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de la
au dispus de Selecționata Havana: 67-41

Aseară, în Sala Floreasca, 
baschetbalistele cubaneze 
care vor participa la C. M. 
de la Praga si-au început 
turneul în țara noastră ju- 
cînd împotriva echipei Ra
pid București sub denumi
rea de Selecționata Havana.

Cu toate că victoria le-a re
venit gazdelor la un scor 
concludent — 67—41 (30—21) 
—, oaspetele au lăsat o ex
celentă impresie prin deo
sebita lor tehnică individuală. 
De altfel, ele au fost deseori 
aplaudate la scenă 
remareîndu-se în 
Margarita Skeete 
Clara Napoîes (nr. 
dina Iova (nr. 11)
Camps (nr. 12). 
rile rapidistelor 
cut Bogdana
Dorina Suliman
Ivanovici. Cele 
s-au dovedit Skeete (14) și 
Camps (12) din Selecționata 
Havana, respectiv Ivanovici 
(21), Suliman (17) și Bițu (9)

Astăseară, cu începere de 
la 19,30, tot în Sala Floreas
ca, se dispută meciul Politeh
nica București — Selecțio
nata Havana (g. r. — ș.).

deschisă, 
special 

(nr. 14), 
6), Clau- 
și Idania

Din rîndu- 
ne-au plă- 

Diaconescu, 
și Georgeta 
mai eficace

9

FARUL JOACĂ AZI, LA SOFIA, 
IN „CUPA BALCANICĂ"

Azi urmează să se dispute Ia 
Sofia partida LOKOMOTIV SO
FIA — FARUL CONSTANTA, 
în cadrul „Cupei Balcanice". Re
amintim că în partida de la 5 iu
lie 1966, disputată la Constanța, 
Farul a eîșligat eu 4—1. Loko
motiv Sofia este actualmente 
una dintre fruntașele campiona
tului de fotbal al Bulgariei,

Atac initial de jucătoarele ra- 
pidiste în partida disputată cu 

selecționata Havanei
Foto : A. Neagu

Poloiștii clujeni au cucerit 
„Cupa Federației**

Rezultatele înregistrate 
ultimele etape ale .Cupei 
derației- la polo : “
I — Banat 5—1 (1—1. 4—e.
0—0, 0—0), CTuj — București
II 8—7 (3—4, 2—1. 1—2. 2—0). 
Crișana — Mureș-Autonomă 
Maghiară 8—0 (3—0. 3—8, 2—0. 
0—0), Crișana — Banat 5—3 
(0—0, 2—0. I—I. 2—1). Bucu
rești n — Mureș-Autonomă 
Maghiară 7—0 (1—0, 4—0. 1—0.
1— 0), București I — Cluj 5—5 
(1—0, 1—2, 1—2, 2—1). Bucu
rești n — Banat 4—5 (0—1,
2— 2, 1—0. 1—2). Cluj — Mureș-
Autonomă Maghiară 5—1 fi—1, ------- I —

1—2,

în
Fe-

București

4—0, O—0. 0—0). București 
Crișana 3—4 (1—X, 0—0. 
1—1).

Trofeul a fost cucerit 
echipa regiunii Cluj.

Vineri-o reuniune
pugilistică de atracție, 

In sala Floreasca
După meciurile susținute 

sâptămina trecută în orașele 
Oradea, Cluj, Galati și Brăila, 
pugiliștii selecționați in lotul 
reprezentativ vor susține noi 
partide de verificare în ve
derea apropiatelor întreceri 
balcanice și europene. De data 
aceasta, meciurile vor avea loc 
în SALA FLOREASCA. VI
NERI, DE LA ORA 19. Fe
derația de specialitate a alcă
tuit următorul program : Gru- 
iescu — Davidescu: Gîju — 
Otvoș; Gorea — Buzuliuc; 
Goanță — Deicu • Antoniu — 
Roman; Hodoșan — Maiai ; 
Pometcu — Lungu ; Dumitres
cu — Tudose; Covaci — E. 
Constantinescu; Stumpf — 
Bute; Dobre — Vlad ; Chivăr 
— M. Mariutan ; M. Constan
tinescu — Trandafir.

COMUNICAT

reia-

In zilele de 27—28 martie a.c. a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Plenara a examinat măsurile cu privire la 
Îmbunătățirea conducerii, planificării, finan
țării și organizării gospodăriilor agricole de 
stat și a adoptat o hotărîre care se va da 
publicității.

Plenara a dezbătut problemele cooperării 
economice și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și alte țări. Ea a 
subliniat dezvoltarea an de an a
(iilor economice ale țării noastre cu țările 
socialiste, precum și cu celelalte țări ale 
lumii, pe baza principiilor suveranității și 
independenței naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Evidențiind însemnăta
tea pe care o are extinderea cooperării pen
tru accelerarea introducerii în producție a 
celor mai noi realizări ale științei și tehnicii, 
valorificarea mai bună a potențialului ma
terial și uman al țării, asigurarea unor 
perspective stabile și de durată relațiilor 
de comerț exterior ale României, pentru dez
voltarea în continuare în ritm înalt a eco
nomiei naționale, Plenara a aprobat în una
nimitate măsurile luate de Comtietul Exe
cutiv al C.C. al P.G.R. în vederea lărgirii

Trimisul nostru special la C.M. de hochei,
w _____ ____________ ____ ____ ____

relațiilor de coopetare economică și tehnico- 
științifică ale Republicii Socialiste România 
cu alte țări.

Plenara a aprobat în unanimitate activi
tatea externă a partidului și statului con
sacrată înfăptuirii securității în Europa, 
precum și activitatea Partidului Comunist 
Român în vederea întăririi unității și coeziu
nii mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, pe baza marxism-leninismuluî 
ji a internaționalismului socialist.

Totodată, plenara C.C. al P.C.R. a adoptat 
Hotărîrea cu privire la sărbătorirea în Ro
mânia a semicentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, hotărîre care vs 
fi publicată.

In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul to
varășii Gheorghe Necula, Virgil Trofin, Eme- 
ric Szabo, Constantin Mîndreanu, Nicolae Gio- 
șan, Nicolae Vereș, loan Bora, Emil Bobu, 
Iosif Banc, Ion Cîrcei, Gheorghe Pană, Va- 
Sile Malinschi, Gheorghe Vasilichi, Ștefan 
Voicu, Gheorghe Stoica, Valter Roman, Barba 
Zahareseu, Chivn Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu, Ion Gheorghe Maurer.

In încheierea lucrărilor Plenarei a luat 
cnvîntul tovarășul Nicolae Ccanșescu, secre
tar general al C.C. a] P.C.R.

ROMEO VIL AR A, transmite

ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT PRIMUL LOC LA GOLAVERAJ!
• Ieri: România — Iugoslavia 5 — 3

selecționata Iugoslaviei, dar tot atît de 
adevărat este și faptul că acum hocheiș
tii români abordau partida cu un îngri
jorător grad de oboseală. Deci, nu era 
de loc ușor !

Dar, depășind aceste dificultăți și 
jucînd hotărîți să învingă, reprezentan
ții noștri și-au luat un frumos „rămas 
bun" de la publicul masat în tribunele 
de Ia Donauparkhalle. Aci, la finele ce
lor 60 de minute, sportivii noștri au

Sincer vorbind, 
doită ultimul joc al reprezentativei noas
tre în cadrul campionatului mondial. 
Motivul ? Adversarii noștri pentru par
tida de... adio față de publicul vienez 
erau hocheiștii iugoslavi, pe care jucă
torii români nu i-au putut depăși la ul
timele ediții ale acestei competiții: 5—5 
la Innsbruck și tot 5—5 la Zagreb. 
Este adevărat că în luna decembrie 1966 
la „Cupa Dunării", organizată la Bel
grad, echipa noastră învinsese cu 7—3

așteptam cu inima In-

obținut victoria : 5—3 (2—0, 2—2, 
1-1).

Așa cum spuneam, jocul a fost greu, 
reprezentativa Iugoslaviei forțînd victo
ria. Echipa română a jucat atent In 
apărare, folosind des și cu succes con
traatacurile, tactică ce s-a dovedit pînă 
Ia urmă excelentă. Partida a debutat 
cu lungi perioade de tatonare, niciuna 
din formații neîndrăznind să se avînte 
prea mult In situații ofensive. După a- 
proximativ 10 minute de joc, hocheiștii

( Continuare in pag. a 4-a)

La telefon — Atena

Aseară, oaspeții au fost Intrecuți de Dinamo la capătul unei partide de reușit spectacol

Partida de verificare dispu
tată ieri seara între echipa 
masculină de rolei Dinamo si 
Selecționata olimpică a Mexi
cului s-a încheiat cu victoria 
dinamoriștilor la scorul de 
3—0 (10, 4. 8). Intîlnirea a 
fost mai echilibrată decit ara
tă rezultatele sale parțiale, sa
tisfaci nd în cea mai largi mă
sură exigentele publicului prin 
jocul de superioară calitate 
tehnico-tactici și spectaculari 
oferit de cele două echipe. Vo
leibaliștii formației bacurestena 
— Corbeano. Tiriiei. Cozoaici.

Derzei (Duțică), Schreiber. 
Ganciu (Stoian) —, dovedind 
toii o bună dispoziție de joc, 
s-au remarcat îndeosebi dato
rită eficacității combinative a 
atacului, dintre trăgători de- 
tașindu-se net Corbeanu.

Echipa Mexicului a 
ieri un 
riad fn 
donarea 
paselor 
varietatea 
Baron, Medina), manifestînd 
și in «parare o organizare mai

atins 
nivel înalt, fn primul 
ceea ce privește coor- 
actiunilor, distribuirea 
(Calva, Aguirre) și 

ofensivei (Reyna,

bună decit in jocul de luni 
cu Steaua.

Disputa de mărfi de la Di
namo a fost arbitrată bine de 
M. Zelinschi, ajutat de 1. Co
vaci.

Voleibaliștii mexicani susțin 
astăzi două noi partide In Ca
pitală. In sala Constructorul, 
cu începere de la ora 17, for
mației secunde • oaspeților ti 
va fi opusă aceea de la Pro
gresul, după cnre echipa I.G.F. 
r« da replica primului .6“ 
al olimpicilor mexicani.

C. F.

După succesul românesc 
la „Crosul Balcanic"

Succesul atleților români 
la „Crosul Balcanic" este co
mentat pe larg de ziarele de 
specialitate apărute la Ate
na i Atit presa dt și nume
roșii specialiști aCați aici au 
cuvinte elogioase la adresa 
comportării sportivilor noștri, 
scoțind in evidență buna lor 
pregătire fizică șl tactică. !

Pentru dtitorii .Sportu- i 
lui popular" voi încerca să

prezint citeva clișee ale fil
mului acestor probe.

în cursa de 1 000 de metri 
junioarele noastre s-au insta-

FLORIAN LASLAU 
secretar general adjunct 

al F.R.A.

(Continuare in pag. a 4-a)

De astăzi, Ia Reșița

Cei mai buni înotători

Guirasa, unul din recordmanii Reșifei, ^ata de start.

CICLIȘTI Șl MOTOCICLIȘTI 
ROMÂNI CONCUREAZĂ

IN FRANȚA
Mar/i au plecat în Franța 

două loturi de sportivi români. 
Un lot de cicliști alcătuit din 
Șt. Suciu, C. Grigore, T. Fo
sile, Gh. Răceanu, Al. Sofronie, 
Șt. Cernea, este insolit de an
trenorul E. Golgoți și va par
ticipa fn zilele de 30 martie— 
2 aprilie la al treilea tur al 
-Bordelais"-ului la care mai sînt 
înscriși cicliști din Iugoslavia, 
Italia, Belgia, Spania și citeva 
selecționate franceze. Celălalt 
lot este format din moto- 
erosiștii Gh. Ion, O. Puiu, 
M. Dănescu și O. Ștefani. Ei 
vor lua startul la mai multe 
concursuri, care se vor desfă
șura timp de două săptămîni, 
Prima confruntare va avea loc 
duminică la Caen.

ai țării pe blocstarturi
La ora cind citiți aceste rinduri, cei mai 

buni înotători ai țârii se aflâ In bazinul de 
25 m de la Reșița in așteptarea primului start 
al concursului republican de primăvară. Timp 
de patru zile, întrecerile lor — de valoarea ți
nui veritabil campionat național — vor oferi 
iubitorilor sportului din .cetatea de foc' pri
lejul (pe care aceștia fi așteaptă de aproape 
10 ani) de a urmări direct disputa .copiilor 
teribili’ ai Resitei cu cei mai buni înotători 
din restul tării. Să recunoaștem, o competiție 
care merită toată atenția.

Concursului republican care începe astăzi 
constituie, totodată, un prim examen după o 
perioadă destul de lungă, în care sportivii 
noștri fruntași au avut posibilitatea de a acu
mula (in funcție de atenția pe care au acor
dat-o antrenamentului zilnic) suficient de mult. 
Vom avea, așadar, o primă posibilitate de a 
creiona un Iot de perspectivă ce va fi angajat
în vara acestui an în numeroase competiții și întîlniri bilaterale 
de cea mai mare importanță. Iată un motiv în plus, care ar 
putea determina pe toți cei ce vor urca pe blocstarturile pis
cinei reșițene să arunce în luptă toate puterile pentru a putea 
obține rezultate superioare, care să le îndreptățească prezența 
în selecționatele reprezentative.

Cu un legitim interes sînt așteptate manșele decisive ale 
unor pasionante dueluri : VI. Moraru — Demetriad pentru titlul 
de cel mai bun sprinter (nu este exclus ca acesta să se soldeze 
cu un rezultat sub 56,0 sec.), Șoptereanu — Costa și Gica Ma- 
nafu — Cristina Stănescu în probele de bras. Pe lista celor care 
anunță performanțe meritorii (și poate chiar noi recorduri) își 
fac loc și reșițenii Zeno Giurasa, Daniela Coroiu, Eugen Aimer, % 
Mircea Hohoiu, bucureștenli Petre Teodorescu, Agneta Șterner, 
Vladimir Belea, sau Mariana Bîrsan din Galați, Zita Erdeli din 
Cluj și Mihaela Dobocan din Turda. Să așteptăm însă cuvîn- 
tul cronometrelor, care ne vor arăta cel mai bine în ce măsură 
au progresat tinerii noștri înotători în această primăvară (a.v.)«

Primele intreceri de
Primele schimburi de mingi sub cerul liber, 

în concurs oficial, le-au făcut tinerii tenismani. 
De la începutul săptămînii, pe terenurile Cen
trului de antrenament nr. 2. se desfășoară 
concursul de verificare pentru tineret, la care 
participă jucători și jucătoare de tenis din în
treaga tară.

Din inițiativa Federației române de tenis, în 
perioada vacanței școlare de primăvară, sînt 
reuniți în Capitală, într-o tabără de antrena
ment, aproape 50 de tineri tenismani din Bucu

tenis în aer liber
rești, Brașov, Tg. Mureș, Cluj, Cîmpia Turzii, 
Hunedoara, Oradea. In cadrul programului lor 
de pregătire figurează și participarea la acest 
concurs, deosebit de util la început de sezon.

Regulamentul competiției prevede jocuri eli
minatorii pînă în faza semifinalelor, urmînd 
ca în continuare cei mai bine pregătiți dintre 
eoncurenți să joace în cadrul unui turneu, la 
care — în „schimb de experiență" — vor fi 
invitați și o serie de tenismani seniori.



ȘCOLARII ȘI AU DESEMNAT CAMPIONII

Membrii... secției de gimnastică 
ne pun întrebări

Așadar, o nouă... secție în cadrul cercului nostru: gimnastica la domiciliu. 
Abia am anunțat — sîmbătă — apariția ei și amatorii ne-au și asaltat, telefonic 
sau f»c calea scrisului, lată cîteva din sugestiile primite.

• V.4SILE IONESCU (tehnician, București): Mai întîi. un sincer 
„bravo* I pentru inițiativa înființării cercului, a secției de „gimnastică la do
miciliu*. îndeosebi. O spune un îndrăgostit al exercițiului fizic. Sînt con
vins că numai practicarea lui zilnică m-a făcut ca acum, la peste 40 de ani, 
ttă mă simt ca la absolvirea... liceului. Nu este nici o exagerare. M-am 
obișnuit din copilărie să execut dimineața cite 2—3 grupe de exerciții, iar 
seara să le repet. De fiecare dată cite 5 minute. Efectele vi le-am amintit. 
Mă mențin la nivelul primei tinereți 1 N-am insă o metodă științifică’. 
Practic exerciții de gimnastică de care îmi aduc aminte din școală, sau 
altele rod al... imaginației mele. Aici aș dori să intervină specialistul. Dacă 
se poate.

• LUCIAN M01SE (maistru, Bușteni): In cazul meu, strins asociată 
cu drumeția — trăiesc și muncesc intr-un cadru geografic corespunzător — 
este și gimnastica. O practic dimineața, in curte. O însoțesc cu scurte 
alergări ușoare. Ce urmăresc prin aceasta ? în principal să nu iau... proporții. 
Munca sedentară și motocicleta sînt primejdii pentru siluetă. Totuși, aș dori 
să știu ceva mai mult din domeniul practicării exercițiilor fizice la domi
ciliu. Care ar fi, de pildă, limita maximă ? Aceste exerciții pot fi însoțite 
și de puțin atletism sau de lucru cu haltere mici, cu greutăți ? Eventual, 
îmi recomandați o broșură sau o carte. Mulțumiri anticipate!

9 GHEORGHE STOICESCU (pensionar, Giurgiu): In toamna aceasta 
împlinesc 72 de ani și mulți cunoscuți, mai în glumă, mai în serios, îmi 
spun: „George, tu ai să treci de 100 de ani!*... Adevărul este că mă 
bucur de o sănătate perfectă. Tot atit de adevărat este însă că în viață 
nu prea am făcut excese. Mi-am respectat orele de muncă și de masă, cele 
de odihnă. Am mai făcut ceva: în fiecare dimineață, pe balconul casei mele, 
am executat, timp de 10—15 minute, exerciții de gimnastică. Cînd am început? 
Dacă îmi amintesc bine, cu vreo 40 de ani în urmă. Pe atunci mulți dintre 
cei care îmi prorocesc o vîrstă matusalemică mă considerau un exagerat. 
Ihir, eu am perseverat și pot afirma că în comparație cu cei de-uii leat 
cu mine sînt cel mai în putere. Ce fel de gimnastică fac, în fond ? Cite 
5 grupe de exerciții pentru brațe, picioare și trunchi. într-o zi încep cu 
exercițiile de brațez în alta cu cele de trunchi ș.a.m.d. 0 mică „rețetă11 de 
păstrare a sănătății, pe care mi-am preparat-o singur. Și mi-a prins bine. 
Ce se va întîmpla însă mai departe ?

Mă tem că o dată cu trecerea anilor acest program de exerciții, de 
10—15 minute să nu îmi dăuneze. Poate că ar trebui să mă limitez la 
10 minute sau la 5. Poate că s-ar cuveni să fac numai exerciții de brațe 
sail de picioare sau altele combinate. Nit știu. Și. tocmai de aceea profit 
de împrejurare, de înființarea cercului „Tinerețe fără bătrînețe* și vin să 
vă cer sfatâl...

9 VICTOR . POPESCU (muncitor, Combinatul de cauciuc Jilava): 
M-âm convins de multă vreme de foloasele practicării exercițiului fizic, a 
gimnasticii. De mult înseamnă vreo 10—J2 ani. Contractasem o gripă in- 
fec'țioasă care m-a ținut la pat aproape două luni. Scăpasem teafăr, cum se 
spune, dar undeva în spate mai simțeam o durere surdă. Radiografii, con
troale medicale minuțioase. Medicii spuneau că se întîmplă uneori ca după 
o gripă să intervină unele complicații. în cazul meu, o sensibilitate a plâ- 
mînilor. Nu era nimic grav, dar din cînd în cînd cite un junghi îmi aducea 
aminte de boala chinuitoare de care suferisem. Unul dintre medicii con
sultanți în acea perioadă mi-a recomandat gimnastica: „încearcă să faci 
cîteva exerciții, dimineața și seara, într-o cameră cu ferestrele deschise, bine 
aerisită. Și mai vii pe la mine după vreo trei tuni*. Am ascultat sfatul 
medicului. După vreo două luni junghiul n-a mai apărut. Eu am continuat 
însă să practic acasă exerciții de gimnastică. Cineva mi-a spus că ar trebui 
să-mi procur și un extensor. Cu un asemenea aparat exercițiile ar fi mai 
interesante, mai atractive, mai dinamice. M-am dus la magazin de vreo două 
ori, dar de fiecare dată am ezitat. „Dacă mă complic ?“ — mi-am zis. 
Medicul care mă sfătuise să practic gimnastica plecase din oraș. Un altul, 
mai apropiat, nu aveam. Acum că s-a oferit acest prilej, cercul „Tinerețe 
fără bătrînețe* înființat de ziar, îndrăznesc să cer un sfat: pot să-mi procur 
un extensor ? Ce foloase aș avea lucrînd cu el ? Un asemenea aparat nu 
presupune un program special ? Sînt întrebări, deocamdată, fără răspuns, 
pentru mine ca nespecialist. Poate, mă ajutați...

• STAN CIUBOTARU (funcționar, Roșiori): Mă interesează mult ac
tivitatea secției de gimnastică la domiciliu. în primul find, pentru că 
sînt și eu printre adepții acestei activități. Vreau să știu însă, să-mi lim
pezesc unele dileme: cînd este cel mai bine să practici exercițiile fizice? 
între ce limite de timp? De cite ori le poți repeta în cursul aceleeași zile ? 
Dacă exercițiile de gimnastică sînt dăunătoare pentru cei ce oui avut ușoare 
afecțiuni cardiace ? Cum și de unde se poate procura un îndrumar pentru 
toate vîrstele ?

★

Răspunsul la întrebările puse de membrii cercului nostru — în ziarul 
de sîmbătă, cînd cercul „Tinerețe fără bătrînețe44 va fi onorat cu prezența 
prof. dr. docent ADRIAN IONESCU. șeful catedrei de cultură fizică medi
cală a I.C.F.

GIMNASTICĂ
După Ofelia Alexa, campioană republicană școlară la 

junioare, Clujul a mai înregistrat un succes : prin Maria 
Peteanu, eleva aceluiași antrenor, Fn Darvaș. Concurînd 
în limitele categoriei senioare I tînăra gimnastă a reu
șit cu 59,70 p să cîștige titlul de campioană a țării. Spe
cialitatea campioanei — proba de sol. în urma Măriei 
Peteanu s-au clasat Adriana Marinescu (București) cu 
59,50 p. Maria Stanislav (Cluj) cu 59,20 p, Despina Cior- 
cianu (Brașov) cu 59,19 p, Ștefania Curcafa (Lugoj) cu
59.10 p

La seniori II, Dan Grecu (București) s-a impus destul 
de net (50 de sutimi) dintr-un pluton de concurenți din 
Cluj și Brașov. Cu 55,40 p Dan Grecu a obținut tricoul 
de campion școlar pe anul 1967. El a trecut primul „linia 
de sosire” în patru din cele șase probe ale concursului : 
paralele, inele, sărituri și bară, luînd de fiecare dată 
note peste 9. Pe locurile următoare Vlad Mărgineanu 
(Cluj) cu 54.90 p, Constantin Petrescu (București) cu 
54,55 p, Dionisie Mircea (Brașov) cu 53.20 p,

O luptă foarte interesantă s-a dat între concurentele 
de la categoria maestre. Flancată puternic de nu mai 
puțin de 4 gimnaste (Andrioaie, Postolache, Sărăcuț și 
Secoșan), favorita probei. Alina Goreac a ratat locul 1, 
în principal pentru că a „punctat“ surprinzător de slab 
chiar la aparatul care o consacrase, bîrna. Ne amintim, 
de pildă că anul trecut, la „republicanele** de senioare, 
Alina Goreac a realizat cel mai bun punctaj... Mai con
stantă în comportare și in general bine pregătită Maria 
Andrioaie a adus Bacăului — cu 36,70 p — un titlu de 
campioană, muncit, meritat. Prof. Mircea Bibire, antreno
rul ei, merită, alături de tînăra sportivă, toate felicită
rile. în continuare s-au clasat Alina Goreac (Lugoj) cu
35.10 p, Constanța Postolache (Constanța) cu 35,00 p, 
Irina Sărăcuț (Cluj) cu 34,65 p

La seniori I, un campion scontat : Nicolae Achim din 
București. De altfel, punctajul cu care a ciștigat (54,15 p). 
cu 1,20 p mai mult decît următorul clasat, „vorbește" de 
la sine. Pe locul 2 — Aurel Bunescu (București) cu 52,95 p. 
Urmează în clasament Traian Bogdan (Banat) cu 48,15 p. 
Florin Popovici (Brașov) cu 47.30 p, Ion Vintila (Brașov) 
cu 47,05 p

în fine, la categoria maeștri întrecerea finală s-a li
mitat la un simplu... duel între Gheorghe Mutu și Gheor- 
ghe Păunescu, ambii din același oraș, Craiova, elevii 
prof. Nicolae Mărășescu. A cîștigat Gh. Mutu cu 55,05 p. 
Păunescu a totalizat 54,20 p.

TIBERIU STAMA

în orașul de pe Bega s-a desfășurat la sfirșitul săp- 
tămînii trecute campionatul republican de handbal pentru 
liceele cu program de educație fizică. La întrecere au 
participat cite 4 echipe de băieți si fete din orașele 
Brașov, Tg. Mureș, Iași și Timișoara.

Vineri, în ziua a doua a competiției, am asistat Ia 
meciuri interesante, atractive, în care rezultatul final 
a stat tot timpul sub semnul incertitudinii, Cînd spunem 
aceasta, ne referim la întîlnirile Liceul nr. 4 Timișoara — 
Liceul nr. 2 Tg. Mureș (f) și Liceul nr. 2 Brașov — Li
ceul nr. 4 Timișoara (b). în partida feminină, timișoren- 
cele — cu o formație valoroasă (participantă în campio
natul categoriei A) — au făcut eforturi serioase pentru 
a ieși învingătoare în fața mai puțin experimentatelor 
lor adversare din Tg. Mures. Scorul final 9—6 (6—6). 
Partida dintre Liceul nr. 2 Brasov șj Liceul nr. 4 Ti
mișoara a fost foarte echilibrata și învingătorul a fost 
stabilit abia în ultimele secunde de joc, cînd brașovenii 
au reușit să înscrie golul victorios. Scor : 20—19 (10—9). 
Celelalte rezultate : Liceul nr. 2 Brasov — Liceul nr. Z 
Iași (f) 10—7 (6—3) ; Liceul nr. 2 Iași — Liceul nr. 2 Tg. 
Mureș (b) 23—18 (6—7).

Sîmbătă, în ultima zi a întrecerilor, au avut loc parti
dele decisive. în primul meci : Liceul nr. 4 Timișoara — 
Liceul nr. 2 Iași (b) 33—22 (16—9). Următoarea partidă a 
furnizat prima surpriză a zilei : Liceul nr. 2 Iași — 
Liceul nr. 2 Tg. Mureș (f) 10—7 (9—3) ! Deși cu o zi înain
te, elevele din Tg. Mureș ținuseră „in șah" pe timi- 
șorence, în meciul cu Liceul nr. 2 din Iași ele au ju
cat slab și au fost întrecute.

A doua și cea mai mare surpriză a constituit-o în- 
frîngerea băieților de la Liceul nr. 2 din Brașov de către 
echipa Liceului nr. 2 Tg. Mureș. Brașovenii au intrat 
pe teren încrezuți, sperînd într-o victorie facilă. Ei au 
jucat slab și au fost conduși din primele minute. Elevii 
din Brașov au crezut însă, probabil, că pînă la urmă 
colegii lor din Tg. Mureș vor depune armele. Dar nu 
s-a petrecut așa și desconsiderarea adversarilor i-a cos
tat pe brașoveni titlul de campioni. Rezultat final 18—16 
(11—8) pentru Liceul nr. 2 din Tg. Mureș. Ultimul meci, 
Liceul nr. 4 Timișoara — Liceul nr. ? Brașov (f) a dat 
cîștig de cauză primelor care au învins cu 15—9 (5—5).

Clasamentele finale : fete : 1. Liceul nr. 4 Timișoara, 
2. Liceul nr. 2 Brașov, 3. Liceul nr. 2 Iași, 4. Liceul 
nr. 2 Tg. Mureș. Băieți : 1. Liceul nr. 4 Timișoara, t. 
Liceul nr. 2 Brașov, 3. Liceul nr. 2 Tg. Mureș, 4. Li
ceul nr. 2 Iași.

PAUL IOV AN

POPICE

DUPĂ DUBLA iNTlLNIRE 
CU SELECȚIONATELE R.F.G.

Cînd te crezi 
imbatabil...

Dubla întilnire dintre echipeie 
României și R.F. a Germaniei, des
fășurată Ia sfirșitul săptămînii tre
cute în Capitală, a fost așteptată cu 
viu interes de iubitorii jocului de 
popice, întrucit întrecerile respec
tive constituiau primul examen 
mai serios al jucătoarelor și jucă
torilor noștri după marea perfor
mantă de anul trecut, cînd au de
venit campioni mondiali. Dar, de
cepție ! După cum se știe, la fete 
am obținut o victorie dificilă, iar 
băieții au suferit un total eșec.

Comentariile șl nemulțumirile 
publicului față de comportarea echi
pelor noastre (în special a celei 
masculine) sînt cu atit mai justifi
cate, cu cît nimeni nu se aștepta 
ca oaspeții — surclasați pe ambele 
fronturi anul trecut la Pirmasens 
— să plece cu o victorie de la Bucu
rești. Și, totuși, imprevizibilul s-a 
produs ! De ce ? Explicația trebuie 
căutată în automulțumirea manifes
tată — după ce au devenit campioni 
ai lumii — de o serie de sportivi 
fruntași, pe care am semnalat-o 
încă după primul concurs de selec
ție al anului. Siguri că vor depăși 
cu ușurință adversarii, jucătoarele 
și jucătorii români își făceau, 
înainte de meci, calcule numai asu-

Primele schimburi feminine si masculine au intrat in joc. In acțiune : 
Dumitru C. Dumitru (stingă) și Richardl I'elikan. Fază de la dubla iutii- 
nire dintre echipele României și R. F. a Germanici. Foto: T. Roibu

pra cifrelor cu care vor... ciștiga. 
Intrînd pe arenă cu o exagerată 
doză de încredere în forțele lor și 
întîmpinînd o dîrză rezistență din 
partea sportivilor din R.F.G., care 
au luptat de la prima și pînă la ul
tima bilă pentru un rezultat mai 
bun, popicarii noștri au fost sur
prinși, unii dintre ei nereușind 
să-și mai regăsească ritmul normal. 
Urmarea: s-au enervat că nu ie 
merge jocul și au ratat nepermis 
de multe bile. Astfel, Ion Micoroiu, 
a tras în gol... ȘASE BILE, cînd, 
în mod normal, se irosesc cel mult 
una sau două aruncări, realizînd la 
„izolate" procentaje de începător. 
Chiar și cel mai bun jucător al 
nostru, Petre Purje, care ne obiș
nuise cu rezultate peste 900 p d., a

„spart" excesiv, avînd manșe de 
129 p.d. la „plin" și 61 p.d. la „izo
late”, iar Vasile Măntoiu a dovedit 
atîta nesiguranță în căutarea cu
loarului preferat, incit a realizat 
cel mai slab rezultat din echipă : 
863 p.d. Imprecizie în lansarea bilei 
au arătat și jucătoarele Ținea Ba- 
laban (3), Elena Lupescu (5), Mar
gareta Szemani (2) și Crista Szdcs 
(9), care au obținut rezultate sub 
posibilitățile lor reale. Cifrele din 
paranteză reprezintă bilele trase 
în__ gol. Să recunoaștem că sînt
cam multe „bile goale" pentru spor
tive de talia lor.

Iată unde duce infatuarea, des
considerarea adversarului !

TR. IOANIfESCV

I
FARA... UMOR!

Tn baza unei hotârîri a 
I Sfatului popular raional 

Gura Humorului, tinerilor 
din corn. Mînăstirea Humo- 

1 rului - ca și celor din alte 
comune — le-a fost repar- 

Itizat un teren pe care aso
ciația sportivă l-a amena
jat pentru jocuri de fotbal, 

| volei și handbal.
Fericiți că au o asemenea 

Ibază sportivă în centrul 
comunei, tinerii din Mînăs- 

_ firea Humorului au început 
I să desfășoare o intensă 

activitate.

IDar, într-o zi, sfîlpii au 
fost scoși, porțile au dis- 
I părut și din frumoasa bază

sportivă n-a mai rămas de- 
cît... amintirea.

_ „Sportul se poate face și 
| la marginea comunei" — 

a fost de părere tov. A.

I Moldovan, președintele Sfa
tului popular din Mînăstirea 
Humorului, care a hotărît 

I transformarea bazei spor- 
■ tive în_ parc (deși comuna 
Imai are unul — destul de 

neîngrijit).

Curioasă cugetare I Ce 
părere au tovarășii de la 
Sfatul popular raional ? 
Mai ales că, luîndu-se cu 
alte... treouri, cei din co
muna Mînăstirea au uitat 
să dea repartizare și pen
tru terenul promis, acolo 
departe unde curge apa 
Humorului. In orice caz, 
treaba asta n-are de loc... 
umor !

„N-AU INTRAT ZILELE-N 
SAC".„

Duminică 19 martie, la 
Galați, după meciul Poli
tehnica Galați — Universi
tatea Cluj, a fost progra
mată finala unei interesante 
competiții inițiată de comi
sia regională de baschet.

Și, totuși, jocul n-a avut 
loc 1 Spre regretul specta
torilor și — bineînțeles — al 
baschetbaliștilor de la 
„Speranța" (echipa liceului 
nr. 4 ) și Institutul Poli
tehnic care se echipaseră 
și nu așteptau decît fluie
rul arbitrului.

De ce nu s-a jucat fina
la ? Fiindcă tovarășul 

Mircea Vodă n-a vrut... 
„Acum e prea tîrziu, fe
meia de serviciu e obosită 
și doar n-au intrat zilele 
în sac !" Cine este tovară
șul care a decis atit de ca
tegoric amînairea finalei ? 
Tov. Mircea Vodă este vice
președinte al Consiliului 
regional UCFS Galați și

răspunde de problemele... 
tehnice I

TOTAL ÎNCASĂRI ; 
LEI !

Ar fi păcat să spunem 
că etapa regională a cam
pionatului de calificare la 
lupte greco-romane n-a 
fost suficent popularizată 
la Baia Mare. Dimpotrivă. 
Pe străzile orașului, la sa
lă, peste tot afișe mari, 
frumoase, anunțau că la ora 
11 vor începe întrecerile.

Au venit, deci, specta
tori - ca de obicei în nu
măr mare. Au stat, însă, 
oamenii un sfert de oră, 
apoi o jumătate... S-a fă
cut 12 1 S-a fccut și 12.30! 
Nimic ! Plictisiți de aștep
tare și... flămînzi, spectato
rii au plecat acasă.

Cineva, Țcomisia regio

nală) a avut însă... iniția
tiva să programeze în- 
tîlnirea la ora 13 și a... 
uitat să mai modifice afi
șele.

Așa se face că la sfîrșî- 
tul competiției organizato
rii au trecut la capitolul 
„venituri" suma de... 3 lei, 
contravaloarea unui singur 
bilet (cel cu seria 2 301 — 
0420), cumpărat de unicul 
spectator. Pentru perspica
citatea acestuia, zău că 

merita să i se dea banii 
înapoi...
CINE IA... FURTUNUL?

Să vezi și să nu crezi I 
A luat consiliul asociației 
sportive „Scînteia" a Lice
ului N. Bălcescu din Pitești 
o frumoasă inițiativă — a- 
menajarea unor terenuri 

'unde să se desfășoare o 
bogată activitate sportivă. 
Au muncit cu entuziasm și 
au reușit. Școala avea a- 
cum un teren de baschet-și 
volei (cu zgură), unul de 
handbal, sectoare pentru 
atletism. Sc tot faci sport 1 

Dar, așa ar fi fost prea... 
simplu. Se constată că pe 
terenuri este prea mult 
praf. Ar trebui adusă o 
conductă de apă de la 150 
m, și ar mai trebui un fur
tun. în sfîrșit, unde a mers 
mia, să meargă și suta. 
Acum, gata.

Ba nu I Oamenii care 
au rezolvot atîtea pro
bleme dovedind hărnicie, 
entuziasm și inițiativă s-au 
lovit de un._ obstacol de 
nefrecut: Cine să ia furtu-

---------------------------------------

nul de la magazie ? Cine . 
să ude terenul ? Nimeni | 
n-a vrut să-și ia „răspun
derea". Și așa au trecut... I 
doi ani I 1

SPERANȚE...
De cîtva timp, la liceul

Mihail Sadoveanu din I 
București își desfășoară ac- * 
tivitatea — deosebit de in- . 
tens și cu rezultate tot mai | 
bune — cercul de gimnas
tică sportivă și artistică. I 
Inițiativa aparține profe- ■ 
soarei Maria loniță care ■ 
își pune mari speranțe în ■ 
foarte tinerele eleve Rodica > 
Fortuna, Beatrice Bălteanu, | 
Mariana Arion, Monica 
'Zlătescu ș.a. ;

Ar, fi, desigur, lăudabil ca ■ 
asemenea acțiuni de pers- ■ 
pectivă să fie înregistrate | 
în cît mai multe școli ge
nerale și licee. Așteptăm— |

Rubrică redactată de .
VALERIU CHIOSE șl I

DAN GARLEȘTEANU 
dtipă scrisorile corespon- | 

deniilor noștri
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Pregătiri pentru a XX a ediție a turneului U.E.F. A.
(De îorbă cu dl. Niyazi Sel, consilier al federației de

Dl. NIYAZI SEL, consilier al 
federației de fotbal din Turcia și 
președinte al comisiei de juniori, 
este unul dintre cei care se ocupă 
de organizarea ediției a XX-a, ju
biliară, a turneului U.E.F.A., pro
gramat — după cum se știe— in
tre 5 —13 mai în Turcia. Profi- 
tînd de vizita sa în țara noastră 
(cu prilejul meciurilor echipei de 
juniori), l-am rugat să ne răspundă 
la cîteva întrebări privind pregăti
rile ce se fac în vederea acestui 
eveniment fotbalistic.

— în clipa aceasta, grija princi
pală a federației noastre este reușita 
turneului U.E.F.A. de anul acesta, 
mai ales că se împlinesc, tot
odată. 20 de ani de la organizarea, 
în Anglia, a primului campionat 
european neoficial al juniorilor. 
Și nu se poate spune că orga
nizarea unei competiții cu 16 re
prezentative naționale este un 
lucru ușor. Din această cauză 
au și existat multe discuții în
tre U.E.F.A. și federația de spe
cialitate din Turcia, pentru o mai 
bună organizare. Datoria noastră 
este ca acum să facem totul pentru 
'asigurarea bunei desfășurări a com

petiției. Și, după modul în care se 
lucrează, sint sigur că a XX-a edi
ție se va bucura de succes.

— Ce s-a făcut pînă acum ?
— Amănunte sint, desigur, mul

te, dar prefer să vă redau esen
țialul. Participă, deci, 16 echipe, 
împărțite in 4 grupe, a căror com
ponență este pe cale de a fi defini
tivată intrucit jocurile preliminare 
sint aproape încheiate. S-a hotărit, 
pentru fiecare grupă, cite un oraș- 
sediu : Ankara, Istanbul. Izmir și 
Eskisehir. Meciuri se vor disputa 
insă și ia Bursa, Konya, Bolu și 
Manisa. Semifinalele, programate 
pentru 11 mai, și finala, la 13 mai, 
vor avea loc la Istanbul.

— Dorim cîteva amănunte despre 
organizarea jocurilor din grupa C, 
din care face parte și selecționata 
României.

— Sediul grupei este la Ankara, 
Echipa României va juca primul 
meci la 3 mai cu R.D. Germană, la 
7 mai cu Suedia și la 9 mai cu 
U.R.S.S. Singurul meci pe care-1 
veți juca in alt oraș va fi cel cu 
Suedia. Ia Konya, localitate aflată 
cam la 250 km de Ankara, in cen
trul Anatoliei.

fotbal din Turcia)
— Această deplasare se va face 

în ziua meciului ?
— Da, cu avionul,
— Din relatările antrenorilor 

care au mai fost cu echipe româ
nești in Turcia, rezultă că cele mai 
multe terenuri de joc sint tari și 
negatzonate.

— Au fost ! Toate terenurile pe 
care se va disputa turneul U.E.F.A. 
vor fi gazonate. La Ankara, stadio
nul „19 Mai", inchis de mai multă 
vreme pentru orice fel de meciuri, 
e pe punctul de a fi gata și va fi 
deschis cu o săptămină înainte de 
începerea turneului. Săptămină 
viitoare va începe lucrul la regazo- 
narea terenului de joc de la stadio
nul „Mithat Pașa" din Istanbul. Și 
stadionul din Konya este gazonat. 
In plus, este unul dintre cele mai 
cochete din Turcia. La Manisa, 
Bolu, Eskisehir se lucrează intens 
pentru regazonarea și reamenajarea 
stadioanelor respective.

— Și o chestiune de regulament : 
cum se va face calificarea echipe
lor pentru turneul final ?

— Bineînțeles... să te clasezi pe 
locul I in grupă. Dacă mai multe

Ciudată
autocritică!

„Ca urmare la articolul intitulat 
«Cine-i netot ?» semnat de redac
torul G. Nicolaescu in numărul 
5228 din 14 martie a.c., ne permitem 
să vă trimitem următorul răspuns, 
care, spre deosebire de articolul 
susamintit, prezintă in mod REAL 
(n.n. majusculele nu ne aparțin) 
cele petrecute la Timișoara."

Acesta este primul paragraf (re
dat întocmai) al scrisorii-răspuns, 
trimisă redacției de către clubul 
sportiv Steaua. Ca să fie de la în
ceput clar pentru toată lumea : re
dactorul nostru n-ar fi scris adevă
rul. Lucrurile s-ar fi petrecut alt
fel.

„Jucătorul Voinea NU A ADRE
SAT arbitrului cuvinte jignitoare, 
ci l-a întrebat (este drept. Pe un 
ton necuviincios) de ce nu sanc- 
ționeaz". această intervenție neregu
lamentară petrecută sub ochii săi".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

echipe sint la egalitate de puncte, | 
intră in joc atit diferența intre go
lurile marcate și cele primite, cit I 
și numărul de goluri marcate. De ■ 
pildă, două formații au 4 puncte ; . 
una cu golaverajul 12—6, iar cea- | 
laltă 14—8, deci cu aceeași diferen
ță. Pe locul I se va clasa formația | 
care a marcat 14 goluri. In felul 
acesta se stimulează eficacitatea. I

M. TUDORAN

în continuare, aceeași încercare 
de a scoate din culpă și pe antre
norul Iiie Savu. Drept care, scri
soarea redă „ADEVĂRATUL dia
log" care ar fi avut loc în cabina 
arbitrului între antrenorul Ilie Savu 
și arbitrul Adrian Macovei :

— Tovarășe Macovei, vă rog 
să-mi spuneți care este motivul eli
minării lui Voinea ?

AGENDA CATEGORIEI C
I
I

— Pentru că a protestat pe 
TON necuviincios.

— Dacă așa este, atunci vă felicit 
că 1-ati eliminat I

ua

SERIA EST
UNIREA FOCȘANI—LOCOMOTI

VA IAȘI (4—0). Localnicii au în
ceput returul cu o victorie, menți- 
nîhflu-sc astfel în lupta pentru pri
mul loc al clasamentului. Jucătorii 
dc la Unirea au avut mai mult timp 
inițiativa, construind numeroase ac
țiuni ofensive. Oaspeții au avut o 
apărare slabă. Colurile au fost înscrise 
de Micii iu (min. 18), Dragu (min. 
38 și 75) și Nicula (min. 56). A 
arbitrai corect I. Petculescu (Bucu
rești). (A. Axente și A. Sirhu— 
coresp.).

VICTORIA ROMAN — ANCORA 
CkXLAȚJ (1—0). A înscris Ostian 
fiwin. 55). (G. Groapă—coresp.).

TEXTILA BUHUȘI—RAPID MI
ZIL (1—0). A înscris Florea (min. 
78). Au fost eliminați Cliiriac (Tex
tila) și Neagu (Rapid) pentru lovire 
reciprocă. (Ion Vieru—coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — META
LUL RĂDĂUȚI (2—1). Au înscris 
Nae, (min. 25 și 90) pentru Foresta, 
Stroe (min. 15) pentru Metalul. (La~ 
zăr Negru—coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — FLA
MURA ROȘIE TECUCI (0—1). A 
înscris Bujor (min. 83). (C. Pandi
te—coresp.).

MINOBRAD VATRA
METALUL BUZĂU (2—0). Au în
scris Vi șan (min. 10) și Țintea (min. 
29). (Pavel Spac—coresp.).

GLORIA C.F.R. GALAȚI—GLO
RIA Bl READ (0—0).

ETAPA VIITOARE (2 aprilie) : An
cora Galați — Foresta Fălticeni, FI. 
roșie Tecuci — Unirea Focșani, Glo
ria Bîrlad — Minobrad V. Dornei, 
Rapid Mizil — Victoria Roman, Me
talul Buzău — Textila Buhuși, Meta
lul Rădăuți — Petrolul Moinești, Lo
comotiva Iași — Gloria C.F.R. Ga
lați.

— Flacăra roșie București, I.M.U. 
Medgidia — Electrica Fieni, Dună
rea Giurgiu — C.F.R. Roșiori.

SERIA VEST

DORNEI—

CLASAMENTUL

1. Victoria Roman 14

8

2 4 30—15 18
2. Unirea Focșani 14 7 3 4 20— 9 17
3. Foresta Fălticeni 14 7 3 4 26—18 17
4. Gloria Bîrlad 14 7 2 5 18—15 16
5. Minobrad V. D. 14 7 2 5 12—11 16
6. Metalul Buzău 14 7 1 6 21—21 15
7. Gloria C.F.R. Gal. 14 5 4 5 16—19 14
8. Textila Buhuși 14 7 0 7 15—20 14
9. Petrolul Moinești 14 6 1 7 24—22 13

10. Ancora Galați 14 5 2 7 16—16 12
11. Rapid Mizil 14 5 2 7 14—15 12
12. Metalul Rădăuți 14 5 2 7 16—25 12
13. FI. roșie Tecuci 14 5 1 8 17—27 11
14. Locomotiva Iași 14 1 7 6 9—21 9

SERIA SUD
METALUL TIRGOVIȘTE — I.M.U. 

MEDGIDIA (0—1). Metalurgiștii au 
jucat timorați, au avut o slabă pre
gătire morală, au ratat zeci de oca
zii, cu toate că au dominat marea 
majoritate a timpului. Oaspeții au 
avut o apărare ermetică, acționînd 
foarte periculos pe contraatac. La o 
astfel de acțiune. în min. 83 Călin a 
înscris unicul gol al meciului (Mișu 
Avanu — coresp.j.

PROGRESUL CORABIA — RAPID 
C.F. BUCUREȘTI (1—0). A înscris 
Marin Nicolae (min. 18). (C. Filip — 
cores o.).

C.F.R. ROȘIORI — ELECTRICA 
CONSTANTA (0—2). A înscris Doroș 
(min. 75 și 85). (T. Negulescu — co
resp.).

S. N. OLTENIȚA — OLTUL SF. 
GHEORGHE (2—1). Au înscris Vasi- 
lescu (min. 40 și 87) pentru S. N. Ol
tenița, Keresztes (min. 55) pentru 
Oltul. (I. Predescu — coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — MUSCE
LUL CIMPULUNG (2—0). Au înscris 
Moroianu (min. 45) și Mănescu (min. 
55). (P. Cornel — coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — 
STUFUL TULCEA (1—0). A înscris 
Moldoveanu (min. 32). (T. Nicolae — 
coresp.).

ELECTRICA
GIURGIU

CLASAMENTUL

FIENI 
(0-0).

DUNĂREA

1. Portul Constanța 14 10 1 2 20—10 21
2. I.M.U. Medgidia 14 8 4 2 20— 9 20
3. Electrica C-ța 14 8 3 3 20—16 19
4. Dunărea Giurgiu 14 8 1 5 23—14 17
5. Met. Tirgoviște 14 7 2 5 19— 8 16
6. S.N. Oltenița 14 6 2 6 16—15 14
7. Oltul Sf. Gh. 14 6 1 7 24—28 13
8. Electrica Fieni 14 5 2 7 19—17 12
9. Stuful Tulcea 14 4 4 6 15—20 12

10. Muscelul C.-lung 14 4 3 7 12—19 H
11. Progr. Corabia 14 5 1 8 15—23 11
12. Flacăra r. Buc. 14 4 2 8 25—28 10
13. Rapid C.F. Buc, 14 3 4 7 14—19 10
14. C.F.R. Roșiori 14 4 2 8 10—26 10

ETAPA VIITOARE (2 apriiiie) : Stu-
ful Tulcea — S.N. Olten:ița, Rap>id
C.F. București — Portul Constanța, 
Electrica Constanța — Progresul Co
rabia. Muscelul Cimpulung — Me
talul Tirgoviște, Oltul Sf. Gheorghe

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
METALUL HUNEDOARA (0—2). 
derul seriei a reușit să obțină vic
toria printr-un joc mai organizat și 
prin hotărîrea cu care a acționat în 
fazele de finalizare. Gazdele au do
minat copios în repriza a II-a, însă 
cei care au înscris au fost hunedo- 
renii. Golurile au fost marcate de 
Popa (min. 36) și Mercea (min. 80). 
(A. Demetriad — coresp.).

VICTORIA CAL AN — METALUL 
TR. SEVERIN (1—0). A -înscris Gheor
ghiu (min. 83). (A. Tuza — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — MINERUL 
ANINA (5—0). Au înscris Ciupa (min. 
58, 62 și R0), Selimesi (min. 65) și 
Trăznea (min. 68). (V. Popovici — 
coresp.).

VICTORIA TG. JIU — CHIMIA FA- 
GARAȘ (2—0). A înscris Bîtcă (min. 
60 și 75). (M. Băloi — coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — A.S.A. SI
BIU (1—0). A înscris Pascu (min. 28). 
(M. Mutașcu — coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — AU
RUL ZLATNA (l—0). A înscris Băr- 
bulescu (min. 39). (Gh. Dobreaau — 
coresp.).

MUREȘUL DEVA — AUTORAPID 
CRAIOVA (1—0). A înscris Onea $min. 
55). (Ion Simion — coresp.).

CLASAMENTUL
14 10 2 2 33—12 22 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14

Li-

I
faze bune la ambele pprți. în re
priza I oaspeții s-au apărat fără gre
șeală. După pauză, atacul gazdelor 
a funcționat mai bine și a înscris 
de două ori. prin M. Pop (min. 49) 

este un autogol âl lui Covaci Tmin* 
76). (I. Ducan — coresp.). -

RECOLTA CĂREI — METALUL I 
COPȘA MICĂ (2—0). A înscris Haul- • 
Ier (min. 60 din ii m și min. 80).

SODA OCNA MUREȘ — MEDICINA I 
CLUJ (1—3). Au înscris Pop (min. • 
1), Damian (min. 32) și Tarcu (min. 
69) pentru Medicina, Cîmpeanu (min. g 
37) pentru Soda. (Gh. Tăutan — co- I 
resp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — MINE
RUL BIHOR (1—0). A înscris Almășan 
(mfn. 81). (C. Moldovan — coresp.).

ARIEȘUL TURDA — SATMÂREA- 
NA (3—0). Au înscris Vădan (min. 8), 
Cucu (min. 23) și Savu (min. 68). 
(Iosif Pataki — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — VOINȚA 
REGHIN (5—2). Au înscris Trifu
(min. 22, 43 și 74), Neumaier (min. 
55) și Hornumy (min. 59) pentru Mi- | 
nerul, Moldovan II (min. 42) și Tu- | 
jon (min. 87). (V. Săsăranu — coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — O- 
LIMPIA ORADEA (0—0).

I
ae doua ori. prin M. Pop (min. 49) g 
și Ionel (min. 85). Al treilea punct I PStf* nn anfncrril al it,î •

CLASAMENTUL

I
I
I

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Aceasta a fost REALITATEA" — 
și, pentru a risipi orice dubiu asu
pra „celor petrecute în mod REAL’’, 
semnatarul scrisorii, tov. ION AU
REL, ii citează ca martori pe obser
vatorul federal, antrenorul Ilie Oană 
și pe trimisul special al revistei 
„Fotbal", Marius Popescu... ne
plăcut surprinși și ei — după 
cum au mărturisit-o în cabină 
— de atitudinea reprobabilă a an
trenorului Ilie Savu față de con
ducătorul jocului.

Citind însă cele relatate în scri
soare și crezînd într-o schimbare 
de atitudine din partea celor doi. 
ne-am adresat din nou lor, în in
tenția de a face lumină. Iată răs
punsurile : „Cele scrise in ziarul 
«Sportul popular» sint reale. De 
altfel, a doua zi dimineața, călăto
rind împreună in avionul care ne 
aducea de la Timișoara, i-am măr
turisit cit se poate de colegial an
trenorului Ilie Savu surprinderea 
mea față de atitudinea avută de cl 
în cabina 'arbitrilor" (ILIE OANA).

„La întrebarea antrenorului Ilie 
Savu : «tovarășe Macovei, vă rog 
să-mi spuneți care este motivul eli
minării lui Voinea», arbitrul a răs
puns : pentru că s-a slrimbat la 
mine, strigindu-mi: «Fluieră, mă ne- 
tolule !». Apoi, Ilie Savu și-a mani
festat nemulțumirea față de obiec
tivitatea deciziilor luate de arbi
trul Adrian Macovei" (MARIUS 
POPESCU).

Aceasta a fost REALITATEA, dar 
nu aceea de care vorbește în scri- 
soarea-răspuns clubul sportiv Stea
ua, sub semnătura tovarășului ION 
AUREL, prim-locțiitor al șefului 
clubului, care — evident — nefiind 
de față in cabina arbitrilor, a fost 
indus în eroare.

I1. Olimpia Oradea
2. Medicina Cluj
3. Chimica
4. Minerul
5. Recolta
6. Minerul
7. Arieșul
8. Metalul
9 Faianța Sighișoara 

io' Steaua r. Saionta
11. Met. Copșa Mică
12. Sătmăreana
13. Soda Ocna Mureș
14. Voința Reghin

ETAPA VIITOARE
ința Reghin — Chimica Tirnăveni, 
Metalul Copșa Mică — Soda Ocna 
Mureș. Medicina Cluj — Faianța Si
ghișoara, Olimpia Oradea — Minerul 
Baia Sprie, Metalul Aiud — Arieșul 
Turda. Minerul Bihor — Steaua roșie 
Saionta, Sătmăreana — Recolta Că
rei.

14 9 3 2 23 —9 21
14 3 4 2 24—11 20
14 8 1 5 25—18 17
14 6 3 5 22—16 15
14 5 4 5 20—14 14
14 5 3 6 17—13 13
14 6 1 7 21—18 13
14 5 3 6 17—20 13
14 6 1 7 18—24 13
14 4 5 5 15—24 13
14 6 0 8 16—20 12
14 5 2 7 12—16 12
14 4 2 8 17—27 10
14 4 2 8 12—29 10
(2 aprilie) : Vo-

ITiroăv. 
B. Sprie 
Cărei 
Bihor 
Turda 
Ai ud

8 3
1
1
2
2
2
2
3
3
0
4
4
1

8
8
7
7
7
6
5
4
5
3
2
3

ETAPA VIITOARE (2 aprilie) : Mi
nerul Anina — C.F.R. Caransebeș, 
Metalul Hunedoara — Mureșul Deva, 
Metalul Tr. Severin — Electroputere 
Craiova, Aurul Zlatna — Victoria Că
lan, Chimia Făgăraș — Progresul 
Strehaia. Autorapid Craiova — Trac
torul Brașov, A.S.A. Sibiu — Victoria 
Tg. Jiu.

Metalul Huned. 
Mureșul Deva 
Chimia Făgăraș 
Min. Anina 
Tract. Brașov 
Electroputere 
Met. Tr. Sev.

8. Victoria Călan
9. Vict. Tg. Jiu

10. A.S.A. Sibiu
11. Aurul Zlatna
12 CFR Caransebeș
13. Progr. Strehaia
14. Autorapid Cr.

34—24 17
25— iFH 
33—18
26— 20
21—30
14—17
20—23
20 —23-11
23—30 10
6—32 10 

1»—28 8 
17—28 7

16. 
ÎS
16
14
13

IJoc frumos, multe
CHIMICA TIRNAVENI — METALUL 

AIUD (3—0).

SERIA NORD

înaintașii bucureșteni ofensivă (Fază din meciul Flacăra roșie Rucurești—Stuful Tulcea).
Foto: N. Tokacek.

I
I
I
I
I
I RED.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES
UN AUTOTURISM „FIAT 
1300" ÎN CADRUL PREMIU
LUI EXCEPTIONAL LA CON
CURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICĂ

lan ; XII : 
XIII : Lecco

Juventus
— Roma.

Napoli;

In atenția participanților la 
Pronosport

Cu concursul de duminică se îm
plinesc 13 ani de la organizarea 
primului concurs Pronosport în 
țara noastră.

Cu această ocazie, în cadrul pre
miului excepțional de 75.000 lei, se 
atribuie, pentru prima oară, un 
FIAT 1300“ și 6.100 lei în numerar.

Iată acum programul acestui in
teresant concurs : I : Unirea Dej — 
Crișul Oradea ; II : Dinamo Bucu
rești — Petrolul ; III : C.S.M.S. Iași 
— Rapid; IV : Dinamo Pitești — 
Farul ; V : Jiul — Steaua ; VI : 
Steagul roșu — Universitatea Cluj : 
VII : Universitatea Craiova — Po
litehnica Timișoara ; VIII : Chimia 
Suceava — C.F.R. Pașcani ; IX : 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Gaz metan ; X : Fiorentina — Bo
logna ; XI : Internazionale — Mi-

Se atrage atenția participanților 
la concursul Pronosport nr. 13 din 
2 aprilie a.c. că meciul I (Progre
sul — U.T.A.) se înlocuiește cu 
meciul Unirea Dej — Crișul Oradea 
iar meciul VIII (Flacăra Moreni — 
Politehnica București) se înlocuiește 
cu meciul Chimia Suceava — C.F.R. 
Pașcani, făcîndu-se și cuvenitele 
rectificări pe afișele și fluturașii 
de concurs.

Programul valabil este cel publi
cat în Programul Loto-Pronosport 
și Sportul popular.
• Tragerea concursului special 

Pronoexpres de astăzi va avea loc 
la București în sala din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la c-a 
17,45.

Rubrică redactată de Adrr.ini r.~z- 
fia de stat Loto-Pranosport.



ION TIRIAC

DUPĂ TURNEUL 
DE

---------1
DE POLO 

LA BERLIN I
marcăm I

I
Formațiile de polo Dinamo Bucu

rești și Rapid (combinată cu Steaua) 
s-au inters de la Berlin unde au 
participat Ia un turneu fulger îm
preună eu cele mai bune echipe din 
R. D. Germană, Dynamo Magde
burg și Dynamo Berlin. Bilanțul 
partidelor (o victorie în 4 meciuri) 
jur a te de poloiștii noștri fruntași a 
foci nesaiisfăcător și ca atare am 
adresat la înapoiere antrenorului 
dinamovist, Carol Corcec, citeva 
întrebări asupra comportării celor 
două echipe.

I
I
I
I
I
1

— Cum explicați, mai ales, re
zultatele contradictorii ale formați
ei pe care o antrenați ?

1
1

— I-am învins pe campionii R.D. 
Germane. Dynamo Magdeburg, cu 
8—6 și am pierdut la Dynamo Ber
lin cn 5—9. chiar în primul meci al 
turneului. Am fost surprinși în a- 
părare, în primele două reprize, de 
viteza cu care tinerii jucători berli- 
nezj au atacat iD permanență și am 
primit 5 goluri, iar în atac... 
am ratat 4 lovituri de la 4 metri. 
In meciurile următoare, echipa a 
acționat mai atent și a obținut re
zultate corespunzătoare.

1
1
1

— Ce deficiențe ați mai constatat 
în evoluția echipelor noastre?

— Noul regulament favorizează 
formațiile eu jucători rapizi și inci
sivi. Acum trebuie să-ți depășești 
adversarul direct în cea mai mare 
viteză. Or, jucătorii noștri sin( încă 
deficitari la acest capitol. De ase
menea. mi-am dat seama că in par
tide unde evoluează două echipe de 
valori apropiate, loviturile de la 4 
metri devin acum decisive. In total 
in cele 6 meciuri ale turneului s-au 
acordat 54 de asemenea lovituri (!). 
Atit dinamoviștii, cit și jucătorii se
lecționatei au... demonstrat multă 
nesiguranță în executarea șuturilor 
de penalitate, ratind nu mai puțin 
de 10 din loviturile de care au be
neficiat. Este prea mult pentru ju
cători din lotul 
țcscu, Zahan, 
Szabo)...

reprezentativ (Grin- 
Kroner, Culineac.

— Turneul a 
tor în această privință ?

fost, așadar, folosi-

— Nici nu se putea o verificare 
mai bună înaintea meciurilor cu 
Italia. Concluziile Pe care le-am 
desprins privind îndeosebi viteza de 
acțiune a jucătorilor, executarea lo
viturilor de Ia 4 metri și participa
rea mult mai activă a portarilor în 
joc ne vor preocupa in principal 
în perioada activității viitoare. Mo
dificarea regulamentului a fost o 
cotitură serioasă în dezvoltarea jo
cului de polo și noi va trebui să 
ne pregătim mult mai bine, mai 
complex, să nu pierdem nici un 
minut care ne-ar putea îndepărta 
de plutonul fruntaș în ierarhia a- 
cestuî sport, (a.v.).

(Urmare din pag. 1) 

iugoslavi au început să prelungească 
atacurile și în min. 12 
noastră a interceptat un puc și a 
lansat un contraatac. Biro a 
fulgerător, a ocolit poarta și 
marcat pe sub crosa 
iugoslav ; 
nute de 
mai că alții sînt 
lansat pe I. Szabo în adîncime și 
cursa acestuia s-a încheiat cu un nou 
gol: 2—0. Repriza secundă a în
ceput tot în nota de dominare teri
torială a echipei iugoslave, dar se
lecționata noastră a schimbat tacti
ca, muțind jocul în zona neutră. Și 
astfel, treptat, inițiativa a trecut de 
partea jucătorilor români. Ei au avut 
citeva ocazii bune de a majora sco
rul dar le-au ratat: Calamar (min. 
22). Florescu (min. 24 — cînd eram 
în inferioritate numerică I). în min. 
25 Varga a șuta» extrem de puter
nic de la distanță și pucul a rico
șat în poartă din crosa fundașului 
iugoslav Jug: 3—0? Echipa iugo
slavă înscrie primul gol prin Hiti 
(min. 32) la o greșeală a Iui Czaka. 
Dnpă 3 minute, o frumoasă acțiune 
colectivă a jucătorilor români s-a 
încheiat cw un nou gol. Realizator: 
Stefanov. Nu au trrent însă nici 60 
de secunde și. cu toate că eraH în 
inferioritate numerică (Beraus elimi
nat), iugoslavii au redus din dife-

apărarea

„țîșnit” 
a 

pe sub cros a portarului 
: 1—0. După alte 7 mi- 

joc faza se repetă, nu- 
, actorii* : Varga l-a

rență prin R. Smolej care a profitat 
de o greșeală a lui Făgăraș. In fi
nalul acestei reprize au mai ratat 
•ocazii bune Pană (min. 38) și Ște
fan (min. 39). Ultima parte a în- 
tîlnirii ne-a dat iarăși emoții. După 
ce G. Szabo (min. 42) și Mlakar 
(min. 43) au înscris, scorul deve
nind 5—3, ultimele minute au adus 
din nou o situație puțin obișnuită pe 
gheață. în min. 58 Florescu a fost 
eliminat și echipa noastră a rămas 
în 4 jucători de cîmp. Profitînd de 
acest lucru, iugoslavii au scos por
tarul, înlocuindu-1 cu un jucător de 
cîmp, astfel că raportul de forțe pe 
gheață era favorabil echipei iugosla
ve care avea doi jucători de cîmp în 
plus. Dar scorul nu a mai putut fi 
modificat...

Iată și celelalte rezultate de ieri 
din grupa B : Norvegia — Italia 7—4 
— - - - “ Elveția—Un-

3-1, 0—2), 
(1—0. 1-2, 

acestor rezul- 
urmă torul: 1.

După clasamentul existent, selecțio
nata noastră urmează să susțină par
tida de baraj cu echipa clasată pe 
locul VII în grupa A, deci cea a R.D. 
Germane.

In grupa A s-au jucat marți doar 
două partide : Finlanda — R.D.G. 
5—1 (4—1, 1—0, 0—0) și S.U.A. —
R.F.G. 8—2 (4—0, 3—1, 1—1). înaintea 
ultimelor două meciuri (programate 
azi : Canada — Suedia ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia), situația în clasament 
este următoarea : 1. U.R.S.S. 12 p.; 
2. Canada 9 p.; 3. Cehoslovacia 8 p.î 
4. S.U.A. 7 p. (victorie directă la 
Suedia: 4—3); 5. Suedia 7 p.; 6. Fin
landa 5 p.; 7. R.D.G. 3 p.; 8. R.F.G. 
1 p. Rezultatele de azi nu mai pot 
influența decit locurile 2—5, hocheiș- 

-• campioni 
mondiali și eurooeni. In grupa C : 

'■ • " “ (4-1, 7-1,
: 1. Japo- 

2. Danemarca 4 p.; 3. Bul- 
; 4. Franța 2 p.; 5. Olanda

a debutat cu o victorie
la Ciudad de Mexico

tiî sovietici fiind virtuali

Japonia — Olanda 20—2 
9—0). Clasament definitiv 
nia 8 p.;
garia 4 p.
2 p.

CIUDAD DE MEXICO 28 (Â- 
gerpres). — Tenismanul român 
Ion Țiriac a debutat victorios 
in turneul internațional de Ia 
Ciudad de Mexico, Ia care par
ticipă sportivi din Australia, Iu
goslavia. Porto Rico, S.U.A., Un
garia, Mexic și alte țări, tn pri
mul tur al probei de simplu băr
bați, Ion Țiriac l-a intilnit pe 
jucătorul american Stuart Sher
wood, pe care l-a învins cu 
11—9, 7—5. Alte rezultate: Rit
chie (S.U.A.) — Chavez (Mexic) 
6—1, 6—4 ; Gulyas (Ungaria) —< 
Mendoza (Mexic) 6—2. 6—1.

(2—0, 3—2, 2—2) ; 
garia 7—3 (4—0, 
Austria—Polonia 2—7 
0—5). Ca urmare a 
tate clasamentul este 
Polonia 12 p. (golaveraj 32—13);
2. România 12 p. (golaveraj 34:18) ;
3. Norvegia 10 p. ; 4. Iugoslavia 7 
p.; 5. Italia 5 p. ; 6. Austria 5 p. ; 
7. Elveția 3 p. ; 8. Ungaria 1 p. Pri
mele 6 echipe s-au calificat pentru 
Jocurile Olimpice de la Grenoble, 
unde departajarea pentru grupele A 
și B se va face prin jocuri de baraj.

Cu Anton Pongraț despre
C.M. de tineret de la Teheran

1
1
I
l
I
I
I
I

1
„zbor pe schiuri a 
fost înregistrat la 
13 martie, pe tram
bulina uriașă de la 
Vikersund (Norve
gia). Aici, săritorul 
austriac REINHOLD 
RACHLER a ateri
zat la 154 m de 
punctul de decolare 
— nou record mon
dial! De remarcat 
că acest record al 
zborului (fără... a- 
parat de zburat) a 
fost ameliorat de 
mai multe ori în 
acest sezon, ureînd 
de la 146 m la 154 
m. Specialiștii afir
mă că el poate fi 
adus curind la im
presionanta cifră de 
200 m, 
existe 
pentru

credem?...

fără să 
un pericol 

performeri.

Foto: NTB

Luni după-arniază s-a înapoiat în 
Capitală campionul mondial de spadă 
de la Teheran, Anton Pongraț.

— Cum a fost ?
— Oricum, mai greu decit arată 

clasamentul. Pînă in turneul final, 
aproape că n-am fost luat in seamă. 
Cu excepția lui Georg Beierstettel 
care mă cunoștea de la ediția pre
cedentă a competiției, din capitala 
Austriei. Abia cind am ajuns în fi
nală s-au... alarmat ceilalți adversari, 
mai ales polonezul Ryczard Rut- 
koivszki si maghiarul Frantz Musz- 
kotrszki. De altfel, ei au fost si cei 
moi redutabili adversari ai mei. De 
primul am trecut foarte greu, cu 5—4,

Turneul international
J

de handbal feminin
din Capitală

Reluarea campionatelor republicane 
de handbal se face simțită nu nu
mai prin intensificarea pregătirilor la 
cele 60 de echipe masculine șî femi
nine participante la cele 6 dispute 
ale campionatului, ci și prin creșterea 
numărului de jocuri de verificare.

In această direcție, după cum am 
anunțat, terenul Progresul din Ca
pitală găzduiește începînd de azi și 
pînă vineri un interesant turneu in
ternațional. la care iau parte echipele 
feminine Progresul București, I.C.F., 
Textila Buhuși și formația BSG TIalle 
(R.D.G.). Azi au loc meciurile: 
PROGRESUL—TEXTILA BUHUȘI 
(ora 16.30) și BSG HALLE—I.C.F. 
(ora 17,30). Mîine, la aceleași ore se 
întîlnesc. PROGRESUL—I.C.F. și 
BSG HALLE—TEXTILA BUHUȘI.

în asaltul cu care s-a inaugurat tur
neul final. De cel de al doilea am 
„scăpat** ceva mai ușor: victorie cu 
5—3, după o evoluție strinsă a sco- 
rului.

— Nu știm prea multe lucruri 
despre ceilalți concurenți români...

— Florețiștii, care nu emiteau 
pretenții, au rămas în turneele din 
preliminarii. Floretisțele s-au clasat 
pe locurile 9—12. Tn ziua în care 
am părăsit Teheranul urmau să intre 
în concurs și sabrerii. După părerea 
mea, un turneu deosebit de greu.

— Considerați că sportivii noștri 
puteau realiza mai mult?

— Floretiștii, nu. Au încă un ba
gaj redus de cunoștințe, putină expe
riență internațională. Sigur. în anul 
viitor, altfel vor sta lucrurile. Una 
din floretiste, fie Moroșan, fie Vă
duva, ar fi putut intra în finală. 
Pentru aceasta fetelor noastre le-ar 
fi trebuit 
pinire de 
în special 
spadasini, 
fi cuvenit 
spre ghinionul lui. în turul I! din 
preliminarii, deși înregistrase trei ric- 
torii. toate meritate, frumoase, r.u s-o 
putut califica în eliminări directs 
datorită tușaverajuluL Și cind râ 
gîndiți că în alte serii au fost con
curenți care au trecut mai ihnjrfo 
doar cu cite două victorii! 
scrima!

insă ceia mai multă stă- 
sirie. Sirii prea emolire. 
tn asalturile-cheie. Dintre 
cred că lui Dum • s-ar 
un loc mai in fată. Dar.

T. STAMAjl

Un clasament pe medalii
al campionatelor

mondiale
pentru

de scrimă
tineret

•După succesul românesc la „Crosul Balcanic*
I
I

(Urmare din pag. 1)

lat, chiar din start, în fruntea plu- 
I tonului, controlînd tot timpul cursa. 
I Linia de sosire a fost trecută în

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
HALLE. — în runda a 8-a a tur

neului zonal de șah, Victor Ciocîltea
1- a învins pe suedezul Johansson și 
totalizează 4 puncte și o partidă în
treruptă. în clasament, conduce Por- 
tisch (Ungaria) cu 7V2 p_, urmat de 
Hort (Cehoslovacia) 6*/i, Uhlmann 
(R.D.G.) 5 (1) etc.

PARIS. — în primul său joc sus
ținut în cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Aix-en-Provence, 
jucătorul roman Ilie Năstase l-a în
trecut pe francezul J. P. Courcol cu
2— 6, 6—4, 6—0. Alte rezultate : Kou-
kaî (Cehoslovacia) — Mărmureanu 
(România) 6—2, 3—6, 6—0; Lejus
(U.R.S.S.) — Moore (Australia) 7—5, 
6—4- Metreveli (U.R.S.S.) — Kuchley 
(R.F.G.) 6—0, 6—1.

BUDAPESTA. Selecționatele de po
pice ale Ungariei șj R.F. a Germa
niei s-au întîlnit luni seara la Bu
dapesta. Victoria a revenit gazdelor 
cu 5 107—5 090 p.d. la masculin și cu 
2 394—2 302 p.d. la feminin. Cele mai 
bune rezultate la individual : Pelikan 
(R.F.G.) 878 p.d.. la masculin, și Bo- 
kor (Ungaria) 409 p.d. la feminin.

BARCELONA. în întîlnirea interna
țională de Datatie Spania — Franța, 
înotătorii francezi au obținut vic
toria cu 77—43. în proba de 400 m 
liber. Luyce l-a învins surprinzător 
pe Mosconi, realizind timpul de

4:18.2. Luyce a cîștigat și proba de 
1 500 m liber cu 17:04.4 (nou record 
francez). Un record al Franței a sta
bilit și Mosconi, care a parcurs 200 m 
mixt în 2:17,6.

MOSCOVA. în vederea participării 
la campionatele mondiale de tenis de 
masă de la Stockholm, selecționate
le feminine și masculine ale Japo
niei susțin în Europa o serie de 
meciuri de verificare. La Riga, re
prezentativele U.R.S.S. au învins e- 
chipele Japoniei cu 3—0 la femi
nin si 5—1 la masculin.

CANNES. Tn finala turneului in
ternațional de fotbal juniori de la 
Cannes, echipele F. C. Barcelona șl 
Internazionale Milano au terminat la 
egalitate : o—0. F. C. Barcelona a 
fost declarată învingătoarea turneu
lui deoarece, conform regulamentu
lui, s-a luat în considerare numărul 
de cornere (8—4 pentru spanioli).

PARIS; Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Monte Carlo a fost cîș- 
tigată de italianul Nicola Pietrangeli, 
care în finală a dispus cu 6—3, 3—6, 
6—3, 6—1, de australianul Martin
Mulligan. La simplu femei titlul a 
revenit jucătoarei Helga Schultze 
(R.F.G.) învingătoare cu 6—4, 6—2 în 
fața australiencei Gall Sheriff.

ordine de Iudith Sacaci, Florica 
Grigoreseu și Mariana Filip, care — 
fără emoții — ne-au adus victoria 
pe echipe.

La senioare (2 000 m), imediat 
după start, campioana europeană 
a probei de 800 m, Vera Nikolici 
(Iugoslavia) și Kipra Danailova 
(Bulgaria) caută să se distanțeze de 
pluton alergînd împreună pînă la 
1700 m. In acest moment Nikolici 
declanșează un atac, iar Elisabeta 
Baciu și Viorica Gabor, desprin- 
zîndu-se de pluton, pornesc in ur
mărirea Verei Nikolici și la sprintul 
final se apropie mult de aceasta. 
Faptul că Elisabeta Baciu a termi
nat cursa pe locul doi la numai 2,6 
sec. de campioana Europei repre
zintă o bună performanță a tinerei 
noasta-o atlete. Bun este și rezultatul

Vioricăi Gabor, sosită pe locul trei.
Cea mai pasionantă probă a fost 

cea de 10 000 m. rezervată seniori
lor. Atletul turc Muharrem Dal- 
kîlîc pornește puternic avînd după 
primul kilometru un avans de 30 m 
asupra plutonului. Nicolae Mustată 
îl ajunge pe Dalkilîc și îi anihilea
ză evadarea. La 2 000 m plutonul îi 
prinde Pe Dalkîlîc și Mustață. De 
aici cursa va fi controlată pînă la 
sfîrșit de Zoltan Vamoș, Andrei Ba- 
rabaș și Ion Rusnac care, de altfel, 
termină în această ordine pe prime
le trei locuri. In cursa seniorilor 
a putut fi observată permanenta co
laborare a crosiștilor noștri, care au 
trecut pe rînd Ia conducerea pluto
nului, ajutîndu-se reciproc și contri
buind astfel la obținerea victoriei 
pe echipe.

TEHERAN 28 
La încheierea 
mondiale de scrimă, 
tineretului, organizatorii an al
cătuit un clasament pe medalii 
care are următoarea îniălișare: 
1. U.R.S.S. 2 medalii de aur. 2 
de argint ; 2. Ungaria 1 medalie 
de aur, 2 de bronz ; 1 România 
1 
1
5.
6.

(Aqerpresț. — 
campionatelor 

rexervale

medalie de aur; 4. 
medalie de argint. 1 de
Elveția 1 medalie de 
Polonie 1 medalie de

„CROSUL
ARMATELOR PRIETENE

Franța 
bronr ; 
argint;

Presa ateniană comentează elogios 
comportarea crosiștilor români

peZiarele grecești comentează 
larg rezultatele celui de-al 12-lea 
Cros Balcanic desfășurat dumi
nică la Atena. .Au triumfat 
românii" (Mesimvrini); .Trium
ful României* (Ethnos); „Românii 
au ieșit primii* (Ta Nea), aces
tea au fost titlurile sub care 
au apărut luni dimineața croni
cile sportive ale principalelor

Întreaga pre- 
calitătile deo- 
români, evi- 

lor de luptă, 
și le-au pre-

cotidiene ateniene, 
să ateniană relevă 
sebite ale atletilor 
dențiind puterea 
eforturile care nu
cunețit pentru a aduce țării lor 
victorii frumoase, ridicind astfel 
pe o treaptă superioară presti
giul școlii atletice românești.

Săptămîna trecută a avut loc în 
orașul Potsdam (R. D Germani) 
„Croiul Armatelor prietene". Ia care 
au participat și atleti de la clubul 
Steaua București.

In proba de 4 000 m primele trei 
locuri an fost ocupate de rmsistiî 
sovietici: 1. Gk. Hlrstov. 2. VI. Du
din. 3. A. Overcink. Atlet ii români 
s-an clasat pe următoarele locuri: 
llie Cioca — 8. Ion Căprarii — 9, 
fon Nicolae — 11. Clasament pe 
echipe: 1. Ț.S.K.A. Moscova. 2.
Steaua București, 3. A.S.K. Potsdam, 
4. A.S.K. Elstal I, 5. Cerveno 
Zname Sofia. 6. Honved Budapesta, 
7. A.S.K. Elstal II, 8. Ruda Hve/.da 
Fraga.

In proba de 10 000 m, în care cro- 
siștii noștri nu au luat startul, pri
mii trei clasați au fost: St. Baidiuk 
(Ț.S.K.A. Moscova), B. Sveșnikov 
(Ț.S.K.A. Moscova) și I. Iony (Hoo- 
ved Budapesta).

N. PĂIȘ - antrenor
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