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Zilele trecute a 
avut loc la Liceul 
Spiru Haret din 
Capitală o frumoa
să seară sportivă. 
Cu acest prilej au 
fost premiali fetele 
și băieții din echi
pele de gimnastică 
(pregătite c?e profe
soarele Evâ Fătu și 
Ileana Jipa) care 
au reprezentat cu 
cinste culorile liceu
lui în campionatele 
școlilor generale.
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Echipa feminină de baschet 

{Australiei susține două jocuri 

în țara noastră

Echipa feminini de baschet a Aus
traliei, care va participa la campiona
tele mondiale de la Praga, susține și 
in țara noastră două jocuri. Oaspetele 
vor Intîlni marți 4 aprilie echipa de se
nioare a țării noastre, iar miercuri 5 a- 
prilie selecționata de tineret a României.

După meciul de la Paris 
„România — o echipă solidă 

in adevăratul sens 

al cuvintului"
PARIS, 23 (prin telex). — 

Cu 24 de ore înainte de meci, 
Just Fontaine declara con
fratelui meu Robert Vergne: 
„Noi vom încerca să ne im
punem jocul nostru. Eu cred 
că această este esențial pen
tru o echipă**. Și intr-adevăr 
așa a și fost cu deosebirea 
că cei care și-au impus ma
niera de jpc au fost oaspeții. 
Românii au dat dovadă de 
multă combativitate, de o 
mare încredere în propriile 
forțe și, cu scurte excepții (in 
timp), ei și-au impus punctul 
de vedere atît în ceea ce pri
vește fizionomia jocului, cît 
și a rezultatului consemnat 
pe tabela de marcaj. Aceasta 
explică in mare măsură eșecul 
^tricolorilor** (francezi — n. 
n.) pe Parc des Princes, Abia 
în ultimul minut al partidei 
Dogliani (și nu Blanchet, cum 
greșit a apărut în ziarul nos
tru de ieri) a salvat onoarea 
cocoșului galic printr-un gol 
care a făcut ca înfrîngerea să i 
nu fie la zero.

Nu i-a trebuit prea mult j 
timp publicului spectator să-și \ 
dea seama că tricolorii au de 
a face cu o echipă care, deși 
nu este de superclass, este 
lotuși o echipă mare. Rit Mu. 
impus de jucătorii români a 
fost adesea lent — în mod 
voluntar încetinit de către . 
maestrul tehnician și tactician ; 
care este Dobrin. In acest | 
sens, s-a văzut că românii au i 
învățat foarte bine lecția și I

în pag. a 4-a:

Ron Clarke se teme 
de „oamenii de pe

platourile
înalte14!

„Cupa școlii sportive or. 1" 
la mini-baschet

PIERRE COUTARD 
redactor la „l'Equipe**

Din nou, timp de trei zile, vom asista la spectaculoa
sele meciuri ale celor mai tineri baschetbaliști ai tării

Foto: T. Roihu

mai ales că au reținut esen
țialul*

ROMANIA DESCHIDE 
SCORUL

Spre stupefacția spectatori
lor, ca"e se așteptau la un 
joc ofensiv, eficace, al echi
pei gazdă, românii deschid 
scorul după numai 14 minute 
de la începere în urma unei 
acțiuni concepute la mijlocul 
terenului și declanșată pe a- 
ripa dreaptă (aproape toate 
acțiunile ofensive ale români
lor s-au desfășurat pe această 
parte). In urma centrării e- 
fectuate de Lucescu, înaintașul 
central Frățuă a șutat puter-

(Continuate în pag. a 3-a)

Vineri, sîmbătă și duminică se 
dispută în Capitală o competiție 
deosebit de importantă pentru viito
rul baschetului românesc — , „Cupa 
Scolii sportive nr. 1 București' la 
mini-baschet.

încă de la această primă ediție, 
participarea ne va permite o apre
ciere de ansamblu asupra prizei pe 
care o are sportul cu mingea la 
coș în rîndurile copiilor. Au con
firmat participarea 20 de echipe 
feminine și 16 masculine: ale șco
lilor sportive din Ploiești (f -ț- b). 
Brașov (2 f), Constanța (f + b), Ba
cău (f + b), Oradea (f -ț- b), Pitești 
(b), Tg. Mureș (f + b), Rîmnicu 
Vîlcea (b), Giurgiu (2 f), nr. 1 Bucu
rești (3 f -(- 1 b), nr. 2 București 
(f + b) și nr. 3 București (f + b), 
precum și ale liceelor bucureștene 
nr. 24 (2 f + b), 35 (f + b) și 36 
(2 f + 2 b). Meciurile se dispută 
vineri și sîmbătă dimineața și du- 
pă-amiază și duminică dimineața, în 
sălile Ministerului Învățămîntului 
(intrarea prin str. Roma) și Liceu
lui „N, Bălcescu” (intrarea prin str. 
Nuferilor). Se joacă sistem elimina
toriu, două reprize a 15 minute.

Mîine, în Capitală: 
România —

R. F. a Germaniei 
la popice

Pregătirile popicarilor ro
mâni în vederea primei con
fruntări internaționale din a- 
cest an — dubla întîlnire cu 
reprezentativele R. F. a Ger
maniei — continuă. Miercuri a 
avut loc un nou concurs de ve
rificare, în cadrul căruia ma
joritatea selecționabiiilor au 
dat deplină satisfacție. Iată 
rezultatele: feminin — 1. Ele
na Lupescu 422 p.d., 2. Mar
gareta Szemany 417 p.d., 3. 
Cristea Szocs 413 p.d., 4. E- 
lena Trandafir 410 p.d., 5. 
Ținea Balaban 397 p.d., 6. 
Cornelia Moldoveanu 395 p.d.,
7. Ana Nilaș 371 p.d., 8. Ana 
M arcu 368 p.d. ; masculin — 
1. Petre Purje 935 p.d., 2. 
Cristu Vînătoru 934 p.d., 3. 
Ion Micoroiu 931 p.d., 4. Va- 
sile Măntoiu 907 p.d , 5. Au
rel Chirii ă 891 p.d., 6. Con
stantin Rădulescu 873 p.d., 7. 
Dumitru C. Dumitru 854 p.d.,
8. A-urel Șucatu 797 p.d.

Delegația sportivilor din 
R.F.G., în care figurează popi
cari de certă valoare ca Pelî- 
kan, Kăfer, Giinzel ș.a. a so
sit aseară în Capitală. Oaspe
ții noștri vor face astăzi după- 
amiază un antrenament de a- 
comodare pe arena Voința, care 
va găzdui mîine întrecerile.

ROMEO VII ARA, trimisul nostru special la C. M. de hochei ne comunică:

SELECȚIONATA ȚÂRII NOASTRE 
- ta a patra victorie consecutivă - 
continuă să conducă in grupa R
ROMÂNIA —UNGARIA 5-2 (2-1, 1-0, 2-1)

In grupa A-o nouă și mare surpriză: FINLANDA —CEHOSLOVACIA 3-1!!
(Citifi amănunte în pagina a 4-a)

ÎNAINTE DE START
Foto: V. Bageac

Primul concurs republican de regularitate

Cîți atleți de valoare a „crescut" 
|Farul Constanța în ultimii ani? 
i • Cantitatea, in detrimentul calității ® Antrenor sau sportiv ?
® Atleți de valoare republicană

și rezistentă pe motoare „Carpațiii
de fabricație românească, au obținut în

nu... regională

Am căutat să aflăm cîți atleți 
cu rezultate valoroase au
„produs" antrenorii clu- 

în ul- 
A fost necesară 
muncă de inves- 

antrenorii și

bului Farul Constanța 
timii 
o 
tigație (printre 
activiștii sportivi de aci, pentru 
a constata în cele din urmă că ac
tivitatea atletică de performanță 
a „trăit" doar prin Viorica Cosa- 
Ferencz, Ion Buiachi, Paul La- 
zăr, George Luchian, în ultimii 
ani adăugîndu-se și tinerii Devo
nian și Barbu.

Este adevărat că, în ce privește 
munca cu copiii și juniorii, antre
norii constănțeni s-au străduit 
să asigure o „cantitate" însemna
tă de sportivi, că aproape în per
manență, pe pista stadionului din 
localitate, sau la sectoarele de 
aruncări și sărituri, a existat o 
atmosferă de muncă intensă. Cu 
toate acestea, de ani de zile, sec-

ani. 
serioasă

ția de atletism a clubului Farul 
(deși este încadrată cu trei an
trenori — C. Craia, I. Veliciu, Al. 
Smoleanu, iar în ultimul timp a 
venit și al patrulea) „nu mișcă" 
de loc, fiind de altfel considerată 
cea mai slabă secție a clubului.

Sînt multe cauzele care au ge
nerat această stare de lucruri, și 
ne propunem să intrăm mai adînc 
în fondul cîtorva probleme. Cînd 
a luat ființă secția (I960), entu
ziasmul a fost mare, așa cum se 
întîmplă de obicei. Antrenorii Cra
ia și Veliciu au făcut o primă se
lecție, cel dintîi urmînd să se 
ocupe de seniori, iar secundul 
de juniori. Dar, totodată s-au 
ivit și primele greutăți. Inerente, 
firește, oricărui început. în ma
gazia clubului existau puțin echi-

R. CALĂRAȘANU
(Continuare in pag. a 2-a)

Sosirea unor jucători 
de tenis de masă

Motoretele „Carpați*, ,
ultimii ani aprecieri elogioase în cursele motocicliste de viteză pe 
circuit. Pentru a face cunoscute performanțele tehnice ale acestui 
vehicul. Ministerul comerțului interior în colaborare cu Ministerul 
industriei construcției de mașini și Federația română de motoci- 
clism a luat lâudabila inițiativă de a organiza un concurs republi
can de regularitate și rezistență la care 30 de sportivi vor pilota 
motorete „Carpați”.

Concursul se va desfășura în trei etape (21—23 aprilie) și va 
acoperi un circuit de 700 km. Prima etapă va străbate traseul Bucu
rești — Pitești — Rm. Vîlcea — Călimănești, etapa a Il-a Călimă- 
nești — Sibiu — Făgăraș — Brașov, iar ultima etapă Brașov — 
Predeal — Cîmpina — Ploiești — București.

LA ÎNCHIDEREA
Invingînd la Budapesta pe Vasutas cu 5-1
C.S.M. Cluj a cîștigat pentru a cincea 

oară „C. C. E.“ la tenis de masă
BUDAPESTA, 23 (prin telefon). — La Sportcsarnok 
avut loc meciul retur al finalei celei de a șaptea 

de tenis de masă, Vasu-
a
ediții masculine a „C.C.E.
tas — C.S.M. Cluj. După o întîlnire în care spor
tivii români s-au dovedit net superiori, victoria le-a 
revenit cu scorul de 5-1. învingătoare și în prima 
manșă a finalei (5-4), formația C.S.M. Cluj — antre
nată de F. Paneth — cucerește pentru a cincea oară 
prețiosul trofeu.

Iată rezultatele tehnice ; Cobîrzan — Kovacs 2-0

din R. P. D. Coreeană
Ieri a sosit în Capitală un lot de jucători 

de tenis de masă din R.P.D. Coreeană. De
legația este condusă de tov. Pak Ir Man, 
vicepreședinte al Comitetului pentru cul
tură fizică și sport din R.P.D. Coreeană, și 
cuprinde pe următorii jucători : Pak Sin 
II, Cion Doc Ci, Kim Cian Hoa, Cion Rian 
Un, Kim En Tam, Kan Dun Ha. Din partea 
UCFS, oaspeții au fost întîmpinați de tov. 
Marin Bîrjega — vicepreședinte și de repre
zentanți ai Federației române de tenis de 
masă. Jucătorii oaspeți vor susține o serie 
de meciuri de antrenament in compania 
sportivilor noștri.

EDIȚIEI
Giurgiucă — Berczik 2-0 (13, 15), Nega- 
Rozsas 2-0 (17, 21), Giurgiucă — Kovacs 

- - ' - 9).
113, 14), 
lescu — , .
2-0 (17, 20), Cobîrzan — Rozsas 0-2, (—13, —! 
Negulescu — Berczik 2-1 (18, —18, 19).

PAUL RADVANI

Voleibaliștii de la Rapid au cedat cu 1-3 
la Praga

PRAGA, 23, (prin telefon). — Meciul masculin 
de volei desfășurat joi seara în sala Sparta, în 
cadrul primei manșe a semifinalelor „C.C.E." între 
Ruda Hvezda Praga și Rapid București, a luat sfîrșit 
cu victoria echipei gazde, la scorul de 3-1 (9, —7, 
8. 11)-— Returul meciului Ruda Hvezda — Rapid, rea
mintim, va avea loc în București la 5 aprilie.



EXTEMPORALUL Ezzzzza Campionatul Capitalei

Ideea mi-a venit pe nepusă mașă. 
Am exclamat „Evrika", plagiindu-l 
pe Arhimede și, cit ai bate din pal
me, am făcut rost de cîteva zeci de 
trenuri, avioane și șosoane de la 
O.N.T. și i-am adunat pe toți — fot
baliști, handbaliști, voleibaliști etc., 
cu antrenorii, medicii lor — intr-o 
imensă sala.

— Scoateți cite o foaie de hîrtie 
•— le-am zis.

Cuminți, s-au conformat
— Scrieți: „Extemporal".
Au scris.
— Iată întrebarea : „Ce faceți cînd 

echipa dv. pierde sau e în dificul
tate ?“

M-au privit uimiți. Cei mai mulți 
erau prinși pe picior greșit. Dar au 
tăcut mile, astfel că, în imensa 
sală, era o liniște. .. monumentală.

— Asla-i tot ! Aveți zece minute la 
dispoziție ! — am mai adăugat eu, și 
m-am întors cu spatele.

Nu mi-era teamă că vor copia, de
oarece instalasem citeva mii de ro
boți electronici care, in afară de 
faptul că îi supravegheau mai dihai 
decît Argus, cel cu o sută de ochi, 
mai aveau și darul de a lovi imediat 
chiar în creștetul capului — cu niște 
ciocănașe de psihiatru, din acelea cu 
cauciuc — pe oricine încerca să nu 
spună adevărul.

In primele secunde s-a auzit un 
pîrîit îngrozitor — ca răpăitul pică
turilor de ploaie pe acoperișul de 
tablă al unei clădiri — semn că... 
unii voiau să mintă și, deci, ciocă- 
nașcle intraseră în funcție. După 
puțin timp, răpăitul s-a mai domolit, 
s-a mai rărit, semn că multora le 
venise mintea la cap. Zgomotul mai 
stăruia încă in sectorul unde erau 
masați fotbaliștii.

— Ce se întîmplă aici ? — am în
trebat eu, deplasîndu-mă la locul cu 
pricina.

— Nu var să spună adevărul — 
mi-a răspuns, cu voce cam metalică, 
un robot electronic.

Am recunoscut, printre cei înși
rați la mese, pe Libardi și Dan de la 
Jiul, pe Voinea de la Steaua, pe Ma
tei de la Progresul, pe Neacșu, pe 
Birău de la U.T.A. și alții. M-am 
aplecat peste umărul lor. La întreba
rea „Ce faceți cînd echipa dv. pier
de ? — răspunseseră: „Mă enervez, 
dar mă stăpînesc !”

POC / — am auzit ciocănașele și 
respectivii s-au scărpinat în creștet.

— „Mă enervez și... alerg mai re
pede pe teren*.

Poc ! — s-au auzit iar ciocănelele.
— „Mă enervez și... faultez*. Cio

cănașele de psihiatru n-au mai lovit 
în creștetul lui Libardi, Dan, Neacșu 
Și Birău „

— „Mă enervez și... încep să apo
strofez arbitrul" — Ciocănașul s-a 
oprit în cumpănă — „și. .. îi fac 
netot“ — a adăugat Voinea, de teamă 
că robotul îi mai administrează una.

— „Mă enervez și... mă prăvălesc 
tn careul advers, simulînd că sînt 
faultat V — a scris, grăbit, Matei, și 
mîna ridicată « robotului n-a mai 
Căzut.

Și așa mai departe, pînă ce în sec
torul fotbal nu s-a mai auzit nici un 

răpăit. In clipa aceea, un robot 
electronic mi-a atras atenția că cele 
zece minute trecuseră.

— Cei care n-au terminat, rămîn 
corigenți, pe loc ! am decretat eu 
apăsînd pe un buton și toate trenu
rile, avioanele și șosoanele i-au dus 
pe cei convocați, la casele lor. In 
imensa sală au fost cîteva clipe de 
liniște, apoi au răsunat pocnituri dis
parate. Cîțiva „corigenți* suportau 
dar. . . nu mărturiseau adevărul.

M-am apropiat de unul dintre aceș
tia. L-am recunoscut. Era Ștefan Ta
maș, conducătorul delegației clujene 
la meciul de volei cu C.P. București.

— Ce se întîmplă aici ? am întrebat.
— Nu vrea să spună adevărul în... 

ruptul capului — mi-a răspuns robo- 
tul-anchetator, deși are zeci de cu
cuie în creștet. Nu vrea sa recunoas
că ce a făcut la ultimul meci de vo
lei dintre Universitatea Cluj și C.P.B.

— Recunosc ! Recunosc ! — a stri
gat vinovatul. Dar să se astîmpere cu 
ciocănașul ăla, tune dracu-n guma 
lui !

Am făcut semn robotului să se 
abțină de la orice. . . fault.

— După cite știu, voleibalistele 
clujence trag la... retrogradare. In 
meciul cu C.P.B., cînd ai văzut că 
pierdeți, te-ai enervat.

— Da! — a mărturisit Tamaș.
— Și ai început să strigi la arbitrul 

C. Michiu.
— Nul
Poc ! — s-a auzit ciocănașul sunînd 

ca pe un acoperiș de tablă.
Lingă noi am zărit-o pe Rodica 

Marcu, căpitanul echipei de volei.
— Arbitrul principal, D. Radulescu, 

a oprit, la un moment dat jocul, și 
te-a chemat. Ce ți-a spus ? — am în
trebat-o eu.

— Să-i transmit tovarășului Tamaș 
că dacă mai înjură o să fie dat afară 
din sala Giuleștt.

— Recunoști că... ? — m-am adre
sat vinovatului.

— Da I Recunosc 1 — a izbucnit to
varășul Tamaș, pipăindu-și creștetul 
înflorit de cucuie. I-am zîs cîteva, 
că mă apucase bolunzeala. C.P.B.- 
istele or dat de patru ori în minje, 
iar Michiu o zis că de trei.

POC !
Pocnitura aceasta s-a auzit undeva 

în spatele meu. M-am întors și l-am 
recunoscut pe arbitrul C. Michiu. 
Iși dădea și el corigența. Nu voia 
să recunoască nici el că a ripostat 
cu aceeași monedă la insultele dele
gatului clujean.

— Spuneți-i să se astîmpere ! — a 
exclamat el, la un moment dat. Re
cunosc. .. mi-am pierdut cumpătul. 
E omenește. . .

Am luat extemporalele celor doi 
și le-am prins cu o agrafă să le tri
mit la Federația de volei.

— Ce spui de comportarea condu
cătorului delegației clujene ? — am 
întrebat robotul R.E.S. 117 (Răspunr- 
suri Exacte la Sport).

— Nu știu încă dacă echipa clu
jeană va retrograda, dar Tamaș a 
retrogradat în ochii jucătoarelor și 
spectatorilor. Cu. .. bolunzeala lui, 
s-o facă de ocară. La fel și C. 
Michiu.

Terminînd și cu ultimul „corigent", 
am încheiat experiența.

Data viitoare, extemporal cu. . . 
spectatorii l

SEVER NORAN

Atac direct la spadă. Alexandru Istraie (stingă) și 
Anton l'ongraf intr-un asalt din cadrul campionatului 

Capitalei
Foto : A. Neagii

Pe planșele din sala de sport 
a Facultății de Drept au evoluat 
spadasinii și sabrerii Capitalei, 
categoria I și maeștri. încă din 
prima zi (sîmbătă), surpriză: fă- 
cînd dovada unei bune pregătiri, 
tînărul spadasin Theodor Cliifor 
de la Clubul sportiv școlar cuce
rește titlul de campion al Capi
talei! Acest talentat sportiv ju
nior, elev al prof. Panescu, a dat 
emoții celor „mari" și în toamna 
trecută, la „Cupa României", 
unde s -a clasat pe locul IV. Deci 
în toamnă nu a fost o chestiune 
de „noroc" cum înclinau să crea
dă unii specialiști, ci mai de
grabă a fost un prim pas spre 
afirmare. Acum, el a dovedit a- 
cest fapt printr-o frumoasă evo
luție. Frații Nicolae și Alexandru 
Istrate au venit pe locurile II 
și respectiv pe' III.

De la Al. Istrate (Steaua) ne 
așteptam la mai mult, deoarece 
a beneficiat de o lungă pregăti
re la lot. El trebuie să se „con
troleze" mai mult, în vederea 
realizării unei eficacități maxi
me, mai ales că, în curînd va 
participa la întrecerile C. M. de 
la Teheran. Ceilalți spadasini 
intrați în finală au dovedit, în 
majoritatea lor, că începutul se
zonului competițional nu i-n 
prins nepregătiți.

La proba de sabie nivelul teh
nic al participanților a fost mult

mai bun. Acest 
plus de tehnicita
te pe care „sa
bia" îl înregis
trează în ultimul 
timp ne bucură. 
Sabia nu mai 
e „cenușăreasa" 
scrimei noastre. 
La „Drept", pe 
lîngă cei 16 sa- 
breri bucureș- 
teni, au mai parti
cipat, în afară 
de concurs, doi 
sportivi din lotul 
de tineret (D. Po
pescu și D. Iri- 
miciuc). Lupta a 
fost foarte strîn- 
să pînă în ultime
le patru asalturi 
(a fost finala de 
11), unde doi re
prezentanți ai 
clubului Univer
sitatea — I Bu- 
dahazi și L. Pap 
și H. Bădescu 
(Steaua) aveau 
cîte două înfrîn- 
geri. Din cauza 
unei nervozități 
excesive, neper- 
misă unui .spor
tiv fruntaș, Bu- 
dahazi pierde trei

asalturi la limită, iar Pap două, 
și astfel, studenții sînt scoși din 
cursa pentru primul loc. Hariton 
Bădescu, cîștigătorul titlului de 
campion al Capitalei a dovedit 
încă o dată că este un trăgător 
de mare finețe și foarte eficace. 
El și-a păstrat calmul pînă în 
ultimul asalt, demonstrînd din 
plin o bună pregătire. O mențiu
ne specială se cuvine să facem 
pentru sabrerii Gh. Alexe 
(Steaua) și R. Manoliu (Univer
sitatea) care au ocupat locuri 
fruntașe în clasament — 3 și 
respectiv 4. CLASAMENT: 
spadă: 1. Th. Chifor (C.Ș.S.) 6 
v. (d.b.); 2. N. Istrate (Steaua) 6 
v. (d.b.); 3. Al. Istrate (Steaua) 
4 v.; 4. N. Marinescu (Steaua) 
3 v. (28 t.p.); 5. Gh. Cristof
(Steaua) 3 v. (31 t.p.); 6. D. Nico
lae (S.P.O.B.) 3 v (33 t.p.); 7. FI. 
Tudor (Steaua) 1 v. Sabie: 1. 
H. Bădescu (Steaua) 8 v.; 2. L. 
Pap (Universitatea) 7 v. (37 t.p.);
3. Gh. Alexe (Steaua) 7 v (38 t.p.);
4. R. Manoliu (Universitatea) 6
v. (30 t.p.); 5. D. Mustață
(Steaua) 6 v (38 t.p.); 6. Gh. Cul- 
cea (Steaua) 6 v. (40 t.p.); 7. I. 
Budahazi (Universitatea) 6 v. (41 
t.p.); 8. E. Turcu (Universita
tea) 5 v.

ELENA DOBINCĂ

112 sportivi au îndeplinit 
standardul pentru Reșița

La începutul săptămînii viitoa
re, bazinul de 25 m din Reșița 
va fi gazda concursului republi
can de primăvară. întrecerile a- 
cestui veritabil campionat al țării 
în bazin acoperit au fost împăr
țite în două categorii (seniori — 
juniori și copii) ale căror probe 
se vor desfășura timp de 4 zile.

într-o convorbire avută cu tov. 
Andrei Rudeanu, președintele co
misiei de specialitate din Reșița, 
am aflat că gazdele au depus 
eforturi serioase pentru a reaine- 
naja piscina și a asigura partici
panților condiții cit mai bune de 
concurs.

Și în acest an Federația ro
mână de natație a făcut înscrie
rile la această importantă compe
tiție pe baza unor timpi-slandard 
realizați de sportivi în cadrul în
trecerilor preliminare (bazine de 
25 m sau 33 m). Din datele pe 
care le deținem, aceste haremuri 
au fost realizate de 112 sportivi 
respartizati astfel pe cluburi și 
asociații : Dinamo 21, Steaua 16, 
Școala sportivă Reșița 17, Școala 
sportivă 2 București 18, C.S.M. 
Cluj 7, Viitorul 6, Școala sporti
vă Galați 5, Rapid 5, C.S.Ș. 
București 8, Școala sportivă 1 
București 3, Metalul Turda 2, Me
dicina Cluj 2, Politehnica Timi
soara 1 și Olimpia Reșița 1.

• Sîmbătă și duminică, trei 
dintre înotătoarele noastre frun
tașe, Cristina Balaban, Anca An
drei și Agneta Sterner, vor lua 
startul într-un mare concurs in
ternațional (participante din 12 
țări) care va avea loc_ în piscina 
„Cozzi" (33 m) din Milano. La 
aceste întreceri, sportivele noas
tre vor avea cîteva redutabile 
adversare, printre care putem 
aminti pe campioana europeană 
Christine Caron și compatrioata 
sa Benedicte Duprez (recent a 
„mers* 1:08,2 la 100 m spate), 
recordmana continentului în pro
ba de 200 m delfin, Helga Lind
ner (R.D.G.) ș.a.

® Austria va fi reprezentată 
ia concursul international de să
rituri de la Cluj de Ulrike Sturm 
și Armin Lind. Cei doi tineri spor
tivi dețin actualmente titlurile de 
campioni ai Austriei la sărituri 
de la trambulină.

® La Cluj au început întrece
rile „Cupei F.R.N." Ia polo, lată 
primele rezultate : Banat — Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 6—1 
(0—0, 1—0, 3—0, 2—1), Bucu
rești I — București II 2—2 (2—0, 
0—-1, 0—1, 0—0) și Cluj — Cri- 
șana 3—2 (0—0, 1—1, 2—1, 0—0). 
(M. Radu — coresp.).

CITI ATLETI DE VALOARE A „CRESCUT 
FARUL CONSTANTA ÎN ULTIMII ANI?

(Urmare din pag. 1) 

pament și materiale specifice atle
tismului. In 1965 secția a fost 
Nominalizată la nivel republican, 
din acest moment creîndu-se 
condiții mai bune de pregătire. 
Firește că antrenorii nu au pri
mit tot ce au cerut, deoarece nu 
era posibil. Dar, oricum, s-au 
great condiții satisfăcătoare de 
antrenament, așa că se putea 
desfășura o activitate mai susți
nută, se puteau emite chiar une
le pretenții față de antrenori. 
Conducerea clubului însă n-a 
controlat și n-a tras la răspun
dere pe antrenori, în a căror ac
tivitate își și făcuseră apariția 
primele simptome ale formalis
mului.

IPe de altă parte, antrenorul Ve- 
liciu (un apreciat fondist în tre
cut), care fusese adus la „Farul" 
ca sportiv, dar a fost încadrat ca 
antrenor, a vrut să arate cu tot 
dinadinsul că mai poate face 
Sport de performanță și, în conse
cință, a început să se pregăteas
că. Dualitatea antrenor-sportiv 
ij-a fost însă de natură să sti
muleze atletismul, întrucît an
trenorul uitase că principala sa 
îndatorire (pentru care era plă
tit) era aceea de a pregăti „spe
ranțele" atletismului constănțean.

Spuneam mai sus că, în 1965, 
secția de atletism a fost 
nominalizată. Aceasta în

seamnă că federația de speciali
tate a acordat încredere antre
norilor constănțeni, că de acum 
68 JMaea problema obținerii u

nor performațe superioare, că e- 
xistau condiții mai bune de pre
gătire, că —■ în concluzie — an
trenorii trebuiau să acorde aten
ție sporită aspectului calitativ 
al procesului antrenamentului 
sportiv.

Efectivul actual al secției este 
de 63 de atleți: 8 seniori, 20 de 
juniori mari, 22 de juniori mici 
și 13 copii. Din capul locului se 
observă procentul exagerat de 
mare al juniorilor mici și al co
piilor (55 la sută), față de cel al 
seniorilor (13 la sută). Din cei 63 
de atleți ai secției-, 15 sînt necla
sificați, cifră de asemenea foarte 
mare. S-a căutat să se demons
treze că se acordă o atenție mare 
tinerilor care vor înlocui actualii 
atleți seniori. O‘analiză mai aten
tă a posibilităților acestor tineri 
ne duce însă la concluzia că între 
intenție și fapte este un drum 
foarte lung, că perspectiva nu 
apare în roz. Era de presupus, 
ținînd seama de numărul mare 
de copii și juniori existenți în 
secție, că antrenorul Veliciu va... 
pompa spre secția de seniori cî
teva elemente care să umple go
lul existent aci. Nu s-a întîmplat 
așa. Un singur atlet de valoare 
a produs Centrul de antrenament 
pentru juniori și copii: mărșălui
torului Beizat Bare.

Neprimind de la grupa de ju
niori atleți de valoare pe care 
să-i ducă „mai departe", în 
grupa senioratului, antrenorul 
grupei de seniori, C. Craia, 
muncește cu sportivi (printre care 
Crețu, Ferencz, David, Mangiu- 

rea, Lazăr ș.a.) care nu mai pre
zintă certitudinea unui progres. 
Antrenorul justifică menținerea 
acestor sportivi în secție prin 
participarea formației Farul la 
campionatul republican pe echi
pe. Dar pentru a-și împrospăta 
lotul cu elemente de valoare, ni
meni nu l-a împiedicat pe antre
nor să caute el însuși printre su
tele de juniori care s-au perindat 
prin secția de atletism. Poate că 
printre aceștia ar fi depistat cî
teva elemente de perspectivă. 
Era nevoie însă de mai multă 
strădanie din partea antrenorilor, 
ceea ce nu a existat. Așa se ex
plică rezultatele cu totul nesatis
făcătoare realizate de atleții de la 
„Farul" ani de-a rîndul.

In 1966, de pildă, atleții con- 
stănțeni n-au reușit să stabileas
că nici un record republican la 
nici o grupă de vîrstă. în cei 
șase ani de existență a secției, an
trenorii Craia, Jleliciu și Smolea- 
nu au „produs" 2 sportivi de ca
tegoria I, și 13 de categoria a Il-a, 
fapt care arată cît de slabă a fost 
preocuparea lor, a conducerii 
clubului, față de această impor
tantă ramură sportivă.

Din cele relatate, rezultă că 
în activitatea antrenorilor 
de atletism de la clubul 

Farul și-a făcut loc formalismul, 
fuga de răspundere (munca cu 
copiii și juniorii trece, de regulă, 
neobservată, nu se emit atîtea 
pretenții ca la seniori). Așa ceva 
nu se mai poate tolera. In activi
tatea secției, fie că este vorba de 
juniori sau de seniori, trebuie 

făcută o cotitură radicală. Obiec
tivul principal trebuie să fie pre
gătirea unor sportivi de valoare 
republicană (care să se... bată 
pentru a intra în loturile republi
cane să doboare recorduri) și nu 
regională. Capacitatea antrenori
lor, valoarea lor, trebuie măsurată 
numai prin prisma sportivilor tri
miși în loturile reprezentative, 
prin numărul și îndeosebi prin 
valoarea recordurilor stabilite de 
aceștia (comparativ cu recorduri
le din alte țări cu atletism dez
voltat), și nti prin „ceea ce au fost 
cîndva". Lucrînd cu mulți copii 
și juniori care nu dovedesc vo
cație pentru această ramură spor
tivă, urmărind îndeosebi „canti
tatea" în detrimentul „calității", 
antrenorii constănțeni nu vor pu
tea obține rezultatele așteptate 
de multă vreme. Iată de ce se im
pune îmbunătățirea substanțială 
a selecției, eliminarea celor fără 
perspective. Va trebui ca antre
norii să selecționeze cu precăde
re juniori care posedă o bună 
dezvoltare, calități fizice excep
ționale iar în privința copiilor, 
aceștia să fie admiși în secție 
numai dacă au calități fizice 
corespunzătoare stabilite pe baza 
normelor de control.

Âr fi nejust să nu ne referim 
și la alte cauze care au frî- 
nat dezvoltarea atletismu

lui constănțean. Trebuie avut în 
vedere că nu totdeauna antreno
rii de aci s-au bucurat de cele 
mai bune condiții de pregătire. 
Deseori, pregătirea atleților la 
sală se făcea la ore tîrzii (20— 
22), apa caldă lipsea cu regulari
tate, vestiarele erau neîncălzite, 
în 1966, o sumă importantă din 
bugetul secției de atletism a fost 
folosită „în alte scopuri" (?!) — 
după cum afirma contabilul clu
bului. N. Ivan. De altfel, încer- 
cînd si discutăm cu alti antre
nori despre fondurile dirijate că

tre secțiile pe care le conduc, a- 
ceștia s-au eschivat să ne dea un 
răspuns exact, argumentîndu-ne 
în felul următor: „dv. plecați, 
noi... rămînem însă aci"! Dar 
chiar și această „precizare" lasă 
să se înțeleagă că în bugetul unor 
secții se fac anumite mișcări...

Revenind la greutățile secției 
de atletism, trebuie arătat că o 
bună parte din echipamentul 
cumpărat anul trecut a fost fo
losit de sportivi din alte secții, 
ceea ce a dăunat, desigur, cali
tății procesului de antrenament, 
în prezent însă, atleții clubului 
constănțean au la dispoziție tot 
ceea ce este necesar. Lor și an
trenorilor Ii se cere însă mai mult 
entuziasm, mai multă pasiune. 
Căci, este neîndoielnic (și firesc) 
că va veni timpul cînd li se vor 
pretinde performanțe superioare, 
iar „argumentele" tradiționale 
puse pe seama lipsei de condiții 
nu vor mai fi luate în seamă.

★
Este cert că ani de-a rîndul 

atletismul constănțean s-a zbătut 
într-o stare de mediocritate to
tală. Sportivi, antrenori, cadre 
tehnice de la consiliul regional 
UCFS și clubul Farul, au accep
tat cu un calm... olimpian a- 
ceastă stare de lucruri. Si. de ce 
să n-o spunem, nici federația de 
specialitate nu și-a dat concursul 
în ceea ce privește redresarea 
atletismului constănțean. Ceea ce 
este mai de neînțeles, comisia 
regională, direct interesată ca 
activitatea atletică să progreseze, 
n-a luat nici o măsură pentru 
ieșirea acestei ramuri sportive 
olimpice din impas. De fapt, 
dacă analizăm cît de cît activi
tatea acestei comisii, vedem că 
nici n-avea cum să dea o mînă 
de ajutor, deoarece ea există 
doar... în scripte 1

Se așteaptă revirimentul atle
tismului. Dar nu în vorbe...



Turneele de verificare Gotbal „România-o echipă solidă
a lotului reprezentativ

CLUJ (prin telefon). în conti
nuarea turneului de verificare, o 
parte a lotului reprezentativ de 
box a evoluat — marți seara — 
la Cluj, în compania selecționa
tei regionale. Lotul a cîștigat cu 
27—13

REZULTATE TEHNICE: C. Ciu- 
că (L) b.ab. 2 G. Hoca; I. Otvoș 
(C) b.p. 1. Lungu; C. Crudu (L) 
b.p. Șt. Szocs ,■ Al. Murg (C) b.p. 
Gh. Roșea î M. Dumitrescu (L) 
b.p. A Murg ; Al. Popa (L) b.p. 
I. Baciu j H. Stumpf (L) b.p. V. 
Mirza; Gh. Chivăr (L) b.p. A. 
Tarpai î V. Dobre (L) egal cu A. 
Maiai; V. Trandafir (L) b.p. 
F. Dudea.

MIRCEA RADU — coresp.

BRĂILA (prin telefon). Luni 
seară, s-a disputat, în sala spor
turilor din localitate, o nouă re
uniune de verificare a lotului re
prezentativ, Ia care și-au dat con
cursul și pugiliști localnici. Iată 
rezultatele : Gruiescu b.p. M. Au
rel ,• N. Gîju b.p. I. Jipa; A. Si- 
mion b.p. R.Ivanciu; A. Iliescu 
egal cu P. Covaliov ■, M. Goanță 
b.p. S. Constandache ; V. Anto- 
niu egal cu R. Dinu; I. Hodoșan 
b.p. Gh. Marcel; I. Covaci b.p. 
I. Mărgean; I. Pițu b.k.o. 1 Gh. 
Bunea; A. Iancu b.p. I. Cioranu.

N. COSTIN — coresp. principal

Oh jurul ringului
® Ieri dimineață au plecat Ia 

Budapesta boxerii Uragan, Stanef, 
Ghiță, Olteanu, Monea și Alexe, 
care — după cum- am mai anunțat 
— vor participa la un turneu inter
national. Pugiliștii noștri sînt în
soțiți de antrenorul Constantin Nour 
și de arbitrul Dlimitru Dimulescu.

® Campionatul republican de ju
niori se apropie de faza finală. Sîin- 
bătă se vor disputa în trei orașe 
din tară (Cluj, Brăila, Bacău), pri
mele întîlniri din cadrul etapei do 
zonă, la care vor lua startul apro
ximativ 280 boxeri juniori mici și 
mari. Calele vor continua în zilele 
de 26 și 28 martie. „Zona“ care 
urma să se dispute în aceeași pe
rioadă la Reșița, programează pri
mele partide la 27 martie, finala ur- 
tnînd a se disputa în ziua de 31 
martie. în total, la etapa de zonă 
vor participa peste 350 de pupi
li ști.

O După consumarea etapei zo
nale, cîștigătorii celor patru zone 
se vor întîlni în finalele campiona
telor, Ia București, între 11—16 
aprilie. La fel ca și anul trecut, 
campionatul republican al juniori
lor din acest an se desfășoară pe 
două grupe de vîrstă.

CONCURSUL SPECIAL PIIONOlXPRES DIN 29 MARTIE
La 29 martie 1967, 

LOTO—PR ON OSPO RT 
organizează al doilea 
concurs special PRO- 
NOEXPRES din acest 
an, bazat pe principiul 
extragerilor duble. La 
primul concurs special 
Pronoexpres, din 8 fe
bruarie, desfășurat după 
noua formulă, s-a înre
gistrat recordul pre
miilor de la acest sis
tem — peste 100.000 
cîștiguri, din care : pre
mii de 150.000 lei, de 
111.302 lei, de 55.561 
lei, autoturisme ș.a.

Și dumneavoastră pu
teți obține un premiu 
mare în bani sau în au
toturisme, cunoscînd că 
la concursul special 
Pronoexpres din 29 
martie 1967, se atri
buie suplimentar și 
gratuit 10 autoturisme:
2 „MOSKVIC1 408* 
cu 4 faruri și radio,3 „WARTBURG LUX

312/1“ și 5 „TRABANT 
601“, în afara celorlal
te premii în obiecte și 
bani.

Se extrag 44 numere.
Se participă separat 

cu variante de 6 lei, 
care au șanse duble de 
cîștig. Cu o variantă de 
6 lei se participă la 
toate cele 6 extrageri.

in adevăratul sens al cuvintului
(Urmare din pag. 1) 

nic de la IU m cu piciorul sting, 
surprinzîndu-l pe Eon.

ROMANII S1NT JUCĂTORI 
SOLIZI

Echipa română este, în adevăratul 
sens al cuvintului, o echipă solidă. 
Ea nu a înșelat așteptările publi
cului parizian care o cunoștea din 
descrierea făcută în presă în urma 
meciului de la Atena. Demne de 
subliniat sînt valoarea atletică, jo
cul complet, îmbinarea bunilor teh
nicieni (l)obrin—Fră(ilâ) cu jucători 
combativi și foarte solizi.

Comentariile presei franceze
PARIS, 23 (prin telefon de la 

corespondentul A ger pres, Al. Gheor
ghiu ): Ziarele franceze apărute joi 
publică ample reportaje și comen
tarii pe marginea meciului de fotbal 
România—Franța (2—1), desfășurat 
pe stadionul Parc des Princes din 
Paris.

Ziarul „T/EQUIPE* apreciază că ro
manii, solizi și siguri, au știut să 
sfarme ritmul advers. Comentînd jo
cul echipei oaspete, ziarul scrie:

START ÎN CATEGORIILE B SI C
«a

Duminică, după o „vacanță" 
destul de îndelungată, se reiau și 
campionatele categoriilor B și C. 
în această perioadă s-a lucrat in
tens pentru îmbunătățirea pregă
tirii fizice generale și specifice, 
precum și a tehnicii individuale a 
jucătorilor. Antrenorii și jucătorii 
sînt optimiști, dorind să ofere, 
chiar din prima etapă a returu
lui, jocuri de bună calitate. Să 
sperăm...

în seria I a categoriei B derbiul 
etapei a XlV-a, Dinamo Bacău — 
Chimia Suceava, se dispută la 
Moinești, deoarece terenul din 
Bacău este suspendat pe o etapă. 
Cu toate că ambele echipe joacă 
în deplasare, totuși prima șansă 
o are Dinamo, învingătoare și în 
tur, la Suceava (scor : 2—0). Două 
meciuri ' interesante sînt progra
mate la București : Dinamo Vic
toria — Metrom Brașov și Poli
tehnica — Oltul Rm. Vîlcea, în 
care gazdele sînt favorite. Și în 
partidele de la P. Neamț (Ceah
lăul — Flacăra Moreni), Cîmpina 
(Poiana — Oțelul Galați) și Paș
cani (C.F.R. — Metalurgistul Bucu
rești) avantajul terenului pare a 
fi hotărîtor.

Primele trei clasate în seria a 
Il-a a categoriei B vor juca în 
deplasare : A.S.A. Tg. Mureș la 
Arad (cu C.F.R.), Minerul Baia 
Mare la Sibiu (cu C.S.M.) și Va
gonul Arad la Mediaș (cu Gaz 
metan). Deși în aceste partide se 
vor înfrunta aspirantele la șefia 
seriei cu echipe din partea a doua 
a clasamentului, rezultatele nu pot 
fi prevăzute. De asemenea, o mi
siune dificilă are și C.F.R. Timi
șoara care va întîlni la Reșița, 
pe C.S.M. Desigur că timișorenii 
vor încerca să scoată un „nul*

Se atribuie și cîști
guri cu 3 numere din 8 
pentru variantele par
ticipante la extragerea a 
Il-a.

Amănunte suplimen
tare găsiți în Progra
mul Loto—Pronosport 
de marți 21 martie 
1967, și la orice agen
ție Loto—Pronosport.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-Pronosport

„Despre echipa română, care s-a a- 
rătat aceeași cu ceea ce am consta
tat despre ea în jocul de verificare 
de la Atena, trebuie să arătăm că 
este o formație de valoare atletică, 
care se completează cu jocul unor 
tehnicieni foarte buni, ca Dobrin sau 
Frățilă și a unor jucători combativi 
și foarte dotați fizicește. Cei mai 
buni jucători români au fost ieri 
seară portarul lonescu, foarte atent, 
suplu, cu toată talia sa; căpitanul 
formației, Nunweiller III, al cărui 
joc cu capul și intervenții de ultim 
moment au salvat de mai multe ori 
echipa sa; mijlocașul Ghergheli,. care 
a îndeplinit o muncă considerabilă, 
împărțită foarte inteligent, intre apă
rare și declanșarea atacului; Dobrin 
după prima repriză seînteietoare, în 
a doua a abuzat mult prea mult de 
ferite, de driblinguri, care puteau 
dăuna echipei sale; centrul înaintaș 
Frățilă, pentru prima sa repriză, de 
asemenea, și pentru golul pe care l-a 
marcat*.

In același ziar se mai scrie: „S-a 
apreciat mai ales la români o valoare 
atletică deosebită și un foarte bun 
joc de intercepție cu capul, o ho- 
tărîre in acțiuni și un joc colectiv 
care nu avea nimic genial, dar care 
a fost constant eficace**.

pentru a se menține în continuare 
în plutonul fruntaș. Și celelalte 
meciuri, A.S. Cugir — Unirea 
Dej, Clujeana — Minerul Lupeni 
și Crișul — Ind. sîrmei, pot oferi 
dispute echilibrate.

„Capetele de afiș* ale etapei în 
categoria C sînt deținute de jocu
rile Victoria Roman — Ancora Ga
lați (seria Est), Portul Constanța — 
Muscelul Câmpulung (seria Sud), 
Electroputere Craiova — Metalul

O imagine de la un meci amical, disputat zilele trecute: Dinamo Victoria 
București—Flacăra Moreni

Foto : N. Tokacek

Copii! Vreți să
Profitînd de zilele cîe vacanță vă 

puteți petrece ore minunate învățînd 
jocul vostru preferat sub îndrumarea 
unora dintre cei mai pricepuți antre
nori. Astfel, centrul „23 August" Me
talurgistul, cu sediul la stadionul 
,,23 August", sub tribuna a n-a, orga
nizează selecții zilnic, pînă la 5 apri
lie. Se pot prezenta copii între 10 și 
17 ani, care vor avea cu ei pantofi 
de tenis, maiou, chiloți de sport. Se
lecțiile au loc zilnic, dimineața între

CURIERUL NOSTRU
CHIMIA FĂGĂRAȘ ESTE 

PREGĂTITĂ ?

Este titlul ultimei scrisori pri
mite de la corespondentul nostru 
BUCUR STOICIU. „Au trecut mai 
mult de două luni de la reluarea 
pregătirilor echipei Chimia. Ulti
mele partide amicale, susținute în 
compania unor formații din re
giunea Brașov, au arătat o incon
stanță a jucătorilor din Făgăraș, 
în perioada ce a mai rămas pînă 
la reluarea campionatului, antre
norii Chimiei trebue să facă re
tușurile necesare. Să nu uite că 
făgărășenii doresc ca echipa lor 
să revină în categoria B. Pretenția 
amatorilor de fotbal din Făgăraș

In cronica sa, „PARIS JOUR* 
subliniază că echipa română a fost 
dotată de o rară voință, cu un mo
ral rezistent la orice încercare.

în comentariul ziarului L'HUMA- 
NITE* se scrie: Surprinsă de un gol al 
lui Frățilă, echipa Franței a dominat 
în zadar pe românii solizi și eficaci și 
s-a înclinat (2—1)**. „începind de 
ieri, palmaresul echipei franceze se 
„împodobește** cu o nouă înfrîngere. 
Singura consolare: oaspeții au pre
zentat o echipă de valoare reală și, 
văzînd-o evoluînd, mulți au înțe
les de ce ea nu poate fi învinsă pe 
teren propriu de trei ani. Fotbaliștii 
români nu sînt numai solizi, hotărîți 
și iuți, dar ei numără, de asemenea, 
mai multe individualități de un nivel 
internațional, în special Dobrin**.

Ziarul „L'AURORE* subliniază: 
„Scor negativ pentru fotbaliștii noștri

După meciul FRANȚA—
ROMÂNIA

Un francez mai-mai să plîngă: 
— Cum ? Pe propriu-ne teren 
România să ne-nfrîngă ?
Asta nu e just... Fontaine

AL. CLENCIU

Hunedoara (seria Vest) și Steaua 
roșie Salonta — Olimpia Oradea 
(seria Nord). în primele două me
ciuri, Victoria Roman și Portul 
Constanța jucînd pe teren propriu 
au in mod normal prima șar.să. 
Tn schimb, Metalul Hunedoara și 
Olimpia Oradea vor avea de su
portat asaltul formațiilor Electro
putere și Steaua roșie, dornice de 
a „urca* cîteva locuri în clasa
ment.

învățați fotbal?
orele 9 și 11, iar după-amiaza de la 
16—18.

Copiii care locuiesc pe șos. Ștefan 
cel Mare și străzile din împrejurimi 
pot învăța fotbal la clubul Dinamo, 
care în zilele de 25 și 27 martie, între 
orele 9—13, organizează un concurs 
de selecție pentru tinerii născuți în
tre anii 1953—1957. Nu sînt admiși ti
nerii legitimați la alte cluburi sau 
asociații sportive. Tinerii sînt obli
gați să se prezinte cu echipament 
sportiv.

este justificată deoarece jucătorii 
Chimiei sînt capabili să ocupe 
primul loc în seria Vest 1“

„ÎMI ALĂTUR OPINIA...
...la articolul „Mai jucați 

și fotbal !“, apărut în numărul 
5 228", — ne scrie cititorul GRI- 
GORE CONSTANTIN din Brad. 
„Am certitudinea că într-un viitor 
cît mai apropiat vom asista la re
virimentul care-1 așteptăm din 
partea tehnicienilor și jucătorilor. 
E cazul să luăm exemplul tineri
lor baiidbaliști, care au infirmat 
așa-zisa criză a handbalului din 
țara noastră. După părerea mea, 
cu mai multă disciplină și încre
dere în forțele proprii se poate 
realiza mai mult și în fotbal 1“ 

care au eșuat în lipsă de realizatori**. 
„L'Aurore“ califică golul înscris do 
Frățilă ca o „adevărată lovitură de 
trăsnet**. „Românii nu sînt atît de 
ușor de depășit, deoarece ei sînt 
rapizi și hotărîți**.

★
în cronica lor, comentatorii spor

tivi ai agenției France Presse scriu: 
„Pentru debutul său în fruntea echi
pei Franței, Just Fontaine, golgeto- 
rul campionatului mondial din Sue
dia, nu a avut noroc. Francezii au 
pierdut pe teren propriu in fața ro
mânilor. Foarte atletici și posesorii 
unei bune tehnici, românii nu numai 
că s-au apărat, dar au știut să con
traatace periculos*» La capitolul re
marci, comentatorii subliniază jocul 
bun al portarului lonescu și al apă
rării, care a jucat în limita regu
lamentului. Remarcînd și atacul ru
mânilor, agenția France Presse sub
liniază mai ales jocul bun desfășu
rat de Frățilă și Dridea.

★
în cronica sa, comentatorul spor

tiv al agenției britanice Reuter re
marcă, printre altele: „Echipa Româ
niei, foarte eficace, a meritat victo
ria, datorită tacticei sale sigure, care 
nu a putut fi conctracarată de gazde**.

(Agerpres)

Deci, returul campionatelor ca
tegoriilor B și C începe cu multe 
partide ale căror rezultate pot 
aduce schimbări în clasamente. 
Dar, amatorii de fotbal doresc să 
asiste la jocuri de bună calitate 
și sperăm că jucătorii*, tuturor 
echipelor vor arăta că în „va- 
canță* s-au pregătit conștiincios !

V. POMPILIU

Clasamentele seriilor Sud
și Vest ale categoriei C

După disputarea partidelor 
Aurul Zlatna — Minerul Anina 
(0—1), C.F.R. Roșiori — Flacăra 
roșie București (3—0) și S.N. 
Oltenița — Rapid C.F. Bucu
rești (2—0), reprogramate de 
F.R.F., clasamentele seriilor Sud 
și Vest ale categoriei C arată 
astfel :

SERIA SUD
1. Portul Constanța 13 9 l 3 18—10 19
2. I.M.U. Medgidia 13 7 4 2 19— 9 18
3. Electrica C~ța 13 7 3 3 18—16 17
4. Met. Tîrgoviște 13 7 2 4 19— 7 16
5. Dunărea Giurgiu 13 8 0 5 23—14 16
6. Oltul Sf. Gh. 13 6 1 6 23—26 U
7. S.N. Oltenița 13 5 2 6 14—14 12
8. Stuful Tulcea 13 4 4 5 15—19 12
9. Electrica Fieni 13 5 1 7 19—17 11

10. Muscelul C-lung 13 4 3 6 12—17 11
11. Rapid C.F, Buc. 13 3 4 6 14—18 10
12. C.F.R. Roșiori 13 4 2 7 10—24 10
13. Progr. Corabia 13 4 1 8 14—23 9
14. Flacăra r. Buc. 13 3 2 8 24—28 8

SERIA VEST

1. Met. Hunedoara 13 9 2 2 31—12 20
2. Chimia Făgăraș 13 8 1 4 34—22 17
3. Mureșul Deva 13 7 3 3 30—18 17
4. Minerul Anina 13 8 1 4 25—14 17
5. Electroputere Cr. 13 7 2 4 26—18 16
6. Met. Tr. Severin 13 7 2 4 21—29 16
7. Tractorul Brașov 13 6 2 5 28—18 14
8. Victoria Călan 13 5 2 6 13—17 12
9. A.S.A. Sibiu 13 4 3 6 20—22 11

10. Victoria Tg. Jiu 13 4 3 6 18—23 11
11. Aurul Zlatna 13 5 0 8 23—29 10
12. C.F.R. Caransebeș 13 2 4 7 5—32 8
13. Autorapid Cr. 13 3 1 9 17—27 7
14. Progr. Strehaia 13 1 4 8 18—28 6

UN CLASAMENT...

...original al categoriei A ne-a 
trimis cititorul FLORIAN IOR- 
DACHE din Caransebeș. Clasa
mentul l-a întocmit după media 
notelor obținute de jucătorii fie
cărei echipe. După etapa a doua 
a returului, acest clasament arăta 
astfel : 1. Rapid 7,63 ; 2. C.S.M.S. 
7,45 ; 3. Farul 7,27 ; 4. Progresul 
7 ; 5. Universitatea Cluj 6,63 ; 6. 
Politehnica Timișoara 6,45 ; 7. 
Jiul 6,40 ; 8. Petrolul 6,36 ; 9— 
10. Steaua și Universitatea Cra
iova 6,27 ; 11. Dinamo București 
6,22 ; 12. U.T.A. 6,18 ; 13. Dinamo 
Pitești 5,90 ; 14. Steagul roșu 5,81.



Ieri, la Constanța Campionatul mondial de hochei

România (juniori) — 
Turcia (juniori) 1-1 (1-1)

ROMÂNIA UNGARIA 5-2 (2-1, 1-0, 2-1)
CONSTANȚA, 23 (prin 

telefon, de ’a trimisul nos
tru). în ciuda începutului 
care anunța o partidă din
tre cele mai frumoase, 
meciul de azi nu a semă
nat cu cel precedent, găz
duit marți seara de sta
dionul Republicii. în min. 
6, Zekeriya, unul dintre cei 
mai activi înaintași ai oas
peților în acest joc, exe
cută foarte puternic o lovi
tură liberă și 
prinde 
cîteva 
cearcă 
pentru 
nic să se evidențieze în 
orașul 
imite 
notăm 
loasă

Moldovan 
spectaculos. După 

minute, Neagu în- 
vigilența lui Iasin, 

ca Biliboacă — dor-

său natal — să-l 
imediat. în min. 20, 
cea mai spectacu- 
fază a meciului la

Campionatele europene 
de gimnastică

Petre Mihaiuc (România)- 
cel mai tînăr participant

Sîmbătă și duminică, ora
șul finlandez Tampere găzdu
iește cea de a VII-a ediție a 
Campionatelor europene mascu
line de gimnastică. După cum 
se știe, la această competiție 
fiecare țară are dreptul să pre* 
zinte doi coricurenți. La edi
ția actuală a „europenelor" 
s-au înscris sportivi din 21 de 
țări. Printre ei se află nume
roși gimnaști renumiți pe arena 
mondială ca: Serghei Diamidov 
(U.R.S.S.). Miroslav Cerar (Iu
goslavia), Franco Menichelli 
(Italia). Mathias Brehme, Ger
hard Dietrich (R.D.G.), Olli 
Lai ho (Finlanda), Vaclav Ku- 
bicka (Cehoslovacia). Age 
Storhaug (Norvegia), Michel 
Rouchonnet, Christian Guiffroy 
(Franța). Wilhelm Kubica, 
Nicolai Kubica (Polonia), Ni
kolai Prodanov (Bulgaria) etc.

Țara noastră va fi reprezen
tată de Anton Cadar și Petre 
Mihaiuc. Remarcăm că Petre 
Mihaiuc este cel mai tînăr par
ticipant la „europene" (19 
ani). Delegația noastră, con- 

' dusă de antrenorul federal Ni
colae Vieru, a plecat ieri cu 
avionul în Finlanda.

IAROSLAV 23, (prin tele
fon ). — Competiția de hochei 
pe gheață rezervată echipelor 
de tineret și la care ia parte 
și selecționata țării noastre a 
continuat în ultimele zile cu 
partidele din cele două turnee 
finale: pentru locurile 1—4 
și pentru locurile 5—8. După 
cum am anunțat reprezentativa 
română a evoluat în cel de 
al doilea turneu, unde — în 
primul joc — a intilnit selec
ționata Poloniei. Scor final 
3—2 (0-0, 2—2, 1—0),
pentru hocheiștii polonezi. în 
al doilea meci echipa noastră 
a jucat cu reprezentativa Un
gariei, partida 
la egalitate: 
1—0, 1—0).

Ca urmare a 
tate hocheiștii 
clasat pe locul 7 din 8 echipe 
participante !

terminîndu-se
2-2 (0-2,

acestor rezul- 
români s-au

urmarea 
apărare.

N. Io-
„a-

care a luat parte întreaga 
noastră linie de atac ; Lică 
trimite, însă, balonul în 
bară după ce apărarea oas
peților fusese făcută „șah- 
mat*. Și cam asta a fost 
totul, pentru că în rest jo
cul a fost confuz, fără 
nerv, cu multe greșeli de 
ambele părți. De fapt, cele 
două goluri sînt 
unor greșeli de 
Astfel, în min. 21,
nescu trimite o pasă 
casă", portarului Moldovan, 
dar balonul este intercep
tat de Neeati, trimis lui 
Zekeriya și de către acesta 
în gol. Egalarea survine 8 
minute mai tîrziu; Manea 
centrează foarte puternic, 
Cengiz, vrînd să degajeze, 
lovește balonul greșit și- 
autogol : 1-1.

Arbitrul Zaharia Drăghici 
— Constanta a condus co
rect formațiile :

ROMÂNIA : Moldovan — 
Codrea (min. 41 Ștefan), 
N. Ionescu, Cojocaru, Vi
ciu — Biliboacă, Mirăuță 
(min. 41 Profir) — Lică, 
Neagu, Tătaru, Manea.

TURCIA : Iasin — Ese- 
nali, Hairettin, Cengiz, Oz- 
mettin — Dogan (min. 59 — 
Ekrem), Orhan — Zekeriya, 
Neeati, Mustafa, (min. 41 
Ahmed), Omer.

Echipa noastră a cîștigat 
așadar și a 4-a partidă sus
ținută în cadrul campiona
tului mondial.

România — Ungaria 5—2 
(2—1, 1—0, 2—1), reprezen
tanții noștri au obținut vic
toria cu mai multă dificul
tate decît era de așteptat. 
Hocheiștii maghiari au lup
tat cu energie pentru un 
rezultat cit mai strîns, însă
— nu-i mai puțin adevărat
— că și echipa română nu 
a evoluat la valoarea ară
tată în întîlnirile precedente.

Scorul a fost deschis de 
echipa Ungariei (Bankutî — 
min. 3), astfel că formația 
României se afla pentru pri
ma oară în acest campionat 
în situația de a fi condusă. 
După 
noștri 
șind 
Szabo
ia conducerea prin Calamar 
(min. 17). în repriza secun
dă ei au stăpînit jocul, dar 
din multele situații de gol 
n-au concretizat decît una : 
G. Szabo (min. 35). Ultima 
parte a disputei a prilejuit

acest gol, jucătorii 
au forțat, reu- 

egalarea prin G. 
(min. 16), ca apoi să

echipei noastre — care a 
jucat mai calm și mai com- 
binativ — .prilejul de a se 
evidenția net. Atacurile »-au 
succedat unul după altul și 
pe rînd Ștefanov 
și Florescu (min. 
ridicat scorul la 
favoarea noastră, 
timp înainte de 
(min. 54) Horwath a stabi
lit rezultatul final la capă
tul unui contraatac. Cei mai 
buni jucători din echipa 
noastră: portarul Dumitraș 
(excelent, ca și în partidele 
anterioare), Ionescu și fra
ții Szabo. Jocul a fost con
dus de arbitrii dr. H. Kiih- 
nert (Austria) și 
(Franța).

Alte rezultate
B: Iugoslavia —
(2—0, 1—2. 1—0), Polonia— 
Elveția 7—1 (1—1, 4—0,
2—0). Indiferent de rezulta
tul meciului Norvegia—Aus
tria, care nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției, 
selecționata țării noastre con
tinuă să conducă în clasa
mentul grupei B cu 8 pune-

(min. 42)
51) au 

5—1 în 
Cu '■puțin 
terminare

M. Prevot

din grupa
Italia 4—2

te. Hocheiștii români vor 
întîlni BÎmbătă într-un joc 
decisiv reprezentativa Polo
niei.

în grupa A, după victoria 
hocheiștilo»r americani asu
pra celor suedezi se aprecia 
că „provizia" de surprize 
a fost... consumată pentru 
toată durata campionatului. 
Iată însă că joi ECHIPA 
FINLANDEI A ÎNVINS 
SELECȚIONATA CEHO
SLOVACIEI : 3—1 (3—0,
0—1, 0—0), rezultat care a 
produs o vie reacție printre 
toți cei prezenți în capitala 
Austriei. Cum s-au petrecut 
lucrurile ? Hocheiștii finlan
dezi, cu o apărare ermetica, 
au contraatacat eficient în 
prima repriză, înscriind prin 
Kuusîsto (min. 13) și Wahl- 
sten (min. 16 și 19). Tn 
următoarele 40 de minute 
de joc, în ciuda unei copi
oase dominări teritoriale, ju
cătorii cehoslovaci nu au

reușit să marcheze decît o 
dată (Jirik min. 21). O ex
cepțională comportare în a- 
cest meci a avut portarul 
echipei finlandeze. Ylonen. 
Alte rezultate din grupa A: 
Suedia — R.D. Germană 
8—2 (2—1, 5—1, 1—0) și 
Uniunea Sovietică — R.F. a 
Germaniei 16—1 (3—1, 7—0, 
6—0).

în grupa 
avut loc un 
gări a — 
(0—2, 1—3,
ceastă victorie se pare că 
hocheiștii niponi și-au asi
gurat participarea la J.O. 
de la Grenoble. Tot în gru
pa C: Franța — Olanda 
12—6 (6—1, 0—4, 6—1),
Danemarca — Franța 5—2 
(0—0, 2—1, 3—1).

Astăzi, la Viena, nu se 
dispută nici un meci, toate 
echipele fiind libere.

C, miercuri a 
joc derbi : Bul- 
Japonia 2—8 
1—3). După a-

Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM 
transmite prin telefon

AITUAUTATIA
INTIRNATIONAIA

MIRCEA TUDORAN

la

Revista presei străine
Tn timpul campionatelor 

de atletism ale Australiei, 
ziaristul francez Marcel 
Hansenne de la „l'Equipe", 
a stat de vorbă cu renu
mitul atlet australian Ron 
Clarke, în legătură cu 
proiectele sale de viitor, 
lată textul interviului :

M. H. Cum a fost turneul 
în America ?

R. C. Neconvingător. Dar 
am scuze. Gripa, care m-a 
obligat să revin urgent în 
Australia, m-a țintuit la pat 
pentru două săptâmîni. 
N-am fost niciodată în viața 
mea mai bolnav ca atunci. 
Mi-a trebuit mult timp să 
mă restabilesc.

M. H. Și hotărirea dv. de 
a modifica antrenamentul, 
in sensul unei accelerări a 
ritmului Ia sfîrșitul cursei?...

R. C. Lucrez ceva mai 
mult la capitolul viteză, dar 
de fapt nu mă aștept la mi
racole determinate de îmbu
nătățirea ei. Am reflectat 
mult asupra cîtorva din în- 
frîngerile suferite de mine 
și am tras concluzia că ele 
s-au datorat în mare parte 
ritmului meu 
o alergare 
Voi încerca 
să modific
stau mai bine în spate, în 
anumite împrejurări, decît 
să merg în frunte, să schimb 
brusc alergarea în anumi-

de alergare. Am 
prea uniformă, 
pe viitor, deci, 
acest ritm, să

te momente ale cursei, cu 
scopul de a-mi surprinde 
rivalii.

M. H. Intenționați să vă 
îmbunătățiți recordurile 
5 000 m și 10 000 m ?

R. C. Cu siguranță. Poate 
chiar în Europa, în iunie și 
iulie. (Voi alerga la Melun 
și Sochaux pe la jumătatea 
lunii iunie. Apoi, în Finlan
da, Suedia etc.).

M. II. Și recordul orei al 
lui Roelants ?...

R. C. Nu mă 
în mod special...

M. H. Credeți 
apropiați de 13 
5 000 m ?

R. C. Mergeți prea depar
te. Secundele nu se reduc 
așa ușor. Sînt alergător, nu 
prestidigitator...

M. H. Dacă avem în ve
dere ceea ce a făcut Vladi
mir Kuț și ceea ce faceți 
dv. înșivă... ați putea fi 
Iuați drept prestidigitatori... 
Despre Mexic ?

R. C. Nimeni nu va putea 
să-i bată pe „oamenii de pe 
platourile înalte" (indienii 
din Mexic — n.n.). Nici 
Temu la 10 000 m — un a- 
devărat campion pe această 
distanță — nici Mejia, pe 
care nu l-am intilnit nicio
dată, dar despre care știu 
cit este de puternic, nici 
Keino.

în continuarea articolului 
său, Marcel Hansenne co
mentează :

a m

interesează

că o să vă 
minute pe

Cînd a aflat că C.I.O. a 
hotărit să limiteze la patru 
săptămîni stadiul de acomo
dare cu altitudinea, Clarke 
nu s-a putut reține să nu 
califice această decizie drept 
„injustă și chiar ridicolă". 
Dar la protestul său, secre
tarul Comitetului olimpic 
australian, Edgar Tanner, a 
ripostat: „Dacă regulamen
tele noastre nu-i plac lui R. 
Clarke, nu are decît să trea
că la... profesionism".

S-ar putea oare ca acest 
mare campion 
din activitatea 
nală fără a fi 
cerească vreo 
aur la Jocurile Olimpice ? 
Ar fi trist.

să se retragă 
competițio- 

reușit să cu- 
medalie de

FOTBAL PE GLOB

Cicliștii români la startul primului 
concurs internațional al anului

GABROVO, 23. Pitorescul 
orășel Gabrovo, așezat la poa
lele munților Stara Pianina, va 
fi, vineri după-amiază, gazda 
unui important concurs inter
național pe circuit, la startul 
căruia se prezintă trei loturi 
naționale (România, Polonia, 
Bulgaria), și o sumedenie de 
rutieri locali. Deși Stoletovul 
este acoperit cu zăpadă, aici 
pe malurile lantrei primăvara 
— sărbătorită cu entuziasm 
miercuri — își face simțită 
sosirea. Este o temperatură 
plăcută cu soare Ia amiază și 
aer tare la începutul și sfîr- 
șitul zilei.

întrecerea se desfășoară pe 
un circuit de 3 km, alergăto
rii urmînd să parcurgă de 20 
de ori principalele străzi ale 
orașului însumînd 60 km de 
concurs. Lotul nostru format 
din 11 cicliști și însoțit de an
trenorul Nicolae Voicu a sosit 
la Gabrovo miercuri la amiază. 
Joi, băieții au făcut două an
trenamente, pe traseul con
cursului. Dintre ceilalți parti
cipant! se detașează polonezul 
Gawliczek (care anul trecut a 
cîștigat turul Angliei, iar a- 
cuin doi ani Cursa Scînteii),

colegii săi de echipă Kegel și 
Magiera, precum și rutierii 
bulgari 
cev și Kutuiev.

După această cursă ne vom 
deplasa la Pleven pentru alte 
două întreceri (duminică și 
luni), ia care vor lua parte și 
cicliști din lotul național al 
Cehoslovaciei în frunte cu 
Smolik. Dolezel. Vencel și — 
probabil — cel al R.D.G.

Pentru cicliștii români a- 
ceste concursuri sînt foarte u- 
tile. Ei vor putea să-și desă- 
vîrșească pregătirea și să ia 
contact cu o bună parte din
tre cicliștii care la 10 mai vor 
lua, din Varșovia, startul în 
cea de-a 20-a ediție a „Cursei 
Păcii".

în încheiere, amintesc lotul 
de rutieri români prezenți Ia 
aceste întreceri -internaționale: 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu, 
I. Cosma, W. Ziegler, I. Ar- 
dclcanu, I. Stoica. L. Zanoni, 
Gh. Moldoveanu, N. Ciumeti, 
Gh. Sueiu și C. Ciocan.

precum și
Kotev, Bobekov, Bo-

ȘTIRI • REZULTATE
Tinerii fotbaliști români 

învingători in Izrael 
IIAIFFA, 23 (Agerpres). — 

La Ilaiffa s-a disputat al 
doilea meci dintre echipele de 
fotbal (tineret) ale Izraelu- 
lui și ~ 
români au obținut victoria cu 
scorul de 1—0. Primul meci 
se Încheiase cu un rezultat de 
egalitate 1—1.

României. Fotbaliștii

BELGRAD. — In runda a 
12-a a turneului internațio
nal de șah, Alexandra Nico- 
lau (cu negrele) a remizat cu 
campioana mondială Nona 
Gaprindașvili. Cu același re
zultat s-au încheiat și parti
dele Belamarici — Zatulov- 
skaia și Novara — Heems- 
kerk. Liliak a invins-o pe Ti
mofeeva. în clasament: Za- 
tulovskaia 8V2, Belamarici și 
Gaprindașvili 7'/«, Nicolau 7, 
Liliak 6'/a etc.

• „Cupa cupelor' a programat la Sa
ragossa meciul retur dintre echipele Real 
Saragossa și Glasgow Rangers (Scoția) 
din cadrul sferturilor de finală. Fotbaliștii 
spanioli au obținut victoria după prelun
giri, cu 2—9 (1—0). Primul meci revenise 
echipei scoțiene cu același rezultat. In 
urma tragerii la sorți s-a calificat în semi
finale Glasgow Rangers.

• în „Cupa orașelor tîrguri*, F.C. Bo
logna a învins cu 1—0 (0—0) pe Leeds 
United.
• La Alger s-a disputat meciul inter

național dintre o selecționată a Ungariei 
și reprezentativa Algeriei. Fotbaliștii ma-

ghiari au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0).
• în turneul internațional de la Oran

(Algeria), echipa Atletico Madrid a învins 
cu 2—1 (1—0) echipa Vojvodina Novi
Sad (Iugoslavia).
• La Paris. într-un meci tur contînd 

pentru calificarea în turneul final U.E.F.A., 
echipa Franței (juniori) a învins cu 1—0 
pe cea a Elveției. Returul va avea loc la 
1 aprilie, la Berna.
• Două rezultate internaționale : Zable- 

bie Sosnowiec (Polonia) — Eintracht (R. F. 
a Germaniei) 4—1 (2—0); Lazio Roma — 
Trnava Bratislava 1—1 (0—0).

Cassius Clay l-a învins 
prin k. o. pe Zora Folley

NEW YORK. — 
Pentru a doua oară 
în acest an, Cassius 
Clay și-a apărat cu 
brio titlul de cam
pion mondial de box 
la categoria grea, 
în meciul disputat 
miercuri seara pe 
ringul de la „Madi
son Square Garden** 
din New York, în 
prezența a 12 000 

de spectatori, Cas
sius Clay (95,93 
kg) l-a dominat ca
tegoric pe șalange- 
rul său Zora Folley 
(91,85 kg) pe care 
l-a învins prin k.o. 
în rundul 7.

După o repriză e- 
gală, Folley a cîș- 
tigat-o clar pe ur-

mătoarea, iar în cea 
de-a treia și-a men
ținut avantajul. în 
rundul 4, Cassius 
Clay s-a dezlănțuit 
și plasînd un rapid 
„un-doi" la figură 
l-a expediat la po
dea pe Foley. în 
rundele următoare, 
Cassius Clay a lovit 
din toate pozițiile, 
neputînd fi „contrat" 
de Folley, foarte 
lent față de el, în 
execuții.

In rundul 7, mi
nutul 1:48, Clay 
și-a întâmpinat ad
versarul la un atac, 
cu o 
dreapta
Folley a căzut la 
podea.

'9 

directă de 
la figură.

El s-a ridi-

„6“, însă 
amețit s-a 

în corzi, 
a sesizat 

dificilă in

MONTE CARLO. — In tu
rul trei al turneului interna
țional de tenis, italianul Ma- 
joli l-a învins cu 6—3, 6—4 
pe Ilie Năstase. D. Sturdza 
(Elveția) l-a întrecut cu 5—7 
6—2, 6—2 pe P. Mărmureanu. 
Alte rezultate mai impor
tante: Pietrangeli — Zuleta 
6—1, 5—7, 6—4; Matthews — 
Courcel 6—0, 6—4; Kodes — 
Pinto Bravo 6—4, 9—7, 6—4.

cat la 
complet 
sprijinit 
Arbitrul 

situația
care se afla șalange- 
rul, declarîndu-1 în
vingător prin K.O. 
tehnic pe Clay.

Aceasta a fost cea 
de-a 29-a victorie 
realizată de Cassius 
Clay, neînvins în 
cariera de profesio
nist. La sfîrșitul 
meciului, în cadrul 
unei conferințe de 
presă, Clay a anun
țat că viitorul său 
adversar va fi pro
babil argentinianul 
Oscar ~ 
care-1 
Tokio.

Bonavena, pe 
va intilni la

BRNO. — Intr-un meci in
ternațional de baschet con- 
tind pentru semifinalele com
petiției „Cupa cupelor", echi
pa italiană Ignis Varese a în
vins la Brno cu 84—83 (37— 
36) echipa Z.J.S. Brno.

BERLIN. — în turneul zo
nal de șah de la Halle a fost 
zi de odihnă. S-au disputat 
partidele întrerupte din run
da a treia. Portisch l-a învins 
după 72 de mutări pe Minev, 
iar partida Gerusel — Uhl- 
mann s-a întrerupt pentru 
a doua oară.
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