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Marți, 18 mai 1971, ora 9 dimineața, la sediul C.N.E.F.S. 
din șir. Vasile Conta nr. 16 vor avea loc lucrările Ple
narei Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Ordinea de zi este următoarea :
1. Analiza sistemului competițional al activității spor

tive și măsuri de Îmbunătățire.
2. Informare privind desfășurarea adunărilor și confe

rințelor tn asociații, cluburi și consilii orășenești, munici
pale și județene ale GN.E.F.S.

3. Sarcini actuale tn domeniul educajiei fizice și a 
sportului de masă și de performanță.
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ABUNDENTA DE GOLURI

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI Șl ROMÂNI DIN NOU FAȚĂ-N FATĂ!Mircea M. IONESCU

A

26 mai), lotul 
susținut sîm- 

ultima verifi- 
său, selecțio- 

Democratice

mai legată, 
ambițioasă

AZI, LA BRATISLAVA, LA MAI PUȚIN DE UN AN DUPĂ GUADALĂJĂRA,

Simbol al ofensivei, Lucescu dezlănțuit — mar cîndu-i lui Răducanu un nou gol intr-un meci 
de antrenament —, așa cum sperăm să-l vedem astăzi, de cit mai multe ori, în fața porții lui 
V'ktor... Foto t N. DRAGOȘ

— Ngoie 
Mampuya, 
Katumba, 
Buanga,
Mupikule), Kakoko.

Vlad, Po- 
, Pantea, 
Codreanu

(min, 63 
(min. 37 

Mukombo, 
Mutombo, 
Tshamaka

MOMENT MAJOR PENTRU ECHIPA NOASTRA IN C.E.
llie Năstase și Ion Țiriac, primele rachete ale reprezentativei 
noastre de tenis, au cules aplauze pe stadionul Ramat Gân 
din Tel Aviv. După două zile de joc, echipa României este 

L calificată pentru semifinalele europene ale „Cupei Davis“,

„CUPA DAVIS“

TENISMENII ROMÂNI S-AU CALIFICAT
IN SEMIFINALELE ZONEI EUROPENE

r TEL AVIV, 15 (prin telefon). 
Din nou tribunele stadionului 
Ramat Gan au fost pline, în 
cea de-a doua zi a întllnirii 
dintre reprezentativele de tenis 
ale Israelului și României. S-a 
disputat partida de dublu, care 
avea să aducă echipei române 
al treilea punct, neoesar califi
cării pentru etapa următoare a 
„Cupei Davis” — semifinalele 
zonei europene.

Căpitanul formației oaspe a 
trimis in teren un cuplu ine
dit, format din Ion Țiriac și 
Sever Dron, aceasta tn dorința

„RECITAL MOLDANSCHI“ 
în campionatul de spadă

Apetitul de victorii al Iul 
ștefan Moldanschl a fost vădit 
mai mare decît al celorlalți 
participant la' episodul final al 
campionatului republican de 
spadă. De-a lungul Întregii 
competiții desfășurată Ieri tn 
sala Floreasca II, el nu a pier
dut decît doul asalturi, Iar In 
finală nu a cruțat nlclun ad
versar, conturfndu-șl, da la o 
manșă la alta,- o victorie co
modă, categorică.

Reprezentantul clubului Stea
ua a oferit un adevărat reci
tal, conferindu-șl In maniera 
sa obișnuită, cu o migală da 
artizan conștiincios, o sultă de 
victorii care aveail sâ-1 ducă, 
tn mod firesc, la titlul de 
campion. Ce au făcut Insă, cei
lalți competitori T Partlalpanții 
la glorioasa „expediție" do la 
Gllwlce (Istrate, Sepeșl, Duțu, ca 
să nu mal vorbim de Pongraț,

AVANCRONICA FINALELOR UNIVERSITARE

ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI, 
PESTE TOT PREGĂTIRI FEBRILE
A mai rămas o singură zi 

pînă la deschiderea festivă a 
campionatelor republicane u- 
niversitare — ediția 1971. 
Luni, stadionul Republicii 
din Capitală, gazdă a atîtor 
evenimente sportive memo
rabile, va simți din nou tu
multul tribunelor pline.

Pînă atunci, însă, peste tot, 
pregătiri asidue (ne referim 
în special la sportivii stu- 
denți din București care sînt 
gazdele întrecerilor). Pentru 
reprezentanții centrelor uni
versitare din țară, ziua de

Institutul de Construcții 
București a organizat a 
IX-a ediție a cupei „An
gliei Saligny“ la atletism, 
gimnastică, volei, baschet, 
handbal și fotbal. întrece
rile s-au desfășurat pe 
ani și facultăți, cei care au 
obținut calificarea parti- 
cipînd la faza finală care 
va avea loc azi la baza 
sportivă studențească cTe 
la lacul TEI.

Disputele vor începe la 
ora 9 și vor fi precedate 
de o deschidere festivă șl 
defilarea participanților. 

evidentă de a-1 odihni pe Uie 
Năstase, primul jucător român. 
Perechea română și-a făcut cu 
prisosință datoria. în fața cu
plului israelit Jan Frumann— 
Yosef Stabholz, nelăsînd nici 
de data aceasta nici un set : 
6—2, 6—2, 6—3. Jucătorii gazde 
au condus o singură dată (în 
debutul setului trei cu 1—0 ; a- 
poi au egalat la 3—3), fiind de
pășiți cu destulă ușurință prin 
serviciile precise ale lui Țiriac 
și activitatea dezlănțuită la fi
leu a lui Dron. Mai bine a ju
cat. da la învinși, „veteranul”

eliminat In semifinale dupâ un 
baraj cu Sepeșl) au părut Intr-o 
mal mică dispoziție de luptă. 
Oricum, AJ. Istrate nu a avut 
nid el probleme deosebite în a 
ocupa locul secund. Mal strfnsă 
a fost lupta pentru locurile de 
la jumătatea șl periferia clasa
mentului. Sepeșl a dobîndlt me
dalia de bronz avînd același 
număr de victorii ca Duțu, pe 
care l-a depășit doar la indice. 
Tot In acest fel s-a fâcut de
partajarea dintre M. Mironov șl 
St. Damjanschltz pentru locurile 
5 șl 6. Iată clasamentul final ; 
1. Ștefan Moldanschl (Steaua) 
5 v ; 2. Al. Istrate (Steaua)
4 v ; 3. I. Sepeșl (Olimpia Satu 
Mare) 3 v ; 4. C. Duțu (Electro- 
putere Craiova) 2 v ; 5. M. Mi
ronov (Politehnica Iași) 1 v ; 
6. St. Damjanschltz (Medicina 
Tg. Mureș) 1 v.

duminică este rezervată de
plasării spre Capitala țării.

GIMNASTICA MODERNA 
VA FI BINE REPREZENTATA

Deși tînără, 
dernă a prins 
nice în rîndul

gimnastica mo- 
rădăcini puter- 
studentelor din

Cupa „Angliei Sa'igny

Fotoreporterul nostru Dragoș NEAGU a sur prins ieri la antrenament echipa de gimnastică 
modernă, pregătită d» lectorul universitar. Gmeta STOENESCU

PITEȘTI, 15 (prin telefon 
de la trimisul nostru)

Cu gîndul la examenul de la 
Tirana (miercuri ~~ - • -
nostru olimpic a 
bătă, la Pitești, 
care. Adversarul 
nata Republicii
Congo, promitea o replică dirză, 
dar după primele schimburi de 
mingi s-a văzut limpede că 
jucătorii africani au ambiție, 
dar nu au rafinament tehnic, 
au un atac abil, dar au și o 
apărare rigidă, și că pe un te
ren neobișnuit pentru ei, adică 
ud (de la începutul reprizei 
secunde a plouat), nu pot ține 
piept unei formații 1 
mai activă și mai 
ca nici o dată.

Cu doi mijlocași 
și deciși să oblige 
mari realizări, cu

inteligenți 
atacul la 

----- ---------- , Pantea în 
vervă deosebită și cu Iordănes
cu foarte bun. olimpicii au rea
lizat un spectacol de joc și 
de goluri, în ciuda terenului 
alunecos și a ploii grele.

E min. 8, Iordănescu pri
mește o minge aproape de 
centru, fuge cu trei fundași 
in spate, ajunge în careu și, 
de la circa 12 m, deschide suita 
de goluri și de asalturi ce nu 
vor înceta pînă în final. Din 
atîtea valuri ofensive, la care 
participă pînă și Popovici și 
Cheran vine și golul doi. poa
te cel mai frumos gol al parti
dei : Pantea e deschis de Ior
dănescu, fuge cam 20 de metri, 
intră în careu, iese portarul, 
trece de el. ajunge lateral, vin 
trei fundași, revine și portarul, 
dar extrema noastră trage de 
la 6 m în colțul din dreapta 
sus : 2—0 în min. 21.

„Olimpicii” sînt în vervă și 
în repriza secundă. Chiar din 
primul minut de după pauză

Frumann, pe care însă Stabholz 
— în formă slabă — nu l-a a- 
jutat suficient. A fost oricum 
un spectacol frumos, datbrită 
în special clasei arătate de ro
mâni.

Uie Năstase și-a făcut totuși 
așteptata apariție pe teren, dar 
numai într-un set demonstrativ, 
jucat în compania coechipieru
lui său Petre Mărmureanu. Du
pă faze de mare tenis, mult 
aplaudate de public, Năstase a 
cîștigat cu 6—5.

în ultimele două partide de 
simplu — care nu mai pot in
fluența decizia în meci — ur
mează să se întîlnească Țiriac 
cu Shalem și Năstase cu Stab
holz.

Viitoarea adversară-IUGOSLAVIA
Adversara noastră în semifina

lele „Cupei Davls" (zona euro
peană) este echipa Iugoslaviei. 
Tenlsmenll Iugoslavi și-au asigu
rat calificarea în meciul cu se
lecționata Italiei, la Zagreb, după 
trei victorii consecutive : Franu- 
lovid — Pletrangell 7—5, 8—6, 6—1; 
Iovanovld — Panata 6—0, 3—6, 
4—6, 6—3, 6—2 ; Franulovlci. Iova- 
novlcl — Pletrangell, Panata 3—6, 
6—0, 4—6, 7—5, 6—3. Scor gene
ral : Iugoslavia — Italia 3—0.

Alte rezultate : grupa B : R. F. 
a Germaniei — Austria 2—1 (Bun
gert — Pokorny 5—7, 1—6, 7—5, 
8—6, 6—2 ; Kuhnke — Kary 6—4, 
6—2, 0—8, o—6 ,5—7 ; Pohman, Fass
bender — Hoskovetz, Blanker 6—2,
6— 4, 6—3) ; Ungaria — Luxemburg 
3—0 ; grupa A : Cehoslovacia — 
Portugalia 3—0 ; Elveția — Spa
nia 0—2 ; Franța — Finlanda 3—0 ; 
Belgia — U.R.S.S. 2—1 (sovieticii 
au cîștigat dublul : Metrevell, 
Llhadov — Hombergen, Drossart
7— 5, 4—8, 13—11, 6—3).

țara noastră. Dacă acum 3—4 
ani numărul fetelor care 
practicau această atractivă 
ramură sportivă era destul de 
mic, azi putem afirma că 
gimnastica modernă este în
drăgită de un mare număr 
de studente, că în facultăți

(Continuare fn pag. a 3-a) 

Iordănescu înalță capul la cen
trarea lui Pantea, marchează 
— 3—0 —și anunță mari inten
ții de scor. Și scorul cunoaște 
proporții nebănuite după ur
mătoarea... istorie : min. 56, 
4—0 — Pescaru execută o lo
vitură liberă de la 25 m peste 
zid și portarul advers rămîne 
,ca la fotograf ; min. 77 — sca
pă Pantea și... 5—0 ; în min. 
80, Vigu înscrie golul 6. cu 
capul, după o lovitură liberă. 
Cu 4 minute înainte de sfîrșit, 
Sălceanu pecetluiește scorul fi
nal, ridicînd mingea peste por
tar : 7—0 pentru lotul olimpic I 

Brigada bucureșteană de ar
bitri, C. Petrea (la centru), C. , 
Ioniță și M, Buzea, a condus 
bine următoarele formații :

LOTUL OLIMPIC : Coman — 
Cheran, Olteanu, 
povici, Pescaru, Vigu, 
Dincuță, Iordănescu. 
(min. 69 Sălceanu).

CONGO : Kazadi
Mokalay) 
Kitenge), 
Kalala, 
Mokili, 
(min. 46

BRATISLAVA, 15 (prin tele
fon de la trimișii noștri spe
ciali).

Locuitorii frumosului oraș 
danubian așteaptă cu viu in
teres această întilnire. Desi
gur, nu numai ei, ci și noi 
cei aflați aici, la locul dis
putării meciului, cît și sutele 
de mii de iubitori ai fotba
lului din țara noastră.

Vremea este deocamdată

Concursul atletic de primăvară al seniorilor

Alex. Munteanu și Tarnaș Szâbo autorii noului record național

O fotografie istorică; sosirea în cursa de 100 m a recor
dului de 10,2 secunde

Performanța la care visase, 
cu ani în urmă, marele nostru 
Ion Moina, performanța care 
a înflăcărat imaginația atîtor 
sprinterii români a fost, 
în sfîrșit, realizată ieri pe 
„Republicii’’ și încă de doi a-* 
lergători. Este vorba de Alexan
dru Munteanu (Steaua — an
trenor Vasile Dumitrescu) și 
Tamas Szabo (Politehnica Ti
mișoara — antrenor Eugen 
Lupșa), care au acoperit suta 
de metri în timpul record de 
10,2 secunde !

Grație acestor rezultate, ca 
și celorlalte înregistrate în a- 
ceastă finală (cea mai rapidă 
în țara noastră), cursa de 100 m 
plat a constituit capul de afiș 
al reuniunii inaugurale a con
cursului republican de primă
vară al seniorilor. în acest sens, 
cel mal bine glăsulesc înseși

Vor fi aliniate formațiile învingătoare la Novi Sad și Swansea
splendidă (soare, ștranduri 
pline), deși serviciul meteo
rologic local anunță pentru 
duminică înnourări și preci
pitații, 
află în 
trenorii 
slovaci 
optimism moderat, 
socotind cu

Cele două echipe se 
bună dispoziție, an- 
și jucătorii ceho- 

și români arată un 
fiecare 

circumspecție

Al.
10,2,
10.3,
10.4,

Foto i Dragoș NEAGU 
rezultatele obținute : 1.
Munteanu 10,2, 2. T. Szabo
3. Gh. Zamfirescu (Steaua)
4. C-tin Nemeș (Dinamo)
5. C-tin Stan (C.A.U.) 10,4, 6. 
Ad. Darvaș (C.S.M, Cluj) 10,4,
7. Virgil Porojan (Rapid) 10,5,
8, Sorin Păsuiă (Steaua) 10,6.

De subliniat faptul că învin
gătorul probei, Munteanu, rea
lizase în serii 10,4 (pentru a 
treia oară în decurs de 8 zile) 
și că timișoreanul Szabo, după 
15—16 curse de 10,5 ca junior, 
în primul său an de seniorat 

obținut un timp egal noului
Romeo VILARA

a

(Continuare in pag. a 4-a)

LA PORȚILE SEZONULUI ESTIVAL

NOUTĂȚI PENTRU TURIȘTII BUCUREȘTENI
Mai substanțială ca nici

odată pînă acum, tradiționala 
conferință de presă organizată 
de Oficiul, de turism al muni
cipiului București ne-a pus în 
fața unor noutăți care de
monstrează preocupare sporită 
pentru diversificarea progra
melor oferite publicului, pen
tru ridicarea calității servicii
lor care concură la reușita 
unei excursii.

Am reținut, de exemplu, 
faptul că pe lingă programele 
de lungă durată, care acoperă 
zone întinse, cu multiple fru
museți naturale și vestigii is
torice (Turul României care 
atinge acum obiective de mare 
interes din Maramureș), Oficiul 
de turis'm al municipiului 
București a acordat o deose
bită atenție și excursiilor de 
sfîrșit de săptămînă, vizînd 
împrejurimile Capitalei, Sna- 
gov, Ceraiea, Călugăreai ș.a. 

atu-urile reale ale adversa
rului. Este evident că balan
ța se prezintă foarte echili
brată, cehoslovacii avînd, 
totuși, în plus acest incontes
tabil avantaj al terenului.

Sîmbătă, echipele s-au an
trenat pentru ultima oară. 
Românii au alergat intens 50 
minute, înaintașii jucînd îm
potriva apărătorilor, cu ac
cent pe acțiunea de pressing 
și pe corectarea plasamentu
lui. Au fost scutiți de pre
gătire Dan și Dembrovschl, 
lăsați să se odihnească. Ulti
mul control medical arată că 
jucătorii sînt în bună condi
ție, iar Angelo Niculescu a 
declarat că, orientîndu-se du
pă modul cum s-au mișcat 
sîmbătă băieții, există semne 
bune.

Gazdele s-au antrenat pe 
stadionul Slovan, mai lejer 
decît ai noștri, făcînd gim
nastică și o scurtă miuță. Dan 
și Dembrovschi i-au urmărit, 
iar băcăuanul ne-a spus că 
l-au impresionat precizia și 
rafinamentul paselor jucăto
rilor lui Novak. După-amia- 
ză, lotul nostru a vizitat ora
șul cu un autocar, iar seara 
a văzut un film. Ca expre
sie a stării de spirit, vă ofe
rim două declarații de ulti-

La Vagonul Arad

UN IIÎIHIIU CARE ÎNDEAMNĂ
LA NOI SUCCESE IN

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE

de salariați 
sportul pre-

dispune de

Asociația sportivă Vagonul 
Arad a împlinit, nu de mult, 
50 de ani de existență. Un 
jubileu despre care secreta
rul asociației, tov. Ion Tana- 
siuc, ne vorbește cu căldură. 
Discuția noastră se referă la 
baza materială a asociației, 
la posibilitățile existente aci 
pentru ca masa 
să poată practica 
ferat.

Vagonul Arad 
un complex sportiv bine pus 
la punct, care prezintă și 
marele avantaj că se află în 
vecinătatea uzinei : bazin de 
înot de 
pice, o 
cu două 
bal, săli 
poligon 
utilat cu 
oferă toate condițiile ca sa- 
lariații să practice ramura 
sportivă pentru care au op-

dimensiuni olim- 
popicărie acoperită, 
piste, teren de fot- 
de lupte și haltere, 
de tir. Complexul, 
aparatura necesară,

Aceste excursii de scurtă 
durată se organizează și In 
cursul săptămînii, ceea ce 
constituie o foarte bună solu
ție pentru evitarea aglomeră
rilor duminicale. Asociația 
sportivă a Combinatului de 
confecții Și tricotaje-București 
a și realizat, prin intermediul 
Oficiului de turism, asemenea 
excursii, în zilele de lucru ele 
bucurîndu-se de mult succes.

Colaborarea, mult mai fruc
tuoasă, cu C.F.R.-ul se reflec
tă tn „trenurile vacanței", 
care vor purta pe o serie de 
magistrale turistice, numeroși 
elevi spre taberele organizate 
pentru ei la munte și la mare. 
Tot ca urmare a acestei cola
borări se va realiza o extrem 
de ispititoare excursie dumi
nicală pe litoral, cu o garni
tură da mare eapaeitate, avînd

R.T.V.
Partida va fi trans

misă în întregime de 
către studioerile noae- 
tra de radioteleviziune. 
Crainici reporteri s Gri- 
gore (enisei (progra
mul I; ora 17/55) și 
Nicelae Soare (canalul I, 
ora 18,00).

CONDUCĂTORII PARIIBH
Meciul va fi arbitrat 

de Fernando dos Santos 
LEIDE (cemru), Antonio 
Saldanha RIBERIRO și

SĂTMĂREANU i 
părăsi terenul tn« 
DEMBROVSCHI s 

dărui total pentru

mă oră: 
„Nu vom 
vinși" ; 
„Ne vom 
un rezultat favorabil".

Iată acum și două titluri 
apărute în presa de aici, nu 
lipsite de interes, edificatoa
re pentru gîndurile și aspi
rațiile gazdelor noastre. Zia
rul „PRACA" : „Românii sînt 
bine pregătiți și nu se tem 
de echipa Cehoslovaciei" ; în 
timp ce „SMENA" are în ve
dere altă .idee : „Un bun pri
lej pentru revanșa dupăGua- 
dalajara".

în încheiere, vă oferim dini 
nou formațiile confirmate de 
către cei doi antrenori, cu 
numerele pe care le vor 
purta jucătorii, ca să-l puteți 
și dumneavoastră urmări mai 
ușor pe micul ecran.

ROMANIA i Răducanu (1) 
— Sătmăreanu (2), Dinu (3), 
Dan (6), Mocanu (4), Anca 
(5), Dumitru (10), Neagu (7)« 
Dembrovschi (8), Dumitracha
(9) , Lucescu (11).

CEHOSLOVACIA« Viktor 
(1) — Dobias (2), Hrîvak (3), 
Desiatnik (5), Taborskl (4), 
Pollak (6), Kuna (9), Fr. Ve
sely (7), Stratll (8), Adamefl
(10) , Capkovlcl (11).

Marius POPESCU 
Gh. NICOLAESCU

tat. Și, pentru că vorbim de 
opțiuni, trebuie să relevăm 
o inițiativă a consiliului a- 
sociației, menită să sondeze 
gustul oamenilor față de un 
sport sau altul. In acest scop 
au fost tipărite 10 000 de a- 
deziuni, distribuite în grupele 
sindicale, la fiecare salariat. 
Conținutul — succint — al 
acestora: secția de produc
ție în care lucrează salaria
tul, ce ramură vrea să prac
tice, cu ce sumă dorește să 
contribuie la asigurarea ba
zei materiale ?

Marea majoritate a munci
torilor au fost de acord să 
sprijine eforturile asociației, 
înțelegînd să contribuie cu 
sume variind între 3 șl 10 
lei. Pe parcurs, însă, iniția-

R. CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

plecarea din București la ora 
5,30, iar sosirea la Constanța, 
în jurul orei 8. Perspectiva de 
a ajunge în mai puțin de trei 
ore pe țărmul mării, în du
minicile sezonului cald, va a- 
trage, indiscutabil, un mare 
număr de busureșteni.

Precizînd că nu ne-am ocu
pat decît de noutățile de mare 
interes, vom rrai menționa, în 
încheiere, și atenția asordată 
evenimentelor sportive (mat 
ales meciurilor susținute de e- 
chipele bucureștene de fotbal, 
în orașele mai apropiate : Plo
iești, Pitești, Constanța, Bra
șov), pentru sare se vor orga
niza exoursil cu suporteri! e- 
chipelor și, în general, cu iu
bitorii sportului.

Sebastian BQNIEAGIU.



IN LUMEA
STELELOR
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ARBITRAJUL, 
CEA DE A DOUA

PASIUNE
A LUI DINULESCU
A trecut un sfert de secol de 

cînd balonul rotund l-a prins 
în vrăjite sale. în 1944, a des
cifrat primele taine la Unirea 
Tricolor și apoi, după 20 de 
ani, și-a încheiat bogata acti
vitate competițională, la Pro
gresul București, după ce mal 
evoluase sub culorile Iul Di
namo București, Știința Iași, 
Știința Timișoara și Farul., în 
două decenii și-a drămuit 

timpul între stadion și școală, 
fiind Ia fel de pasionat după 
balonul rotund, ca și după for
mulele chimice. Astăzi, C. Di- 
nulescu este un apreciat ingi
ner la Banca Națională a 
R.S. România.

A rămas credincios balonului 
rotund. în 1965—66 a urmat 
o școală de arbitri șî, la 
scurt timp după absolvire, a 
fost promovat în lotul repu
blican. De atunci, sînt rare 
duminicile în care pe Dinu- 
lescu să nu-1 găsești pe un te
ren, fie din Capitală, fie din- 
tr-o altă localitate din țară.

Pe arbitrul C. Dinulescu l-am 
reîntîlnit zilele trecute, după 
Împlinirea vîrstei de 40 de ani. 
După felicitări, am început să 
discutăm. Bine-nțeles. despre... 
fotbal.

— Cine crezi că 
campionatul 7

va cîștiga

chiar da
de prezi-

— Nici nu știu, și 
că aș avea calități 
cător, tot n-aș putea răspun
de. Știți, un arbitru nu e bi
ne să-și spună părerea, să dea 
pronosticuri.

— Atunci, spune-mi ce-ți 
dorești ca arbitru 7

— Vrei să fiu sincer 7 Aș 
vrea să devin arbitrul nr. 1 
al țării și un nume în rindul 
cavalerilor fluierului cu ecu
son F.I.F.A. Un vis îndrăzneț, 
nu 7 Nu am încă ecusonul și 
mă gîndesc să conduc în- 
tîlniri cu miză în competițiile

ADEVĂRURI
Plăcerea de a vedea in 

urma ta mulți inși nu-i atît 
de mare ca durerea de a ve
dea pe vreunul înaintea ta.

SENECA

Patinajul este nobila artâ 
cu ajutorul căreia pofi traver
sa, pe tălpi înaripate ca cele 
ale zeilor lui Homer, mările 
devenite solide.

GOETHE

MAREA ÎNTÎLNIRE A DECATLONIȘTILOR
In 1968, la campionatele Inter

naționale ale României, atletul 
elujean Andrei Șepci a contractat 
una din cele

■ noștlnțe ale 
tul american 
rul campion 
și inițiatorul

mal prețioase cu- 
sale : decatlon Is-

Bill Toomey, vllto- 
olimpic din Mexic 

_____  de mai tîrziu al 
unui centru internațional pentru 
pregătirea decatlonlștilor, centru 
ce funcționează azi In California, 
la Santa Barbara.

Menținută prin corespondență, 
relația Toomey-Sepd s-a transfor 
mat ulterior într-o adevărată 
afecțiune, din moment ce olim
picul Bill avea să-1 lanseze lui 
Andrei invitația de a veni în 
S.U.A. pentru a lucra în centrul 
decatlonlștilor.

! 1U1
,.a de a veni in 
a lucra in centrul

Șl astfel, laȘl astfel, la 21 februarie 1971, 
de pa aeroportul Otopeni, atletul 
Andrei Șepci iși lua zborul spre 
Santa Barbara, deschlztnd, cu 
acest moment, și jurnalul de că
lătorie, expediat ulterior antre
norului său, Marian Pășcălău. In 
primele două zile t escalele la 
Praga, Amsterdam, zborul dea
supra Oceanului, popasurile la 
Montreal, New-York, Los Angeles 
și cunoștința cu Mary Toomey 
— soția lui Bill — in care Andrei 
recunoaște pe celebra pentatlo- 
nlstă Mary Rand, sosită, împre
ună cu campionul Irlandei Louli 
Jurdan, să-1 întîmplne pe oaspe
tele român. Discuția s-a închegat 
ușor, pentru că Andrei este ab
solvent al Facultății de engleză, 
iar Mary Rand Toomey este o 
gazdă amabilă, dispusă să scuze 
eventualele abateri de la normele 
limbii iul Shakespeare.

...„Inițial, am stat la Bill, In 
Goleta, o suburbie a orașului San
ta Barbara, Am rămas aci pină 
cind Bill mi-a aranjat o slujbă 
șl ml-a înlesnit ocuparea unul 
talc apartament".

...^Primele contacte sportive 
s-au produs chiar a doua zi, pe 
stadionul Universității Sania Bar
bara (U.C.S.B.), unde m-a con
dus Jurdan. Ele au test : reeord- 

internaționale. Mulți mă vor 
considera utopist, lipsit de mo
destie, însă vreau să vă măr
turisesc că atunci cînd am de
venit arbitru, acest lucru ml 
l-am propus. Altfel, nu mai 
reintram pe gazon. Și pentru 
ca să ml se împlinească dorin
ța. mă pregătesc continuu. Ci
tesc tot ce este nou despre 
fotbal și arbitraje, fac antre
namente pentru îmbunătățirea 
condiției fizice...

— Activitatea de 
îți dă speranțe in 
recție 7 

pină acum 
această di-

— Și da și nu.— Și da și nu. Am debutat 
în divizia A, în 1970, conducted 
meciul Dinamo Bacău — Poli
tehnica Iași. Și, după părerea 
cronicarilor, n-a fost chiar un 
pas cu dreptul. De-atuncl, am 
mai arbitrat 4 jocuri, ultimele 
două mulțumind pe toată 
mea și, în primul rînd, 
mine.

lu- 
pe

— Experiența acumulată— Experiența acumulată ca 
jucător te ajută în arbitraj 7

— Enorm. Cunoscînd micile șl 
marile abateri ce pot fi să- 
vîrșite pe teren, pot lua mă
surile corespunzătoare și pot 
astfel aplica întocmai prevede
rile regulamentului.

— Apropo de regulament : 
sper că nu te vel supăra, amin- 
tindu-ti de Singura ta elimi
nare ca jucător...

— Neplăcută amintire, 
tunel, In meciul România 
Ungaria, amărăciunea mea 
fost cu atît mai mare cu 
nu săvîrșisem nici o infracțiu
ne. Dar ce-am putut face alt
ceva decît să mă supun deci
ziei arbitrare a conducătoru
lui Jocului 7 Acum, ca arbitru 
cînd iau o asemenea hotărîre. 
cintăresc bine faptele și nu 
acționez după simpla impre
sie.

Și după un marș îndelungat 
a reușit, în sfîrșit, să ajungă 
din nou de unde a plecat.

WIESLAW BRUDZINSKI
lliada este istoria unei e- 

chipe glorioase plecate să 
joace în deplasare.

ORESTE del BUONO
Teme-Je de cel care se teme 

de tine, măcar de-ar fi o 
muscă și tu un elefant.

SAADI

manul Angliei, Barry King, Sam 
Adams, antrenorul echipei de 
atletism a U.C.S.B., Gerry Moro, 
fost campion canadian, actual
mente asistentul Iul Sam Adams 
și alțl decatlonlștl sosiți aici pre
cum Gordon Steward (Canada), 
Jose Carena (Venezuela) șl Dann 
Denach, ultimii doi șl studențl 
la universitatea din localitate".

Înălțimea este una dintre probele favorite ale clujeanului 
Andrei Șepci Fotoî Călin CREȚU-Cluj
...„Stadionul seamănă foarte 

mult cu cel studențesc din Cluj, 
astfel că numai " 
mă face să nu 
El este destinat 
atletism, sectorul 
chiar In centrul

U.C.S.B.

lipsa Someșului 
mă simt acasă, 
exclusiv pentru 
de înălțime fiind 
lui.

mai are un teren de 
rugby, unul de baseball, 4 pentru 
baschet, 12 pentru tenis de ctfnp, 
o sală de atletism de 50 tn,3o m 
șl vestiare pe ramuri sportive»

— Cum reacționezi eînd des
chizi ziarele și te intilnești cu 
stelele sau notele date arbitra
jelor tale 7

— Mă bucur sau mă întris
tez, de la caz la caz. Dar, cînd 
văd notele date în ziar reana- 
lizez deciziile din meciul res
pectiv pentru a vedea cine a 
avut dreptate: eu sau... cro
nicarul 7 Și, uneori, se întîm- 
plă să fiu de acord cu el.

— O ultimă 
preocupări al

întrebare: ce
___ ... în afara activi

tății profesionale și a 
lui 7

fotbalu-

creșterea 
meu. Se 
opt ani.

— înainte de toate, 
ți educarea băiatului 
numește Dinu șl are 
Probabil că dorești să afli da- 
că-1 voi face fotbalist. Mi-ar 
face plăcere să-1 văd jucînd 
intr-o mare echipă bucureștea
nă, dar pe el îl atrage bicicle
ta. Nu ' ‘ “
fotbalul 
nală, ca

este însă exclus ca 
să obțină victoria fl- 
în atîtea cazuri...

Pompiliu VINTILA

CEL MAI... TÎNĂR
PENSIONAR DIN ZALAU

Cutare ins parcurge anual 1500 
de kilometri pe jos; VI se pare 
mult ? Nu, firește că nu. Ar 11 
cam patru pe zl. Nu vl se pare 
mult, pînă în momentul tn care 
precizăm că acest om are vene
rabila vîrstă de 70 de ani. Pen
sionarul Grațlan C. Mărcuș — 
pentru că despre el este vorba — 
poate fl văzut duminică de du
minică ureînd cu pași egali, cal
mele înălțimi ale Meseșulul, a- 
cest „Munte M!c“ al Zalăulul.

— De cînd această pasiune, 
domnule Mărcuș ?

— De mult. Eram elev șl 
profesor, de matematică ml 
pare, a organizat o excursie 
ruinele cetății medievale de 
Valcău. Țin minte că m-am 
tegrat grupului, fără prea
entuziasm. Dar nu asta contează. 
Ci faptul că atunci, In ziua aceea, 
pe lingă o strașnică febră mus
culară, am descoperit dragostea 
pentru natură. Apoi, student 
fiind, am bătut munții Căilma- 

un 
se 
la 
Ia 

ln- 
mare

plus un centru de tratament te
rapeutic (cu 2 bazine pentru ma
saj subacvatic, frigider special 
care produce gheață pentru trata
mentul contuziilor, aparat pentru 
ultrasunet) “.

....Pregătirea ml-ăm axat-o 
dezvoltarea forței Șl 1 ,
specifice (n.r. conform indicațiilor 
date de antrenorul M. Pășcălău) 

pe 
rezistenței

șl pot să „raportez" că la majo
ritatea procedeelor folosite îti an
trenamente am obținut valori 
crescute față de cele înregistrate 
acasă"..,

...„Aici, aspectul competitions) 
este inedit, centrul tui Bill orga- 
nlzind la sflrșitu) fiecărei săptâ- 
mînf, cîte un concurs la care slut 
Invitați decatlonlștl din toate sta
tele, al imcrlUulu-s» la probele

Cele 184 de partide disputate 
pînă aoum în campionatul de 
fotbal al diviziei A, au fost
conduse de 35 de arbitri. A. 
Bentu și Gh. timona au Gon-
dus cîte 10 partide | C. Ni-
țescu și V. Dumitrescu cîte
nouă ț C. Bărbulescu, G. Pe- 
trea, Al. Pîrvu, C. Ghemigean, 
Gh. Popovioi și S. Mureșan 
cîte opt.

După 23 de etape au fost 
acordate 791 de stele ; în 100 
de meciuri au fost acordate 
cîte cinci stele ț în 53, cîte pa
tru stele ț în 24 cîte trei stelei 
în trei, cîte două stele ; în- 
tr-unul, o stea ; iar în trei, 
nici o stea. De aici reiese că 
în proporție de 83,14% au fost 
acordate cîte patru sau cinci 
stele.

Un clasament al cavalerilor 
fluierului pe baza rredlei ste
lelor (se întocmește raportînd 
totalul stelelor obținute la nu
mărul tntîlnlrllor conduse ț în 
calcul intră doar cel ce au 
condus minimum cinci 
de) : 1. 
(44:9) ț 2. 
(39:8), "
(29:6) ; 4—5. C. Petrea șl 
Popovici 4,62 (37:8), 6. N. 
triceanu 4,60 (23:5) ; 7. A Ben
tu 4,50 (45:10) ; 8. A. Pîrvu 4,50 
(36:8) ; 9. C. Nițesou 4,44 (40:9);
10. Em. Vlaiculescu 4.40 (22:5) ;
11. C. Bărbulescu 4.37 (35:8) ;
12. O. Comșa 4,33 (26:6) ; 13. 
Gh. timona 4,30 (43:10) : 14. O. 
Anderco 4,28 (30:7) j 15. 
Bîrsan 4,14 (29:7).

V. Dumitrescu 
C. Ghemigean 

3. V. Pădureanu

parti-
4,88
4,87
4,83 
Gh.
Pe-

Gr.

V. ADRIAN

REFLECȚII
FOTBALISTICE
Antrenorul care Intro

duce la timp forțe noi In 
luptă, dovedește pricepere 

rezervelor...
din

șl
scos

cu 
tre- 
ve-

in folosirea 
Interne 1

Adversarul ___
ritm, nu trebuie scos 
din... „sărite" 1

Arbitrul care trece 
vederea unele situații, 
bule trecut și el cu... 
derea !

Cind mitul Invincibilității 
nu-i decît un mit, echipa 
rămîne mat mult In mito
logie decît in... campionat.

nulul, Rodnel, Apusenii, nu 
vorbesc de repetatele drumuri 
Cluj — Cheile Turzii (adevărate 
delicii, nu glumă !). Am avut și 
cîțiva parteneri celebri : acade
micianul Emil Petrovici, profeso
rul universitar Ion Breazu.

— Prin urmare, de aproape 50 
de ani vă rezervați cîte o zi pe 
săptămînă acestor lungi plimbări 
în afara orașului ?

— Nu. Acest lucru se Intîmplă 
numai de 10 ani. Pină în 1961, 
n-am avut un program de 
excursii riguros organizat.

— Iertați-mi curiozitatea, ce v-a 
făcut — totuși — să-1 adoptați ?

— Profesorul de educație fizică 
Andrei Chiuhanu, nefiind străin 
de „obsesia" mea pentru turism, 
mi-a spus într-o zi că, dacă tot 
îmi place, de ce nu încerc să »'ac 
drumeție în cadrul unui program 
săptămînal, elastic organizat ? 
Fără îndoială, asta ar contribui 
la revenirea la normal a indice
lui meu spirometrlc (în momea- 

pe care șl Ie aleg, concursurile 
căpătind astfel aspectul unor an
trenamente de destindere. Șl eu 
am participat la cîteva șt rezul
tatele au fost mulțumitoare ; o 
victorie la 70 yarzi garduri, două 
locuri doi Ia Înălțime, punctaje 
bune la suliță, lungime și greu
tate".

In alte corespondențe, Andrei 
relatează lucruri legate de regi
mul Iul de viață, de Îndeletniciri, 
de specificul locului. Aflăm ast
fel, că. proaspătul absolvent al 
universității clujene a fost pus 
în legătură cu un profesor de la 
Universitatea Santa Barbara care 
îl supraveghează pregătirea pen
tru diploma de stat, că, în ace
lași scop, colaborează cu un grup 
de studențl din Haway, aflat! în 
același stadiu cu studiul limbii 
engleze, că In casa Iul Toomey 
șl-a putut cultiva pasiunea sa : 
chitara — amfitrionul Cind șt el 
sclavul acestui Instrument —; că 
se produce tn public cu unele 
compoziții proprii; frecventează 
Health Food Store, magazin cu 
mîneare sănătoasă, cu alimente și 
băuturi speciale pentru sportivi, 
foarte bogat în vitamine: orele 
de masa sînt 10 (dejunul) și 19 
(cina) — prînzul constltulndu-1 
un sandwich bogat — prelungln- 
du-se astfel ziua de lucru s* ra- 
ellitînd ca ora de culcare a spor
tivilor să fie 22.

...După cum aflăm, una dintre 
preocupările Camerei Comunelor 
— organism compus din oamenii 
cei mal influenii din oraș — este 
să facă din Goleta (suburbie a 
Santel Barbara) centrul deeatlo- 
niștllor din toată lumea.

...Si. descoperindu-1
Andrei ne comunică ______.....
acestuia de a smulge forului In
ternațional aprobarea pentru or
ganizarea anuală a unul campio
nul mondial al decatlonului, aco- 
țînd. astfel, această dificilă pro
bă din Izolarea In care se -sfii.

pe Hill, 
tentativele

Nușa DEMIAN

Vedere aeriană a școlii sportive din Hennef.

NOTE DE DRUM DIN R. F. A GERMANIEI

UN ELDORADO SPORTIV
Ea sfîrșitul vizitei, cind 

doamna Jacobi, soția directo
rului șoolii, mi-a întins cartea 
de impresii, n-am stat nici o 
clipă te cumpănă înainte de a 
așterne următoarele rînduri: 
„Cine vrea să vadă ce este în 
stare să facă fotbalul — une
ori chiar împotriva intereselor 
sale înguste și exclusive — a- 
cela să vină aci și să vadă 
Școala sportivă din Hennef". 
Nu e, la drept vorbind, o 
școală in înțelesul strict ad
ministrativ, ci în înțelesul mult 
rraj larg al locului unde edu
cația — chiar nedeclarată — e 
la ea acasă, în mijlocul natu
rii visată de Rousseau, implo
rată de Pestalozzi șl Idealizată 
de moderni.

Cu două decenii în urmă, 
federația de fotbal a Renaniei 
Mijlocii, a ales o imensă pa
jiște, ca de castel elisabetan, 
pe valea rîului Sieg, la cițiva 
kilometri doar de Bonn, in a- 
propierea regiunii unde se face 
celebra cură a lui Knelpp, și 
în marginea unei păduri care 
se cațără pe dealuri, a con
struit primele instalații ale așe- 
zămîntului socotit șl astăzi un

tul acela 2 200). Atît mi-a trebuit. 
Ani luat-o Încet, dar sigur, spre... 
30 de kilometri. Singur. Totdea
una singur. Prin zonele Împădu
rite. Cu pauze mici. Cu exerciții 
de respirație. Șl o mică gustare.

— Rezultatul ?
— Am ajuns să parcurg această 

distanță cu destulă ușurință. Dar, 
Important este că m-am simțit 
dintr-o dată altfel, mal stăptn pe 
mine. Acum suflu 2 800 1 Deși 
pensionar, am continuat să lu
crez periodic In condiții exce
lente.

— Este limpede : dv., domnule 
Mărcuș, ilustrați convingător, cla
sic am zice, ideea de practicare a 
exercițiului fizic, In scopul nobil
șl exclusiv al consolidării sănă
tății. Vă rugăm să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre felul în 
care vedeți dv. relația exercițiul 
fizic-sănătate ?

— Am să Încep prin * aminti 
cuvintele strălucitului medic iu- 
llu Hațteganu (căruia l-am fost 
colaborator cultural la Societatea 
„Astra" din Cluj). Regretatul sa
vant obișnuia să spună : „22 de 
fnsi fac sport și 22 000 de Inși 
privesc, slnt spectatori. Nu ar fi 
mai firesc, mal logic, să Inver
săm cifrele 7“ De fapt aceste cu
vinte ilustrează plastic pătrunde
rea exercițiului fizic In rindul 
maselor, și nu este lntlmplător 
că autorul lor a fost un doctor, 
un exemplar doctor. Desigur, ni
meni nu mal contestă acum că 
exercițiul fizic practicat cu ra
țiune Înseamnă, in fond, sănătate. 
Profesorul de educație fizică are 
In acest sens rolul decisiv: 
trebuie să-l Învețe pe elev 
practice exercițiul fizic cu 
ganță, dezinvoltură șl convingere. 
Să nu se înțeleagă de aici că aș 
fi Împotriva performanței. Dim
potrivă. eu stnt un mare admi
rator al acesteia. Dar, cum să vă 
spun, nu putem să-1 facem pe 
toți campioni. Putem, Insă, să-i 

" 11 al
Indl- 

cheamă 
atletism, tnot sau dru-

el 
să 

ele-

facem pe toți oamenii adept! 
practicării exercițiului fizic, li 
ferent dacă aceasta se 
gimnastică, 
meție...

redactor
ADRIAN VELICHI 

la ziarul „Năzuința" 
din Zalău
Fqto : Fery DEAK

I
I

SEBASTIAN LUPU, TIMI
ȘOARA. „Da jocul de rugby, 
in cazul cind mingea este tri
misă, din acțiune, cu piciorul, 
între cele două bare, sub bara 
transversală a porții, ce se 
Intîmplă ?“ Nu se intlmplă 
nimic. Dar, unul din jucătorii 
echipei aflate în apărare, tre- 

balo-buie să „culce" imediat 
nul, după care acesta 
repus In joc de la linia

a

I

I
I
I
I
!
I
i

metri. E preferabil, însă, 
rugbyștil să tragă peste 

bară, șl fotbaliștii sub ea. in 
gol. Nu știu cum se face, dar 
de cele mal multe ori se In- 
tîmplă Invers I

GHEORGHE ISTRATE, CO
MUNA MATCA. Dacă ne re
ferim la meciurile dintre pri
mele echipe ale României șl 
Ungariei, la fotbal, nu deți
nem nici o victorie asupra 
fotbaliștilor maghiari. O sin
gură dată, am Întrecut, de 
fapt, naționala Ungariei, dar 
cum partida s-a dfsfășurat 
sub titulatura București — 
Budapesta, ea n-a putut tl 
înscrisă în palmares. Păcat I 
Dar poate că nu-1 departe 
ziua eînd vom repeta rezul
tatul. schlmblnd însă titula
tura I

GHEORGHE VORCEANU, 
ANINA, steagul roșu Brașov 
a participat la trei edilii ale 
„Cupei europene a tîrgurilor". 
La ediția 1965—66 a avut ea 
adversară pe F.spanol. cu care 
a susținut trei meciuri. Bra
șovenii au pierdut cu 3—1 în 

Eldorado sportiv. Totul a fost 
gîndit la început pentru fot
bal și am minți dacă n-am re
cunoaște că de fapt fotbalul a 
rămas rege aici. In clădirea 
administrativă, cu cămin, can
tină, săli de curs (ou instalații 
de traducere «lmultană), se 
țin șl astăzi cursuri, semlnaril, 
schimburi de experiență pen
tru antrenori sau arbitri de 
fotbal. în cartea de onoare am 
găsit și semnăturile cîtorva 
antrenori șî arbitri români. Se 
țin aci șl «antonamente pentru 
echipe de fotbal tn pregătire 
centralizată. In epoca vizitei 
mele, peluzele și sălile școlii 
erau traversate sau parcurse 
de gureșele participante la pri
mul curs din R.F.G. de... an- 
trenoare de fotbal I

In chiar mijlocul naturii, 
departe de orice zgomot ur
ban, ferite de pericolul polu
ării, Instalațiile de la Hennef 
sînt o mică minune. Stadioane, 
terenuri gazonate, piscine, 
trambuline se înlănțuie pe 
măsură ce școala s-a dezvol
tat. Deosebită Impresia faoe 
imensa hală (40x60 m) pardosi
tă cu gazon artificial șl dotată 
cu uriași pereți de sticlă in- 
oasabilă înspre oare am fost 
Invitat ou maliție să șutez un 
balon cu toată forța I Aoi se 
poate juca fotbal sub acoperiș, 
în toată voia, eu intenții tac» 
tlee sau pedagogice.

Cu o asemenea dotare era 
Cireșe ea Școala de la Hennef

CE SPORT PREFERAȚI?

micro-anchetă
Educatoarea : Fotbalul, fiindcă, uneori, mingea este pusă 

la... coif I
Carieristul t TriplusaltuL Sari dlntr-o dată dt alfi sări

tori de trei ori I
Preșcolarul t Boxul. Ca șl mine, arbitrii știu să numere 

pînă la 10 I
Gură spartă i Alergările tn care se duca.» ștafeta I 
Colecționarul de anlichităfi : Hocheiul pe gheată, sportul 

cu... patină I
Chimistul: Rugbyul, că se bazează pe™ transformări I 
Gurmandul : Firește, tenisul de... masă I
Retrasul: Popicele. Acolo mai vezi și™ Izolate I 
Adeptul lui Bachus : Dirt-track-ul, singurul sport la care 

se permite folosirea... alcoolului I
umoristul : Numai cursele .auto pe pistă de™ tare I

Radu POP

La Facultatea de educație fizică din București

TRADIȚIA A FOST CONFIRMATĂ!
în urmă cu clteva zile, am 

asistat în Aula de la „Drept" la 
un interesant program susținut 
de studenții Facultății d« Edu
cație Fizică, din cadrul Institu
tului Pedagogic București, cu 
ocazia „zilei facultății".

Devenită tradițională, această 
festivitate a viitorilor profesori 
de educație fizică a constituit, 
ca In flecare an, o adevărată de
monstrație a pregătirii multila
terale de care dispun dascălii 
sportivi de mîlne. RInd pe rînd. 
studenții au etalat adevărate vir- 
tuțl Interpretative, la ansamblul 
coral (dirijat de cunoscutul an
trenor de gimnastică lector Petre 
Dungaclu). la dansuri populare, 
recitări, muzică ușoară șl popu
lară. Cele mal atractiva puncte

deplasare, au cîștlgat cel 
al doilea meci cu 4—2 
atunci, nu era folosită 
mula de departajare prin 
blarea golurilor Înscrise 
deplasare, în situații de egali
tate la puncte și la golaveraj, 
după două meciuri), dar, in 
mod neașteptat, tn cea de a 
treia partidă, decisivă, jucată 
la Brașov, au pierdut cu 1—0. 
Dl Stefano n-a jucat In acest 
meci, la Espanol.

NELU GROZAVU, OCNA 
MUREȘ. 1) Atleta Cornelia 
Popescu este bucureșteană. 
Vîrsta el ? Splendidă I 21 de 
ani !) 2) „Eu susțin că dacă 
un portar, la fotbal, degajea
ză din careul de 16 metri, 
pină în poarta adversă, șl 
mingea intră în poarta respec
tivă, atinsă sau nu de portar, 
este gol. Colegii mă contra
zic". Nu trebuie să vă supă- 
rați. Farmecul fotbalului con
stă șl în contrazicerile dintre 
iubitorii lui ! Golul este per
fect valabil, dacă degajarea 
portarului s-a produs !n urma 
unei faze de joc, la care el a 
prins mingea. Dacă, însă, e 
vorba de o repunere s mingii 
în joc, după un șut de poartă, 
șl mingea degajată direct deși mingea degajată direct

portar se oprește în plasa ad
versă, consecința este o ba
nală lovitură de la poarta în 
care a Intrat balonul...

■ă nu rămtnă mult timp doar 
a fotbalului, ci să fie solicitată 
tot mai mult de diverse spor
turi. Primele candidate, fără 
publicitate, au fost firește 1 
turlle olimpice ale R.F.G. 
care au găsit aci posibilități 
ideale de antrenament Și-au 
lăsat semnăturile aci sorlmeri 
din Franța și luptători din 
Turela, fotbaliști din Ungaria 
șl boxeri din R.D.G., poloiști 
din Australia șl jucător] da 
hochei pe Iarbă din Indonezia.

Administrația Școlii sportive 
de la Hennef, mereu preocu
pată de valorificarea instala
țiilor excelente de aci, în tot 
timpul anului, fără așa-zisa 
sezoane moarte, a inițiat o ac
țiune de un mare interes so
cial șl uman, Infllnțtnd cursuri 
de recuperare fizică pentru in
valizii tineri. Am văzut oameni 
lipsiți da membre înotind In 
bazinul rezervat lor sau ju- 
cîndu-se eu mingea, sub su
pravegherea Instructorilor, în
tr-o sală de gimnastică spe
cială. Am rămas cu convinge
rea eă prin exerciții, mișcare, 
jocuri, se redă acestor handica
pați fizic nu numai o parte din 
capacitatea motrice, dar și o 
bună doză de bucurie de a 
trăi. Iată toate motivele pen
tru care am semnat cu plă
cere in eartea de impresii a 
acestei admirabile școli spor
tive.

Victor BANCIULESCU

• k
ale «eril le-au constituit, Insă, 
fârâ discuție, ansamblurile de 
gimnastici sportiva șl modernă 
care au prezentat exerciții ori
ginale. perfect sincronizate șl 
deosebit de spectaculoase. Mo
mentele vesele, optimismul și 
entuziasmul caracteristice tinere
ții au culminat cu impresionantul 
„Gaudeamus lgltur", intonat de 
Întreaga sală, „artiști" șl spec
tatori, profesori șl studențl I

Iată, deci, că Facultatea de 
Educație Fizică, care a Împlinit, 
nu de mult 10 ani de la înfiin
țare, confirmă seriozitatea șl 
pasiunea cu care se pregătesc 
viitorii profesori de educație fi
zică I

<M. S., CONSTANȚA, ilată- 
mă tn lața unei coli de 
hlrtle șl scriind pentru prima 
oară unul ziar. Mă numesc 
M. s. șl slnt elevă tn clasa a 
X-a. Am o colegă oare iu
bește fotbalul, la nebunie, se 
numește E.A., dar noi o stri
găm „Dumltrache", deoarece 
e blondă ca și F. D. șl iu
bește, poate chiar mal mult 
decît el, fotbalul. Ea ne-a in
suflat întregii clase dragostea 
pentru acest sport, și abia 
așteptăm să se înființeze și ia 
Constanța o echipă feminină 
de fotbal. De ce, oare, mai 
există rezerve tn această di
recție? Dar, deocamdată, vreau 
să vă rog ceva (șl nici măcar 
pentru mine): un autograf, 
de la Dumltrache, pe care, la 
rindul meu, să-1 ofer colegii 
mele, care este și o elev* 
foarte bună (de curînd * 
luat doi „10“)“. ca linie de 
conduită, mă derobez de la 
asemenea comisioane, care 
m-ar pune mereu pe drumuri 
ținînd seama de numărul mare 
al celor care vor autografe de 
la Dumltrache. Dar, voi face 
o excepție. în cazul colegii
„ur'n<te-t, în același timp, 

să devină cu adevărat un Du
mltrache... feminin, căreia I 
se vor cere autografe I Poale 
ca îi va cere chiar... Dumltrache I
,®TAN CODREANU. BICAZ. 

„Vă rog să publicați ceva lin 
aceste strofe sau epigrame" 
Dacă dv. nu știți ce sînt, noi 
cu atît mal puțin i

Ilustrații : N. CLAUDIU
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& In fata ziariștilor
Situația In grupa I a CE.

Avînd fiecare cite două 
meciuri disputate (Româ
nia : 3—0 cu Finlanda la 
București, in 11. X. 1970 
și 0—0 cu Țara Galilor la 
Cardiff, tn 11. XI. 1070 ; 
Cehoslovacia : 1—1 cu Fin
landa la Praga, în 7. X. 1970 
și 3—1 cu Țara Galilor la 
Swansea, în 21. IV. 1971), 
reprezentativele de fotbal 
ale României șl Cehoslova
ciei se află astăzi in fața 
unt; partlde-cheie. de re
zultatul căreia depinde — 
tn bună măsură — însăși 
calificarea din grupa I a 
campionatului european, 
înaintea „manșei" <le la 
Bratislava, clasamentul 
grupei arat# astfel :
1. România 2 110 3-03
2. Cehoslovacia 2 110 4-23
3. Țara Galilor 2 0 111-31
4. Finlanda 2 0 111-41

<

Angelo NICULESCU și Ladislav NOVAK
ANGELO NICULESCU,

Naționala Cehoslovaciei ră
mîne, cu tot insuccesul din 
Mexic, una dintre cele mai 
valoroasa din Europa. Chiar 
la acest ultim C.M., ea a ju
cat bine, realizînd un joc cu 
totul remarcabil In partida 
cu Anglia. La ora actuală, 
aveți mulți jucători de 
internațională, 
fotbalistul nr. 
mec, urmat de 
ți Viktor.

— Performanța cehoslova
cilor repurtată la Swansea

După
1 este 
Dobias,

clasă 
mine, 
Ada- 
Kuna

(n.n. împotriva țării Galilor) 
a influențat cumva pregăti
rile echipei române, pentru 
meciul de la Bratislava ?

— Categoric, nu. Avem jo
cul nostru cu trăsăturile lui. 
Desigur, apreciem acel re
zultat, care confirmă că e- 
chipa Cehoslovaciei e o forță 
și că meciul de aici va fi 
foarte dificil.

LADISLAV NOVAK

Acum, după Guadalajara, 
pot afirma că echipa 
niei se află printre 
țiile prestigioase ale 
nentului. Nu este de

Româ- 
forma- 
conti- 

loc în-

tîmplător că Dumitrache a 
fost convocat în echipa lumii.

— Credeți că echipa Ceho
slovaciei, finalistă la C.M. din 
Chile (cu Novak — antreno
rul naționalei de azi, Maso- 
pust, Schroiff) a fost mai va
loroasă decit garnitura ac
tuală, care a surclasat Unga
ria in meciul de la Marsilia ?

— în Chile, am avut ț o de
fensivă de aur, în timp ce 
recent, la Marsilia, echipa 
cehoslovacă a practicat un 
strălucit joc ofensiv. Altfel, 
valoarea, personalitatea, cla
sa jucătorilor de atunci și de 
acum mi se par aproximativ 
egale'.

Șandor Holzreiter 

Impinge" 126 kg 
— record mondial

CONSIDERENTE
Retrospectiva întîlnirilor 

România — Cehoslovacia 
oferă un bilanț favorabil 
adversarilor de azi, pe te
renurile lor, echipa noastră 
realizînd un singur meci 
nul (2—2 — Praga, 1951). 
In acest ansamblu de date 
omogen și semnificativ s-a 
produs nu de mult un e- 
veniment în stare să suge
reze totuși începutul unui 
moment de echilibru în
tre capacitatea fotbalisti
că a celor două reprezenta
tive, dacă nu chiar începu
tul unei perioade de supe
rioritate a jucătorilor ro
mâni. E vorba despre vic
toria repurtată asupra ce
hoslovacilor la Guadala
jara (6.VI.1970), tn cadrul 
grupei a treia a trecutului 
campionat mondial. A- 
tunci, pe teren neutru, ex- 
primindu-se masiv prin 
mijloace ofensive, acțio- 
nînd lucid cu întregul ei 
capital moral și tehnico- 
tactic, echipa României a 
realizat o repriză de fot
bal excelent, ieșind învin
gătoare Intr-un moment de 
enorm intere» pentru am
bii parteneri de întrecere. 
A fost partida care a 
subliniat dimensiunea rea
lă a personalității celor 
mai buni fotbaliști de la
noi, precum și capacitatea 
colectivă a echipei, atunci 
cînd e convinsă să atace. 
A fost momentul cînd t-a 
observat o ușoară mișcare 
de recul a fotbalului ceho
slovac, moment de rupere 
a vechiului raport nefavo
rabil nouă, de instaurare 
probabilă a unei ordini 

inversate, De etunici, da-

teZe problemei n-au sufe
rit nici o restructurare o- 
biectivă. Echipa română a 
mai cîștigat în coeziune, 
rămînînd o formație plină 
de vitalitate, de multiple 
resurse. Adversarii noștri 
au trecut printr-o perioadă 
de puternice frămîntări, 
obținînd rezultate contras
tante, avînd drept puncte 
extreme meciul nul cu Fin
landa de la Praga și succe
sul realizat în Țara Gali
lor. Se pare că potențialul 
echipei cehoslovace se în
dreaptă în prezent spre li
mitele lui optime, dar e- 
chipa noastră poate avea 
și ea o capacitate supli
mentară față de trecut. A- 
tenuarea și dispariția de
calajului face ca în pre
zent un meci România — 
Cehoslovacia să însemne 
confruntarea dintre două 
echipe la fel de puternice. 
Astăzi, rămîne de partea 
adversarilor noștri numai 
avantajul terenului și gla
sul tradiției. Ne place să 
credem că cei doi factori 
(importanți, dar nu de 
prim rang) nu vor avea 
un rol fundamental. Pen
tru o formație încercată, 
ca a noastră, care repre
zintă tot ceea ce avem mai 
bun in prezent, handicapul 
terenului străin și ideea 
unei tradiții nefavorabile 
nu pot fi catalizatori deci
sivi. Valoarea intrinsecă, 
conjugată cu o stare de 
elan, cu un spirit de luptă, 
amplificat din el însuși, 
pot contracara de minune 
?i pot conduce spre un fi
nal reconfortant.

Băieți, «veți cuvlntul /

Azi, la Tg. Mureș, uvertura partidei de la Bratislava

și Cehoslovaciei promit un meci disputat
TG. MUREȘ, 15 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Duminică, (n. r. azi), ora 
12,30, arbitrul albanez Shasi- 
var Gruda va da semnalul 
de începere a partidei din
tre echipele de tineret ale 
României și Cehoslovaciei, 
programată în cadrul cam
pionatului european al „spe
ranțelor".

Sîmbătă, echipele au efec
tuat ultimele antrenamente : 
lotul român la 11,30, iar cel 
cehoslovac la ora 12,30. Pen
tru oaspeții, care au sosit în 
localitate vineri seara, an
trenamentul a constituit pri
mul contact cu terenul de 
joc. Ei au dovedit calități fi
zice remarcabile, sînt bine 
clădiți și prezintă un lot pu
ternic : cu excepția portaru
lui de rezervă Szabo, restul 
jucătorilor fac parte din for
mații de primă divizie. Dar, 
iată echipa probabilă și clu
burile de unde provin com- 
ponenții ei: Cervena (Ta-

tra Presov) — Varabin (Spar
tak Tîrnava), Luja (Slavia 
Praga), Tomanek (Z.V.L. Zi- 
lina), Koubek (S.U. Teplice), 
Saudel (Spartak Tîrnava), 
Stafura (V.S.S. Kosice), Mehi- 
chav (S.U. Teplice), Nehody 
(T.J. Gottwaldow), Danko 
(V.S.S. Kosice), Gaidusek 
(Dukla Praga).

Antrenorii Ola și Cosmoc 
vor trimite în teren următo
rul „11“ : Iordache — Crista- 
che, Olteanu, Stoicescu, Haj- 
nal, Beldeanu, Simionaș, 
Incze IV, Moldovan, Doru 
Popescu, Năstase.

Constantin ALEXE

MUNCHEN, 15 (Agerpres). — 
în vederea Jocurilor Olimpice 
de vară de la Miinchen (spre 
deosebire de olimpiadele de la 
Tokio și Ciudad de Mexico) nu 
au fost programate tradiționa
lele „săptămîni preolimpice’’, 
dar Comitetul de organizare a 
celei de-a 20-a Olimpiade a a- 
probat organizarea mal multor 
întreceri care să faciliteze aco
modarea și verificarea sportivi
lor din diferite țări ale lumii 
ce vor lua parte la J.O.

Aceste întreceri „test" se 
vor disputa în 1971 și 1972 chiar 
pe bazele pregătite pentru a 
găzdui Jocurile Olimpice. Ast
fel. Intre 21 șl 23 mai anul a- 
cesta, la Miinchen va avea loc 
un turneu de hochei pe iarbă 
cu participarea a șase țări. Tot 
la Miinchen, la 23 mai, se va 
discuta o cursă ciclistă In pro
ba de 100 km contracronometru 
Pe echipe. Cicliștii Iși vor pu
tea verifica formă sportivă și 
pentru proba de fond, partici- 
pind la întrecerile pe circuitul 
de la Gruenwaid, programate 
în zilele de 8 august și 12 sep
tembrie 1971. în luna august 
se va desfășura la Miinchen o 
competiție de scrimă, iar la 
Feldmockink (4 și 5 septembrie)

este programat un concurs de 
caiac-canoe.

Marele stadion olimpic din 
capitala bavareză, teatrul prin
cipalelor dispute olimpice din 
anul 1972, va fi inaugurat In 
luna mal a anului viitor cu 
meciul de fotbal dintre selec
ționatele U.R.S.S. șl R.F. a Ger
maniei. Această Intilnire va 
permite să se verifice întregul 
complex sportiv, precum și 
timpul de evacuare a tribune
lor de către spectatori. Pe sta
dionul olimpic. In luna Iulie 
X972, va avea loc, de asemenea 
un mare concurs atletic.

Surpriză la Teheran:
TEHERAN, 15. — Sferturile 

de finală ale probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional „open“ de tenis de 
la Teheran a oferit numeroșilor 
spectatori partide echilibrate. 
Performerul zilei a fost jucăto
rul american Marty Riessen, 
care l-a eliminat surprinzător 
pe celebrul campion australian 
Rod Laver 9 6—4, 6—4.

In cea mal disputată partidă,

ECHIPA U.R.S.S. PENTRU C.M. FEMININ DE BASCHET
La campionatul mondial femi

nin de baschet, care începe 
astăzi In Brazilia, reprezen
tativa U.R.S.S. Va alinia o 
formație a cărei medie de Înăl
țime este impresionantă. Iată 
lotul celor 12 baschetbaliste so
vietice : Ullana Semlonova (2,10 ■ 
m), Nelly Bllmayer (1,94 m). Ta

tlana Kuliaghlna (1,92), Natalia 
Nazembo (1,86 m), Ralsa Kurtia- 
kova (1,86 m), Larisa Vlntelalde 
(1,85 ‘ ■ ------------
(1,85
(1,73 m), Lidia Guseva (1,72 m), 
Nadejda Zaharova (1,68 m), Vik
toria Dlmltrleva (1,68 m), șl An
gela Ianukunalte (1,68 m).

rn), Zenlada Cernikova 
m), Tatiana Lemekova

Azi, la Tg. Jiu
UNIVERSITATEA CRAIOVA

PROGRESUL
Astăzi, la Tg. Jiu, intr-un 

meci amical, Universitatea 
Craiova va Intllnl echipa 
bucureșteană Progresul, in 
timp, ce la Craiova se va 
disputa medul dintre for
mațiile de tineret ale clu
burilor Universitatea 
localitate și F.C Argeș.

IN ATENȚIA F.R, FOTBAL

maeștri șt evoluția lor va arăta 
întreaga frumusețe a jocului cu 
balonul rotund, o demonstrație 
la cel mai înalt nivel.

Există — se știe — o clauză a 
asigurării vedetelor care parti
cipă la acest meci. Prin aceas
ta nu se urmărește decit... liniș
tirea cluburilor ce împrumută 
jucători echipei mondiala. Din 
experiența mea, In nici unul 
din meciurile similare din trecut 
nu s-a intimplat vreun accident.

Sint mulțumit că dl. Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., a 
aprobat disputarea acestui meci. 
Este o prețioasă satisfacție, pen
tru mine personal șl pentru 
echipa mea. Această ultimă apa
riție pe teren a portarului laștn 
va fi cu adevărat sărbătorească".

41 DE ÎNSCRIERI

eu prilejul unui concurs 
de haltere desfășurat la 
Budapesta, sportivul ma
ghiar Sandor Holzreiter a 
stabilit un nou record 
mondial la categoria cocoș 
(stilul glmpins") cu per
formanța de 126 kg. Ve
chiul record era de 115,500 
kg și aparținea iranianu
lui Mohamed Nassiri.

Este de remarcat că re
cordul mondial la totalul 
celor trei stiluri, tn a- 
ceasti categorie, aparține 
de asemenea unui haltero
fil maghiar — Imre FDldv 
372,5 kg. Performanța »a 
a fost stabilită In Cursul 
anului trecut.

LAVER. ELIMINAT!
australianul John Newcombe l-a 
întrecut cu 7—6, 7—6 pe compa
triotul său Tony Roche. Tenis- 
manul american de culoare 
Arthur Ashe l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe australianul Roy Emer
son, iar tlnărul australian John 
Alexander a dispus cu 4—6; 
6—4, 6—4 de spaniolul Andrea 
Glmeno.

în proba de dublu masculin; 
perechea australiană Roche— 
Newcombe a cîștigat cu 6—3, 
6—7, 6—3 meciul susținut cu 
cuplul El Ehafei (R.A.U.) — 
Faîrlie (Noua Zeelandă).

TELEX
Competiția triunghiulară de sa
bie, dotată cu gTrofeul Gustavo 
Marzl", s-a Încheiat la Trieste cu 
victoria echipei U.R.S.S. (Rakita, 
Nazllmov, Sldlak șl Vinokurov). 
Scrimeril sovietici au Învins cu 
12—4 formația Poloniei și au dis
pus cu 9—4 de selecționata Ita
liei. Intr-un alt med, Italia a In-: 
trecut cu 10—6 Polonia.

Cu prilejul unul concurs atletlo 
disputat la Havana, sportivii cu
banezi au stabilit trei noi recor
duri naționale. Cel mal valoros 
dintre ele a fost realizat de 
Pedro Perez, învingător în proba 
de triplusalt cu performanță de 
16,86 m (v.r. 16,38 m). Celelalte 
două recorduri au fost obținute 
de Carmen Romero — 65,35 m la 
disc femei șl Lucas Lara — 45:20,5 
la 10 km marș.

La Leverkusen, cunoscuta atletă 
vest-germană Liesel Westermann 
a terminat învingătoare In proba 
de aruncarea discului eu rezul
tatul de 58,81 m.

In numărul de Ieri *1 daru
lui nostru, referindu-ne la ho- 
tărîrile luate In ultima ședin
ță a Comisie! centrale de com
petiții și disciplină, precum și 
la condițiile In care s-a des
fășurat meciul dintre Chimia 
Rîmnlcu Vîicea șl F.C. Cara
cal, am arătat că o serie de 
factori au concurat la crearea 
unei atmosfere de tensiune in 
jurul partidei, deschlzind tn a- 
celașl timp drumul unor In
terpretări în nici un caz favo
rabile normalei sale desfășu
rări.

A greșit, In primul rînd, 
observatorul federal Ion Plș- 
carac, intreeîndu-se In efuzi
uni față de unele cunoștințe 
ale sale din rîndurile echipei 
organizatoare. La aceasta se 
adaugă șl referirea făcută de 
observatorul federal ia numele 
și prezența in tribună a tov.

Ion Alexandrescu, secretarul 
general al FJl.F., în fdeea de 
a-i avertiza pe oaspeți că ar 
pute» i-o pățească la cel mai 
mio aci de Indisciplină.

A greșit — repetăm ceea ce 
am afirmat și în articolul de 
ieri — și tov. Ion Alexandres
cu, care, dată fiind apartenen
ța sa de aceste locuri, ar fi 
trebuit să reflecteze că simpla 
sa prezență In tribune, fie șl 
ca spectator, la acest meci 
decisiv pentru ocuparea pri
mului Ioc In seria a IV-a a 
divizie) C putea constitui o 
sursă de discuții, de Influen
țare Indirectă a tuturor fac
torilor angrenați în desfășu
rarea unui meci de fotbal : 
Jucători, antrenori, arbitri, de
legați de grupări, spectatori. 
Să nu uităm, tn acest sens, 
că victoria a fost decisă prin- 
tr-o lovitură de la 11 metri,

acordată gazdelor de arbitrul 
siblan Tudor Andrei, cu 12 
minute inainte de fluierul fi
nal. Nu avem elemente cu care 
să combatem legitimitatea pe- 
nalty-ului. Dar, prin el însuși, 
penalty-ul reprezintă aproape 
întotdeauna un subiect de dis
cuție. Mai cu seamă 
condiții.

Există, deci, toate 
ca Biroul federal să 
ma de împrejurările
jucătorii de la F. G. Caracal 
au comis actele nesportive pe
depsite de către Comisia de 
disciplină. Aceste circumstan
țe nu pot duce, bineînțeles, la 
absolvirea lor, dar reclamă, 
în orice caz, reanalizarea fap
telor, în lumina celor expuse 
mal sus.

In aceste

motivele 
tină sea- 

în care

Jack BERARIU

Lev lașin, în 1969, cu una din numeroasele cupe cucerite de-a 
lungul prestigioasei sale cariere. Aceasta marchează împlini

rea vîrstei de 40 de ani.

„MECIUL JUBILIAR IAȘIN"
Socotit drept unul din marile 

evenimente ale fotbalului ’71, 
„meciul Jubiliar Iașln“ va opune, 
la 27 mal, echipei Dinamo Mos
cova o selecționată a lumii. 
După cum se știe, din lotul lnvl- 
taților, printre alte stele ale soc- 
cerulul mondial, face parte șl 
Jucătorul român Florea Duml- 
trache.

Prin intermediul coresponden
tului nostru permanent la Mosco
va — ziaristul sovietic Iuri Da- 
rahvețldze — am aflat ctteva 
păreri ale sărbătoritului, recent 
Instalat In funcția de director 
tehnic al echipei Dinamo Mosco
va. Iată ce spune LEV IAȘIN :

„Consider această tntîlnire ca 
o sărbătoare a iubitorilor de 
fotbal din toată lumea, nu nu-

mai a unui singur jucător, ori
care ar fi serviciile pe care le-a 
adus el acestui sport.

Cunoașteți in linii mari lotul 
oaspeților. Tin să arăt că sînt 
nu numai mari fotbaliști, ci șl 
— cu toții ' '
Am jucat 
campionate, 
rite selecționate europene 
mondiale. Fiindcă In echipa lu
mii eu purtam brasada de că
pitan, voi fi fericit ca tn aceas
tă partidă si o încredințez lui 
Mazurkiewlcz, cel mai virstnlc 
dintre invitații mei.

Doresc ca meciul 
retragerii mele din 
competițlonală să fie

— bunii mei ■prieteni, 
tmpreuni la diferite 

precum in dlfe- 
sau

consacrat 
activitatea 

___r...,________ o apoteo
ză, un spectacol de fotbal pur. 
Pe teren vor evolua adevărați

PENTRU C.M. '74
La Federația Internațio

nal# de fotbal au fost pri
mite Înscrierile de partici
pare a Încă 14 ecblpe pen
tru campionatul mondial 
din 1974. Numărul total 
al înscrierilor este pin# in 
prezent de 41. Termenul 
expiră la 1 iulie a.o.

In concursul de natațle de la 
Groemitz (R.F.G.), noua speran
ță a natațlel australiene, Shane 
Gould, a terminat învingătoare 
In două probe e 100 m liber — 
1:00,1 și 400 m liber — 4:24,2. 
Brad Rogers a fost cronometrat 
pe 100 m liber cu 63,6, Iar Paul 
Jarvle pe 100 m eu 1:11,0. Proba 
de 100 m spate a revenit Iul Brad 
Cooper, eu timpul da 1:01,2.

După 15 etape, In Turul delist al 
Spaniei continuă să conducă ru
tierul belgian Ferdinand Bracke, 
urmat de olandezul Scheepers — 

David — 
1:49, Lașa

ARGENTINA
PREGĂTEȘTE C.M. '78

De pe acum In Argentina se 
manifestă o vie preocupare pen
tru organizarea campionatului 

mondial de fotbal care urmează 
să se desfășoare In această 
peste 7 ani. In cadrul unei 
ferlnte de presă, tlnută la 
enos Aires, s-a anunțat că

la 11 sec., belgianul 
1:35. spaniolii Ocana — 
—2:09 șl Galera — 2:20.

W
Turneul de tenis de la 
continuat cu partidele semifinale. 
La masculin, chilianul Jalme 
Flllol l-a eliminat cu 8—8, 6—3 
pe W. Pattison (Rhodesia), Iar 
englezul Gerard Battrlck a dis
pus eu 6—3, 8—9, 8—6 de chilia
nul Patricio Cornejo. în turneul 
feminin, Margaret Court a tn- 
vlns-o cu 8—1, 6—1 pe Gail Chan- 
freau.

Londra a

tar# 
eon- 
Bu- 

_____ _ _ ____ _____ pînă 
în prezent, In afara capitalei, 
orașele Cordoba. Salta, Mendoza 
șl Mar del Plata, s-au oferit să 
organizeze meciurile turneului 
final.

La Lisabona se desfășoară cam
pionatul european de hochei pe 
rotile. Dup# 7 zile de Întreceri, 
In clasament pe primul loc se 
află echipa Spaniei cu 12 puncte, 
urmată de formațiile Portugaliei 
— 10 p. R.F. a Germaniei, Olan
dei — 8 p, Belgiei, Italiei — 6 p. 
Franței — 4 p, Elveției — I P, 
Angliei - I p.

UNDE MERGEM ?
ATLETISM : Stadionul Re

publicii, de la ora 15: Con
cursul republican de primă
vară al seniorilor; Palatul Te
lefoanelor, ora 8.15 : start In 
circuitul de marș P.T.T.

BASCHET. Teren Progresul, 
de la ora 9 : Universitatea — 
Politehnica Brașov (f), Pro
gresul — Universitatea Iași 
(f). Progresul — A.S.A. Bacău 
(m), meciuri tn cadrul divi
ziei B.CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, de la orele 10 șl 15: „Cupa 
Dinamo" la probele de viteză.

CANOTAJ : Lacul Heră
strău, de la ora 7,30: „Cupa 
Primăverii".

CICLISM ; ora 9.30 — km 7: 
Șoseaua Ploiești (varianta 
Buftea) „Cupa orașelor" (man
șa a doua).

FOTBAL : Stadionul Metalul 
— ora 11,00: Metalul Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț 
(div. B) ; ora 13,00 : Metalul 
București — Azotul Slobozia 
(juniori). Teren Voința — ora 
9,30 : Voința București — 
Steaua București (Juniori) ; 
ora 11,00 : Voința București — 
Rulmentul Bîrlad (div. C). 
Teren Laromet — ora 11,00: 
Laromet București — Electrica 
Constanța (dlv. C); ora 13,00: 
Laromet București — Carai- 
rrianui Bușteni (juniori). Teren 
FI. roșie — ora 11,00: FI. ro
șie București — Prahova Plo
iești (dlv. C). Teren Con- 
struclorul — ora 12,00 : Unirea 
București — I.M.U. Medgidia 
(div. C). Teren T.M.B. — ora 
11.00 : T.M.B. București — 
Chimia Tr. Măgurele (dlv. C); 
ora 13.00: T.M.B. București — 
Olimpia Giurgiu (juniori). Te
ren Gloria — ora 11,00: Ma
șini Unelte Buc. — Petrolul 
Videle (divizia C); ora 13.00: 
Mașini Unelte Buc. — Petrolul 
Videle (Juniori). Teren Elec
tronica — ora 13.00 : Electro
nica Buc. — Marina Mangalia 
(juniori). Teren Sirena — ora 
9,30 : Sirena București — 
Steaua „23 August" București 
(juniori). Stadion Dinamo — 
ora 11,30: Dlnamo București — 
Unirea Buc. (Juniori). Teren 
23 August IV — ora 12 : Șc. 
sp. Energia Buc. — Poiana 
Cîmpina (Juniori).

HANDBAL : Stadionul Tine
retului — ora 10.00 : Unlv.
Buc. — Poli. Galați (A, m) ; 
Teren Voința — ora 18.00 : 
Voința Buc. — Dinamo Bra
șov (A. m).

POPICE — Arena Voința : 
Voința Șucureștl — Rapid 
București; 'Arena Gloria: Glo
ria București — C.F.R. Timi
șoara. Reuniunile Încep la 
ora 3.

RUGBY : Teren Construc
torul, de la ora 9,30 : Con
structorul — Rulmentul Blr- 
lad; teren Ghencea, de la 
ora 10,30 Steaua — Grivlța 
Roșie.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
ora s : Finala Camp, .repu
blican indiv. de floretă (m).

„RALIUL PRIMĂVERII" SE ANUNȚĂ 
O COMPETIȚIE DE SUCCES (Urmare din pag. 1)

„Raliul primăverii” a ajuns 
la a IV-a ediție. Competiția 
inițiată și organizată de Școa
la de șoferi amatori București 
— care a ținut să-și aducă o 
contribuție și la perfecționa
rea In conducere a elevilor 
săi — a Început cu timiditate 
acum trei ani pentru a de
veni treptat o manifestare de 
amploare a sportului nostru 
automobilistic. O dovedește fap
tul că la sfîrșitul săptămînii 
viitoare 70 de echipaje (deci, 
140 de automobiliști), vor fi 
prezențl la startul ediției a 
ÎV-a. Șl cifra participanților 
s-a oprit aici fiindcă s-a atins 
plafonul stabilit de organiza
tori. Altfel, poate ar fi putut 
ajunge și mai sus. Oricum, 
„Raliul primăverii" este astăzi 
de departe cea mai populară în
trecere organizată In ultimii 
ani pentru automobilist! și,

JUCĂTORII DE LA DIJON, OASPEȚII BUCUREȘTIULUI
Astăzi ei vor juca cu

Sîmbătă după-amiază a so
sit in Capitală, cunoscuta for
mație de rugby din Dijon. La 
invitația rugbyștilor de la Gri- 
vița Roșie, sportivii francezi vor 
susține un turneu de trei jocuri, 
toate programate în București.

Astfel XV-le Dljonulul va 
evolua duminică, In primul 
meci, In compania echipei 
Sportul studențesc, fruntașă a 
campionatului diviziei B. Me
ciul va avea loc pe stadionul 
Politehnica, lncepind de la ora 
16,30 și va fi arbitrat de Ște
fan Cristea.

România participă 
la lucrările 

Congresului
Luni vor Începe I» Bruxelles, 

lucrările Congresului Federației 
Internaționale de Rugby Amator 
(F.I.R.A.). La lucrări România va 
fi reprezentată da către tov. Ion 
Izvoranu, secretar general al F.R. 
Rugby, care in acest scop a pă
răsit ieri dimineața Capitala, in- 
dreptlndu-se pe calea aerului 
»prs Bruxelles, 

încă Înainte de desfășurarea ei, 
organizatorii merită să fie fe
licitați pentru felul cum au ac
ționat, reușind să aducă în aju
torul lor o serie de întreprin
deri și instituții mal mult sau 
mai puțin legate de automobil. 
Datorită acestui fapt, valoarea 
premiilor care vor răsplăti pe 
concurenți se ridică anul acesta 
la 40 000 lei, ceea ce (merită 
să fie subliniat) nu se realizea
ză nici la cele mai mari între
ceri naționale. Or, In acest 
sport în care se vine la între
cere cu materialele proprii) foar
te costisitoare) și se suportă toa
te cheltuielile (carburanți, lu- 
breflanți etc.) pe care le implică 
kilometrii de recunoaștere și 
cursă, perspectiva unor recom
pense corespunzătoare cîntăreș- 
te mult în balanța hotărîril de 
a concura.

Școala de (oferi amatori

Sportul studențesc
Cel de-al doilea joc al rug

byștilor de la Dijon a fost fi
xat pentru miercuri, pe sta
dionul din Parcul copilului (ora
16.30) , De data aceasta oaspeții 
vor avea drept adversară, o se
lecționată divizionară din rîn- 
dul căreia nu vor lipsi cei mai 
In formă jucători de la prin
cipalele formații de divizie A, 
Grivlța Roșie, Steaua șl Dlna
mo.

în fine, rugbyștil de la Dijon 
vor juca sîmbătă cu Grivlța Ro
șie, tot la Parcul copilului (ora
16.30) .

Acesta este primul turneu 
întreprins la noi de către XV-le 
Dijonului. Este o formație care 
se bucură de frumoase apre
cieri in Franța datorită perfor
manțelor obținute In ultima vre
me. Vom nota, de pildă, că 
Dijon a reușit să se califice în 
turneul final al campionatului 
francez de rugby. Mai recent, 
ea a cîștigat „Cupa speranțe
lor", una din competițiile de 
anvergură organizate In Franța.

Conform protocolului stabilit, 
în luna septembrie Grivlța Ro
șie urmează să întoarcă vizita 
pe care o efectuează acum echi
pa din Dijon, 

București a apăsat însă, pe pe
dala potrivită și astfel a pus 
premisele unei competiții de 
succes care poate servi drept 
exemplu.

Ca formulă, „Raliul primă
verii" a menținut-o pe cea de 
anul trecut, întrecerea dispu- 
tîndu-se pe distanța București— 
Craiova și retur în două etape, 
separate de o noapte de odih
nă. Amatorii acestui sport vor 
putea să-i urmărească pe con- 
curențl (anul acesta participă 
și piloții cu licență, la catego
ria avansaților) în probele de 
indemînare care se vor disputa 
sîmbătă 22 mal după-amiază Ia 
Craiova și duminică 23 mal, Ia 
prînz, în București. Deci, la 
sfîrșitul săptămînii viitoare, 
o competiție automobilistică 
ce merită urmărită. Tra
seul el va fi următo
rul 9 Bucureștl-Aiexandria- 

Roșiori de Vede-Garacal-Craio- 
va-Balș (localitate In care se 
va face o demonstrație tn afara 
clasamentului) — Slatina — 
Pitești — București.

In așteptarea startului, peste tot pregătiri febrile
(Urmare din pag. 1)

ea se predă In mod frecvent, 
că sînt cadre didactice spe
cializate care, în scurt timp, 
au realizat cu echipele și 
sportivele pe care le pregă
tesc, rezultate satisfăcătoare, 

în sala Floreasca vor fi 
prezente gimnaste din toate 
centrele universitare. Totuși, 
șansele cele mai mari la pri
mele locuri le păstrează 
sportivele din Capitală. De 
altfel, echipele Politehnicii, 
Universității și A.S.E. se 
pregătesc, în aceste ultime 
zile, cu multă atenție. Pro
fesoarele Gineta Stoenescu, 
Eliza Nedef și Sonia Iovan, 
cele care antrenează echipele 
amintite mai sus, sînt mul
țumite de forma manifestată 
de sportivele lor și așteaptă 
ca la finale acestea să con
firme speranțele.

Din Timișoara am aflat că 
asistenta Maria Raicu a pre

UN JUBILEU CARE ÎNDEAMNĂ LA NOI SUCCESE

tiva consiliului nu șl-a mal 
găsit rezolvarea, ca urmare 
a unor instrucțiuni finan
ciare, pe linie internă. De 
aceea, s-a ajuns la situația 
că, de unde în 1968—1969 se 
încasau cotizații de aproxi
mativ 25 000 lei lunar, acum 
suma s-a redus la 2 000 lei.

Evident, la Vagonul Arad 
situația nu e roză, din acest 
punct de vedere. Tocmai de 
aceea, eforturile consiliului 
sportiv, de a atrage cît mai 
mulți oameni către sport, de 
a-i face să deprindă gustul 
acestei activități, sînt meri
torii. Singur, însă, consiliul 
n-ar fi reușit să țină aprinsă 
flacăra sportului. Comitetul 
sindical al uzinei (președinte, 
Gh. Burdan), Comitetul 
U.T.C. (secretar, Mircea Pa
vel) sînt organisme care 
și-au făcut simțită prezența 
în viața asociației. Strînsa 
conlucrare între asociația 
sportivă și organizația U.T.G.

gătit o echipă de sportive cu 
frumoase calități și cu care 
speră să răstoarne calculele 
hîrtiel...

HANDBALIȘTII TIMIȘORENI ’ 
VIZEAZĂ TITLUL I

Profesorul Constantin Jude 
(antrenorul divizionarei A, 
Politehnica Timișoara) va fi 
prezent la finalele campona- 
telor republicane universitare 
cu echipa care activează în 
prima divizie; deci... preten
ții pentru performanțe și e- 
voluțil de înalt nivel. Evi
dent, despre handbaliștii ti
mișoreni se știu multe lu
cruri, iar dacă vom aminti 
că din formație nu va lipsi 
„tunarul" Politehnicii și al 
naționalei, Roland Guneș, 
vom avea certitudinea unei 
comportări valoroase a teamu- 
lui de pe malul Begăi. Con
siderăm că aspirațiile timișo
renilor la titlu sînt întru 
totul îndreptățite, 

s-a soldat, printre altele, cu 
procurarea de materiale și 
echipament Intrate în dota
rea secțiilor pe ramură de 
sport care s-au evidențiat în 
organizarea diferitelor cam
pionate.

De fapt, care sînt întrece
rile Inițiate de consiliul aso
ciației ? Baza activității de 
masă o constituie campiona
tul asociației. 1 300 de sala- 
riați au luat parte, anul tre
cut, la întîlniri de șah, tenis 
de masă, popice, tir, haltere, 
atletism și fotbal. Mult in
teres se acordă și acțiunilor 
turistice, în 1870 orgamzîn- 
du-se 21 de excursii în țară 
și peste hotare. „Cupa Me
talurgistului" (cu etape pe 
asociație, interasociații și ju
dețeană) a cuprins întreceri 
de fotbal, haltere, popice, șah » 
și tenis de masă. Fiecare sec
ție de producție a avut e- 
chipa sa proprie, la compe
tiție participînd 600 de mun
citori. De un mare ajutor 
pentru asociație au fost in

UNIVERSITARII CLUJENI 
DEPLASEAZĂ CONCURENȚI 

LA TOATE SPORTURILE

Studenții clujeni au fost 
dintotdeauna mari iubitori ai 
sportului. Rezultatele obți
nute de ei în diferitele com
petiții au fost și sînt la înăl
țime. După cum ne-a trans
mis colega noastră, Nușa 
Demian, delegația universi
tarilor clujeni este destul de 
numeroasă (peste 150), ea 
cuprinzînd sportivi și spor
tive care vor concura la toate 
ramurile cuprinse în progra
mul finalelor.

CE ATLEȚI BUCUREȘTENI 
VOR LUA STARTUL

Miercuri și joi, stadionul 
Tineretului a găzduit cam
pionatul universitar de atle
tism, faza pe centrul Bucu
rești. Iată cîteva rezultate 
înregistrate :

MASCULIN. 100 m: I. Săvoiu 

structorii provenlțl din rîn- 
dul foștilor sportivi, care pe 
lîngă antrenarea masei de 
salariați, au pregătit și arbi
trat, voluntar, toate întrece
rile din uzină. Printre aceș
tia, Ion Corodan șl Traian 
Sîrbu — fotbal, Ioslf Curelea 
— haltere, Alfred Kerteș — 
șah, Ion Borza — natațle, Xon 
Cicereanu ~ popice;

0 jumătate de secol de 
existență reprezintă o etapă 
cu care nu se pot mîndrl de
cit puține asociații. Vagonul 
Arad șî-a serbat acest jubi
leu cu dorința fermă de a 
obține noi succese sportive. 
Credem că activitatea viitoa
re a consiliului va trebui 
orientată și mal mult în di
recția dezvoltării pe toate 
căile a educației fizice șl 
sportului de masă, pentru 
găsirea de forme cît mai va
riate, necostisitoare; de prac
ticare a sportului preferat.1 
Căci, așa cum reiese de mai 
sus, baza materială a asocia
ției este remarcabilă:

(Poli) 11,1: 400 m: T. Stompf 
(Poli) 51.15 110 mg: V;
Teașcă (I.E.F.S.) 15.3 5 3000 m 
obst.: M. Ionescu (I.E.F.S.) 

'9:32.0; înălțime: Ad. Cos- 
mănescu (Poli) 1,95 m ; greu
tate : Gh. Suha (I.E.F.S.)
14.86 m 3 suliță: A. Finta 
(I.E.F.S.) 62,60 m ț 800 m : 
Z. Gașpar (I.E.F.S.) 1:58.3; 
400 m g : A. Mihăescu (Arte) 
54.9 j lungime 8 T. Udrea 
(Agronomia) 6,89 m; disc : 
Gh. Suha (I.E.F.S.) 48,63 m; 
ciocan s Șt. Slscovici (I.E.F.S.)
57.86 m.

FEMININ. 100 mi R. Ma
rinescu (U) 12.7j 400 m: V.’ 
Gabor (I.E.F.S.) 59.0 ; lun
gime 8 R. Țarălungă (I.E.F.S.) 
5.73 m 5 disc: M. Vasilescu 
(I.E.F.S.) 45,20 m ; 200 m : 
M. Lazăr (I.E.F.S.) 25.8 j
800 m: V. Gabor (I.E.F.S.) 
2:17.6 ; 100 m g : M. Miloșoiu 
(I.E.F.S.) 14.8 ; înălțime 8 II. 
Bokor (I E.F.S.) șl A. Vita- 
lyos (Poli) 1,60 m ; suliță : A. 
Zirbo (I.E.F.S.) 43,36 m.



După prima zi a Balcaniadei de volei

0 VICTORIE CE SE PUTEA
REALIZA MULT MAI UȘOR

(Jn rezultat onorabil la lupte libere BOXERI ROMÂNI

DECIT 0 ARATA SCORUL!
SARAJEVO, 15 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special)
Victoria pe care echipa fe

minină a României a obținut-o 
în prima zi a Balcaniadei de 
volei în fața reprezentativei 
bulgare îi dă dreptul să spere 
la cîștigarea medaliilor de aur, 
deoarece este greu de presupus 

jucătoarele noastre vor pier- 
duminică (n.r. 
Iugoslavia, o 
plafon valoric

că 
de 
cu 
un 
scăzut. Firește că. 
chiar din prima etapă a parti
dei România — Bulgaria — la 
care ne vom referi, în conti
nuare. mai pe larg — nu a 
fost de natură să ridice gradul

azi) meciul 
formație cu 
evident mai 
programarea

Programul de azi : 
Iugoslavia —România (f), 
Turcia — Grecia țmj, 
România—Bulgaria (m), 
de fapt derbyul compe

tiției.

de interes al spectatorilor pen
tru Balcaniadă. Dar, lucrurile 
sînt consumate acum...

în legătură cu întîlnirea din
tre voleibalistele românce și 
bulgare trebuie să subliniem 
faptul că ea a scos în evidență 
superioritatea jucătoarelor noas
tre (luate în parte !). ceea ce. în 
fond, a și determinat ca victo
ria să le aparțină în final. Nu 
putem, însă, trece cu vederea 
și o serie de lacune existente 
în evoluția formației române, 
cum ar fi utilitatea sextetelor 
folosite sau slabul randament 
din apărare, în linia a II-a. pe 
anumite perioade. Aceste slă
biciuni. la care s-a adăugat lip
sa de formă a două dintre ju
cătoarele de bază (coordonatoa
rea Eugenia Rebac și trăgătoa- 
rea principală Florentina Itu) 
au dus la prelungirea unui 
meci, care în mod normal pu
tea să se încheie cu scorul de 
3—0 în favoarea echipei româ
ne.

Cu sextetul de bază în teren 
(Căunei-Ichim, Popescu, Baga, 
Itu. R. Popa, Rebac) evoluția 
formației noastre a fost osci
lantă, singurul compartiment 
care a dat satisfacție fiind blo
cajul. Așa se explică pierderea 
primului set, după ce repre
zentantele noastre conduseseră 
tot timpul. După modificările 
operate de antrenori (au fost 
introduse Ana Chirițescu și Ve
nera Zaharescu în locul lui E. 
Rebac și respectiv Fi. Itu) ran
damentul selecționatei române 
s-a îmbunătățit substanțial. Mai 
organizate în joc, mai, eficiente 
în atac și cu un blocaj supe
rior, mai prompte în linia a

II-a, jucătoarele noastre au în
tors soarta partidei, refăcînd 
spectaculos (de la 2—7) și termi. 
nînd victorioase în setul al
II- lea. iar apoi cîștigînd, fără 
drept de- apel, pe cel de al
III- lea. Superioritatea echipei 
române a fost la fel de eviden
tă și la începutul setului IV, 
care părea o simplă formalitate 
pentru voleibalistele noastre 
(scor : 12—5 !). Din nefericire, 
concentrarea a scăzut prematur, 
lăsînd loc greșelilor tehnice, 
ceea ce a permis formației bul
gare să egaleze și să cîștiga 
un set compromis. Confrunta
rea decisivă, din setul V, a fă
cut însă dreptate formației mai 
bune !

în acest 
demnă de 
foarte bună 
dica Popa, 
Căunei-Ichim, Popcscu și Baga. 
Ana Chirițescu 
succes postul de 
de joc, deținut 
zent de Eugenia

Tot vineri seara la o oră 
tîrzie s-au desfășurat și două 
jocuri din turneul masculin în
cheiate cu următoarele rezul
tate : Bulgaria—Turcia 3—0 
(2, 9, 2) și Iugoslavia—Grecia 
3-0 (7, 5, 8).

în cea de a doua zi a Bal
caniadei a intrat în competiție 
și echipa masculină a țării 
noastre, avînd ca prim adversar 
selecționata Greciei, de care a 
dispus cu scorul de 3—0 (2. 2. 6).

meci ni se pare 
remarcat forma 

a trăgătoarei Ro- 
bine secondată de

asaltează cu 
coordonatoare 
pînă în pre- 
Rebac.

Aurelian BREBEANU

UNGARIA - ROMÂNIA 5-5
SZEKESEEHERVAR, 15 

(prin telefon). — Reprezen
tativa română de lupte libere, 
care întreprinde un turneu 
în Ungaria, a susținut în lo
calitate o partidă amicală cu 
selecționata țării gazdă.

PETRE COMAN

După o serie de meciuri spec
taculoase și de bun nivel teh
nic, întîlnirea s-a încheiat la 
egalitate : 5—5. La categoriile 
mici au dominat 
noștri, care prin 
man și Ambruș
meciuri frumoase, iar la ca
tegoriile mari au fost supe-

sportivii
Arapu, Co- 
au realizat

In italia
EVOLUȚIA SCR1MER1L0R ROMANI

LA COMO Șl PADOVA

riori luptătorii unguri, 
au cîștigat clar la 90 
peste această greutate.

care 
kg și

— I.
52 kg

REZULTATE: 48 kg 
Arapu b. tuș I. Veress, 
— P. Cernău b. p. M. Erdos, 
57 kg — Fl. Moț p. p. L. 
Kling, 62 kg — P. Coman 
b. p. L. Szabo, 68 kg — Em. 
Cristian p. p. J. Rusznyak, 

b. p.
82 kg — V. Iorga 

Dudas,
I. Marton p. p. K. Bajko, 100 
kg — P. Enache 
Csatari, +100 kg — Șt. Stîn- 
gu p. p. J. Vigh.

Luptătorii noștri participă 
în' continuare la un turneu 
pe categorii de greutate în 
aceeași localitate.

74 kg — L. Ambrus
K. Buzas, 
b. p. A. 90 kg

p. tuș J.

i în ziua de 25 mai, echi
pa de box a clubului Dinamo, 
compusă din Șt. Boboc, I. 
Vladimir, D. Condurat, A. 
Moraru, S. Cuțov, E. Gorea, 
S. Mihalcea, P. Dobrescu, 
Gh. Ene, C. Ghiță, D. Mihal
cea, S. Tîrîlă, I. Olteanu și 
I. Dascălu, va pleca în Italia, 
la Rovigo, unde urmează să 
susțină două meciuri în com
pania boxerilor italieni. Reu
niunile se vor disputa în zi
lele de 27 și 30 mai. Pugl- 
liștii dinamoviști vor fi în
soțiți de antrenorii Constantin 
Nour și Eugen Fiiresz. Sem
nalăm hotărîrea clubului Di
namo de a introduce, în ul
timul moment, în delegație 
și pe boxerul Paul Dobrescu, 
ca o binemeritată recompen
să pentru excelenta sa com
portare din finalele campio
natelor naționale.

COMO. 15 (Prin telefon). — 
Turneul feminin pentru trofeul 
„Floreta de argint" a reunit 
la Como pe cele mai bune tră
gătoare de pe continent. Re
prezentantele țării noastre au 
trecut toate 6 în turul II, în 
care aveau să părăsească în
trecerea Ana Pascu. Maria Vi- 
col (aflată într-o serie foarte 
grea cu Gorohova, Ceretti, 
Masciotta, Broniecki) și Eca- 
terina Stahl (în serie cu Rusak, 
Urbanska, La Ragione. Pochel). 
S-au calificat pentru sferturi 
de finală : Olga Szabo cu 4 v, 
Ileana Drîmbă cu 3 v și Suzana 
Ardeleanu cu 3 v.

La închiderea ediției aflăm 
că Ileana Drîmbă a trecut mai 
departe în semifinalele turneu
lui.

ora convorbirii noastre telefo
nice nu se disputase decît pri
mul tur, pe care toți sabrerli 
români (Irimiciuc. Vintilă, Ni- 
colae, Budahazi, Popescu, Nilcă 
și Pop) l-au trecut cu succes.

„Cursa Păcii"

Conduce distanțat

PADOVA, 15 (Prin telefon). 
— Turneul internațional de sa
bie pentru Trofeul Luxardo a 
început sîmbătă seara, iar la

NANA ALEKSANDRIA (U.R.S.S.)

ELISABETA POLIHRONIADE SE MENȚINE
PBINTBE FRUNTAȘELE „INTERZONALULUI"
BELGRAD, 15 (Agerpres).— 

Turneul interzonal feminin 
de șah de la Ohrid se des
fășoară în prima sa parte sub 
semnul dominării autoritare 
a maestrei sovietice Nana 
Aleksandria, care în primele

O frumoasă victorie la lupte greco-romane

Dinamo București -Dynamo Lackenwald 5,5-3,5
Aseară, în sala Dinamo din 

Capitală a avut loc o întîl- 
nire internațională de lupte 
greco-romane. Cunoscuta for
mație a clubului din Șos. 
Ștefan cel Mare a primit re
plica echipei Dynamo Lu
ckenwald, campioana R. D. 
Germane. Luptătorii bucureș- 
teni au avut o comportare 
frumoasă reușind să iasă în
vingători în final cu 5,5—3,5. 
Cele mai apreciate meciuri 
le-au realizat Ion Gibu și 
Victor Dolipschi. Dar, iată 
cîteva amănunte de la aces
te partide. La cat. 48 kg Gi
bu l-a învins detașat la punc
te pe Norebert Zander (11—0

p.). în continuare, la cat. 
52 kg, Dumitru Calotă, deși 
a avut inițiativa n-a putut 
să-l depășească pe Heinz 
Schmidt și astfel a fost con
semnat un rezultat echitabil 
de egalitate. Campionul bal
canic Ion Păun, la cat. 57 
kg, după un început bun 
s-a lăsat surprins în repriza 
secundă cu un tur de 
de către adversarul 
Klaus Radschinsky, jar 
„parter" Radschinsky a 
mulat alte două puncte 
nice. în ultima parte a
ciului, Păun nu a mai putut 
reface handicapul fiind de
clarat învins la puncte. La

cap 
său, 
din 

acu- 
teh- 
me-

cat. 62 kg Cornel Ionescu și 
Ralf Schroter au primit cîte 
3 avertismente și au fost 
descalificați pentru luptă pa
sivă. Partidele Ion Enache — 
Roland Werner (cat. 68 kg) 
Marcel Vlad — Klaus Pohl, 
(cat. 74 kg), Ion Țăranu — 
Manfred Schimming (cat. 82 
kg) și Vasile Fodorpataki — 
Dieter Heuer (cat. 90 kg) 
s-au încheiat cu rezultate de 
egalitate. La ultima catego
rie, Victor Dolipschi a pus 
capăt confruntării sale cu 
Reinhard Meisner, în minu
tul 2, printr-un spectaculos 
tuș.

Cosiin CHIRIAC

șase runde a obținut tot atî- 
tea victorii, performanță ce 
amintește de rezultatele pres
tigioase ale compatrioatei 
sale Nona Gaprindașvili, de
ținătoarea titlului mondial. 
Cîștigînd partida întreruptă 
cu Natalia Konopleva. Alek
sandria totalizează acum 6 
puncte și este urmată în cla
sament de Milunka Lazare- 
vici (Iugoslavia) — 3’7« (1) P> 
Elisabeta Polihroniade (Ro
mânia),
(U.R.S.S.) și Tereza Stadler 
(Iugoslavia) — 3‘/s p, Valen-

tina Kozlovskaia (U.R.S.S.) — 
3 (1) p, Maria Ivanka (Un
garia) și Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) — 3 p, Kristina 
Radzikowska (Polonia) și Ta
tiana Zatulovskaia 
— 2+ p. A doua 
tantă a României, 
Baumstark, ocupă 
cu 2 puncte.

(U.R.S.S.) 
reprezen- 
Gertrude 
locul 14,

Natalia Konopleva

I
• în turneul masculin de 

la Luhakovice (Cehoslovacia), 
maestrul român Gh. Mititelu 
a remizat cu sovieticul An- 
toșin.

0 ETAPĂ DIFICILA
Deși relativ scurtă, etapa 

a IX-a, Dresda — Zwickau 
(131 km), a supus pe con cu - 
rențl unui examen destul de 
dificil, datorită vremii, cît și 
unor dese urcușuri în a doua 
parte a traseului. Protagoniș
tii clasamentului 
tează șl astfel, pe 
lometri, belgianul 
meyer, împreună 
său Wiele șl doi 
R.D.G., Huster 
reușesc să termine etapa cu 
Un mic avans. La sprintul 
final, Demeyer, mai iute de 
pedale, obține victoria cu 
timpul de 3h39:45. Medie o- 
rară — 36 km. Pe locurile 
următoare: Huster (R.D.G.); 
Miersch (R.D.G.), Wiele (Bel
gia), toți în același timp. Lo
cul 5, Szurkowskl (Polonia) 
3h40:00, 6. Steyeri (Belgia)
3h40:25, 7. Starkov (U.R.S.S.),
8. Teodor Vasile (România);
9. Czechowski (Polonia), 10. 
Mickein (R.D.G.) toți același 
timp.

Clasamentul general după 
această etapă se prezintă ast
fel : 1. Szurkowskl 27h50:43, 
2. Starkov 27h51i41, 3. Cze
chowski 27h52:09, 4.’ Deme- 
yer 27h54:02, 5. T. Vasile 
27h54:07, 6. Mickein 27h54:17.

Astăzi, zi de repaus, las 
luni 17 mal caravana va par
curge etapa a X-a, Zwickau 
— Sokolov 122 km.

se suspec- 
ultimii ki- 
Mark De- 
cu colegul 
cicliști din 

și Miersch,

VIKTOR KLIMENKO noul campion
• de gimnastică al Europei

Gimnaștii români 
‘ MADRID, 15 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Ziua de debut a C.E. 

gimnastică masculină s-a în
cheiat vineri seara, tîrziu. cu 
festivitatea de premiere a pri
milor trei clasați la individual 
compus și decernarea Cupe}

In partea inferioară a clasamentului

de

1
Ervin Sebestien și Viorel Suciu cei doi cu 14,1 s la 110 mg.

„CUPA DINAMO" LA CAIAC-CANOE

ZI PLINA PE SNAGOV
Pe noua pistă nautică a 

lacului Snagov 
ieri, întrecerile 
„Cupei Dinamo" 
noe. Concursul 
starturile de la 
metri viteziști 
ciațiile și cluburile sportive 
Dinamo, Steaua, Clubul nau
tic universitar, Rapid, Școala 
sportivă nr. 2, Delta și Pes
carul Tulcea, Clubul sportiv 
școlar, Dunărea Galați, Școa
la sportivă și Constructorul 
Timișoara, Clubul sportiv 
Brăila. Conform programului, 
riguros respectat de către 
organizatori, „Cupa Dinamo" 
a debutat, dimineața, cu a-

au început, 
din cadrul 
la caiac-ca- 

a reunit la 
500 și 1000 

din aso-

IN SFIRȘIT, 10,2SECUNDE PE 100 METRI!
(Urmare din pag. 1)

record. Avînd în vedere că în 
timpul cursei a suflat un vînt 
ușor, lateral din față, nutrim 
speranța că acest 10,2 nu con
stituie totuși o cifră definitivă 
pentru sprinterii noștri, care 
mai pot progresa măcar cu o 
zecime de secundă. De altfel, 
Munteanu ne-a și declarat că 
obiectivul său pentru actualul 
sezon al „europenelor" este un 
rezultat de 10,1 secunde I

Sarabanda performanțelor de 
la 100 m a fost completată, în 
mod fericit, și de alte perfor
manțe de certă valoare, care, 
însă, așa cum se întîmplă în 
astfel de cazuri, pălesc întru- 
cîtva în lumina aprecierilor. 
Vom nota totuși că Valeria 
Bufanu. în serii a alergat 100 m 
în 11,5 — record egalat, că 

, ștafeta de 4x100 m a clubului
Steaua (Perța, Păsulă, Zamfi-

rescu. Munteanu) a corectat 
recordul echipelor de club 
(40,8 s), că proba de 400 m a 
băieților l-a consacrat, după 
Tudor Puiu pe dinamovistul 
Gh. Dulgheru (47,6 s), că Șer- 
ban loan și Csaba Dosa au 
trecut ștafeta înălțată la 2,10 m, 
că în finala cursei de 110 mg 
Sebestien și Suciu au marcat 
14,1 (în serii 14,0 s și, res- 

s), că întrecerea 
a fost oarecum 
emoția care le-a 
cele trei favorite 

prfiicipale, că la lungime, în 
iipsa Vioricăi Viscopoleanu, 
aflată în convalescență, patru 
săritoare au obținut rezultate 
de peste 6 metri (trei cu recor
duri personale) etc.

pectiv, 13,9 
discobolelor 
afectată de 
stăpînit pe 
prRic’ '

lată acum șl rezultatele,: BAR- 
BaȚI : 400 m : T. Fuiu (Rapid) 
47,1, 2. Gh. Dulgheru (D) 47,5, 3. 
N. Nicolae (D) 48,1, 4. C. Novac 
(Poli. Tlm.) 48,6, S—7. P. Vaslle

CAMPIONII NAȚIONALI LA HALTERE
ȘI-AU CUCERIT UȘOR TITLURILE

(D), Em. Tobias (Poli. Tlm.) șl 
Milo Ling (CAU) 48,7 ; 1500 m : 
P. Lupan (Steaua) 3:48,2, 2. M. 
Neamțu (Poli. Br.) 3:48,4, 3. N. 
loan (CAU) 3:49,1, 4. Or. Scheible 
(Rapid) 3:52,9 6. R. Rusu (Rapid) 
3:53 4, 6. A. Dinescu (Șc. Sp. C-ța) 
3:53,5 ; 110 mg : ‘ ~ ---------
(Steaua) 14,1, i
14,1, 3. ■’ ~
Illeșu 
Corbu 
trescu 
(Met.)
Br.) 15,08; înălțime. , _
(CAU) 2,10 m, 2. C. Dosa (Inst. 
ped. Tg. M.) 2,10 m, 3. C. Scafeș 
(CAU) 2,00, 4. M. Negomlreanu (Șc. 
Sp. Arad) 2,00 m, 5. M. Purice 
(CAU) 2,00 m, 6. C. Clrstea (St.) 
2.00 m ; greutate : 1. Ad. Gagea 
(D) 17,02 m, 2. M. Iordan (SSA) 
16,38 m, 3. Gh. Suha (CAU) 15,28 
m. 4. Gh. Luchlan (Farul) 15,02 m; 
suliță : 1. D. Sllagbi (CAU) 73,32 
m, 2. M. Petra (St.) 72,52 m, 3. W. 
Socol (Rapid) 67.22 ; FEMEI : 100 
ra : 1. Val. Bufanu (Rapid) 11,8, 
2. M. Goth (Met.) 12,0, 3. Al. An- 
ghelescu (CAU) 12,0 ; 400 m : 1, 
M. Filip-Suman (CA Roman) 55,5, 
2. D. Bădescu (Rapid) 56,4, 3. R. 
Fița (Lie. 4 Galați) 56,8, 5. M. Bă- 
dițolu (Poli. Br.) 57,3, 5. Gh. lor- - . - _ _ Krau3 

(Stea- 
(CSM 

(Met.) 
4:32,4, 
4:34,0,

1, E. Sebestien
___ 2. V. Suciu (St.)

N. Perța (St.) 14,2, 4. H. 
(Rapid) 14,6 ; triplu : 1. C. 
(St.) 16,31 m, 2. V. Dumi- 
(D) 16,03 m, 3. Ș. Ciochină 
15,98 m, 4. Er. Rotaru (Poli.

1. Ș. loan

nimatele curse din „serii". 
Fără a înregistra mari sur
prize, evoluțiile preliminare 
au plăcut prin dîrzenie 
spectaculozitatea lor.

Firește, punctul culminant 
ai reuniunii nautice de ier! 
au fost finalele de după-a- 
miază. în prima probă, K1 — 
1 000 m seniori — Vasile Si
miocenco (Steaua), într-un 
pluton de elită, sprintează cu 
mult înaintea startului, tre- 
cînd primul linia de sosire, 
înaintea lui Roșea, Vartolo- 
meu și Vernescu. O 
nu 
tă 
aș 
la 
Și 
pionul olimpic Ivan Patzai
chin a evoluat la înălțime; 
învingînd detașat. Pe locuri
le următoare au fost crono
metrați, în ordine, Gh. Sido
rov (Dinamo) și G. Danielov 
(Steaua).

Așteptată cu interes, finala 
caiacistelor de „simplu" a 
confirmat disputa așteptată, 
frumusețea acestei curse. încă 
din start s-a plecat deosebit 
de puternic, rulîndu-se în 
forță pe tot parcursul celor 
500 m. Cu un finiș impresio
nant, dinamovista Viorica 
Dumitru și-a adjudecat victo
ria, întreeîndu-și principala 
.adversară, Maria Nichiforov, 
cu 5 zecimi de secundă.

în finala „dublourilor", 
sportivii clubului Dinamo au 
cucerit toate cele trei pro
be, prin Macarencu—Zabara 
(K2-1000 m), Covaliov — Ca-

Și

cursă, 
fără istoric, dar controla- 
continuu de un adevărat 
al pagaei, a fost disputa 
canoe simplu — 1 000 m. 
în această întrecere, cam-

labiciov (C2-1000 m) și Vio
rica Dumitru — Maria Lovin 
(K2-500 m). în sfîrșit, în ul
tima cursă a finalelor din 
prima zi a „Cupei Dinamo", 
K4-1000 m (seniori), învingă
tori au fost tot sportivii clu
bului organizator. Cvartetul 
Negraiâ — Zafiu —Ivanov — 
Zabara s-a dovedit a fi mai 
puternic în finiș, depășind 
echipajul Steaua.

Rezultate (în ordinea dis
putării finalelor) : Kl-1000 m 
(seniori) : 1. V. Simiocenco
(Steaua) 4:04,2, 2. M. Roșea 
(Dinamo) 4:05,6, 3. R. Varto- 
lomeu (Steaua) 4:06,4; Cl-1000 
m : 1. I. Patzaichin (Dina
mo) 4:26,8 2. G. Sidorov (D) 
4:29,5, 3. G. Danielov (Steaua) 
4:29,8 ; Kl-500 m (senioare) :
1. Viorica Dumitru (Dinamo) 
2:09,4, 2. Maria Nichiforov 
(D) 2:09,9, 3. Valentina Ser- 
ghei (Steaua) 2:11,2 ; K2-1000 
m (seniori) : 1. Dinamo (Ma- 
carencu — Zabara) 3:40,8, 2. 
Dinamo (Sidorenco — Patri
ciii) 3:41,6, 3. Steaua (Dra- 
gulschi — Pavel) 3:42,3 ; 
C2-1000 m : 1. Dinamo (Co- 
valiov — Calabiciov) 4:02,5,
2. Dinamo (S. Nemeș — E.
Nemeș) 4:03,4, 3. Steaua
4:07,2 ; K2-500 m (senioare) :
1. Dinamo (Viorica Dumi
tru — Maria Lovin) 1:58,2,
2. Dinamo (Maria Nichifo
rov — Paulina Humă) 1:58,5,
3. Steaua 1:59,3; K4-1000 m
(seniori) : 1. Dinamo (Ne-
graia — Zafiu — Ivanov — 
Zabara) 3:15,1, 2. Steaua
3:15,5, 3. Dinamo 3:19,4.

V. TOFAN

noului campion absolut al con
tinentului. Pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului a urcat 
gimnastul sovietic Viktor Kli
menko (56,90 
tabil vedeta 
concursului care 
astfel, la cei 22 
încă neîmplinit!, 
bun rezultat din activitatea sa 
sportivă. Deși, lntr-o impre
sionantă unanimitate, specialiș
tii acordau prima șansă lui Mi
hail Voronin, pe care-1 vedeau 
capabil să-și mențină suprema
ția europeană (chiar dacă exa
menul de la Ljubljana n-a fost 
trecut cu destul succes), Viktor 
Klimenko, al doilea gimnast al 
echipei sovietice, și-a impus su
perioritatea cu fiecare aparat, 
obținînd în final o victorie care 
n-a fost pusă, nici un moment, 
sub semnul întrebării. Chiar 
dacă, la prima vedere, evoluția 
noului campion european nu a 
fost atît de spectaculoasă, el a 
cucerit sufragiile publicului și 
ale arbitrilor prin înalta teh
nicitate a exercițiilor, prin pre
cizia cu care execută elemen
tele 
nin. 
buit 
cui 
nu 
prinzător 
rile viitoare va fi 
de alți coechipieri. _____  ...
butul său într-o competiție de 
mare anvergură, Nikolai An
drianov (56,25 p) 
portat remarcabil, 
gat medalia de 
competiției și este 
ca sigur că și-a asigurat în 
acest fel, un loc stabil în echi
pa reprezentativă a U.R.S.S.

înscrierea lui Klaus Koste 
(R. D. Germană) printre frun
tași, este un fapt firesc (exer
cițiul său la bară fiind prin
tre cele mai bune din con
curs, cu numeroase elemente 
de mare dificultate, într-o 
combinație originală), situarea 
polonezului Andrej Szajna pe 
locul 5 este socotită aici ca una 
din surprizele actualelor „euro
pene”. Este vorba de un gim
nast tînăr, dar care cîștigă, 
mereu și sigur, în măiestrie și 
în maturitate sportivă, impu- 
nîndu-se cu fiecare nou start 
internațional. După ce cîțiva 
ani s-a aflat în umbra celor 
trei frați Kubica, iată-1 acum 
pe Szajna detașîndu-se de ei, 
tinerețea și talentul deosebit a- 
sigurîndu-i un strălucit viitor 
în gimnastica de performanță. 
Printre surprize poate fl trecut 
și locul 6 deținut de Walter 
Mossinger (R. F. a Germaniei), 
care se clasează astfel înaintea

p), incontes- 
principală a 

realizează 
da ani 

cel mai

foarte grele. Astfel, Voro- 
puțin obosit parcă, a tre
să se mulțumească cu lo- 

secund 
va fl 

dacă

(56,70 
de 

în
P) Și 

loc sur- 
concursu- 

întrecut și 
Pentru de-

s-a com- 
a cîști- 
bronz a 
mal mult

multor vedeta bine cunoscute și 
apreciate pe plan european. 
Dar, e bine să precizăm că 
toți gimnaștii din R. F. a Ger
maniei, prezenți la Madrid, au 
manifestat un real progres față 
de trecutul foarte apropiat 
(Ljubljana, de pildă) șl este de 
așteptat ca la viitoarele în
treceri, afirmarea lor Interna
țională să fie și mal deplină; 
Șl bine ar fl ca acest lucru 
să-1 rețină, în primul rlnd, 
gimnaștii noștri, lansați do 
cîtva timp într-o susținută ten
tativă de a atinge cote înalte.’

Pentru că, din păcate, la a- 
ceastă nouă ediție a campiona
telor europene, sportivii români 
n-au mai repetat evoluția bună 
de la Ljubljana. Au fost într-o 
prea mare măsură dominați da 
trac, au ratat în grup la unele 
aparate, sau au lucrat fără con
vingere la altele, n-au avut 
suficientă rezistență pentru a 
duce cu bine și în ritm sus
ținut exercițiile pînă la capăt, 
iar în unele probe au dovedit 
sărăcie de imaginație în compo
ziție. Primul dintre români s-a 
clasat Dan Grecu (locul 31 cu 
53,15 p). Toate acestea vor trebui, 
însă, analizate pe larg, punct 
cu punct, cu factorii de răs
pundere ai federației șl ai 
cluburilor, pentru ca începutul 
bun, făcut pe drumul relansării 
gimnasticii noastre masculine, 
să fie continuat fără „stopări" 
de felul acesteia de la „euro
pene”.

Sîmbătă noaptea a început 
finala pe aparate, la care par
ticipă cei mai buni șase gim- 
naștl de la fiecare probă, pri
milor clasați urmînd a li se 
decerna titlurile de campioni 
ai Europei. Amănunte în viitoa
rea noastră relatare.

Constantin MACOVEI

PETERSSON
CEL MAI BUN TIMP

PE CIRCUITUL JARAMA
Partlclpanțll la tradiționala 

competiție automobilistică „Ma
rele Premiu *1 orașului Madrid" 
(formula n) au efectuat pa 
circuitul de la Jarama obișnui
tele antrenamente. Cel mal bun 
timp • fost obținut de suedezul 
Ronnle Petersson, care, Ia vo
lanul unei mașini ,March-712“, 
a realizat o medie orară de 
139,269 km.

^ultimele știri* ultimele rezultate ^ultimele

F. Balaș, Dumitru Constantin și Șt. Pintilie pe primele locuri
in ziua a doua

în ziua a doua a eampiona- 
telor naționale de haltere, 
campionii și-au eucerit titlurile 
eu multă ușurință. Este vorba 
de F. Balaș la cat. ușoară, D. 
Constantin la cat. semimijlo- 
eie și de Șt. Pintilie la cât. 
mijlocie. în schimb, pentru 
locurile următoare lupta a fost 
deosebit de strînsă și pasionan
tă. Din nou, ca și în prima zi, 
s-au evidențiat halterofilii de 
la Steaua, Rapid și Ș.N. Con
stanța, care au eueerit majo
ritatea locurilor fruntașe. De 
asemenea, Dinamo București, 
prin Pintilie și Palinkas a ob
ținut un titlu și un loo secund. 
Tînărul Palinkas nu a putut 
evolua la valoarea sa reală 
deoarece nu este în prezent 
complet refăcut, după trauma
tismul de la genunchi. Rezul
tate 1

CAT. UȘOARA: 1. F. Balaș 
(Steaua) 405 kg, 2. A. Miuț 
(Rapid) 360 kg, 3. I. Panesou 
(Steaua) 355 kg, 4. Gh. Ber- 
cea (Ș.N. Constanța) 355 kg — 
ultimii doi și-au îndeplinit 
norma de maestru al sportu
lui.

CAT.
Dumitrii ________ ,_____ ,
397,5 kg, 2. I. Palinkas (Dina- 
iro) 385 *. __
(Rapid) 377,5 kg.

CAT. MIJLOCIE : Șt. Pinti
lie (Dinamo) 405 kg, 2. b. O- 
preanu (Rapid) 395 kg, 3. I. Fi
lip (Ș.N. Constanța) 370 kg.

Astăzi se încheie campiona
tele. In program de la ora 9 
în sala Floreasoa figurează în
trecerile la categoriile semi
grea. și grea Și apoi con
cursul de culturism.

SEMIMIJLOCIE : 1. 
Constantin (Steaua).
kg, 3. Gh. Mîinea

Ion OCHSENFELD

dache (Met.) 57,6, 6—7. II.. 
(Lie. 1 Sf. Gh.) și V. Tieu 
ua) 57,7 ; 1500 m : 11. SUai 
Cluj) 4:30,4, 2. M. Llncă 
4:30,9, 3. El. Baciu (CAU)
4. N. Andrei (Rovine Cv.) ____
5. M. Puică (D) 4:35,8, 6. V. Szal- 
bert (CAU) 4:35,8 ; lungime : 1, 
Alina Popescu (St.) 6,30 m, 2. M. 
Salamon (St.) 6,17, 3. C. Popescu 
(Rapid) 6,16 m, 4. El. Vintilă (D) 

6,05 m, 5. L. Jinga (Șc. Sp. PI.) 
5,90 m, 6. Fl. Boca (Rapid) 5,87 ; 
disc : 1. Arg. Menis (D) 58,76 m, 
2. L. Manollu (Met.) 56,98 m, 3. 
Ol. Cataramă (CSO C-lung) 54,90 
m, 4. C. Ionescu (St.) 50,08 m, ~ 
Șt, Lesenduc (D) 50,08 m.

Meciuri amicale de fotbal

F. C. ARGEȘ — PETROLUL
PLOIEȘTI'3—2 (1—1)

Au însoris : Frățllă (mln. 
Roșu (mln. 60), M. Ponescu , 
67) pentru gazde șl Grozea (mln. 
23, 61) pentru ploleștenl.

DINAMO 
STEAGUL

5.

Azii Circuitul de marș P.T.T,
A 26-a ediție a tradiționalei 

competiții de marș „Circuitul 
P.T.T.” programează astăzi ur
mătoarele probe : ora 8,15-ju- 
niori III (3 km) și juniori II 
(4 km), ora 8,45-copii (2 km), 
ora 9,15-seniori (cursă interna
țională, 20 km), ora 9,30-juniori 
I (10 km), ora 11,45-factori 
poștali (4 km).

Concursul va avea startul și 
sosirea pe Calea Victoriei, în 
fața palatului Telefoanelor, tra
seele diferitelor curse străbătînd 
cîteva principale artere din 
centrul Capitalei.

22), 
(mln.

BUCUREȘTI —
ROȘU 2—3 

(2-2)
de Ieri după-amjază, 
stadionul din șos.

sAmlcaluH 
disputat pe _.. 
Ștefan cel Mare, a constituit un 
util Joc de verificare pentru am
bele echipe șl s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—2 în favoarea 
Steagului roșu.. Antrenorii Tr. Io" 
nescu și Nicușor au prezentat o 
garnitură cu cîțiva tineri în for
mație, printre care Batacllu, Do- 
brău, Petre Victor șl Cosma. 
Jocul a fost viol, cu multe faze 
frumoase. în prima parte, fotba
liștii brașoveni au reușit să des
chidă scorul în min. 24, prin 
Gherghell, și după un minut a- 
celași jucător a ridicat avantajul 
echipei sale la două goluri. Re
plica dinamoviștilor a fost 
promptă. în min. 27 — Batacllu 
șl în mln. 29 — ștefan au resta
bilit egalitatea. în repriza secun
dă, nivelul jocului s-a menținut 
la același nivel, fazele alternînd 
cu rapiditate de la o poartă la 
cealaltă. In această parte a me
ciului, cu toate că s-au creat 
multe ocazii, atît la poarta for-

mației Dinamo, dt șl la aceea a 
Steagului roșu, doar o singură 
dată s-a mal înscris șl golul l-a 
semnat brașoveanul Gherghell. A 
arbitrat loarta blns C. Niculescu.

PORTUL CONSTANTA —
C.F.R. PAȘCANI 1—0 

(0-0)

Meclul da fotbal Portul — 
C.F.R. Pașcani, din dlvliza B — 
seria I, disputat ieri la Con
stanța, s-a încheiat cu victoria 
gazdelor Unicul gol a fost mar
cat de Manea (mln. 62). (N.
Teodorescu, coresp.)

MECIURI IN CAMPIONA
TUL INTER-BRITANIO

lnter-bri- 
disputat

a 40 000 
învins 
(0-0), 
Allan 

au

Ieri, In campionatul 
tanic de fotbal s-au 
două partide.

Iz. Belfast. In prezența 
de spectatori, Anglia a 
Irlanda de nord cu 1—0 
prin punctul marcat de
Clarke In mln. 80. Irlandezii 
oferit o replică foarte dîrză, pu- 
nînd adesea In pericol poarta Iul 
Gordon Banks, care a apărat însă 
excelent.

întîlnirea Țara Galilor — Școția, 
disputată la Cardiff, s-a Încheiat 
cu un scor alb : 0—0.

RESTANTE IN CAMPIO 
NATUL DE FOTBAL 

AL R.F.G.

In campionatul vest-german ... 
fotbal s-au disputat trei partide 
restanță încheiate cu următoa
rele rezultate : Hanovra — MSV 
Duisburg 3—3; Borussia Moen
chengladbach — Hertha BSC 
4—0 ; F. O. Kaiserslautern — 
Werder Bremen 2—1.

de

CONCURS ATLETIC 
LA SOCI

In cadrul unul concurs de a- 
tletism care a avut loc la Soci, 
sportivul sovietic Volkln a cîș
tigat proba da aruncarea greu
tății cu performanța de 19,23 m. 

dlscu- 
clasat

In proba da aruncarea 
lui, pa primul loc s-a 
Liadov cu 60.06 m.

Handbal fete divizia B 
RAPID BUCUREȘTI — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
21—14 (11—7)

Ieri, pe terenul Giuleștl s-a 
desfășurat derbyui diviziei B la 
handbal feminin, între Rapid șl 
Progresul. Victoria a revenit ra- 
pidlstelor, la 
dent : 21—14
aproape în 
lungul partidei, diferența’ a fost 
substanțială. Așadar, am con
semnat superioritatea evidentă

un scor conclu- 
(11—7). De altfel, 
permanență, de-a

a giuleștencelor, care au atacat 
cu mai mult aplomb șl s-au 
apărat mal bine. De la Învingă
toare, cele mal multe goluri 
au tost marcate da Stănlșel (6), 
Elena Gheorghe (4) șl Țopîrlan 
<4),..............................
(5),

iar da 1» învinse Butan 
șl Seceleanu (4). (Rd. T.)

Tn „Cupa orașelor"

A
DUBLA VICTORIE 

CICLIȘTILOR BRAILENI

In prima manșă din „Cupa ora
șelor", Juniorii au stabilit o medie 
orară de 40,320 km de-a lungul 
a 40 km, Iar seniorii pe 60 km 
au rulat cu 42,860 km/h. Cicliștii 
brăilenl (antrenor Mlhal Slmlon) 
au Ieșit Învingători în ambele 
probe.

La sprintul final al juniorilor 
primul s-a clasat A. Dumitrescu 
(Brăila); urmat de G. Hlanu 
(Brăila), Val Hoța (Tg. Mureș); 
Z. Elekes (Brașov), N. Volcan 
(Buc.) V. Schieller (Timișoara) șl 
E. Dulgheru (Ploiești).

Seniorii au plecat In trombă șl 
trei, 

vigu- 
bucu- 

bră- 
dispu-

plutonul s-a divizat în
urmara a acțiunilor
roase întreprinse de 
reșteni, secondați de 
lleni. Un sprint final dîrz 
tat șl brăileanul Șt. Rusen a obii- 
nut victoria. întrecind în ordine 
pe A. Suciu (Brașov), T. Drâgan 
(București), I. Constantin (Bucu
rești), A. Zaroțchl (București), 

C. Camer (Brăila), I. Mlculan (Plo
iești), V. Murineanu (București) 
șl A. Gyorffl (Tg. Mureș).

Em. I.
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