
DIN PARTEA 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
A CONSILIULUI DE STAT,

A CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Comitetul Central a] Partidului 

Comunist Român, Consiliu] de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România cu 
adincă durere anunță că, în ziua 
de 15 aprilie a.c„ a încetat din 
via(ă, după o lungă și grea suferință, 
tovarășul Andruța Ceaușescu, 
tatăl secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, to- 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Născut în comuna Scornicești, 
județul Olt, în anul 1890, tovară
șul Andruța Ceaușescu, țăran să
rac și cu o familie numeroasă, 
în ciuda greutăților vieții din a- 
cele vremuri, a crescut și educat 
pe cei zece copii ai săi în spiritul 
muncii și cinstei, omeniei și dra
gostei de țară.

De-a lungul vieții sale, în con
dițiile regimului burghezo-moșie- 
resc, a avut foarte multe de su
ferit, a înfruntat teroarea jan
darmeriei și poliției burghczo- 
moșierești pentru activitatea re
voluționară depusă de fiul său, 
Nicolae Ceaușescu, activitate pe 
care el a sprijinit-o cu toată con
vingerea.

TELEGRAMĂ
DRAGA TOVARĂȘE CEAUȘESCU,

Am aflat cu adîncă durere vestea încetării din viață a tatălui tău, 
Andruța Ceaușescu, a cărui viață a fost un exemplu de muncă și dă
ruire familiei sale, obștei în mijlocul căreia a trăit și pe care a slujit-o 
cu devotament.

în acest moment de grea încercare pentru tine și întreaga familie, 
îți adresăm, scumpe tovarășe Ceaușescu, condoleanțele noastre cele 
mai sincere și profunde.

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

RAPID —I.E.F.S. 3-2 LA VOLEI FETE
Lume multă, aseară, In sala Ciu

lești, unde s-au întîlnit formații cu 
aspirații diferite în ceea ce privește 
configurația finală a clasamentului. 
In primul meci, Dinamo, cu Bia Ili
escu și Margareta Șorban în vervă, 
a jucat mai clar decît C.P.B., cu ac
țiuni mai variate la fileu, reușind să 
puncteze decisiv atunci cînd a fost 
momentul. Primele două seturi au 
fost cîștigate ușor de elevele antre
norului Gh. Constantinescu. In 
schimb, setul al treilea a fost de-a 
dreptul dramatio. Rînd pe rînd, fie
care echipă a trecut pe lîngă victo
rie. Cu un plus de efort, dinamo- 
vistele au învins, totuși, la 17. Sccr 
final : Dinamo — C.P.B. 3—0 (8, 12, 
17). Au arbitrat bine O. Georgescu 
și N. Mateescu.

Meciul următor, dintre Rapid și
I.E.F.S..  a oferit un adevărat recital

La puține clipe de la sosirea in Gara de Nord (ieri, după-amiază), componenții echipei AS. A. Tg. Mureș 
pozează fotoreporterului nostru Dragoș Neagu

AZI, IN PRIMA DIVIZIE A CAMPIONATULUI DE FOTBAL
Etapa a XXI-a, cea de a șasea a 

returului, programează în Capitală 
și în țară opt întîlniri, în general 
echilibrate, în care avantajul tere
nului ni se pare, de astă dată, mai 
puțin hotărîtor decît în alte împre
jurări. Spunem acest lucru avînd 
în vedere faptul că formații ca 
Steagul roșu, Petrolul, Universita
tea Cluj, Rapid, A.S.A. sau U.T.A, 
acționează, de regulă, bine organi
zat și eficace în deplasare, consti
tuind adversari Incomozi pentru 
orice gazdă, chiar dacă aceasta se 
numește Jiul, Steaua, Universita
tea Craiova, Sport Club sau Dina
mo,

Derbyul prezumtiv al etapei se

Așadar, azi, în Divizia A, cu începere de la orele 16,30 :
PETROȘANI : Jiul — Steagul roșu
ORADEA : Crișul — Farul
CRAIOVA : Universitatea Craiova — Universitatea Cluj
BACAU : Sport Club — Rapid
IAȘI : Politehnica — F C. Argeș
CLUJ : C.F.R. - U.T.A.

BUCUREȘTI : Dinamo — A.S.A. (stadion Dinamo orele 14/
Steaua — Petrolul (stadion „23 August", orele 16,30)

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI A XXI-A

1. U.T.A. 20 11 6 3 39—17 28
2. Steagul roșu 20 9 6 5 26—13 24
3. F. C. Argeș 20 12 0 8 33—27 24
4. „U" Cluj 20 10 3 7 30—21 23
5. A.S.A 20 8 7 5 22—18 23
6. S. C. Bacău 20 9 4 7 32-26 22
7. Dinamo 20 8 5 7 27-23 21
8. Univ. Craiova 20 8 5 7 26—24 21
9. Sleaua 20 7 6 7 24—18 20

10. Rapid 20 8 3 9 24—26 19
11. Jiul 20 7 5 8 18—25 19
12. Petrolul 20 7 5 8 10—22 19
13. Politehnica 20 5 8 7 22—26 18
14. Farul 20 7 4 9 18—27 18
15. C.F.R. Cluj 20 3 6 11 14-29 12
16. Crișul 20 2 5 13 8—31 9

In anul 1945, «-a tncadrat în 
Partidul Comunist Român și în 
Frontul Plugarilor și a îndeplinit, 
pe rînd, diferite funcții pe linia 
organizațiilor de masă și de stat, 
ca președinte al Comitetului pen
tru reforma agrară, primar al co
munei, secretar al Comitetului 
sindical agricol.

_ A luat pprte activă la crearea 
și dezvoltarea cooperativei agri
cole de producție din Scornicești, 
în cajrul căreia a muncit pină 
la vîrsta de 73 de ani. Intre 
1945—1960 a desfășurat o labo
rioasă activitate pe tărim social.

Prin Întreaga sa activitate, prin 
exemplul său și-a cîștigat stima 
și prețuirea cetățenilor din co
muna natală și din comunele în
vecinate.

Stingerea lui din viață consti
tuie pentru familie, prietenii și 
tovarășii săi de muncă, pentru 
toți cei care l-au cunoscut o grea 
și dureroasă pierdere.

★
Funeraliile vor avea loc in ziua 

de luni, 17 aprilie, in comuna 
Scornicești, județul Olt.

de volei. In dorința fierbinte de a 
ocupa locul 4 în clasamentul final 
care îi dă posibilitatea de a participa 
la turneul final, I.E.F.S. a început 
excelent partida, reușind un .mara
ton- de 15 puncte In numai zece mi
nute. Rapidul își revine, acțiunile 
lor au mai multă claritate. Constanța 
Bălășoiu și Mariana Baga finalizează 
cu promptitudine fazele de atee. 
Ciștigâ în acest mod două seturi 
consecutive. După ce studentele iși 
adjudecă cel de-al patrulea, ultimul 
set a oferit o luptă de un rar dra
matism. Spectatorii aplaudă în pi
cioare fazele de mare spectaculozitate 
create de cele două echipe. Cîsrigă 
in extremis Rapid, oferind inimoși
lor ei susținători o mare satisfacție 
Rezultat final : Rapid — I.E.F.S. 3- 2 
(—2, 10, 11, —3, 13). Au arbitrat bine 
N. Beciu și Gh. lonescu. (P.P.) 

desfășoară la București, pe stadio
nul din șos. Ștefan cel Mare, unde 
formația din Tg. Mureș — călduros 
recomandată de evoluțiile sale an
terioare — se anunță un valoros 
partener de întrecere pentru echipa 
antrenată de Nicușor. La Petroșani, 
Craiova, Bacău și Iași, oaspeții emit 
pretenții la rezultate bune, care 
să-i mențină în lupta pentru ocu
parea unuia din primele locuri în 
clasament

Celelalte trei partide aduc fațâ 
în față — la București, pe stadio
nul „23 August", atacul lipsit de 
cadența normală al Stelei și apă
rarea fără gol la pasiv în acest re
tur a Petrolului ; la Oradea —
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După antrenamentul intens de vineri, dr. Petre Radovici constată cum 
s-a adaptat la efort campionul la categoria semimuscă, Aurel Mihai

Fotoi Vasile BAGEAC

înaintea turneului pugilistic „Centura de aur“

MAI MULT DE 4 ORE
DE BOX, LA SNACOV
Vineri, pe o zi splendidă de primă

vară, In sala de box a complexului 
sportiv Snagov, 45 de tineri răspund 
•prezent* la apelul antrenorului co
ordonator al lotului național. Ion 
Popa. Și nu pentru un antrenament 
oarecare. Tema lecției respective este 
una dintre cele mai grele: trei re
prize de luptă liberă la mănuși. în 
compania unor sportivi din cluburile 
bucurețtene Metalul, Dinamo. Steaua 
și Rapid. Acesta este — așa cum ne 
spunea antrenorul lotului — ultimul 
antrenament intens înaintea startu
lui In competiția dotată cu .Centura 
de aur*. Impresionantă a tost 
promptitudinea cu care pugiliștii 
bueureșteni au răspuns la solicitarea 
colegilor lor din lot. sâ-i ajute ia 
pregătire. Și n-a fost vorba de un 
ajutor în genul jocului -ia două 
porți*._ Nu i-a fost deloc ușor Iui 
Gh. Crist ea să-1 înfrunte pe A. Mihai, 
decis sâ arate specialiștilor că. in 
ciuda meduri’.or nule din Turcia, că
mine cel mai bun boxer al catego

formația resemnată a Crișului și 
„11 “-le constănțean. timorat de po
ziția sa surprinzător de precară în 
clasament ; la Cluj — speranțele 
nestinse de salvare ale C.F.R.-ului 
și intențiile clare ale U.T.A.-ei de 
a scăpa de obsedanta cursă a ur
măritorilor.

MARTIN MARTINOV (Bulgaria) 
LA A DOUA VICTORIE

ÎN „CUPA STEAUA" LA CICLISM
Etapa a doua a .Cupei Steaua* la ci

clism, desfășurată Ieri pe ruta Bucu
rești — Giurgiu — București, a avut un 
final Identic cu cel al alergării din 
ajun. Ciclistul bulgar Martin Martinov, 
sosit tn pluton (adevărat, cu mult mai 
consistent decît in ziua precedentă), a 
demarat puternic pe ulUmll 200 de me
tri. spulberind orice speranță a adver
sarilor săi.

Dar să vă relatăm cîteva aspecte mal 
deosebite din desfășurarea acestei a 
doua etape a competiției. Vremea ceva 
mal favorabilă decît în ajun (fără vînt) 
a permis ca plutonul să ruleze com
pact o bună bucată de drum. Prima 
jumătate a cursei (53 km) este par
cursă în ib 13:13 deci cu o medie orară 
de peste 43 km. In frunte plutonul 
este animat de Sofronle, Gavrilă. Gon- 
tea. ca șl de bulgarii Stefanov. Marti
nov și Elev. Se rulează susținut șl cu 
flecare kilometru parcurs alura se în
tețește. Se mal produc șl două buscu
lade, care vor scoate de pe primul 
plan al întrecerii nu mal puțin de 7 
concurențl. Cu 11 km înainte de so
sire, începe o ploaie torențială. Dar a- 
lergătorll parcă nu observă nimic, con- 
tlnuîndu-șl goana ou aceeași înverșu
nare. Intre timp înregistrăm o cura
joasă tentativă de evadare Inițiată de 
reprezentantul nostru N. Andconache șl 
Veselia Mihailov, component «1 echi

riei. Nici K Gh. Popa, să facă țață 
năpraznicelor lovituri expediate de 
Antoni u Vasile sau lui V. Prodin in 
partida cu C. Cuțov.

Rind pe rînd au intrat între cor
zile ringului, pentru a susține me
ciuri de antrenament, toți componen
ței loturilor naționale de seniori și 
de tineret. Mai mult de 4 ore de t«ox._ 
Trecuse de ora 21, cînd ultimii par
teneri (L Alexe — I. Dascălu — L 
Ruicu și A. Iancu — M. Culineac — 
M. Constantinescu) părăseau «ala de 
antrenament, grăbindu-se spre casă 
pentru o binemeritată odihnă

Componenții lotului de seniori au 
manifestat în cadrul acestui ultim test 
unele semne de oboseală Explicația 
ne-a dat-o antrenorul emerit Xen 
Popa, care nu părea de ioc îngrijo
rat: .In ultimele zile s-a lucrat foarte

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 3-a)

„Criteriul de primăvară’* la tenis

w

Deși disputat Intr-un sistem care 
nu lasă neapărat ultimei zile mi
siunea de a desemna pe cîștigător, 
acest „Criteriu de primăvară* al 
tenismenilor a avut și el o adevă
rată finală, ieri după-amiază, cînd 
s-au întîlnit în meci decisiv Petre 
Mărmureanu și Viorel Marcu. A- 
mîndoi aveau cîte 2 puncte la ac
tiv și amîndoi păreau capabili, prin 
jocurile prestate anterior, de o victo
rie la căderea cortinei. Semnele de 
întrebare n-au planat. Insă, decît 
în primele secvențe ale partidei, 
căci imediat după aceea Mărmu
reanu și-a pus la punct întreg 
mecanismul de joc și — cu o e- 
voluție dintre cele mai bune pe 
care i le cunoaștem — a terminat 
învingător detașat.

Deci, la început, incertitudine a- 
supra rezultatului posibil. Mai mult 
chiar. Marcu luase un start exce
lent și conducea cu 3—1 datorită 
unui break timpuriu. Aci s-a pro
dus prima revenire a lui Mărmu
reanu. Fortificîndu-și loviturile de 
serviciu, plasînd mingile cu drive- 
uri puternice, de pe ambele părți.
el punctează in serie completă, 
adjudeeîndu-și primul set cu 6—3. 
Și in al doilea, Marcu depune e- 
forturi la început, menținînd sco
rul strîns. Dar adversarul său in
tră în mînă mai rapid acum și cu 
un joc net superior se distanțează

pei Bulgaria I. Andronache șl Mihai
lov vor fi insă prinși de pluton, iar 
mal apoi chiar depășiți. Sprintul final 
și-l dispută 19 alergători, victoria re
venind, după cum am arătat. Iul Martin 
Martinov, care a parcurs cel 100 km al 
etapei în 2h 31:02, cu o medie orară de 
42,120 km. El a fost urmat de C. Gri- 
gore (Dinamo I) Ștefanov (Bulgaria I), 
I. Valentin (C.S. Brăila). F. ștefan 
(Steaua II), C. Ciocan (Voința Bucu
rești), I. Gavrilă (Steaua III), Gh. Mol- 
doveanu (Metalul Plopenl), V. Burlacu 
(Olimpia), M. Gavrilă (Steaua I), G. Ne- 
goescu (Steaua III), V. Tudor (Dinamo
H) . Mircea Virgil (Metalul Plopenl), Gh. 
Illev (Bulgaria II), Al. Zaroschi (Dlnamo
I) . V. Selejan (Dlnamo D. C. Gonțea 
(Steaua D. T. Puterlti (Metalul Plopenl), 
Al. Sofronle (Dlnamo I) — toți același 
timp. în clasamentul general, M. Mar
tinov ș!-a consolidat poziția de lider, 
fiind urmat de C. Grigore șl Mlrcea 
Vlrgll.

Astăzi, începînd de la ora 8, vor avea 
loc în cadrul aceleiași Cupe, pe traseul 
In circuit din șoseaua Toboc, întreceri 
pentru toate categoriile de alergători, 
Iar în final ultima et-pă, a seniorilor, 
care se va disputa do-a lungul a 40 km, 
pe circuit.

G. ȘTEFANESCU

Campionatele internaționale de gimnastică ale României

ELENA CEAMPELEA 

SI DAN GRECU 
PE PRIMELE LOCURI

Domeniul de interferență al e- 
fortului Czic cu creația și cu ex
primarea artistică exercițiile liber 
alese râmîn preferatele publicului 
amator de gimnastică. De aceea, 
sala Floreasca a cunoscut, ieri, o 
mai mare afluență de spectatori 
decît în ajun, iar printre ei am re
marcat. totodată, prezența îmbu
curătoare a camerelor de luat ve
deri ale televiziunii. Si totuși, am 
regreta» — alături de specialiștii 
aflați în preajma noastră — că 
trimișii televiziunii nu și-au pre
lungit șederea oină la exercițiul la 
sol executat de Elena Ceampelea, 
pentru că acesta a fost — așa cum 
o dovedește și nota — cloul serii. 
Cu binecunoscuta sa capacitate de 
a da expresivitate fiecărei mișcări, 
cu o suplețe ni se pare încă ne
egalată de celelalte gimnaste ale 
noastre. Ceampelea ne-a oferit un 
moment de mare spectacol. Tre
buie să spunem că, ieri, ea a con
curat. în gneral. Ia un nivel supe
rior celui din exercițiile impuse, 
fapt care i-a permis să recupereze 
diferența ce-o despărțea de Alina 
Goreac și să-și adjudece titlul de 
campioană internațională a Româ
niei. Ceampelea s-a detașat, In spe
cial, .a bîrnă. sărituri și sol totali- 
zînd 7-»,65 p în timp ce Goreac 
a obținut In cele două zile de con
curs 74,40 p.

Remarcabilă, comportarea Paulei 
loan care a terminat pe locul 3 
cu 73,20 p, precedînd-o pe gimnasta 
maghiară Monika Csaszar — 72.95 
p. Pe locurile următoare i Anca 
Grigoraș — 72,80 p, Ans van Ger- 

fără drept de apel. Scor final i 
Mărmureanu — Marcu 6—3, 6—1.

Foarte interesantă a fost și a 
doua partidă a grupei finale, de
cisivă pentru locul trei. Toma Ovici 
— pus din nou pe fapte mari — 
a întors rezultatul partidei sale cu 
Ion Sântei, în care fusese condus 
pină la jumătatea setului doi. Apoi, 
în setul decisiv. Sântei conduce 
din nou cu 3—0. este egalat și în
trecut I Ovici a jucat bine, arătînd 
că se poate menține în prim-planul 
actualului debut de sezon. Iată 
scorul meciului ■ Ovici — Sântei 
2—6, 7-6, fr—4.

în a doua grupă, de notat că Gh. 
Boaghe termină neînvins, iar în a 
treia o surpriză i Navroțchi ț-a 
întrecut pe Sotiriu cu 7—6, 1—6 
6—1 î

Clasamentul final. Ia simplu se
niori .• 1. P. MĂRMUREANU 2.
V. Marcu 3. T. Ovici 4. L Sântei 
5. Gh. Boaghe 6. J. Niedzwiecki 7. 
L Kerekes 8. C. Popovici 9. A. Na- 
vroțchi 10. V. Sotiriu 11. S. Mu- 
reșan IZ L. Boldor.

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Sala Victoria din 
localitate a găzduit, aseară, cea de 
a treia Intllnire amicală dintre for
mațiile masculine de volei ale Ro
mâniei și R. D. Germane. De data 
aceasta, victoria a revenit eu 3—1 
(—8, 12, 10, 10) campionilor mondi
ali, ca urmare a plusului de rezis
tență, evidențiat mal pregnant de ei 
în acest joc, și a insistenței lor 
deosebite, atît tn atao cit și In apă
rare.

Partida de azi (nz. — ieri) a în
ceput în ritm alert, imprimat de 
jucătorii noștri care, prin combina
ții izbutite, au creat faze frumoase 
și au avut multă eficacitate in acți
unile ofensive. Cursivitatea jocului 
s-a datorat unei bune primiri a servi

M_____________v_________ A ... _ v _____ _______________________ _ vr

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
Printre multiplele manifestări 

menite să cinstească semicen
tenarul Uniunii Tineretului Co

munist, al căror apogeu l-a con
stituit marea și entuziasta adunare 
festivă de vineri după-amiază, s-a 
înscris și vernisajul expoziției ju
biliare „Tineretul — participant 
activ la construcția socialistă4. Și 
dacă menirea fotografiilor, o ta
blourilor șinoptice, a datelor sin
tetice este aceea de a susține flu
xul memoriei, o asemenea expo
ziție — mărturie a unui timp is
toric, animat de idealul revoluțio
nar și transformat în fapta de 
granit a României moderne — 
aă relief aportului entuziast și 
priceput al tineretului nostru la
edificarea societății socialiste, sub 
conducerea Partidului Comunist
Român. 

ven (Olanda) și Zsuzsa Matulay 
(Vngaria) — ambele cu 72,35 p.

In întrecerea gimnaștilor s-a pro
dus, de asemenea, în decursul e- 
xercițiilor liber alese o schimbare 
de lider, sportivul nostru Dan Gre
ci’ ocupînd locul I 'n clasamentul 
individual compus cu 109,70 p, în 
timp cc campionul polonez Andrzei 
Szajna a terminat pe locul secund 
la 4 zecimi — 109.30 p. Petre Mi- 
baiuc care a avut o evoluție foar
te slabă la sărituri (locul 13 cu 
8,85) s-a situat pe locul 3 în cla
samentul final cu 106.45 p. Urmă
toarele locuri au revenit, de ase
menea. unor gimnaști români, lui

CA DE OBICEI, SĂRITORII 
MELANIA DECUSEARÂ Șl ION GANEA- 

CÎȘTIGÂTORI
Săritorii noștri fruntași au de

monstrat, încă o dată, că perioada 
de pregătire din timpul iernii a 
fost folosită la maximum. Consta
tarea am făcut-o ieri, la bazinul „23 
August* din Capitală, cu prilejul 
întrecerilor primei zile a concursu
lui republican de primăvară rezer
vat seniorilor. Intr-adevăr, la băieți, 
în afara lui Ion Ganea, cîștigător 
incontestabil într-o manieră de 
mare campion (confirmînd din plin

Ieri, P. Mărmureanu a prestat un 
tenis de (naltă clasă.

Fotoi D. NEAGU

Azi dimineață, la Progresul, ul
timele partide din întrecerea fe
minină, cea a juniorilor și finalele 
la dublu.

Radu VOIA

ciului, paselor precise și cu multă 
fantezie servite de ridicătorii Sta- 
mate și Oros. Trăgătorii Udișteanu, 
Schreiber, Bartha și Codoi au avut 
astfel multă eficacitate. De asemenea 
blocajul, deși nu a punctat direct 
prea des, a creat premisele recupe
rării mingilor și reconstruirii atacu
rilor. Astfel, primul set a revenit 
clar echipei române. începînd însă 
din al doilea, oaspeții și-au sporit 
eforturile, au întărit atenția la blo
caj și în apărarea din linia a doua, 
prin care au recuperat deseori .bom
bele" expediate de -tunarii" noștri 
(cărora li s-a adăugat pe pracurs 
și Dumănoiu), creîndu-și numeroase 
situații, finalizate cu promptituaine 
de .bătrînul* Webner, Schumann,

Și dacă aflăm din expoziția 
deschisă la Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" că în acest an 
industria însumează și munca ce
lor aproape 750 000 tineri munci
tori și maiștri, precum și activita
tea celor 70 000 ingineri și tehni
cieni, sau că la acțiunile de mun
că patriotică (unde figurează, de
sigur, și amenajări sportive) au 
participat între anii 1966—1971 
mai mult de 230 000 tineri, dobîn- 
dim apoi și certitudinea că la ca
pitolul sport și turism prezența 
precumpănitoare a tineretului pe 
stadioane și în săli este ilustrată 
cu imagini sugestive. De Io aces
te imagini din expoziție, gindul 
ne-a dus la cele pe care le putem 
observa „pe viu" tn aceste zile, 
tn întreprinderi și instituții, in uni
tăți de tvățămtnt și militare, la

Intr-o deplină concentrare, Elena 
Ceampelea iși execută cu succes 

exercițiul liber ales la bîrnă.
Fato ; N. DRAGOȘ

Mircea Gheorghiu cu 105,80 p și 
lui Nicolae Achim cu 105,55 p. Pe 
locul 6 se află gimnastul maghiar 
Bela Hertzeg cu 105,00 p.

Campionatele internaționale de 
gimnastici ale României dotate cu 
„Cupa Gh. Moceanu* vor lua sfârșit 
astăzi după-amiază, cînd se vor 
desfășura în sala Floreasca probele 
pentru desemnarea câștigătorilor pe 
aparate.

Ion F. BACIU

frumoasa evoluție în concursul de 
la Rennes), am putut evidenția și 
alți săritori care, prin corectitudi
nea execuției chiar și a celor mai 
dificile exerciții, au cîștigat a- 
plauzele spectatorilor. Așa au fost 
răsplătiți Vasile Nedelcu pentru 
2*/s răstumat-grupat și Gerhard 
Fabich pentru li/2 cu 3 șuruburi. O 
altă evoluție plăcută a avut-o clu
jeanul Ion Badea, în schimb cole
gii lui de club, frații Francisc și 
Tiberiu Laszlo au dezamăgit, fiind 
cu mult sub valoarea arătată, de
pildă, în toamna anului trecut.

La fete în așteptatul duel dintre 
Melania Decuseară și Ecaterina 
Dumitriu campioana noastră, De
cuseară, s-a impus și s-a detașat 
după primele sărituri, în vreme ce 
rivala sa a manifestat nesiguranță 
la unele execuții, nu din cauza 
insuficientei pregătiri ci, avem im
presia, mai de grabă, din cauza unei 
lipse de concentrare. Să sperăm că 
astăzi, la trambulină, se va reabi
lita.

Rezultate. Trambulină seniori j 
1.1. GANEA (C.S.M. Sibiu) 490,45 p,
2. V. Nedelcu (C.S. Școlarul Bucu
rești) 413,15 p. 3. G. Fabich (Șc. sp. 
Sibiu) 376 p, 4. O. Lazău (Crișul 
Oradea) 350,30 p, 5. A. Găvozdea 
(Șc. sp. Sibiu) 331,75 p, 6. I. Badea 
(C.S.M. Cluj) 331,0 p, 7. I. Ilieș 
(Progresul) 329,75 p, 8. D Nedelcu 
(C.S. Școlarul) 327,35 p, 9 Fr. Las
zlo (C.S.M. Cluj) 325,40 p, 10. T. 
Laszlo (C.S.M. Cluj) 304,10 p j plat
formă senioare: 1. MELANIA DE- 
CUSEARÂ (Progresul București) 
334,85 p, 2. Ecaterina Dumitriu (C.S. 
Școlarul) 316,10 p, 3. Mihaela Ata- 
nasiu (C.S. Școlarul) 201,55 p, 4. Flo
rentina Socol (C.S. Școlarul) 172,10 p.

Azi de la orele 10 și 16,15, seni
oarele sar de la trambulină (foarte 
interesant de urmărit disputa trio
ului Melania Decuseară, Surana 
Prelipceanu, Ecaterina Dumitriu) și 
seniorii de la platformă.

D. STANCULESCU

Schulz și chiar de ridicătorul 
Tscharke. In acest fel, voleibaliștii 
noștri, care au început să dea și 
semne de oboseală, au cedat iniția
tiva, in terenul lor făcîndu-și loa 
apoi nervozitatea.

Deși scorul s-a menținut echilibrat 
pînă spre finalul seturilor, jucătorii 
români n-au mai izbutit să se im
pună tn fața unui „sextet* cu o mare 
poftă de joo și setos de victorie. 
Partida a fost arbitrară corect și 
autoritar de cuplul S. Pandeleev 
(Bulgaria) — S. Denes (Ungaria).

Mîine (n.r. azi), de la ora 10,30, 
tot în sala Victoria, are loc ultima 
întîlnirea dintre cele două echipe.

Aurelian BREBEANU

sate, pretutindeni unde se desfă
șoară etapa de masă a Crosului 
Tineretului, dedicat, în acest an, 
semicentenarului U.T.C., ce subli
niază rolul important al sportului 
în călirea organismului, în întări
rea sănătății, în recreare. Și dacă 
performanța va veni apoi pentru 
cei mai dotați dintre cei mulți, 
scopul va fi atins în întregime

HIBERNARE... VARA?

Un micro-reportaj ne anunță 
câ patinoarul „23 August" tși 
schimbă haina de iarnă în vede
rea unei apropiate confruntări in-

Paul SLAVESCU i
(Continuata tn pag. a 3-a)
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II AJUTA
PE CEI

DE ASTAZI

• Ce ploaie ! Cînd vagonul special 
cu care călătorea echipa de rugby- 
juniori a României a ajuns la Roma, 
era noapte, tirziu. S-a hotărît . pen
tru a nu se pierde ore prețioase de 
somn, jucătorii rămîn pe loc să doar
mă pînă a doua zi. Dimineața, cîți- 
va băieți — care lăsaseră geamurile 
puțin deschise pentru a intra aerul 
— se mirau de ploaia puternică din 
cursul nopții : „Ne-a udat pînă și 
așternuturile". De fapt, ploaia veni
se... de la oamenii, din personalul 
stației care, noaptea spălaseră vago
nul cu furtunul.

ghizilor. în perma-

SI ISTORIA
•>

® Mulțumim
nență, lotul echipei noastre a fost 
întovărășit de doi ghizi : napolitanul 
Gennaro De Falco și... Marian Papa- 
hagi, student român — la filologie
— în Roma. Plin de bunăvoință, cu 
o remarcabilă cultură, cunoscători ai 
capitalei Italiei, ei au fost 
ghizi și prieteni.

® Aștepta o scrisoare, 
ajuns la hotel, antrenorului 
reanu i-a fost înmînată o 
de la... Ciobănel. Cunoscutul jucător 
care activează în Franța, scria cald, 
emoționant, stimulat de faptul că 
„ai lui" — mai tineri — se aflau a- 
tît de aproape. Mulțumea antrenoru
lui care l-a ajutat — mai demult — 
și pe el să se formeze, dădea unele 
sfaturi pentru ca ai lui să reali-teze 
ceva deosebit la Roma. Pe cit de 
frumoasă scrisoarea lui Ciobănel, pe 
atît de frumos răspunsul juniorilor 
care — după cum se știe — au cîș
tigat trofeul.

• Prietenii de peste... Canalul Mî- 
necii. S-a locuit la hotelul Civis — 
într-un cartier studențesc. Aici sint 
cazați de obicei pe timpul vacanței 
elevi și studenți — din diferite țări
— ce vin în Italia. De lotul român 
s-a îndrăgostit un grup de tineri en
glezi care i-au întovărășit — dus și 
întors — la meciuri, și erau îneîntați 
cînd 11 se permitea să poarte bluzele 
de trening ale echipei noastre. Au

excelenți

Cînd s-a
N. P5Ju- 
scrisoare

fost pe toată durata turneului „mo
torul"... galeriei românești.

• Disciplina, ș. a. Ai noștri au 
cîștigat a doua oară consecutiv „Cupa 
sportivității și a disciplinei". Cum 7 
Prin comportare sportivă pe teren, 
fără a avea jucători eliminați, cu o 
ținută demnă în hotel, pe stradă, la 
masă etc. Modele inverse ? Membrii 
altor reprezentative au spart gea
muri și chiuvete, la banchet au a- 
runcat ouăle de ciocolată — primite 
în dar — sfidînd pe organizatori și 
murdărind eleganta sală. Belgienii, 
de pildă, au introdus in hotel, in 
sala marocanilor... un porc viu

® Gînduri frumoase... au trimis, 
spre țară, antrenorii și jucătorii, de 
acolo, din Roma — în momentul vic
toriei și al sărbătoririi ei — că're 
profesorii : Mariana Lucescu. Cornel 
Munteanu, Nicolae Vizitiu, Dan Di- 
nulescu, Constantin Vasile, Alexan
dru Ștefu, Tra!an Doiciu, Ion Stan- 
ciu. Ei sint cei care i-au depistat 
și format pe majoritatea juniorilor 
care au cîștigat Trofeul FIRA '72.

• Unul din onoruri. La întoarcere, 
tocmai avea loc o festivitate, la clu
bul școlar din București. Cu ectst 
prilej sint lăudați, aplaudați și... pre
zentați cîțiva din membrii clubului, 
aflați printre învingătorii de la Roma: 
C. Scarlat, E. Ștefan, I. Zefirescu, 
N. Ghiță, D. Moraru, N. Martin.

Modesto FERRARINI

PASĂREA MUNTELUI ÎMPĂDURIT

După cum anunță agențiile de presă, 
în orașul Tours (Franța) și-a găsit 
moartea într-un tragic accident de auto
mobil. una din cele mai cunoscute spor
tive cehoslovace, cîștigătoare a nume
roase titluri și medalii pentru țara sa. 
Este vorba de Hanna Mașkova. renu
mită patinatoare, fostă campioană euro
peană și medaliată cu bronz la Olim
piada din Grenoble a anului 1968. Ea a 
ocupat acest loc fiind precedată de 
Peggy Flemings și Gabriele Seyfert. La 
sfîrșitul aceluiași an, Hanna Mașkova a 
trecut la profesionism, devenind atît 
prin măiestria sa desăvîrșită cît și prin 
deosebita-i frumusețe fizică, una din 
cele mai apreciate vedete ale revistelor 
pe gheață. în ultima perioadă, ea era 
steaua ansamblului „Parisul pe gheață” 
— cu care efectuase turnee în întreaga 
lume.

Cînd primăvara prinde să to
pească ultima zăpadă din hotarul 
pădurilor de munte, o zburătoare 
puternică, asemănătoare unei pă
sări de pe blazoanele medievale, 
săgetează in zbor cu silueta ei 
întunecată, dinspre văile păzite de 
stînci. către partea 
tute de soare și 
de drumul omului

Este timpul cind 
trează încă, proaspete, 
sezonului de iarnă; i 
cimpie 
parcă, duși de viscol, iepurii por
niți la zarva bătăiașilor.

Și dacă acest vinător este cu 
adevărat un pasionat al sportului 
său și simte ca toți iubitorii de

chemarea muntelui, el își 
din nou arma și cartușiera

poienilor bă- 
mai apropiate

vînătorul păs- 
, amintirile 
imagini de 

ninsă peste care alunecă

natură 
va lua 
cu alice de iepure plecind apoi 
spre locuri tăinuite ale pădurii de 
brazi și molizi, in căutarea păsă
rii purtătoare de umbre în penaj, 
aflată la vremea împerecherii.

Vinătoarea cocoșului de munte, 
cuprinsă in timpul lunilor aprilie 
și mai, are faze plăcute de turism 
alpin prin locuri de obicei nu mult 
depărtate de cabane, cu plecări 
tăinuite spre mijloc de noapte și 
popas la loc dinainte știut, cind 
zorii încă nu se văd. doar apro
pierea le-o arată clipirea pălită a 

a- 
de 
cu 
fi- 
nu

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

APRILIE
4 — • Ziarul „Presa"
1C*7Z din 1 aprilie 1972 

menționează că o 
sinspecțiune" făcută la cazarma bata
lionului de pompieri (agia), a avut 
prilej de „admirațiune pentru exercițiile 
executate in fața inalților vizitatori". Ast
fel. in „sala de scrimă s-au executat (...) 
evoluțiunl de scrimă între ofițeri și 
grade de jos", iar „la gimnastică s-au 
executat sub dirijarea ofițerului instruc
tor, cu multă precisiune, mal multe tl- 
guri la aparate. ( ..) Comandantul aces
tui corp (este) onor domnul (colonel) 
Badea Dan, al cărui piept este decorat 
cu medalia națională de la 1848".

Despre el scria G. Moceanu că „a for
mat pompierii și gimnastica lor", iai 
prof D. Ioneseu afirma că „numai gra- 
tip puterii și conștintei de forță ce gim
nastica face să nască în fiecare om. pe 
lingă avintul național, putem să ne 
explicăm memorabilul fapt militar în- 
tîmplat in 1348 pe Dealul Spirei".

temir Vodă au fost urmărite cu multă 
încordare și au fost viu disputate. Li
ceu! Spiru Haret a cîștigat primul ioc 
cu 15 la 14 după mari sforțări. Al doilea 

Liceul Can tem ii 
mod remarcabil, 
adevărată luptă, 

mar ca seră 14
dat însă, cei de

joc a fost cîștigat de 
Vodă cu 15—2, într-un 
Al doilea joc a fost o 
deoarece ambele părți 
puncte La un moment__ _____ ____
la Spiru Haret au învins cu 15 — la 14. 
Entuziasmul elevilor liceului a fost așa 
de mare, incit dl. Boian. profesorul de 
gimnastică al liceului, cât și căpitanul 
echipei, au fost ridicați în triumf de 
către elevi"... („Ecoul sportiv din 7 mai 
1922).

• In zUele de 13—15 
13™ aprilie 1897 au avui 

loc la „Velodromul 
Român, mari alergări de biciclete Și 
tandem, alergări pe jos și concursuri 
de urcare pe prăjini”.

„De un mare interes a fost meciul 
între d. Dihăescu și Nițulescu pe tandem 
și d. Lurion (championul austriac) pa 
bicicletă. Lumea a urmărit această 
cursă cu cea mai mare atențiune și cînd 
d. Lurion a cîștigat pariul, a făcut în
vingătorului mari ovațiuni“. Cine a cum
părat bilete pentru stalurile I și H a 
fost „transportat gratis de la Capul ro
dului pînă la Velodrom cu tramcarele 
Societății Tom a Blîndu“. ’ " '
întrecerilor „au cîntat 2

Tot timpul 
muzici".

reu- 
volei 

du- 
(...)•

• „O serie de 
lyZZ șite jocuri de 

au fost tinute 
minlcă 30 aprilie, după-amiază 
Jocurile finale între Spiru Haret șl Can-

• La 12 aprilie 1947, 
1/47 bl sala parisianâ 

„Jappy-, Ion Chi- 
riac a fost învins la puncte de boxerul 
francez Jean Juas. intr-un med care 
„deschidea drumul" spre centura euro
peană deținută de celebrul Theo Medina. 
Iată ce-au scris ziarele franceze după 
acest med :

„SPORTS" : „Un campion al Româ
niei pe care, din partea noastră, am 
vrea să-1 vedem cu ambele picioare să
nătoase, în fața lui Medina, deoarece 
Chlriac a fost dezavantajat nu numai 
de judecători, ci și de un clacaj la 
piciorul drept, care :-a stăvilit mobilita
tea”. „L’EQUIPE" : „Noi fi preferăm pe 
Chlriac — învinsul lui Juas învingătorul 
și mulțimea la fel" „MIROIR SPRINT": 
„Chlriac a fost paralitic. Iar judecătorii 
orbi !“.

Dar decizia a rămas... decizie șl ast
fel, „un juriu miop" („BUT"), l-a în
depărtat pe Ion Chlriac de centura de
ținută de Theo Medina, deși boxerul 
român „ar fi trebuit sâ fie în fruntea 
plutonului" („PARIS-PRESS”).

Documentar de Dorin ȘTEFLEA

luceafărului. Atunci saltă din 
dineuri de cetină, cu sunet 
toacă grăbită, glasul cocoșului 
pleoapele aprinse de chemarea 
rii, pe timpul căruia pasărea 
mai are auz și omul cu arma o 
poate apropia călcind prin zăpada 
înghețată Dar pină l<ș locul priel
nic tragerii, drumul nu este de loc 
ușor, vînătorul trebuind să facă 
popas de cite ori cocoșul tace și 
la loc unde nu poate fi văzut, căci 
pasărea cercetează atent, 
timpuri.
așteaptă să apară găinușa che
mată sau un eventual rival. In 
sfirșit. după un mers precaut, pe 
timpul căruia frigul parcă nici nu 
se mai simte, in fața ochiului obiș
nuit cu întunericul apare cîte ceva 
din silueta cintătoare, prinsă în 
crengi cu coada rotită evantai și 
gitul alungit în chemare. Atunci 
ridicarea armei nu trebuie să în- 
tirzie ca și focul slobozit în -răs
timpul dintre două bătăi de inimă. 
Glasul armei prelungește parcă, 
prin ecourile singurătății, ultimul 
glas al cocoșului.. Omul simte din 
nou in ceafă frigul înălțimilor, dar 
rămîne locului in așteptarea răb
dătoare a primei lumini, cu apa
ratul fotografic pregătit să amin
tească o victorie vinătorească de
osebită.

Constantin EFRIMESCU

in răs- 
împrejurimile din care

Paris, 1900. Pe vremea cind, pe 
aleile din Boit de Boulogne, mara- 
toniștii erau însoțiți și 
de bicicliști...

alimentați

EDIȚIA A
NUMĂRUL DE

DE

Ii-a
PROBE

CÎȘTIGATE

DIFERITE ȚARI
Locul : Paris (Franța)
Data : 14 mai — 23 octombrie 1900
Participant: : 1077 sportivi (din

care 6 temei) din 21 de țări.
în program : 12 discipline sportive 

cu 97 de probe.
Sportivii romănl nu au participat.

NUMĂRUL DE PROBE CÎȘTIGATE 
DE DIFERITE ȚARI

Ediția II — Paris, 1900

S.U.A.
Franța 
M. Britanie 
Belgia 
Elveția 
Germania 
Australia 
Suedia 
Italia 
Danemarca 
Canada 
Cuba 
Norvegia 
Olanda 
Ungaria

Total :

Șl DE MIINE
Doi cunoscuți atleți de per

formanță cîndva, Dumitru Gir- 
leanu (săritor cu prăjina) și 
Victor Firea (alergător de 3 0C0 
m obstacole), au scris o carte 
al cărei titlu o și recomandă 
în mod elocvent : „Exerciții și 
jocuri pentru pregătirea 
ților“, apărută recent în 
tura „STADION".

Autorii au avut drept 
ocupare principală (și

atle- 
edi-

26
23
19
7
6
4
3
2’/j*
2 
l’/a*
1
1
1
1
1

99

tragere a frînghiei a 
de o combinată for- 
suedezi și trei danezi.

• Proba de 
fost ciștlgate 
mată din trei

•• S-au disputat, de fapt, 98 de pro
be dar la călărie proba de sărituri 
în înălțime a avut doi cîștigători. ex- 
aequo: un francez șî un italian.

Aurora secolului trebuia să dea 
strălucire în viitor Jocurilor Olimpice. 
Prima grijă a lui Coubertin a fost 
să ia contact cu organizatorii expo
ziției internaționale de la Paris, a că
rei dată coincide cu jocurile : anul 
1900. 
însă 
Pînă 
bate 
avut ...... 
portanță mult mai mică decît diver
sele atracții și divertismente obișnuite 
cu prilejul unor asemenea manifestări. 
In programul eteroclit au fost pre
văzute întreceri de biliard, de șah, 
de pescuit cu undița etc. Năuciți, 
sportivii au aflat că vor avea 
„concursuri 'de exerciții fizice si 
sport". Cuvîntul „olimpic" nici 
era pronunțat.

La cheremul resurselor bănești 
care-i lipseau — C.I.O. a trebuit 
consimtă, cu destulă amărăciune, 
înhămarea jocurilor la carul expozi
ției internaționale. Lui Coubertin nu 
i-a mai rămas altceva de făcut de
cît să cutreiere Europa, încercînd să 
convingă lumea sportivă să susțină 
ediția de la Paris. Ceea ce într-un 
fel i-a reușit, căci la startul diver
selor probe s-au prezentat reprezen
tanți a tl de țări.

Statistica participărilor și a 
zultatelor nu a fost prea ușor 
ținut, întrucît concursurile s-au 
tins din mai pînă in octombrie, dis
persate prin toate cartierele Parisului, 
căci un stadion central n-a putut fi 
obținut. Nimeni nu și-a luat osteneala 
să alerge din Bois de Boulogne la 
Asnleres, de la Tuileries la Puteaux 
și de la Vincennes la Parc des 
Princes...

La atletism, de pildă, în luna iulie, 
n-au fost mai mult de 3 000 de spec
tatori pe arena lui Racing-Club. A- 
mericanii s-au distins din nou, prin
tre cele 15 țări participante, cîștigînd 
17 titluri din 22 și lăsînd doar semi- 
fondul englezilor și aruncarea discu
lui — unui ungur. Pe pista de iarbă, 
moale și udăt a lui Racing-Club, re
zultatele nu puteau fi de mare va
loare. De altfel, terenul era încon
jurat și de copaci, în ramurile cărora

Oamenii de afaceri socoteau 
Jocurile Olimpice... anacronice, 

la urmă, jocurile au fost înglo- 
în programul expoziției și au 
astfel, în ochii publicului, o im-

loc 
de 
nu

să 
la

re
de 
în-

0 premieră a cartingului pionieresc :
Avînd în vedere interesul de care 

se bucură cartingul în rîndul șco
larilor și valoarea instructivă a a- 
cestui sport tehnico-aplicativ, la Si
biu a fost organizat primul concurs 
(sub formula unui raliu) denumit 
„Ștafeta pionierilor" și consacrat 
Semicentenarului U.T.C.

„Ștafeta pionierilor", concurs de 
anvergură, care s-a desfășurat pe 

.traseul Sibiu-Mediaș și retur (110 
km) a reunit la start 22 cartinguri, 
reprezentind organizații pionierești

a ta can ții francezi, în ciuda unor 
favorabile, nu l-au putut învinge

I. GHINESCU. COMUNA BOTENI. Fap
tul că 
situații

Dar nld ploieștemi dv. nu vor

pe Răducanu, in meciul România — 
Franța, v-a inspirat un reușit catren : 
Ds ați ta supărare,
Nu știau ce să mal zică : 
Ori că poarta e prea... mică. 
Ori portarul e prea... mare !

DIETER LEICHMANN, TIMIȘOARA. 
Este așa cum ară tați dv. : Bayem Mdn- 
chen a eliminat pe F.C. Uverpool din 
Cupa Cupelor, în urma rezultatului 
egal, 0—0. realizat la Liverpool, și a vic
toriei cu 3—1 obținută pe teren propriu 
Ca atare, Martin MUU din Codlea n-a 
pierdut pariul, ci l-a cîștigat. După 
emoțiile pe care i le-am dat. prin răs
punsul de săptămîna trecută, satisfacția 
lui va fi șl mai mare !

ECATERINA SCUTABU, IAȘI. Evident, 
chiar și un... poștaș trebuie să mani
feste un plus de gentilețe față de o re
prezentantă a sexului frumos, dar, ere- 
deți-mă nu mă pot lansa în operațu 
care consumă atîta timp, cum ar fi 
reconstituirea de palmarese. Dv. citi
torii. sînteți multi și eu, săracul de 
mine nu sint decît unul singur. Este

___ _____ ,____ w________ ___ ___ să 
se lase depășițC Cu atit mal bine. Din 
acest duel, sportul, climatul sportiv nu 
au decît de cîștigat.

DRAGOȘ ADOCHITEI, BOTOȘANI. 
Ne întrebați unde a debutat Constantin 
Moldoveanu. aripa stingă a Politehnicii 
Iași. Răspunsul pe care vl-1 voi da va 
constitui, probabil, o «urprlzâ atit pen
tru dv., cit și pentru alti cititori : ia... 
Politehnica Iași, mal precis, la CSMS, 
cum se numea pe-atund. in 1959, aceas
tă echipă. în continuare, itinerarul lui 
fotbalistic a fost următorul : Petrolul — 
St .ua — Petrolul — Politehnica lași- 
Locul său de baștină este. însâ, Ploieș- 
tiul. El s-a născut în acest oraș, la 25 
octombrie 1943.

s-au oprit adesea discurile sau bila 
de fontă a aruncătorilor de ciocan 
(probă inedită în program).

Irving Baxter a stîrnit uimire prin 
plonjoanele sale deasupra ștachetei la 
înălțime, stil interzis după aceea Și 
readmis apoi. Dar cel mai impresio
nant, prin multilateralitatea sa, s-a 
dovedit a fi Alvin Kraenzlein, un tî- 
năr cu coamă leonină, pe care ame
ricanii — după tradiția atunci încetă
țenită — l-au și poreclit „cel mai 
mare atlet al tuturor timpurilor". El 
a cîștigat 4 probe : 60 m, 110 și 200 m 
garduri, săritura în lungime.

La atletism n-au lipsit incidentele. 
Organizatorii (cei ai „expoziției" au 
amînat probele din ziua de 14 iulie 
(sărbătoare națională a Franței) pe 
a doua zi. Dar a doua zi era dumi
nică. Și unii atleți anglo-saxoni re
fuză să participe la probe într-o zi 
pe care ei o rezervă bisericii. Trei 
alergători americani (din 5 calificați 
în finala probei de 400 m plat) și alți 
doi concurenți la probele de 2 500 m 
garduri și săritorii în înălțime nu se

pre- 
dcloc 

ușoară, considerăm noi) selec
ționarea și gruparea unui mare 
număr de exerciții, și reparti
zarea lor în mod corespunză
tor diferitelor vîrste, începind 
dela 7 ani și — trecînd apoi 
prin perioadele de juniorat — 
pină la 19 ani. O serie 
exerciții și jocuri, de 
„vînează și ferește-te“, „prinde 
veverița, dacă poți", 
turnul", 
cior“ și multe altele, sint înso
țite de desene adecvate (autor 
Eugen Costache), explicînd di-

: de
și jocuri, de pildă

„dărimă
„cursa într-un pi-

înălțime nu se

RAY C. EWRY

RALIUL

EWRY, născut în 1873, 
Indiana (S.U.A.), a fost

RAY C. 
în statul 
obligat, de la vîrsta de 5 ani, să 
supcrte dramaticele urmări ale u- 
nei poliomielite. Supunîndu-și 
mușchii la un asiduu antrenament 
— în primul rînd pentru a putea 
umbla — el a ajuns un desăvîrșit 
atlet, într-o probă care i se po
trivea de minune : săritura de pe 
loc. în 1900, a cîștigat 3 medalii 
de aur, la acest fel de sărituri : 
în lungime — 3.21 m, înălțime — 
1.65 m, triplusalt — 10.58 m. în 
1904 și-a reînnoit tripla victorie, 
iar în 1908. la vîrsta de 35 de ani, 
cu încă două biruințe, cumulează 
impresionantul total de 8 titluri 
olimpice !

garduri și săritorii 
prezintă la start...

Programului de 
mai adăugat : tirul 
fotbalul, polo pe apă, 
totuși, la Paris, s-a 
mai evident eșec din istoria Jocurilor 
Olimpice. Trăind în umbra expoziției, 
aservite ei, tratate ca un fel de a- 
nexă recreativă, un parc de atracții 
inofensive, jocurile au avut în per
manență un rol secundar.

Trăgînd concluziile, Coubertin scrie: 
„Multă bunăvoință, rezultate intere
sante, dar nimic olimpic". Să adău
găm la amărăciunea sa că, în timpul 
jocurilor de la Paris; numele reno
vatorului lor nu a fost pronunțat 
niciodată ! Cu toate că, după mulți
mea de probe (60), banchetele n-au 
lipsit. Sau cum spunea un cronicar 
al vremii : „beaucoup de champions, 
beaucoup de lampions"... dar flacăra 
olimpică nu a strălucit nicăieri !

Coubertin a simțit pericolul ce 
planează asupra jocurilor atîta. vreme 
cît ele sint anexate unor mari tîr- 
guri, „în mijlocul cărora valoarea lor 
filozofică se evaporă, iar efectul lor 
pedagogic devine inoperant".

Din păcate, legătura aceasta nedo
rită, această mezalianță va dura mai 
mult decît și-ar fi 
neva. Din motive 
două ori la rînd, în 
rile Olimpice vor trebui să suporte 
tutela expozițiilor... (vib).

la
cu

Atena i s-au 
arcul, călăria, 
golful etc. Și, 
Înregistrat cel

putut închipui ci- 
bugetare, încă de 
1904 și 1908, Jocu-

din Sibiu, Mediaș, Agnita și Cisnâ- 
die.

După start, cele 22 carturi, con
duse de micii ași ai volanului — 
pionieri care de la vîrsta de 10—12 
ani au deprins dragostea pentru 
motor — au trecut prin fața nume
roșilor spectatori sibieni, înșirați pe 
traseu pînâ la ieșirea din oraș. După 
o oră și 45 de minute primul cart 
a intrat în Mediaș. Pionierul A- 
drian Ben, de la Casa pionierilor 
Sibiu, a citit mesajul „Ștafetei pio
nierilor", pe care l-a înmînat orga
nizației municipale a pionierilor 
din Mediaș. După o scurtă odihnă, 
caravana și-a reluat întrecerea. Atît 
la ducere cît și la înapoiere, „plu
tonul de alergători" a fost salutat 
de grupurile de pionieri din locali-

MEDIAȘ - SIBIU
tățile Tîrnava, Copșa Mică, Sura 
Mare, Slimnic. La ora 15,30 coloana 
ștafetei și-a făcut intrarea în Sibiu. 
A urinat festivitatea de premiere: 
pe locul 1 — echipajul Casei pio
nierilor din Agnita, 2 — echipajul 
Casei pionierilor Sibiu, 3 echipajul 
de la Școala generală nr. 4 Sibiu, 
4—5 — echipajele de la Casa pio
nierilor Mediaș, și cel de la Casa 
pionierilor Cisnădie. Echipajului cla
sat pe primul loc i s-a făcut cadou 
de către F.R Modelism un motor de 
cart, iar fiecărui participant, din 
partea ziarelor „Tribuna Sibiului" 
și „Die Woche“ i s-a înmînat cite o 
trusă pentru construit navo și ra- 
chetomodele.

feritele alergări (viteza, 
duri, fond, ștafetă etc.) și pro
cedee tehnice în concursuri 
(disc, ciocan, suliță, greutate 
etc). Pe lingă pitorescul lor, 
acestea contribuie eficient la 
pregătirea drumului spre per
formanță.

Lucrarea este amplă, docu
mentată, constituind un îndru
mător prețios pentru viitorii 
atleți care țintesc obținerea de 
performanțe înalte. De aseme
nea, profesorii și antrenorii în
cepători cît și cei cu experi
ență găsesc în paginile cărții 
un auxiliar de certă valoare 
în munca lor.

O carte care, sîntem con
vinși, va găsi o largă audiență 
la cei care aspiră spre măies
tria în atletism, cărora le-o 
recomandăm, folosind chiar 
cuvîntul autorilor: „Prin prac
ticarea exercițiilor recoman
date se urmărește însușirea și 
perfecționarea tehnicii probe
lor de atletism, și dezvoltarea 
și perfecționarea calităților fi
zice de bază ale atletului".

Emil IENCEC

ADEVABURI TIRZII...
21 MARTIE, ANUL ACESTA. La 

Novi Sad. Noaptea în care U.T A. 
joacă revanșa cu Tottenham, Ia Lon
dra. Dușan Bugarin, solistul Operetei 
bucureștene, angajat pentru o sta
giune la Opera din Novi Sad, asistă 
la premiera piesei „Romeo și Julie- 
ta“. In timp ce publicul urmărește 
în liniște „scena balconului", de un
deva din sală se aude un strigăt de 
bucurie: „Gol ! Gol !". La tranzistor, 
Grigore Ielisei anunțase un al doi
lea gol pentru U.T.A. și Dușan Bu
garin, înflăcărat susținător al texti- 
liștilor, nu s-a mai putut stăpîni. 
„Ceea ce regret e că golul acela n-a 
fost acordat. Merită să ți se înttmple 
ce mi s-a intîmplat mie — să se în
toarcă o sală întreagă spre tine și 
să te privească, șocată — pentru o 
eliminare a lui Tottenham !“

...Acum patru ani, pe scena Opere
tei bucureștene. Spectacol cu „My 
fair lady". ’ In seara cînd, la Floren
ța, se joacă una din semifinalele Cam
pionatului european : Iugos’avia — 
Anglia. Dușan Bugarin, mare admi
rator al lui Geaici, și-a prins un 
tranzistor sub haină și i-a reglat dis
cret tonalitatea. In min. 86 al parti
dei, în timp ce „My fair lady" era 
în culmea cîntecului, Geaici înscrie 
unicul gol al partidei. Pe scenă, Du
șan Bugarin începe să sară în sus 
de bucurie, să-i sărute pe toți. „No
roc că rolul îmi permi'ea să fac 
așa ceva ! Jucam rolul unui bețiv

Mircea BĂTRÎNU

NUȚI o. COMUNA HEREȘTI. «Ludo
vic SitmAreznu este căsători: 7 Așirpt 
răspunsul cu nerăbdare". Nu es^e căsă
torit. Poate că nu l-a plăcut rumen:. Mal 
știi ’

ION PANATT. COMUNA BERCENL Di
namo s-a intflnlt in cadrul a două ediții 
ale Cupei campionilor europeni, cu In
ie mazionale Milano, intr-o vreme ciad 
echipa antrenată de Herrera urcase pe 
tronul fotbalistic al Europei. In locul 
ltii Real Madrid. învinsă pruna oară, 
atit la Milano (6—«), cit șl la Bucu
rești (1—0). Dinamo avea să aducă pe 
Inter ta un pas de eliminare, în con
fruntarea următoare, după un 2—1 pen
tru Dinamo, la București, urmat de o 
formidabilă replică Ia Milano, unde ita
lienii au smuls calificarea, eu 1—9, abia 
în finalul meciului, după ce scorul 
fusese multă vreme 0—0.

VASILE HUTU. COMUNA BĂRĂGA
NUL. Nu vă lipsește hazuL Dar, tn ma
terie de catrene, cantitatea (15 catrene t) 
va fi întotdeauna In dauna calității. 
N-ați văzut ? Puj în... priză un venti
lator și tot ae oprește uneori. Damilte 
inspirația.

VASILE ZAHU, SATU MARE, Vreți ■« 
vă precizez dacă actualul portar al 
Stelei---------- —------------- ------------- ------
soană 
Narcis 
ctțlva 
Vreau_ __ _____ _________
mai avut un portar cu numele de Co- 
man (LIviu), la fel de talentat ca șl 
Narcis Coman.

Ilustrații : N. CLAUDIU

Coman, este una și aceeași per- 
cu fostul portar al U T.A.-ei. Da, 
Coman a apărat, tn urmă cu 
ani. și poarta echipei arădene. 
sâ vă spun, însă, că U.T.A. a

Ilie IONESCU-coresp județean

Scrisoare DOMNULE ALEOILErătăcită

cu...

venit.

copiilor că,

săturat 
bătrîni, 

mult și

loc să 
cu noi,

in ce caz,

cu condiția să nu 
pisoiașii străchi- 

ne-o

a- 
am 
ga-
a-

— d-ăștia vioi și 
că ne-am 

noștri
Și

pisoiași 
frumos 
să ne facă 

familie, 
povestit

■■■■

Vă scriu în problema 
ceea, știți dv., pe care 
discutat-o și atunci în 
ră... Eu cum am ajuns 
casă, le-am spus la ai mei 
că ați fi dispuși să ne dați 
acei trei pisoiași care se 
joacă așa de 
ghemotocul, ca 
o bucurie în 
copii. Le-am 
frumos se ridică ei pe 
bele din spate și cum 
ghemotocul acela din... 
tice și-1 tot dau de la 

ți-e mai 
ne

la
ce 
la- 
iau 
pe- 
u-

nul la altul, de 
mare dragul. D-ăștia 
trebuie 1 au strigat... copiii, 
fericiți 
jucăuși, 

dulăii
mănîncă 

nu se prea joacă așa, 
știe ce. Că la anii lor,

de..
care 
nici 
cine 
se tolănesc și dorm lingă... 
poartă, că poate să ne... 
prade cine cum poftește. 
Iar dacă le și dă careva 
vreun... os, ne lasă curtea 
de izbeliște. Și în 
stea aici, în... sat, 
pleacă cu zilele în alt... sat 
și vin numai duminica, cînd 
e... horă. înțelegeți dv. de 
ce vor... copiii pisoiașii a- 
ceia care, ori 
sint mai mici.

Le-am spus 
după cum e obiceiul, cînd 
iei pisoi de la cineva, tre
buie să-i dai un bănuț așa, 
simbolic, că altfel îi mă- 
nînci fripți pe lumea cea
laltă... Ia umblați voi la 
pușculiță — le-am zis — 
să-i dăm Iui nenea acela 
cite un bănuț mare pentru 
fiecare pisoiaș. Că nenea și 
ai săi le-au dat lăptic, i-au 
îngrijit, i-au învățat sfi se 
joace cu acel ghemotoc și 
etcetera...

Și unde nu mi s-au pus 
copiii pe bocit, că cică în- 
tii să vadă ce fel de piso
iași sint, să nu fie dintr-a-

ceia pretențioși, de... An
gora. cărora le place numai 
să toarcă • pe cuptor, să 
mănînce smîntînică și copane 
de pui fript, ori să... zgîrie. 
Auziți ce le dă prin cap !

Că, cică, ei o să stea la... 
sfat, să le facă rost de cul
cușuri bune, cu căldură de 
Ia calorifer, și cu frigider, 
să nu li se strice laptele... 
și cu televizor, să vadă că
țelușul Mihaelei, de la 
„1001 de seri"... Dar toate 
acestea, i 
răstoarne 
nuța cu lăptic, cînd 
fi lumea mai dragă, și să 
sară pe fereastră, ca să se 
întoarcă de unde au 
înțelegeți dumneavoastră.

urmă, mai ziceau că 
îi aduceți încoace, să 

aduceți ca pe rațe, le- 
Să-i aduceți... dezle- 
ca să poată să se joa-

Pe 
dacă 
nu-i 
gați. 
gați, 
ce din prima zi, să nu tre
buiască să-i ținem un an, 
ca să li se dezmorțească lă
buțele.

Eu. ca tată, ce să fac ? 
Trebuie să ascult de copii, 
fiindcă ei sint cu... pușcu
lița, în care string cu atî
ta trudă ba ce Ie dau ru
dele, ba cu... „ne dați ori 
nu ne dați ?“. Că satul nos
tru e mare, nimic de zis. 
dar oamenii nu stau toată 
ziua să-i sorcovească co
piii. înțelegeți ce vreau să 
spun...

Așa că dumneavoastră, 
cînd veniți încoa, cu piso
iașii, să ne potrivim la vor
bă, că altfel — cum e pro
verbul : „geaba vii, geaba 
te duci, geaba rupseși ăi 
papuci"... înțelegeți dum
neavoastră...

Dar, oricum, grăbiți-vă, 
fiindcă uite, incepe joaca I

Al dv.,
S. M. CHEKESCU 

pt. conf.
Mircea COSTEA
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ATLETISMUL BĂCĂUAN 
PE TREPTELE PROGRESULUI

Discuția
Consiliului ,__ ,__  r____
fizic* și sport BacăuV prof.
Grigoraș, a abordat c r_______
tic* diversă din domeniul atletismului.

noastră cu președintele 
Județean pentru edueație 
' ’ ------- *. Mihai

o problema-

—Ce a însemnat trecerea orașu
lui Roman Ia județul Neamț — prin 
reorganizarea teritorial-administra
tivă pentru atletismul băcăuan ?

— Cu ani în urmă, în fosta re
giune Bacău se discuta doar prin 
prisma rezultatelor romașcane, mai 
precis prin performanțele acestui ini
mos antrenor care a fost și cămine 
Constantinescu-Nehoi. După reorga
nizarea teritorială, am simțit, într-a- 
devăr un gol în perimetrul atletic 
mului local. Apoi, ne-am dat -.cama 
că nu va veni nimeni din afară să 
ne facă treaba și că nici să te bizui 
pe un singur centru nu e bine. Am 
pornit deci la lucru. Nu a fost deloc 
ușor: antrenori nu prea aveam, ele
mente de valoare nu se afirmaseră, 
baza materială și sistemul competi- 
țional -se dovedeau insuficiente.

— Asupra căror unități organiza
torice v-ați îndreptat preocupările în 
perioada respectivă ?

— In primul rînd, către centrul de 
atletism de pe Ung* C.J.E.F.S., sec
ția din cadrul Școlii șportive din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, secțiile 
de atletism din Moineștl, Buhușl, Co- 
mănești. Acestea au fost încadrate 
cu specialiști, el avînd ca primă sar
cină angrenarea unui mare număr 
de tineri într-o activitate organizată.

— Și ce rezultate s-au obținut?
— Noi am început, cum este și 

firesc, cu copiii și juniorii. Fiecare 
unitate a trecut prin sită un mare 
număr de tineri, a selecționat pe cei 
mai talentați, dar această acțiune 
este departe de a fi încheiată. în 
1971, atleții băcăuani au cucerit 3 
titluri de campioni republicani, au 
realizat un record național de seni
ori, 36 recorduri de juniori și copii, 
obținînd și 10 titluri în diferite con
cursuri cu caracter republican.

_ — Dar facultatea de educație fi
zică din Bacău ce sprijin vă oferă ?

— Foștii noștri sportivi, Pereteatcu. 
frații Ciupercă, Vega au urmat fa
cultatea, au luat, firesc, specializa
rea atletism și după terminare au 
început să lucreze concret și cu re
zultate, sperăm, tot mai bune. Este

Antrenorul N, HATZAK declară :

adevărat, ei sînt la început, nu «u 
o experiență prea mare, dar tinere
țea, entuziasmul și pasiunea consti
tuie un puternic gir. Șeful «atedrel 
de specialitate, lectorul Ștefan Șer- 
ban, totodată președinte al comisiei 
județene, se străduiește și ne ajută 
eficient.

— Cum apreciați sistemul cotnpe- 
tițional din județul dv ?

— In această direcție, putem spu
ne că am realizat ceva. Cu sprijinul 
secțiilor — și aici aș remarca în 
mod special Școala sportivă — orga
nizăm săptămTnal concursuri des
chise. S-au desfășurat și crosuri și 
odată cu ieșirea în aer liber stadio
nul va fi la dispoziție, în orele dis
ponibile, pentru atletism. Metodis
tul N. Mihalache răspunde direct de 
atletism în ,cadrul C.J.E.F.S. reușind 
să angreneze studenții facultății în 
arbitrajul concursurilor.

— Care sînt direcțiile principale 
ale atletismului băcăuan pentru pe
rioada actualului cincinal?

— Dezvoltarea secțiilor existente, 
specializarea pe grupe de probe, și 
mărirea numărului de cadre, îmbu
nătățirea procesului de antrenament 
și consolidarea secțiilor din centrele 
nou înființate, realizarea celui de al 
doilea liceu cu program special de 
atletism în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. După cum vedeți, eforturi sus
ținute în vederea unei continue dez
voltări a acestui important sport.

N. MIHAIL

După turneul echipei de rugby Știința Petroșani in R. F. a Germaniei

Echipa de rugby a studenților 
din Petroșani s-a întors zilele tre
cute dlntr-un turneu efectuat în
R. F. a Germaniei între 5 și 12 
aprilie. La sosire am solicitat an
trenorului TH, RADULESCU cîteva 
amănunte.

— Am susținut două partide, am
bele la Hanovra, cu echipe din 
prima ligă. In meciul de debut 
am întîlnit formația S. K. Odin — 
aflată pe locul IV în clasament 
—pe care am întrecut-o cu 4—0, 
iar în cel de al doilea joc am dis
pus cu 10—6 de Viktoria Hanovra, 
lidera campionatului.

— Care au fost principalele mij
loace prin care ați realizat victo
riile ?

— Cu toate că s-a desfășurat pe 
o ploaie torențială, în meciul cu
S. K. Odin — echipă care practică 
un joc deschis — am putut să 
ne etalăm calitățile ofensive, reu
șind, în cele din urmă, o încer
care prin Eîucos. In a doua parti
dă am primit replica unui „XV“ 
cu un stil de joc diferit: mai în
chis și, pe alocuri, dur. în această

situație s-a răspuns prlntr-un gru
paj foarte bun, din care balonul 
s-a transmis cu rapiditate liniilor 
dinapoi, care au reușit faze spec
taculoase, mult apreciate de o nu
meroasă asistență.

— Din lotul folosit, ce jucători 
putețj remarca ?

— Aș scoate în evidență pe Ma
rinescu — care a dovedit că poate 
juca la contact, placind eficient și 
continuu —■„ Moromete — bun con
ducător de joc —, Bucos — că
ruia îi reproșez, totuși, imprecizia 
la loviturile de picior așezate — 
Dinu și Bărgâunaș.

— Cum apreciați, prin prisma jo
cului practicat de echipele adverse, 
valoarea actuală a rugbyu-luî din 
această țară ?

— Ultima oară cînd am întîlnit 
o formație din R. F. a Germaniei 
a fost în 1964. pe atunci fiind 
încă jucător. Urmărind însă jocul 
celor două team-uri, aș putea spu
ne că rugbyul vest-german a făcut 
remarcabile progrese.

Em. F.

• FOTBALUL OLIMPIC NU MAI
UN INTERES ?• FULGERE ASUPRA

A ELIMINATE PREMATUR

-râRNEU

PREZINTĂ NICI

DIVIZIONARELOR

DIN CUPĂ
manței (returul decisiv, de Ia 
București, al partidei cu Dane
marca ‘din luna mai), rodarea 
internațională a unor tineri 
cători —• promisiuni pentru 
tul național — constituie o 
țiune folositoare fotbalului 
mânesc și reprezentării sale.

iu- 
lo- 
ac- 
ro-

R IA MM
A SĂRITORILOR NOȘTRI 
TREBUIE CONEIRMATĂ

Desfășurat în bazinul Brequigny 
din Rennes, concursul internațional 
de sărituri la care au participat 
sportivi din Italia, 
Bulgaria, Belgia, 
bineînțeles, cei 
dă a prilejuit 
ților României 
totul remarcabile. 
Prelipceanu și Melania Decuseară 
s au clasat pe primele două locuri 
la trambulină, iar Ecaterina Du
mitri u a ocupat locul secund la 
platformă ; la băieți. Ion Ganea 
s-a clasat pe locul trei la platfor
mă. în urma celebrilor campioni 
italieni Klaus Dibiasi (campion o- 
limpic la platformă, vicecampion 
la trambulină) și Giorgio Cagnotto 
(campion al Europei la trambuli
nă), și înaintea cunoscutului sări
tor francez Jacques Descbouwer.

în legătură cu aceste întreceri, 
am solicitat cîteva amănunte an
trenorului Norbert Hatzak. El ne-a 
declarat : „Doresc, in primul rînd, 
să subliniez frumoasa evoluție a 
Soranei Prelipceanu care a demon
strat. chiar și in condițiile unui 
concurs internațional de amploare, 
că are o valoare reală, iar perspec
tivele ei sînt dintre cele mai stră
lucite. cu condiția, insă, de a mun
ci cu aceeași perseverență ca pînă 
acum și de a fi prezentă la cit 
mai multe întreceri, alături de să
ritoare reputate. Cit îl privește Pc 
Ganea, el a fost o plăcută sur
priză chiar șj pentru mine, antre
norul lui A manifestat o evidentă 
revenire de formă care ii dă 
dreptul să aspire la un loc în lo-

Spania, Austria, 
România și, 

ai țării gaz- 
reprezentan- 

comportări cu 
La fete, Sorana

Sorana Prelipceanu, câștigătoa
rea, „trambulinei" in concursul de 
la Rennes.

tul pentru Olimpiada de la Mun- 
chen. De altfel, toți cei patru spor
tivi români au depășii baremul o- 
limpic, dar ei vor trebui să con
firme rezultatele de la Rennes și 
în alte competiții, cum va fi. de 
pildă, concursul internațional ai 
României, programat la sfîrșitul 
săptăminii viitoare In sfîrșit, pro
fit de ocazie pentru a-mi mani
festa admirația față de Dibiasi și 
Cagnotto, de-a dreptul formidabili 
prin acuratețea tehnicii, eleganța 
salturilor și detenta care le per
mite execuții splendide și intrări 
extrem de curate". (D. St.).

ÎNAINTEA turneului / /CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. 1)

intens. Acesta a fost și scopul. Am 
vrut să-i determinăm pe boxeri să 
depună un efort mai mare decît cel 
ce-i așteaptă în competiție. In zilele 
ce urmează, au suficient timp ile re
facere".

Ne-a surprins lipsa din programul 
meciurilor a campionului categoriei 
senrmijlocie, V. Zilberman. Am aliat 
că. pentru abateri disciplinare, boxe
rul a fost exclus, temporar, Jin Iot, 
dar cu posibilitatea de a participa la 
turneul de la București

Din păcate, antrenamentul .ie vi
neri s-a soldat și cu un accident r.e- 
dorit. în disputa I. Gyiirffi — T. Ni
colae, în urma unei ciocniri.Gvorffi 
s-a accidentat la arcadă. Deși leschi- 
derea este oarecum profundă, medi
cul lotului, dr. Petre Radovici, a asi
gurat pe antrenori că pugilistul va 
fi restabilit și va putea lua parte la 
turneu' „Centura de aur".

Din discuțiile purtate cu cîțiva din
tre cei ce vor urca treptele ringului 
instalat la patinoarul „23 August", 
am desprins dorința lor fermă de a 
se prezenta în cea mai bună formă, 
pentru a dovedi, și cu acest prilej,

că prestigiul de care boxul romanesc 
se bucură în arena internațională nu 
este întîmplător. Noi le urăm succes 
în întrecerile ce încep miercuri și 
mai departe, la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

O REVANȘA pugilistică

ALEXE - HUSSING ?
că 

_____ ________ eu
ropean al categoriei grea, resimte lipsa 
unor partide mai dlHcUe in perioada 
de pregătire pentru Jocurile Olimpice. 
Cazul său nu este singular. Presa stră
ină menționează că învingătorul lui 
Alexe la campionatul european de la 
Madrid, vest-germanul Peter Hussing 
acuză de asemenea lipsa de adversari 
pe măsura sa. fiind nevoit chiar să an
gajeze ca parteneri de antrenament 
boxeri profesioniști.

știrea aceasta ar putea atrage atenția 
federației de specialitate, în sensul că 
un meci Alexe — Hussing. o revanșă 
spectaculoasă, organizată fie în Româ
nia. fie în R.F. a Germaniei ar putea 
constitui cu adevărat capul de afiș al 
unei interesante gale pugilistice.

Am sesizat zilele trecute faptul 
boxerul Ion Alexe, fostul campion

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LA KATOWICE
VOR TRIUMFA NUMAI LUPTĂTORII COMBATIVI

declarat reputatul arbitru internațional VALENTIN BAȚI
Mai sînt opt zile pînă la ga.agu! 

inaugural al campionatelor europene 
de lupte ale seniorilor. De bună sea
mă, pregătirile în vederea marii 
competiții continentale se aprop'e de 
sfîrșit. Totuși, acest scurt interval 
trebuie să fie folosit din plin de lup
tătorii noștri care vor concura pe 
saltelele din sala de sport din Kato
wice (Polonia? pentru ca ei să aibă 
o comportare cit mai bună. Iată de 
ce am solicitat și opinia reputatului 
arbitru internațional Valentin 
(Timișoara).

— Anul trecut — ne-a spus 
ciatul arbitru — am fost șeful 
dintre cele trei saltele pe care s-au 
desfășurat întrecerile campionatelor 
mondiale. Prin fața mea s-au perin
dat unii dintre cei mai valoroși lup
tători din lume. Dar, am văzut tot
odată cum tocmai unii dintre aceștia 
— și nu puțini — au părăsit spațiul 
de concurs înainte de limită, dato
rită celui de a! treilea avertisment. 
Bunăoară, campionul olimpic Hainan 
Rurua (U.R.S.S.), dublu campion 
mondial, campion european, a fost 
descalificat chiar in meciul al doi
lea și nu a mai ajuns in turul final. 
Campionul mondial al ediției de la 
București (1967) la cat. ușoară (74 
kg) Eero Tapio (Finlanda) a cunoscut 
un astfel de verdict în turul IV și

apre- 
uneia

în consecință a trecut pe banca eli- 
minaților. Cred însă că trebuie să 
mă refer îndeosebi la luptătorii noș
tri, care n-au fost nici ei ocoliți de 
asemenea verdicte și cu firească pă
rere de rău a trebuit uneori să a- 
prob verdictul chiar eu. Mă voi opri, 
mai întîi, la fostul campion mondial 
Simion Popescu (cat. semiușoară — 
68 kg) descalificat în ultimul meci 
cind mai erau doar 45 de secunde 
și eliminat din competiție. în clip a- 
semănător a fost oprit de a intra in 
semifinale 
mijlocie — 90 
tate finale ale 
terminate de 
Ion Baciu (cat.
dut surprinzător meciul su iugosla
vul Karlo Ciovici cu un avertisment, 
Nicolae Martinescu (cat. semigrea — 
100 kg) a dispus de Vasil Merku
lov (Uniunea Sovietică) prin descali
ficare, deși adversarul său conducea 
cu cîteva puncte. Ion Enache (cat. u- 
șoară) a fost eliminat după numai 
trei meciuri, tocmai fiindcă pe unul 
dintre acestea, cel cu Werner Schro-, 
der (R. D. Germană), l-a pierdut cu 
un avertisment.

— Ce sfat le dați, în lumina aces
tor constatări, luptătorilor români ?

— Ar trebui poate să le dau mai 
multe, în urma exemplelor amintite

Și Nicolae Neguț (cat. 
kg). Numeroase rezul- 
partidclor au fost de- 
aceste avertismente, 
cocoș — 57 kg) a pier-

DUELUL REȘIȚA-PLOIEȘTI DOMINA
ÎNTRECERILE TINERILOR ÎNOTĂTORI

REȘIȚA, 15 (prin telefon). în ba
zinul de 25 m din localitate au 
început întrecerile concursului re
publican de primăvară rezervate 
juniorilor mici și copiilor din cate
goria A. Iată primele rezultate :

JUNIORI — 100 m liber (b) : A. 
Horvath 59.6 ; 100 m liber (f) : La- 
vinia Donea 66,7 (r.p.) ; 100 m bras 
(b) : V. Molico 1; 15,6, I. Galovits 
1:16,5 ; 100 m bras (f) : Adelina 
Hidoș 1:23,2, Liliana Bancu 1:25,3; 
200 m mixt (b) : Wetterneck 2:17,0; 
200 m mixt (f) : Dagmar Illuzin 
2:44,4 ; 4x100 m mixt (b) : Șc Sp. 
Reșița 4:34.1 ; 4x100 m mixt (f) : 
Șc. Sp. Reșița 5:07,2 ; 400 m liber 
(b) : Wetterneck 4:37,5 ; 400 m li
ber (f) : Georgeta Stanciu 5:21,2 ; 
100 m spate (b) : C. Mandache 65.4 
(r.p.), A. Horvat 67,5 ; 100 m spate 
(f) : Lavinia Donea 1:12,3 (r.p.) ;

100 m delfin (b) : T. Ursulescu 
68,5 ; 100 m delfin (f) : Ioana Spo
rea 1:14,9 ; 4x200 m liber 
Sp. Reșița 9:00,5.

COPII — 100 m liber 
Popoviei 60,1 (r.p.) ; 100
(f) : Eugenia Cristescu 66,3 ; 100 m 
bras (b) : Gr. Constantinescu 1:21,9; 
100 m bras (f) : Domnica Dumitru 
1:25,8 ; 200 m mixt (b) : D. Aldea 
2:28,8 (r.p.) ; 200 m mixt (f) : Eu
genia Cristescu 2:44,3 ; 4x100 m 
mixt (b) : Petrolul 4:45,7 ; 4x100 m 
mixt (f) : Șc. Sp. Reșița 5:31,5 ; 400 
m liber (b) : I. Sveț 4:52,6 (r.p.) ; 
400 m 
100 m
(r.p.) ;
rutsch
A.
Minola Vasiliade 1:16,2 (r.p.).
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TERENURI DE TENIS LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI
• Clubul sportiv OLIMPIA — Calea Vitan nr. 172, telef. 21.42.96.
• Clubul sportiv PROGRESUL — Str. Dr. Staicovici nr. 42, telef. 37.07.77.
• Clubul sportiv METALUL — Parcul Herăstrău (lîngă Restaurantul Parc), 

telef. 44.15.00.
• Clubul sportiv VOINȚA — Șos. Pipero, telef. 33.78.52.
• I.E.A.B.S.

— B-dul Muncii nr. 41—43 (Complexul „23 August"), telef. 21.20.05.
— Str. Știrbei Vodă nr. 92 (lingă Operă), telef. 14.88.59.
— Ștrandul Tineretului, Aleea Ștrandului nr. 2, telef. 21.20.05

ATLETISM i Stadionul Republi
cii, ora 9,30 i „Cupa 1 Mai" (se
niori și juniori) | circuitul din str. 
Maior Coravu : ora 8,30 t concurs 
de marș.

Stadion Dinamo, ora 
Obor — Electronica 
ora 12 i Dlnamo — 
Tg. Mureș (tlneret- 
14 > Dlnamo — A.S. 

Mureș (Divizia A) |
August", ora 14,30 i

u

mai înainte. Totuși, mă voi rezuma 
la a sublinia doar unul. Acesta Insă, 
după părerea mea, va fi hotăritor 
pentru obținerea succeselor la apro
piatele campionate europene. Este 
vorba de lupta activă. S-a pus atit 
de mare accent pe dinamizarea lup
tei Incit, după opinia mea, vor avea 
acces Ia medalii numai cei re vor 
acționa cu procedee tehnice clare, 
ofensive, punctate, pe toată durata 
partidelor. Ii sfătuiesc pe luptătorii 
noștri să declanșeze, chiar rescind 
dacă va fi cazul, cit mai multe ac
țiuni tehnice. Asta nu înseamnă că 
trebuie să se epuizeze după orimele 
două reprize și în ultima abia 
se mai țină pe picioare. De 
ei vor trebui 
zură și să aibă in permanență ini
țiativa.

• „Nu s-a înțeles o dată pen
tru totdeauna — scrie cu indig
nare ION VASILESCU din O- 
radea — că întrecerile olimpice 
la fotbal nu mai prezintă nici 
un interes pentru fotbalul euro
pean ? Și s-au cheltuit atîția 
bani cu acest lot, cu plimbări 
prin atîtea țări meridionale. în 
ce scop ? Cui a folosit ?<*

— Flacăra olimpică, stimate 
tovarășe Vasilescu, simbolizează 
peste vremi dorința nestinsă a 
popoarelor, a tineretului lumii, 
de a Se întrece loial, cu armele 
vigoarei și talentului, pe cîmpul 
pașnic al sportului. Și chiar dacă 
o ramură, sau alta a sportului 
nu este echivalată valoric la O- 
limpiadă cu un campionat mon
dial (cum e cazul fotbalului), 
prezența sub 
cinci cercuri

• „Mai există la noi. în fot
bal, vreo diferență de catego
rie ? — se întreabă ADRIAN 
CHIFU din com. Siliștea Crucii 
...Dacă există, cum de au putut 
„ieși" 7 echipe de Divizia A (și 
nu dintre așa-zisele 
primul tur ?.. F.R.F.
perie 
turor 
(n-ar 
așa .')

să 
aceea, 

să evite lupta de u-

Costin CHIRIAC

emblema celor 
este onorantă și 

prestigioasă, cu atît mai mult 
cu cît uneori se dobîndește prin 
faze preliminare, eliminatorii. 
Nu credem să fi uitat că re
prezentativa noastră olimpică 
și-a susținut candidatura pen
tru Munchen în fața echipei Al
baniei și, apoi, în fața Dane
marcei. în ceea ce privește tur
neul la care vă referiți, cre
dem că, dincolo de pregătirea 
pentru țelul imediat al perfor-

tlin 
re- 
tu- 

A

s I tbe) 
să ia 

măsuri de pedepsire a 
echipelor de Divizia 
merita să le mai numesc
care n-au' jucat la valoa

rea lor. care n-au muncit cum 
trebuie".

— Etalonul valoric pălește u- 
neori în competițiile cu carac
ter eliminatoriu (ca în Cupă, de 
pildă), în care ambiția și dorin
ța de afirmare a echipelor de 
categorie inferioară, comprima
te în decursul unei partide, răs
toarnă calculul hirtiei. Evident 
că ambiția ar trebui să fie nu
mitor comun tuturor protago
nistelor, ea fiind necesară șl e- 
chipelor cu „firmă", chiar și nu
mai în virtutea păstrării aces
teia, Dar cum uneori în calculul 
partidei de Cupă, mai intră și 
elementele de conjunctură (pre
gătire precară,, subaprecierea ad
versarului, îndreptarea atenției 
numai spre campionat etc) u- 
nele echipe divizionare A pă
răsesc scena pe scara de servi
ciu. Nu credem, însă că soluția 
cea mai bună pentru ridicarea 
simțului de răspundere a echi
pelor fruntașe față de această 
competiție de prim plan, ar fi 
sancțiunea. Și la urma urmei, 
federația nu poate sancționa de
cît forfait-ul...

— p. sl. —

FOTBANi 
11 i Dinamo 
(Divizia C) | 
A.S. Armata 
rezerve)| ora 
Armata Tg. 
stadionul „23 
Steaua — Petrolul (tineret-rezer- 
ve) i ora 16,301 Steaua — Petro
lul (Divizia A) | stadion Progre
sul, ora 11 i Progresul — Dună
rea Giurgiu (Divizia B) | stadion 
Metalul, ora 11 i Metalul — Chi
mia Rm. Vîlcea (Divizia B) i te
ren Flacăra roșie, ora 11 i Fla
căra roșie — Celuloza Călărași 
(Divizia C) | teren Voința, ora 11 i 
Voința — Tehnometa) (Divizia 
C).

UUPTE LIBERE i de la ora 10, 
etapa a 3-a, divizia A i sala Di
namo : Steagul roșu Brașov — 
Tomistex Constanța—Dinamo: sa
la Progresul: Dunărea Galați — 
Nicolina lași — Progresul i sala 
Giulești : Vulturii Textila ttugoj 
— A.S.A. Brașov — Rapid.

NATAȚIE I Bazinul „23 Au
gust". de la orele 10 șl 16 i Con
cursul republican de primăvară 
al seniorilor (sărituri).

SCRIMA i Sala Floreasca II, 
de la ora 8 i Campionatul republi
can rezervat juniorilor mici.

RUGBY i Teren Steaua, ora lOi 
Steaua — Politehnica Iași, terea 
Politehnica, ora 11,30 i Sportul 
studențesc — Agronomia Cluj.

VOLEI i Sala Constructorul, de 
la ora 10 i Constructorul — Uni
versitatea Timișoara (A.f.).

YACHTING i Lacul Herăstrău, 
de la ora 10 i „Cupa Primăverii“.

de fotbal între două selecționate, greacă 
șî cipriotă, alcătuite exclusiv din astfel 
de, jucători. în acest meci s-a folosit 
o minge confecționată special, avind în 
interior un fel de inel de lemn care 
emitea niște sunete ce permiteau jucă
torilor să se orienteze Și să se deplaseze 
în direcția balonului. Cu tot handicapul 
de care sufereau jucătorii celor două 
formații, ei au reușit să înscrie nu mai 
puțin de unsprezece goluri, rezultatul 
fiind 7—4 pentru gazde.

MAI REPEDE, MAI OFENSIV...

(b) : A. 
m liber

O FOTOGRAFIE-GHICITOARE

(b) : Șc.

L . A. -î ,
liber (f) : E. Cristescu 5:13,1;
spate (b) :

100 m spate
1:14,4; 100

Ursu 69,5 ; 100

D. Aldea 
(f) : Karin 
m
m

delfin 
delfin

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INERNÂ
(Urmare din pag I)

ternaționale pugilistice ce va fi 
găzduită aci. Fără pauză prea 
mare între anotimpuri, pucul și 
crosa au lăsat locul careului ma
gic, retrăgîndu-se în umbra po
milor înfloriți pe Bulevardul Mun
cii. Nu poezia gestului ne-a atras 
însă atenția, ci promptitudinea — 
nu prea obișnuită pentru noi I — 
cu care clasicul perimetru al iernii 
s-a reprofilai pentru discipline 
sportive. .. nespecifice. Este ade
vărat, boxul a mai poposit în in
cinta patinoarului, dar maleabili- 
tatea dovedită de organizatori în 
acest caz ne-a sugerat o întrebare: 
de ce această cochetă și 
utilată bază sportivă este 
uitării o bună parte a <

bine 
_____ ____ dată 

uitării o bună parte a anului ? 
Sîntem convinși câ o conlucrare 
între I.E.A.B.S. și federațiile de 
resort, pe bazo calendarului com- 
petițional, ar asigura patinoaru
lui acea funcționalitate polivalen
tă, caracteristică amenajărilor 
sportive bine gospodărite de pre
tutindeni. Astfel, îneît patinoarul 
să nu mai hiberneze... vara!

TESTE EDIFICATOARE

Fotbaliștii tricolori, aflați în fe
bra țntîlnirii cu reprezentativa 
Ungariei din codrul campionatu
lui european, au susținut o întîl- 
nire amicală cu purtătorii cocoșu
lui galic. Verificarea a fost însă

relativă, pentru că — așa cum s-a 
subliniat după meci — adversarul 
a fost departe de a oferi la 
București o replică similară celei 
pe care echipa României o va 
primi Iq Budapesta. Drept pentru 
care s-a și sugerat federației an
gajarea unor întîiniri mai aproa
pe de necesitățile partidei cu Un
garia. Avem, într-adevăr, nevoia 
unei evaluări cît mai exacte a 
capacității actuale și a rezervelor 
de care dispun echipierii primei 
reprezentative.

Voleibaliștii din lotul național, 
aflați în cursa pentru prinderea 
ultimului tren ce duce la J.O. de 
la Munchen, au optat însă pen
tru un test mult mai tranșant : o 

confruntare cu campionii 
mondiali, jucătorii reprezentativei 
R. D. Germane. Sextetul român 
și-a susținut șansele cu multă de
cizie (așa cum va avea nevoie, în 
primul rînd, în turneul ce va de
cide calificarea la Munchen), do- 
bîndind două victorii prestigioase 
și mai ales, concludente pentru 
plusurile și minusurile actuale 
ale voleibaliștilor noștri.

Bineînțeles că apropiind pen
tru contrast aceste două verificări 
nu putem pretinde federației de 
fotbal să se facă luntre și punte 
pentru a angaja un meci ou cam
pionii mondiali, fotbaliștii brazi
lieni. Dar un plus de grijă pentru 
scurta perioadă ce-a rămas, este 
absolut necesar.

Revista „Kepes Sport" din Budapesta 
organizat un concurs de fotografii, 

avind ca temă : „Ii recunoașteți ?« Fo
tografia de mai sus a apărut recent în 
revista amintită. Și noi punem aceeași 
întrebare cititorilor noștri. Venind în a- 
jutoruT celor interesați, le vom spune că 
faza de mai sus este de la un meci al 
echipei României în C M. Ce meci ? Cine 
sint jucătorii? Răspunsul îl vom publica 
duminica viitoare la rubrica „Ion Poș
tașii vă răspunde". Dar, pînă atunci 
așteptăm răspunsurile dv...

ORSI, ANTRENOR LA 71 DE ANI...
Desigur, cei ce iubesc fotbalul nu l-au 

uitat pe internaționalul italo-argentinian 
R aim un do Orsi, de numele căruia sa 
leagă cîteva din marile succese ale re
prezentativei Italiei, mai precis cîștigarea 
titlului de campioană a lumii la edițiile 
disputate în anul 1934. Ei bine, Orsl a 
bătut un nou record : la vlrsta de 71 
de ani, el a fost numit director tehnic 
al clubului argentinian Rio Negro.

...IAR LEO STEEGMAN LA 28 DE ANII

Se pare că cel mal ttnăr antrenor care 
a activat în Olanda la o echipă 
prima categorie (se crede că ar fi, tot
odată, și un record european) este Leo 
Steegman, — în vîrstă de 28 de ani — 
de curînd promovat antrenor la Sparta 
Rotterdam, unde i-a succedat lui Elek 
Schwartz, al cărui adjunct era.

EROII AU OBOSIT

din

CAMPIONATUL DE FOTBAL FEMININ
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

în cadrul campionatului de fot
bal feminin al municipiului Bucu
rești s-a disputat duminica trecu
tă o nouă etapă (a XVIII-a). Me
ciurile nu ne-au furnizat nici un 
rezultat-surpriză, fruntașele clasa
mentului obținînd victorii sconta
te. La celălalt pol al clasamentului 
se dă o luptă pasionantă (Speranța 
și Tinerețea și-au disputat derbyul 
codașelor: 2—0 pentru Speranța) 
pentru evitarea ultimelor locuri. 
Rezultatele înregistrate sînt urmă
toarele : Traviata — Voința 1—0, 
Minerva — Diana 1—0, Unirea

Tricolor — Luceafărul 3—0, Venus 
— Băneasa 2—0, Carmen — Juven
tus 4—0, Dacia — Doina 2—1 șl 
Rapid — Miorița 3—0.

Etapa de astăzi programează ur
mătoarele jocuri : teren Voința ora 
9,30 : Voința — Diana, teren Fla
căra roșie, ora 9,30: Carmen — 
Traviata, teren P.T.T., ora 9,30 : 
Tinerețea — Doina, teren T.M.B., 
ora 9,30 : Minerva — Luceafărul, 
teren C.P.B., ora 11 i Miorița — Ju
ventus, teren Dinamo, ora 14: Ve
nus — Speranța.

Aurel PĂPĂDIE

Aventura echipei amatoare Hereford a 
luat sfirșit, ea părăsind „Cupa Angliei" 
după nouă victorii consecutive, printre 
învinși ftgurtnd echipe cu reputație din 
prima ligă, ca Newcastle de pildă. După 
un prim meci egal cu West Ham, bă
ieții din Hereford au trebuit să pleca 
steagul, fiind învinși în retur cu 3—1. 
Performanța lor de a juca patru me
ciuri de cupă în zece zile a fost bine 
apreciată șl publicul a dat năvală să 
vadă minunea acestor amatori mal 
buni decît profesioniștii. Un număr de 
aproape 50.000 spectatori au luat cu asalt 
tribunele stadionului iul West Ham șl 
altl peste lO.OOo au rămas pe afară. Prin-

Gh. OLA—OBSERVATOR
LA MECIUL DE FOTBAL

DANEMARCA —R. F. a GERMANIEI
Antrenorul olimpicilor noștri, 

Gh. Ola, va pleca luni la Copen
haga pentru a urmări meciul ami
cal de fotbal dintre echipele olim
pice ale Danemarcei și R.F. a Ger
maniei, care se va disputa marți.

tre aceștia, 8.000 de susținători ai lui 
Hereford, care nu și-au putut ocupa 
locurile plătite și care ulterior s-au a- 
dresat tribunalului pentru daune morale, 
fiind puși în imposibilitate de a-și sus
ține echipa preferată, fapt ce s-a re
simțit — pretind ej — în rezultatul ob
ținut. Pentru a aplana conflictul, echipa 
West ” 
meci

Ham s-a oferit să joace gratuit un 
amical pe stadionul din Hereford.

UN MECI NEOBIȘNUIT
cadrul acțiunii de reintegrare înîn __ „ L.

viafa socială a celor lipsiți de vedere, la 
Salonic s-a disputat recent o intîlnire

Federațiile de -fotbal ale țărilor scan
dinave, inclusiv cea islandeză, au luat 
inițiativa de a se întruni la Helsinki 
în vederea adoptării, cu titlu de expe
riență. a unor modificări de regulament 
de joc. în intenția lor este de a face 
fotbalul mai rapid și mal ofensiv. Prin
tre alte modificări, figurează suprimarea 
ofsaidului pînă la suprafața de pedeapsă 
și înlocuirea aruncărilor eu milnlle de 
la margine cu lovituri cu piciorul.

AUTORUL AUTOGOLULUI DE LA 
LAUSANNE...

...este noul selecționer al reprezentati
vei Elveției. E vorba, după cum vă a- 
mintiți, de Bruno Michaud, fostul fun
daș al reprezentativei care, in acea sea
ră a partidei Elveția — România, a 
marcat autogolul (la centrarea lui Tu- 
fan), care a asigurat victoria selecționa
tei noastre și un mare pas spre ajunge
rea în turneul final al C.M. 1970. Mi
chaud îl succede lui I.ouis Maurer, care 
n-a mai acceptat prelungirea contrac
tului cu federația elvețiană. Să mai no
tăm câ tânărul antrenor trece direct in 
fruntea reprezentativei, fără să fi ur
mat un curs de specialitate.

JUBILEU...
Mai mult ca în oricare țară, în R. D. 

Germană, presa sportivă urmărește cu 
multă exactitate aniversările sportivilor. 
Ziarele „Deutsches Sportecho" și „Die 
Neue Fussball Woche" au rubrici per
manente în care anunță sau felicită pc 
sportivi în preajma aniversării zilei lor 
de naștere. Aniversările sportivilor sau 
ale antrenorilor fruntași se transformă în 
adevărate sărbătoriri la care participă 
conducerea clubului, ' ' ■ -
membri de familie.

Recent, unul dintre sărbătoriți a fost 
antrenorul do fotbal Haraiil Seeger cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de viață. 
Cine este Harald Seeger ? Antrenorul 
echipei F.C. Union Berlin este unul 
dintre cei mai apreciați tehnicieni din 
R.D. Germană. Cu ani în urmă, el a 
fost antrenorul echipei naționale cu 
care a obținut rezultate frumoase. La 
sărbătorirea lui Seeger au asistat membri 
din conducerea federației, jucători și 
numeroși antrenori. Jubileul a coincis 
cu un remarcabil succes al echipei pe 
care o antrenează : în aceeași zi, F.C. 
Union Berlin a învins pe lidera cam
pionatului F.C. Magdeburg !

colegi de echipă,

România Film prezintă pe 
SEBASTIAN PAPAIANI 
Draga Olteanu 
Mariella Petrescu 
Violeta Andrei 
Emilia Dobrin

Intr-o irezistibilă comedie de GEO SAIZESCU

ASTÂ-SEARĂ DANSĂM ÎN FAMILIE

DEM. RADULESCU 
Vasilica Tastaman 
Ioana Bulcă
Stela Popescu
Margareta Krauss-Silvestrini

■

-

¥ JJ

•<v. t

o producție a studioului cinematografic București 
Eastmancolor

în celelalte roluri : Nineta Guști, Maria Voluntary Mircea Mureșan, 
Fory Eterle, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Geo Saizescu 

scenariul : Ion Băieșu, Geo Saizescu imaginea : George Cornea
muzica : Temistocle Popa decoruri : Virgil Moise
săptămîna viitoare la cinematografele PATRIA și MELODIA din Capitală



CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

IN AUSTRALIA?

DOUA ECHIPE AU RAMAS IN CURSAC.M DE HOCHEIA CÎȘTIGAT GRUPA A IV-a
ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI

Astăzi, sportivele noastre intilnesc selecționata R. D. Germane în grupa semifinală A
ROTTERDAM, 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru special).
întrecerile celei de a VIII-a ed’ții a 

campionatelor europene de tenis de 
masă au început astăzi (n.r. sîmbătă) 
în „Energie Halle" din localitate, și 
o dată cu debutul marii competiții 
continentale, deasupra orașului s-a 
abătut și un puternic val de frig În
soțit de o ploaie deasă, neîntreruptă. 
Din păcate, temperatura destul de 
scăzută o simțim din plin și în uriașa 
sală, atît în jurul meselor de joc, cit 
și la tribuna specială rezervată pre
sei. Aceasta nu a fost însă singura 
surpriză care a însoțit ziua inau
gurală a campionatelor.

în primul rînd este vorba de cî- 
teva absențe anunțate în ultimul mo
ment, la ședința tehnică de vineri 
noaptea, care a durat pînă în zorii 
zilei următoare. Astfel, unul d’ntre 
marii favoriți ai actualei ediții, deți
nător (alături de Jonyer) al titlului 
mondial în proba de dublu bărbați, 
maghiarul Tibor Klampar nu va e- 
volua la Rotterdam, deoarece nesu- 
punîndu-se programului de antrena
ment al echipei ungare el a fost sus
pendat de federația de specialitate 
de la Budapesta și lăsat acasă. Tot 
la ședința tehnică s-a anunțat că e- 
chipa Turciei, adversara noastră din

SPORTIVI

DIN R. P. CHINEZA

EVOLUEAZĂ

prima serie a probei masculine, nu 
va lua parte la întreceri. în siîrșit, 
cunoscutul campion danez, Niels 
Ramberg, alunecînd pe scările hote
lului a suferit o fractură și a trecut 
în rîndul spectatorilor.

în rest, cu toate eforturile organi
zatorilor, apar multe șovăieli in sta
bilirea și respectarea programului. 
Au intervenit de altfel și unele mo
dificări. De pildă, meciul masculin 
România — Suedia, ce trebuiasă se 
desfășoare sîmbătă dimineața, a fost 
amînat pentru seara. Ca urmare, bă
ieții noștri au fost liberi in prima 
reuniune a competiției. Fetele. în
schimb, au susținut primul meci cu 
formația Țării Galilor. Victoria a
revenit cu extremă ușurință lui Ma
ria Alexandru și Carmen Cri șan.
Team-ul advers a cuprins două ju
cătoare diferite mult ca virstâ .B<-țty 
Gray era considerată jucătoare cu 
experiență încă de pe vremea r’-j? 
debuta... Ella Constantinescu. 
Lynda Jones este tinârăk nu ic 
ca valoare. Reprezentantele •»< 
au încheiat destul de repede s: 
Iile cu primele adversare, 
la activ o victorie cu 3—0. Rezutate 
tehnice : Maria Alexandru — I.»nda 
Jones 3—8 02.7) ; Carmen Crîsva — 
Betty Gray 2—0 (18.18); Maria Ale
xandru. Carmen Crișan — Betty 
Gray, Lynda Jones 2—0 (1X17)-

După-amiaza a avut loc o frumoasă 
festivitate de deschidere a campio
natelor, la care sint prezente 34 de 
echipe feminine și 27 de formații 
masculine. La ora cînd are 'oc con
vorbirea telefonică, sportivii 
se pregătesc de joc. Băieții — 
tru meciul 
tru cel cu

X

(n.r astăzi) al 
Dacă învingem 
băieți, vom juca In felul următor:

Fete : în grupa semifinală A. Ro
mânia va întîlni echipa R. D. Ger
mane la ora 16.30, iar formația mas
culină a țării noastre va juca in 
grupa semifinală C în comoania 
Austriei sau Poloniei la ora 14,30 și 
mai tirziu (ora 20.30) Împotriva Fin
landei.

REZULTATE : Echipe fete gruoa I
— LH5.S. — Belgte 3-0. Franța —
Belgia 3—1 : II — Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0, Olanda — Fin! i-sda 
3—1 ; III — Anglia — Luxemburg 
3—0. Luxemburg — Elveția 3—3: IV 
(in care joacă «i echipa Rom Iniei) 
Austria — Țara Ga’ilor 3—J t V — 
R. D. Germană — Danemarca 3—1 ; 
Grecia Danemarca 3—1: * I —
Po'onia — Irlanda 3—1 : lugo-iavia
— Irianda 3—1 ; VII — R F a Ger
maniei — Spania 3-0; Bulgaria —

ria — Jersev 3-0.
Austria : 3—0 : SJariaR —' 

exand
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MECIUL
SPASSKI-FISCHER

SE VA JUCA

PENTRU TITLU: U.R.S.S. SI CEHOSLOVACIA

MELBOURNE, 15 (Agerpres). — Se 
duc tratative ca meciul de șah pen
tru .titlul mondial dintre campionul 
lumii, Boris Spasski (U.R.S.S.), și șa- 
langerul său, americanul Robert Fi
scher, să aibă loc în Australia. A- 
ceastă informație a fost dată publici
tății de către președintele federației 
internaționale, dr. Max Euwe /Olan
da), ca urmare a renunțării, din mo
tive cunoscute, a organizării meciu
lui în orașul iugoslav Belgrad. Dr. 
Euwe a declarat reprezentanților 
presei câ a luat legătura cu oficiali
tățile șahiste din Australia, care 
sînt de acord ca meciul să aibă lcc 
intr-un oraș din această țară.

I

RUKAVINA CONDUCE
-WWW®#»»»»»»

LA VRNJACKA BANJA

OLIMPIADA DE ȘAH

A NEVAZÂTORILOR

a 7-a, Rukavina 
iar Hardtson a 
terminat remiză 
son și Boboțov.
poziție mai bună partida cu Holer.

BELGRAD, 15 (Agerpres). — După 
consumarea a 7 runde. în turneul zonal 
de șah de la Vrnjajka Banja continuă 
să conducă maestrul iugoslav Rukavina, 
cu 5V2 puncte. urmat de englezul 
Hardtson — 5 puncte, Adorian (Ungaria) 
și Psibil (Cehoslovacia) 4V2 puncte, 
Smejkal (Cehoslovacia! _ 4 puncte (1)< 
Boboțov (Bulgaria), Malich (R.D.G.) — 
4 puncte. Ciocîltea (România) — 3 punc
te și două partide întrerupte. în runda 

l-a învins pe Malich. 
cîștigat la Bukici. S-a 
partida dintre Kristln- 

Ciociltea a întrerupt In

oară. pu ■ui intră în poarta echipei suedeze. Portarul Chr. Abrahamson (nr. 2) n-a putut para 
ia celor 11 goluri ale formației sovietice este deschisă (fază din meciul 

de vineri seara). Telcfoto :
U.R.S.S. -

C.T.K.-Agcrpres

ÎN S. U. A.
' NEW YORK, 15. — Selecționata 
de tenis de masă a R. P.
a întîlnit la Detroit, în prezența a 
peste 10 000 de spectatori, echipa 
S.U.A., pe care a învins-o cu scorul 
de 5—1. După cum se știe, sportivi: 
chinezi întreprind un turneu 
mai multe meciuri In S.U_Ă- 
invitația asociației sportive de a- 
matori din această ța-ă.

de 
la

BULGARIA —ROMANIA 65-49
LA BASCHET—JUNIORI

SOFIA, 15 (Agerpres). tn orașul 
Ilaskovo a început unul din turne
ele de calificare pentru ediția 19" 
a campionatului european de bas
chet rezervat formațiilor de junior-.. 
în meci de debut, echipa țării gaz
dă, considerată favorită, a dispus 
de selecționata României cu scorul 
de 65—49 (38—20). în cealaltă par
tidă, Ungaria — Siria 
(32—21). Formațiile clasate 
mele două locuri se vor 
pentru „europenele" car- 
desfășura în Iugoslavia

83 — 58 
pe un
eai îf.ca 

se vor

★
c-3 
m *

au sînt cunoscute 
ți nici componenta 

«-mii:-oaie, nu vi putem 
programul exact de dur

Introdt : 
rezultatele

ni ca

:e i închide 
i Suedia

Qyntontin COMARNISCHI

TURNEUL DE LA MADRID
Înaintea meciurilor decisive

l-a Cliatiat pc Braiics. iar hodcs pc 6imcn» -
prot» sosit J

le dîr
$1

Prima parte a campionatului 
mondial de hochei (grupa A) s-a 
încheiat cu o excepțională demon
strație a formației Uniunii Sovieti
ce, care, vineri seara, a surclasat 
— 11—2 (4—1. 3—1. 4—0) — pe 
una din marile sale rivale (la Sap
poro meciul 
s-a încheiat 
prezenta ti va

Campionii 
pe fără greșeală în această întîlni- 
re. pe care au dominat-o de o ma
nieră categorică. Liniile conduse 
de Petrov și Malțev au atacat con
tinuu intr-un ritm debordant, su- 
focînd pur și simplu apărarea

dintre cele două echipe 
la egalitate : 3—3), re- 
Suediei.
lumii au jucat aproa-

REZULTATE

NOI
MONDIALE

MOSCOAA 1»

RECORDURI
LA HALTERE

IA

U.R.S3. — Suedia 11—2 
3—1, 4—0' ; Cehoslovacia 
tio 12—2 (3—1, 5—0, 4—1).

CLASAMENT

1. Cehoslovacia
1 U.R.Ș.S.
3. Suedia
4. Finlanda
5. R.F.G.
6. Elveția

AZI.

5 
4
3
1
1

1

1 
1 
0
0
0 
0

0 
0 
2
4
4
5

51—11
45— 9
27—17 
16—25 
12—40
12-61

11
9
6
2
2
2

6
5
5
5
5
6

LA PRAGA
Suedia — Elveția și Finlanda 
F. a Germaniei

SE LIMPEZESC APELE
IN ZONA RETROGRADĂRII

a

In divizia A la handbal masculin,

Două din protagonistele întrecerii floretistelor: Marcela Mold: 
Sa) și Ștefania Tudose (dreapta)

IAȘL 15 (prin telefon, de la tri
misul nostru). In Sala Sporturilor 
din localitate au continuat, sîmbă
tă. jocurile penultimului turneu .--I 
campionatului național masculin 
de handbal. în această reuniune, 
am avut ocazia să asistăm ia cîte- 
va partide hotăritoare în disputa 
pentru clarificarea situației (extrem 

ncîJcită) din coada clasamentu- 
lată o scurtă relatare a meciu-

Foto: N. DRAGOȘ

C. N. de scrimă ale juniorilor mici

MARCELA MOLDOVAN-O CAMPIOANA
DE MARE PERSPECTIVA

Campionatele republicane de 
scrimă ale juniorilor mici au con
tinuat sîmbătă — în sala Floreas- 
ca II — cu proba floretistelor, a 
cărei finală a avut loc in cursul 
serii, și cu cea a spadasinilor, ce 
va lua sfîrșit azi dimineață, îm
preună cu întrecerea sabrerilor.

Desfășurată la un nivel tehnic 
superior celui arătat de floretiști, 
proba de floretă fete a reunit în 
finală numai reprezentantele a 
două centre i București și Satu Ma
re. Capitala a furnizat patru tră
gătoarei Felicia Stoica și Ștefania 
Tudose (Steaua), Carmen Budur 
(Viitorul) și Adriana Băcioiu (Șc. Sp. 
nr. 1), iar Satu Mare pe celelalte 
două: Marcela Moldovan (Olimpia) 
și Emese Botos (Șc. Sportivă).

Finala a fost dominată cu autori
tate de eleva antrenorului emerit 
'Al. Csipler, Marcela Moldovan. 
care a cîștigat toate asalturile- 
Pe locurile următoare s-au clasat 
elevele antrenorului C. Ciocirlie — 
F. Stoica-3v și St. Tudose-2v. Tot 
cîte două victorii au realizat C. Bu
dur șl Em. Botoș, dar cu un tuș-

averaj inferior. Pe ultimul Ioc se 
află mezina competiției, A. Băcioiu 
(eleva prof. Emilia Bej an), care 
pentru cei 12 ani și jumătate ai 
săi a obținut un rezultat promiță
tor.

S C. BACĂV — POLITEHNICA 
GALAȚI 23—19 (10—8). Adevărat 
derby al codașelor, jocul a fost deo
sebit de disputat și spectaculos. 
Băcăuanii, mult schimbați în bine, 
au renunțat la obișnuitul lor joc 
poziționa] și au adoptat o circula
re rapidă, cu șuturi de la distan- 
lă- Avind în Avramescu un dirijor 
inspirat și în Constantinescu un 
realizator mai constant decît de 
obicei. S C. Bacău s-a impus în 
fața adversarei sale, care s-a pripit 
în atac și s-a apărat foarte neatent. 
Cu toate acestea, echilibrul a carac
terizat prima jumătate a întrecerii- 
in care băcăuanii nu 
acumuleze un avantaj
țiaL

începutul reprizei

au reușit să 
mai substan-

secunde *

ȘC. SP. CLUJ, NOUA CAMPIOANĂ ȘCOLARĂ
Șl DE JUNIOARE LA BASCHET

întrecerile de hochei

ale juniorilor

MIERCUREA CIUC, 15 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru z. MOB- 
VAY). Ieri au continuat pe patinoarul 
acoperit dto localitate întrecerile cam
pionatului național de hochei al 
nioritor. Liceul M. Ciuc a învins 
Constructorul București cu scorul 
ÎS—3 (1—1, 3—1, 8—1). Au marcat: An
tal 3, Sandor 2. Deaky 2, TSke. Csiszer, 
Szabo, Gabrieli și Peter pentru local
nici, respectiv, Ștefanov 2 și Constanti
nescu. tntr-un joc disputat vineri: Șc. 
•p. M. Ciuc — Uoeul M. duc 3—5 (1—I, 
0-3, 8—0)„

ju
pe 
de

TIMIȘOARA. 15 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean). 
Sîmbătă. în ultima zi a campiona
tului național de baschet pentru 
școlari și junioare s-a desfășurat 
meciul decisiv, între formațiile ne
învinse pînă la ora respectivă: Școa
la sportivă Cluj 
nr. 2 București, 
fost echilibrată, 
doua clujencele 
tehnice, mai calme și mai ludde. 
în plus, talentata Lucia Cobîrzan, 
în calitate de conducătoare de joc, 
a coordonat excelent acțiunile coe
chipierelor sale care, treptat, s-au 
detașat: 27—20 în min. 26 și 31—22 
în min. 32. în final. Școala sporti
vă Cluj a cîștigat cu 41—32 (20— 
20), cucerind, pentru prima dată, 
titlul de campioană republicană

O performanță frumoasă, care 
răsplătește munca stăruitoare a ele
velor din Cluj, precum și capacita
tea și hărnicia antrenorului Horia 
Pop. Lotul campioanelor: Irina 
Szekely, Mariana Merca, Viorica 
Moraru, Veronica Potera, MarineLa 
Covaci, Maria Perdea, Lucia Cobîr
zan, Hajnal Horvath, Eva Szoldos, 
Liana Jighișan.

Rezultate. Turneul 1—4: Șc. ap. 
Cluj — Lio. 35 Buo. 41—40 (20—18),

și Școala sportivă
Prima repriză a 

dar in cea de a 
s-au dovedit mai

Șc. sp. 2 Buc. — Șc. sp. Brașov 
49—țo (32—21), Lie. 35 Buc. — Șc. 
sp. Brașov 58—35 (22—19); turneul 
5—8: Șc. sp. Satu Mare — C.S.M. 
Iași 51—42 (28—13), Lie. „N. Băl- 
cescu" Craiova — Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș 52—32 (23—19), C.S.M. — 
Lie ..Bolyai" 56—51 (31—32). Lie. 
„N Bălcescu" — Șc. sp. Satu Mare 
47—45 (23—28).

Clasament final i 1. ȘC. SP. CLUJ 
(antrenor Horia Pop), 2. Șc. sp. nr. 
2 Buc. (Constantin Dinescu), 3. Lie. 
nr. 35 Buc. (Gheorghe Benone), 4. 
$c. sp. Brașov, 5. Lie. „N. Bălcescu" 
Craiova, 6. Șc. sp. Satu Mare. 7. 
C.S.M. Iași, 8. Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș.

coincis cu o puternică revenire 
gălătenilor. care au obținut egala- 
rea în min. 38:13—13. Dar tocmai 
in acest moment, cînd ne așteptam 
la o răsturnare a situației, studenții 
au căzut inexplicabil, în vreme ce 
handbaliștii din Bacău, menținînd 
alura, s-au detașat clar în învingă
tori. Principalii realizatori : Con- 
stantinescu 6, Cervenca 5 — S. C. 
Bacău, respectiv Văduva 7 și Nica 
5.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ 22—22 
(11—12). Deși nu avea o miză impor
tantă (ambele formații sînt insta
late definitiv și confortabil în pri
ma parte a clasamentului), jocul a 
fost extraordinar, deoarece tradi
ționala rivalitate dintre studenții 
bucureșteni și cei clujeni a trezit 
ambiții nebănuite. Rezultatul de e- 
galitate este echitabil. Principalii 
realizatori : Schobel 10 și Chircu 
5—,,U“ Cluj, respectiv Cosma 6 și 
Anton 5

INDEPENDENTA SIBIU—DINA
MO BRAȘOV 13—12 (8—6). Joc lent, 
obositor și plicticos din partea am
belor echipe, deși ele s-au consumat 
enorm de-a lungul celor 60 de mi
nute. Sibienii, cu toate că au în
ceput bine și se părea că vor ob
ține o victorie comodă, au ratat 
multe ocazii clare, dînd posibilita
te brașovenilor să țină pasul. Iar 
dacă aceștia din armă nu au putut 
realiza un succes, lucrul se dato
rează modului defectuos în care 
s-au apărat O remarcă pentra por
tarul Belu de la Independența Si
biu. Principalii realizatori: Messmer 
6 — Dinamo, respectiv Roth 4 și 
Schmidt 3.
STEAUA — POLITEHNICA TIMI

ȘOARA 15—9 (6—3). Doar în pri
mele 15 minute campionii au avut 
în față o echipă dîrză. în continu
are, studenții au renunțat la luptă, 
păstrîndu-se pentru meciul cheie, 
de azi, cu Dinamo Brașov. Princi
palii realizatori i Gruia 5, Kicsid 
4 — Steaua, respectiv Gunesch 5.

DINAMO BUCUREȘTI — TRO- 
TUȘUL ORAȘUL GHEORGU-i 
GHEORGHIU-DEJ 20—13 (10—7).

Petre ARCAN Horia ALEXANDRESCU

scandinavilor, care a depus armele 
după 30 de minute de joc. Suede
zii au încercat în unele momente 
să contraatace, dar acțiunile lor 
individuale s-au oprit cu regulari
tate in fața fundașilor sovietici.

în urma acestui rezultat, echipa 
U.R.S.S. a trecut (cel puțin pentru 
24 de ore) în fruntea clasamentu
lui deoarece, la egalitate de punc
te cu formația Cehoslovaciei, ea

golaveraj supe-beneficiază de un 
rior.

Aseară au fost
Praga primele întîlniri din returul 
competiției. Echipa Cehoslovaciei a 
întrecut fără dificultate selecționa
ta Elveției cu scorul de 12—2 (3—1, 
5—0, 4—1), iar la ora cînd închi
dem ediția este în curs de desfă
șurare meciul U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei.

programate Ia

După trei runde. în turneul final al 
olimpiadei de șah a nevăzătorilor, care 
se desfășoară la Medulin (iugoslavia), în 
clasament conduce echipa U.R.S.S. cu 
8 puncte (1), urmată de Iugoslavia — 7 
puncte (2), Spania — 6 puncte, Româ
nia — 5 puncte (3), Anglia — 5 puncte, 
S.U.A. — 4’/î puncte (1), R. D. Germană 
— 3 puncte (3), Ungaria — 2’/, puncta 
(3).

Echipa României a terminat la egali
tate 2—2 meciul din runda a 2-a cu 
formația S.U.A. și este condusă cu 
1—0 (3 partide întrerupte) în întilnlrea 
din runda a 3-a cu reprezentativa Iu
goslaviei.

RECORDUL MONDIAL LA PRĂJINĂ
SE APROPIE DE

Anul 1971 n-a însemnat prea 
mare lucru în istoria probei de să
ritură cu prăjina. Parcă speriați 
de cifra în fața căreia ajunsese re
cordul mondial, marii specialiști ai 
săriturii și-au acordat un răgaz 
tacit înainte de a așeza ștacheta 
performanței supreme mai aproa
pe de 6 metri decît de 5. O in
teresantă coincidență face ca acest 
important pas să se producă în 
anul care marchează împlinirea u- 
nui deceniu de folosire a prăjinii 
din fibre sintetice. Vă amintiți, 
probabil, revoluția produsă la în
ceputul deceniului trecut de a- 
pariția noului material, invenție care 
a făcut din săritura cu prăjina cea 
mai discutată probă atletică. în 
ultimii 10 ani. atletismul a cîști
gat din punct de vedere al înzestră
rii tehnice trei mari lucruri : cro
nometrajul electric (și mai precis 
oficializarea lui la competițiile im
portante, căci el a existat și îna
inte, fiind folosit cu rol consul
tativ), pistele sintetice — mai întîi 
tartan, apoi rekortan, fastrac și 
toate celelalte combinații ulteri
oare —. și prăiina dip fibre de 
sticlă, „fiber-glass“-ul. Dacă pri
mele două n-au întîmpinat nici o 
opoziție, — și ar fi fost absurd să 
întîmpine —, prăjina din fibre sin
tetice a fost multă vreme discutată 
în contradictoriu, nu puțini fiind 
cei care au prezis moartea — at
letică — a celei mai spectaculoase 
sărituri. „Săritura cu prăjina nu 
va mai avea nimic comun cu at- 
l?tismul, va fi o exhibiție de circ, 
săritorii nu vor mai fi atleți, 
acrobați" 
tii, temători fată de viitorul probei.

Evoluția ulterioară a săriturii cu 
prăjina a demonstrat că opoziția a 
fost justificată doar la început și 
numai în ceea ce privea respecta
rea egalității condițiilor de concurs, 
pentru că o perioadă de timp sin
gurii beneficiari ai noului material 
au fost săritorii americani. Echita
tea aparentă a fost asigurată prin 
destul de rapida universalizare a 
prăjinii de fibre, dar americanii 
au avut în permanență un avan
taj real în ceea ce privește cali
tatea materialului. Chiar astăzi, de

EVOLUȚIA RECORDULUI MONDIAL

exemplu, ultima descoperire, pră
jina catapult — „catapole" —, a- 
vînd calități elastice superioare, nu 
este Ia îndemîna oricărui săritor 
european.

în mod normal, săritorii de pes
te Ocean și-au menținut o bună 
bucată de vreme supremația tra
dițională de pe timpul prăjinilor 
de bambus și de metal. Ei au cîș
tigat cele două 
putate în acest 
Mexico),

ediții ale J.O. dis- 
râstimp (Tokio și 
totodată după

ci
se lamentau pesimiș-

— cei mai buni săritori ai dece
niului trecut — capabili de repli
că. Nordwig, Papanicolau, Isaksson 
s-au dovedit în ultimele sezoane 
în aer liber sau de sală superiori 
specialiștilor americani. Pentru pri
ma dată în istoria Jocurilor Olim
pice, americanii nu mai apar 
în postura de principali favoriți. 
Ultimele patru recorduri ale lumii 
au fost stabilite de atleți europeni, 
cel mai recent dintre ele, primul

In urma lui Kjell Isaksson, ștacheta (înălțată la 5,51 m) va rămine nemiș
cată.

Foto: ASSOCIATED PRESS

IERI IN CAMPIONATUL
Aseară, sala Dinamo a găzduit 

trei partide din cadrul campiona
tului național masculin de baschet. 
Iată rezultatele i

STEAUA — I.E.F.S. 70—62 (36— 
38). Frumoasă a fost comportarea 
tinerilor studențl. Ei au jucat de 
la egal '(chiar au reușit să eonda-

MASCULIN DE BASCHET
că) cu experîmentații lor adversari, 
care au evoluat cu mult sub nivelul 
valorii lor și al condițiilor de pre
gătire. Victoria a fost decisă în ul
timele trei minute, cînd studenții 
au avut un final slab.

DINAMO—I.C.H.F. 78—«4 (35—38) 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

VOINȚA BUC. 75—52 (38—13).

salt peste „cinci metri și jumătate11 
producîndu-se — ca un bobîrnac 
dat americanilor — chiar pe teri
toriul S.U.A. El este opera suede
zului Kjell Isaksson (24 de ani, 
1,74 m și 68 kg), student la univer
sitatea... South California.

a- 
ai 
m

cum se poate vedea în tabelul 
lăturat — singurii proprietari 
recordurilor mondiale 
și 5,44 m.

Ultimii 
o mutare 
geografic 
fensivă a 
găsit dincolo de Ocean atleți de 
valoarea lui Pennel sau Seagren

PRĂJINA

între 4,95

produs însă 
de greutate

2—3 ani au
a centrului
al probei. Puternica o- 
atleților europeni nu a

LA SĂRITURĂ CU
Vladimir

(DE FIBRE SINTETICE)
MORARU

4,89 m John Uelses S.U.A. 1962
4,93 m Dave Tork S.U.A. 1962
4,94 m Pennti Nlkula Finlanda • 1962
4,95 m John Pennel S.U.A. 1963
4,98 m John Pennel 1963
5.00 m Brian Sternberg S.U.A. 1963
5,08 m Brian Sternberg 1963
5,18 m John Pennel 1963
5,20 m John Pennel 1963
5,23 m Fred Hansen S.U.A. 1964

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

Fred Hansen
Bob Seagren
John Fennel
Bob Seagren
Paul Wilson 
Bob Seagren 
John Pennel 
Wolfgang Nordwig 
Wolfgang Nordwlg 
Christos Papanlcolau 
KJELL ISAKSSON

8.U.A.

S.U.A.

R.D.G.

Grecia 
SUEDIA

1964 
1966 ,
1966 
1969
1967 
196»
1969
1970
1970
1970 
1972

TELEX •TELEX .TELEX .TELEX .TELEX .TELEX
Selecționata masculină de baschet a 
S.U.A. va întreprinde un turneu , în Ce
hoslovacia și U.R.S.S. La 19 aprilie, bas- 
ehetballștii americani vor întâlni la 
Praga reprezentativa Cehoslovaciei, după 
care vor susține 9 partide In U.R.S.S. cu 
selecționate regionale.

Cea de-a 4-a etapă a turului ciclist al 
Marocului, disputată contracronometru 
pe echipe, între orașele Fez și Meknes 
(60 km), a fost câștigată de reprezenta
tiva U.R.S.S. cu timpul de lh 14:03. Pe 
locurile următoare s-au clasat Franța — 
lh 16:21, Polonia — lh 17:05, Belgia — 
lh 17:16. în clasamentul general con
duce U.R.S.S., secundată de Franța la 
4:44.

Comisia de disciplină a federației ita
liene de fotbal l-a suspendat pînă la 30 
iunie pe cunoscutul jucător Gianni Ri
vera, căpitanul echipei A.C. Milano. Ri
vera s-a făcut vinovat de declarații 
defăimătoare la adresa arbitrilor italieni 
șl in special față de președintele co
misiei de arbitri, Campanati. Aceste 
declarații au fost făcute presei după 
meciul dintre echipele Cagliari șl Mi
lano. în oare prima formație a obținut 
victoria în urma unei lovituri de la 11 
m. aoordată ou câteva minute înainte de terminarea partidei.

ieri, tn campionatul de fotbal al Unga
riei, s-a disputat o partidă derby: Fe- 
rencvaros — Uj pești Dozsa 2—0 (2—0).

Sferturile de finală ale turneului interna
țional de tenis de la Quebec ((profesioniști) 
s-au soldat cu următoarele rezultate: Laver 
— Pasareli S—2. 6—3, Riessen — Rosewall 
4—6 6—3. 7—5, Drysdale — Taylor 3—6, 
6—3, 6—4, Ashe — Emerson 6—3, 6—9. 
La dublu bărbați, Alexander și Addison 
au eliminat cu 2—6, 
Rosewall — Stolle.■
In cadrul unei gale 
la Geneva francezul 
învins la puncte în 
ricanul Arthur Kettles.

toare s-au clasat formațiile Bohemians 
Fraga. Vasas Budapesta și Rotwelss Er
furt (R. D. Germană). în ultima zi a 
competiției s-au Înregistrat următoare
le rezultate : Bohemians Praga — Rot- 
weiss Erfurt 1—1 (0—1) ; Slavia Praga — 
Vasas Budapesta 3—1 (1—0).

6—3, 6—4 perechea

de box desfășurată 
Roger Menebrey l-a 
10 reprize pe ame-

Automobilistul Bert Hawthorn 
Zeelandă) s-a accidentat mortal 
pul curselor de încercare pentru 
morialul Jim Clark, programat 
nică pe autodromul de la Hockenheim. 
B. Hawthorn a murit în același 
unde cu patru ani în urmă și-a 
sfîrșitul tntr-un accident aproape 
mllar scoțianul Jlm Clark.

(No-ua 
în tim- 

me- 
dumi-

loc 
gășlt 

al

Turneul International de fotbal (juniori), 
desfășurat la Fraga, a fost cîștigat ds 
echipa local» Slavia. Pe locurile urma-

Potrivit știrilor transmise de agențiile de 
presă, principesa Anne a Angliei, cam
pioană europeană de echitație în anul 
1971. nu va participa probabil la Jocuri
le Olimpice de la Mtinchen. Calul său 
favorit, „Doublet", cu oare a cîștigat 
titlul european, s-a accidentat, și prin
cipesa nu a putut lua parte la con
cursul de selecție de la Badminton. Or
ganizatorii au invitat-o să participe 
cu un alt cal, dar principesa Anne a 
refuzat, astfel că includerea sa în lotul 
olimpic englez nu mai este certă.

Tn sferturile de finală ale turneului fe
minin de tenis de la St. Petersburg (Flo
rida) . ttaăra jucătoare americană Chris 
Evert, a tavlns-o ou 6—1, 6—7, 8—1 pe 
australiana» Karen Krantzcke. O altă 
jucătoare australiană, Kerry Melville, 
accidentată la glezna, a dedai*» forfait 
ta meatul a. urena «I-l auattaA au Judy 
Dalton.


