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De ce nu a satisfăcut evoluția 
juniorilor mici la atletism?

După cum se știe, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute a 
avut loc concursul repu
blican de primăvară al ju
niorilor mici, la care au 
participat aproape 500 de 
atleți din întreaga tară. 
Multi dintre aceștia, avînd 
o dezvoltare fizică bună, un 
gabarit corespunzător pro
bei pe care o practică, do
vedesc preocuparea crescută 
a antrenorilor pentru acți
unea de selecție.

Dar, scopul concursului, 
așa cum se arată în regu
lamentul difuzat de F.R.A. 
cu mult timp înainte, era 
verificarea gradului de pre
gătire a atletilor. La acest 
capitol, unii concurent! 
s-au prezentat bine puși la 
punct cu pregătirea fizică 
și tehnică, probînd frumoa
se posibilități, printre aceș 
tia numărindu-se: Alina 
Popescu (Lie. 35 Buc.) — 
60 m și lungime. Elena 
Mîrza (Șc. sp. 1 Buc.) — 
60 mg și lungime, Doina 
Prăzaru (Electroputere Cra-

Probele individuale
au început

sub semnul surprizelor

iova) — înălțime. Mariana 
Filip (Șc. sp. UCFS Roman) 
— 500 m. Viorica Brad 
(Progr. Buc.) și Maria Illy 
(Lie. 4 Timișoara) — greu
tate, Laurențiu Nițulescu 
(Cimpina) — 80 m, Tiberiu 
Szekely (C.S.M. Cluj) — 
1 000 m, Gheorghe Suha 
(Se. sp. Brașov) — disc și 
alții. Din păcate, numărul 
celor care au muncit se
rios în perioada de iarnă 
nu este prea mare.

în numărul nostru de 
luni ne exprimam părerea 
că întrecerile concursului 
republican de primăvară al 
juniorilor mici nu s-au ri
dicat la nivelul așteptări
lor. Afirmația noastră s-a 
bazat, în primul rînd, pe 
cifrele modeste ale majo
rității rezultatelor înregis
trate. Sincer vorbind, la un 
concurs de o asemenea 
amploare, care a adus la

Trimisul nostru la C.M. de tenis de masă, 
C. COMARNISCHI, ne relatează prin telefon:

STOCKHOLM, 18. Participanții 
la cea de a 29-a ediție a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
au avut parte, Ia acest început 
de săptăniînă, de numeroase sur
prize. Mai întîi luni, în singura 
zi de odihnă a acestei competi
ții, cînd organizatorii le-au dat 
posibilitatea tuturor celor prezenți 
la C.M. să facă cu autocarele o 
excursie pentru a vizita cele mai 
frumoase edificii ale capitalei 
Suediei, au fost nevoiți să par
curgă în cîteva ore două... ano
timpuri. La început o vreme de

primăvară, cu soare și apoi o 
ploaie de toamnă, rece. Cei plecați 
în „talie" au regretat lipsa de 
prevedere. Marți dimineața, o 
nouă surpriză: pe acoperișurile 
caselor din Stockholm se așter
nuse un strat bunicel de zăpadă ! 
Ninsese aproape toată noaptea, 
iar temperatura scăzuse simțitor. 
Și unde mai puneți că întrecerile 
au loc la „Stadionul de gheață" 
(Isstadion) ! Paltoanele au rein-

(Continuare în pag. a 4-a)

AD. IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a) DOSAR: Mai „tare“
astăzi Începe la cluj:

Turneul final al baschetbalistelor
Astăzi după amiază, în Sala Sporturilor din Cluj, la ora 17, 

va răsuna primul fluier al arbitrilor, marcind începerea turneului 
final al formațiilor masculine din categoria A. Participă primele 
șase clasate la sfîrșitul returului, iar echilibrul de forțe deseori 
prezent în întîlnirile directe, caracterul tradițional al acestor dis
pute, ca și dîrzenia luptei pentru un loc cît mai bun în clasamentul 
fina) ne promit frumoase spectacole baschetbalistice.

Pronosticurile se îndreaptă, în majoritate, spre confruntarea 
„pe perechi ; Steaua—Dinamo București pentru locurile 1—2, 
Universitatea Cluj—Politehnica București pentru locurile 3—4 și 
Universitatea Timișoara—Rapid București pentru locurile 5—6. Nu 
e mai puțin adevărat că nici un rezultat nu poate fi anticipat, 
nici măcar Steaua, cu 2 puncte avans, nefiind sigură de 
locul I. Meciurile cu studenții clujeni și bucureșteni, iar apoi a 
treia întîlnire cu dinamoviștii, vor decide...

In prima zi se dispută meciurile Universitatea Timișoara — 
Dinamo București, Steaua—Rapid șj Politehnica București—Uni
versitatea Cluj.

Dinamovistul Cornel Turturea executînd un spectaculos 
procedeu (centură laterală) la parterprocedeu (centură

Foto : T. Roibu

ca în filme!
ce a pornit discordia!? Un ofsaid 
nesemnalizat, un 11 m neregle
mentar ? Nicidecum. Totul a fost 
făcut cu premeditare; pus la cale 
din timp. O! Cît mai aștepta Mi- 
zilul sosirea vecinilor de la Me
talul Buzău, în întîmpinarea că
rora au fost revizuite forțele și 
distribuite... care la care. Meciul 
din 9 aprilie, de la Mizil, n-a 
purtat ca deviză: „Depuneți toate 
eforturile în joc ca să rămîneți 
în C!“ ci: „Dacă nu-i schilodim 
pc ăia. nu sîntem buni de nimic". 
Și, credincioși devizei, leii din Mi
zil au început să răcnească încă 
înainte de start: mai întîi Ia 
trul meciului, N. Mihăilescu 

încremenit de rușine în fața

In ultima sa ședință, a fost 
prezentat comisiei de disciplină 
un „dosar": cel al meciului de 
categoria C, Rapid Mizil—Metalul 
Buzău.

N-am văzut acest joc, dar ci- 
tindu-i „fișa" și văzîndu-i eroii 
(interpelați) i-am putut reconsti
tui fimtul. A fost un meci...! 
Dar parcă îl pot numi meci? A 
fost pur și simplu un masacru: 
arcade sparte, femure plesnite, și
roaie de sînge, suite de pumni, 
regim special de crampoane, ca 
să nu mai vorbim de amenințări, 
înjurături, atitudini ireverențioase 
față de partenerul de întrecere 
și arbitri.

Poate o să vă întrebați de la 
--------------- —--------------------  n-ați 

arbitru apreciat pe continent ?) și 
Ia observatorul federal, cerîndu-le să 

campionatelor
Paraschiv, Oprea — 

l/inpU ciplină v-a „scutit"
IUI IU ani, respectiv un

cultați prelegeri i

arbi- 
(cum 
unui 
apoi

Concurs ad-hoc de îndemînare și forță. E primă

vară, cald, soare și parcurile bucureștene sirii 

pline de copii amatori de sport

Foto : R. Teodor

Turneul internațional de șah

Runda remizelor

Cea de-a 41-a ediție a 
campionatelor individua
le de lupte greco-romane 
pentru seniori este aștep
tată cu un interes deose
bit de antrenori, arbitri și 
spectatori, ea constituind 
pentru sportivii noștri 
fruntași ultima verificare 
înaintea campionatelor 
europene de la Minsk 
(19—21 mai).

La întrecerile finale vor 
participa peste 170 de 
luptători, reprezentînd 
toate regiunile țării, între 
care notăm prezența ce
lor opt campioni ai edi
ției de anul trecut : D. 
Pirvulescu (cat.
I. Baciu (cat. 57 
Popescu (cat. 63 
Gabor (cat. 70 
Ciorcilă (cat. 78

52
S.
I. 
F. 
N.

Neguț (cat. 87 kg), Gh. 
Popovici (cat. 97 kg), N. 
Martinescu (cat. +97 kg), 

în legătură cu desfă
șurarea finalelor am soli
citat părerea tov. GHEOR- 
GHE IACOBINI — se
cretar general al F.R.L., 
care ne-a declarat : „Aș
teptăm cu interes evolu
ția sportivilor de la «gre
co-romane», pentru a con
stata saltul 
care ei l-au 
în cadrul 
efectuate în 
convins că vom asista la 
dispute dirze intre tinerii 
luptători și cei consacrați. 
Trebuie să subliniez fap
tul că, prin aplicarea noi
lor modificări ale regula
mentului de lupte, parti
dele vor cîștiga în dina
mism și spectaculozitate".

Prima reuniune va în
cepe vineri în sala Flo- 
reasca, de la ora 17. în
trecerile vor continua 
sîmbătă de la ora 9 și de 
la ora 16, și duminică de 
la ora 9.

valoric pe 
înregistrat 

pregătirilor 
secții. Sint

GH. CIORANV

: disciplină că știu 
(fiți liniștiți — 

comisia de dis- 
ea timp de doi 

an, să mai as- 
despre conduită.

N. MUSCELEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Partida centrală a rundei a 5-a, Czerniak — 
Gheorghiu, n-a oferit spectacolul așteptat. Albul 
a jucat foarte prudent și nici Gheorghiu n-a 
dorit să-și asume vreun risc. Cei doi parteneri 
au ales o variantă liniștită din „siciliana" care 
duce repede la egalizarea poziției, astfel că la 
mutarea a 16-a remiza devenise inevitabilă

Același rezultat a fost consemnat în alte pa
tru partide t Hennings — Ghițescu, Mititelu — 
Pfleger, Soos — Ciocîltea și Haag — Vasiukov. 
Singurele lntîlniri decise: Ungureanu — Dri- 
mer și Ficbtl — Partos. Drimer a speculat o 
inexactitate a adversarului său, a cîștigat cali
tatea, apoi un pion și în cele din urmă partida.

Fichtl a avut ieri o zi rodnică. A acumulat 
nu mai puțin de tiei puncte I Două dimineața, 
în întreruptele cu Mititelu și Vasiukov, unul 
după-amiază, la Partos.

în clasament, după 5 runde, s-a produs o re
grupare masivă, patru jucători aflîndu-se în 
frunte, la egalitate de puncte: Gheorghiu, 
Czerniak, Fichtl și Drimer — B'/s p; Soos și 
Pfleger au cite 8 puncte.

Astăzi se joacă runda a 6-a.

Azi, meci de volei în cat. A la B. Mare
La Baia Marc are loc astăzi meciul masculin de volei 

dintre echipa locală de categorie A Minerul și Dinamo 
București. Partida este restantă din etapa a XVI l-a a 
campionatului republican.

ATITUDINI

Constructorul Hunedoara în... tuș!
Duminică 9 aprilie, sala Constructorul 

din Hunedoara a găzduit o etapă a cam
pionatului de lupte pe echipe la care au 
participat Progresul București, Petrolul 
Ploiești și Constructorul Hunedoara. După 
cum ne-a relatat arbitrul principal al reu
niunii, I. Bobei, și antrenorul echipei ploieș- 
tene, Gh. Tătaru, la întîlnirea de la Hune
doara s-au comis o serie de grave abateri 
de la sportivitate. Despre ce este vorba ?

Unul dintre luptătorii hunedoreni, I. 
Fluieraș — recidivist în materie de atitu
dine nesportivă — a provocat scandal în 
sală la o decizie a orbitrului principal care 
a vrut să-i dea al treilea avertisment și 
totodată să-l descalifice pentru pasivitate, 
pentru „fugă" pe saltea. Cînd a auzit de
cizia. luptătorul Fluieraș s-a repezit la masa 
juriului pe care a răsturnat-o! Apoi, după 
ce a scăpat din mîinile organizatorilor care 
l-au prins, cu intenția să-l potolească, a 
luat scaunul din coltul saltelei și învîrtin- 
du-l deasupra capului a vrut să-și facă astfel 
dreptate. Noroc însă că unul dintre spor
tivii ploieșteni a intervenit la timp și l-a

făcut inofensiv. Ce făcea în timpul acesta 
L. Kovacs, antrenorul echipei din Hune
doara? In loc să ia atitudine și să-l pună 
la punct pe acest huligan, antrenorul a in
citat publicul împotriva arbitrilor, o parte 
dintre spectatori intrînd în spațiul de con
curs, întreruptnd reuniunea pentru un sfert 
de oră. Doar secretarul asociației sportive 
Constructorul, M. Panfi, a încercat să facă 
ordine. Fiind însă de unul singur, a fost 
depășit de incident.

Precum se vede, avem de-a faco cu un 
individ certat cu bunacuviințâ, cu sportivi
tatea, care nu are ce căuta în mișcarea 
noastră sportivă. Federația de lupte trebuie 
să ia, de urgență, măsuri dintre cele mai 
severe împotriva lui Fluicraș cit și a an
trenorului Kovacs.

La izbucnirea incidentului amintit a con
tribuit și arbitrul judecător, I. Horvath 
(Lugoj), care a dat unele decizii greșite. 
Și împotriva lui va trebui ca F.R.L. să ia 
măsurile corespunzătoare.

T. R.



„Scrimă pugilistică“

UNDE FAC SPORT
nu prea s-a văzut la finalele juniorilor!
• La orizont, cîțiva care promit

COPIA DUMNEAVOASTRĂ?... m
...O după-amiază obișnuită pe str. Nicolae Iorga din raionul 30 

Decembrie. Pe trotuarul din dreptul blocului cu nr. 55, trei fetițe — 
Dana, Beatrice și Ira — se joacă cu mingea. La un moment dat, 
mingea este proiectată în mijlocul străzii. Spontan, una dintre ele — 
și aceasta este Dana — se grăbește s-o „recupereze". Cu gîndul (și 
cu ochii) la minge fetița nu vede că, în același timp, din spre 
stingă își face apariția, venind în mare viteză, o limuzină. O frî- 
nare scurtă, ascuțită, metalică și mașina oprește lingă Dana! Spe
riată, fetița uită de minge și, în cîțiva pași, este din nou pe trotuar...

Repovestesc întîmplarea, care ar fi putut avea urmări dintre 
cele mai grave, tovarășului Gh. Nlcolescu, unchiul Danei Negulescu.

— Ce să facem, tovarășe ? Copiii au nevoie de mișcare, de joacă. 
Unde să-și consume energia ? Dv vedeți bine : blocul nostru nu dis
pune de o curte interioară. Știu, copiilor noștri le-ar trebui un spațiu 
special, un parc de pildă, dar unde să-l găsim, cit mai aproape ?...

întîmplarea de mai sus mi-a sugerat acest reportaj-anchetâ. Am 
continuat, deci, călătoria pe str. N. Iorga. Peste tot, copiii transfor
maseră trotuarele și, deseori, și spațiul carosabil al străzii, în veri
tabile terenuri de volei, handbal sau fotbal. Mă opresc în dreptul 
locuinței tov. G. Șelevet, muncitor la stadionul „23 August".

— in grupul acestor copii se află și băiatul meu, Valentin. Este 
la o înrstă la care n-ar mai trebui să am emoții; elev in clasa a~ X-a 
a Liceului „Nicolae Bălcescu". li place mult fotbalul. Se pare că are 
și ceva talent. Dar, ca să se joace aici, in stradă, nu știu dacă este 
o rezolvare... Mai ales că pe strada noastră este o circulație foarte 
intensă.

Nici tatăl lui Ionuț Rădulescu, elev în clasa a VIII-a a Școlii 
generale nr. 64, tovarășul Traian Radulescu, salariat la cooperativa 
„Igiena", nu este mulțumit de felul cum copiii „rezolvă" problema 
atît de importantă pentru ei, a spațiului de mișcare, de joacă. Și la 
fel există o preocupare și pentru alți părinți — Ilie Dobre, de la 
Inspectoratul navigației civile, Iordan Zănescu, inginer I.R.C.R. sau 
Constantin Dumitrescu, maior în cadrul M.F.A.

— Ne-am adresat in cîteva rînduri responsabilului de stradă și 
chiar deputatului nostru, îmi spun cei consultați. Ni s-a dat să înțe
legem că se caută o rezolvare, că vom fi scutiți de emoții, de... sur
prizele ce le oferă strada. Am propus, de pildă, să fie afectat pentru 
joacă terenul din vecinătatea parcului situat la extremitatea străzii 
noastre, acolo unde a ființat, pînă acum 2—3 ani, un restaurant- 
terasă. Ar fi o soluție care ar rezolva integral problema...

Ne-am deplasat la fața locului. Un spațiu destul de întins, de 
aproximativ 800 m2, izolat, ferit de contactul cu strada.

— Astă-iarnă aici a fost amenajat un patinoar. Sigur, o impro
vizație. De ce, de pildă, acum n-ar fi folosit ca spațiu de joacă pentru 
copii ?

M-am făcut exponentul părinților copiilor din str. N. Iorga și cu 
această întrebare m-am adresat tovarășei Elena Socaciu din activul 
Sfatului popular al raionului 30 Decembrie, ti putem informa astfel 
pe cei interesați că, în acest an, Comitetul executiv al Sfatului popu
lar raional a aprobat amenajarea a 5 terenuri de joacă pentru copii 
■precum și reamenajarea altor 47. Pentru o asemenea lucrare a fost 
.alocată suma de 138 000 lei. Iar terenul vizat se află și el cuprins 
Un plan. Pentru amănunte tehnice, am fost îndrumat către secția 
■spații verzi a raionului.

— Copiii de pe strada Nicolae Iorga, ca și de pe cele învecinate, 
.1. C. Frimu, Amiral Vrseanu etc., se pot bucura, ne spune tovarășa 
.inginer Doina Ulea, responsabila secției. Chiar în acest trimestru vor 
•începe lucrările de amenajare a terenului cu pricina. Pentru cei mici 
•vom construi un așa-zis labirint cu jucării; celor mari le vom pune 
la dispoziție terenuri de volei, baschet, de handbal și fotbal redus. 
Deci...

Da, o rezolvare fericită a problemei! Cu un singur aspect n-am 
jfost de acord : de ce lucrările de amenajare urmează a fi încheiate 
ctocmai către sfirșitul lunii august ? N-ar fi mai util ca tinerii să be
neficieze de aceste spații de joacă încă din iunie, din primele zile 
tale vacanței „mari“ ? Sigur, pentru aceasta este necesar un mic efort 
'Dar un efort la care părinții (ca și copiii, desigur) ar subscrie din 
Cioată inima !

TIBERIU STAMA

într-un număr viitor -— „Magistrala Nord-Sud" și o concluzie 
jgenerală la ancheta noastră : „Unde fac sport copiii dumneavoastră ?“

Bucuria succesului pentru unii, 
amărăciunea înfrîngerii la alții, 
au constituit cîteva momente 
marcante ale finalelor campiona
telor republicane de juniori, dis
putate sîmbătă seara în sala spor
tului din Galați. Aceste partide 
decisive, purtate într-o notă de 
exemplară dîrzenie, ne-au dove
dit din nou că boxul nostru dis
pune de numeroase rezerve care 
vor putea înlocui „mîine" pe 
actualii titulari.

Iubitorii boxului din localita
te au părăsit sala mulțumiți.

LECȚIE PRACTICA
Așa se trece un gard, demonstrează 
o atletă unui grup de tinere eleve 

de la Școala sportivă nr. 3 din 
Capitală

Foto : T. Roibu

Aveau și de ce: favoriții lor, 
tinerii pugiliști din regiunea Ga
lați, cuceriseră 8 titluri de cam
pioni ai țării, realizînd — din 
acest punct de vedere — cea mai 
valoroasă performanță a lor din 
istoria campionatelor noastre de 
juniori. La acest remarcabil suc
ces și-au adus o prețioasă con
tribuție și antrenorii C. Dobrescu, 
Gh. Bobinaru, I. Zlătaru (Brăila) 
și Petre Mihai (Galați).

Succesul pugiliștilor gălățeni 
se datorește în mare măsură pre
gătirii fizice deosebite, combativi
tății de care au dat dovadă. Din 
punct de vedere al cunoștințelor 
tehnice ei s-au prezentat la un 
nivel mai slab. (Excepție au făcut 
doar tinerii Cocîrlea, Dobrescu 
și Moroianu, al căror stil de 
luptă este, într-adevăr, specta
culos). Dar în această privință 
nu ne vom referi numai la pu- 
giliștii gălățeni.

La recentele finale s-a obser
vat că o bună parte dintre par
ticipants pun preț aproape ex
clusiv pe forță, pe „bătaie", din 
care cauză neglijează nepermis 
de mult apărarea. Se pune în
trebarea : dacă acești tineri (în 
vîrstă de 15—18 ani) recepțio
nează atîtea lovituri, cum vor 
putea ajunge boxeri de valoare, 
capabili să reprezinte cu cinste 
sportul nostru cu mănuși în con
fruntări internaționale ?

Am putea număra „pe degete* 
juniorii care au făcut, ceea ce se 
cheamă „scrimă pugilistică*. In 
afară de Cocîrlea, Dobrescu și 
Moroianu, amintiți mai sus, ar 
mai fi de adăugat doar cîțiva. 
Din cei 95 de participanți la fi
nale am mai reținut ».pe G. De- 
cebal, O. Rușiț (Farul Constanța), 
V. Kiș (Voința Cluj), V. Ivan 
(S.P.C.), frații Mihalcea (Dinamo

Buc.), M. Toni (Chimia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej), I. Forian 
(Crișul Oradea) și... cam atît. Să 
recunoaștem însă că sînt foarte 
puțini.

★
• La finalele juniorilor a sur

prins neplăcut absența aproape 
totală a reprezentanților regiunii 
Oltenia care, în anii trecuți, ne 
obișnuiseră cu o participare ma
sivă. Da data aceasta, boxul din 
Oltenia a avut doar un singur 
„emisar*/ în persoana tînărului 
C. Țoca (antrenor C. Drăghici) 
din Tr. Severin. Nici regiunea 
Ploiești n-a avut prea mulți re
prezentanți, ceea ce dovedește că 
antrenorii din Ploiești, Cîmpina, 
Plopeni nu se preocupă de pre
gătirea speranțelor. în schimb, 
antrenorul D. Marin, din Buzău, 
a venit la Galați cu trei boxeri 
— Aldea, Maieș și Petrescu — 
ultimul evoluînd chiar în finale l

★
• Vom avea peste cîțiva ani 

„grei" de valoare ? Se par^ că 
da. întrecerile finale ne-au pri
lejuit o constatare îmbucurătoa
re. Tinerii D. Bucur (Metalul 
Bocșa), I. Albu (I.S. Cîmpia Tur- 
zii), V. Lehăduș (Constructorul 
Galați) și D. Zelinca (C.S.M. Cluj) 
au arătat calități nebănuite pen
tru vîrsta lor. Forța și acurate
ța loviturilor, execuția rapidă a 
directelor (pentru că, deocamdată 
ei nu cunosc și alte procedee 
tehnice), mobilitatea deosebită, 
în ciuda celor aproape 90 de kilo
grame cit cîntărește fiecare, 
ne-au surprins plăcut. Sînt tineri 
cu reale perspective, cărora fe
derația trebuie să le acorde toată 
atenția.

R. CALARAȘANU

DOSAR: Mai „tare" ca în filme!

„Cupa Primăverii" la pentatlon modern
Astăzi se va da startul în prima 

/Competiție de pentatlon modern din 
£acest sezon. Este vorba de con- 
«cursul cu caracter republican dotat 
«cu J.CUPA PRIMĂVERII". La între- 
*ceri și-au anunțat participarea echi- 
/pele Steaua I și II, Gloria, Academia 
^Militară din București, Politehnica 
timișoara și A.S.A. Cluj.

^Competiția se va desfășura după

următorul program : miercuri ora 9 : 
proba de călărie, la baza hipică din 
cal. Plevnei ; joi — ora 8,30 : proba 
de spadă, în sala de la stadionul 
Republicii ; vineri — ora 14 : proba 
de pistol, la poligonul Tunari ; sîm- 
bătă — ora 16 : proba de înot, la 
bazinul Floreasca ; duminică — ora 
9: proba de cros, pe traseul de la 
G.AS. Roșia.

(Urmare din pag, 1)

V-o faceți singuri. Va fi nevoie, 
poate, s-o luați chiar de la în
ceput, de la cursul elementar, unde 
se învață că și fotbalul ’are 
disciplina lui). „Frecușul44 a în
ceput din min. 3, cînd un fault a 
dezlănțuit reacția în lanț ; toți ju
cătorii mizileni au devenit... radio
activi: faultau tot ce întîlneau în 
cale, loveau adversarul fără minge, 
bruscau arbitrul de centru, în timp 
ce de tușieri se ocupau înveterații 
suporteri: în min. 40 unul din ei 
este... aranjat cu un bolovan trimis 
în piept. Paraschiv, uitînd că este 
în teren și crezîndu-se în Pampas, 
a sărit asupra primului buzoian, l-a 
pus la păniînt, i-a făcut zob arcada, 
i-a mai dat una ca să fie. sigur de 
„reușită44 și a pornit după altul. 
In prim plan a venit însă Ion Oprea, 
care și-a ales ca victimă extrema 
dreaptă de la Metalul. Nu s-a dat 
bătut pînă nu l-a lovit cu picioarele 
și apoi, ca un veritabil Robin Hood, 
a împărțit pumni în dreapta și în 
stînga și a fugărit pe doi pînă 
dincolo de linia de aut. Eliminat 
din joc (împreună cu Caloianu de 
la Buzău), el a predat ștafeta lui 
Gheorghe Ion II. Acesta s-a remar
cat în min. 88 cînd a sărit la Naf-

tan (Metalul) și l-a lăsat... la pă- 
mînt. Eliminat, a avut o ultimă scli
pire : a apucat o cărămidă și a 
înaintat spre arbitru, urlînd spre cei 
care îl țineau: „lăsați-mă să-l omor“. 
{în ședință, cerea președintelui „li
bertatea44 de a-și motiva „Comporta
rea mea criminală". Și eu, care toc
mai voiam să scriu ceva despre spi
ritul olimpic al întrecerii sportive, 
despre atmosfera tovărășească ce 
trebuie să domine pe terenul de joc ! 
Aș fi fost în... contratimp (Ai doi 
ani pentru revizuirea... vocabularu
lui. Ion Gheorghe).

Meciul a avut sfîrșit „eroic44. Au
rel Dinută a smuls steagul de colț 
și l-a fugărit pe arbitru, care sem
nalizase corect o poziție de ofsaid. 
(Pentru temperarea elanului i s-a dat 
cinci etape). N-au trecut nesanc
ționați nici cei care au sprijinit 
..atacul44 : Ion Ghițan, Constantin
Șerban și Gheorghe Ion I.

Toate felicitările pentru „perfor
manța44 realizată și toată considera
ția noastră pentru spiritul pedago
gic al antrenorului vostru ! (Spuneți 
că în ultimul timp antrenorul v-a 
părăsit. Înseamnă că vă aveați tare

dragi. în orice caz comportarea 
voastră miroase a copii fără tată).

V-a ți asigurat lipsa a șapte ti
tulari. Credem că ar fi fost mai 
indicat să fie suspendată toată echi
pa. Să fie șters definitiv din orice 
statistică Rapid Mizil. N-aii ce 
căuta în teren indivizii care n-au 
nimic de-a face cu sportul. Cunosc 
ei oare că sensul întrecerii sportive 
este recunoașterea celui mai bun și 
nu victoria cotonogarilor, că sportul 
presupune stimă și respect, nu în
jurături și pumni, că înseamnă or
dine și disciplină, nu debandadă și 
huliganism ?

Sau la Mizil „întrecerea sportivă44 
a căpătat altă interpretare 1? Nici 
nu ne surprinde din moment ce, 
după faptele întîmplate, CONSILIUL 
REGIONAL UCFS PLOIEȘTI a în
tocmit un raport călduț prin care 
ne face cunoscut că meciul s-a des
fășurat în condiții normale, numai 
cu... trei excluderi (mici) și, cu 
cîteva incidente (neînsemnate). Ba 
propune și soluții „eficiente44 pentru 
îmbunătățirea situației : ședințe e- 
ducative (trezește mortul cu tămîie, 
cum spunea Moliere). Să știți că 
vrea să le facă o dojană părintească!

1 JUNIORI CU... BARBA

I La meciul de fotbal Glo- 
Ț ria Bîrlad — FI. roșie Te-
■ cuci, din campionatul re-

■‘I publican de juniori, s-a
petrecut un fapt puțin

;| obișnuit. Antrenorul echipei 
'■ „Gloria", CONSTANTIN 
• ALBESCU, a... operat o în- 
ț| locuire : în locul juniorilor 

veritabili I. Metenău (car
ii net de legitimare nr. 1024)

, și C. Conea (legit. 1029}
■ au fost introduși în mod 
i| fraudulos seniorii Iulian ți

Ciobotaru, care au și jucat 
J cu... acte în regulă. Cei
■ trei arbitri ai meciului (Ilie 

Gheorghe, Teodor Vișan și 
Victor Luca), sesizați de

- contestația tecucenilor, au 
,g vrut să purceadă la iden- 
I tificarea jucătorilor în cau- 
t ză. Dar nu au avut posi- 
I bilitatea să efectueze a

ceastă operațiune (absolut 
necesară). Atmosfera era 
încărcată ! I Și astfel, Glo
ria Bîrlad a cîștigat cu 
2-0 !

Bănuim că pentru a nu-și 
trăda vîrsta. Iulian și Cio
botaru au fost bine băr
bieriți înainte de meci. Spe
răm, însă, că săpunit va 
fi antrenorul Albescu.

ELOGIU BIROCRAȚIEI

Terenurile de tenis din 
Brașov au aparținut ani și 
ani clubului Steagul roșu. 
Și era normal să fie așa. 
Aici există cea mai puter
nică secție din oraș, aici 
existau oameni care se 
ocupau de buna lor între
ținere și folosire.

Pînă cînd într-o bună zi, 
anul acesta, terenurile au 
fost luate clubului Steagul 

roșu și trecute în custodia 
consiliului orășenesc UCFS.

Era nevoie de așa ceva ? 
Nu, nu era nevoie I

Sînt ele mai bine îngriy 
jite ? Nu, sînt îngrijite mai 
prost.

Existau, poate, oameni 
mai mulți care să se ocupe 

de buna întreținere a zgu- Uzinei de fibre sintetice 
rei ? Ași I Nu există nici din Săvinești, și-a greșit 
unul.

Atunci, ce a ____ __ __ ____ ,_______
Steagul roșu din această de științe jiaturale, sau — 
ciudată- rocadă ?

N-a cîștigat nimic.

care schimb de mingi, cîu-

vocația. De fapt. e| ar fț. 
cîștigat trebuit să se facă profesor

poate~"-'Fespdnsabilul unei
, __ ___ A grădini zoologice, pentru

pierdut ! Acum, pentru fie- că nimeni nu cunoaște mai 
care schimb de mingi, clu- abitir ca el fauna țării

bul plătește chirie. Crono- 
metrul înregistrează orele 
de folosire, iar casierul™ 
taie chitanțele. Bravo I

ZOOLOGICA

Tovarășul ISACHI, antre
norul echipei de fotbal a 

noastre și din alte părți. 
Jucătorii pe care îi pregă
tește (sau, mai exact, pe 
oare ar trebui să-i pregă
tească) sînt gratulați cu 
epitetele... zoologice cele 
mai diverse. Antrenorul 
Isachi are, mai cu seamă, 
predilecție pentru mamife
rele domestice. Dar, dacă 
animalele al căror nume 
figurează curent în voca
bularul său sînt inofensive, 
metoda „pedagogică" a 
antrenorului de la Săvi
nești este foarte nocivă.

FORFAIT™

La 8 și 9 aprilie, orașul 
Pitești trebuia să găz
duiască etapa de zonă a 
campionatului de volei al 
școlilor profesionale și 
tehnice.

Organizatorii au luat

’«Șx

toate măsurile necesare : I
s-au îngrijit de cazare și -
de o sală corespunzătoare, 
au popularizat competiția, 
au difuzat biletele (ama- •
tori s-au găsit destui). N-au 
prevăzut oamenii un singur 
lucru : că reprezentantele I
regiunilor București, Olte- ■
nia, Dobrogea și oraș Bucu- _
rești nu se vor prezenta ia 
întrecere.

După două zile de... oș- |
teptare, echipele de băieți 
și fete ale orașului Pitești |
au fost declarate cîștigă- ■
toare. ■

Festivitatea de premiere ■
avut loc l

Rubrică redactată de
VALERIU CHIOSE |
și DAN GÂRLEȘTEANU I 

după scrisorile cores
pondenților noștri I

n-a



Gotbal llie Oană, despre meciul cu Cipru
Nici o modificare în fruntea
clasamentelor categoriei C

• SCORUL ETAPEI : 7-0, LA MEDGIDIA • UN MECI AL DURITĂȚILOR : FLACĂRA 
ROSIE-ELECTRICA CONSTANTA • DOAR 2 VICTORII TN DEPLASARE! • MAJO

RITATEA ARBITRAJELOR - DE BUNĂ CALITATE

• De ce Hălittăgeanu și mi C. Dan ? • Cum joacă ciprioții ?
• Cuvinte despre Dumitriu, Peronescu și Martinovici
• Echipa noastră va fi alcătuită la sfirșitul săptăminii

SERIA EST

X.

PETROLUL MOINEȘTI — 
METALUL BUZĂU (5—0). Au 
marcat Mangalagiu (min. 12 și 70), 
Chirilă (min. 46), Dumitrică (min. 
50) și Drosu (min. 84). Foarte bun 
arbitrajul lui P. Popovici — Bo
toșani. (Al. Stoianovici — coresp.)

METALUL RĂDĂUȚI —FLA
MURA ROSIE TECUCI (4-2). 
Au înscris : Ghesău (min. 45), Saf- 
ta (min. 50 și 75), Lavric (min. 62), 
respectiv Udrich (min. 55) și Bu
jor (min. 83). (loan Popescu — 
coresp.)

FORESTA FĂLTICENI - RA
PID MIZIL (2—0). Au marcat : 
Nae (min. II) și Halasz (min. 82). 
A arbitrat bine Ion Frasin. (Ne
gru Lazăr — coresp.)

MINOBRAD VATRA DORNEI 
— GLORIA C.F.R. GALAȚI 
(1—0). A înscris Pali (min. 21). 
(P. Spac — coresp.)

ANCORA GALAȚI — TEXTI
LA BUHUȘI (4—0). Au marcat 
Vasilache (min. 62) și Dărăban 
(min. 81, 86 din penalti și 87). 
(State Constantinescu — coresp. 
principal)

VICTORIA ROMAN — LOCO
MOTIVA IAȘI (4-0). Au înscris : 
Cseker (min. 10), Crețu (min. 28), 
Molnar (min. 67 și 75). în minutul 
87 an fost eliminați Constantinescu 
(Locomotiva) și Osian (Victoria) 
pentru lovire reciprocă. Arbitrul 
Gh. Motorga a condus bine. (Gh. 
Groapă — coresp.)

UNIREA FOCȘANI — GLO
RIA BÎRLAD (0—1). Spectatorii 
au dezaprobat jocul sub orice cri
tică al formației locale. Unicul gol 
a fost înscris de Scînteie (min. 90). 
(Al. Sîrbu — coresp.)

CLASAMENT
1. Victoria Roman 17 11 2 4 37—16 24
2. Gloria Bîrlad 17 10 2 5 23—15 22
3. Foresta Fălt. 17 8 3 6 29—22 19
4. Metalul Buzău 17 9 1 7 27—30 19
5. Unirea Focșani 17 7 4 6 21—13 18
6. Ancora Galați 17 8 2 7 23—16 18
7. Minobrad V. D. 17 8 2 7 14—15 18
8. Gloria CFR Gl. 17 6 4 7 18—22 16
9. Metalul Rădăuți 17 7 2 8 22—30 16

10. Textila Buhuși 17 8 0 9 19—28 16
11. Petr. Moinești 17 7 1 9 30—26 15
12. Locomot. Iași 17 3 7 7 13—25 13
13. Rapid Mizil 17 5 2 10 16—21 12
14. FI. r. Tecuci 17 5 2 10 20—33 12

ETAPA VIITOARE : Textila Bu-
huși — Victoria Roman, Petrolul Moi- 
nești — Foresta Fălticeni, Gloria 
C.F.R. Galați — Ancora Galați, Loco
motiva lași — Gloria Bârlad, Metalul 
Buzău — Unirea Focșani, Metalul Ră
dăuți — Minobrad V. Dornei, Rapid 
Mizil — FI. roșie Tecuci.

SERIA SUD
I.M.U. MEDGIDIA — STUFUL 

TULCEA (7—0). Au marcat Baș- 
chir (min. 35 și 81), Marin (min. 
43 și 88), Călin (min. 54 și 86) și 
Gheorgache (min. 76). A arbitrat 
bine C. Drăgotescu — București. 
(Radu Avram — coresp.)

S.N. OLTENIȚA — MUSCE
LUL CÎMPULUNG (1-0). A în
scris Hagivreta (min. 38). (M. Voi- 
cu — coresp.)

PORTUL CONSTANTA — 
DUNĂREA GIURGIU (3—0). Au 
marcat: Moroianu (min. 13 și 46) 
și Butuc (min. 59). Foarte bun ar
bitrajul prestat de V. Dumitrescu
— București. (M. Șeuleanu — 
coresp.)

PROGRESUL CORABIA — 
OLTUL SF. GHEORGHE (1-0). 
Unicul gol a fost înscris de Con
stantin (min. 42). A condus bine 
M. Câtănoiu — București. (Con
stantin Filip — coresp.)

C.F.R. ROȘIORI — RAPID C.F. 
BUCUREȘTI (2—1). Au marcat : 
Liciu (min. 46) și Capatos (min. 
77) pentru C.F.R. Roșiori, respec
tiv, Mebedințeanu (min. 70). A ar
bitrat bine I, Constantinescu — 
Mangalia. (Tr. Negulescu — co
resp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
ELECTRICA FIENI (2—0). Au 
înscris : Simionescu (min. 30) și 
Avramescu (min. 65). A condus 
foarte bine P. Ciucă — București. 
(Mișu Avanu — coresp. principal).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI
— ELECTRICA CONSTANȚA 
(2—1). Accentuîndu-și dominarea 
spre sfîrșitul primei reprize, gaz
dele reușesc să deschidă scorul în 
min. 40, prin Moldoveanu, care 
trage prin surprindere. Trei minute 
mai tîrziu, Lalu modifică tabela de 

marcaj : 2—0 pentru Flacăra. în
ceputul reprizei secunde găsește 
echipa oaspete în atac și în min. 50 
fundașul Alexe reduce din handi
cap. De acum ambele echipe joacă 
din ce în ce mai nervos și recurg 
la durități sub privirile îngădui
toare ale arbitrului I. Chilibar 
din Pitești, care nu sancționează 
pe cei vinovați. în min. 85, în 
fine, el îl elimină pe Alexe, care-și 
lovise intenționat adversarul. în 
acest moment meciul se întrerupe, 
jucătorii celor două echipe adre- 
sîndu-și injurii și lovindu-se. în 
ajutorul gazdelor... sar o parte din 
spectatori, care invadează terenul, 
lovind și ei pe constănțeni. Partida 
este reluată dar pînă la sfîrșit se 
desfășoară în aceeași notă de duri
tate. (V. lordache — coresp.)

viște — FI. roșie Buc.. Progresul Co
rabia — Dunărea Giurgiu, S.N. Olte
nița — C.F.R. Roșiori, Stuful Tulcea 
— Portul Constanța, Electrica Cons
tanța — Electrica Fieni, Muscelul C- 
lung — Oltul Sf. Gheorghe, Rapid 
C.F. Buc. — I.M.U. Medgidia.

CLASAMENT

1. Portul C-ța 17 11 3 3 24—11 25
2. I.M.U. Medgidia 17 10 4 3 30—10 24
3. Electrica C-ța 17 9 4 4 22—18 22
4. Dunărea Giurgiu 17 10 1 6 26—17 21
5. Met. Tirgoviște 17 8 3 6 21—11 19
6. Oltul Sf. Gh. 17 8 1 8 31—30 17
7. S.N. Oltenița 17 7 2 8 17—19 16
8. Stuful Tulcea 17 6 4 7 19—27 16
9. Electrica Fieni 17 6 2 9 21—22 14

10. Flacăra r. Buc. 17 6 2 9 30—34 14
11. Muscelul C-lung 17 5 4 8 13—20 14
12. Progr. Corabia 17 6 1 10 16—26 13
13. C.F.R. Roșiori 17 5 2 10 12—30 12
14. Rapid C.F. Buc. 17 3 5 9 17—24 11

ETAPA VIITOARE : Metalul Tîrgo-

SERIA VEST

A.S.A. SIBIU — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ (1—1). Au marcat: Ber- 
nozer (min. 19) pentru A S.A., Ar- 
deleanu (min. 67) pentru Chimia, 
în min 70 jucătorul Ardeleanu a 
fost eliminat pentru intenția de a 
lovi un adversar. (Iancu Boțocan
— coresp.)

VICTORIA TG. JIU — MU
REȘUL DEVA (1—1). Au înscris : 
Csergo (min. 16) pentru Mureșul, 
Bambuleac (min. 87) pentru Victo
ria. A condus competent Eugen 
Bucșe — Sibiu. (M. Băloi — co
resp.)

METALUL TR. SEVERIN — 
C.F.R. CARANSEBEȘ (1—1). Me
ciul s-a disputat la Oțelul roșu 
deoarece terenul din Tr. Severin a 
fost suspendat. Au marcat : Fele- 
can (min. 76) pentru C.F.R., Jim- 
boreanu (min. 86) pentru Metalul 
(M. Mutașcu — coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— AUTORAPID CRAIOVA 
(4—1). Au înscris : Stanciu (min. 
8), Matei (min. 33), Țîră (min. 42), 
Resciuc (min. 50) respectiv Dașcu 
(min. 19). Bun arbitrajul lui Ale
xandru Ălexa — Rm. Vîlcea. (Ma- 
rica Corvin — coresp.)

PROGRESUL STREHAIA — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—0). 
Au marcat : Fețeanu (min. 9), Băr- 
bulescu (min. 32) și Eorgogh (min. 
69). (C. Dobreanu — coresp.)

VICTORIA CĂLAN — MINE
RUL ANINA (2—1). Au înscris : 
Savancea II (min. 34), Gheorghiu 
(min. 44), respectiv Leac (min. 89). 
(A. Tuza — coresp.)

AURUL ZLATNA — META
LUL HUNEDOARA (2-2). Am
bele echipe au practicat un joc 
dinamic, frumos. Oaspeții au avut 
o bună pregătire fizică. Golurile au 
fost marcate de Dobîndă (min. 24 
și 33) pentru Metalul, Boldan 
(min. 44) și Bălăneanu (min. 88) 
pentru Aurul. A arbitrat bine Tr. 
Cruceanu — Arad. (N. Băiețan — 
coresp.)

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Autorapid Cra- 
..iova — Metalul Tr. Severin, Victoria 
Călan — A.S.A. Sibiu, Minerul Ani
na — Progresul Strehaia, C.F.R. Ca
ransebeș — Metalul Hunedoara, Au
rul Zlatna — Victoria Tg. Jiu, Trac
torul Brașov — Electroputere Cra
iova, Chimia Făgăraș — Mureșul De
va.

1. Met. Hunedoara 17 12 3 2 45-14 27
2. Chimia Făgăraș 17 10 2 5 39-26 22
3. Mureșul Deva 17 9 4 4 33-23 22
4. Electroputere Cv. 17 9 3 5 33-23 21
5. Min. Anina 17 10 1 6 31-22 21
6. Met. Tr. Severin 17 7 4 6 23-38 18
7. Tract. Brașov 17 7 2 8 34-27 168. Vict. Tg. Jiu 17 6 4 7 23-27 16
9. Vict. Călan 17 7 2 8 16-21 16

10. A.S.A. Sibiu 17 5 4 8 24-27 14
11. Aurul Zlatna 17 6 1 10 26-33 13
12. C.F.R. Caransebeș 17 4 5 8 10-35 13
13. Prog. Strehaia 17 3 4 10 23-31 10
14. Autorapid Cv. 17 4 1 12 21-34 9

SERIA NORD

MINERUL BIHOR - CHIMICA 
TÎRNĂVENI (4—2). Au înscris : 
Tudorache (min. 3, 16, 20), Coteț 
(min. 57) pentru Minerul, respec
tiv, Ionas (min. 47) și Rusu (min. 
87). în min. 55, Tudorache (Mi
nerul) a fost eliminat de pe teren, 
în urma lovirii adversarului. A ar
bitrat bine St. Patkas — Oradea. 
(M. Domițian și Gh. Teaha — 
coresp.)

METALUL AIUD - RECOL
TA CĂREI (1—3). Au marcat : 
Auler (min. 37 și 53) și Soher 
(min. 80) pentru Recolta, respec
tiv, Tiutiu (min. 54). Gazdele au 
ratat un penalti în min. 7. Foarte 
bun arbitrajul prestat de L. Kiss 
— Tg. Mureș. (A. Crișan — co
resp.)

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
SODA OCNA MUREȘ (0—0). Me
ciul a fost condus foarte bine de 
loan Oprită — Arad. (Gh. Co- 
trău — coresp.)

VOINȚA REGHIN - SATMĂ- 
REANA (1—0). A marcat Moldo
van II (min. 55). A arbitrat sa
tisfăcător T. Cîmpeanu — Beclean. 
(Fl. Pantea — coresp.)

METALUL COPȘA MICA— 
OLIMPIA ORADEA (1—0). A în
scris Niță (min. 9). în min. 7, 
Lovas (Metalul) a ratat un penalti. 
A condus bine V. Mesaroș — Cluj. 
(M. Faliciu — coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE — FA
IANȚA SIGHIȘOARA (3—l).Au 
înscris Incze (min. 19, 85), Nay- 
mayer (min. 37) pentru Minerul, 
respectiv, Grozea (min. 59). Corect 
și autoritar arbitrajul prestat de 
Tiberiu Moga — Oradea. (AL Do- 
muță — coresp.)

ARIEȘUL TURDA — MEDI
CINA CLUJ (1—0). A marcat Bin
der (min. 69). în min. 30, Cadar 
(Arieșul) a ratat un penalti.

CLASAMENT
1. Olimpia Oradea 17 11 3 3 30-10 25
2. Medicina Cluj 17 10 4 3 28-13 24
3. Chimica Tîrnăveni 17 9 1 7 29-24 19
4. Recolta Cărei 17 7 4 6 28-18 18
5. Minerul Bihor 17 7 3 7 25-19 17
6. Min. B. Sprie 17 7 3 7 26-22 17
7. Sătmăreana 17 7 2 8 17-19 16
8. Metalul Aiud 17 6 4 7 20-24 16
9. Arieșul Turda 17 7 1 9 22-23 15

10. Met. Copșa Mică 17 7 1 9 19-24 15
11. Faianța Sig. 17 7 1 9 23-30 15
12. Steaua r. Salonta 17 4 6 7 16-30 14
13. Voința Reghin 17 6 2 9 14-31 14
14. Soda Ocna Mureș 17 4 5 8 19-29 13

ETAPA VIITOARE : Steaua roșie 
Salonta — Sătmăreana, Metalul Cop- 
șa Mică — Voința Reghin, Olimpia 
Oradea — Medicina Cluj. Faianța Si
ghișoara — Arieșul Turda, Recolta 
Cărei — Soda Ocna Mureș, Minerul 
Baia Sprie — Chimica Tîrnăveni, Me
talul Aiud — Minerul Bihor.

T urneul echipei 
ungare Szeged

Azi își începe turneul în țara 
noastră formația Szeged, din pri
ma categorie a campionatului Un
gariei, care va întîlni Ia Timi
șoara echipa locală Politehnica, 
în continuare, Szeged va juca 
la 23 aprilie, la Craiova, cu Uni
versitatea și la 26 aprilie, la Pe- 
troșeni, cu Jiul.

Premiile concursului
EXTRAGEREA I:

Categoria a II-a: 1 variantă a 
35.118 lei și 7 a 10.118 lei; Ca
tegoria a III-a: 49 a 1'779 lei ; 
Categoria a IV-a : 294,5 a 380 
lei; Categoria a V-a: 1.357 a 82 
lei ; Categoria a Vl-a: 6.206,5 a 
25 lei.

Report categoria 1: 99.089 lei.

EXTRAGEREA A II-A:

Categoria 1: 1 variantă a 79 482 
lei; Categoria a II-a: 31,5 a 1.672 
lei ; Categoria a IU-a: 944 â 74 
lei; Categoria a IV-a: 8.546,5 a 
20 lei.

Cîștigătorul premiului dp ca
tegoria I de la extragerea a II-a 
este un participant din București.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la București

— CUM PRIVIJI MECIUL CU 
CIPRU ?

— De la bun început vreau să spun 
că orice partidă trebuie privită cu 
toată seriozitatea. Mai ales una o- 
ficială, așa cun: este cea de dumi
nică, cu Cipru. De aceea și pregăti
rile pe care Ie fiacem sînt tot atît de 
atente ca și înaintea unui meci cu 
Italia, să zicem. De altfel, consi
der că rezultatul obținut de formația 
Ciprului in fața reprezentativei pe
ninsulare, 0—?, n.u este întâmplător 
ei este urmarea unor antrenamente 
serioase. Deci ne putem aștepta la o 
ripostă foarte serioasă. Naționala Ci
prului are un stil de joc asemănător 
cu cel al echipelor din Grecia, dar 
aduce nou fată de acestea jocul eu 
libero. Probabil că acestui fapt i se 
datorește rezultatul strîns din par
tida cu Italia, și anul trecut, la 
Nicosia. în meciul cu naționala noa
stră. Cipru a jucat cu libero. 'JTnînd 
seama de aceste considerente și de 
faptul că o serie de fotbaliști buni, 
printre care și Pîrcălab, sînt acci
dentați, am convocat un lot de 17 ju
cători’ care îmbină experiența jocu
rilor internaționale cu dorința de 
afirmare a elementelor tinere.

— VA RUGAM, IN CONTINUA
RE, O SCURTA PREZENTARE A 
ECHIPEI CIPRULUI.

— Cum v-am spus, joacă cu libe
ro, jucătorul care are această sarci
nă fiind Kostas. Este, alături de 
Kostakis, care joacă la înaintare, 
unul dintre fotbaliștii de bază ai e- 
chipei. De altfel, amîndoi au jucat 
în Grecia, unul la A.E.K., celălalt 
la Panathinaikos. Am în față forma
ția care a jucat cu Italia, adică : 
Varnavas — Panikos, Kostas, Katos 
— Ploudis, Tofis — Kateris, Droski®,- 
Kostakis, Kristalis, Stilianou. Dintre 
aceștia, șapte au jucat în meciul de 
anul trecut, cu noi. Au apărut însă 
și nume necunoscute: Varnavas, 
Panikos, Kateris, Droskis.

— PE CE VEȚI PUNE ACCENT 
IN PREGĂTIREA DIN ACEASTA 
SAPTAMINA ?

— în primul rînd pe refacerea 
psiho-fizică jucătorilor, avînd în 
vedere situația reală <a eforturilor 
susținute într-o suită de șapte etape 
de campionat, două de cupă și două 
partide internaționale interțări ; pe 
pregătirea teoretică și practică pen
tru impunerea stilului propriu de 
joc, siguranță în apărare și efica
citate sporită în atac ; în sfîrșit, pe 
integrarea jucătorilor nou selecțio
nați în ambianța lotului.

— AVEȚI CONTURATA, OA
RECUM, FORMAȚIA PE CARE O 
VEȚI ALINIA ?

— Nu ! Abia spre sfîrșitul săptă
mânii. Modificări substanțiale vor fi 
în linia de atac care nu va conta

Ședință de... tactică la echipa de capii a asociației Dunărea Giurgiu

Pronoexpres nr. 15 din
în sala din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 17,45.

REZULTATELE TRAGERII 
AUTOTURISMELOR LOTO DIN 
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FAZA I (bilete de 40 lei)

Extragerea I 7 74 1 13
Extragerea a II-a 85 76 15 69
Extragerea a III-a 62 39 35 33
Extragerea a IV-a 47 65 79 86
Extragerea a V-a 15 28 87 84
Extragerea a Vl-a 37 36 69 61
Extragerea a VII-a 58 51 13 22
Extragerea a VlII-a 66 52 89 76
Extragerea a IX-a 51 58 52 89
Extragerea a X-a 18 57 9 84

FAZA a II- a (bilete de 40 și 20 Iei)

Extragerea a Xl-a 32 17 76 55
Extragerea a XlI-a 12 65 47 30

pe Pîrcălab și Dridea I și nici pe 
Bvadea. De asemenea, trebuie să ne 
dăm seama de posibilitățile actuale 
ale lui Frățilă.

— CONSIDERAȚI CA JUCĂTO
RII CHEMAȚI IN LOT SINT CEI 
MAI IN FORMA LA ORA AC
TUALA ?

— Desigur ! Vă referiți.- probabil, 
în special la Hălmăgeanu. El a fost 
chemat în lot după trei partide în 
care a primit nota 8 din partea ob
servatorilor fedenali,; cele cu Jiul, 
Dinamo Pitești și Progresai. A fost 
selecționat pentru că Dan nu este 
în formă. Barbu e accidentat...

— TOTUȘI, BARBU A PLECAT 
CU LOTUL OLIMPIC IN R.F.G. 
ȘI FRANȚA...

— Da ? Nici n-am știut ! Dar să 
continuiHălmăgeanu este o* re
zervă care poate juca fundaș cen
tral și pe stânga și pe dreapta.

— NU ESTE, TOTUȘI, MAI IN 
FORMA DAN, DEC1T HALMA- 
GEANU ?

— Aparent. Dan are unele Ieșiri 
necontrolate. Rămîne însă în conti
nuare în vederile noastre și în lotul 
de 22 de jucători anunțat la U.E.F.A. 
Și eu, ca și colegul meu Ștefan Co
vaci, ca și antrenorii de la Rapid, 
îl vom ajuta ca să-și elimine aceste 
lipsuri pentru că Dan este un jucă
tor valoros care șî-a făcut ani de 
zile datoria în echipa națională.

— VA RUGAM O SCURTA CA
RACTERIZARE A jucătorilor 
NOI DIN ECHIPA.

— Dumitriu H, Martinovici și Pe
ronescu s-au impus în primul rînd 
în jocurile de campionat. Aceasta 
dovedește că orice fotbalist care se 
pregătește bine și este în formă poa
te fi selecționat în echipa națională, 
ale cărei porți sînt deschise tuturor 
jucătorilor foarte buni. Martinovici 
și Peronescu sînt două extreme care 
practică un joc modern și eficace. 
De altfel, Peronescu a înscris 
goluri. Amîndoi acționează pe o zonă 
mare, sînt combativi șl au arătat o 
tehnică bună. Dumitriu revine în 
lot după meciul de aeum doi ani, 
de la Ankara, cu reprezentativa Tur
ciei. Față de Jocurile de astă-toara
nă a făcut progrese serioase : se în
cadrează mal bine în jocul cdectiv 
al echipei șl, în plus, ceea ce este 
foarte important, și-a îmbunătățit și 
el tirul, mareînd pînă acum 9 go
luri

— SE MAI POT FACE MODIFI
CĂRI IN LOT ?

— Nu cred că va fi nevoie. în ori
ce caz posibilitățile sînt limitate la 
cei 22 comunicați la U.E.F.A.

— m. t. —

12 aprilie 1967
Extragerea a XIII-a 67 1 19 63
Extragerea a XlV-a 74 54 20 78
Extragerea a XV-a 57 39 69 30

FAZA a III-a (bilete de 40, 20
și 10 lei)

Extragerea a XVI-a 34 39 90 •2
Extragerea a XVII-a 12 14 13 74'
Extragerea a XVIII-a 31 39 34 61
Extragerea a XJX-a 79 13 15 42

FAZA a IV-a (bilete de 40, 20, 10, 
și 2 lei)

Extragerea a XX-a 77 48 78 85

FOND DE PREMII: 3.735,465 lei

Rubrica redactată de Adminis
trația de stat Loto Pronosport.



Calitatea - obiectivul
principal la campionatele
be haltere pentru juniori

I
I
I

De ce nn a satisfăcut 
evoluția juniorilor mici
ATLETISM , Probele individuale au început

sub semnul
DE VORBĂ CU ANTRENORUL 

EMERIT ȘTEFAN PETRESCU

Sîmbătă și duminică Ia Galați, 
își vor da întîlnire cei mai buni 
halterofili-juniori din țară, cu pri
lejul finalelor campionatelor re
publicane. Amănunte despre a- 
ceastă importantă competiție ne-a 
furnizat antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu, membru în biroul fede
rației de haltere.

— Care este primul obiectiv 
urmărit Ia aceste campionate ?

— Urmărim ca întrecerile finale de 
la Galați să se ridice la un înalt ni
vel calitativ, ca lupta pentru întîietate 
să aducă performanțe cît mai bune. 
In anii trecuți am observat că dife
rența de valoare dintre concurenți a 
constituit o piedică în obținerea unor 
performanțe ridicate. Acum, prin re
gulamentul elaborat de F.R.H., spe
răm să eliminăm multe din deficien
tele semnalate la trecutele ediții ale 
campionatului.

— Despre ce regulament este 
vorba ?

— Am alcătuit un clasament cd ce
lor mai buni șase halterofili, luînd ca 
etalon rezultatele pe care le-au obți
nut la etapa regională din acest an. 
Primii șase pe categorii, în urma a- 
cestui concurs „prin corespondentă“, 
și-au cîștigat dreptul să participe la 
finale. laîă-i: cat. 52 kg : A. Kallo, 
C. Săndulache, M. Grigoraș, I. Lazăr, 
Gh. Nită, V. Vasile; cat. 56 kg : A. 
Parnavelas, M. Chercea, M. Cristea, 
T. Vincze, M. Joo, A. Szabo; cat 
60 kg : T. Apostol, A. Mihuț, P. Ol
teana, I. Dobre, F. Negoianu, I. lor- 
ga; cat. 67 kg: V. Bădescu, 1 
Schmidt, I. Garoiti, S. Dușeanu, Z. 
Nagy, D. Alexandru; cat. 75 kg: 
A. Holzer. A. Sigismund, I. Pauncas, 
N. lancov, T. Petrișor, A. Bocan: 
cat. 82 kg : A. Korodi, L. Opreanu, 
C. Popescu, V. Bene. I. Alexandrescu, 
A. Văgăună: cat. 90 kg: Gh. Po
pa viei, E. Coltofeanu. T. Nicolae; 
cat. grea : O. Pop, L. Csuri I. Nită. 
N. Traric.

In afară de cei de mai sus, fede
rația si-a rezervat dreptul să invite 
și alți halterofili tineri care — din 
diferite motive — nu au participat la 
etapa regională.

Prin limitarea participării urmărim 
două obiective. Primul: să echilibrăm 
lupta pentru locurile fruntașe. Al doi- 
lea : să stimulăm pe tinerii halterofili 
în realizarea unor performante supe
rioare încă la etapa regională a cam
pionatelor.

— Ce ne puteți spune despre 
sistemul de desfășurare?

— La juniori se acordă 8 titluri 
de campioni (pentru cele 1 categorii 
cunoscute, plus unul pentru cat. 52 
kg). Dată fiind diferența de vîrsta, 
vom alcătui (ca și anul trecut) două 
grupe: juniori mici (pînă la 17 ani) 
și juniori mari (de la 17 la 20 ani). 
Se vor face deci si două clasamente, 
dur titlurile de campioni se acordă 
numai acelora care au performantele 
cele mai bune, la categoria respectivă, 
indiferent de grupa de vîrsta.

Concursul se desfășoară pe catego
rii. Sîmbătă, 22 aprilie, de la ora 10, 
(primele două categorii), după masă 
de la ora 16, următoarele trei cate
gorii, iar duminică, de la ora 9, ul
timele trei categorii.

— Ce sarcini revin
lor și halterofililor în 
competiție ?

— Pentru respectarea condițiilor de 
concurs, participanților li se cere le
gitimarea cu buletinul de identitate 
și să aibă examenul medical „la zi*.

în încheiere, vreau să amintesc 
antrenorilor și tinerilor halterofili că 
participarea lor la o competiție finală 
îi obligă să se străduiască pentru a 
obține rezultate cît mai bune, să aibă 
o ținută sportivă corectă. în felul a- 
cesta, sportul cu halterele nu va avea 
decît de cîștigat.

Interviu realizat de
ION OCHSENFELD

antrenori- 
această
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(Urmare din pag. J) sub
a

semnul indo
le ii realizat

surprizelor
500 de atleți, cei 
țară, ne așteptam 
Speram să vedem

start aproape 
mai buni din 
Ia mai mult, 
concurenți bine pregătiți, atît fi
zic cît și tehnic, angajați în 
dispute echilibrate din care să 
rezulte și performanțe de o anu
mită valoare.

Dacă nu au fost înregistrate 
performanțele dorite, unii atribuie 
vina... programării prea timpurii 
a competiției. Dar calendarul re
publican — punctul de plocare 
al oricărui plan de pregătire — 
a fost întocmit de anul trecut 
și publicat, pentru toată lumea, 
încă din noiembrie 1966.

Alți antrenori Invocă drept scu
ză pentru rezultatele elevilor lor 
condițiile atmosferice nefavorabile 
ale concursului. într-adevăr, în 
prima zi, concurenții au fost stîn- 
jeniți de vînt și frig, dar alta a 
fost cauza principală a slabelor 
rezultate obținute : este vorba de 
lipsa de pregătire a celor mai 
mulți dintre atleți. Numai așa se 
explică de ce în ziua a doua a 
concursului, pe o vreme splendi
dă, arbitrii au 
consemneze în foile de concurs 
cifre ca : 17,44 și 17,10 la disc
fete (probă în care standardul de 
participare era de 25,00 m), 4,44 
și 4,23 la lungime fete (standard
— 4,80 m), 5,55 și 5,26 la lungime 
băieți (standard — 5,80 m), 41,8 
și 42,4 la 300 m băieți (standard
— 39,3), 11,5 și 11,6 la 60 mg 
fete (standard — 10,0). Standardu- 
rile au fost fixate pentru a limita 
participarea numai la sportivii 
cei mai valoroși. Atletii veniți la 
concurs trebuiau să fl realizat 
performanțele — standard măcar 
o dată, în condiții regulamentare. 
Dar se pare că unele secții de 
atletism nu au ținut cont de ele. 
Sau, poate, în unele orașe se 
îndeplinesc standardurile „din 
condei", doar pentru a trimite 
atletii la București ? Am vrea să 
cunoaștem părerea celor de la 
Școala sportivă și C.S.O. Mediaș, 
Școala sportivă Buzău, C.S.O. 
Iași, Școala sportivă Cluj, Stea
gul roșu Brașov și în special 
Farul Constanta, ai căror repre
zentanți s-au întrecut în ocuparea 
ultimelor locuri, cu rezultate cu 
mult inferioare standardurilor,

(Urmare din pag. 1)
mai semnalăm că

fost nevoiti să

ceea ce pune 
ielii faptul de 
cîndva.

Trebuie să 
diverși antrenori au adus la con
curs atleți care nu Îndepliniseră 
— nici măcar formal — standar
dul de participare și, bineînțeles, 
nu aveau ce căuta la concurs. La 
acest capitol au excelat antrenorii 
M. Nistor (Șc. sp. Craiova), I. Ni- 
colae (Șc. sp. Pitești) și L. Mălu- 
șanu (C.S.O. Pitești).

Alături de juniori care au un 
an-dol de practică atletică, au 
fost trimiși să concureze tineri 
selecționați prea recent, de două- 
trei luni sau chiar mai puțin (an
trenorul Ion Veliciu de la Farul 
Constanța a prezentat o atletă 
„descoperită"... în urmă cu o săp- 
tămînă). Aceștia, avînd un stadiu 
prea mic de învățare a tehnicii și 
lipsiți de rodajul competițiilor 
locale, au fost net handicapați 
Intr-un concurs republican, por
nind ca învinși siguri. Astfel, în 
loc să fie stimulați, ei vor prinde 
frică de concurs și își vor pierde 
treptat pasiunea pentru atletism.

în 
ca și 
tuate 
masa 
tile, din vina celor care au pro
pus sau au aprobat deplasările. 
La sfîrșitul concursului, într-o șe
dință cu antrenorii, secretarul ge
neral al F.R.A., prof. Victor Firea 
a arătat că federația Va imputa 
sumele cheltuite fără rost. Și do
rim realizată această măsură 1...

toate cazurile de mai sus, 
încă in altele au fost efec- 
(cu transportul, cazarea și 
concurenților) cheltuieli inu-

trat în... drepturi, magazinele cu mă
nuși și fulare au fost luate cu asalt !

Așadar, condițiile în care au în
ceput primele meciuri ale seriei de 4 
zile — cît durează cele 5 probe in
dividuale — nu au fost prea... îm
bietoare. Șf nici în competiție surpri
zele nu au lipsit. Pentru moment nu 
sînt unele de proporții, dar două din
tre ele trebuie subliniate: suedezul 
Ch. Johansson l-a eliminat pe ceho
slovacul Stepanek, iar sovieticul 
Brodski pe iugoslavul Surbek. Băieții 
noștri — trebuie să amintesc că pînă 
la ora cînd telefonez n-au început de
cît întrecerile la simplu bărbați — au 
intrat în competiție în turul al III- 
lea și debutul lor a fost bun. Rethi, 
Giurgiucă, Negulescu și Cobîrzan au 
învins cu destulă ușurință. Cel mai 
dificil se anunța a fi adversarul lui 
Giurgiucă, japonezul Tambata. Acesta 
utilizează o paletă acoperită cu cauciuc 
cu zimți și folosește priza obișnuită. 
Apărător foarte bun, Tambata îl în
vinsese în turul anterior pe Gion Dok 
Ci (R.P.D. Coreeană). în ciuda acestei 
„cărți de vizită4* și cu toate eforturile 
disperate pe care le-a făcut, el n-a 
reușit să-i opună o rezistență prea 
mare sportivului român. Giurgiucă a 
atacat puternic și plasat, reușind 
să-și întreacă detașat adversarul.

La ora cînd transmit, jucătorii noș
tri se pregătesc să susțină partidele

din cel de al 4-lea tur: Retlri— 
Brodski, Giurgiucă—Voznica (Polo
nia), Negulescu—Kagimoto (Japonia) 
— titular în echipa campioană mon
dială, și Cobîrzan—Reisman (S.U.A.). 
Apoi, vor juca și Alexandru—Mihalca 
în proba de dublu femei, ca și Car
men Crișan care face pereche cu po
loneza Lisowska. Miercuri au loc în
treceri la probele de simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați și du
blu femei — pînă în sferturi de fi
nală.

Rezultate: turul II — Ch. Johans
son (Suedia)—Domicz (Pol.) 3—0, 
Tambata (Japonia) —• Cion Dok Ci 
(R.P.D. Coreeană) 3—0; turul III: 
K. Johansson (Suedia)—Hirsch (Au
stria) 3—1, Kono (Japonia) — Onnes 
(Ol.) 3—1, Purnomo (Indonezia) — 
Ness (R.F.G.) 3—2, Ch. Johansson 
(Suedia)—Stepanek (Ceh.) 3—1, 
Brodski (U.R.S.S.)—Surbek (Iug.) 
3—1, Rethi—Meyer (Argentina) 3—0 
(18,15,10), Kavahara (Japonia)— 
Papp (Ungaria) 3—I, Giurgiucă— 
Tambata (Japonia) 3—0 (11, 8, 13), 
Kimura (Japonia)—Jansen (R.F.G.) 
3—0, Negulescu—B. Schoofs (Olan
da) 3—0 (11, 12, 10), Cobîrzan— 
Beytkhoda (Iran) 3—1 (11, 18,
■—18, 14), Stanek (Ceh.)—Amouretti 
(Fr.) 3—0, Alser (Suedia) — Kolaro- 
vits (Ceh.) 3—0, Vecko (Iug.)— 
Joslsida (Japonia) 3—1, Barnes (An
glia)—Mclstrom (Suedia) 3—2.

Cum se antrenează campionii

BOB SEAGREN Șl JOHN
cu prăjina, dar dc 

m; Bob este primul 
realizat peste 5,30 m 

Ia Universitatea

PENNELL
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i Știri • Rezultate
| SOFIA. Cel de-al 17-lea campio

nat feminin de șah al Bulgariei s-a

I încheiat cu victoria maestrei A Iva
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din 10 posibile. Pe locnl doi s-a 
clasat Troianska cu 7 puncte.

CIUDAD DE MEXICO. Întîlnirea 
de tenis dintre echipele Mexicului 
și Noii Zeelande, desfășurată în 
cadrul „Cupei Davis“, s-a încheiat 
cu scorul de 4—1 în favoarea tenis- 
manilor mexicani. In finala zonei 
nord-americane, Mexicul va întîlni 
pe cîștigătoarea întîlnirii S.U.A.— 
Trinidad Tobago.

LONDRA. Fotbalistul G. Banks, 
declarat cel mai bun poitar al ulti
mului campionat mondial, va juca în 
viitorul sezon la echipa Stocke City 
plecînd de la Leicester City.

STOCKHOLM. Selecționatele femi
nine și masculine de gimnastică ale 
Poloniei au susținut la Upsala o 
dublă întîlnire cu reprezentativele 
Suediei. In ambele întîlniri, victoria 
a revenit sportivilor polonezi: la 
masculin cu 291,05 — 289,15 puncte 
și la feminin cu 187,50—186,75 
puncte.

NEW YORK. Cunoscutul boxer 
italian Nino Benvcnutti este noul 
campion mondial de box la categoria 
mijlocie. Luni, noaptea, pe ringul de 
la „Madison Square Garden", Ben- 
vcnutti l-a învins la puncte în 15 
reprize pe fostul deținător al titlu
lui, Emile Griffith (S.U.A.).

Apariția prăjinii din fibre de sticlă 
a revoluționat performanțele săritori
lor de pe glob. Progresul a fost pe 
cît de rapid pe atît de spectaculos, 
astfel că în prezent, performanța de 
5 m la săritura cu prăjina nu mai 
este o raritate.

Dintre săritorii care au atins cele 
mai înalte performanțe pînă în pre
zent, doi merită o atenție specială. 
Este vorba de recordmanul mondial 
John Pennell și de fostul deținător 
al recordului în aer liber și actual 
recordman mondial pe teren acoperit, 
Bob Seagren. Prezentarea, laolaltă, a 
acestor doi excelenți săritori, se da
torează faptului că ambii sînt buni 
prieteni și se antrenează împreună.

Mai întîi, cîteva date generale 
despre cei doi săritori: John Pennell 
— născut la 25.7.1940; înălțime — 
1,78 m, greutate 75 kg, record per
sonal 5.34 m (4,60 cu prăjina de 
metal), foarte dotat fizic este și 
atlet multilateral (10,8 la 100 m, 
7,37 m la săritura în lungime), bun 
gimnast. Bob Seagren — născut Ia 
17.10.1946; înălțime 1,85 m; greu
tate — 80 kg. record personal 5,32 
în aer liber și 5,26 în sală (cu pră
jina de mclal a reușit numai 3,75 
în 1962, Ia vîrsta de 16 ani) ; de 
origine suedeză (părinții se numeau 
Sjoegren) ; fratele său, Art, de ase-

menea săritor 
„numai" 4,65 
săritor care a 
oficial; student 
Southern California, unde este elevul 
antrenorului Vem Wolf (care ne-a 
vizitat țara în 1965), fost de ase
menea săritor de prăjină, dar, pe 
vremea... prăjinii de bambus.

John Pennell are o planificare 
judicios împărțită a anului competi- 
țional. Iarna se împarte în perioada 
de pregătire și cea de concurs (ia
nuarie—martie). în aceste luni face 
foarte multă gimnastică, sprinturi, 
sărituri, cățărări pe fringhie, exerci
ții la inele, paralele, bară fixă, tram
bulină elastică. El execută sărituri 
în această parte 
înălțimi între 4,40 și 4,60. Efec
tuează 5 antrenamente săptămî- 
nal. în perioada de vară, care du
rează din aprilie pînă în septembrie, 
Pennell pune mare accent pe aler
gări de viteză, unde utilizează por
țiuni între 60—100 m, dar pe care 
nu le parcurge cu viteză maximă. 
Nu neglijează gimnastica și exerci
țiile de forță. Interesant. Ia acest 
capitol al forței, este faptul că Pen
nell nu lucrează niciodată cu haltere. 
La antrenament sare Ia înălțimi în
tre 4,60 și 5 m. Elanul variază între 
41,5 m și 43,5 m, iar în sărituri 
folosește o priză de 4,52 m.

a anului, la

Bob Seagren are Un antrenament 
relativ asemănător celui al lui Pen
nell. Ca deosebiri remarcăm faptul 
că se antrenează de 6 ori pe săptă- 
mînă. de cele mai multe ori cîte 3 
ore la fiecare antrenament. Aceasta 
arată că el lucrează în modul cel mai 
serios. Pe lîngă mijloacele folosite 
de colegul său, Seagren este adeptul 
halterelor, pe care nu le neglijează 
din pregătirea sa. Multilateral dez
voltat, el este și un bun decatlonist. 
Ea antrenament nu încearcă niciodată 
să treacă înălțimi mai mari de 6 
picioare (4,87 m).

Actualul sezon atletic ni-1 arată pe 
Seagren în plină afirmare și progres. 
Deja, la primele concursuri atletice, 
după triumfalul sezon de sală, Sea
gren s-a impus ca principalul candi
dat la doborîrea recordului prietenului 
său Pennell. Dar lupta aceasta nu 
este angajată numai de cei doi să
ritori. încă vreo 15—20, care au 
reușit cel puțin 5 m, sînt pe urmele 
lor...

N. M.

Boxerii români
la Istanbul

au părăsit capitala boxerii ro- 
care vor participa la campio- 
balcanic de la Istanbul, com-

VENEȚIA. în cadrul lucrărilor 
Comitetului european de pe lîngă 
Federația internațională de atle
tism s-a alcătuit calendarul „Cu
pei Europei" — Bruno Zauli. Pre
liminariile competiției masculine 
vor avea loc în zilele de 24 și 
25 iunie la Dublin, Atena și Co
penhaga. Semifinalele sînt pro
gramate în zilele de 22 și 23 iu
lie astfel: Stockholm: U.R.S.S.,
R. D. Germană, Suedia, Finlanda,

FOTBAL PE GLOB
• In campionatul 

Cehoslovaciei conduce 
cu 25 puncte, nrmată 
același număr de puncte.

• In campionatul de 
Portugaliei continuă să 
echipa Benfica Lisabona 
puncte. Ea este urmată de Academi
ca cu 36 puncte și F.G. Porto cu 
33 puncte.

• Real Madrid s-a detașat 
campionatul de fotbal al Spaniei. In

de fotbal al 
Dukla Praga 
de Sparta, cu

fotbal al 
fie lideră 
cu 39 de

în

prezent, Real totalizează 45 de punc
te și este urmată de Barcelona 
40 de puncte și Espanol cu 35 
puncte.

• St. Etienne se află în frunte 
campionatul francez, totalizînd 43 
puncte. Nantes ocupă locul doi 
40 puncte, urmată de Bordeaux 
39 puncte.

@ I.a 23 aprilie, la Budapesta, 
echipa Iugoslaviei întîlnește selecțio
nata Ungariei. La 3 mai, la Belgrad,

cu 
de

în 
de 
cu 
cu

fotbaliștii iugoslavi vor întîlni echi
pa R.F. a Germaniei.

• Echipa de fotbal Penarol 
Montevideo va întreprinde la sfîrșitul 
acestei luni un turneu în Europa, 
jucînd la 20 aprilie la Roma, apoi 
în R.F. a Germaniei, Belgia, Iugo
slavia. Anglia și Spania.-

® La Bangkok a început campio
natul de fotbal a! Asiei, rezervat e- 
chipelor de tineret. In primul meci 
selecționata Izraelnlui și Indiei au 
terminat la egalitate : 1—1 (1—0).

Norvegia și învingătoarea de la 
Dublin. Duisburg: Anglia, Unga
ria, Iugoslavia, Bulgaria, R. F. a 
Germaniei și învingătoarea de la 
Atena. Ostrava: Cehoslovacia, 
Polonia. Franța, ROMÂNIA, Ita
lia și învingătoarea de la Co
penhaga. Finala competiției — 
între 16 și 17 septembrie, la Kiev. 
Programul semifinalelor competi
ției feminine, care vor avea loc 
la 16 iulie, este următorul: Oslo: 
U.R.S.S., Anglia, ROMÂNIA, Sue
dia, Norvegia, Danemarca. Wup
pertal : Polonia, R. F. a Germa
niei, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Franța, Albania, Austria. Dresda: 
R. D. Germană, Ungaria, Olanda, 
Bulgaria, Belgia și Italia. Finala 
se va disputa Ia 15 septembrie, 
la Kiev.

Pentru întîlnirea dintre echi
pele Europei și Americii din luna 
august de la Montreal, s-a hotă- 
rît ca selecționata Europei să 
cuprindă circa 90 de sportivi. 
Iotul va fi stabilit la 17 iulie, 
la Dusseldorf, de către comisia 
tehnică a Comitetului european 
de atletism.

Ieri 
mâni 
natul ___________ ___ __________ .
petiție ce se va deschide miercuri. 
Au făcut deplasarea Gruiescu, Gîju, 
Gorea, Goanță, Antoniu, Hodoșan, 
Covaci, Chlvăr, Trandafir și Mariuțan. 
Echipa este însoțită de antrenorii Popa 
și Nour, de arbitrul Epureanu, pre
cum și de dr. Petre Radovici.

C.M. feminin la baschet
PRAGA (Agerpres). — în ulti

ma zi a preliminariilor campiona
tului mondial feminin de baschet 
s-au înregistrat noi surprize, care 
nu afectează calificarea unor fa
vorite în turneul final, exceptînd 
S.U.A., de două ori campioană 
mondială. Iată rezultatele înre
gistrate : Coreea de Sud — Ce
hoslovacia 67—66 (34—34); Ja
ponia — Bulgaria 54—44 (28—26) ; 
U.R.S.S. — Australia 75—37 
(37—13); Iugoslavia — S.U.A. 
58—43 (29—14); R. D. Germană 
— Brazilia 60—59 (30—27). în 
urma acestor rezultate, pentru 
turneul final s-au calificat urmă
toarele șase formații: U.R.S.S.,
Iugoslavia (din grupa „A"), Co
reea de Sud, Cehoslovacia (din 
grupa „B"): R. D. Germană, Ja
ponia (din grupa „C").
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