țină piept incompara
bilei extreme care este Geaici. Factori deter
minant! în obținerea unui joc dinamic, caie 
a dus și la un succes de prestigiu _ pentru 
echipa României, au fost : elanul impetuos 
și spiritul cccentuat ofensiv în care a acționat 
întregul nostru „11". Printr-o mișcare perma
nentă în teren, atacul românilor a realizat 
demarcări rapide, un joc combinativ bine 
inspirat, un presing hotărît, în timp ce apăra- 
Tea, prin jocul în scară (excelent dublajul

partidele

dintre Dinu și Dan I) a lăsat prea puține 
breșe în digul ei, lipsit de libero-ui contra
indicat de fotbalul modern.

Un nou exemplu, dintre cele mai elocvente, 
ni l-a furnizat, chiar duminică, meciul de la 
Constanța, între elevii lui Cosmoc și cei ai 
lui Traian lonescu. Ultimii, după cum știm, 
constituie o echipă încercată, omogenă, bucu- 
rîndu-se și de aportul unor reale talente, care 
strălucesc deopotrivă și în apărare si în atacul 
cu mare forță de penetrație. Farul ars prea 
puțini „ași", dar mulți tineri ambițioși, pro
pulsați de dorința de a sui pe crestele clasa
mentului. Și, timp de aproape o jumătate 
de oră, am fost martorii unei tălăzuiri năpras

nice, care era gata să 
măture nu numai pe Di
namo, dar orice altă echi
pă, oricît de valoroasă ar 
fi fost ea. Dinu, Nunwei- 
llerii, Deleanu și toți cei
lalți „mari" nau puijt 

sufocant al Farului. Acestrersta aracului . ___ __
ritm, de-a dreptul infernal, n-a putut fi men
ținut pină la sfîrșitul partidei, constănțenii 
lăsînd ca Dinamo, maestră în potolirea furtu
nilor, să reducă din handicapul inițial. Dar 
virtuțile iocului în mișcare, în cadrul căruia 
vifeza de alergare și de 
șită numai de circulația 
și-au spus cuvîntul fără 
de contestare.
Jar cînd mișcarea în

gîndită, ca în jocul revelator al francezilor 
la Budapesta, sau în partida făcută de întine
rită Steaua cu U.T.A., prin dozarea eforturilor 
și printr-o pregătire intensivă, ritmul de joc 
nu mai poate fi un simplu „foc de paie", el 
trebuind să ardă cu flacără egală, cît moi 
multe din cele 90 de minute ale unei partide.

Acesta este obiectivul pe care orice echipă 
a noastră — reprezentativă sau de club — 
este obligată să-l atingă și să-l pună în lu
mină în toate jocurile.

execuție este depă- 
neobosită a mingii, 

nici o posibilitate

teren este și bine

VIRGIL ECONOMU

TUȘIERUL I. RADU A AVUT DEPUNĂ DREPTATE
Nu mică ne-a fost mira

rea auzind citeva păreri di
vergente — este adevărat, 
„insule" într-o mare de opi
nii aprobative — față de 
tratarea de către tușierul 
bîrlădean I. Radu a unei faze 
din meciul Farul — Dinamo, 
o fază - tip, încadrată clar în 
prevederile regulamentului 
jocului de fotbal. în minutul

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A XXII-a 
A DIVIZIEI „A”'• WIII4.1UI

Petrolul — Farul : C. PE- 
TREA, ajutat de V, Toma 
și I. Dancu (toți din Bucu
rești) ;

Politehnica — Steaua: O. 
ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de V. Trifu și C. Silaghi 
(ambii din Baia Mare) ;

U.T.A. — Steagul roșu : V. 
DUMITRESCU, ajutat de G. 
Motorga și D. Ghețu (toți din 
București) ;

Dinamo — F.C. Argeș: 
EM. VLAICULESCU, ajutat 
de M. Marinciu și M. Mora- 
ru (toți din Ploiești);

Jiul — „U“ Cluj : V. PA- 
DUREANU, ajutat de V. 
Murgășan și C. Iofciu (toți 
din București) ;

Univ. Craiova — 
C. NIȚESCU (Sibiu), 
de I. Boroș și G. Blau 
din Timișoara);

Progresul — Sport 
Bacău : S. MUREȘAN 
da), ajutat de E. Călbăjos și 
G. Vereș (ambii din Cluj) ;

C.F.R. Cluj — C.F.R. Timi
șoara : M. BICÂ, ajutat de 
R. Stîncan și E. Martin (toți 
din București).

5 al meciului, Dumitrache a 
înscris un gol anulat de că
tre arbitrul de linie pe mo
tiv de ofsaid. Temeiul aces
tei hotărîri a fost acela că 
în momentul transmiterii ba
lonului de către un coechi
pier (Art. XI, decizia 1 : 
„Ofsaidul nu trebuie să fie 
considerat în momentul cind 
jucătorul în cauză primește 
mingea, ci în momentul cînd 
mingea îi este pasată de că
tre un 
che se 
poarta 
timul
Față de limpezimea așezării 
în teren — Dumitrache avea 
cel puțin 1 metru înaintea 
ultimului apărător — șl de

coechipier"), Dumitră- 
afla mai aproape de 

constănțeană decît ul- 
apărător al Farului.

limpezimea textului de re
gulament, invocarea devierii 
mingii (a atingerii ei), în 
drum spre Dumitrache, de 
către apărătorul constănțean 
— cu alte cuvinte „balonul 
a venit de la adversar" —» 
ni s-a părut, în. subiectivism 
mul ei, trădată de ignorarea 
regulilor primare ale fotba
lului. Ofsaidul fusese semna-; 
lat cu deplină justețe de că
tre tușierul I. Radu exact în 
clipa cînd coechipierul lui, 
Dumitrache îi transmitea ba
lonul, situația de afară din 
joc existind înainte ca balo
nul să ajungă în piciorul a- 
părătorului constănțean, care 
l-a deviat.

Marius POPESCU

tate) e dornică de afirmare. 
Deci, un meci al ambițiilor.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — „U" CLUJ. O partidă 
între două formații universi
tare, una — „U“ — care a 
scos din cursă pe campioană 
și alta — Poli — ce aleargă 
după doi iepuri greu de 
prins (promovarea în „A“ și 
Cupa).

Că întotdeauna (mai ales 
că sferturile de finală se vor, 
desfășura tur-retur), șansele 
cele mai mari le au, desigur, 
echipele deț divizia iA« Dar 
fotbalul e... fotbal.

Reamintim că toate jocu, 
rile vor începe Ia ora 16.30* 
că partidele din Capitală se 
yor desfășura astfel t sta
dionul Republicii: Steaua —« 
Crișul (în deschidere, la 
15.15, un. meci între: două 
echipe de copii de la Steaua, 
centrele Ghencea șl 23 Au
gust) ; stadionul Dinamo: 
Dinamo — Progresul Brăila 
(în deschidere, la ora 14.30, 
un. meci între echipele de 
juniori și tineret ale clubului 
Dinamo) j stadionul Metalul 
(Pantelimon): Metalul —>
C.F.R. Timișoara.

UN CARTONAȘ, DOUA CARTONAȘE...

Rapid :
ajutat 

i (ambii

Club 
(Tur-

Apărut pe scena campionatu
lui nostru cu o bine definită 
valoare de întrebuințare, sim
paticul (pentru public) cartonaș 
galben tinde să devină, după 
numai 6 etapg de existență, un 
scop în sine, dincolo de rațiu
nea pentru care a fost lansat. 
Fiind vorba doar 
ță, lucrurile pot 
din mers și din 
rativul cartonaș 
trodus în adevăratele sale drep
turi. Motiv pentru care am și 
purtat un dialog (vrem să 
credem util pentru cavalerii 
fluierului și pentru jucători) eu 
președintele colegiului central 
de arbitri, George N. Gherghe.

— Nu credeți că respectabi
la inițiativă riscă să devină 
un fel de... joc de-a cartona
șul galben ?

— Acest cartonaș a fost in
trodus pentru sancționarea u- 
nor greșeli prevăzute în regu
lament. sancțiuni de care toți 
spectatorii' să ia cunoștință. O-

de o tendin- 
fi remediate 

timp, iar cu- 
poate fi in-

dată cu acest cartonaș galben, 
a fost introdus și cel roșu. în 
realitate, insă, prevederile re
gulamentare sînt interpretate 
greșit, arbitrii noștri obișnuind 
să arate tot cartonașul galben 
unui jucător care merită elimi
narea (adică cartonașul roșu), 
pentru o greșeală gravă sau 
pentru repetarea unor fapte 
sancționate deja cu cartonașul 
galben. Maniera riscă să devină 
formală, deoarece se arată car
tonașul galben pentru lovire, se 
arată cartonașul galben pentru 
proteste, etc. Cu citeva excep
ții, arbitrii au dovedit incon
stantă în folosirea acestor car
tonașe. chiar șl consacratii Li
mona, Pîrvu sau Hainea.

— Efecte fără cauze nu e- 
xistă...
— Cred că marile cauze sînt 

lipsa de curaj și de răspunde-

re ! Intervine șl tendința ar
bitrilor de a interpreta diferit 
aceeași greșeală. Fapta este 
faptă pentru oricare, fie că se 
numește Dumitrache sau Con- 
stantinescu, însă, în realitate, 
nu prea se întîmplă așa. De 
pildă, Zaharia Drăghici l-a eli
minat just în tur, la Ploiești, 
pe portarul dinamovist cînd a 
lovit cu mingea un adversar : 
în partida Dinamo—Progresul 
(din retur) însă, Dumitrache a 
șutat balonul — intenționat — 
în capul lui Raksi, căzut la pă- 
mînt, dar arbitrul Limona nu 
numai că n-a arătat cartonașul 
roșu, dar nici măcar n-a scris 
un rînd în foaia de arbitraj ! 
Iar dacă pentru arbitrii tineri 
mai pot fi găsite scuze, pentru 
cei cu experiență ele nu pot pyj cf a

Mircea BATRINU

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XXIII-a A DIVIZIEI B

SERIA I
Mureș — Du- 
G. LIMONA

A.S. Armata Tg. 
nărea Giurgiu : 
(București), ajutat de I. Banciu șl 
T. Andrei (ambii din Sibiu) ;

C.F.R. Pașcani — S.N. Oltenița : 
I. TIFREA (Galați), ajutat de N. 
fcambanache (Tecuci) și S. Geor
gescu (Galați);

Ceahlăul P. Neamț — Flacăra 
Moreni : V. LIGA, ajutat de M. 
Huhulea și G. Rusu (toți din 
Galați) ;

Politehnica Galați — F.C. Ga
lați ; C. DINULESCU, ajutat de 
M. Buzea și Șt. Lazăr (toți din 
București) ;

Știința Bacău — Metrom Bra
șov : T. LECA (Brăila), ajutat de 
S. Botezatu (Galați) șl C. Blzi- 
nichi (București) ;

Metalul Tirgoviște — Poiana 
Cîmpina : C. CONSTANTIN, aju
tat de G. Olteanu șl A. Paraschlv 
(toți din București) ;

Progresul Brăila — Portul Con
stanța : M. CITU, ajutat de M. 
Niță șl C. Raiea (toți din Bucu
rești) ;

Metalul București — Sportul stu
dențesc București : C. MANUȘA- 
RIDE,. ajutat de , G. Dragomir șl 
F. Coloși (toți din București).

SERIA A II-A
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița t 

M. ROMAN (Brașov), ajutat de 
P. Bodea șl S. Moldovan (ambii 
din Sighet);

Politehnica Timișoara — Mine
rul Baia Mare : S. DRAGI) LICI 
(Tr. Severin), ajutat de M. Ni- 
colaescu și v. Vasilool (ambii 
din Caransebeș);

Olimpia Oradea — U.M. Timi
șoara : I. CÎMPEANU, ajutat de 
I. Astaloș și E. Palko (toți din 
Cluj);

Metalurgistul Cugir — Vagonul 
Arad : S. MARIAN (Sighișoara), 
ajutat de I. Rus și P. Vamoș 
(ambii din Tg. Mureș) ;

Electioputere Craiova — C.S.M. 
Sibiu : C. DHAGOTESCU, ajutat 
de V. Roșu și S. Calomllr (toți 
din București);

C.F.R. Arad — Crișul Oradea : 
I. SOOS, ajutat de G. David și 
Z. Szecsel (toți din Tg. Mureș) ;

Gaz metan Mediaș — Olimpia 
Satu Mare : N. CURSARU, ajutat 
de C. Berghlu șl N. Morolanu (toți 
din Ploiești)

Corvinul Hunedoara — Minerul 
Anina : I. RITTER, ajutat de I.

IN FIECARE SAPTĂMÎNĂ
EXCURSII IN GRECIA

O veste dintre cele mai 
bune pentru participanții la 
Pronoexpres și Loto.

începînd cu concursul Pro
noexpres din 5 mai a.c. și 
tragerea Loto din 7 mai a.c. 
la tragerile obișnuite Prono
expres șl Loto din lunile mai, 
iunie și iulie se vor atribui 
— săptămînal — excursii în 
GRECIA, cu avionul, de circa 
8 zile.

Excursiile se atribuie în ca
drul valorii unitare a cîștigu
rilor la următoarele categorii:

— categoria 3 (extragerea I) 
și categoria B (extragerea a 
II-a) la- PRONOEXPRES ;

— categoria 3 (extragerea I) 
și categoria C (extragerea a 
II-a) la Loto.

Atribuirea excursiilor la ca
tegoriile menționate se va 
face conform următoarelor 
criterii o

— în cazul în care valoa
rea calculată a unui premiu 
(100%, 50%, 25% sau 10%)

’ ȘSțâE?gSală say maț mare de

7.000 lei (contravaloarea u- 
nei excursii în GRECIA), cîș- 
tigătorul va primi excursia și 
eventuala diferență în nu
merar.

De exemplu, dacă pentru o 
variantă 100% valoarea la ca
tegoria 3 la LOTO este de 
9.500 lei, participantul obține 
o excursie în GRECIA (7.000 
lei) și diferența de 2.500 lei 
în numerar.

Deci participanții la LOTO 
și PRONOEXPRES vor putea 
obține — în afara cîștigurilor 
în bani, la toate extragerile 
și concursurile obișnuite — 
atractive excursii în GRECIA.

Vă reamintim că atît Ia 
PRONOEXPRES și LOTO cit 
și la PRONOSPORT conti
nuă și în luna mai atribui
rea de autoturisme. Se atri
buie DACIA 1100 (55.000 lei) 
sau SKODA S. 100 (53.090 
lei).

Rubrică redactată de
LOyQi?RONJ)ȘPpRT



De la trimisul nostru special, Paul IOV AN

MARE INTERES IN JURUL
BALCANIADEI DE BOX
• Echipa României a făcut 48 de ore pe drum!

TITOGRAD, 27 (prin tele
fon).

Plecați duminică seara din 
București, boxerii români 
participanți la cea de a IX-a 
ediție a Balcaniadei au ajuns 
în orașul Titograd după două 
zile și două nopți de călăto
rie extrenj de obositoare, cu 
trenul și autobuzul...

Și cum tot răul este spre 
bine, așa se pare că a fost 
și cu pugiliștii români care, 
în condițiile călătoriei deose
bit de grele și cu hrana pe 
apucate, au ajuns marți sea
ra la Țitograd în greutatea 
normală a categoriilor res
pective. Acest fapt a mai li
niștit oarecum pe grijuliii an
trenori Gheorghe Popescu și 
Gheorghe Preda, dar l-a ți
nut în permanentă alertă pe 
dr. Petre Raddvici, care tot 
timpul călătoriei a avut în 
atenție pe sportivii noștri, iar 
marți seara, imediat după so
sire, i-a luat în primire pen
tru refacere. în puținele mi
nute de cînd mă aflu în ca

pitala Muntenegrului am în
cercat să aflu amănute des
pre participanții la această 
competiție. Echipele Iugosla
viei, României, Bulgariei și 
Turciei au sosit cu efective 
complete. In componența de
legației Greciei se află numai 
4 pugiliști. Din echipa Turci
ei, principalii pretendenți la 
titlurile de campioni balcanici 
sînt Seifi Tatar, cunoscut 
spectatorilor români, care de 
data aceasta va evolua la se- 
miușoară și semimijlociul Ce- 
lal Sandal. Printre ceilalți bo
xeri turci cu pretenții la un 
loc pe podium se află Hakiz 
Sozen (mijlocie mică) și greul 
Ertan Ylmaz.

Medaliatul cu bronz la 
Jocurile Olimpice din Me
xic, iugoslavul Svonko Vujin,

vase pare, de data aceasta, 
participa la categoria ușoară, 
încercînd să-1 evite pe turcul 
Tatar. Din echipa țării gazdă 
se remarcă Parlov care de 
data aceasta va boxa la semi
grea.

De Ia confratele Vladeta 
Nedelkovici de la „Sport** 
Beograd am aflat că locui
torii orașului Titograd sînt 
mari iubitori ai sportului 
cu mănuși, motiv de altfel 
pentru care această competi
ție s-a organizat aici, și se 
speră că sala în care vor avea 
loc întrecerile va fi mereu 
plină.

Mîine 
azi) va 
sorți și

dimineață (n.r. — 
avea loc tragerea la 
cîntarul oficial.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI PENTRU CURSA PĂCII
Federația cehoslovacă de ci- 

olism a anunțat ieri că a de
finitivat echipa care va parti-

VEDETA SĂPTĂMÎNII

cipa la ediția din acest an a 
Cursei Păcii. Ea va cuprinde 
pe următorii rutieri: Rudolf 
tabus (23 an; — căpitanul e- 
chipei), Alois Holik (24 ani), 
Vlastimil Moravec (22 ani), 
Dusan Zeman (22 ani), Peter 
Hladik (23 ani), ■ Peter Matou- 
sek (21 ani) și Jiri Mainus 
(26 ani).

TURNEUL DE BASCHET DE LA SOFIA

SOFIA-BUCUREȘTI 73-59
SOFIA, 27 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru).
Marți s-au disputat ultimele 

meciuri din cadrul grupelor 
în turneul internațional de 
baschet programat în sala 
Festivalna. în grupa A se
lecționata Bucureștiului a în- 
tîlnit într-un meci de mare 
miză reprezentativa Sofiei, de 
care a fost învinsă cu scorul 
de 73—59 (37—35). Baschet- 
baliștii bucureșteni au făcut 
cel mai slab joc de pînă a- 
cum, nereușind să mențină 
echilibrul decît în prima par
te a jocului. în partea a 
doua, sofioții, beneficiind de 
randamentul foarte bun al 
pivotului Peicev, s-au distan
țat, menținînd avantaj pînă 
în final. Românii au ratat în 
urma acestei înfrîngeri parti
ciparea la turneul final pen
tru locurile 1—4. în selecțio
nata Bucureștiului au fost 
foloșiți următorii jucători : 
Diaconescu (8), Savu (2), Ta- 
rău (5), Oczelac (4), Popa 
(17), Chivulescu (4), Cîmpea- 
nu (15), Pîrșu (2), Dragomi-

rescu (2). Au arbitrat : Bed- 
narski (Polonia) și Schild 
(R.D.G.). Alte rezultate : Mos
cova—Sofia 95—66, Havana— 
Varșovia 79—39 (luni seara), 
Moscova—Ankara 85—73,
Berlin—Varșovia 95—92, Ha
vana—Roma 62—61 (marți). 
Clasamentele grupelor : A : 
1. Moscova, 2. Sofia, 3. Bucu
rești, 4. Ankara ; B : 1. Ha
vana, 2. Roma, 3. Berlin, 4. 
Varșovia. Astăzi sînt progra
mate meciurile din turneele 
finale. Selecționata Bucu
reștiului întîlnește pe cea a 
Varșoviei în turneul pentru 
locurile 5—8.

WALDEMAR BAZANOWSKI

Numele Waldemar
Bazanowski va intra cu 
siguranță în istoria celor 
mai iluștri ridicători de 
greutăți căci, la ora ac
tuală, sportivul polonez 
face parte din galeria ma
rilor recordmani ai lumii, 
alături de sovieticii Alek
seev, Kurențov și Talts.

Care sînt calitățile aces
tui sportiv 1 La prima ve
dere, Waldemar Baza
nowski nici nu pare să fie 
halterofil. Suplețea, mus
culatura de loc proemi
nentă, ii dau mai mult as- 
pectul unui înotător. 
Poate tocmai fizicul acesta 
neobișnuit pentru un hal
terofil este prima calitate 
a sportivului polonez. Dis- 
punînd de o elasticitate 
și o viteză remarcabile, 
Bazanowski i-a uimit pe 
toți specialiștii prin per
formanțele realizate. El 
nu este tipul omului de 
forță, ceea ce caracteri
zează p6 majoritatea hal
terofililor, dar a putut să 
se afirme pe plan mon-

TELEX
Deși a condus aproape tot timpul 
turneului de șah de la Zagreb, 
maestrul iugoslav Slarangunlci, 
pierzînd partida cu Rogoff (șa- 
histul american și-a fructificat a- 
vantajul de un pion avut la În
trerupere), s-a clasat doar pe 
locul trei, cu opt puncte. Câștigă
torii turneului sînt maeștrii iugo
slavi Minici șl Marovici, cu cîte 
8*/, p. Pe locurile 4—5. la egali
tate, s-au clasat Theodor Ghițes- 
cu (România) șl Tukmakov 

cîte 7‘/a p.(U.R.S.S.) cu

pentru campionatul 
fotbal (rezervat e-

In meci retur 
european de 
chipelor de tineret), selecționata 
R.F. a Germaniei a învins la 
Augsburg echipa Turciei cu sco
rul de 3—0 (0—0). In primul joc, 
fotbaliștii vest-germani obținuseră 
victoria cu 2—0.

La Newton (Massachusetts) a în
ceput întîlnirea internațională de 
tenis dintre echipele profesioniste 
ale S.U.A. și Australiei. După 
două zile de întreceri, scorul este 
favorabil cu 3—1 jucătorilor ame
ricani. Iată rezultatele înregis
trate : Ashe — Emerson * " 
7—5;' Ralston — Newcombe 
6—3, 4—6: Riesen — Roche 
6—4; Ashe, Ralston — : 
Newcombe 7—6, 6—7, 6—1.s
La Caen s-a disputat întîlnirea 
internațională de baschet dintre 
reprezentativele masculine ale 
Franței și Olandei. Baschetbaliștli 
francezi au terminat învingători 
cu scorul de 79—52 (36—26).

6—4, 
: 3—6,
: G—3, 
Roche,

Desfășurată timp de 5 zile 
Budapesta, întîlnirea amicală 
tenis dintre echipele masculine 
ale U.R.S.S. și Ungariei s-a în
cheiat cu rezultatul de 4—1 în 
favoarea oaspeților.

Ia 
de

Uniunea europeană de fotbal 
a hotărit să mențină suspen
darea jucătorului grec Elefte- 
rakis (component al echipei 
Panathinaikos Atena) care nu 

va putea juca astfel în me
ciul retur de azi pentru semi
finalele C.C.E. cu Steaua roșie 
Belgrad. în schimb, jucătorul 
Domazos (de la același club) 
va putea fi utilizat în partida 
de astăzi. U.E.F.A. a transfor
mat suspendarea lui Domazos 
într-o amendă de 500 franci 
elvețieni.

1
Pe stadionul Universității din 
Madrid, meciul internațional de 
rugby dintre echipele Spaniei și 
Cehoslovaciei contînd pentru 
i.Cupa Națiunilor" FIRA a revenit 
echipei cehoslovace cu 12—6 
(3-3).

Ea Tunis s-a disputat meciul a- 
mical de fotbal dintre selecționata 
Tunisiei șl echipa olimpică a R.F. a 
Germaniei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0).

S-a născut la 15 
august 1936^ în oră
șelul 
(r 
ceput 
sportul 
1957, în 
student 
lui de 
zică și

Grudziadz 
(Polonia) șl .a în

să practice 
halterelor în 
timp ce era 
al Institutu- 
cultură fi- 

__ sport din 
Varșovia. în lunga 
sa carieră, acest 
profesor de educa
ție fizică a îmbu
nătățit 19 recorduri 
ale lumii, a cîștigat 
de două ori titlul 
olimpic ș.i a fost de 
5 ori campion mon
dial. în prezent de
ține trei recorduri 
mondiale la catego
ria ușoară pe care 
le-a obținut, recent, 
într-un concurs des
fășurat la Varșovia:
137.5 kg la smuls,
172.5 kg la aruncat 
și 447,5 kg la total. 
Are 67 kg și 1,72 m 
înălțime.

dial prin tehnica sa desă
vârșită, prin viteza de exe
cuție. „Secretul" prin care 
Bazanowski obține marile 
performanțe este simplu și 
îl dezvăluie chiar el: 
„un halterofil trebuie să 
fie un sportiv multilate
ral. Forța joacă un rol 
foarte important, dar nu 
hotărîtor. Mobilitatea și 
viteza sînt elemente cel 
puțip tot atît de impor
tante în realizarea mari
lor performanțe ca și 
forța. Dar pentru a dis
pune de aceste calități, 
trebuie să ai o pregătire 
multilaterală. Eu mi-am 
început activitatea ca gim
nast, iar ca student al 
I.C.F., am practicat toate 
sporturile**.

Și pentru ca portretul 
lui Bazanowski să fie mai 
complet, nu trebuie omis 
faptul că renumitul halte
rofil polonez duce o viață 
sportivă exemplară și este 
extrem de conștiincios în 
pregătire.

DELEGAȚIE SPORTIVA OIN H. D. GERMANA

MUNCHEN, 27 (Agerpres). 
— In orașul gazdă a Jocu
rilor Olimpice din anul 1972 
au avut loc, în ultimele două 
zile, întrevederi da lucru în
tre o delegație a sportivilor 
din R.D. Germană, în frun
te cu Manfred Ewald, pre
ședintele Federației sporturi
lor din R.D. Germană, și 
Heinz Schobel, președintele 
Comitetului Olimpic al R.D. 
Germane, și Willi Daume, 
președintele Comitetului O- 
limpic al R.F. a Germaniei. 
După cum s-a anunțat, în 
cadrul întrevederilor au fost 
abordate probleme legate de 
asigurarea unor condiții cît 
mai bune de activitate echi
pei reprezentative a R.D. 
Germane ta perioada Jocu
rilor Olimpice. Delegația

sportivilor din R.D. Germană 
a vizitat completul olimpic 
aflat în construcție.★

Serviciul de presă al 
miletului 
Jocurilor 
din anul 
Miinchen 
pic“ la care au fost invitați 
23 de ziariști din 15 țări ale 
Africii, 
lui sînt 
tehnice, 
limpice 
ziariștii 
zitează 
unde vor avea loc întrecerile 
olimpice.

d« organizare 
Olimpice de vară 
1972 a organizat la 
un „seminar olim-

în cadrul seminaru- 
prezentate conferințe 
istoria Jocurilor 6- 
etc. Cu acest prilej, 
sportivi africani vi- 
stadioanele și sălile

Test pentru „europene"

U.R.S.S,-franța 
14-8 LA BOX

PARIS, 27 (Agerpres). — Selec
ționatele de box ale U.R.S.S. și 
Franței, care se pregătesc în ve
derea campionatelor europene do 
la Madrid, s-au întîlnlt într-un 
meci de verificare la Saint Ouen, 
In apropiere de Paris. Victoria a 
revenit pugiUștilor sovietici cu 
scorul de 14—8. în Urnitele cate
goriei semimljlocie, Aleksandr 
Zaițev l-a învins prin k.o. în 
prima repriză pe campionul 
Franței, Serge Dupuis. Tot prin 
k.o. a cîștigat AnatoU KUmanov 
(cat., mijlocie nîică) meciul cu 
Michele Jean Batista. Celelalte 
victorii ale echipei sovietice au 
fost obținute de Boris Kuznetov. 
Valeri Strelnikov, Dimitri Kal- 
mîkov, Vladimir Metelev și Va
leri Iniatkin. Din echipa franceză 
s-au remarcat terminînd victo
rioși Aldo Cosentino el Rabah 
Khaloufl.

lume
L. E. N. A HOTARiT

în luna mai 1972
Liga europeană de natație, 

întrunită la Geneva, a apro
bat organizarea unui turneu 
preolimpic de polo pe apă, 
care va avea loc în 1972 la 
sfîrșitul lunii mai la MQn- 
chen. Această competiție pre
liminară are ca scop califi
carea a trei echipe pentru 
completarea numărului de 
formații participante la tur
neul final olimpic. Totodată, 
Liga a hotărît ca, pe viitor, 
în C.C.E. să fie admise n>- 
mai echipele campioane na
ționale.

Biroul Bigii europene <Je 
natație a studiat o propu
nere a Federației Internațio
nale privind organizarea pri
melor campionate mondiale. 
Pentru găzduirea acestor 
campionate 8-a oferit Iugo
slavia, competiția urmînd să 
aibă Ioc în anul 1974. Intrn- 
cît în anul respectiv sînt 
programate campionatele eu
ropene de Ia Viena, Biga .va 
examina ulterior posibilita
tea de a organiza campiona
tele mondiale fie ta anul 
1973, fie în anul 1975.Toma HRISTOV

DERBYUL CAMPIONATULUI
ENGLEZ DE FOTBAL'

Telefoto : A. P. AGERPRES

Ultimul minut de joc și... Jackie Charlton în
scrie, cu capul, golul victorios al echipei Leeds, 
în partida de luni seara cu Arsenal I

Leeds United — Arsenal 1-0;

„Dorim biatloniștilor români
succes ia Sapporo"

Interviu cu membrii echipei U. R. S. S.z campioană mondială

Jackie Charlton a înscris

In ultimul minut!

Și
Vizita echipei campioane 

mondiale de biatlon — la 
Poiana Brașov — chiar pen
tru o scurtă vacanță nu poa
te trece neobservată. Este 
pentru a treia oară cînd lo
tul sovietic — la sfîrșit de 
sezon — vine la noi în țară 
pentru scurte perioade de 
destindere și odihnă activă. 
Anual, de la noi. se dă star
tul pregătirilor, după clipe de 
reflecție, de chibzuială, de 
introspecție. Am socotit prile
jul nimerit, pentru a afla 
cîteva , răspunsuri oferite de

IN PREAJMA DEBUTULUI IN „CUPA DAVISu

(Urmare din pag. 1) I t t

pretendentă la titlul olimpic
bla-

gînd Suedia cu 2—0 și Spania 
cu 3—2. în prima întîlnire 
eu l-am învins pe Bengston 
cu 6—1, 6—2, iar Țiriac pe 
Swensson cu 7—5, 3—6, 6—3. 
Meciul de dublu nu s-a mai 
jucat din cauza ploii. Între
cerea cu Spania, televizată 
și disputată în fața unui pu
blic numeros, s-a încheiat tot 
cu victoria noastră: Năstase
— Orantes 6—1, 7—5; Ti
riac—Gisbert 3—6, 8—6, 1—6. 
Am pierdut dublul : 3—6,
8—10, dar următoarele două 
simpluri ne-au revenit: Țiriac
— Munoz 6—3, 3—6, 6—0, 
Năstase — Gisbert 6—1, 6—4“.

Și Iliuță, în loc de alte co
mentarii, ne-a pus la dispo
ziție ziarul „El mundo depor- 
tivo“, apărut luni la Barce
lona, care sub titlul „între- 
cîndu-l pe Gisbert, Năstase a 
confirmat că este cel mai bun 
jucător european**, are fru
moase aprecieri la adresa 
sportivilor noștri.

— Cu actualul lider în Ma
rele Premiu F.I.L.T. și cu Ți
riac pe un onorant loc 5 în 
clasamentul aceluiași prestigios 
trofeu, s-ar părea că în meciul 
cu Olanda, de Ia sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, au avem 
emoții?

— Intr-adevăr, nu cred că 
putem pierde vreo partidă. Cu 
Hemmes și Hordjik ne-am în- 
țîlnit la Nisa și am cîștigat 
în două seturi. Adversarii noș
tri de acum sînt jucători ti
neri, dornici de afirmare. Ca 
atare, vom ține seama de 
aceasta. Sînt în formă și am 
multă încredere în mine și în 
prietenul meu, Țiri.

Fără îndoială că 
români vor ști să 
pe deplin avantajul 
al experienței lor în 
tarea cu tenismenii

jucătorii 
fructifice 
valorii și 
confrun- 
olandezi.

Dar, ca orice competiție de 
durată, cu atîtea neprevăzu- 
turi, întrecerile pentru sala- 
tiera de argint incumbă con- 
curenților eforturi deosebite 
în timp, o intrare în ritmul 
cel mai convenabil, chiar de 
la început. De aceea, fiecare 
întîlnire este foarte impor
tantă. De aceeași părere este 
și căpitanul echipei noastre, 
profesorul Ștefan Georgescu. 
El ne spunea: „Problema 
principală a unei formații care 
participă la Cupa Davis este 
cea a asigurării validității ju
cătorilor pe parcursul întregii 
competiții. în Cupa Davis ju
cătorii cu un echilibru nervos 
robust și cu experiență sînt 
favorizați. Nu trecem cu ve
derea dificultățile care se pot 
ivi în meciul cu Olanda și în 
cel cu Israelul sau Norvegia 
din turul al doilea, dar pentru 
noi greul începe abia din 
runda a treia, probabil parti
da cu Iugoslavia. Pînă atunci 
însă ne interesează, în primul 
rînd, întîlnirea cu Olanda. 
Cunosc prea puține lucruri 
din palmaresul adversarilor 
noștri actuali. Văzîndu-i as
tăzi pe acești tineri, mi-am

C. E. DE VOLEI-JUNIORI
Cea de-a treia ediție a cam

pionatelor europene de volei 
rezervate echipelor de juniori 
se va desfășura între 2 și 12 
septembrie la Barcelona, cu 
participarea a 16 formații îm
părțite în șase grupe : Grupa 
A; U.R.S.S.. Spania, Turcia ;

Grupa B : Bulgaria, R. F. a 
Germaniei, Grecia ; Grupa C : 
Italia, Olanda, Danemarca : 
Grupa D : R.D. Germană, Bel
gia ; Grupa E : Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Scoția ; Grupa F : 
Polonia, Franța.

&

putut da seama că ei joacă 
rapid, lovesc corect, cu ușu
rința specifică redutabilului 
lor compatriot, Tom Okker. 
Continui însă să fiu pe deplin 
încrezător în șansele echipei 
pe care o conduc'*.

Optimismul reprezentanți
lor noștri este firesc. Rezul
tatele internaționale alecom- 
ponenților celor două echipe 
sînt net favorabile gazdelor. 
Evident, ar fi interesant de 
știut și opiniile oaspeților. 
Despre acestea ca și despre 
palmaresul celor care vor e- 
volua de vineri pe centralul 
de la Progresul în compania 
echipei României, amănunte 
în numărul nostru de mîine.

celebritățile mondiale ale 
tlonului.

— Care este secretul 
cesului dv. constant, al 
minării dv. în biatlon ?

A- PRIVALOV 
principal — federal 
lotului 
secret I 
muncă 
zitate. 
sine.

— Cit timp din 
și care este volumul 
aproximativ acordat 
pregătirii ?

V. IERUSALIMSKI 
nor secund)- Lucrăm 
nul, iarnă și vară. In 
luna cea mai puțin solicitată, 
aproximativ 60 de ore de 
pregătire, în noiembrie, una 
din lunile grele, aproximativ 
100 de ore.

— Cum vă pregătiți pentru

suc- 
do-

(antrenor
— al 

sovietic). Nu e nimic 
Totul se 

asiduă, la 
Rezultatele

reduce la 
conștiincio- 
vln de la

an lucrați 
de ore 

lunar

(antre- 
tot a- 
mai —

tir?
A. 

fără 
me eu aer comprimat și nu
mai din poziția 
înainte de sezon 
arme normale < 
mare.

— Ce noutăți 
ca materiale și 
în viitorul

V. MAMATOV (căpitanul 
echipei). Aceleași schiuri fin
landeze și norvegiene de co
mandă specială cu care ne-am 
obișnuit. Pentru arme, am 
făcut trei experimente cu Ti
honov și prototipurile, aflate 
încă în faze de început, aș
teaptă să fie generalizate în
tregului lot.

— Cine are șanse Ia titlul 
olimpic ?

A. PRIVALOV 1 Amatori 
sînt mulți ! Am vrea să cre
dem că alături de cîteva indi
vidualități remarcabile ca 
Speer (R.D.G.) sau din Fran
ța (Claudin) și Suedia și oa
menii noștri: Tihonov, Ma- 
matov își păstrează șansele.

— Dar pe echipe. Ia șta
fetă ?

A- PRIVALOV 1 Mai multe 
echipe, printre care și a dv.

PRIVALOV i Tragem 
întrerupere. Vara cu ar-

i picioare, 
tragem cu 

de calibru

veți folosi 
echipament 

sezon olimpic ?

luptă pentru 
gia, U.R.S.S., 
România.

A. TIHONOV i Să nw-î ui
tăm pe japonezi. Mai ales că 
sînt la ei acasă. Desigur... 
va cîștiga... cel mal tare- In 
ce mă privește, dacă timp 
de patru ani n-am fost mai 
jos de locul 2, am să mă 
străduiesc să mă comport la 
fel.

— Ce părere aveți de echi
pa română, ta urma 
telor din acest an ți 
spectiva olimpică ?

N. MAMATOV t 
puternică, ajunsă prin omo
genitate la maturitate șl an
gajată în lupta pentru e 
medalie olimpică. Dorim, de 
altfel, pe această cale 6ă-I 
urăm o bună pregătire și 
succesul pe care-1 merită ți 
pe care-1 așteaptă.

— Care credeți c# este con
diția succesului ?

N. IERUSALIMSKI l Din 
experiența echipei noastre, 
cred că aș putea să vă răs
pund că secretul este con
știinciozitatea fiecărui spor
tiv în ceea ce privește canti
tatea și calitatea pregătirii. 
Noi antrenorii — odată pla
nurile de pregătire stabilite 
— mai mult îi oprim pe 
sportivi să nu facă mai mult, 
decît să-i îndemnăm. Din cîte 
știm și pe Ia dv. lucrurile 
stau cam la fel, ceea ce este 
un semn bun.

— Ce doriți să spuneți în 
încheiere, sportivilor și citi
torilor români ?

A. PRIVALOV i Cititorilor 
să le mulțumim că se inte
resează de noi și ne urmă
resc ; sportivilor să io urăm 
succes la Sapporo.

Am mulțumit interlocutori
lor pentru bunăvoință și 
nădăjduim totodată că bia- 
tloniștii noștri se vor situata 
viitor la 
aprecieri 
lumii.

medalii I Norve- 
Suedia, Italia,

rezulta
ta per-

Echipă

nivelul frumoaselor 
alo campionilor

Mihai BTRA

o ultimele știri o ultimele rezultate ° uiti
Conferința de presă de la F.R.F

In cadrul unei conferințe de presă, care a urmat după ședința de 
aseară a Biroului federal, tov. Mircea Angelescu, președintele Fede
rației române de fotbal, l-a pus în curent pe reprezentanții presei 
cu problemele care au fost luate în discuție.

S-a hot&rît ca meciul dintre echipele de tineret ale României șl Ce
hoslovaciei să aibă loc Ia 16 mai, la Tg. Mureș. In prima jumătate 
a lunii mai, echipa olimpică va susține două meciuri peste hotare, 
pregătindu-se in condiții adecvate pentru cel de al doilea meci cu 
reprezentativa Albaniei.

Biroul federal a supus unei aspre critici aprobarea care a fost dată 
ca meciul Farul — Dinamo să Se televizat Ia o oră care a adus 

. prejudicii financiare celorlalte jocuri desfășurate în această etapă.
Au fost adoptate, cu titlu provizoriu, dispozițiile privitoare Ia con- 

.trolul antidoping, sancțiunile mergînd pină la excluderea jucătorilor 
din activitatea fotbalistică, pierderea meciurilor de către echipele res
pective, retrogradarea antrenorilor etc.

Biroul federal a introdus un. amendament potrivit căruia, începînd 
cu meciurile din sferturile" de finală ale Cupei României. în caz de 
egalitate, golurile înscrise în deplasare vor fi dublate. Dacă egalitatea 

. va persista, vor fi executate 5 lovituri de la 11 metri.

IAKUBOVSKI — DOUA 

NOI RECORDURI 
MONDIALE LA HALTERE

In cadrul 
desfășurat la 
terofilul sovietic Valeri Ia- 
kubovski a stabilit două noi 
recorduri mondiale în limite
le categoriei grea. La împins, 
el a realizat 203,500 kg (vechiul 
record : 203 kg — Ian Talts), 
iar la cele trei stiluri a to
talizat 567,500 kg (vechiul 
record : 565 kg — Ian Talts).

unul concurs 
Moscova, hal-

Luni seara a fost programată 
o nouă etapă — penultima — 
în campionatul de fotbal al An
gliei. Atenția generală s-a 
concentrat asupra derbyulul 
dintre primele două echipe din 
clasament, Leeds .United și Ar
senal. Meciul s-ă desfășurat la 
Leeds, în prezența a 49560 de 
spectatori plătitori și s-a în
cheiat după o luptă dramatică 
cu victoria gazdelor : 1—0 (6— 
0). Singurul punct al partidei 
a fost marcat de Jackie Charl
ton, în ultimul minut de joc 1 
Dar lupta pentru titlul de cam
pioană nu a fost tranșată nici 
după acest derby. Leeds United 
a trecut în fruntea clasamentu
lui cu un punct avans față de 
Arsenal, dar aceasta din urmă 
are un joc mal puțin. Alte re
zultate mai Importante î Chel
sea—Burnley 0—1, Manchester 
City—Liverpool 2—2, Blackpool- 
Cristal Palace 3—1. înaintea ul
timei etape, situația fruntașelor 
este următoarea t

1. Leeds United
41 26
40 27
41 18

2. Arsenal
3. Chelsea

10 6 T0—30
7 6 69—29

14 9 52—42

62
61
50

Leed» United joacă acasă In 
Ultima etapă cu Nottingham, 
Iar Arsenal susține ambele par
tide la Londra t cu Stocke City 
81 Tottenham.

FOTBALIȘTII ITALIENI
ÎS! MENȚIN HOTĂRÎREA

■> *

DE A NU JUCA LA 2 MAI
ROMA, 27 (Agerpres). — Jucăto

rii echipelor Italiene de fotbal de 
divizie A și B au confirmat luni 
seara (după o lungă discuție 
avută cu responsabilii federației 
și ai ligii profesioniste), că men
țin hotărîrea de a nu se prezenta 
la jocurile programate duminică 
2 mai. Intr-un comunicat dat pu
blicității de Asociația fotbaliștilor 
italieni se precizează că „Asocia
ția la act de Inițiativa Consiliului 
federal de a constitui o comisie 
do anchetă și de lucru din care 
va face parte și o delegație a ju
cătorilor**.

Această comisie urmează să 
stabilească noile norme privind 
raporturile dintre fotbaliști șl 
cluburi și, totodată, să rezolve 
problemele privind asigurarea fot
baliștilor după retragerea din ac
tivitatea competlțlonală. Comuni
catul Asociației precizează, însă, 
că Jucătorii nu au primit pînă în 
prezent din partea Ligii dovezi 
concrete că ei vor putea parti
cipa cu drepturi egale la elabo
rarea acestor norme.

In cercurile sportive italiene s» 
crede că jucători! italieni ar pu
tea să aibă o nouă întîlnire cu 
forurile conducătoare ale federa
ției. pentru a se aplana acest 
conflict.

o
BRAZILIA A ELIMINAT 

CHILE DIN CUPA DAVIS

A luat sfîrșit, la Santiago 
de Chile, finala zonei sud- 
americane a Cupei Davis 
susținută de Chile și Brazi
lia. Sportivii brazilieni au 
terminat învingători cu sco
rul de 3—2. în ultimele două 
partide de simplu, Thomas 
Koch (Brazilia) l-a învins pe 
Jaime Fillol (Chile), cu 
6—2, 6—2, iar chilianul 
tricio Cornejo a dispus 
4—6, 1—6, 6—0, 6—3, 
de Edson Mandarino.

6-3,
Pa- 
cu 

6—4
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