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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
OFERITĂ DE C.C. AL P.C.R. 

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Foto i Gertrud PANTEA-Timișoara

Comitetul Centra] al Par
tidului Comunist Român . a 
oferit) în ziua de 8 mai o 
masâ tovărășească cu pri
lejul semicentenarului Parti
dului Comunist Român.

Primiți cu aclamații și 
aplauze puternice de către 
participanți. sosesc conducă
torii partidului și statului.

La masa tovărășească au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceausescu, cu soția> Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 

'Maurer, cu soția, Elena 
Maurer. Emil Bodnăraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Ber-

gliianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Erhil 
Drăgănescu, Janos Fazekaș. 
Petre Lupu, Dumitru Popa 
Dumitru Popescu- Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voiteo, Io
sif Banc, Constantin Băbă- 
lău, Petre Blajovicl. Miron 
Constantinescu. Mihai Da- 
lea, Miu Dohrescu, Aurel 
Duca, Mihai Gere, Ion Ilies
cu, Ion Ionită, Carol Kiraly. 
Vasile Patilineț, Ion Stănes- 
cu, Mibai Telescu. Iosif 
Uglar, Richard Winter. îm
preună cu soțiile.

Au luat parte membri ai 
C.G. ai P.G.R.. al Consiliului 
de Stat, ai guvernului și ai

Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, par
ticipant la crearea partidu
lui șl alți veterani al mișcării 
muncitorești din țara noas
tră, din toate județele țării, 
primfi secretari ai comitete
lor județene ale P.G.R., con
ducători al Instituțiilor cen
trale șl organizațiilor ob
ștești. fruntași tn muncă din 
industrie și agricultură, ge
nerali și ofițeri superiori, 
oameni de știință șl eultură, 
numeroși alți reprezentanți 
al bieții politice, economice 
și social-culturale.

(Agerpres)

Azi dupâ-amiază pe Stadionul Republicii;

UN MARE SPECTACOL SPORTIV

„ȘTAFETA
SEMICENTENARULUI P.C.R.

1921-1971“
sosește azi, in Capitală

ÎNCHINAT JUBILEULUI PARTIDULUI

ALEXANDRIA. Stadionul 
„Comerțul” din. localitate a 
îmbrăcat haină de sărbătoare 
in vederea festivității organi
zate pentru primirea „Ștafe
tei Semicentenarului P.C.R. 
1921—1971” din județul Olt. 

■ Ieri, mesagerii sportivi ai pla
iurilor oltene au fost întîm- 
pinați cu căldură la intrarea 
in comuna Măldăieni, iar la 
ora 18 au sosit la Alexandria. 
Cu acest prilej, s-au organizat 
atractive întreceri sportive, 
de un interes deosebit bucu- 
rindu-se întilnirea de box 
intre echipele Comerțul Ale
xandria . și Chimia Tr. Măgu
rele, demonstrațiile de carturi, 
reprizele de gimnastică ale 
școlilor generale din localita
te. Ștafeta pleacă azi la ora 
8 spre București, și va fi al
cătuită din 8 motocicliști,

PITEȘTI, 
„Ștafeta
P.C.R. 1921—1971" 
Piața Lenin, venind de la Rm. 
Vîleea. O dată cu ea au so
sit purtătorii ștafetelor orga
nizate pe plan județean, de 
la Curtea de Argeș și Cîmpu- 
lung Muscel, Cu acest prilej 
a avut loc un mare miting 
«1 tineretului, precum și corn-

petiții de baschet. fotbal, 
handbal, trintă (100 de luptă
tori), 
volei, 
pleca 
de 
pul 
vor 
sau

șah, tenis de masă și 
Azi la ora 8, ștafeta va 
spre Capitală, purtată 
sportivi argeșeni. Tim- 

aceștia 
cu motocicletele

TIMIȘOARA, 8 (prin tele
fon, de ia corespondentul nos
tru). Peste 40 000 de tineri 
au participat sîmbătă dimi
neață pe stadionul 1 Mai la 
grandioasa demonstrație spor
tivă organizată de C.J.E.F.S. 
Tim-’ș în colaborare cu Co
mitetul municipal al pionie
rilor, Comitetul municipal 
U.T.C., Inspectoratul județean 
de învățămînt și U.A.S. Ti
mișoara, cu ocazia sărbăto
ririi Semicentenarului P.C.R.* 
In tribuna oficială a stadio
nului, împodobit cu drapelele 
P.C.R. și R.S.R., au fost pre
zenți membrii comitetului

județean și municipal al 
P.C.R.

Timp de 90 de minute cei 
15 000 de pionieri, elevi și 
studenți au îneîntat asisten
ța, care i-a răsplătit cu a- 
plauze și urale. Demonstra
ția desfășurată pe parcursul 
a nouă reprize a avut la tri
buna a Il-a un fundal adec
vat fiecărui moment. Astfel, 
pe rînd, din combinația celor 
patru culori (roșu-galben-al- 
bastru-alb) au apărut i „1921

P. ARCAN

(Continuare în vag. a 3-a)

tn aceste zile, pe întreg 
cuprinsul patriei, sportivii Ro
mâniei Socialiste își manifestă 
calda recunoștință fată de 
partidul nostru drag pentru 
minunatele condiții create 
sportului în anii de după eli
berare. Numărul competițiilor 
sportive închinate aniversarii 
Semicentenarului Partidului 
este impresionant.

Una dintre acestea va avea 
loc în Capitală, azi de la ora 
16. ~ ‘ ~ .......
fi 
tiv 
lei
Partidului Comunist
Deschiderea va fi făcută de 
tineri și tinere — mesageri ai 
sportivilor din România — ce 
vor aduce salutul lor Parti-

Stadionul Republicii va 
scena unui spectacol spor- 

de amploare, dedicat ce
de a 50-a aniversări a 

Român.

dului nostru care le-a asigurat 
condiții optime pentru afirma
rea De plan International.

Un grup de fete, purtătoare 
ale stemelor Partidului Co- 
muuist Român și Republicii 
Socialiste România, vor defi
la . prin fata tribunei oficiale 
alături de sportivi din marile 
cluburi bucureștene.

în cadrul acestui program 
este așteptată și sosirea re
prezentantului sportului din 
toate județele tării, purtători 
ai „Ștafetei Semicentenarului 
P.C.R 1921-1971".

La ora 16,10, in fata tribu
nei I se vor alinia 20 de 
și 20 da băieți. în ordinea 
fabetică a județelor țării, 
un maestru al sportului

fete 
al
tar 
va

citi mesajul adresat conduce
rii Partidului, prin care spor
tivii vor raporta realizările 
obținute și vor aduce calde 
mulțumiri Partidului pentru 
excelentele condiții de dezvol
tare ereate sportul ai tn Re
mania Socialistă.

în continuarea programului 
vor avea loc o 
cativă M.F.A. cu 
cite 30 de ostași, cursă 
1 500 m din - - ■
atletice București-Praga ți me
ciul de fotbal din divizia A; 
Steaua — Dinamo.

In pauza meciului de fotbal, 
studențl și studente de la 
I.E.F.S. vor face o demonstra
ție de gimnastică acrobatică 
și modernă.

ștafetă apli- 
6 echipe a 

de 
cadrul întîlnirii

Ieri Ia ora 11.
Semicentenarului 

a sosit în

10
va decide dacă 
călători 

cu mașinile.
PLOIEȘTI. Mesagerii spor

tivi ai județului Dîmbovița au 
adus ieri după-amiază, la 
Palatul Culturii din localitate, 
„Ștafeta Semicentenarului
P.C.R. 1921—1971”. Primirea a 
fost la înălțime : cite 100 de 
pionieri și uteciști. o fanfară 
a Armatei, jeturile de lumini 
ale reflectoarelor, 
creat o ambianță 
Ștafetele județelor Dîmbovița, 
și Prahova s-au întilnit la 
intrarea în orașul petrolului 
și au sosit la Palatul Culturii 
impreună. Azi la ora 8.30 
feta prahoveană pleacă 
Capitală.

toate au 
deosebită.

șta- 
spre

In condiții grele de concurs ENTUZIASTĂ MANIFESTARE ÎNCHINATĂ

BUZĂU. Pe stadionul 
nicipal din 
„Ștafetei

mu-
Crîng, purtătorii 
Semicentenarului

(Continuare în pag. a 3-a)

Atleții bucureșteni s-au arătat 
superiori sportivilor praghezi

Ervin Sebestien și Stanislav Hoffman —performerii întrecerilor
Cu puțin timp înainte de 

începerea programului spor
tiv organizat de Consiliul Mu
nicipal de Educație Fizică și 
Sport în cinstea semicentena
rului. o îndrăzneață rază de 
soare, — soare pe care nu-1 
mai văzusem de miercuri, — 
spărgea perdeaua norilor, adu- 
cînd pe stadionul din dealul 
Spirit peste 10 000 de bucu- 
reșteni. Ploaia a încetat in
să doar atît cît a durat con
cursul de atletism, reluîndu-și 
apoi monotonul dans o dată «u 
debutul partidei de fotbal. Din 
cauza condițiilor speciale, or-

ganizatorii au fost nevoiți să 
anuleze demonstrația de călă
rie prevăzută, gazonul îmbi
bat de apă al terenului ur- 
mind a suporta, in 24 de ore, 
două meciuri de fotbal.

Desfășurată în prezența u- 
nui public numeros, mai întîi 
amuzat și apoi interesat — 
mini-întîlnirea atletică priete
nească dintre reprezentativele 
masculine ale orașelor Praga 
și București s-a încheiat cu 
un frumos succes al atletilor 
bucureșteni, înaintea ultimei 
probe, 1 500 m (se va dispu
ta azi în pauza meciului Stea
ua — Dinamo) ei conduc cu 
45—38 și — practio — nu 
mai pot fi ajunși. Un concurs 
de atletism a cărei desfășurare 
ar fi fost poate imposibilă pe 
o pistă de zgură, ne-a produs 
citeva surprize plăcute și, ți- 
nînd seama de condițiile de
loc favorabile, chiar neaștep
tate. In proba de 110 mg 
Ervin Sebestien (Steaua) și-a 
stabilit un valoros record per
sonal. 14,1, confirmînd astfel 
progresul substanțial înregis
trat în recentul sezon de sa
lă. Rezultatul 
cea mai bună 
românească a 
maniera în care 
ne face să credem că va cobo
rî anul acesta sub 14 secunde. 
Foarte bun rezultatul lui A- 
lexandru Munteanu (C.A.U.) 

la 100 m — 10,4 la 0,1 s de

Errin Sebestien tn prim-plan — a obținut 
de 110 m g pe care a

o remarcabilă 
cîștigat-o.

său constituie 
performanță 

sezonului, iar 
a fost obținut

performanță în cursa
Fotoi N. DRAGOȘ

recordul tării. Impresia 
mai puternică a lăsat-o __
alergătorul cehoslovac Stanis
lav Hoffman, a cărui 
solitară 
udată, 
cîștigat 
(13:59,4) 
realizat

Iată rezultatele complete ale 
probelor de ieri : 100 m : Al. 
Munteanu (B) 10,4 ; Gh. Zam- 
firescu (B) 10.6 ; J. Utekal
(P) 10,7 ; M. Rosza (P) 10,8 ; 
400 m 
pers.) ; J. 
Tănăsescu 
(P) 54.6; 
man (P) 
(B) 14:25,0.
14:30,0. M.
110 mg :
14,1, P. Cech (P) 14,4.
Rosza (P) 14.4, Gr. Florentin 

4x100 m :
Praga 42,31

cea 
insă

cursă 
îndelung apla- 
cu care el a 
de 5 000 m 
mai bun timp

a fost
Timpul 

cursa 
este «el __  __  __
în București, din 1963.

țu/ iu.u , u, w ictuti 
; M. Rosza (P) 10.8;
V. Paul (B) 48,7 (rec.
‘ Ryba <P) 49.2. Gh.

(B) 49,6. J. Nemeth 
5 000 m : S. Hoff-
13:59,4, N. Mustată 
. J. Stehlik (P)
Hatoș (B) 14:33,8 ; 

E. Sebestien (B) 
’ — ‘ ‘ M.

(B) 14.7
București 
lungime: V. Fiser (P) 7,30m) 
M. Georgescu (B) 7,23 m. Al. 
Abagiu (B) 7,10 m. J. Vycihlo 
(P) 6.70 m ; înălțime : Ș. loan 
(B) 2,00 m. V. Sirț CP) 1.95 
m. C. Scafeș (B) 1,95 m, M. 
Kaska (P) 1,90 m ; prăjină : 
D. Piștalu (B) 4,60 m, J. Ru- 
zicka (P) 4,50 m, Z. Lhotsky 
(P) 4,30 m, Cr. Ivan (B) s-a 
accidentat.

(r.p.) ;
42,2.

V. MORARU

Progresul — Rapid 0 — 1 (0 — 1)

Progresul a dominat și Rapid a cîștigat...
'Cu riscul de a-i supăra și 

npi 'pe" fotbaliștii de la Pro
gresul, le vom aminti că 
pățania. lor aduce cu fabulele 
Idl La Fontaine și probabil că 
naivitatea corbului păcălit de 
vulpe este, într-un fel, chiar 
cjfcul. Mr...

Pentru- a închide, din capul 
locului, orice portiță spre e- 
cfiivQe, vom spune că Progre-

sul nu merita să piardă me
ciul cu Rapid, că rezultatul o 
nedreptățește în aceeași mă
sură în care avantajează e- 
chipa feroviară. Respectînd â- 
celași „adevăr al terenului", 
vom afirma că echipa care a 
avut ieri ca aliat șansa se 
numește Rapid, în vreme ce 
adversara ei a avut toate ghi
nioanele.

Nu este mai puțin adevărat, 
însă, că Rapid n-a lăsat să-i

continuare, trei sferturi din 
partidă, cu raționamentul 
rece al maestrului de șah ca- 
re-și fructifică cu precizie a- 
vantajul de un pion cîștigat 
în deschidere...

împotriva cursului jocului 
(Progresul conducea la cor- 
nere și la șuturi spre poartă 
cu 5—1 în primele 15 minute), 
Rapid înscrie în min. 22 din-

AZI, ÎN DIVIZIA A scape $ansa (oferită, provi-
’ dențial, într-o fracțiune de

Marius POPESCU

Continuare' tn pag. a 4-a)LA IDTBAL secundă), apărîndu-și-o în

In cadrul etapei a XXIII-a 
a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi 1.

CUM VA ARATA ACEST CLASAMENT LUNI ?
următoarele partide i RAPID 23 10 10 3 25—14 30

BACAU: Sport Club — 2. Dinamo 22 11 6 5 36—18 28
Farul, 3. U.T.A. 22 11 4 7 32—23 26

TIMIȘOARA: C.F.R. — 4. Forul 22 10 6 6 32—30 26
U.T.A., 5. Steaua 22 9 7 6 30—23 25

BRAȘOV : Steagul roșu — 6. Petrolul 22 9 7 6 26—23 25
Petrolul, 7. Politehnica 22 10 4 3 35—28 24

CLUJ ; „U~ — C.F.R. Cluj, 8. Universitatea Craiova 22 9 5 8 18—18 23
PITEȘTI : F. C. Argeș — 9. Steagul roșu 22 O 5 8 16—18 23

Jiul, 10. „U" Cluj 22 8 5 9 21—21 21
CRAIOVA : Univ. — Poli- 11. F. C. Argeș 22 7 6 9 29—30 20

tehnica,
BUCUREȘTI: Steaua —

12. Jiul 22 8 3 11 19—25 19
13. C.F.R, Cluj 22 7 5 10 26—35 19

Dinamo (stadionul Republicii, 14. Sport Club Bacdu 22 8 2 12 26—32 18
Toate partidele încep la ora 15. Progresul 23 6 5 12 19—28 17

14.30, cu excepția celei din 
București, care va începe la 
era 17.

16. C.F.R. Timișoara 22 4 2 16 13—37 10

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

EDIȚIA A IV a A COMPETIȚIEI ATLETICE
DE MASA CROSUL TINERETULUI

&RAIOV A, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Parcul 
Poporului din localitate a cu
noscut, sîmbătă, o animație cu 
adevărat sărbătorească. Mii de 
craioveni au venit aici să 
vadă întrecerile prilejuite de 
finala ediției a IV-a a marii 
competiții de masă, Crosul ti
neretului. închinată de tine
retul patriei aniversării semi
centenarului partidului — în
trecerea a căpătat dimensiuni 
de adevărată serbare popu
lară, atît prin participarea nu
meroasă și entuziastă, cît și 
prin popularitatea de 
bucurat.

La ora 14,30 cei 
sportivi, încolonați în 
alfabetică a județelor,
ceput defilarea din fața Tea
trului Național. în fruntea co
loanei erau stemele Partidului 
Comunist Român, Republicii 
Socialiste România, U.T.C., 
U.G-S.R., precum și o plancar- 
dă cu înscrisul „Crosul tine
retului". A urmat coloana 
port-stegarilor, precum și un 
grup' de fete îmbrăcate în cos
tume populare oltenești. 
După ce au străbătut orașul 
participants au fost întîm- 
pinați, la locul concursului, de 
o asistentă numeroasă.

Erau prezenți tovarășii Iosif, 
Walter, secretar al C.C. al

care s-a

500 de 
ordinea 
au în-

U.T.C.; Ion Cetățeanu, secre
tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., Adrian Cio- 
beiu, prim secretar al Comi
tetului Județean D»IJ al 
U.T.C.. Mircea Popa, vicepre
ședinte al Consiliului popula, 
județean Dolj, Marin Năstas» 
prim-vieepreședinte al Consi
liului popular municipal Cra
iova, precum și alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

După ce tovarășul 
tin Pătrău, secretar 
tetului județean 
U.T.C. a prezentat 
tovarășul^ Iosif Wajter, 
tar al 
clarat

S-a 
probă, 
(15—16 ani) care au de par
curs un traseu de 800 m. Cele 
80 de concurente au alergai 
grupate pe primii 150 m A- 
poi s-a desprins un grop for
mat din cîteva reprezentanta 
ale județelor Neamț și Ba
cău. In apropierea liniei de 
sosire a trecut la conducerea 
plutonului Tatiana Bălan 
care, a și terminat, de altfel, 
pe primul loc.

C.G. al U.T.G. 
deschisă finala 
dat startul în 
aceea rezervată

Consta n- 
al Coirii- 
Dolj al 
raportul, 

secre- 
a de-

prima 
fetelor

Ion GAVRILESCU

'Continuarea în pag. a î a)

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII NAȚIONALI DE BOX

Paul Dobrescu a învins pe Calistrat Cufov!
Aseară Ia patinoarul acoperit „23 August" 

casa închisă. Atmosfera a fost de mare sărbătoare popu
lară, cu peste 7 000 de spectatori fremătind în jurul rin
gului și copleși ndu-1 dc responsabilități. Boxerilor partici
pant! la ultimul act al campionatelor naționale, preocu
pați în primul rînd dc performanță (sub dublul aspect al 
centurii tricolore și al locului în echipa pentru Madrid) 
le-a fost destul de greu să 
musete pură.

CAT. SEMIMUSCA : Activ 
cu măsură, constănțeanul n-a 
părăsit o oarecare prudență 
în fața dinamovistului care 
aștepta doar momentele fa
vorabile. Acestea au și ve
nit, mai ales în repriza se
cundă, dar de ele a profi
tat în primul rînd Aurel. Mi
hai care l-a contrat eficace 
pe subit curajosul Ștefan 
Boboc. In ciuda puternicelor 
lovituri izolate ale chalenge- 
rului și chiar a unui avertis
ment (pentru box cu capul 
înainte) experiența campio
nului a prevalat. A. Mihai 
b.p. (5—0) Șt. Boboc. Cam
pion : AUREL MIHAI (Farul 
Constanța).

CAT. MUSCA : Constantin 
Gruiescu a încercat să-și 
surprindă colegul de sală cu 
singura manieră necunoscută 
lui, asaltîndu-1 de la înce
put impetuos. Dar Constan
tin Ciucă i-a temperat cu- 
rînd zelul cu acea știință a 
ringului 
vechilor 
național nu și-a abandonat 
intențiile, dar a dat peste un 
campion 
plin de 
nu s-au 
reușind 
puternici 
probabil 
b.p.

care este proprie 
poxeri. Campionul

european rutinat și 
ambiție. Adversarii 

menajat, Gruiescu 
chiar cițiva pumni 

care au convins 
juriul. C. Gruiescu

(4—1) C. Ciucă. Cam-

un spectacol dc fiu-ofere și

a 4-a)(Continuare în mg.

pion : 
IESCU 

CAT.

CONSTANTIN GRU- 
(Steaua).

COCOȘ : Criticat
Victor BANC1ULESCU

s-a jucat cu

MIHAI

V. ZILBEIIMAMP. DOBRESCUA. VA11LE

1. GYORFFY A. NASTAG l. MONEA 1. ALEX£

C. QRUIESCU A. DUMITRESCU
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El face 
casta marilor 
A reușit 
„gheme" ce 
să aplaude 
plastroane și 
biliare.

Cei ce pătrund în 
timitatea lui afirmă 
au de-a face cu un 
mabil și un înzestrat 
cu simțul umorqlui, dar 
că lucrurile care îl re
prezintă cel mai bine ar 
fi i fanatismul antrena
mentelor. morala spor
tivă, 
ar fi 
babil 
ar fi 
sdmii’atori 
portretul 
Așa, 
mulțumesc să constate 
pe marginea prea suc
cintelor date de presă 
sportivă! „Iar a 
gat Năstase". 
„Tar a CÎȘtigat" 
mează — precizie, for
ță, fantezie. gîndire 
promptă, varietate a e- 
xectițiilor, încăpățî- 
na re.

Despre unele dintre 
victoriile stile, ziarele 
din străinătate au scris 
mai mult decît despre 
descoperirea penicilinei, 
dar asta nu l-a făcut 
să-și piardă capul. Și-a 
cî.știgat de 
ambiție.
fi mereu 
mele de 
ră 
cu 1 
tuală 
istorie 
mânesc, 
își are rezervat, alături 
de Tiriac, un capitol a- 
parte. Pînă atunci, i 
s-ar cuveni poate și un 
frumos film sportiv, un 
mic documentar 
gios,

parte din 
campioni, 
uluitoare 

au făcut 
frenetic 

titluri no-

in- 
că 
a-

bunul . simț. Dacă 
fost fotbalist, pro- 
că superclasa lui 
obligat pe mulți 

să-i pună 
pe brelocuri, 

cei mai multi se

□

Și 
toti.

cîști-
Acest: 
însu-

prin 
de a 
renu- 
b’icu-

mult, 
dreotul 

cu 
se 
bucurăm 

even- 
binevenită

i egal 
ca re 
ne

. într-o
si
a sportului ro

ii ie Năstase

elo- 
no- 

uni-
ceva despre 

bila dificultate și 
ca bucurie de a f 
as al sportului di 
care un mare sc 
spunea că seamănă cu 
o logodnă de cocori.

Dan MUTAȘCU

Dincolo de talentul șl efor
tul sportivilor, de măiestria 
antrenorilor, la obținerea ma
rilor performanțe își aduo 
contribuția, o suită de factori 
adjuvanți, cum ar fl medicina, 
chimia, biologia, biomecanica, 
cinematografia șl, mai recent, 
electronica.

Pe aceeași linie, profesorul 
Octavian Mateescu, din «oles-

NESCRISA
<

„Drumul meu, pasiunea mea
— Aș vrea să scriu o carte 

cu acest titlu.
— Cind ?
— Cit mai curînd. Deocam

dată, sînt la „cumpăna" ani
lor : 20 de ani ca jucător, și 
tot 20 ca antrenor.

Omul din fața n ea — Far
caș Paneth — are părul com
plet alb. Știu că în anul 1936, 
la Ptaga, a jucat în echipa 
României, care a cucerit locul 
doi la „mondialele" de tenis 
de masă. Știu că e unul dintre 
cei mai buni „meseriași" din 
sportul românesc și, incomes-

— Știu, n
dacă ai destulă 
epică. Eu cred că

carto se scrie
ai destulă „substanță" 
Eu cred că am destul

material pentru a o clădi. Din
1930 și piuă azi, tot cu paleta
de .,ping-pong" in mină...

Privindu-1, înțeleg prima 
parte a titlului cărții încă ne
scrisă. Viața 
împletit cu 
de masă din 
menea carte 
și nu mă îndoiesc că ar fi bine 
primită. îi spun ce gîhdesc. 
Omul din fața mea rămîne 
cîteva clipe pe gînduri.

acestui om s-a 
destinul tenisului 
România. O ase- 
lipsește cititorilor

//

trei 
La 
că 

din

tind entuziasmul nostru, cre- 
ind suportul moral și materi
al al reușitelor noastre...

Am stat mai bine de 
ore de vorbă cu Paneth, 
sfîrșit am avut impresia 
urmărisem o mare parte
cartea ,,Drumul meu, pasiunea 
mea“. Și pu știu de ce, am 
avut sentimentul că citisem 
romanul vieții a mii’ și mii de 
oameni din țara noastră care,, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, au străbătut negu
rile, ieșind la lumină pentru 
ca apoi, într-o țară liberă, să

tivul eabinetului metodic 
clubului Steaua, a 
serie de 
electronic, care 
cu rezultate pozitive în n 
concursuri oficiale. După ce, 
în urmă cu cîțiva ani, primea 
brevetul de coautor pentru in
ventarea aparatului electronic 
de semnalizare a depășirilor 
de zonă în probele de sări
turi la gimnastică, jată-1 acum 
trecînd examenul practio la 
alte două aparate. Unul din 
ele este aparatul electronie 
pentru semnalizare și crono
metraj tn proba de 4 000 rr> 
urmărire individuală la ciclism 
(pistă). Aparatul semnalizează 
diferentele de timp la fiecare 
tur, atît pentru public cît și 
pentru concurenți, înscriind în 
același timp, pe o bandă de 
hîrtie, timpul în sutimi de se
cundă — al fiecărui concurent. 
Aceasta permite o perfectă a- 
naliză a evoluției sportivilor, 
în fiecare tur. Folosit cu ocazia 
campionatelor naționale, apa
ratul a dat deplină satisfacție.

Cel de-al doilea aparat a 
fost folosit în cadrul campio
natului național de călărie, 
precum și la Balcaniada hipi
că de la Craiova.Craiova.

★
al unor tndelungate 
operatorul clubului 
Steaua. Alexandru 
a reușit să realizeze

Ca rod 
căutări, 
sportiv 
Marmara, a . 
chinograme după filme de 16 
mm în loc de 35 mm. De aici, 
atît posibilitatea unei econo-

27 DE LOVITURI

flecare trofeu, o amintire dragă...

tn cele 22 de etape ale actua
lului campionat au fost acordate 
27 de lovituri de la 11 m (17 au 
fost transformate, iar 10 ratate); 
21 sil fost dictate în favoarea gaz
delor (10 pentru henț șl 11 pen
tru faulturi), iar 6 in favoarea 
oaspeților (toate pe motiv de 
fault). Cele 27 de lovituri au fost 
acordate de 16 arbitri : C. Dlnu- 
lescu a dictat 4 (3 pentru gazde 
și una pentru oaspeți), O. Comșa 
3 (3; 0), P. Sotir 3 (3; 0), C. Ghe- 
mlgean 2 (1 ; 1). Gh. popovici 
2 (2: 0), M. Bădulescu 2 (2; 0) 
— ambele 
Ritter 2 (2: 0
Rapid). Alți 9 arbitri au acordat 
cîte o lovitură de la 11 m.

pentru Dinamo), I. 
ambele pentru

Eforturile n-au fost
verificare

în van. Octavian Mateescu face o ultimă 
a aparatului pe care l-a creat

Foto i V. BAGEAG J

șl pers- 
aparaturi 

Dacă
,mil de peliculă, cît 
pectiva folosirii unei 
mai puțin costisitoare, 
la toate acestea, adăugăm fap
tul că din colectivnl lucrării 
științifice „Studiul fiz.iologlo 
complex al atletismului" care, 
recent, a obținut premiul in
ternațional ,.Michele Mitolo" a 
făcut parte șl prof. Ion Mu- 
rcșanu, puterr. aprecia mal 
bine contribuția pe care o 
aduce clubul Steaua la afir
marea sportului româneso.

prof. Octovian VINTILA

DE LA 11 METR!
Pe echipe, situația loviturilor 

de la 11 m se prezintă astfel : 
C.F.R. Cluj (a beneficiat de o lo
vitură de la 11 m, însă a fost 
sancționată cu 8 (I), Progresul
(2: 1), Rapid (3: 0), S.C. Bacău 
(l: 2), Dinamo (4; 1), Jiul (3 î 2), ■ 
U.T.A. (2: 1), Farul (1; 0), Uni
versitatea Craiova (1; 0), Steaua 
(1: 1), Petrolul (3; 2), Politehni
ca (1: 3), F.C. Argeș (1; 2), f.U" 
Cluj (1; 1), C.F.R. Timișoara (2; 
1). Steagul roșu (0; 2). De aici 
reiese că Steagul roșu n-a bene
ficiat de nici un penalty, Iar for- 

.mațiile Rapid, Farul și Universi
tatea Craiova n-au fost sancțio
nate cu nici o lovitură de la II 
m. (V. Adrian).

MARATON CINEMATOGRAFIC

FOSTELE GLORII
DIN N00 PE GAZON

în multe țări din Euro
pa se organizează cu re
gularitate întîlnlrl interna
ționale de fotbal între fos
tele glorii. Recent, Ia Bu
dapesta, s-au întîlnlt re
prezentativele 
boys" („băieții 
ale Ungariei 
Rezultatul (2—0 
gazde) Interesează mal pu
țin, decît apariția pe te
ren a unor celebrități 
mondiale din trecutul nu 
prea îndepărtat : Groslcs, 

Buzanszky, Zakarlas, Bu
ci al, HIdegkutî, în echipa 
Ungariei, Bernard, Leb- 
lond, Hidalgo, Wisniewski, 
tn formația oaspeților.

„O revedere plăcută pen
tru jucători șl spectatori, 
o tradiție care nu trebuie 
întreruptă* — consemnea
ză cronicarul ziarului 
gNepsport* din Budapesta.

de ,-,Old- 
bătrinl") 

șl Franței, 
pentru

“ LA PITEȘTI

tabil, unul dintre antrenorii 
cu cele mai mari merite în 
sportul cu paleta. Aproape ne
lipsit de la pregătirea loturi
lor naționale, omul cu 
alb din fața mea a pus 
rul la cîștigarea unor 
mondiale și europene de 
sportivii români. Atașat 
buliii său, C.S.M. Cluj, Farcaș 
Paneth a reușit să șlefuiască 
dînd sclipiri diamantine mul
tor talente și să aducă de 5 
ori în ’ orașul de pe Someș 
„Cupa campionilor europeni" 
și să .cîștige, cu elevii săi, de 
12 ori (în ultimii 14 ani) cam
pionatele naționale.

părul 
umă- 
titluri 
către 

clu-

— Am făcut o adevărată pa. 
siune pentru sportul cu min
gea de celuloid. O pasiune ne
alterată de-a lungul a peste 
patiu decenii. Și nu voi de
pune curînd armele. Sînt în
credințat că C.S.M. Cluj va 
mai da și alți Giurgiucă, Reli, 
Cobirzan, Negulescu...

— O carte cu caracter au
tobiografic trebuie să fie pre
sărată cu multe amintiri. Vreți 
să-mi împărtășiți cîteva ?

Paneth rămîne puțin pe gîn- 
duri.
- De 

tesc de 
evadat 
care mă ducea în lagărul de 
Ia Dachau, apoi de momentele 
dramatice cind am fost din 
nou prins... Aceasta este o 
amintire sumbră. Am însă atî- 
tea amintiri frumoase I Entu
ziasmul cu care am pornit la 
drum în 1945 pentru ca teni
sul de masă să renască din 
cenușă în țara noastră, 
riilc repurtate pe tonte 
dianele, bucuria alitor 
niri, datorite grijii Cu 
partidul nostru a 
dezvoltarea sportului, alinicn-

multe ori îmi amin- 
noaptea aceea cind am 
din „trenul morțli"

participe 
pliniri la 
mă. nici

eu entuziasm la tru
care, cu ani în ur
nit puteau visa.

Sever NORAN

DEFINIȚII

APROXIMATIVE
•— BASCHETUL = Altruism: 

bagi în coșul altora.
— CICLISMUL => Călărie pe 

cai de fier.
— FOTBALUL = Inteligență 

a picioarelor 1
— HANDBALUL =» Henț au

torizat 1
— ÎNOTUL <= Ambiția omu

lui de a concura... peștii.
— PARAȘUTISMUL = E- 

manciparea umbrelei.
— POPICELE = Muncă de 

Sisif.
— TENISUL = Întrecere în

tre... rachete.

Printre prestigioasele mani
festări cultural-artistice dedi
cate sărbătoririi gloriosului 
semicentenar al partidului, în 
orașul de pe malul Argeșului 
a avut loc, recent, cel de-al 
Il-lea Festival național al ci
neaștilor amatori din țara 
noastră.

Timp de trei zile, elita cine- 
cluburilor s-a luat la între
cere într-un adevărat „mara
ton cinematografic". Au fost 
încununați cu laurii victoriei 
un număr însemnat de „mi
crobiști" ai celei de-a șaptea 
arte din întreprinderi și in
stituții, precum și din rîndu- 
rile pionierilor și studenților-

Iubitorii filmului s-au do
vedit a fi și pasionați ai edu
cației fizice și 
festival 
meroase 
sportive 
rist.ic.

Prin minunate 
color sau alb-negru 
amatorii au reliefat dezvol
tarea activității sportive de 
masă în țara noastră (filmul: 
„Jurnal sportiv", realizat de 
cineclubul sindicatului Uzinei 
de utilaj petrolier Tîrgoviște). 
S-a mai prezentat, de aseme
nea, o reușită 
judo" de către 
de la IPROMIN 
și o adevărată 
asupra modului 
acordat primul ajutor sporti-

vllor accidentați în munți (fil
mul „Alarma Salvamont" al 
clneclubului Casei de cultură 
a sindicatelor din Reșița), Un 
film reușit este și acela rea
lizat de clneclubul sindicatu
lui întreprinderii „7 Noiem
brie" din Arad ..Masculin sau

FILMUL PE TEME SPORTIVE,

sportului, la 
fiind prezentate wi

pe teme : 
caracter tu-

pelicule 
sau cu

imagini — 
cine-

victo- 
meri- 
împli- 

care 
sprijinit

„Lecție de 
cineclubiștii 

— București 
demonstrație 
cum trebuie

Barbu ALEXANDRU

Știți ce este

AUTOGOL!

a le

cîmp, 
apărut

uite acest moment din 
ciul cu Politehnica Iași, 
cl a realizat, involuntar, 
formanța pe care și-au 
rit-o atacanții ad verși

fotbalului de 
1863, au mai

numai în 
suprafeței de pedeap-

cadrul 
asocia- 
Bucu- 
38) și 
încer- 

a 
fotbalului de cimp.” făcute îa noi 
în tară cit și peste hotare.

Emil CODREANU

sînt conduse fiecare 
un ,,dirijor“ sau doi

A- 
__ cu 
mișcă

doua echipe de culori deosebite, 
formate fiecare din cite 10 ju
cători de. . . masă și un portar 
(piese speciale în formă de 
trunchi de con de maximum 10 
mm înălțime și maximum 50 mm 
diametrul bazei) numerotați de 
la 1 —li Portaiul are forma unui 
paralelipiped, avînd dimensiunile 
de 15x35x50 mm și o greutate 
do circa 150 gr și se poate plasa 
aran.iîndu-1 cu mina 
Interiorul 
să.

Echipele 
de către 
în cazul probelor de dublu, 
ceștia. cu ajutorul unei fise 
diametrul de 45—50 mm 
prin mutări alternative îucAtorii 
care lovesc o minge de forma 
unei calote sferice cu diametrul 
de 15—18 rrim, și înălțime de 
3—5 mm, urmărind să înscrie 
cit mai multe goluri în poarta 
adversă.

Regulamentul de joc, (14 arti
cole) a fost întocmit în 
secției de microfotbal a 
ției sportive Locomotiva 
rești (bd. Dinicu Golescu 
reprezintă o sinteză a 36 
cări de transpunere pe masă

In afara 
legiferat la . . 
o serie de alte genuri de fotbal. 
Ne vom mărgini numai 
enumera : fotbal cu automobile 
(autofoibal); fotbal pe motocicle
ta (motofotbal); fotbal pe bici
cletă (ciclobal): fotbal călare 
(pushball): fotbat în 7 (mlnifot- 
bal): fotbal american; fotbal 
australian: fotbal de masă elec
tromecanic (TIP-KICK) ; fotbal 
cu nasturi (nastbal); fotbal de 
masă (microfotbal).

Tn cele ce urmează ne propu
nem să lămurim citeva aspecte 
legate de ultimele două

Fotbalul cu nasturi, așa cum 
cunoaște toată lumea, este 

" un produs 
Imaginației acestora, dat.înd 

prin 1026. Echipele sint alcă- 
din nasturi adaptați mai 
sau mai puțin ia nevoile 

i șl reprezenfînd jucători 
fotbalul de cîmp. Regula- 

de joc nu există, sau 
unde ele anar. au un con
sumări diferind de la un 
la altul.
1054 a apărut microfotlia- 
îoc fundamental deosebit 

fotbalul cu nasturi. Fiind 
i cunoscut,, există în pre-

Mi»

femînîn El popularizează 
fotbalul feminin.

Pe primul loc în palmare
sul filmelor pe teme, sportive 
s-a înscris, însă, pelicula in
titulată „Saltul", realizată de 
Cornel Militaru de la cine- 
clubul „Cetatea lui Bucur". 
Cineastul a reușit să redea 
într-o manieră 
marcabilă o zi 
ment din viața 
republican la 
înălțime, Șerban

Prezent în juriul Festivalu
lui, ca reprezentant al Con-

artistică re
de antrena- 
campionului 
săritura în 
loan.

siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, prof. 
Virgil Anastasescu, parafra
zând titlul unul vechi film 
cu subiect sportiv, a spus i 
„Acei oameni minunați și 
mașinile lor au adus o mare 
contribuție ia munca de pro
pagandă sportivă. Ținînd sea
ma însă de rolul însemnat pe 
care îl poate avea filmul în 
popularizarea activității spor
tive, este loc pentru mai 
mult și mai bine".

Sîntem convinși însă, că al 
III-lea Festival al cineaști
lor amatori va acorda e și 
mal mare atenție educației fi
zice și sportului. în acest 
sens, n-am putea decît să a- 
plaudăm înființarea cîtorva 
cinecluburi experimentale pe 
lîngă marile asociații spor
tive- Pentrn mulți sportivi ar 
însemna o posibilitate de a-și 
petrece în mod util șl plăcut 
timpul liber.

Mircea EPUREANV
Instructor al Consiliului

Central el U.G.S.R.

ADEVĂRURI
Scopul suprem al educației este 'de a dezvolta corpul 

în armonie cu spiritul, și a asigura astfel liniștea internă 
a omului, în toate împrejurările.

Pitagora
O națiune se perpetuează în prima linie prin vigoarea 

integrală a trupului și a sufletului. Aceastâ vigoare se 
consacrâ și sporește prin educație fizică.

luliu Hațieganu
Jocurile eînt nimicuri importante.

Yoga și »omnul au fost pentru 
declt exercițiile la vioară.

Fericirea corpului e în sănătate; 
știință.

Guh — Muths

mine mai importante

Yehudi Menuhin
fericirea minții e in

Thales din
Muntele invita la cugetare și faptâ ; șesurile la 

T.
Ai izbutit ? Continuâ I N ai izbutit î ContinuS.

F. Nansen

Milet
reverie.
Vianu

Scopul educației fizice este de a forma oameni cu per
sonalitate liberă și puternică, prin cultivarea tuturor pute
rilor puse de natură în ființa omenească.

Kant

Iotă atleții, alergătorii. Ce înseamnă a alerga ? înseamnă 
*' '1 mergi mai repede decît tine însuți I Ce în

să te arunci dincolo

îl _____
un joc al copiilor, 
al ' 
de 
tui te i 
mult s 
jocului 
din 
mente

■ acolo 
ținut 
grup

Tn 
Iul, 
<1e 1
puțin 
?.ent o mentalitate greșită in le
gătură cu acest joc, mentalitate 
alimentată ele confuziile- ce se 
fac între fotbalul cu nasturi și 
microfotbal.

Microfotbal ul este forma cea 
ma.i avansată de transpunere a 
fotbalului de cVmp pe masă, caro 
tinde să devină, într-un viitor 
aoropiat, un adevărat joc spor
tiv. cu o mare popularitate.

De altfel, mlcrofotbalul, acest 
frate mai mic al fotbalului de 
cîmp, în ciuda lipsei momentane 
a condițiilor de joc (terenuri si 
garnituri de piese speciale, re
gulament tipărit) cucerește un 
număr t.ot mai mare «irn- 
pafizanțl.

Acest joc sportiv, un amal- 
pam de fotbal de cîmp, biliard, 
tir și șah. este deosebit de Inte
resant prin varietatea fazelor ce 
se pot Ivi, nrin problemele de 
tehnică, tactică si teorie pe care 
le pune dirijorilor".

Microfotbalul este un 
chis tuturor vîrstelor, 
poate practica în probe 
piu sau dublu. Meciurile not ii 
organizate pe secții (echipe) for
mate din 5 dirijori sau Indivi
dual.

Terenu] este lung de 1 300—1 700 
mm și lat de 1 000-1 200 mm. 
fiind înconjurat de mantinele 
înalte de 5 mm. pentru a îmDie- 
dica căderea {,jucătorilor". Tere
nul este marcat cu linii de 1 mm. 
grosime. Ia fel ca cele de la 
fotbalul de cîmp.

Porțile au o lungime de 140 
mm si o înălțime do 60 mm. 
Grosimea barelor este de 10 mm.

■Tocul durează două reprize a 
45 minute 61 se desfășoară între

Iată o fotografie pe care o 
veți căuta zadarnic in albu
mul tînărului fotbalist de la 
Steaua, Ciugarin. Și este les
ne de înțeles de ce. Ciuga
rin are toate motivele să

acest retur : aceea de a-l în
vinge pe Coman. 1

Și nici măcar n-a avut sa
tisfacția de a fi trecut pe lis
ta... golgeterilor!

Foto t D. ROTARU, Iași

a ști să
seamnă a sări ? înseamnă a putea 
de tine însuji.

Sportul reprezintă vigoarea vitală

P. Vialar

a umanităfii.

joc des-
care se 
de slm-

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

GHEOHGHE DATUI. NU.
DOREL ROMAN, TIMIȘOARA. 

„Mi-am pus în gind să fiu scurt: 
va trimit aceste două epigrame". 
Nu puteau să fiți și mai scurt, 
netrimjțîndu-ne nici una 7

VLADA TEPELUȘ, BUCU
REȘTI. Mulțumiri I

SANDU BEJU. CRAIOVA. Ar
bitrul Ollo Andereo, din Satu 
Mare, este profesor de educație 
fizică, tn ultimul timp, a prestat 
arbitraje excelente, sa vedem 
cum se va comporta In continua
re. Să nu uităm că. de multe 
ori, în arbitraj este nevoie șl de 
șansă, ca la „loz în plic" t

VASILS SZEKELT, SIMERIA. 
Am citit — și n-am putea spu
nă că nu ne-âu impresionat — 
cuvintele ov., amărăciunea pe 
care o cuprinde flecare rind din 
cele 4 pagini ale scrisorii ‘ 
țeleg durerea iubitorilor 
bal din acest oraș, în 
sancțiunii pronunțate de 
Comisia de disciplină a 
suspendarea terenului din Slme- 
ria. pe 6 etape. Dar, greșiți cău- 
tind pe vinovat în toate locurile, 
în afară de cel în care se află 
în realitate : în rîndurile dv. La 
Slmerla a fost bătut un arbitru. 
Si reprezentantul echipei C.F.R. 
Simeria, invitat de două ori în 
fața Comisiei de disciplină, sus
ține că nu știe cine este persoa
na cu pardesiul de gabardlnă, 
care l-a lovit cel dintîl pe arbi
tru, în afara terenului, după ce, 
chipurile, jucase pînă atunci ro
lul de protector al acestuia. Așa
dar, în locul unei demascări a 
huliganului, o încercare de a-I 
feri să suporte consecințele pen-

dv. În
de fot- 

urma 
către 

F.R.F. :

G. Calinescu 
Tibertu Corneșcinu)(culese de

ANDREESCU. 
Canotorul An 
este crisinar

MARIN PECIU, 
fost o vreme cind 
ee număra atât In 
foile de punctaj, 
acest lucru nu aa

reprezentat la
. Chirlacopschi

BRA1LA. A 
knock-down-ui 
ring, cit și pe 
în ultimii ani, 
mii cutwt*az».

reș ri 
copsch-
El a făcut parte din
ne-a i 
Mexic.
tru al sportului. Nici nu e de 
mirare I A cucerit de 10 ori tit
lul de campion al țării și a ocu
pat locuri de frunte în competi
țiile internaționale. El este legi
timat la clubul Dinamo (antre
nor : Dumitru Popa).

Ilustrații i.M, CLAUDILH

Dar nu s-ar putea spune, totuși, 
că nu influențează deciziile ju
decătorilor șj comentariile spec
tatorilor. Regulamentele sint cit 
se poate de simple. Interpretarea 
lor este dificilă. Adevărul este 
că un număr mare de meciuri 
ar reclama un verdict de egalita
te. Dar, cum competiția cere 
neapărat un învingător, judecă
torii sînt puși în grea situație, 
încercînd să găsească diferențe 
acolo unde, de fapt, n-a existat 
nici una. De altfel, acolo unde

nu s vorba de goluri (șl ele con
troversate !). de metri, de se
cunde, de kilograme, cu alte cu
vinte de lucruri concrete, rezul
tatele nu sînt Însoțite, ca să 
spunem așa, de un „certificat 
de garanție". Este cazul boxului, 
al luptelor, al gimnasticii și. mat 
ales, al patinajului artistic, unde 
notele sînt aproape Întotdeauna 
contestate.

tru fapta săvirșltă. îmi pare 
de nopțile av. nedormite, 
trebuie să vă spun că, față de 
cele întimplate, sancțiunea este 
încă prea blindă. Să sperăm că 
nu vă veți supăra acum pe noi, 
după ce v-ațt ridicat întîi înmo- 
triva Comisigi de disciplină 1 
Oricum, noi sîntem convinși că, 
datorită dv. și celorlalți spectatori 
corecți. pe terenul de fotbal din 
Simeria se va instaura un cli
mat propice bunei desfășurări a 
jocurilor.
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Trimisul nostru special la Viena, CĂLIN ANTONESCU, transmite!

AZI, LA STADTHALLt, DECIZIA PENTRU 
OCUPAREA ULTIMULUI ILIC RĂMAS LIBER 

ÎN TURNEUL FINAL AL C.M.
j VIENA, 8 (prin telefon).
f Foarte puține ore au mal 
rămas pînă la consumarea 
ultimului act al preliminari
ilor campionatului mondial 
feminin de handbal. Este vor
ba — după cum probabil bă
nuiesc iubitorii acestui sport 
— de cel de al treilea joc 
'dintre reprezentativele femi
nine ale României și Uniunii 
Sovietice, care își dispută ca
lificarea în turneul final al 
acestei mari competiții. Pri
mele două întîlniri nu au pu
tut să dea răspunsul la în
trebarea : care va fi cea de 
a 9-a echipă ce va participa 
în luna decembrie, în Olan
da, la lupta pentru titlul su
prem ? Aceasta pentru că 
în primul joc handbalistele 
sovietice au învins la o dife
rență de 3 goluri (14—11) pe

care nu au reușit s-o păstreze 
în meciul retur, de la Cluj, 
unde victoria a revenit se
lecționatei române la aceeași 
diferență (13—10).

Și astfel a fost necesar un 
al treilea joc, ce va avea loc 
în această îneîntătoare me
tropolă dunăreană, unde 
mulți amatori de sport, în 
mod deosebit pasionați ai 
handbalului, își vor scurta 
duminicala plimbare din 
Grinzing, Wienerwald, SchSn- 
brun sau Prater pentru a 
se număra printre cei ce vor 
urmări „de visu“ acest pasio
nant duel. Partida are loc 
mîine (n.r. azi), la Stadthalle, 
cu începere de la ora 20 (ora 
21 în România) și — cum 
spuneam într*un articol an
terior — este decisivă, ur- 
mînd ca în caz de egalitate

ț După primele toncursuri internaționale de călărie

„COMPORTARESATISfĂCĂTOAREÎN RAPORT 
CU STADIUL DE PREGĂTIRE ACTUAL» 

— ne-a spus antrenorul PETRE ROȘCA
* S-a întors în Capitală lotul 
national de călărie care a 
participat la primele con
cursuri internaționale ale a- 
nului, desfășurate la Bratis
lava și Kiskunhalas. Pentru 
o afla amănunte asupra com
portării sportivilor noștri, 
ne-am adresat antrenorului 
PETRE ROȘCA :

— După cum știți, din ca- 
’ uza unor defecțiuni interve

nite pe circuitul telefonic 
nu am reușit să aflăm «le- 
cit o parte din rezultate, 
așa că v-am ruga să ni le 
comunicați Și pe celelalte.
— La Bratislava, într-o com

panie numeroasă și valoroasă, 
am înregistrat citeva rezulta
te bune. în primul rind — lu
cru deja cunoscut — A. Stoica 
cu Pikup a ciștigat proba de 
deschidere nr. 2. fiind urmat 
de C. Rin cu Zefir. Locuri 
fruntașe au ocupat și în pro
ba nr. 1. în „Marele premiu 
al Bratislavei”, A. Stoica cu 
Pikup și C. Ilin cu Zefir s-au 
aflat, la sfirșitul concursului, 
pe pozițiile 4 și 5. De men
ționat. insă, că sportivii de 
pe locurile 2—6 au trebuit să 
fie departajați la cronometru, 
avind același număr de punc
te penalizare

Azi, Iu sala Floreasca II

29 Dl SABRERI IN IUPIA 
PENTRU IIILUl 

DL CAMPION
în timp ce fruntașii flore

tei și ai spadei concurează 
peste hotare — la Gliwice — 
alături de scrimerii Poloniei 
și Italiei, cei mai buni sa
breri ai țării își dispută azi, 
în sala Floreasca II, campio
natul republican ediția 1971. 
Participă la această întrecere 
29 de trăgători, calificați în 
fazele de zonă, în fruntea lor 
al'lîndu-se campionul țării, 
Dan Irimiciuc (Politehnica 
Iași), fostul campion Octavian 
Vintilă (Steaua) și, alături de 
ci, o serie de sabreri valoroși 
ca C. Nicolae, H. Bădescu, 
Gh. Culcea (toți de la Steaua), 
I. Pop, L. Rohonyi, Z. Ro
honyi (toți de la C.S.M. Cluj) 
Ș. a.

Campionatul se va desfășu
ra după următorul program : 
ora 9 — turul I ; ora 10,30 — 
turul II; ora 11,45 — turul 
III (semifinale) ; ora 17 — 
finala.

Este interesant de reținut 
..faptul că finala competiției 
va fi condusă de unul dintre 

•cei mai apreciați arbitri in
ternaționali, belgianul Marcel 
Minen, care, ieri, a sosit în 
acest scop în Capitală.

De la Bratislava am plecat 
la Kiskunhalas. Aici, in pro
ba de forță, D. Velea cu Vio
rica a ocupat locul al doilea 
cu o săritură de 1,90 m, iar 
în proba pe echipe, locul al 
III-lea. Am participat. însă 
numai cu 3 călăreți. în loc 
de 4 cit prevedea regulamen
tul

— Cum apreciați evolu
ția sportivilor și a cailor 1 
— în cele două concursuri 

— col de la Bratislava fiind 
cel mai folositor pregătirii — 
am avut o prezență satisfăcă
toare, dacă o raportăm la sta
diul actual de pregătite, ivlai 
ales că anul acesta am luat 
startul într-un concurs inter
național mult mai devreme ca 
de obicei. în ceea ce privește 
caii, Spumos și Aprod nu au 
avut nici o penalizare, iar 
ceilalți au încheiat parcursu
rile cu extrem de puține pe
nalizări.

— Asupra căror probleme 
veți insista în viitor î
— Deși s-a observat un 

progres, consider că noi tre
buie să lucrăm asupra unor 
genuri de combinații, la pro
blemele de conducere și a- 
preciere a distanței de bătaie, 
unde s-au manifestat unele 
deficiențe. Sportivilor noștri 
le lipsește experiența unor 
probe de 1,50—1,60 m, iar cailor, 
obișnuința abordării acestor 
obstacole. Așa că vom avea 
destul de lucru. De un real 
folos ne vor fi și confruntările 
ulterioare.

Emanuel FANTANEANU

să se acorde prelungiri (2 re
prize a 5 minute). Dacă ega
litatea va persista se vor 
efectua din nou prelungiri, 
după care (în situația eînd 
scorul va continua să fie egal) 
formația calificată va fi de
semnată prin tragere la sorți.

Știind deci că acest meci 
reprezintă Ultima posibilitate 
de a obține un loc în turneul 
final al C.M., ambele echipe 
s-au pregătit extrem de a- 
tent. Jucătoarele sovietice au 
sosit în capitala Austriei încă 
de joi și chiar în cursul a- 
cestei zile ele au și făcut 
un antrenament la Stadthalle. 
Marele atu al echipei se nu
mește Tureina. această ex
celentă handbalisță care în 
partida retur de la Cluj și-a 
făcut o promițătoare reintrare 
și care în răgazul de timp 
scurs de la această confrun
tare s-a antrenat intens. La 
ultimul antrenament de aici, 
ea a lipsit însă, probabil pen
tru a se menaja. Prezența 
Turcinei va determina o mai 
bună punere îla valoare a lui 
Șabanova și Osetinskaia, 
principalele realizatoare ale 
reprezentativei U.R.S.S., în 
lipsa cunoscutei Bobrova, în
că accidentată. Antrenorul 
principal al echipei, Lazăr 
Gurevici ne spunea azi, la 
Stadthalle. că în meciul de 
duminică va alinia aceeași 
formație ca în partida de Ia 
Cluj. Singura problemă este 
aceea a portarului : Sestrluk 
(excelentă la Cluj) sau Soko
lova (modestă la Tbilisi) ? Op
țiunile se pare că le întru
nește prima dintre aceste ju
cătoare !

Formația română a sosit 
la Viena vineri seara și azi 
a efectuat un antrenament de 
acomodare cu sala. Spre de
osebire de partida anterioară 
în reprezentativa țării noas
tre a intervenit o schimbare i 
Tereza Popa, accidentată în 
meciul de la Cluj, nu a făcut 
deplasarea, în locul ci fiind 
inclusă în lot Magda Mikloș. 
Este, după cum ne mărturi
seau cei doi antrenori ro
mâni, Gabriel Zugrăvescu și 
Simion Pompiliu, o încercare 
de a întări forța de finalizare 
a echipei, rezolvînd, totodată, 
aceasta indisponibilitate. Să 
sperăm că tînăra handbalisță 
din Odorhei va ști să-și pună 
în valoare puterea Și precizia 
șutului său.

Un ultim amănunți cei 
dpi arbitri suedezi Haase 
Karlsson și Leif Ollson au so
sit și ți la Viena. Deci, to
tul este gata ! Nu ne mai ră- 
rnîne decît să vă invităm în 
fața aparatelor de radio, 
pentru a urmări această pal
pitantă dispută — posturile 
noastre de radio vor începe 
transmisia de la ora 21.

AZI VOR FI CUHOSCUȚI CAMPIONII 
DE JUNIORI LA LUPTE GRECO-ROMANE

• Ziua a ll-a a competiției n-a înregistrat surprize

ARAD, 8 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
în sala de sport din Arad 
continuă să se desfășoare fi
nalele campionatelor națio
nale de lupte greco-romane 
pentru juniori. Sîmbătă s-au 
disputat întrecerile progra
mate în tururile IIT, IV și 
V. Au mai rămas în compe
tiție (pînă la începerea tu
rului III) 182 de coneurenți 
(din 263). în această zi nu s-a 
semnalat nici o surpriză. Iată 
cîteva rezultate mai impor
tante. JUNIORI MICI. cat. 
48 kg : Aurel Marin (Vulturii 
Lugoj) b. tuș Ștefan Alionte 
(Electroputere Cv.); Ștefan 
Rusu (1PROFIL Rădăuți) b.t. 
Șt. Rusu (Pescăruș-Tulcea); 
cat. 52 kg : I. Schmidt (Vul- 
tUrii-Lugoj) b.t. Gh. Rățoi 
(Progresul Buc.); Al. Neagu 
(Șc. sp. Constanța) b.t. Valen
tin Pîrvu (Rapid Buc.) ; Liviu 
Salop (Șc. sp. Constanța) b.p.

L. Solyom (Șc. sp. Brașov) ; 
cat. 56 kg : D. Stana (Dinamo 
Buc.) b.p. Viorel Dumitru 
(Rapid Buc.) ; V. Mitrovici 
(C.S.M. Reșița) b.p. Gh. Stren- 
tan (Grisul Oradea).

JUNIORI MARI, cat. 48 
kg. N. Gîngă (Rapid Buc.) 
b.t. Gh. Bența (Vagonul 
Arad) : Gh. Viman (C. S. Pi
tești) b.t. Gh. Buzețelul (Cri- 
șul Oradea); cat. 52 kg ; A. 
Ionescu (Progresul Buc.) b. 
super, teh. N, Rotaru (IPRO- 
FIL Rădăuți); Dorin Mocanu 
(S. C. Bacău) b.t. M. Lungu 
(Șc. sp. Brașov) ; Marian Stan 
(Steaua) b.p. C. Xenofonte 
(Pescărușul Tulcea); cat. 56 
kg; Panait Arcadie (Pro
gresul Buc.) b.t. N. Mareș 
(Șc. sp. Energia Buc.) ; I. Du- 
lică (C.S.O.C-lung) b.t. N. 
Varga (Crișul Oradea).

întrecerile se încheie du
minică.

Ștefan IACOB

ȘTAFETA SEMICENTENARULUI P.C.R. 1921-1971
(Urmare din pag. 1)

P.C.R. 1921—1971” au fost în- 
tjmpinați. ieri irfupă-amiază, 
de reprezentanți ai C.J.E.F.S., 
U.T.C. și ai sindicatelor. S-au 
organizat ștafete și pe plan 
local, în 4 colțuri ale județu
lui ; Beceni, Pătirlagele, Po
goanele, Rm. Sărat. care tot 
ieri au sosit la Buzău. Cinci

motocicliști sau aulomobiliști 
(in funcție de starea vremii) 
vor pleca azi dimineață spre 
București, unde mesajul spor
tivilor buzoieni va fi predat 
reprezentanților Consiliului 
pentru educație fizică și sport 
din Capitală.

OLTENIȚA. Ieri Ia ora 11, 
in sala clubului Șantierului 
Naval a avut loc festivitatea

GRANDIOASA DEMONSTRAȚIE IA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. I)

— P.C.R. — 1971", „P.C.R. — 
R.S.R.'-, „50 — P.C.R. — 50", 
iar în final „Slavă P.C.R.". 
în acordul trompetelor pio
nierești au pătruns pe sta
dion 100 de stegari urmați, de 
un grup compact de pionieri 
ți pioniere, din rîndul cărora 
s-au desprins 5 recitatoare 
care au susținut un minunat 
poem. Cu o voce hotărîtă și 
plină, o tînără a deschis de
monstrația i „Noi tineretul 
municipiului Timișoara, mlă- 
dițe vii ale scumpei noastre 
lălL «ns leuit «Ici cu totii »ă

cinstim măreața sărbătoare 
a Partidului Comunist Ro
mân*.

Pe rînd, în acordul fanfa
rei sau al corului și orches
trei celor o mie de pionieri, 
au urmat ansamble de gim
nastică ce au produs o puter
nică impresie. Tabloul final 
la care au participat peste 
trei mii de tineri, a cuprins 
o piramidă imensă cu 10 
trepte, în vîrful ei aflîndu-se 
un sportiv și o sportivă, îm- 
brăcați în echipament roșu- 
alb, ce purtau steagurile 
P.C.R. și Republjcii Socialis
te România, ’

H

de primire a „Ștafetei Semi
centenarului P.C.R. 1921 — 1971“. 
80 de copii i-au intimpinat 
pe purtătorii ștafetei (sosiți 
de la Slobozia) la intrarea in 
oraș. De tsempnoa. oaspeților 
li s-a făcut o primire caldă 
și în comuna Mănăstirea. Pen
tru a marca evenimentul, s-au 
organizat întreceri atractive 
de handbal și fotbal, la lice
ele nr. 1 și 2.

BM. V1LCEA, Ieri la ora 
15. pe stadionul 1 Mai din lo
calitate, reprezentanții ju
dețului Sibiu au predat spor
tivilor din județul Vilcea ..Șta
feta Semicentenarului P.C.R. 
1921—1971 ’. De la intrarea în 
oraș, ștafeta a fost însoțită 
de reprezentanți ai organelor 
sportive locale. U.T.C. și sin
dicale. Evenimentul a fost 
sărbătorit cu entuziasm pe 
plan local, organizindu-se cu 
acest prilej și ștafete la ca
re au participat tineri și ti
nere din comunele Brăzoi, 
Călimănești, Bujoreni. Muie- 
reasca, Drăgășani, Bâlcești 
etc., sosiți la Rm. Vilcea o- 
dată cu ștafeta venită de la 
Sibiu. Totodată, pe stadionul 
1 Mai a avut loc . și o mare 
repriză de gimnastică moder
nă, cu participarea a 4000 de 
elevi, precum și meciuri de 
vojei, șah, tenis de masă, te
nis ii mini-fotbgi. '

Tenismenii români 
în semifinale la Madrid

MADRID, 8 (Agerpres). — 
Tenismenii români Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac s-au cali
ficat pentru semifinalele tur
neului internațional care se 
desfășoară în aceste zile la 
Madrid. Ilie Năstase l-a eli-

Laver și Okker 
calificați

ROMA, 8. — în cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, s-au disputat 
primele două partide contînd 
pentru sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin. 
Cunoscutul as australian Rod 
Laver l-a eliminat în trei 
seturi pe americanul Stan 
Smith : 6—1, 2—6. 6—2. Olan
dezul Tom Okker a dispus 
cu 6—3. 6—4' de sud-africanul 
Cliff Drysdale.

în turneul feminin, Virginia 
Wade (Anglia) a învins-o cu 
6—1, 6—7, 7—5 pe Maria Neu- 
manova (Cehoslovacia). iar 
Pamela Teeguarden (S.U.A.) a 
dispus cu 6—1, 7—6 de Mo
nica Giorgi (Italia).

minat în sferturi cti 6—0, 
6—1 pe chilianul Patricio 
Cornejo, iar Ion Țiriac a 
dispus cu 6—2, 6—2 de sud- 
africanul Ray Moore. Tntr-o 
altă partidă, campionul spa
niol Manuel Santana l-a în
trecut cu 6—4, 9—7 pe vest- 
germanul H. Elschenbroich.

ÎN „CUPA DAVIS“
în citeva orașe europene au 

început noi întîlniri coniind pen
tru „Cupa Davis". După prima zi, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Baaslacl : Franța — 
Suedia 2—0 (Proisy — Bengtsson 
6—3 6—3, 6—2 : Barthes — Zahr
6—1', 6—4. 6—1); Copenhaga:
URSS — Danemarca 2—0 (Korot
kov — J. Ulrich 6—3, 6—2, C—0 : 
Metrevell — Leschly 6—4, 6—3,
6—2) ; Helsinki : Finlanda — Ir
landa 2—0 (Berner — Brown 6—1. 
6—4, 6—3; Salla — Hlchey 6—3. 
6—2, 1—6, 6—2)

★
La Ciudad de Mexico a înce

put meciul dintre formațiile Me
xicului și Coreei de Sud, contînd 
pentru ,,Cupa Davis" (zona nord- 
americană). După prima zi dș în
treceri, tenismenii mexicani con
duc cu 2—0.

Azi, la Leipzig

Un meci de mare atracție in C.E. de fotbal 
R.D. Germană - Iugoslavia

Stepanovici este suspen- 
și la Filipoviei, in locul 
Bukal, ieșit din formă.

După ce reprezentativa O- 
landei a pierdut — și teore
tic — orice șansă de a ocu
pa primul loc în cadrul gru
pei a VII-a a campionatului 
european, lupta se va da în 
continuare între reprezentati
vele R. D. Germane și Iugo
slaviei. Prima confruntare va 
avea loc astăzi, la Leipzig.

Selecționata Iugoslaviei s-a 
reunit de luni, antrenîndu-se 
pînă sîmbătă. Față de lotul 
din partida cu Olanda și 
România, antrenorul Boșkov 
a operat unele modificări. El 
a apelat la Ramljak (Dina
mo Zagreb) deoarece funda-

șui 
dat 
lui
Miercuri, echipa iugoslavă. a 
susținut o partidă de antre
nament cu o selecționată de 
amatori, pe care a învins-o 
cu 11—0. înaintea meciului 
de azi Boșkov a declarat; 
„Ani urmărit la Dresda par
tida dintre selecționata olim
pică a R.D.G. (în realitate 
prima reprezentativă) cu Ita
lia. M-au impresionat forța 
fizică și viteza în joc a gaz
delor, dar sper că vom putea 
obține cel puțin un rezultat 
de egalitate".

PILE DOREȘTE SĂ JOACE LĂ JUBILEUL LUI IAȘI»
RIO DE JANEIRO, 8 (A- 

gerpres). 
brazilian 
se simte

Cunoscutul fotbalist 
Pele a declarat că 
onorat de invitația

In cursul zilei de ieri, 
federația de fotbal din 
U.R.S.S. a transmis fo
rului nostru ds specia
litate o nouă confirmare 
telegrafică a participării 

'' i român
Dumitrache la 

pe care Selecția- 
mondială îl va 
la Moscova, joi

internaționalului
Florea
meciul 
nota 
susține
27 mai, în compania e- 
chipei Dinamo Moscova, 
cu ocazia sărbătoririi 
lui Lev lașin.

lui portar Lev lașin. în același 
timp, însă, Pele precizează 
că prezența sa în echipa lu
mii este condiționată de a- 
cordul conducerii clubului 
F. C. Santos, a cărei echipă 
de fotbal are prevăzute în 
ultima săptămînă a lunii mai 
două partide amicale în Bo
livia. „Oricum, eu aș ține 
foarte mult să joc Ia Mos
cova, alături de compatrioțiî 
mei Jairzinfio, Rivelino și 
Gerson", a declarat Pele.

mpi
Mc ilur recurdul iui

de a juca în selecționata 
mondială, care va întîlni for
mația Dinamo Moscova cu 
prilejul sărbătoririi celebru-

STOCKHOLM, 8 (Agerpres) 
înotătorii australieni au ob
ținut noi performanțe înalte 
cu prilejul concursului inter
național de la Haelsingborg 
(Suedia). Karen Moras a cîș-

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERZONAL 
FEMININ DE ȘAH

Numai două partide s-au încheiat in prima rundă
BELGRAD, 8 (Agerpres).— 

La Ochrid au început între
cerile turneului interzonal 
pentru campionatul mondial 
feminin de șah. în prima 
rundă s-au terminat numai 
două partide : K. Jovanovici 
— Koziowska și Belamaris

— R. Jovanovici, în care a 
fost consemnată remiză. Res
tul partidelor, printre care și 
cele ale șahistelor românce 
Elisabeta Polihroniade și Ger
trude Baumstark, s-au între
rupt.

In „Cupa țărilor latine și Grecia“ la tir,

Pistolarii români învingători
TORINO, 8 (prin telefon). La 

întrecerile „Cupei țărilor latino 
și Grecia", sportivii români au 
o comportare bună la probele 
de pistol unde au cucerit mai 
multe medalii de aur. La armă 
liberă, in special pe echipe, 
țintașii noștri au evoluat mai 
slab avind o indisponibilitate, 
Gh. Vasilescu suferind o frac
tură la un braț, de la o căză
tură. Iată ciștigătorii probelor: 
pistol cu aer comprimat 40 f
— D. Iuga (România) 385 p, pe 
echipe — România 1109 p; armă 
liberă calibru redus 60 f. culcat
— Șt. Tamaș (Ii) 594 p, pe echi
pe italia 1769 p: 3x40 f — De 
Chirico (Italia 1152 p... 3. Șt. 
Tamaș 1141 p; 40 f. poz. picioa
re — De Chirico 369 p, ... 3. P. 
Sandor (R) 368 p; 40 f. poz. ge
nunchi — De Cblrico 387 p; 2. 
St. Tamaș 385 p. Pistol liber 60 
f. — Garcia (Spania) 553 p, 2, 
L. Giușcă (R) 549 p. Pe echipe
— România 1632 p. La pistol vi
teză, după manșa I (30 f), con
duce românul I. Tripșa cu 296 
p. întrecerile se încheie dumi
nică.

★
LA BUCUREȘTI in prima zi 

a întîlnirii de talere Șco
larul București — Legia Var-

șovla conduc, atit la șanț cit 
și la talere aruncate din turn, 
țintașii polonezi. Campionul 
european la skeet, A. Sochar- 
skj și compatriotul său Trz- 
kowsky au fost cei mal buni, 
doborînd cile 97 do talere din 
100. Pe locurile următoare se 
află N. Vlădolu 90 t, R. Ma-, 
roș 88 t, D, Buduru 87 t și 
D. Iordache 85 t din combi
nata Școlarul — Steaua. Si
tuația la talere aruncate din 
șanț după manșa I (100 de 
talere) : Stnercinski (Legia) 
89 t, A. Marinescu (Școlarul) 
88 t, Gazdowski (L) 87 t. Șt. 
Bodnărescu (Sc.) 86 t Și Kisz- 
kurny (L) 86 t.

în cadrul „Cupei Olimpia”, la 
skeet conduce, după prima 
manșă, Gh. Florescu cu Ba t-

GEAICI
(Iugoslavia)

Leipzig domnește 
deosebit pentru 
cele 100 000 de 

epuizate de mai

un in- 
acest 

bilete 
multe 
R. D.

teres 
meci, 

. fiind 
. zile. Antrenorul echipei

Germane, Georg Buschner, va 
menține aceeași formație care 
a dispus de selecționata o- 
limpică a Italiei. Stein, ac
cidentat în această partidă 
este refăcut complet și va 
putea juca. S-ar putea să 
reintre Irmscher, un excelent 
coordonator de joc.

Arbitrul meciului este aus
triacul Schuller. înaintea a- 
eestei partide
grupei arată
1. R.D.G.
2. Iugoslavia
3. Olanda
4. Luxemburg

clasamentul 
astfel :

3
3
4
4

3
2
1
0

o 
1 
1 
o

0 
0
2
4

l>. P.

8— 1
5— 1
7— 4
1—15

e
5
3
V

va fi omologat
tigat proba de 800 m liber 
cu un timp excelent —• 
8:59,4. Performanța nu poate 
fi însă omologată ca record 
mondial, deoarece piscina nu 
a corespuns prevederilor re
gulamentare.

Rezultate foarte bune a ob
ținut și Greg Rogers — 
1:55,7 pe 200 m liber și 53,2 
pe 100 m liber. Shane Gould 
a terminat învingătoare în 
două probe : 200 m mixt
2:27,2 și 100 m liber 59,8.

Alte rezultate . masculin : 
200 m spate : Cooper (Aus
tralia) 2:11,4; 100 m fluture: 
Neil Rogers (Australia) 58,3 : 
feminin : 100 m spate: Debbie 
Cain (Australia) 1:08.6 ; 100 
m bras : Yvonne Brage (Sue
dia) 1:18,3.

TELEX
Selecționata de box a Italiei car» 
va participa la campionatele eu- 
ropenc de la Madrid a îDtilftlt la 
Bari echipa națională a Belgiei. 
Pugillștil italieni au obținut vic
toria cu scorul de 11—0. O deo
sebită impresie a lăsat semtmij- 
lociul italian Damiano Lasșandro.

■
Cursa internațională de marș dis
putată la ZUrich pe distanța d« 
20 km a revenit englezului Paul 
Hill, cronometrat cu timpul de 
lh 28 :38 (cea mai bună perlor- 
manță mondială a anului).

■'Concursul internațional de călă
rie de la Roma a programat o 
nouă probă de obstacole in oar® 
victoria a revenit cunoscutului 
campion italian Graziano Manci- 
nelll. Concurind pe calul ĂFldux“, 
Mancinelli a parcurs traseul in 
53,6. Pe locul secund s-a clasa» 
argentinianul H. Arrambldc pe 
„Mlo Mic*“. urmat de concuren
ta engleză Ahn Moore pe 
„April Love“, italianul Raimonao 
d'lnzeo pe ;,Bellevuc“ etc.

■
Etapa a 8-a a Turului Spajiiei, 
disputată intre orașele Balasuer 
și Jaca a fost cișttgată de ci
clistul belgian Walter Godefroot 
cronometrat pe distanța de 211 km 
cu timpul de 511 31:05. In clasa
mentul general individual conti
nuă să conducă Rend Pljnen, 
urmat de Guimard — la 41 sec., 
Castello (Spania) — la 51 sec.. 
Godeîroot — la 1:02, Perurena — 
la 1:13 etc.

Cea de-a 14-a ediție a i(RaUuiul 
Marocului" s-a Încheiat la Casa
blanca cu victoria echipajului 
marocan Deschaseau — Plassard. 
învingătorii, care au concurat pe 
o mașină ■„Citroen — SM“. au În
trecut cu peste 25 de minute e- 
chipajul francez Chasseuil — Ba
ron (pe j,Peugeot — 504"). clasat 
pe locul secund in final.

■
Desfășurată la Nyborg (Norvegia)/ 
întilnirea internațională de gim
nastică dintre selecționatele mas
culine ale Norvegiei și Olandei 
s-a încheiat cu scorul de 250,50— 
243.60 în favoarea gazdelor.

■
După trei etape, In Turul ciclist 

.al Normandlei, conduce sportivul 
•belgian Patrick Sercu. urmat de 
italienii Romano Tumellero — la 
17 sec.. Franco Bitossi — la 20 
sec., belgianul Poppe și france
zul Genty — ambii la 43 sec. etc.

■
Cu prilejul unui concurs interna
țional di- atletism desfășurat la 
Ruesselsheim (R.F. a Germaniei), 
sportivul vest-german Lothar Do
ster a ciștigat proba de săritură 
In înălțime cu rezultatul de 2.10 
rn. Temor Chlassl, care s-a cla
sat pe locul doi cu același re
zultat, a stabilit un nou record 
al Iranului în această probă. In 
proba de săritură cu prăjina, vic
toria a revenit Iul H. Engel (R.F. 
a Germanici) cu performanța de 
5.10 m.■
In campionatul unional de fotbal 
s-au disputat patru noi mecicri 
încheiate cu următoarele rezul
tate tehnice : Spartak Moscova 
— SKA Rostov pe Don 1—0; Di
namo Minsk — Dinamo Tbilisi 
1—1 : Dinamo Kiev — Kairat 
Alma Ata 0—0; Karpati Lvov — 
Pahtakor Tașkent 3—0.■

In vederea turneului pe care-1 
va întreprinde în S.U.A.. între 10 
și 30 mai, echipa masculină de 
baschet a U.R.S.S. a plecat pe 
calea aerului în S.U.A. Din lotul 
antrenat de V. Kondrașin și S. 
Bașkin fac parte eunoscuții in
ternaționali A. Belov, S. Kova
lenko. M. Palauskas, A. Jarmu- 
hamedov, S. Belov. Cel mai înalt 
jucător al echipei este Kovalenko 
(2,15 m). Formația cuprinde alți 
doi jucători de peste 2,00 m și 
șase jucători cu o înălțime intre 
1,90 m șl 2,00 m.

VEȘTI DIN ȚÂRILE SOCIALISTE

TROFEELE SPORTIVITĂȚII
Aceste două cupe care, desigur, v-au atras atenția prin 

forma lor dar, mai ales, prin ornamentația care folosește ele
mente caracteristice artei populare sint trofeele „Pair-play" 
decernate anual de confratele nostru bulgar, ziarul «Naroden 
Sport" din Sofia. Ele poartă o denumire mai aparte — cupele 
„Etică sportivă" — și la ultima ediție au revenit automobiliș- 
tilor sportivi Detelin Tomov și Dimităr Anghelov, din clubul 
uzinei de automobile „Balkan". Ei s-au evidențiat în timpul 
ultimului raliu „Nisipurile de aur" cind au oferit ajutor echi
pajului Gruev r- Stanișev, aflat in dificultate, .

CANOiȘTII MAGHIARI 
SE PREGĂTESC

Foarte puțin practicat în 
Ungaria, pînă în anul 1954, 
sportul cu canoea s-a dezvol
tat în această țară, mai ales 
după ce reprezentanții ei au 
participat la ediția din acel 
an a campionatelor mondiale 
de la Macon. De atunci, ca- 
noiștii unguri s-au situat 
printre cei mai buni mî- 
nuitori ai pagaiei. Trofeele 
dobîndite de ei pînă în pre
zent o demonstrează cu pri
sosință : 4 medalii olimpice 
de aur, 14 titluri mondiale 
și 24 titluri de campioni ai 
Europei.

Actualmente există in Un
garia 52 de secții de canoe 
care activează atit în Buda
pesta cit și într-o serie de 
orașe de provincie și care re
unesc peste 2 000 sportivi le
gitimați.

Antrenorul Istvan Granek 
și-a ales pentru competițiile 
internaționale din acest an 
30 de tineri și tinere în lotul 
de juniori și cite 40 de spor
tivi în cele trei loturi de se
niori. De reținut că printre 
canolștii tineri sint cîțiva 
care, încă din anul trecut, au 
luptat de la egal cu campio
nul olimpic Mihaily Hesz. Ci
tăm dintre ei pe Ferenc Svi- 
dro, Peter VSlgyi, Peter Var- 
hely și Istvan Szabo.

Istvan Granek a declarat, 
recent, că așteaptă cu opti
mism campionatele mondiale 
din acest an, care vor avea 
loc în Iugoslavia, ,

IIM CĂUTAREA 

INEDITULUI
La Tbilisi s-a desfășurat, 

recent, cea de a doua ediție 
a unui concurs de gimnastică 
deschis tinerilor și avind 
drept scop descoperirea de 
noi talente. După o riguroa
să preselecție, la ultima fșză 
a întrecerii au participat cile 
20 de tineri și tinere.

O remarcabilă originalitate 
a combinațiilor a fost înregi
strată la exercițiile feminine, 
unde s-au impus, de altfel, 
concurente foarte tinere. O. 
Voroșilina din Voronej — de 
exemplu — a acumulat cel 
maj mare număr de puncte, 
nrezentînd excelente combi
nații cu elemente inedite. La 
o diferență minimă de punc
te s-a situat I. Dronova (13 
ani), eleva unei școli din Tbi
lisi. Ea s-a remarcat prin di
namism și prin acurateța sti
lului, obținînd primul loc la 
exerciții liber-alese. Pregăti
rea coregrafică de înalt nivel 
a gimnastelor a dat con
cursului o accentuată notă de 
frumusețe.

Exercițiile băieților nu s-au 
ridicat la un nivel tot atit 
de înalt, deși s-a observat 
și la ej preocuparea pentru 
elemente inedite. S-au im
pus K. Krupelev (18 ani) care 
a ciștigat proba la cal cu mi
nere, prezentînd interesante 
combinații, și I. Ninoșvilli din 
Tbilisi, car? a efectuat, la 
inele, zece elemente de mare 
dificultate,



ROMANIA-ALBANIA LA BASCHET
REVANȘA, LUNI SEARĂ

Un adevărat zbor spre coș al lui Plrșu, tinăr jucător af'at pa 
calea deplinei consacrări

Reprezentativa masculină 
de baschet a României susți
ne azi dimineață (ora 12), în 
sala Floreasca, o nouă întîl- 
nire de verificare în vederea 
participării la turneul de ca
lificare (Katowice, 19—23 
mai) pentru campionatul eu
ropean de la Essen.

De astă dată, parteneră de 
întrecere este echipa Alba
niei, alcătuită din jucători ti
neri, aflaț.i în plină ascen
dență valorică.

în meciul de azi, antreno
rul Dan Niculescu va utiliza 
următorul lot: Albu, Diaco- 
nescu, Savu, Popa, Oczelak, 
Tarău, Pîrșu, Georgescu, Dra- 
gomirescu, Ruhring. Cîmpea- 
nu, Chivulescu. Partida va fi 
condusă de arbitrii G. Chi- 
raleu și dr. M. Aldea.

Revanșa 
șaptelea 

. României i 
desfășura 
Floreasca, 
deschidere, 
avea loc jocul I.C.H.F,—Rapid 
care va decide ocupanta lo
cului III în „Cupa Semicen
tenarului".

acestui meci, al 
intre selecționatele 
și Albaniei, se va 
luni, tot în 
la ora 18,30..

, la ora 17,

sala
Tn
va

C, NEGULESCII ARBITREAZĂ

TURNEUL DE LA TEL AVIV

Turneul final al baschetbalistelor

Rapid a învins Politehnica, 
după un meci spectaculos

Arbitrul internațional Cor
nel Negulescu a fost delegat 
de F.I.B.A. să conducă me
ciurile unuia din turneele de 
calificare pentru campionatul 
european de seniori. Prof. 
Negulescu va arbitra parti
dele programate în această 
lună la Tel Aviv, unde se 
vor întrece reprezentativele 
Israelului, Spaniei, Suediei și 
Olandei.

ROMÂNIA ȘI ITALIA 4-4
DUPĂ 0 PARTIDA DRAMATICA
Desfășurată la cea mai înaltă 

tensiune, cu multe faze specta
culoase și răsturnări de scor din 
cele mai neașteptate, întîlnirea 
dintre echipele de polo ale Ro
mâniei și Italiei, programată ieri 
după amiază la bazinul Dina
mo, a întrunit (și justificat) 
toate cerințele unui veritabil 
derby. Deși era vorba doar de 
o partidă amicală, cele două 
formații, pline de temperament 
și ambițioase la maximum, au 
făcut apel la întregul lor arse-; 
nai de cunoștințe pentru a-și 
apropria victoria. ' Oaspeții au 
condus cu 2—0, apoi românii 
cu 4—2, dar la fluierul final 
al belgianului Fiichs (excelent) 
pe tabela de marcaj se afla un 
scor egal:

Jocul a
bară a lui CI. Rusu, apoi o in
tervenție in

Huber, cind sportivii noștri se 
aflau în inferioritate.. Românii 
atacă mai mult: Novac trage 
afară la „om în plus", Zamfi- 
rescu zguduie bara. In schimb. 
M. Marsili (la o greșeală a lui 
CI. Rusu) reușește să deschidă 
scorul (4,54): 0—1. Tn repriza 
secundă avem din nou „om in 
plus", iac Mihăile.scu. șuteazâ 
in bară. Pe contraatacul ad
vers, Pizzo înscrie cu ușurință 
și. .. 2—0 pentru oaspeți. La
această situație intră în teren 
D. Popescu, și prezență sa 
avea să dea mai multă vigoare 
atacului român. Dinamovistul 
obține un penalty, pe care 
Zamfirescu îl transformă pre- 

- cis (1—2 în min. 8.22) și tot el 
va împinge in poarta goală 
(2—2 in min. 9.14) o minge 
căzută pe linie. Mai mult, pină 
la încheierea reprizei am mai 
avut o situație de superiorita
te. dar CI. Rusu — cel mai 
slab din echipă — a ratat-o co
pilărește.

Tn cel de al treilea „sfert", 
românii joacă excelent Și PO" 
loiștii italieni sint obligați să 
faulteze adesea pentru a sto
pa ofensiva adversă. Același

4—4.
debutat furtunos; o

extremis a lui

Zamfirescu transformă un 4 
metri (3—2 în min. 11.50) și 
după o perioadă de inferiorita
te, in care Huber a „scos” 
două mingi grele, căpitanul na
ționalei noastre — cu un șut 
imparabil — realizează hat-tri- 
ck-ul: .4—2 în min. 13.22. Bucu
ria celor cîteva zeci de specta
tori, care au suportat cu stoi
cism ploaia și frigul, avea să 
dureze insă puțin. Chiar la 
începutul ultimei reprize, Pizzo 
— cu un șut magistral de la 
12 m — reduce din handicap 
(4—3 în min. 15,42). Acest gol 
a dat aripi „Squadrei azzurra”, 
aflată pină atunci in dificulta
te șt aceasta va rezista eroic 
in două situații de inferiorita
te. Apoi, cind mai erau doar 
70 de secunde joc, oaspeții au 
profitat de o eliminare a lui 
Novac și M. Marsili (18.53) a 
reușit ultimul gol al partidei. 
Așadar, 4—4 (0—1, 2—1, 2—0, 
0—2), scor perfect echitabil.

In deschidere, echipa Bulga
riei a realizat marea surpriză 
învingind formația R.D. Ger
mane cu 5—4 (0—2, 1—0, 2—1, 
2—1). In ultima repriză învin
șii au ratat două lovituri, de 
la 4 metri! Astăzi (ora 17) se 
joacă ultimele meciuri: Bulga
ria — Italia și România — R.D. 
Germană.

DE PRIMĂVARĂ AL JUNIORILOR MARI
Două noi recorduri Ifi prăjină și sulița-j

EDIȚIA A IV a A COMPETIȚIEI ATLETICE
Fruntașele baschetului nos

tru feminin ne-au dat satis
facție, din punct de vedere al 
spectacolelor oferite, și în cu
plajul disputat aseară, în sala 
Floreasca, în cadrul turneului 
final al diviziei A. A plăcut 
mai cu seamă meciul Rapid 
— Politehnica, în care ferovi
arele și-au luat o mult aștep
tată revanșă.

I.E.F.S. — Crișul Oradea 75 
—59 (34—28). Ca de obicei, 
orădencele au jucat cu multă 
combativitate și au izbutit să 
țină pasul cu adversarele lor 
întreaga repriză I, în care au 
și condus (min. 8 : 16—13).
Treptat, însă, superioritatea 
sub panouri a studentelor își 
spune cuvintul, deși tînăra 
Booa de la Crișul a făcut o 
partidă excelentă, arătlndu-se 

.în mare progres și dovedind 
o reală valoare.

Rapid — Politehnica 76—69 
(36—25). Meciul a început tn 
nota de categorică superiori
tate a Rapidului care, prin ac
țiuni poziționale purtate în vi
teză și concretizate cu regu
laritate. au înscris coș dupâ 
coș, distanțîndu-se amenință
tor : 9—0 (min. 5), 21—4 (min. 
9), 26—8 (min. 111. Dar, așa 
cum s-a petrecut de mai mul
te ori în partidele dintre aces
te două formații, campioanele 
au reușit să iasă, din impas, 
de astă dată printr-un presing

care a provocat deseori gre
șeli de tehnică din partea ad
versarelor. Așa se face că di
ferența s-a redus treptat, iar 
în repriza secundă studentele 
au luat și conducerea (min. 
33, scor 58—57) prin coșul 
marcat de Szabados. De aici, 
a urmat o luptă dramatică, cu 
răsturnări de scor la diferen
țe minime. In final, Rapid a 
obținut un succes meritat, de
oarece a acționat mai clar, 
mai organizat și a condus mai 
multă vreme. Oricum, pentru 
frumosul spectacol oferit, me
rite au ambele echipe. Au în
scris. : Sul iman 6, Nicolae !, 
Ivanovic! 14, Chiraleu 15, Ni
cola 15. Racoviță 12, Vasilescu 
2, Basarabia 5 pentru Rapid, 
i-espe-tiv Diaconeseu 6, Far- 
kaș 2, Gugiu 10, Demetrescu 
2, Szabados 18, Taflan 
gan 10. Au arbitrat 
Marin și A. Berger.

Clasament la zi : 1. 
nica 54 p, 2. Rapid 
I.E.F.S. 53 p, 4. Crișul

Programul de azi: 
FLOREASCA, de la ora 8 :
Politehnica — Crișul, Rapid — 
I.E.F.S. (fem. div. A), Dinamo 
— Steaua (finala „Cupei Se
micentenarului"), România — 
Albania (masculin, amical).

D. STANCULESCU

DE MASĂ CROSUL TINERETULUI
(Urmare din pag» l)

21, Cio- 
bine P.

Politeh-
53 p, 3. 
43 p.

SALA

Foarte disputate au fost și 
celelalte probe atît ale fete
lor. cit și ale băieților. 
In cursa de 3000 m 
rezervată băieților în virstă de 
19 ani am remarcat prezența 
unui „veteran" al crosului 
tineretului: caporalul Teodor 
Manda, elev al școlii militare 
N. Bălcescu din Sibiu, care a 
participat la toate edițiile a- 
cestei frumoase competiții.

Finala din' acest an, dispu
tată Ja Craiova, a fost una 
dintre cele mai reușite ediții. 
Despre acest lucru, precum 
și despre importanța compe
tiției, ne-a vorbit tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.G 
al U.Ț.C.: „Ediția a IV-a, în
chinată aniversării semicente
narului Partidului, s-a desfă
șurat în cele, mai bune condi
ții. Organizatorii au vrut, 
prin aceasta, să demonstreze 
că sint la înălțimea sarcinii ce 
și-au asumat-o in calitate de 
gazde, tn altă ordine de idei 
trebuie subliniat faptul că a- 
ceasta întrecere de foarte

mare anvergură, a lăsat să se 
întrevadă că și 
pină acum nu 
tată o mișcare 
masă, cum ar 
Sălaj, atletismul
prindă un foarte bun teren".

REZULTATE TEHNICE: 
Fete : 15—Hi ani (800 m):
1. Tatiana Bălan (Neamț), 2. 
Nicoleta Crivăț (Bacău), 3. 
toana Capsec (Teleorman); 
17—1.9 ani (1000 m): 1. Mar
gareta Nagy (Cluj), 2. Lid.ia 
Ciorooan (Sălaj), 3. Ibolva 
Vereș (Covasna); cat, peste 19 
ani (1000 m): 1. Tudora Pro- 
ca (Vaslui), 2. Angela Cordu- 
neanu (Botoșani). 3. Ioana Ia- 
mandachi (Vaslui); Băieți; cal. 
15—16 ani (1500 m); 1. C.
Bebereche (Municipiul Bucu
rești), 2. Marian Petcu (Doi i), 
3. C. loviță (Galați); cat. 17— 
19 ani (2000 m); .1. Gh. Rîn- 
ja(Olt), 2. A. Csosz (Covasna), 
3. N. Deneș (Brașov); cat peste 
19 ani (3000 m): 1. Gh. Kanf- 
fmes (Brașov), 2. N. I-Irecc; 
niuo (Satu Mare), 3. P. Chiri- 
luș (Iași).

in județe care 
aveau dezvol- 
sportivă de 

fi Vaslui și 
începe să

PROGRESUL A DOMINAT Șl RAPID A CIȘTIGAT...
(Urmare din pag. I)

tr-o fază in care țtșnirea pro
verbială a lut Neagu se con
jugă cu norocul. Dumitru e- 
xecută o lovitură liberă de la 
aproximativ 35 m, Neagu a- 
pare fulgerător pe direcția 
mingii, urmează un șut deviat 
și de gheata lui Grama, ba
lonul se înalță, portarul Zam
fir se uită la el ca la un a- 
vion și... avionul intră in 
poartă, perfid, prin vecinăta
tea zonei numită „la păian
jen".

Contrar așteptărilor, această 
lovitură de teatru își va pune 
decisiv amprenta asupra jocu
lui și a deznodămîntului său.

tneiyem
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 8 : Politehnica - 
Crișul (f-A), Rapid — I.E.F.Ș. 
(f.A), Dinamo — Steaua (fi
nala „Cupei Semicentenaru
lui"), România — Albania (se
niori) : teren Floreasca, de la 
ora 10.15 : Academia Militară
— Rapid C.F.R. Galați (m.B). 
Rapid It — Univ. București 
(f.B).

CAIAC-CANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 8 : ;,Cupa 
Olimpia".

DIRT-TRACK? Stadionul Me
talul (Pantelhnon). de la ora 
9 : prima etapă a campiona
tului național.

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii. ora 17 : Steaua — Di
namo (div. A): stadionul Po
litehnica, ora 11 : Sportul Stu
dențesc — Știința Bacău (div. 
B).

HANDBAL : Teren Dinamo, 
ora 10.15 : Steaua — Politeh
nica Timișoara (ni.A.), ora 
11.30 : Dinamo București — 
Univ. Buc. (m.A.); teren Ti
neretului, ora 17.30 : .Progresul 
Bue. — Știința Bacău (f.B.); 
teren Constructorul, ora 10.16: 
Constructorul Buc. — Comer
țul Conștanța (f.B): teren Vo
ința, ora 16.30 : Voința Buc
— Rapid Buc. (f.B).

JUDO : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : finalele campionatelor 
.republicane individuale rezer
vate copiilor.

POLO : Bazinul Dinamo, de 
la ora 11 : Italia — Bulgaria 
șl România — R.D. Germană.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 9 : campionatul re
publican de sabie.

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9, concurs internațio
nal de talere (șanț și skeet) 
între formațiile C.S. Școlarul 
București — Legla Varșovia 
șl proba de skeet din ca irul 
„Cupei Olimpia".

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 3.30 : Viitorul Buc. 
litehnlca Galați (f.B). 
rnformalia — Drapelul 
Sibiu (f.B). Medicina 
reștl — Constructorul Suceava 
(m.B).

Curajoși, laborioșî, insistent!, 
(13—6 la cornere I), jucătorii 
Progresului vor căuta, egalarea 
68 de minute, dar nu o vor 
găsi, „vina* revenind în pro
porții egale ; 1) jocului foar
te bun al fundașilor rapidiști 
Dan și Lupescu; 2) manierei 
greșite de atac a elevilor an
trenorului Moldpveanu și 3) 
soartei norocoase a portarului 
Kăducanu (și el inspirat la 
2—3 faze periculoase), ocolit 
de cîteva ori de gol în chip 
providențial.

Oprindu-ne la vina echipei 
Progresul, nu putem înțelege 
cum din teren, sau de pe 
margine, n-a fost remarcată 
incapacitatea depășirii „zidu
lui” Dan—Lupescu, imbata
bili la mingile înalte, „ploaia" 
centrărilor în careul rapidist 
neavînd sorți de izbindă chiar 
dacă jocul ar fi ținut trei 
zile...

In fața apărării supraaglo
merate a giuleștenilor, sin
gurele pericole puteau fi crea
te prin infiltrări individuale 
(mai ales laterale), și în joc 
ele au născut, de fapt, situa
țiile cînd Progresul (prin Năs- 
tase — min. 21, 26, Kassai — 
min. 33. 55. 61, 66 și Duda 
Georgescu. — min. 69) putea 
marca.

Cedînd — sau neputînd stă- 
pîni — mijlocul terenului, Ra
pid a fost dominată, adeseori 
copios, a contraatacat — de 
cîteva ori periculos (Neagu 
min. 71. M. Stelian min. 73) 
— apărîndu-și cu convingere 
golul marcat. Ește adevărat că 
stilul său de joc. ne-a decep
ționat, el situindu-se sub pre
tențiile unei candidate la ti
tlu, dar acesta este fotbalul, 
zice-se la modă, realist, prag
matic, 
miți...

sau cum vreți să-l nu-

Plecind la 
bucureștean cu

aeest 
sacul 

: de

P.S. 
derby 
unor speranțe justificate 
numeroase precedente (unele 
de neuitat), am părăsit sta
dionul Republicii decepționați,

- Po-
X.T.B. 

roșu 
Bucu-

CONSTANȚA, 8 (prin telefon, 
dc la trimisul nostru). Turul ci
clist al județului Constanța a con
tinuat . cu disputarea a două sec
vențe : în cursul dimineții, Con
stanța — Medgidia, iar după- 
amiază, Medgidia — Constanța. 
Ambele semletape au fost ciști- 
gate detașat de I. Nagy (C.S.M. 
Cluj). El și coechipierii săi (în 
special Eugen Imbuzan și Traian 
Repede) au controlat permanent 
cursa, arătînd o. bună pregătire și 
totodată o judicioasă orientare 
tactică (antrenor V, Chișu).

Stadionul Republicii, teren alunecos, timp ploios, spectatori apro
ximativ 10 000. A marcat NEAGU (min. 22). Raport de șuturi spre 
poartă : 16—11 (8--5 pe spațiul porții). Raport de cornere î 13—6.

PROGRESUL : Zamfir 6 — Tănăsescu 7, Măndoiu 7, Grama 6. Ad. 
Constantlnescu 7. D. Georgescu 6, Dumitrlu 5, I. Sandu 5, Raksi 7, 
(min. 60 M. Sandu 5), Năstase 8, Kassai 7.

RAPID : Răducanu 3 — Pop 7. Lupescu 9, Dan 9, Ștefan 5, Ange- 
lescu 5, Dumitru 8, Petreanu 5 (min. 74 Adam), M. Stelian 5, Neagu 
6, Codreanu 5 (min. 85 Greavu).

A arbitrat K. GIIEMIGEAN ajutat de Al. Grigoreseu
și D. Ghețu (toți din București).

Trofeul Petschovschi pentru public . 10.
La Uneret-rezerve : “ " - -Progresul — Rapid 0—1 (0-1).

felieitîndu-i pe cei 
avut inspirația de a 
ciul acasă, serviți 
ecran.-

Oricit am pleda pentru de
plasarea spectatorilor la sta
dion. trebuie să admitem ca 
„spectacole" de genul celui 
oferit ieri de cele doua echi
pe nu sint in măsură să in
spire curajul unor amatori de

cars au 
privi me
de micul

«’U11WIM!UJWIUUIUK

fotbal, care să uite de frig și 
de ploaie de dragul său.

Fotbalul își ciștigă sau iți 
pierde audiența pe mina lui. 
Luptînd (oricum) numai pen
tru două puncte și uitî-nd că 
mii de oameni au venit și 
au plătit pentru a admira 
faze de fotbal, poți ajunge la 
un moment dat să ai in tri
bune numai familia...

CONSTANȚA 8 (prin telefon, 
de Ja corespondentul nostru). Pe 
stadionul „1 Mai" peste 500 de 
atleți și atlete din toată țara 
s-au întrecut pentru desemna
rea cîștigătorilor concursului re
publican de primăvară al junio
rilor I. Deși condițiile atmos
ferice nu au fost deloc favora
bile obținerii de performanțe 
superioare (pe litoral plouă 
de cîteva zile, temperatura este 
în jur de 9—10 grade) totuși 
eforturile tinerilor atleți au dus ■ 
la obținerea unor rezultate bu
ne și la stabilirea a două noi 
recorduri naționale; la săritura 
cu prăjina Cornel Anton (C.S.S. 
București) a trecut peste șta
cheta înălțată la 4,62 m iar în 
proba de aruncarea suliței ju- • 
niorul de categoira a doua 
Valeria Munteanu (Gura Hu
morului) a ciștigat cu o per
formanță care reprezintă un 
nou record pentru categoria sa 
de virstă; 63.40 m. Au mai ie
șit in evidență prin perfor
manțele realizate săritorii de 
înălțime Constantin Cîrstea 
(Steaua) și Marian Chira (Pe
trolul Ploiești) ambii cu 2.04 
m. arădeanul Mihai Callmentc 
ciștigăforul probei de triplusalt, 
aruncătorul de greutate Marin 
Iordan (S.S.A.) care a aruncat 
din nou peste 16 m ele.

Iată rezultatele primei zile a 
concursului: FETE: 100 m —

E. Monoranu (C.A. Roman) 12 J, 
Ad. Surdu (Lie. 2 Iași) 12,5, 
400 m — 1. L. Sălăjan (C.S. Ba
ia Mare) 60,1, 2. V. Ticu (Stea
ua) 60,4; 100 mg — M. Nedel- 
cu (S.S. Cluj) 14.8, L. Crăciun 
(S.S.A. Buc.) 15,4; 1 500 m — 
I). Drăgan (Dinamo) 4:48,5, C. 
Holup (Metalul) 4:48.7; disc — 
Cr. Slașomeanu (S.S.A. Buc.) 
40,34, L. Herman (C.S. Tg. Mu
res) 38,6; BĂIEȚI: 100 m — S.' 
Mitrofan (S.S.A.) 10,8, P. Sze- 
kerneș (Lie. N. Bălcescu Cluj) 
10,9; 400 m — E. Răducu (Lie. 
de Atletism Cîmpulung Muscel) 
50,3, M. Bălan (C.S. Cîmpulung 
Muscel) 51,1 ; 
nescu (Sc. sp.
N. Oriescu 
4:05,7: 110 m 
(C.S.M. Iași) , , 
(Lie. 4 Timișoara) 15,4 ; înălli- . 
nie — C. Cîrstea (Steaua) 2.04, 
M. Chira (Petrolul Ploiești) 2.04; 
prăjină — C. Anton (C.S.S. 
București) 4,62 — record repu
blican de juniori — N. Voicu 
(C.S.S.) 4,40: triplusalt — M. 
Calimente (U.T. Arad) 14.84, C. 
Bădoi (S.S.A.) 14,37; greutate 
— M. Iordan (S.S.A.) 16.32, N. 
Pană (S.S.A.) 14,36; suliță — V. 
Munteanu (Gura Humorului) 
63,40, -- record republican de 
juniori II —, Ia. Pinti (C.S.B, 
Mare) 60,12.

1500 m — A. Di-
Constanța) 4:05,1, 
(Rovine Craiova) 
g — R. Gavrilaș 
15,3, I. Vasilescu

Cuinei POPA

Adrian VASIVIU

Zamfirescu (care nu se vede in imagine) a șutat imparabil și cu toată opoziția lui Aversa 
i a portarului Amprino (mascat) mingea a intrat in gol (4—2) Foto TH. MACAHSCHlȘl

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE BOX
(Urmare din pag. 1)

pentru maniera prea econo
mica de a boxa din meciu
rile anterioare, Aurel Dumi
trescu trecut de astă dată 
la atac de la început, dar a 
dat peste un tinăr adversar 
deloc intimidat de titlul de 
campion european al opo
nentului său. A rezultat pri
mul meci adevărat de cocoși 
din întreg turneul. în fina
lul destul de neclar s-au de
tașat luciditatea și varietatea 
loviturilor campionului. A. 
Dumitrescu b.p. (4—1) A. 
Morarii. Campion : AUREL 
DUMITRESCU (Steaua).

Cat. FANA : Bine sfătuit, 
evitînd. contactul de aproape 
eu brațele scurte dar foarte 
puternice ale lui Octavian 
Amăzăroaie, Gabriel Pometcu 
și-a făcut loc prudent spre 
adversar, măcinîndu-i trep
tat forțele cu lovituri la sto
mac și upercuturi. în văl
mășagul unor pumni de o 
nemaipomenită jluritate, înțe
lepciunea tactica a bucureș- 
teanului a biruit. G. Pomef- 
cu b.p. (3—2) O. Amăză
roaie. Campion : GABRIEL 
POMETCU (Rapid).

CAT. SEMIUȘOARA : 
tr-un meci 
dura prea 
inegalității 
combatanți, 
adoptat o atitudine prea sa-

Tn-
nuprevăzut a 

mult, datorită 
de forțe dintre 

Antonîu Vasile a

Neagu’ exultă după golul 
Înscris de el, în timp ce 
Zamfir pare perplex..«

Fotoi D. NEAGU

JUDLIULUI CONSTANȚA
Clasament gfeneral : individual 

(dupâ 2 zile): 1. I. Nagy (C.S.M. 
Cluj) 3 h 27:20, 2. D. Imbuzan 
(C.S.M. Cluj) 3 11 29:20, 3. Val Ilie 
(C.S. Brăila), 4. T. Repede (C.S.M. 
Cluj), 5. A. Ardeleanu (Dezrobi
rea Brașov) — toți același timp; 
pe echipe: 1. C.S.M. Cluj 10b 
25:50, 2. Dezrobirea Brașov ]0h 
28:00, 3. C.S. Brăila 10 1131:06.

Astăzi, ultima etapă, un circuit 
în orașul Constanța (45 km).

Emil IENCEC

neobișnuită 
astfel întîl- 
favoarea ti-

vantă în ring, 
lui, prelungind 
nirea evident în 
nărului Gheorghe Ciochină. 
Apoi, în ultima repriză, cînd 
dinamovistul a încercat să-și 
valorifice experiența 
ritatea loviturilor, a 
proape prea tîrziu. 
sile b.ij. (4—1) Gh. 
nă. Campion : t 
VASILE (Dinamo).

CAT. UȘOARA: Nu nu
mai doi excelenți boxeri de 
nivel european, dar două 
voințe din a căror ciocnire 
este firesc să iasă seîntei. 
Paul Dobrescu s-a năpustit 
cu toată violența sa nu toc
mai ortodoxă asupra unui 
Calistrat Cuțov care a uitat 
de o bună bucată de vreme 
să-și onoreze titlul de cam
pion european. Morișca ire
zistibilă a pumnilor lui Do
brescu s-a adăugat unui a- 
vertisment dat lui Cuțov pen
tru lovituri cu capul, deter- 
minînd decizia finală. P. Do
brescu b.p. (4—1) C. Cuțov. 
Campion : PAUL DOBRES
CU (Dinamo).

CAT. SEMIMIJLOCIE : 
Prda încrezător in forțele 
sale, Victor Zilberman nu a 
căutat decît loviturile sufi
cient de decisive pentru a 
încheia rapid conturile cu 
Valeria Filip. Deznodămîn- 
tul, în aceste condiții a ve
nit abia în ultima repriză. 
V. Zilberman b.ab. 3 V. 
Filip. Campion : VICTOR 
ZILBERMAN (Steaua).

CAT. MIJLOCIE MICA : 
Ion Gyorffy obține titlul,

și du- 
fost a- 
A. Va- 
Ciochi- 

ANTON1U

fără luptă, 
colegului 
Campion ’ 
(Dinamo),

CAT. MIJLOCIE: în schim
burile dure de pumni- din 
chiar prima repriză, hotări- 
rea lui Alee Năstac este mai 
evidentă. Horst Stump su
portă 
dă 
trern 
nînd 
torită 
zistențe. In extraordinara în
cleștare, dusă pînă la epui
zare, Năstac a avut oricum 
inițiativa. A. Năstac b.p. (4—-1) 
H. Stump. Campion: ALEC 
NASTAC (Steaua).

CAT, SEMIGREA : Era 
timpul să apară un tinăr 
care să pună la îndoială in
violabilitatea locului ocupat 
de Ion Monea în fruntea ca
tegoriei. Constănțeanul Petre 
Pîrvu nu pare să fie cel aș
teptat. Rutina lui Monca,’ 
discret dar eficace demon
strată a dus la rezultatul fi
nal. I. Monea b.p. (5—0) F. 
Pîrvu. Campion: ION MO
NEA (Dinamo).

CAT. GREA: Debutind 
domnișorește, cu foarte rare 
schimburi de pumni, meciul 
dintre Ion Alexe și Ion Să- 
nătescu a întîrziat să se în
tețească. Atunci cînd minu
nea a început să se întîm- 
ple, combatanții și-au spart 
arcadele și decizia ar fi tre
buit s-o dea medicii. I. Alexe 
b.p. (5—0) I. Sănătescu. 
Campion t ION ALEXE (Di
namo).

regretînd rănirea 
său Ion Covaci.
ION GYORFFY

toată 
un

de
în picioare doar da
unei miraculoase re

repriza secun 
tratament ex- 

aspru, rămî-

AL DOILEA SUCCES BELGIAN-
MARCEL ONLOOB-lN „CURSA PĂCIIu

Participanții la „Cursa 
Păcii” au parcurs ieri cea 
măi lungă etapă între Milzyn 
și Poznan (170 km). Conform 
așteptărilor, cicliștii polonezi 
au atacat puternic, dorind 
cu orice preț o victorie de 
etapă. La sprintul final a 
fost prezent insă un pluton 
compact, din care s-a des
prins Marcel Onloob. Acesta 
a trecut primul linia de so
sire după 3h.32:00 (medie 
orară de peste 48 km), adu- 
cînd echipei belgiene al doi
lea succes individual. Cîști-

gătorul a fost urmat, în ace
lași timp, de: Czechowski, 
Szurkowski (ambii- Polonia), 
Miersch (R.D.G.), Hove (Da
nemarca), Mainus (Ceho
slovacia), Knispel (R.D.G;), 
Van Steyen (Belgia) Onga- 
rato (Italia) și Franck (Elve
ția). Italianul Ongarato păs
trează tricoul galben și după 
această etapă. Alergătorii ro
mâni T. Vasile, C. Grigore, 
N. Ciumeti, V. Selejan și Al. 
Sofronie au sosit în primul 
pluton, în același timp cu 
învingătorul etapei.

o ultimele știri* ultimele rezultate ^ ultimele știri*
ECHIPA ISRAELULUI — VIITOAREA ADVERSARA 

A ROMÂNIEI ÎN CUPA DAVIS
ARSENAL A CÎȘTIGAT Șl CUPA ANGLIEI !

8 (prin telefon). Pe
tenis al stadionului

TEL AVIV, 
terenul de 
Ramat Gan. din apropiere de Tel 
Aviv, a luat sfirșit Întîlnirea pen
tru primul tur al Cupei Davis, 
opunind reprezentativele Israelu
lui și Norvegiei. După ce gazdele 
luaseră conducerea cu 2—0, după 
primele două slmplurl, Y. Shalem 
învingîndu-1 pe E. Boss cu 10—12. 
6—4, 6—3, 6—0 în partida ce fusese 
întreruptă, norvegienii au redus 
scorul (2—1) prin punctul înscris 
în partida de dublu : Melander, 
Prytz — Davidnian, Furman 5—7, 
6—1, 6—3, 6—4.

Sîmbătă s-au jucat ultimele 
două partide de simplu, care au 
definitivat victoria echipei Israe
lului. Y. Shalem l-a învins cu 
6—1, 5—7, 6—1 pe E. Melander.
ultimul abandonînd din cauza 
căldurii excesive, iar I. Slabholz 
a dispus de E. Ross cu 7—5, 3—6, 
6—2, 1—6, 6—1.

Ciștigînd întîlnirea , cu 
general de
Israelului 
rul doi al 
întilni — 
României, 
viitoare.

scorul
4—1, reprezentativa 

s-a calificat pentru tu- 
competlțiej, in care va 
la Tel Aviv — echipa 
la sfîrșitul săptăminil

cea de a 89-a finală a Cupei 
Angliei a fost de-a dreptul dra
matică ! După ce a cucerit cam
pionatul, ieri, pe ,-,Wembley1’ în 
fața a 105 000 spectatori. Arsenal 
a ciștigat șt Cupa, fiind cea de 
a patra formație care reușește 
eventul, în Istoria competiției. 
Arsenal a învins cu 2—1 pe F.C. 
Liverpool (clasată pe locul IV în 
campionatul englez). După 90 de 
minute scorul a fost egal : 0—0. 
In prelungiri, Liverpool deschide 
scorul prin Heigway (min. 92), 
dar apoi superioritatea aparține 
„tunarilor" care marchează
două, ori prin Graham (min. 101) 
și George (min. 111).

In finala Cupei Scoției : Celtic

de

Glasgow — Glasgow Rangers 1—1. 
după prelungiri. Meciul se rejoa- 
că miercuri.

FOREMAN NU VA BOXA 
CU CLAY!

Cunoscutul boxer de categoria 
grea americanul de culoare Geor
ge Foreman, îl 
luni la Oakland . _ _____
tiniaqul Peralta. Managerul lui 
Foreman a declarat înaintea me
ciului cu Peralta, că elevul său 
nu va accepta contractul propus 
de a-1 întilni pe Cassius Clăy. El 
a arătat că Foreman este șalan- 
gerul oficial al categoriei și va 
lupta pentru titlul mondial anul 
viitor, în compania lui Joe Fra
zier.

va întilni 
pe argea-
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