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Trimisul nostru la C.M. de tenis de masă,

C. COMARNISCHI, ne relatează prin telefon:

Radu Negulescu
l-a invins pe Kagimoto,

din echipa Japoniei,

Dupâ recentul concurs international al gimnastelor noastre
campioana mondială

CE REFLECTĂ

DIFERENȚA
7

DE 6 PUNCTE?

STOCKHOLM, 19. Cu sigu
ranță că dacă oricare dintre 
cei care citesc aceste rînduri 
era prezent aici la Is stadion, 
la întîlnirea Negulescu—Ka
gimoto, ar fi încercat multă 
satisfacție, cînd jucătorul j’a- 
ponez l-a felicitat pe sporti
vul român, pentru victoria ob
ținută. Deși erau programate 
meciuri Ia toate cele 1.8 mese, 
partida Negulescu — Kagimoto 
a polarizat atenția întregii 
săli. în mare vervă, acționînd 
dezlănțuit de la primul schimb

Rozalia Filipescu execu
tă o perfectă sfoară late
rală pe bîrnă, în timpul 
concursului de gimnastică 
România—B nigeria..

Concursul international de 
gimnastică de la Bacău s-a 
încheiat eu rictoria la scor 
(188,90—182,25) a rporti- 
velor noastre asupra forma
ției Bulgariei. Româncele au 
luat conducerea de la primul 
aparat, mărindu-și avantajul 
pe parcurs și situîndu-se, la 
sfîrșit, în fruntea clasamen
tului la toate probele, cu ex
cepția bîrnei. tn afară de 
victoria clară pe echipe, este 
semnificativ faptul că la in
dividual compus primele 7 
locuri (fiecare tară a pre
zentat cîte 7 concurente) au 
fost ocupate de gimnastele 
noastre. Acest rezultat bun 
ne bucură cu atît mai mult, 
cu cît anul trecut, înaintea 
campionatelor mondiale, e- 
chipa bulgară a învins re
prezentativa noastră Ia o di
ferență de 4 puncte.

Tn rîndurile ce urmează 
am vrea să analizăm pe scurt 
factorii care au influenta! 
superioritatea echipei noastre 
fi pe ce constatări ne bazăm 
declarîndu-ne mul(umi(i da 
comportarea ei.

Desigur, diferența de 6 
puncte se datorește și faptu
lui că adversarele noastre 
nu s-au prezentat Ia valoa
rea așteptată. Echipa oaspe, 
lipsită de aportul celei mai 
bune gimnaste — Maria Ka-

rașka, care nu a făcut de
plasarea fiind accidentată — 
nu ne-a produs prea multe 
emoții.

Important este însă alt
ceva : gimnastele noastre au 
evoluat la un bun nivel teh
nic. Progresul evident, des
pre care am amintit, de alt
fel, în cronica competiției, 
desigur nu înseamnă că în 
gimnastica noastră feminină 
»-au produs minuni. Dar, în 
comparație cu ultimele evo
luții din acest sezon și din 
anul trecut, s-a înregistrat 
un pas înainte. Exercițiile 
au fost mai bine puse la 
punct, mai ..lucrate", mai si
gure. Execuțiile au reflectat 
o pregătire mai serioasă și o 
hotărîre mai fermă de a ob
ține rezultate bune.

Se știe că în gimnastică, 
la concursurile pe echipe, în 
lipsa unor individualități 
„strălucitoare**, omogenitatea 
formației este o cerință de 
bază în atingerea unui punc
taj cît mai ridicat. Or, de 
data aceasta, gimnastele s-au 
prezentat la un nivel apro
piat unele de altele, alcă
tuind o echipă bine sudată. 
Celor 5 componente de bază 
ale formației (Elena Ceampe- 
lea, Rozalia Filipescu, Rodi- 
ca Apăteanu, Cristina Ioniță,

Maria Andrioaie) li s-au a- 
dăugat două sportive tinere 
— Alina Goreac și Irina Să
răcuț — selecționate pentru 
prima oară în reprezentativa 
de senioare. Ele au trecut 
cu succes acest examen de 
„admitere**, reușind chiar să 
se claseze printre primele treî 
la cîte un aparat.

Firesc, aceste constatări 
pozitive nu înseamnă că de 
acum gimnastele noastre pot 
fi mulțumite pe deplin. Sînt 
încă destul de departe de 
a avea dreptul să viseze la 
o medalie într-o competiție 
internațională importantă. 
Pentru aceasta, exercițiile 
trebuie încă îmbogățite cu 
noi elemente grele. Numai 
cîteva exemple : salturi cu 
șurub la sol, coborîri mai 
valoroase la paralele, sări
turi mai dificile (în echer, 
cu întoarceri) la cal etc. și, 
în general, mai multe miș
cări și combinații originale 
și de efect la toate apara
tele. Celor mai tinere și în 
special Alinei Goreac, le lip
sește pregătirea artistică la 
nivelul cerințelor actuale. 
Irina Sărăcuț Ș> Maria An-

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Un bogat program international îi așteaptă pe tenismanii noștri |
Miine începe meciul România — Ungaria

ne-a in-

Foto : Valeriu Bogdăneț I
Bacău

de mingi, reprezentantul nos
tru a fost cel care și-a impus 
cu hotărîre Jocul. El ar fi 
putut să încheie meciul chiar 
cu 3—0 (a condus cu 20—19 
In setul II), dar valoarea și 
tenacitatea extraordinară a lui 
Kagimoto, proaspăt campion 
mondial în proba pe echipe, a 
făcut ca partida să se prelun
gească. Puterea de luptă și 
loviturile ofensive în forță, din 
rever, în diagonală, ale lui Ne
gulescu și-au 
urmă 
lescu 
glezul 
astfel, 
că tori din lume.

Un alt sportiv român clasat 

(Continuare în pag. a 4-a) j

spus pînă ia 
cuvlntul. Apoi, Negu
l-a eliminat și pe en- 
Harrison, numărîndu-se, 
printre primii 16 ju-

l

Steaua a depășit 
în partida cu Rapid

„suta
București

u

CLUJ, 19 (prin teleton, de 
la trimisul nostru). — In 
primul meci il turneului 
final al campionatului re
publican masculin de bas
chet s-au întîlnit Dinamo 
București și 
Timișoara, 
nindu-i 
86—58 
rată cu 
culoase 
bucureștenii Albu și Viciu 
și timișoreanul Pușcașu), 
partida n-a fost de prea 
înalt nivel tehnic. Mai în-

întîlnit
Universitatea 

victoria reve- 
primei echipe, cu 

(45-26). Deși presă- 
cîteva faze specta- 

(s-au evidențiat

tîî pentru că eforturile de
puse de învinși au 
pat totuși 
de forțe, 
tru că 
generat 
timpului un joc dezordonat 
tactic, dezlînat, abundent în 
ratări de ambele părți. Cele 
mai multe puncte le-au în
scris Viciu 18, “
rescu 15, Albii 
cîte 12 pentru 
București, Pușcașu 22, Czo- 
mor 12 șl Chirluță 12 pen
tru Universitatea Tim. Au

estom- 
rar decalajul 
iar apoi, pen- 

lipsa de miză a 
în majoritatea

Dragomi- 
și Novac 

Dinamo

Turneul internațional de șah

Ion Țiriac la primul antrenament pe terenurile de la Progresul 
Foto : A. Neagu

lungi turnee peste hotare, unde 
au obținut rezultate frumoase. 
Meciul România—Ungaria — 
programat în zilele de 21, 22 
și 23 aprilie — este, de fapt, 
o repetiție generală a ambelor 
echipe pentru apropiatele me
ciuri din „Cupa Davis".

Primii noștri adversari în 
tradiționala competițe, care c- 
chivalează de fapt cu un cam
pionat mondial de tenis pe e- 
chipe, vor fi reprezentanții 
Belgiei. Datele meciului: 28—- 
30 aprilie, la București. In 
caz de victorie, echipa Româ
niei urmează să întîlnească 
redutabila formație •?. Spaniei, 
cant are ca adversară în pri-

Iubitorilor de tenis le este 
rezervat un debut de sezon in
ternațional deosebit de atractiv. 
„Ridicarea cortinei" au oferit-o 
întîlnirile dintre echipele de ti
neri tenismani ai României și 
U.R.S.S., încheiate eu conclu
dente victorii ale reprezentan
ților țării noastre. Urmează a- 
cum adevărate meciuri-vedetă, 
In care este rîndul seniorilor 
să-și arate măiestria. La sfîr- 
șitu! acestei săptămîni ne vi
zitează echipa reprezentativă a 
Ungariei. In replică se pre
zintă prima reprezentativă a 
țării noastre, cu Ion Țiriac, 
llie Năstase și Petre Mărmu- 
reanu, toți trei reîntorși după

mul tur mai puțin puternica 
echipă a R.A.U. Deci, așa cum 
arată calculul hîrtiei, avem 
șanse bune ca în mai, la Bucu
rești, să vedem pe primii noș
tri tenismani în luptă cu cele
brii Jucători spanioli M. Santa
na, J. Gisbert, M. Orrantes.

Ieri, o convorbire telefonică 
avută cu Budapesta
format asupra lotului pe care-1 
deplasează la București fe
derația ungară de specialitate, 
pentru întîlnirea amicală din 
această săptăinînă. Iată-1 : 
Szikszai, Szoke, Komaromi, Ba- 
rany. Nu face deplasarea cam
pionul maghiar Gulyas, indis
ponibil.

Meciul se va juca după sis
temul „Cupei Davis" (2 siin- 
pluri. 1 dublu, 2 simpluri). 
Va fi fără îndoială un spec
tacol de calitate, pe măsura 
bunelor rezultate internaționale 
obținute în ultima vreme de 
tenismanii celor două țări.

I

Liderii au avut o zi grea în 
runda a 6-a a turneului In
ternațional de șah. Drimer a 
fost primul dintre cei patru 
fruntași (de pînă acum) ai 
clasamentului, care a eșuat 
ieri. încurajat — poate — de 
cîteva succese obținute ante
rior, el a privit cu destulă 
ușurință întîlnirea cu Soos, 
atacînd hazardat si nejustifi- 
cat. Adversarul său, aflat în 
plină cursă pentru titlul de 
maestru internațional (îi sînt 
necesare pentru aceasta 77» 
p) a respins ofensiva albă, a 
contraatacat viguros și a cîș- 
tigat.

Haag a sufocat, pur și sim
plu poziția Iui Czerniak, a 
pus piesele negre într-o si
tuație de „zugzwang“, după 
care pierderile materiale au 
devenit inevitabile Mai noro
cos. Fichtl a scăpat cu remiză 
în întîlnirea cu Ciocîltea, deși 
fostul nostru campion a fost 
acela care a dominat partida. 
In sfîrșit, Florin Gheorghiu 
(cu albele) s-a lovit de o re
zistență foarte dîrză din par
tea lui Hennings și este pro
blematic 
naiul de 
și pioni 
partida.
Mititelu, 
gureanu.
ziție mai slabă la 
Fără joc s-a dat remiză în
trerupta Vasiukov — Mititelu 
din runda a 4-a.

In clasament : SOOS și FI
CHTL 4 p., Gheorghiu 37» p.

arbitrat — cam larg, une
ori cu scăpări — I. 
nai (Oradea) și P. 
(București).

în cel de al doilea 
Steaua a dominat autoritar 
și a întrecut pe Rapid 
București cu scorul sever de 
111-76 (52-36). Mult prea 
larg arbitrajul cuplului V. 
Kadar (Tg. Mureș) — V. 
Chioreanu (Cluj).

în ultimul meci al serii, 
probabil decisiv pentru lo
cul o, Universitatea Cluj a 
dispus surprinzător și prin 
proporțiile scorului de Po- 
litehnica București : 73-58
(37-22), la capătul unui joc 
în care bucureștenii au de
zamăgit total. Cuplul I. 
Hotlya — G. Dutka a pres
tat un arbitraj foțirte bun.

In general, în prima zi, 
meciurile au fost de slab 
nivel tehnic.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

Krasz- 
Spiru

meci

dacă va cîștiga fi- 
turnuri, piese ușoare 
în care s-a întrerupt 
Partos a remizat cu 
iar Ghițescu cu Un- 
Vasiukov are o po- 

Pfleger.

Meci de verificare
tn vederea meciului cu Cipru, lotul nostru reprezentativ 

s-a antrenat ieri in compania formației de cat. B, Meta
lurgistul București. Selectionabiiii și-au întrecut partenerul 
de joc cu 4-0 (0-0) prin punctele înscrise de Dobrin (min. 
58, din 11 m), Ghergheli (min. 83), Lucescu (min. 87) și 
Ion Ionescu (min. 80), Lotul a Jucat In următoarea al
cătuire : M. Ionescu — Popa, Nunweiller III, D. Nicolae.

(1), CzernlaH șl Drlmer 3'/, p-, 
Pfleger * ’
Partos,

3 p. (1), Ghițescu, 
Cloclltea 3 p. etc.

(V. eh.).

Mocanu —- Ghergheli, Dobrin — Martinovicî, Dumitriu 
II, Ion Ionescu, Peronescu (Lucescu).

In fotografie, aspect din timpul partidei.



CINE RĂSPUNDE DE PROASTA ÎNGRIJIRE 
A BAZELOR SPORTIVE DIN CÎMPULUNG MUSCEL?

HATAȚIE

PRIMELE ÎNTRECERI 
ALE CAMPIONATULUI

De la Cîmpulung Muscel am re- 
fcepiionat un semnal de alarmă în 
legătură cu situația bazelor spor
tive. Pentru lămurire ne-am de
plasat la fața locului și am con- 
stataț că :

1) Pe terenul din centrul ora
șului, folosit piuă nu de mult pen
tru volei, baschet și unele gale de 
box, se ridică schelele... noului 
Oficiu poștal. Proprietarul respec
tivei baze sportive, Consiliul oră
șenesc UCFS, nu a primit nici un 
•alt teren în schimb, așa cum ar fi 
■trebuit să primească, conform Ho- 
dărîrîi Consiliului de Miniștri nr. 
.2190 din 16 octombrie 1952.

2) Stadionul „23 August", ne- 
fiind complet împrejmuit, face po- 

isibil accesul oricăror persoane. Din 
acest motiv, la meciurile echipei 
'de fotbal Muscelul din categoria 
<C, doar o mică parte din specta
tori își plătesc biletul de intrare. 
Lingă stadion se află o clădire 
(destinată inițial mișcării sportive), 
unde o serie de camere sint ocu
pate de locatari care n-au nimic 
comun cu sportul. în schimb, atleții 
se echipează în magazia de mate
riale, prin rotație: întîi fetele, 
apoi băieții. Stația de amplificare 
a stadionului a luat-o tov. Petre An
gelina (președintele asociației 
sportive Muscelul) ca s-o— repare. 
De aproape trei ani !

3) Chiar în vecinătatea stadio
nului există o suprafață mai mare 
-de 2 ha (numai bună pentru a fi 
unită cu stadionul, și pe care s-ar 
putea amenaja un frumos parc 
sportiv), care — de ani de zile — 
e folosită doar pentru „miuțele" 
puștilor din cartier. Consiliul oră
șenesc al UCFS «-a arătat dispus 
să o amenajeze, Consiliul regional 
al UCFS este de acord să aloce 
fonduri, dar porțiunea respectivă 
de pămint este proprietatea... 
C.A.P. Cîmpulung. La Sfatul popu
lar orășenesc, pînă ia intervenția 
noastră, nici nu se știa precis al 
cui este acest teren de peste 2 00(1 
m.p., tovarășa Anastasia Izbășes- 
cu, șefa secției de gospodărie co
munală, „mirîndu-se“ chiar că 
UCFS-ul nu-și face lucrările tre
buitoare pe acel teren, că doar e._ 
proprietar !

4) în parcul „Otga Bancîc" s-a 
repartizat spațiu pentru construirea 
unei piste de 300 m, rezervata ele
vilor secției cu program de educa
ție fizică a Liceului nr. 2. Din 1965 
și pînă în prezent nu s-a făcut

'însă nici o amenajare ; în doi ani, 
«de abia s-a nivelat terenul. Liceul 
nu dispune de mijloace de muncă 
proprii și cu mare greutate a ob
ținut, pentru cîteva zile, buldozerul 
cu care s-a efectuat nivelarea. Dar 
cînd a fost perfectată lucrarea nu 
d-a știut că o școală e lipsită de 
Ttaașini și de utilaje pentru con
strucții ? Nu era mai normal ca, o

„ULINA LUPTĂTORILOR MN CONSTANTĂ
O adevărată uzină, dar cu pro

fil... sportiv, așa se prezintă sala de 
;antrenament a clubului constănțean 
«Farul. La ora 7, de cum se deschid 
tușile, și pînă seara tîrziu, sute de 
.-sportivi-gimnaști, luptători, scri- 
itneri, voleibaliști, atleți — își de- 
asâvîrșesc aci pregătirea. Nu de 
țpuține ori, orele de antrenament 
se suprapun, luptătorii — de pil- 

«dă — se antrenează alături de 
•gimnaști. Trebuie precizat însă că 
jgreutățile întîmpinate de sportivi 
fin procesul antrenamentului nu 
tse datoresc unei nejudicioase pla- 
Hlificări a folosirii sălii de către 
(Secțiile de performanță ale clubu
lui. Greutatea provine din fap- 
•.tul că, mai ales în timpul iernii, 
majoritatea antrenorilor folosesc 

perioada pregătitoare pentru pune- 
xea la punct a pregătirii fizice ge
nerate, a calităților fizice speci- 
Btice, în sală. Astfel se explică 
^avalanșa" sportivilor, de dimineață 
pînă seara, în sala de antrena
ment.

Cu toate acestea, unele dintre 
Secțiile de performanță ale clu- 
ibului au obținut succese evidente, 
între acestea se numără și sec
ția de lupte, condusă de antreno
rii Const. Ofițerescu și Ismail 
Kenan. Despre perspectivele sec
ției ne-a vorbit antrenorul princi
pal, Ofițerescu, nu înainte însă 
de a-și exprima nemulțumirea în 
legătură cu „îmbulzeala" din sală.

— De-ățl ști cu cît efort, cu 
cită bătaie de cap ne pregătim 
sportivii. Am reușit să atragem 
Spre lupte numeroși tineri, 
astfel că 1» antrenamentele des- 

dată cu repartizarea terenului să 
se fi afectat și mijloacele necesare 
amenajării lui? La secția gospo
dărie comunală ni s-a spus : „Dacă 
nu pot să-și facă stadionul, o să 
le luăm terenul și o să amenajăm 
aoi rapid niște spații verzi".

5) La Grupul școlar U.M.M. sala 
și terenul de sport se află în pa
ragină. în așteptarea zgurei de 
mult promise, pietrele șanțului 
principal de drenaj au ieșit la su
prafața terenului. în sală, pardo
seala este ruptă în mai multe locuri, 
paralelele nu mai au bare, iar calul 
nu mai are picioare. Becurile lip
sesc, iar geamurile sîht sparte.

Considerăm că aceste situații se 
datoresc unei lipse totale de răs
pundere, de spirit gospodăresc, 
unei atmosfere de nepăsare. Pentru 
rezolvarea fiecăruia din cazurile 
de mai sus trebuia să existe un 
întreg lanț de factori responsa
bili și —. categoric — fiecare lanț 
a avut o verigă mai slabă, care a 
zădărnicit eforturile anterioare. în 
scopul depistării „răspunderilor", 
ne-am adresat unora dintre cei de 
care depinde actualmente soarta

KQZZQI Finalele campionatelor republicane ale juniorilor mid

Floretiștii Al. Miclăuș și Eva Lenghel 
au reeditat performanța

La Constanța ău avut loc, cu pu
țin timp în urmă, întrecerile finale 
ale campionatului republican de 
scrimă rezervat juniorilor mici. Nou
tatea competiției a Constituit-o Or
ganizarea linei finale și la proba de 
sabie. In general, este de remarcat 
că marea majoritate a participanți- 
lor s-au pregătit cu grijă pentru a 
face față 'aCestui ultim act al cam
pionatului. Mențiuni speciale pen
tru tinerii conctrrcnți din Oradea, 
Satu Mare. Brașov, Cluj și București 
(Viitorul, Gloria, Universitatea). Și, 
o scădere: absenta totals a repre
zentanților C.S.O. Galați ca și a unor 
concurcnți din Inși (floretă băieți, 
spadă și sabie), Brașov (spadă), Tg. 
Mureș și Timișoara (sabie). Tn 

rândurile care urmează vom face o 
scurtă analiză a finalelor.

FLORETA BATEȚI (.33 concurcnți). 
încă din primele tururi s-au eviden
țiat tTăgătorii din București, Oradea 

■și Citij Proba a revenit -celui mai 
tehnic floretist, Alexandru Miclăuș, 
de la Universitatea București, care a 
terminat neînvins ! Elevul ăhtrendarei 
Ruxandra Ionescu reeditează, astfel, 
performanța realizată cu un an în 
urmă și se anunță ca un clement Cu 
frumoase perspective. Campionul a

fășurate după-amiază vin — de 
regulă — peste o sulă de sportivi. 
Vă imaginați, deci, ce înseamnă 
să lucrezi cu un număr atît de 
mare de luptători. Noi am putea 
realiza succese și mai frumoase 
dacă nu ne-am limita la cele două 
ore de antrenament zilnic. Nu sin- 
tem însă singuri in sală, așa că 
trebuie să ne mulțumim cu timpul 
De care-l avem la dispoziție.

Dacă am avea acces mai mult la 
sala de antrenament, rezultatele 
noastre ar fi și mai bune. Luptele 
se bucură de tradiție în Constanța, 
copiii le practică cu pasiune sub 
formă de trintă sau lupte tătărești, 
avem deci un teren prielnic pe 
care noi, antrenorii, srntem che
mați să-l „defrișăm". Trebuie să 
recunosc că luptătorii produși de 
centrul nostru nu ar fi reușit să 
ajungă la o valoare mai bună 
dacă nu erau chemați In diferite 
loturi reprezentative, unde, se 
știe, au avut condiții superioare 
de pregătire. Desigur că piatra de 
temelie s-a pus in sala noastră, 
că împreună cu colegul meu, 
Kenan, am reușit să facem o se
lecție minuțioasă, că există mult 
entuziasm atît din partea antreno
rilor, cît și din partea sportivi
lor. Fot afirma cu certitudine că 
ceea ce a rămas după încheierea 
ultimei perioade de selecție re
prezintă valori autentice, luptători 
cu perspective de a ajunge peste 
cîliva ani în Ioturile -republicane. 
Este Vorba, îndeosebi, de campio
nul de juniori Mihai Iulian, de 
Vangheliei Iancu, Mușuret Moro- 

bazelor sportive din Cîmpulung: 
Nicolae Teleleu — tehnician la 
Consiliul orășenesc al UCFS, ing. 
Anastasia Izbășcscu — șefa secției 
de gospodărie comunală a Sfatului 
popular orășenesc, prof. Gabriel 
Bădcscu — director adjunct al Li
ceului nr. 2, Constantin Dima — 
președintele secției fotbal a asocia
ției sportive Muscelul, ing. Ion 
Ologu — directorul Grupului șco
lar al U.M.M. și încă mulți alții. 
Spre regretul nostru, toți ne-au 
oferit numai explicații verbale des
tul de vagi, neîntemeiate pe do
vezi certe, care să ducă la des
coperirea cauzelor. Nu vom insista 
asupra acestor discuții, pentru că 
ne-ar lua prea mult Spațiu ; tre
buie să menționăm însă, că deși 
am cerut cu insistență, nu am reușit 
să vedem, pînă la urmă, nici un 
fel de documente din care să re
zulte precis în proprietatea cui se 
află fiecare bază sportivă, deci 
cine trebuie să dea socoteală pen
tru proasta întreținere sau pentru 
folosirea ei în alte scopuri.

La Consiliul orășenesc al UCFS 
nu ni s-au arătat actele solicitate,

fost urmat de Andrei Cioară (Șc. sp. 
Sa tu Mare), anul trecut pe locul 5, 
deci în evident progres. Ceilalți fina- 
liști sînt revelații ale competiției : Er. 
Ilef (Șc. sp. Oradea), L. l'lechcș 
(C.S.Af. 'Cluj). A. Magheru și V. Ruf, 
tot de la Șc. sp. Oradea. O notă 
bună pentru antrenorul Gh. Ghiula- 
■fatvi din Oradea care a avut în finală 
nu mai puțin de trei sportivi.

In proba de FLORETĂ FETE au 
Înot startul 43 de concurente. A cîș- 
tigat, ca și anal trecut, talentata re
prezentantă a Școlii sportive din Satu 
Mare, Era Lenghel (antrenor, Al. 
Csipler). Sătmăreanca a avut însă u- 
rrele emoții, tnai ales după asaltul cu 
Mariana dstafi pe care l-a pierdut. 
Cu un phts de hotărîre în turneul 
final, ea a reușit să actrnruleze cele mai 
multe vretorii: 4. Luminița Popescu 
(Gloria București) a ocupat locul 2, 
ca 3 victorii. Este o excelentă perfor
manță, realizată după numai un an 
de activitate pe planșă. Pe loCuI 3, 
Mariana Ostafi (Viitorul), tot ca 3 
victorii, o floretistă tare se anunța 
drept principala pretendentă la titlu. 
Dar, înfrîngerea la Luminița Popescu 
a scor-o practic din luptă. S-au cla
sat, în continuare : Gabriela Ștefinescu 

gean ca și de tinerii Constantin 
Salep, Săli Esan și Ivan Alexan
drov.

— In secția de lupte avem și 
cițiva juniori cu o dezvoltare fizică 
deosebită Nu de mult am legi
timat doi „grei“ în care îmi pun 
mari speranțe. Dumitru Neamu, 
de pildă, are 120 kg. 1,96 m și 
numără doar 20 de ani. Kairi Ivet 
promite insă mai mult : 16 ani, 
100 kg., 1,98 m. Un alt junior de 
perspectivă este Hie Nan. El are 
18 ani, 90 kg., 1,90 m. Cum îi a- 
trag spre lupte? Nu este un se
cret și nici mare...filozofie. De 
obicei, merg în școlile profesiona
le, in cele generale, unde după 
ce discut cu profesorul de educa- B. CALARAȘANU

spunîndu-ni-se că erau închise în 
sertarul tov. N. Stoica, aflat în 
deplasare Ta Pitești.

La „Muscelul* n-am reușit să 
vedem planul de venituri și chel
tuieli al asociației sportive și nici 
actul de dare în folosință a sta
dionului, fiindcă președintele P. 
Anghelina era și «Unsul în -depla
sare la Reșița, iar tov. I. Teleleu, 
instructorul sportiv salariat, nu era 
încă prezent la serviciu, deși con
cediul de studii n expirase.

Am rămas astfel cu impresia că 
fiecare interlocutor n-a făcut alt
ceva decît să-și decline răspun
derea, să arunce vina pe alte or
gane și, implicit, pe alte persoane, 
iar bazele sportive continuă să se 
afle într-o stare deplorabilă, fără 
ca cineva, repetăm, să se sesizeze 
de această situație și să treacă la 
măsuri concrete. Așteptăm un răs
puns mai precis din partea Consi
liului orășenesc al UCFS, a aso
ciației sportive Muscelul și a Sfa
tului popular orășenesc Cîmpulung.

A. IONESCU

(Gloria), Ana Hălchim (Farul C-ța), 
ambele cu cîte 2 v. și Suzana Hamut 
(Șc. sp. Satu Mare) cu 1 v.

LA SPADA, unde s-a înregistrat o 
participare mai redirsfi (17 trăgători), 
titlul de campion a revenit lui Al. 
Ionescu (Viitorul) cu 4 v. Pe lormrile 
următoare: M. Bunea (Elec'troputere 
Craiova) 3 v, C. Stancu (Gl. sp. șc. 
Buc.) 3 v, L. Isailă (Electroputere,) 
2 v.. I. Rittinger (Șc. sp. Oradea) 
2 v și S. Suciu (Șc. sp. Satu Mare) 
0 v.

De remarcat munca rodnica a antre
norilor T. Mureșanu și P. Ghinju.

In fine, în proba de SABIE, titlul 
a fost cucerit de un trăgător otădean, 
Ladislau Varga de la Școala sportivă, 
cu 5 victorii. Succesul lui Varga re
prezintă o surpriză, deoarece princi
palii Tavoriți erau Ad. Creitaru (Șc. 
■Sp. Ploiești) și VI. Șerban (Scena 
Brașov). Plusul de tenacitate al sa- 
brcrului din Oradea a fost însă de
cisiv în stabilirea campionului. Ad. 
Creițaru s-a clasat pe locul 2 (4 va), 
VI. Șerban pe 3 (3 v.). Tn continuare: 
Gh. Plămadă (Scena Brașov), D. 
Iliescu (Șc. sp. Ploiești) și C. Buș 
(C.S.M. Cluj).

ție fizică, asist la orc. Unii elevi 
acceptă Imediat sâ vină Ta antrena
mente, alții sini mai circumspecți, 
fiind nevoie să le explic foloasele 
practicării acestei ramuri sportive. 
De un real folos este faptul că 
majoritatea tinerilor care vin în 
sală sînt CufajțTși și posedă anu- 
mite deprinderi motrice, căpătate 
in anii copilăriei.

...„Uzina’’ luptătorilor din Cons
tanța funcționează din plin. Antre
norii promit să asigure loturilor 
reprezentative cit mai multe ele
mente talentate. Rîvna cu care 
muncesc antrenorii și luptătorii de 
la Farul constituie o garanție că 
vom primi de aci, noi vești îmbu
curătoare.

CAPITALEI
Cele mai bune rezultate din cadrul 

primelor întreceri ale campionatului 
Capitalei rezervat juniorilor și co
piilor :

100 m spate (f) : G. Simion 1:28,8, 
A. Pop 1:2^.4 — nou rec. republi
can de fetite categ. C; 100 m liber 
(f) : M. Ilahanu 1:11,5 ; 100 m liber 
(b) : Al. Preda 65,6j 100 tn spate 
(b) : E. Manolescu 1:20,8; 200 m 
delfin (b) : VI. Belea 2:32,0 ; 200 m 
bras (b): D. Păsărin 2:58,6; 100 m 
spate (b) : M. Movanu 1:13,4; 100 
m liber (b) : D. Gheorghe 62,0.

COPII — 100 m liber (£) : A. 
Groza 1:16,1 ; 100 m bras (f) : M. 
Nîțescu 1:36,5; 100 m liber (b) : V._ 
Florescu 1:17,9; 100 m spate (b) :
U. Coatu 1:30,7; 33 m bras (f) : 
R. Popescu 28,4; 33 m delfin (f) : 
A. Groza 23,8 ; 33 m liber (f) :
V. Vladar 23,2 ; 33 m spate (f) : 
A. Pop 25,7 ; 33 m bras (b) : V. 
Boboc 26,4; 33 m delfin (b) : V. 
Florescu 23,4; 33 m liber (b) : 11. 
Șopteretau 20,6.

POPICE

Rezultate promițătoare 
In concursul de selecție
Concursul de selecți-e în vede

rea dublei întâlniri de la Buda
pesta cu reprezentativele Unga
riei (s-a jucat tur-retur), a triat 
pe concnrenți după calitățile șl 
pregătirile efectuate. Confirmîn- 
du-și valoarea, Elena Trandafir, 
Cornelia M-oldoveanu, Florio Ne- 
guțoiu, lohna Țuțuianu, Marga
reta Szemani, I. Micoroiu, P. 
Purje și V. Măntoiu au obținut 
rezultate căre ne dau speranțe 
tn confruntarea cu sportivii ma
ghiari. O frumoasă impresie a 
lăsat tîrfăra jucătoare din Giur
giu, Elena Vonic'a, căre a avut 
o comportare constantă în am
bele manșe: 433 și 420 p.d.

Rezultatele : îeminin — 4. Ele
na Trandafir (Buc.) 453 p.d. (me
dia a 2 jocuri); 2. Elena Vohica 
(Giurgiu) 426,5 ; 3. Cornelia Mol- 
dovdanu (Buc.) 426 ,• 4. Florica 
Neguțoiu (Buc.) 411; 5. Ioana
Țuțuianu (Buc.) 411 ; 6. Marga
reta Szemani (Tg. Murbș) -108; 
masculin — 1. I. Micoroiu (Re
șița) 929 ; 2. P. Purje (Cîtnpina) 
902,5; 3. V. Măntoiu (Buc.) -185;
4. Dumitru C. Dumitru (Ploiești) 
862; 5. Gh. Silvestru (Plopeni) 
855; 6. A. Șucatu (Cîmpina) 852.

La pentatlon start bun 
în „Cupa primăverii”

Pb baza hipică din Galea Plevnei 
a început ieri concursul de pentat
lon modern dotat cu „Cupa primă
verii". Prima probă, cfllăria s-a des
fășurat pe un traseu de 1 000 ns 
cuprinzînd 16 obstacole. Mai mulți 
concurenți au parcurs distanța firi 
penalizări. Primul clasat Teodoi 
Guță (Acad. Militară) UDO p — 
1:59,7. Pe locurile II și III D. Spîr- 
lea (Steaua I) 1 100 p — 2:02,0 și 
Ivan Baneth (Polit. Tim.) 1100 p— 
2:15,0. Pe echipe: Gloria Buc. 323; 
p, Polit. Tim. 3 225 p., Steaua 1 
3130 p.

Astăzi, de la ora 8,30, la sala di 
la Stadionul Republicii — proba di 
scrimă.

Pe stadionul Progresul din Ca 
pitală s-a desfășurat ieri după masi 
crosul 1 Mai al raionului Lenin l 
care au participat aproape 500 d 
concuren/i. Foto : T. Roib



D
estul de. puțin cunoscut 
in arena internațională, 
fotbalul cipriot încearcă 
acum să-și facă, o carte 
de vizită. Ieșirea in lu
me a fotbalului din ă- 
ceastă frumoasă insulă a Medîte- 
ranei poate fi considerată ediția a 

"VlI-a a campionatului mbndial, a- 
dică cea din 1962, cină Cipru a fă
cu parte — în ca
drul preliminari
ilor — din grupa 
Orientul Apro
piat — Africa, a- 
vînd ca adversară 
formația lzraelu- 
lui cu care a ter
minat la egalita
te, 1—1, la Ni
cosia, dar de care 
a foit învinsă tn 
deplasare cu 6—1.
La următoarea ediție (1966), repre
zentativa cipriotă a alcătuit Îm
preună cu echipele R.F. a Germa
niei fi Suediei grupa a Il-a euro
peană. In cele patru partide sus
ținute cu această ocazie, ciprioții 
nu au inserts nici un gol. E ade
vărat insă, adversarii au fost e- 
chipe de mina întîi.

Și iată-i pe fotbaliștii din țara 
lămîilor și a portocalelor și la 
startul primului campionat al Eu
ropei, în care du susținut pini il
eum două meciuri, ambele pe te
ren propriu : 1—5 cu Romania și 
O—2 cu Italia. Acesta din urmă, 
datorita atit scorului cit mai ales 
jocului bun prestat de fotbaliștii 
formației gazdă, este socotit in 
Cipru ca fiind... meciul Secolului! Nicosia, 19 aprilie

Minutul 86 ăl partidei Petro
lul—Steagul roșu (1—1) : Mol- 
doveanu a șutat extraordinar din 
voie dar și Adamache va apăra 
la fel.

Foto : I. Popescu-coresp.

0 precizare
Ieri dimineață am primit la 

redacție vizita antrenorului fe
deral Ilie Oană, care ne-a sem
nalat ci fti Interviul acordat șl 
publicat in ziarul nostru de 
miercuri, răspunsul său in legă
tură cu jucătorul piteștean Bar
bu este urmarea unei neînțele
geri. înr discuția avută Teri, iov. 
Iile Oană ne-a comunicat că era 
în deplină cunoștință de caăză 
de plecarea acestui jucător cu 
lotul olimpic în Franța, că în 
funcție de randamentul pe care 
ti va da Barbu în aceste jocuri 
depinde selecționarea lui viitoa
re în prima garnitură a țării.

Facem această precizare la ce
rerea antrenorului federal, Iile 
Oană.

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
MODIFICAREA CRITERIILOR 

DE PREMIERE LA CONCURSU
RILE PRONOSPORT

La cererea partlcipanților *la con
cursurile Pronosport de a li se da 
posibilitatea să obțină premii mai 
mari, A. S. Loto — Pronosport a 
luat măsura ca îneepînd cu con
cursul nr. 17 din 30 aprilie 1967, la 
concursurile obișnuite Pronosport să 
se atribuie trei categorii de premii :
I 13 din 13, a Il-a iz din 13, a IH-a
II din 13 șl un premiu excepțional 
de 75 Mo lei (din care un autoturism), 
atribuit prin tragere la sorți, în a- 
celeași condiții ca șl ptnă acum.

Plafonul minim al valorii unitare 
a premiilor întregi este de 20 lei.

In cazul cînd la o categorie valoa
rea unitară a premiilor întregi este 
sub 20 lei, fondul de premii al ca

Deși mai are destul de mult de 
acumulat în ceea ce privește fot
balul modern, reprezentativa Ci
prului a început prin întărirea a- 
pă rării. Este folosit „betonul", pe 
cate ciprioții au ajuns să-l prac
tice destul de bine. Măturătorul 
lor, ICostas, este un jucător bine 
dotat fizic, cu un joc de Cap re
marcabil. Cei patru fundați apli

Corespondență din Nicosia

Ciprioții doresc să lase la București 
o impresie cit mai frumoasă

că un marcaj strict, om la om, se 
„lipesc" de adversarii dirvcți. In 
fața lor, doi coechipieri au sar-

ARBITRI! MECIULUI 
ROMÂNIA - CIPRU

Partida de duminică, RO
MÂNIA — CIPRU, va ti con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Iugoslavia, alcătuită din 
Milivoje Otrgtildvic, Dragb 
Horvat și Petar Kostovsfci.

cina să marcheze pe cei doi oa
meni de mijloc ai adversarului, 
sau să lanseze contraatacuri. Deo

Pe scurt • Pe scurt • Pe
Ieri, pe unul din terenurile de 

la stadionul „23 August", lotul 
de tineret a susținut un joc de 
verificare, avînd ca parteneră 
formația Steaua. Rezultatul final i 
2-1 (1-1} pentru Steaua. Au mar
cat : Soo și Voinea, respectiv, 
Oblemenco.

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon}. 
Echipa Szeged, clasată pe locul

HA+tOBAL

Ajuns-e la cea de a treia etapă 
a returului, seriile secunde (uestu- 
detițeștr) ale campionatelor republi
cane oferă amatdrildr cf'e hadhal jocuri 
din ce în ce mai disputate și — 
ceea ce este mai important — de 
un nivel tehnic și tactic mulțumitor. 
Am urmărit în ultimul timp o bună 
parte din aceste formății și am cons
tatat o evidentă îmbunătățire a jo
cului, o preocupare spre reairzarea 
unor acțiuni oîerișîve variate și spre 
aplicarea unor sisteme de apărare 
moderne, în care accentul nu miri 
este pus numai și numai pe faul
turi.

Vorbind despre felul în care se

tegoriei respective se va aloca la 
categoria fmedtat superioară.

Ctad la o categorie nu sint varian
te cîștigătoare (întregi sau 50nM. fon
dul categoriei respective se repor
tează Ia aceeași categorie.

In cazul cînd dup'â atribuirea pre
miilor la nivelul plafonului maxim 
(15® 000 lei), rămîn sume neatribuite 
aceste^ vor fi reportate la aceeași 
categorie la concursul următe/r.

PRONOEXPRES nR. 16 
din 19 aprilie 1967

Ex 11 a g c 1' Ca I

44 43 2S 2 5 23 — 8 7

Fond de premii: 597 476 lei din care
99 089 lei report Ia categoria I

Extragerea a Il-a

45 37 34 29 14 36 39 47

sebit de talentat este portarul 
Varnavas, agil ți îndrăzneț. Teh
nicianul echipei este atacantul 
Kristalis, posesorul Unui șut pu
ternic ți care Se înțelege foarte 
bine cu aripa stingă, Stilianou, 
cel măi periculos înaintaș cipriot, 
rapid ți penetrant. Majoritatea 
jucătorilor selecționați fac parte 
din echipele Ontohiă, Anorthbsis

ți A.P.L., primele trei clasate în 
campionat.

Pentru meciul cu România am 
âfltit că antrenorul echipei, Gavri
las, . a făcut pregătiri deosebite;

îndrăzneți șl mîndri de felul lor, 
ciprioții doresc să lase la Bucu
rești o impresie cit mai frumoasă. 
Și s-ar putea să reușească dacă 
privim meciul lor prin prisma jo
cului și rezultatului recentei parti
de cu Ităli-a. De un singur lucru le 
e frică eiprioților la București: de... 
gazonul de la „23 August", știut 
fiind faptul că terenurile lor de 
joc Sîrit țări, uscate ți neguzonate.

D. KATERIKIS

scurt
VII în Campionatul ungar, $i-a 
început azi turneul pe care îl 
întreprinde în tara noastră, în- 
tîlnind echipa locală Politehnica. 
Scor : 5-0 (3-9) pentru gazde. Au 
marcat Seceleanu (min. 8 și 50), 
Cotormani (min. 13), Fodor (min. 
42:), și leretet (min. 79).

P. ARCAN - coresp. principal

comit încă
joacă în apărare, Considerăm totuși 
necesar să atragem atenția că pon
derea pe care o an ncrcgcrlaritățiie 
ta joeul multor formații din seriile 
secunde este încă prea mare. Din 
acest motiv am și' făcut precizarea 
cS accentul nu mai este pus numai 
și numai pe faulturi. Considerăm 
acest lucru ca wn început promițător, 
dar nu suficient pentru a putea asi
gura partidelor din canipibirst o des
fășurate normală. Se comit încă prea 
multe faulturi și, din păcate, ma
joritatea dintre ele cu un grad 
de duritae 4e-a dreptul alarmant. Și 
credem că ieșirea din această si
tuație este destul de lesne de gă-

Fond de premii : 273 698 Iei.
Premiul de 25 000 lei atribuit unei 

variante cîștigătoare de la categoria 
a H-a a concursului anterior extra
gerea I a revenit participantului 
ONO1CENCO IOAN din București.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE IA TRAGEREA LOTO

din 14 aprilie 1967

Calogorla I : 3 variante a 33 461 lei 
și 1 a 8 365 lei ; a II-a 7 a fS 125 Iei 
și 8 a 4 531 lei ; a ffl-a : »9 a 1602 
lei și 147 a 400 lei ; a IV-a: 400 a 
508 lei și 540 a 127 lei ; a V-a : 845 
a 284 lei și 1208 a 71 lei.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Lolo-Pronosport.

LUPTE* In prima etapă la
Duminică au avut loc întrece

rile primei etape a campionatului 
categoriei B de lupte greco-romane 
fi libere pe echipe. Iată rezultatele 
înregistrate.

GRECO-ROMANE
SERIA SUD. Grupa I (Sinaia) : 

C.S.O. Pitești cîi Petrolul Ploiești 
21—7 și cu Carpați Sinaia 15,5— 
11,5; Carpati — Petrolul 16—12. 
Grupa a Il-a (Iași) : C.S.M.S. 
Pași — Tractorul Rădăuți 15—13. 
Ceă de a treia echipă, C.S.M. Re
șița, deși s-a pretentat la con
curs, nu a fost admisă neavînd 
carnetele de legitimare cu vizele 
medicale complete. Cine va plăti 
deplasarea echipei reșițerie pînă 
la Iași ? Grupa a IH-a (Gîmpu- 
lung Muscel) : Progresul București 
cu Muscelul Cîmpulung 19,5—8,5 
și cu Flamura roșie Tulcea 17,5—
14,5 ; Flamura roșie — Muscelul 
27—5.

SERIA NORD. Grupa I (Mar- 
ghita) : Metalul Marghita cu Chi
mistul Baia Mare 23—5 și cu 
C.S.M. Cluj 19—13; C.S.M. — 
Chimistul 16—12. Grupa a Il-a 
(Hunedoara) : Mureșul Tg. Mureș 
eu Constructorul Hunedoara
18—10 și cu I.G.O. Baia Mare 
17—11 ; Constructorul — I.G.O. 
17—15. Grupa a III-a (Oradea) :

■sm CLASAMENTELE LA ZI:
FEMININ

1. Medicina Buc. 16 15 i 46:10 31
2. Univ. Timișoara 16 14 2 46:11 30
3. Medicina Tg. M. 16 12 4 36:20 28
4. Unive Buc. 16 11 5 39:26 27
5. Polit.’ Brașov 16 8 8 30:36 24
6. Pedagogic Pitești 16 6 10 28:36 22
7. Universitatea laș! 16 5 11 ZOî35 21
8. Politehnica Galați 16 4 12 18:42 20
9. Medicina Cluj 16 3 13 17:41 19

10. Științe ec. Buc. 16 2 14 15:44 18

în categor ia B

CATEGORIA A 
MASCULIN

1 Steaua Buc. 20 19 1 57:16 39
2. Rapid Buc. 20 17 3 54:16 37
3. Polit. Galați 18 16 2 52:16 34
4. Dinamo Btrc. 18 15 3 50:16 33
5. Viitorul Bagău 19 8 11 33:37 27
6. Alumina Oradea 20 7 13 28:47 27
7. Tractorul Brașov 19 7 12 3I ?39 26
8. Petrolul Ploiești 20 6 14 23:46 26
9. Potitehnîcft Tim. 19 6 13 24:42 ?5

10. Minerul B. Mare 19 « 13 22^3 25
11. Progresul Brăila 18 6 12 21:40 24
12. Polit. Brașov 20 2 18 17:54 22

■fieri la Baia Mare Minerul—Dina-
mo Buc. 1—3).

CATEGORIA B 
SERIA I 

MASCULIN
I. Far tu Cdristanfa 15 13 3 Î3:f6 29
2. Electroputere Cr. 16 13 3 43:17 29
3. înainte Timișoara 16 10 6 38:23 26
4. Progr. I.R.A.’ Sv. 16 7 9 31:34 23
5. A.S.A. Sibiu 16 7 9 26:34 23
6. LC. Arad 16 7 9 22:38 23
7. Progresul Buc. 16 6 10 30:36 22
8. Ittd. sîrmei C. T. 15 7 8 25:31 22
9. C.S.M. Cluj 16 5 11 25:40 21

10. Semănat. Buc. 15 4 11 24:38 19

i.
FEMININ

Drapelul roșu Sibiu 16 T6 0 48: 6 32
2. Progresul Buc. 16 14 2 44:20 30
3. Sănăt. Tîrgoviște 16 9 7 36:27 25
4. Corvinul Deva 16 9 7 32:29 25
5. Viitorul Buc. 16 8 8 35:32 24
6. Lie. „N. ^ălcescila 

Cluj 16 7 9 30:33 23
7. Tricotajul Brașov 16 7 9 30:34 23
8. Voința M. Cțuc 16 7 9 27:37 23
9. Sănătatea Arad 16 2 14 18:43 18

10. Voința Bdtbșăfii 16 1 15 7:46 17

1.

SERIA A TT-A 
MASCULIN

I.C.F. București 15 15 0 45: 6 30
2. Politehnică ClUj 16 12 4 42:14 28
3. Politehnică Iași K 10 6 34.-28 26
4. Univ. Tim. 16 9 7 30:27 25
5. Știința Petroșeni 16 8 8 37:27 24
6. Construcții Buc. 16 8 8 28:33 24
7 Univ. Craiova 16 7 9 28:33 23
8. Uhiv. Buc. 16 5 11 18:40 21
9. Pedagogic Tg. Kî. 15 4 11 19:37 19

10. Medicina Birc. 16 1 15 10:46 17

prea multe faulturi
sit. Se Cere, în primul rind, ca an
trenorii să îie mai exigenti fată de 
Sportivi și să nu încerce obținerea 
unor rezultate prin mijloace deloc 
sportive, tactica ^faulturilora jo- 
cuftii obstructionist fiind, în gene
ral, caracteristică echipelor slab 
pregătite din punct de vedere fizic 
și tehnic. Se mai cere, de asemenea, 
ca arbitrii să fie mai exîgențî în 
sancționarea faulturilor. De pildă, 
am văzut nu o dată contraatacuri 
în care un jttcător avea „cale liberă4* 
spre poartă și era oprit neregulamen
tar la mijlocul terenului, iar arbi
trii acordau cu seninătate fault și, 
uneori, dictau și eliminarea celui vi/

De la I. E. B. S.
ABONAMENTE PENTRU 

JOCURILE DE FOTBAL
I.E.B.S. eliberează abonamente , in

dividuale — cu fotografie — valabile 
pe întregul an la, toate jocurile de 
fotbal — atit interne _ cit și inter
naționale — care se desfășoară, pe 
stadioanele „23 Auguste și ^Republi
cii” pe baza următorului tarif

Tribuna I =, 200 lei ; tribuna a Il-a 
— 150 leij, peluze — 100 lei.

Abonaților li .se rezervă cele mai 
bune locuri : iă stadionul ,,23 Au
gust" — sectoarele 2 și 45 pentru tri- 
bOrtlă I ; pentru tribuna a Il-a sect. 
23 î pentru peliize sect. 7 și 31.

La stadionul „Republicii” sectoarele 
4 și 14 pentru tribuna I ; sect. 35 pen
tru tfibftna a Il-a ; Sect. îl pentru 
peluze.

Abonamentele se eliberează zilnic 
la sediTtî întreprinderii din b-dui 
Muncii nr. 37—39, între orele 10—14, 
iar marți și joi și după-amiază între 
orele 17—20. Informații suplimentare 
la telefon 21.30.30, interior 95 sau 
22.31.01.

99^

A.S.A. Oradea cn Vagonul Arad
19— 13 și cu Crișul Oradea 18,5—
13,5 ; Vagonul — Crisul 16—13.

LIBERE
SERIA SUD. Grupa I (Bucu

rești) : Electroputere Craiova cu 
Rapid București 17—15 ți cu Pro
gresul Brăila 15,5—10,5 ; Rapid — 
Progresul 18—14. Grupa a Il-a 
(Reșița) : C.S.M. Reșița cn Trac
torul Călugăreni 21,5—10,5 și cu 
I.M.U. Medgidia 15—13 ; Tracto
rul — I.M.U. 15,5—12,5. Grupa a 
III-a (Tîrgoviștej : Metalul Tîr- 
goviște cu Metalul Bnctirești
20— 12 și ca Energia Constanța 
16,5—15,5 ț Energia — Metalul 
București 20—8.

SERIA NORD. Grupa a III-a 
(Petrila) : Vagonul Arad cu Jiul 
Petrila 16—16 și cu Lemnarul O- 
dorhei 17—15 ; Jiul — Lemnarul 
27—5, întrecerile din grupa I 
și a Il-a au fost aminate pentru 
ziua de 23 aprilie.

Rezultatele ne-au fost comuni
cate telefonic de corespondenții : 
I. Suditu (Sinaia), D. Diaconescu 
(Iași), D. Rădulescu (Cîmpulung 
Muscel), K. Gășpar (Marghita), R. 
Pinciu (Hunedoara), P. Lorincz 
(Oradea), I. PlăvRiu (Reșița), N. 
Bontea (Tîrgoviște) și St. Băloi 
(Petrila).

REZULTATELE E TAPEI a XVI-a 
IN CATEGORIA B, masculin : Se
mănătoarea București — C.S.M. Cluj
2— 3 (9, —11, 12. —14, —6), I.C. Arad —
Electroputere Craiova 3—2 (—10. —17, 
6, 15, 14), Progresul București — Ind. 
sîrmei C. Turzii 3—2 (4. —13, —8, 5, 
5), înainte Timișoara —. Farul Cons
tanța 3—1 (9, 14, —7. 5), Progresul 
I.R.A. Stleeava — A.S.A. Sibiu 3—1 
(3, 17, —12, 6), Construcții București 
— Medicina București 3—0 (12, 12,
12), Universitatea București — Uni
versitatea Timișoara 0—3 (—9.,, —13, 
—8), Politehnica Iași — Universitatea 
CralOva 3—1 (—13, 7, 14, 12), Știința 
Petroșeni — Politehnica Cluj 3—0 
(12, 5, 5) ; feminin : Progresul Bucu
rești — Liceul „N. Bălcescu“ Cluj
3— 2 (11, 8, —13, —13, 7), Viitorul
București — voința M. Ciut 3—2 
(11, 8, —6, —8, 13), Corvinul Deva — 
Drapelul roșu Sibiu 0—3 (8. 6, 5),
Sănătatea Tîrgoviște — Sănătatea 
Arad 3—0 (11, 10, 4), Științe econo
mice București — Universitatea Ti
mișoara 1—3 (—10, —7, 15, —5), Medi
cina București — Universitatea Iași 
3—0 (5, 1, 12), Universitatea Bucu
rești — Politehnica Brașov 3—1 (2, 
—3, 6, 3), Politehnica Galați — Me
dicina Tg. Mureș 1—3 (13, —8, —7, 
—4), Medicina Cluj — Pedagogic Pi
tești 3—2 (—8, —11, 11, 7, 12). Meciul 
feminin, restanță din seria I, Corvi
nul Deva — Sănătatea Arad s-a ter
minat cu Scorul 3—0 (1, 5, 12). —

novat. Au uitat oare „cavalerii ftuie- 
rului“ că un contraatac este o situa
ție clară de gol și că oprirea ei 
prin mijloace neregula menta re impli
că și dictarea iniei aruncări de la 
7 m, indiferent dacă faza s-a petre
cut în apropierea semicercului sau 
la mijlocul terenului ? z

Și pentru că tot a venit vorba 
de arbitri, considerăm că majori
tatea dirftre ei greșesc grav atunci 
cînd permit ca jucătorii sau jucătoa
rele să vorbească pe teren, să... ar
bitreze în locul lor, manifestîndu-se 
nu de puține ori și nedisciplinat 
Și partidele din etapa trecută, atîl 
din seriile secunde cît și din pri
mele serii ale Carfi'pionatelor republi
cane, ne-au oferit nenumărate exem
ple de acest fel, pe care arbitrii res
pectivi le-au trecut tu vederea, J>- 
vedind multă ușurință.

Și aeuin, iată clasamentele în se
ria a Il-a (nfestudentească) -z

MASCULIN
1. Știința Lovrin 12 8 0 4 166:171 16
2. Voința Buc. 12 7 2 3 169:155 16
3. Textila Cisnădle 12 7 0 5 192:172 14
4. Rapid Buc. 12 6 2 4 115: 98 14
5. Timișul Lugoj 12 6 0 6 177:177 12
6. Metalul C .Mică 12 6 0 6 129:140 12
7. Cauciucul Orașul

Gh. Gheorghiu-Dej 12 4 2 6 147:143 10
g. Tehnomet. Tîm. 12 4 2 6 131:137 10
9. Tractorul Br. 12 4 1 7 168:193 9

10. Voință Sibiu 12 3 i 8 162:170 7

FEMININ
1, Șc. sportivă nr. 2

București 12 8 1 3 120:100 17
2. Construct. Tîm. 12 7 2 3 93: 65 16
3. C.S.M. Sibiu.. 12 7 2 3 65: 53 16
4. Voința Odorhei 12 7 1 4 106: 90 15
5. Șc. sport. Buzău 12 7 1 4 74: 76 15
6. Șc. sportivă Petr. 12 6 1 5 111: 86 13
7. Textila Buhuși 12 5 0 7 87: 96 10
8.Spârtac C-ța 12 3 2 7 66: 89 8
9. Favorit Oradea 12 3 2 7 67:100 8



„MONDIALELE" DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

în „optimi” este Gheorghe Co- 
birzari. După ce a cîștigat la 
americanul Reissmann, el a în- 
tîlnit un obstacol deosebit de 
dificil in celioslovacul Kunz. 
Acesta din urmă a condus cu 
2—0, dar Cobîrzan, printr-un 
impresionant efort de voință și 
prin acțiuni conduse cu multă 
luciditate, a reușit să refacă 
handicapul și să iasă învingă
tor cu 3—2. Giurgiucă a fost 
învins (în turul V) de Miko 
(R.S.C.), la capătul unei In- 
tîlniri în care el s-a lăsat me
reu surprins de loviturile de
cisive ale adversarului. I'.a fel 
și Rethi — cu un tur mai 
Înainte în fața lui Brodski 
(U.R.S.S.).

Din restul meciurilor dispu
tate se cuvin a fi menționate 
alte mari surprize, pe lîngă 
cea realizată de Negulescu. 
Sovieticul Gomoskov l-a elimi
nat cu 3—0 pe campionul eu
ropean Kjcll Johansson. De

Fotbalistul mexican 
Salvador. Reyes 

suspendat pe viață
CIUDAD DE MEXICO. 

Salvador Reyes, unul din 
cei mai cunoscuți fotba
liști mexicani, a fost sus
pendat pe viată de fede
rația de specialitate din 
Mexic pentru vina de a fi 
semnai (fără aprobarea 
clubului său) un contract 
cu echipa americană „To- 
yos", tare face parte din 
liga profesionistă — nere
cunoscută — din S.U.A. 
Reyes, în vîrstâ de 30 de 
ani. a cîștigat de 7 ori 
campionatul Mexicului cu 
echipa Guadalajara și a 
făcut parte din echipa na
țională la ultimele patru 
campionate mondiale.

Ce reflectă diferența de 6 puncte ?
(Urmare din pag. 1)

r
drioaic lucrează destul de 
greoi. ,.Bîrna“ Ir'tnei Sără
cuț este mai mult o plim
bare decît un exercițiu ade
vărat. Cu aceste exemple am 
mai putea continua. Să nu 
uităm nici faptul că notele 
într-un concurs bilateral sînt 
în general mai ridicate de
cît la o competiție interna
țională de mare anvergură. 
Deci, să nu apreciem nivelul 
de pregătire numai prin pris
ma punctajului obținut în 
concursul de la Bacău. Să 

asemenea, au mai ieșit sur
prinzător din cursă AI ser- și 
Stanck, eliminați de iugoslavii 
Korpa și, respectiv. Vecko.

Acum, cînd telefonez, Ia 
București este miezul nopții, 
dar la Isstadion meciurile se 
desfășoară din plin. Dintr-un 
moment în altul, Negulescu și 
Cobîrzan așteaptă să Ie vină 
rindul la joc. Primul îl întîl- 
nește pe vest-germanul Schul
ler, secundul pe cel mai bun 
jucător japonez — Hasegawa. 
Miza jocurilor: calificarea 
printre primii opt din lume. 
Desigur, este obositor să stai 
atîtea ore în sală, de mai bine 
de o săptămînă. Dar să mai 
și joci și încă pînă la ore 
tîrzii din noapte ! Acesta este 
însă specificul tenisului de 
masă și, mai ales, al unei 
astfel de competiții. Eoncu- 
renții — să recunoaștem — 
sînt supuși unui enorm consum 
de energie fizică și nervoasă. 
Laurii eventualelor victorii îi 
răsplătesc însă pentru efortul 
lor susținut.

Iată cîteva din cele mai 
interesante rezultate: SIMPLU 
BĂRBAȚI tur IV: Gomoskov— 
K. Johansson 3—0, Lemke— 
Ch. Johansson 3—1, Brodski— 
Rethi 3—1 (—19, 21, 17, 10), 
Giurgiucă—Vosnika 3—0 (10,

„Cupa orașelor tirguri“

BURNLEY ELIMINATĂ
Disputată la Burnley, în

tâlnirea retur dintre formația 
engleză F. C. Burnley și e- 
chipa vest-germană Eintracht 
Frankfurt, contînd pentru 
sferturile de finală ale «Cu
pei orașelor tîrguri“ la fot
bal, a revenit surprinzător 
oaspeților cu scorul de 2—1 
(1—0). Au marcat : Lotz (min. 
34) și Huberts (min. 73) pentru 
Eintracht ; Miller (min. 87) 
pentru Burnley. Cum fn pri
mul meci cele două echipe 
terminaseră la egalitate (1—1) 
se califică formația Eintracht.

★
T.îi Zurich a avut ioc tra

gerea la sorți a semifinalelor

nu uităm, de asemenea, nici 
de problema cadrelor de re
zervă pentru echipa repre
zentativă, care nu prea are 
„spatele" asigurat.

In orice caz, după con
fruntarea cu formația Bul
gariei, putem să privim cu 
mai multă încredere evoluția 
gimnastelor noastre în com
petițiile viitoare, printre care 
apropiatele campionate eu
ropene ocupă locul de frunte. 
Aceasta cu condiția unei 
munci și mai intense și a unei 
mai mari dîrzenii din par
tea tuturora !

14, 10), Negulescu—Kagimoto 
3—2 (20, —20, 20, —17, 
17), Vecko—Stanek 3—2, 
Kunz—Rozsas 3—0, Sobîr- 
xan—Reissmann 3—0 (13, 20, 
19); tur V: Pak Sin II— 
Brodski 3—0, Miko—Giur
giucă 3—1 (19, 19, —12, 
16), SchCller—Van de Walle 
3—0, Negulescu — Harrison 
3—0, Amelin—Vecko 3—2, 
Korpa—Alser 3—0, Hasega
wa—Barnes 3—0, Kimura— 
Neale 3—1, Gomoskov—Milles 
3—2, Kono—Purnomo 3—0, 
Cobîrzan—Kunz 3—2 (—19,
-13, 17, 11, 18), Kasai- 
Arndt 3-2; SIMPLU FE
MEI : tur III: Hristova 
(R.P.B.)—Crișan 3—2 (12,
19, —14, —14, 16), Alexan
dru — Golubkova (U.R.S.S.) 
3_0 (10, 11, 5), Mihalca— 
Trail (Noua Zeelandă) 3—0 
(15, 16, 17). Richter—Balai- 
șite 3—1, Yamaka—Paisiarv 
3—0; DUBLU FEMEI tur 
III: Alexandru, Mihalca—
Kruger, Resler 3—0 (14, 15, 
12), Noworita, Szmit—Crișan, 
Lisowska 3—0 ; DUBLU BĂR
BAȚI tur III: Negulescu, 
Rethi—Tambata, Josida (Ja
ponia) 3—0.

Joi, întrecerile continuă la 
toate cele cinci probe indivi
duale.

PE TEREN PROPRIU!
„Cupei orașelor tîrguri* : Bo
logna sau Leeds United —• 
Lokomotiv Leipzig sau Kil
marnock ; Eintracht Frank
furt — Dinamo Zagreb. Me
ciurile urmează să se dispute 
pină la 15 mai.

LUPTĂTORUL IUGOSLAV
S. HORVAT

A PRIMIT TROFEUL 
„PIERRE DE COUBERTIN '

PARIS 19 (Agerpres). — 
In cursul unei ceremonii 
care a avut loc la sediul 
UNESCO de Ia Paris, 
dl. Rene Matheu, director 
general al acestei organi
zații mondiale, a remis 
luptătorului iugoslav Ste- 
van Horvat trofeul inter
național al sportivității 
„Pierre de Coubertin"-1966. 
Horvat a primit acest tro
feu pentru comportarea sa 
exemplară la campionatele 
mondiale de lupte greco- 
romane de Ia „Toledo 
(S.U.A.). Au fost distinși 
cu diplome de onoare 
iahtmenii americani Ja
mes Bonney și Robert 
Smiels.

AU FOST STABILITE STANDABDURILE 
RE PARTICIPARE IA J. 8.

Consiliul Federației interna
ționale de atletism. întrunit la 
Veneția, a stabilit standar- 
durile de participare pentru 
J.O. din 1968. Pentru a pu
tea lua parte la întrecerile de 
la Ciudad de Mexico atleții vor 
trebui să îndeplinească urmă
toarele performanțe «tandard 
(în perioada 1 șctombrie 
1967—30 septembrie 1968) : 
BARBATI: 100 m — 10,3 
(10.4), 200 m — 21,0 (21,0), 
400 m — 46,8 (47,0), 800 m
— 1:48.0 (1:48,8), 1500 m
— 3:42,0 (3:43,5), 5000 m
— 13:50,0 (14:02.0), 10 000 m
— 29:00,0 (29:25.0), 110 mg
— 14,1 (14,2), 400 mg — 51,0
(51,8). 3 000 m obst. — 8:45,0 
(8:46,0), înălțime — 2.09 
(2,06), prăjină — 4,80 (4,60), 
lungime — 7,60 (7,60). triplu 
—j 16,00 (15,80), greutate — 
18.40 (17,80), disc — 57,00 
(55.00), suliță — 77,00 
(77,00), ciocan — 64,00 
(63,00), decatlon — 7 200 
(7 000) : FEMEI : 100 m —
11,6 (11,7), 200 m — 24,0 
(24.2), 400 m — 55,0 (55,5), 
800 m — 2:06,0 (2:08,0),
30 mg — 10.8 (11,0), înăl
țime — 1,71 (1,70) lungime — 
6,25 (6,00), greutate — 16,00 
(15.00), disc — 52.00 (50,00), 
suliță — 53,00 (51,00), pen
tatlon — 4 600 (4 500). In 
paranteze sînt trecute standar- 
durile valabile la J.O. din 
1964.

Alte hotărîri ale eonsiliului 
IAAF luate cu acest prilej:

• Selecționata atletică a 
Europei care va tntîlni la 10 
și 11 august la Montreal, se
lecționata Americii va fi alcă
tuită pe baza rezultatelor înre
gistrate în cele 18 concursuri 
internaționale programate in 
Europa Intre 3 iunie și 16 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Surpriză pe San Sir o: Inter-Ț.S.K.A. Sofia 1-1!
Aseară, Ia lumina reflectoarelor, s-au 

desfășurat mai multe meciuri internațio
nale de fotbal.

In competițiile europene rezervate echi
pelor de club :

„C.C.E.* (semifinale) Internazionale — 
Ț.S.K.A. Sofia 1-1 (1-0).

In prima repriză, gazdele, deși au dominat 
copios, n-au reușit să deschidă scorul decît 
în min. 45 prin Facchetti. De remarcat că 
din min. 33 oaspeții au jucat în 10 oa
meni, deoarece Rajkov a fost eliminat de 
pe teren de arbitrul austriac Wlachojanis, 
în urma unui fault comis asupra lui Suarez.

După pauză, echipa bulgară s-a apărat 
foarte bine și a ripostat prin puternice 
contraatacuri. în minutul 67, Ț.S.K.A. reu
șește să egaleze prin Țanev. După cum 
comentează cronicarul postului de radio 
Milano, fotbaliștii bulgari au lăsat o fru
moasă impresie. S-au remarcat Suarez, 
Corso, Picchi și, respectiv Jordanov, Ia- 
kimov și Gaganelov.

Returul la 26 Aprilie la Sofia.
„CUPA CUPELOR* (semifinale): Slavia 

Sofia — Glasgow Rangers 0—1 (0—1). A 
marcat Wilson. Returul la 3 mai, la 
Glasgow.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI": Dinamo 
Zagreb — Juventus Torino 3—0 (1—0) (în 
tur 2-2). Au marcat Novak, Melici și Be
lin. Lokomotive Leipzig — Kilmarnock 1—0 
(1—0). Returul la 26 aprilie, la Kilmarnock.

★

Echipa olimpică a României a evoluat 
la Aachen, unde a jucat cu formația 
Allemania, care activează în liga secundă 
a campionatului R. F. a Germaniei. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul de 0—0. 
După cum transmite agenția S.I.D. olimpi
cii români au lăsat o excelentă impresie.

iulie. Intre aceste concursuri 
se numără fi campionatele in
ternaționale de atletism ale 
României (10—11 iunie). t
• Ediția a treia a „Criteriu

lui juniorilor" se va desfășura 
anul viitor (23—25 august) la 
Leipzig.

'• întrecerile din acest an 
ale „Cupei Europei — Bruno 
Zauli“ programează aoncursu- 
rile eliminatorii în următoarele 
localități: Copenhaga (Olanda, 
Austria, Turcia, Danemarca), 
Atena (Elveția, Spania, Portu
galia. Albania) și Dublin (Bel
gia, Islanda, Irlanda).

* A fost omologat recor
dul mondial de 3:02,8 stabilit 
ta 4x400 m de echipa Trini
dad—Tobago.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CICLISM DIN 1968
Campionatele mondiale 

de ciclism fond (bărbați șl 
femei) ediția t968 vor avea 
loc la Imola, în Italia, 
Această localitate se află 
în regiunea Emilia, în apro
piere de Bologna, Probele 
de pistă ale tradiționalei 
competiții se "vor desfășura 
pe velodromul din Roma.

Circuitul de la Imola 
este în lungime de 15,406 
km. El urmează să fie aco
perit de participant de 18 
sau 20 ori. Velodromul e- 
limpic din Roma, construit 
în anul 1960, are e pistă 
in lungime de 400 m cu 
o lățime de 7,50 m. în tri
bunele velodromului pot 
lua loc aproape 20 000 
spectatori.

ȘTIRI, 
REZULTATE

>' PARIS. Selecționatele 
de box ale Franței și Un
gariei, care se pregătești 
în vederea campionatelor 
europene de Ia Roma, i-au 
tntilnit în meci amical. 
Pugiliștii maghiari au ob
ținut victoria cu scorul de 
12—8.

W BUENOS AIRES. In
tr-un «teci de fotbal ion- 
tînd pentru „Cupa campio
nilor Americii de Sud", 
echipa Racing Buenos 
Aires a învins eu scorul 
de 5—2 (3—0) formația In- 
dependiente.

• NEW YORK. Meciul 
revanșă dintre boxerul Ita
lian Nino Benvenutti și 
Emile Griffith va avea loc 
la 13 iulie, Ia New York, 
înainte de acest meci, noul 
campion mondial va întîlni 
pe spaniolul Folledo pen
tru titlul european la ca
tegoria mijlocie, care apar
ține italianului.

• PARIS. A fost forma
tă echipa Franței care va 
participa la „Cursa păcii". 
Echipa cuprinde pe Claude 
Guyot (fratele învingăto
rului ediției de anul tre
cut), J. Samyn, R. Berland,
R. Grenier, J. Catieau și
S. Pacary.

• LONDRA, țntr-un meci 
internațional tmical ie fot
bal, echipa engleză Leices
ter City a lispus cu 5—0 
(3—0) de echipa vest-ger- 
mană Borussia Dortmund. 
In poarta oaspeților a a- 
părat internaționalul Tii- 
kowski.

• BUDAPESTA. Intîlni- 
rea Internațională de hal
tere dintre echipa secun
dă a Ungariei și prima re
prezentativă a R. D. Ger
mane a revenit oaspeților 
cu scorul de 6—1.

î CALEIDOSCOP
i__________________________
I DOUĂZECI DE MII de su

porteri din Stoke se pregă
teau pentru a asista Ia me- 

Iciul de cupă Manchester Uni
ted — Stoke City din Anglia, 
însă feroviarii britanici le-au 
stricat socotelile. începînd de 
la 10 februarie a.c. a intrat 

Iîn vigoare un nou regula
ment, care prevede că la un 
meci nu pot fi transportați 
pe calea ferată decît 1 500 de I suporteri și aceștia împărțiți
în trei garnituri ’ Măsura s-a 
luat deoarece în ultimul timp 

Is-a intîmplat ca la întoarcere 
suporterii decepționați să se 
răzbune pe... vagoane.

(REVISTA americană „The 
Racing** nu va acorda pre
miul pentrți cel mai bun

I boxer al anului 1966, deoarece 
principalul și singurul candi
dat. Cassius Clay, nu ar în
deplini, chipurile, una dintre

■ condiții • atitudinea sa nega- 
■ tivă față de armata nu este 
. un exemplu pentru tineretul 

american ! Clay a primit ști
rea amuzat, spunînd cu „mo
destia” sa tipică : „într-ade- 
văr acest premiu nu este 
pentru mine. Ce, eu sînt cel 
mai bun boxer al anului ? 
Sînt cel mai bun boxer al 
secolului î“

ÎN DRUM spre Chile, avio
nul în care se afla Benfica a 
fost nevoit să aterizeze pen
tru o oră la Buenos Aires. 
Ziariștii argentinieni l-au în
conjurat pe Eusebio, dorind 
să afle dacă acesta intențio
nează să treacă la Penarol. 
Antrenorul Benficăi a lămu
rit lucrurile cu ajutorul unei 
mici comparații: „Dacă San
tos l-ar vinde pe Pele, supor
terii săi ar demola stadionul 
clubului și ar incendia orașul, 
iar dacă Benfica l-ar vinde 
pe Eusebio, în Portugalia ar 
fi doliu național".

ÎN ANGLIA se bucură de 
mare popularitate discul „Bă

ieții Iui Ramsey", care se 
vinde în număr foarte mare. 
Nu este vorba de un șlagăr 
și nici de vreo nouă înregis
trare tip Beatles. Pe disc sînt 
înregistrate declarațiile jucă
torilor echipei campioane 
mondiale și ale antrenorului 
ei despre victoria din C.M. 
Ascultînd discul, suporterii 
englezi retrăiesc triumfal de 
neuitat al fotbalului englez.

CALEI DOS COP
JUTTA HEMPEL, (n vîrstă 

de 6 ani, elevă în cl. I a șco
lii din Flesenburg (R. F. a 
Germaniei) este considerată 
un geniu în domeniul șahu
lui. Recent, ea a jucat un 
simultan cu 10 dintre cei mai 
buni șahiști vest-germani, a- 
părîndu-se nespus de energic. 
Jutta a cedat în fața maes
trului Hecht abia după 42 
de mutări, cerînd ca revanșa 
să se joace... după cinci ani.

BOXERUL PROFESIONIST 
argentinian Jose Lampado 
este supranumit „stîlp de re
clamă" deoarece pe chiloții 
purtați la meciuri sînt impri
mate reclame. Pînă anul tre
cut el făcea reclamă unor 
fabrici de conserve. Dar, 
după ce a pierdut de trei 
ori prin K.O.. el a fost nevoit 
să schimbe domeniu] de ^lu
cru". în prezent face reclamă 

unui magazin de paturi. „Cu 
cît va fi făcut mai des K.O.
— spun patronii magazinului
— cu atît va fi mai eficientă 
reclama !**.

ADMINISTRATORUL tere
nului F. C. Bornemouth (An
glia) este un maree iubitor de 
pisici. Numărul acestora a 
crescut foarte mult, unele 
plimbîndu-se în voie prin 
vestiarele jucătorilor. Intr-o 
zi, enervat, antrenorul Pris- 
cott a ucis una dintre ele.
Administratorul și-a prezen

tat demisia dar, în urma 
unei ședințe speciale, con
vocată de conducerea clubu
lui, a plecat... antrenorul, iar 
administratorul a rămas pe 
loc. Comentariul președinte
lui a fost convingător: „Nouă 
ne este mai necesar azi un 
bun administrator de teren, 
chiar și cu pisici, decît un 
antrenor. Antrenori găsești 
pe toate drumurile, in timp 
ce nn bun îngrijitor al gazo
nului e greu de găsit. Pe a- 
ceștia îi cauți în Anglia cu 
luminarea...**.

Cunoscutul fotbalist vest- 
german Uwe Seder (Hambur
ger S. V.) este fericitul tată a 
celor două fetițe din fotogra
fie. El are însă un singur re- 
gret: Kerstin și Helle
nud vor putea înlocui nici 
cînd în echipa reprezentativă.

CALEIDOSCOP
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