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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Informație
Ieri după-amiaz&, in cadrul lec

toratului cadrelor didactice de Ia 
I.C.F.j tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului General al 
UCFS, a făcut o expunere despre 
unele probleme actuale privind 
dezvoltarea mișcării de cultură fi
zică și sport din (ara noastră.

Expunerea a fost urmărită
viu interes de către cei prezenți.

cu

CANOTORII ROMÂNI 
LA „REGATA LYON"

Eleva Clementa Bută din secția 
bului Parul execută la bîrriă o 

antcenoarea Jana

de gimnastică a clu- 
cumpănă, asistată de 
Baltă.

Foto : V. Bageac

Simbătă și duminică schifiș- 
tii noștri vor participa, in 
Franța, Ia un important con
curs internațional de canotaj: 
„Regata Lyon**. La startul în
trecerilor și-au mai anunțat 
prezența echipaje din Anglia, 
R. F. a Germaniei, Elveția, 
Cehoslovacia, Italia și, firește, 
Franța.

„Ținuta" unor 
baze sportive

- Convorbire cu tov. ing. NICU SAVIN, vicepreședinte al
Sfatului popular al orașului Bacău -

La Bacău, pe lingă un frumos sta
dion, există numeroase complexe 
sportive, microstadioane precum și 
terenuri simple, majoritatea bine gos
podărite. Două dintre aceste baze sportive — poate cele mai solicitate 
în cursul verij — fac însă notă dis
cordantă.

Stadionul Dinamo, pe care îl folo
sesc aproape zilnic diferite echipe din 
8 asociații, plus, din cînd în cînd, 
sportivii școlilor din oraș, are o în
fățișare de parcă ar fi fost părăsit. 
Terenul de fotbal este denivelat, /-Sn- 
ra de pe pista de atletism a dispă
rut, vestiarele sînt deteriorate, tri
bunele de la „dreptunghiul” de hand
bal putrezite, iar gardul împrejmui- 
tor al terenului de joc e de multă 
vreme stricat.Ștrandul Tineretului are un aspect 
și mai deplorabil. Drumul de la in
trare e nepavat, gardul rupt în mul
te locuri, pe cele două plaje a cres
cut în voie iarba — semn că proprie
tarii săi n-au pus în această primă
vară piciorul pe aici — bazinul de 
înot a devenit depozit de gunoaie, ca
binele sînt murdare, pistele de po
pice lăsate în... voia soartei, aleile 
năpădite de buruieni.

Cui aparțin aceste două baze spor
tive ? Sfatului popular local, organul 
cei mai interesat în înfrumusețarea 
continuă a orașului ’

— Nu socotiți — l-am întrebat pe 
tov. ing. NICU SAVIN, vicepreședinte 
al Sfatului popular, că terenurile de 
sport ar trebui să constituie și ele 
„firma” orașului ?

— Da, așa gîndim șî noi. De altfel,
în contextul preocupărilor . pentru 
sistematizarea orașului se află și
amplasarea terenurilor de sport în
locuri pitorești, pentru ca acestea să
cîștige cît mai mulți tineri. Pe
de altă parte, stadionului „23 Au

gust”, pe care-I gospodărim noi, i se 
fac anul acesta reparații în valoare 
de 120 000 lei, pentru ca tinerii noș
tri să-și dispute întîietatea într-un 
cadru cit mai plăcut.

— Toate laudele pentru moderniza
rea celui mai mare stadion din ora
șul dv. Dar de ce acest efort este 
umbrit de starea necorespunzătoare a 
stadionului Dinamo și ștrandului Ti
neretului ?

— Cunoaștem situația. Trebuie să 
vă spun insă, cu regret, că nu le 
vom putea reamenaja în curînd din 
cauza lipsei de fonduri. Avem un 
plan de venituri în vederea bunei 
întrețineri a instalațiilor sportive pe 
care nu l-am realizat pînă în pre
zent, întrucît asociațiile sportive, cu 
excepția Științei I.P., nu și-au achi
tat datoriile pe care le au în calitate 
de chiriași. De unde să luăm bani 
Fondurile strînse ne ajung de-abia 
să acoperim salariile celor 12 oameni 
care îngrijesc terenurile și să facem 
plata cheltuielilor curente'.

— Ce facem în această situație ? 
Lăsăm bazele sportive să se dis
trugă ?

— Nicidecum, vă asigur că vom 
găsi resurse pentru a da în folosin
ță cît mai urgent pista de atletism, 
pentru a pune la punct gardul de la 
terenul de handbal sau a face repa
rațiile strict necesare ștrandului. Este, 
intr-adevăr vina noastră că aceste o- 
perații n-au fost făcute înainte de 
începerea sezonului în aer liber. Spe
răm că la viitoarea dv. vizită — ori- 
cît de apropiată va fi ea — să gă
siți pe toate terenurile atmosfera 
propice întrecerilor sportive.

Discuția noastră cu tov. Savin s-a 
încheiat aici. Sîntem convinși că pro
misiunile făcute se vor transforma 
în fapte.
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Trimisul nostru special la Zurich, VALENTIN PAUNESCU, transmite

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
întiheste azi — într-un meci

SELECȚIONATA ELVEȚIEI■i.
Antrenamentul de marți al băieților 

noștri s-a bucurat de o atenție deose
bită din partea studioului de televiziune 
din Zurich care l-a filmat aproape în 
întregime. Pîrcălab, Ion Ionescu și Mi
hai Ionescu sînt personajele unui film,

întilnire internațională 
de lupte la Lugoj

Lugoj vor avea 
la intilnirea amicală 

libere"

pri-Iubitorii de lupte din 
lejul să asiste duminică 
de lupte dintre reprezentativele de 
ale României și R.S.S. Ucrainene. In conti
nuarea turneului, oaspeții vor evolua la Ti
mișoara (30 mai), in compania selecționatei 
regiunii Banat.

X,
20 de minute, făcut aici. Dt.de aproape

Hans Mahler, reporterul care a însotit 
pe operatori, îmi spunea că atunci cînd 
în cadru va apare Dobrin, textul său 
va suna cam 
pentru echipa
ră aici de o presă specială, deoarece 
amatorii de fotbal din localitate l-au 
văzut tot pe micul ecran — evoluînd 
în partida cu R.F.G. de la Ludwigshafen 
— unde, după cum se știe, a făcut o 
partidă remarcabilă. Discutînd cu dt. 
Mahler mă gîndeam că «anonimatul* 
lui Ion Ionescu poate să ne fie folo
sitor, omul nostru de gol avînd posibi
litatea să acționeze în voie (să sperăm).

Dar revenind la antrenament trebuie 
să spun că fotbaliștii noștri au lucrat

așa: «Iată pericolul nr. I 
noastră". Dobrin se bucu-

Junioaia Carmen Crișan a tost cea mai bună jucătoare a primului meci 
Progresul—Sparta, de Ia Praga.

JOI iN SALA FLOREASCA
Returul finalei feminine a „C. C. E." la tenis de masă

Progresul București—Sparta Praga
Iubitorii tenisului de masă de la 

noi așteaptă cu interes justificat ulti
mul act al finalei celei de-a IV-a ediții 
feminine a „C.C.E.U. Este vorba de 
intilnirea Progresul București—Sparta 
Praga — contînd pentru returul fina
lei ,,C.C.E.“ — programată joi, de la 
ora 19,30 în sala Floreasca. în primul 
meci, echipa română a ieșit învingă
toare cu 5—4 — în ultima partidă, 
Victoria Babiciuc a pierdut cu 2—0

aproape o oră și jumătate, ian 
spre sfîrșit au încins o „min
tă* lungă pe tot terenul, care 
amenința să se transforme 

într-un meci, „cu specific de 
campionat", deoarece una din
tre echipe, cea a lui Datcur 
conducea cu un got Antre-

(Continuare in pag. a 3-a)

S-au încheiat pregătirile’ 
rugbiștilor pentru intilnirea

(—18, —17) la Krupova. Regulamentul 
„C.C.E.* nu prevede desfășurarea unui 
al treilea joc, învingătoarea finalei ur- 
mînd să fie decisă prin meciaveraj, 
setaveraj, punctaveraj, iar în caz de ega
litate perfectă, prin tragere la sorți. De 
aceea, s-a hotărît ca în fiecare manșă 
a finalei să fie jucate toate cele nouă 
meciuri ale unei întilniri, indiferent de 
evoluția scorului. In mod nepermis, fe

derația noastră (secretar general, Sever

Despre o problemă care nu este numai a Brașovului
ACHIZIȚII NEREUȘITE

— Cu un fotbal ca ăsta 
n-or să mai iasă ei la li
man. Vor zace în „C“ 
mult și bine.

Era reproșul unui supor
ter, adus jocului pe care-l 
prestau cei de la Tractorul 
Brașov în partida cu Chi
mia Făgăraș.

— „Firma*1 pe care o 
reprezentat! — Uzinele Trac
torul — vă pretinde infinit 
mai mult. Condițiile de care 
dispuneți — o bază exce
lentă — sînt de invidiat. 
De ce atunci acest penibil 
statu quo ? a fost prima 
noastră întrebare lansată 
conducerii clubului.

— întrebarea asta ne 
roade și pe noi. Și, ce este 
mai grav, nu vedem încă 
ieșirea din... criză. N-avem,

deocamdată, cu cine. Să se 
sudeze puțin echipa, consi
deră președintele clubului, 
Alex. Taus. Bine c-am scă
pat de buruieni ; au fost 
aduse cîteva dar, din feri
cire, n-au prins rădăcini.

fiindcă fusese adus la Bra
șov cu doi ani suspendare. 
Și, după ce a hibernat în 
splendidul decor montan, 
s-a decis spre primăvară să 
coboare la Cîmpina, fiindcă 
auzise el că aici mierea e

Pe teme de educație

Am cerut nume. Mi s-a 
întins lista ultimelor „achi
ziții" : Marin Gheorghe, ju
cător de multiplă formație 
— trecut pe la Dinamo 
Obor, Flacăra Ploiești, Car- 
pați Sinaia — om preten
țios, care s-a lăsat greu, în 
urma unui tîrg gras (peni
bilă condiție pentru noblețea 
sportului !). I-a fost ■ supor
tată și „convalescența".

mai dulce. Tot cu suspen
dare a fost acceptat și 
Asan. Nu se putea să nu 
reușească omul cînd decla
rațiile sale de atașament 
față de clubul brașovean 
puteau mișca și un munte 
d-apoi niște inimi simțitoa
re. Și cum „vorba dulce 
mult aduce... Asan a 
fost instalat seniorial. Pro-

fitînd de slăbiciunea oame 
nilor (suporterilor), începe 
micul tapaj, apoi marile 
împrumuturi (mii de lei) 
lansînd asigurarea : „la lea
fă". Dar, după cum lupul 
nu-și schimbă năravul, ia- 
tă-1 pe mult devotatul Asan 
dispărînd într-o noapte, 
luînd cu el creditul oame
nilor (miile) și demagogia 
despre iubirea de club. Unde 
s-o fi dus oare ? Cine ur
mează la păcăleală ? Și, mai 
ales, pînă cînd va înșela A- 
san în dreapta și în stingă ?

— Nici prezența jucăto
rului Iosif Antal în actua
lul lot nu ne inspiră prea

NUȘA MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a 2-aI

Dănef), nu a... cunoscut a- 
ceastă clauză, fapt care a sur
prins pe jucătoarele Progre
sului în meciul de la Praga.

In asemenea condiții regu
lamentare, cu atît mai impor
tantă ne apare întrecerea de 
joi, cînd — pentru a cuceri 
trofeul „C.C.E.U — echipa 
Progresul are neapărată ne
voie de o victorie, în mo
mentul de față ea definind 
un avantaj minim : 5—4, 
11—12, 421—411. Să spe

răm că jucătoarele noastre vor 
reedita succesul de săptămâna 
trecută.

cu Portugalia
Pregătirile reprezentativei 

pentru ultima confruntare din 
,Cupa Națiunilor" au luat 

sfîrșit duminică, prinlr-un 
meci de verificare disputat 
în compania unei combinate 
Gloria—Grivița Roșie. S-a 
putut constata o îmbunătă
țire a capacității de efort în 
momentele fixe și în grăme
zile spontane, precum șt o 
mai bună organizare a jocu
lui în margine. Baloanele au 
fost mai clar cîștigate și mai 
bine utilizate decît în ulti
mele evoluții, îneît antrenorii 
lotului speră în practicarea 
unui joc bun, pe linia com
portării din primele 30 de 
minute ale meciului cu Italia, 
înlocuirile operate tind să 
dea pachetului un plus dt? 
organizare, iar prin eventuala 
înlocuire a fundașului Dăi- 
ciulescu cu V Marinescu se 
încearcă afirmarea unui nou 
jucător în acest dificil post 
Aeeste înlocuiri au afectat în 
primul rind înaintarea, ele 
fiind următoarele: Țuțuianu 
în linia a II-a in locul iui
M. Rusu, care a trecut în li
nia a TI l-a în locul lui 
Șerbu ; Stoica l-a înlocuit în 
linia I pe Baciu. Ca atare, 
lotul pentru meciul cu Por
tugalia, care se dispută du
minică la Lisabona, este ur
mătorul : Dinu, Onuțiu, Stoi
ca ; Veluda, Țuțuianu; RăȘ- 
canu, Demian, hl. Rusu ; 
Florescu, Oblemenco : Draiio- 
mirescu, Irimescu, IV usec, 
Țibuleac ; Dăiciulescu, V. Ma
rinescu.

Meciul cu Portugalia va fi 
arbitrat de dr. H. Cuny 
(Franța).

Preliminariile „interregionalelor44 
de volei la junioare

La Toplifa s-a desfășurat intilnirea tur-retur elimi
natorie, din preliminariile etapei interregionale a ri'n- 
ptonatului republican de junioare. între echipa« 
Știința Topiita și Elevul Hunedoara. Invingind am
bele partide, cu 3—2 (13. -7. 5, -5, 13) și 3—1 (15 12,
4, 9), Știinta Topiita s-a calificat pentru inter regie riale



Cartea sportivă 

românească 
solicitată 

peste hotare
La cunoașterea peste hotare a 

valorilor •create in ultimii ani în 
țara noastră, un rol deosebit îl 
are și cartea, care a pornit de 
cîțiva ani încoace intro jnare 
confruntare cu lumea.

Deosebii de solicitate sînt și 
lucrările care reflectă avîntul 
vertiginos al mișcării sportive din 
România socialistă. Case edito
riale, biblioteci ale unor insti
tuia de specialitate, institute de 
învățămint, studenți, sportivi, 
antrenori, cercetători în dome
niul culturii fizice manifestă un 
viu interes pentru cunoașterea li
teraturii noastre sportive. Casa 
editorială „KUBON ȘI SAG- 
NER“ din ILF. a Germaniei și-a 
procurat recent, printre altele, 
lucrarea „Două decenii de avînt 
sporLiv44 (D. Gârleșteanu, II. 
Naum si R. Vrziceanu). Editura 
„AIITIA“ din Praga a solicitat 
în mai multe rînduri lucrările in
titulate : „Curs ile tir44, „'Curs 
de sediiînotul pentru copii44., 
„Alergări de viteză in atletism44 
(V. Dumitrescu). Din, U.R.S.S. 
fii R.D. Germană a fost cerută 
lucrarea „Cultura îizică pentru 

cei vîrslxiici44 (pr.of. dr. A- 
Arian lonescu)^ Din Izrael slut 
comandate a serve de lucrări din
tre care menționăm z „Regula
mentul de caiac-canoc*. „Regi
mul de viață al sportivilor44 (C. 
Alexandrescu), „Jocurile Olim
pice de-a lungul veacurilor*4 (F. 
Bănc.iulescu), „Sportivul și cor
pul său44 (prof. dr. FL Ulmea- 
rtu), „Ghidul spectatorului de 
box44 (V. Bănciulescu), „Gim
nastica zilnică pentru bărbați și 
fenwî44. „Atletism44. O menți
une : ixmtru lucrarea „Să învă
țăm metodic șahul" (S. Sama
rian) ș-a revenit de ci l e va ori, 
aoliciti-ndu-se comenzi speciale. 
Tot din israel au mai fost ce
rute lucrările „Decatlonul de 
aiar44 și „World Coup14’ (1. Chi- 
rilă), „Laurii handbalului ro
manesc44 (D. (rarbeșîeunu și G. 
Antonescu), ,,Fotbal și fotbaliști 
la diferite meridiane44 (C. Tcaș- 
că), „Așa a fost la Yokohama44 
(O. Benko) ș.a

Cartea sportivă românească sv 
bucură de multă atenție și în 
S.U.A. Astfel, „LIBRARY OF 
CONGRES*4 se interesează îndea
proape de „Regulamentul jocului 
de baschet44, „Box44 (E. Mărgă
rit ). Din Anglia teste solicitată 
lucrarea „Teoria modernă a des
chiderilor în șah44 {S. Samarian 
fii V. CioclUea). Iu același timp, 
specialiști din Belgia și Anglia 
au comandat Intrarea „Handbal 
în 7“ (I. Kvmst-Ghermănescu). 
In fine, din Iugoslavia se cere 
lucrarea lui I. Bratu „Gimnas
tica colectivă44, iar casa edito
rială AR TI A (Fraga) este inte
resată să cunoască o altă lucrare 
intitulată „Fotbal la poalele Cor- 
dilierilor44 fC. Teașcă).

Prezența continuă a cărții 
sportive românești pe toate me
ridianele reflectă cu prisosință 
faptul că mișcarea sportivă din 
țara noastră s-a impus pe plan 
internațional.

HARALAMBiE LEREA

Qopice

Finala campionatului
republican masculin 

(ine va cîștKja 
titlul?

20 de echipe masculine, care au 
mers din victorie în victorie, și-au 
disputat întîietatea în penultima 
etapă a campionatului republican. 
Iată rezultatele <s-a jucat tur-re- 
tur) : Flacăra Cîmpina — Laminorul 
Brăila 10 687—8 972 p.d., Industria 
sîrmei C. Turzii — Parîngul Lonea 
10 379—10 070 p.d., Rapid București
— Progresul Pitești 10 117—9 656
p.cL, Olimpia Reșița — Mucavaua 
Molid (reg. Suceava) 10 088—9 167 
p.d., Voința Oradea — Voința Baia 
Mare 10 073—9 636 p.d., Cetatea
Giurgiu — Cimentul Bicaz 
9 944—9 608 p.d., Constructorul
București — Cimentul Medgidia 
9 913—9 620 p.d., C.F.R. Timișoara
— Voința Tg. Mureș 9 709 — 9 560 
p.d., Petrolul Ploiești — Locomo
tiva Iași 9 682—8 901 p.d., Metrom 
Brașov — Dinamo Craiova 
9 211—8 222 p.d.

In urma acestor rezultate, echi
pele învingătoare și-au cucer.t 
dreptul de a participa la finala pe 
țară, care va avea loc la București 
intre 25—28 mai. Ultimele între
ceri se desfășoară pe arena Voința 
după următorul program : joi, de 
la ora 8 : calificările ; vineri, de la 
ora 8 : calificările ; simbătă, de la 
ora 13 : turneul final în care se 
întrec primele șase clasate din ca
lificări ; duminică de la ora 8 : tur
neul final.

In cadrul canaffionatul'uâ nepuHâ- 
can pe cdhlpc, «cMegooa B seria I 
au Jfosl înregistrate uawătoaTcfe re- 
Kwitate ij'C-nerale:

Progresul — Mureș A. M. 1ST—120 
(bărbați : 69—71 ; femei : 58—49)

Progresul — Oltenia 135—124 (68—B7 - 
67—37;)Mureș-A.M, — Oltenia 127—124 <71— 
«4 : 56—40)Metalul — Ploiești 172—m (98—88; 74—33)

Metalul — lașa 163—132 (83—32;
70—40)

lași — Ploiești 167—132 (105-36;
61— 46)Hunedoara — Oalață 164—109 (110—O; 
54—43.)tlrișana — Galați 175—1'04 (112—641
62— 40)

Crișana — Hunedoara 163—144 C9B— 
B5 ; 64—4Sâ

în -scria a Il-a a «categoriei B 
(Hasamenlele se întocmesc pe baza 
laWei Internaționale de punctaj.) 
rezultatele au fost:

REG. BUCUREȘTI—DOBROGEA 
31 217—30 237 (18 368—18 251 :
12 966—11 869) ; SUCEAVA—MA
RAMUREȘ 30 291—25 306 (18 332 
—17 675; 11’959—7631).

Vom consemna în continuare cîte- 
va dintre cele mai bune performanțe 
obținute cu prilejul acestei a doua 
etape a campionatului republican :

BUCUREȘTI (Progresul—Oltenia 
—Mureș-A.M.). BĂRBAȚI : 200
m: Kineses (M) 22,6; 110 mg: 
Eengiel (M) 15,9; 400 mg: Ivă- 
nescu <P) 57,7; lungime: Pantox 
(P) 6,67; FEMEI: 100 m: Podarii 
(O) 12,8; 260 m.- Radu <P) 26,9; 
400 m: Iacob (P) 59,2, Moldovan 
(M) 69,0; H00 m.- Iaoob 2:20,0;

Echipa reprezentativă feminină
pleacă azi în Iugoslavia

Echipa reprezentativă feminină 
de senioare a țării noastre pără
sește azi Capitala, plecînd la Su- 
botica, pentru a participa, între 
26 și 29 mai, împreună cu selec
ționatele Bulgariei, Ungariei, 
Franței și Iugoslaviei, la tradi
ționalul turneu organizat de fe
derația iugoslavă în luna mai. 
Conduse de antrenorii lotului, 
prof. Șt. Stroe și prof. Eug. Scar-

0PORTURI 
I NAUTICE

MAMAIA, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — începută pe un 
vînt mediu, a H-a regată a concursu
lui internațional de iahting „Cupa 
Mamaia" a continuat pe furtună și 
pe o ploaie torențială. La clasa iinn, 
încă de la plecare s-au format 3 plu
toane care și-au ales trasee «diferite. 
Aproape treisferturi din cursă, plu
tonul fruntaș a fost -condus de C. 
Ivanovici (Știința I.S.E.). Dar, odată 
cu întărirea vântului s-a făcut jonc
țiunea. Peste puțin timp am asistat la 
un finiș foarte strîns, în care lupta 
pentru primul loc s-a dat între ro-

Concurs internațional
Acum -cîteva zile a avut loc pe fru

mosul lac de acumulare de la Văliug 
(Reșița) un concurs internațional a- 
micai de caiac inter-cluburi. S-au în
trecut Bega Klub Zdrenjanin (R.S.F. 
Iugoslavia) și Olimpia Reșița. Câști
gătorii : K 2 juniori II : Olimpia (B. 
Opaterni, H. Krischer) 2:21,2 ; K 4 ju
niori II : Bega Klub (S. Ledeci, 1. Ma- 
noilovici, A. Covaci, I. Turany) ; 
1:54,5 ; K 1 juniori I : A. Raț (Olim
pia) 2:26,2 ; K 2 juniori I : Olimpia

REZULTATE DIN
W *»£ .' Fc»pa țM) 11,7; lungime: 
PnipM 5,65; inulțime: Z.. Moldovan 
(M) 1,50 ; greuta-Ve: GurSn i(P)
H55; &sc; Menis (O) 42,88

IAȘI fShsIHăai—Itifi—Claești). 
BĂRBAȚI? 1O0 m: Gachina <M) 
11.1; S6© m: Pasoafe <Mț 2:00,5 ; 
1500 m: Diurn (M) și Pascale 
4:03,6; Imgime: GocRîbS 7,17; 
prăjini- Oijta țlț 4.30; xulifă : 
laracn (P) 5i§,70; FEMEI; MO m: 
Codi țM) 126; 290 n»; Noiirescn 
<M) ei Goth 25mS; WO m: Nou- 
rescu 58,0; 8(10 m: Berna î(M) 
2:15,1, Pavel (P) 2:17,2; 80 mg: 
Bngarau <M) 11,7; hoigime: Pan- 
dcle <M) 5,73; înălțime: Toraa IM) 
35S; Elie (M) 14.58;
«Ew-: Manolln (M) 48,04. <D. OIA- 
CGNESCIl-coresp. principali.

HUNEBOAKA (Wv™*toani--Cri- 
fana—Galați). BĂRBAȚI : 100 m : 
Z. David (C) 11,1 ; 800 m: Zgîrie 
(II) 1:58,9; 1500 m: Zgîrie

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucurestean, 

de fotbal PROGRESUL — DINAMO 
și RAPID — STEAUA de duminică, 
de pe stadionul „23 August”, biletele 
se găsesc de vînzare începînd de 
azi la agențiile obișnuite.
• Ștrandul Tineretului este pus la 

dispoziția publicului în fiecare dumi
nică : bazine cu apă încălzită ; tere
nuri pentru jocuri cu mingea ; ma
teriale de plajă și de distracție ; tir 
sportiv ; bufet bine asortat; cadru 
deosebit de plăcut. 

lat, fac deplasarea jucătoarele < 
Ștefănescu, Bogdan, Șorban, Va- 
moșiu, Constanlinescn, Vanea (Di
namo București), Horesc», Se- 
cheli, Rebac (Rapid BmcanreștiJ, 
Căunei (Penialina Iași) și Schenn 
(C.S.M. Sibiu;). însoțește delega
ția I. Armeana care va arbitra 
câteva partide în cadrul com
petiției de la Subotica.

„CUPA MAMAIA" 
LA lAHTlMi 

mânii N. Opreanu, F. Svol^oâa și bul- 
garul P. Encef. Pe linia de sosire, 
Nicolae Opreanu și-a întrecut com
patriotul cu 51® sec. în clasamentul 
general al clasei firm, Ihipâ două re
gate : 1. Petre Svotooda (România)
6 p., 2. N. Opreanu (România) 13 m 
X Gh. Niculicioira (România) 14 p~> 
4—5 G. Schroder <8J9.<£4 șa P. Purcea 
(România) 19,7 «. P. Encef (Bul
garia) 20 p. Participă 15 ambarcațiuni. 
La e-tasa WF.D.”, regata a Il-a a reve
nit tot echipajului L Alexandru — 
rG. Nicolescu. PAUL ROMOȘAN 

de caiac la Văliug
(V. Vasiuți — S. Kurath) 2:18,1 ; K 2 
junioare I ; Bega Klufo (M. Vas-tag, 
M. Mesaroș) 2:37,2; K 1 seniori: Z. 
Suvaczy (Bega KlubD 2:13,6 ; K 4 se
niori : Olimpia (V.. Vasiuti, I. ‘Galeseu, 
St. Honchiș, H. Kuratii) r27£ ; K 2 
seniori : Bega KluP (M. Pop, Z. Suva- 

czy,) 2:00,7 ; K 1 senioare’ M. Mesa
roș (Bega Klub) 2:®8,S. Toate cele 
nouă probe s-au disputat pe distanța 
de 500 m. A. PAULEț — coresp.

CATEGORIA B
4:02,4 ; 110 mg : Eribacan (H)
15,4; 400 mg: Toth (C) 57,0; 
3 000 m ob.: P. Koriisi (II) 9:33,0; 
10 km marș: Țîțanu (H) 50:37,4; 
trițdu : Bauer (ț) 14,26 ; greutate: 
Popescu (K) 14,06; sufită: Po
pescu 67,74; ciocan: Corciș (C) 
5«.7® ; FEMEI: 100 m : Cmnan (G) 
12,5, To A (C) 12,6; 200 m: Go- 
man 25,6 ; înălțime: Enică (G) 
1,54, Biro <H) 1,52

SUCEAVA. BĂRBAȚI: 3 000 m 
ob.: Baban (M) 9:46,0 ; 400 mg: 
G. Bulmilă (S) 58,4; trijiu: An- 
dronic (S) 14,10; suliță: Toth (M) 
62.00; FEMEI: disc: Make (M) 
37,96. CONSTANȚA. BĂRBAȚI: 
100 m: Dinculescu (B) 11,2;
800 m: Pang (B) 1:59,4; 3 000 m 
ob.: Vdlciu (D) 9:41,2 ; triplu ț 
Pureoel (B) 14,22 ; greutate: Lu- 
chian (D) 16,32 (!) ; FETE :
800 m: ArSșanu (B) 2:21,2 ; suli
ță: Bucea (B) 38,59.

• Părinți ! îndrumați copiii să în
vețe înotul la cenirui din ștrandul 
Tineretului șj de la bazinul acoperit 
Floreasca.
• Vreți să jucați tenis ? Terenurile 

din incinta ștrandului Tineretului 
vă stau la dispoziție. Inscrieți-vă la 
centrul de tenis de Ia ștrand. în 
incinta ștrandului sînt organizate 
cursuri de tenis pentru copii și ti
neret între 7—17 ani. Se pun la dis
poziție mingi și rachete.

• Pentru toate activitățile din 
ștrand, adresați-vă administrației 
Ștrandului, sau la tel. 17.39.25.

A început 
campionatul republican 

pe echipe
CLUJ (prin telefon). De dumi» 

mcâ, sala mare a Casei de culț 
tai a studentUer .Gheorghg, 
Gheorghiu-Dej * găzduiește final» 
campionatului republican de șaK': 
pe echipe mixte. Participă șapte 
formalii: Constructorul, Bectccțr 
ni<a. Banca de Investiții (din Bnqgek 
rești), Medicina lași, Medîdn» 
Timișoara, Petrohri Ploiești riț 
C.SAI. Ouj.

Întrecerea a Început strb sem
nul unui evident echilibru d» 
torță. In general, Intîlnirile an 
fost extrem de disputate, cele mal 
multe încheiate cu victorii la B- 
unii iha.

RUNDA I: Petrolul Ploiești — 
C.S.M. €3uj 3’/,—2’/> Electronica
— Banca de Investiții 3—2 (I), 
Mediana Timișoara — Medicina 
lesă 3-fe—2’/2.

RUNDA A II-Ai Constructorul
— CS.M. Cluj By,—2>/2, Banca
de Investiții — Petrului 3l/2—1$ 
J1J, Medicina Iași — Electronica 
București 2%—lțfe (2Ț Se joacS 
la șase mese. ( 1

După două runde ta clasament 
conduce formația Băncii de In
vestiții cu 51/, p șl două partid» 
întrerupte, urmați de Medicina 
1-asi 3 p (2), Petratal 5 p (țk 
CLS.M. Cluj 5 p.

FAIL RAD VÂNT —coresp.

Pe teme 
de educație

\Urmare dte pa0. 1)

multă încredere, mc mărturisește 
președintele. Cred cjt mă obse
dează cele 8 transferuri din car
netul lui .

Poate că jucătond Antal se 
decide, în sfîrșit, să facă 
din Brașov ultima m encală. Ae 
fi și timpul. Are aproape 27 de 
ani și nu și-a legat tacă numele 
de nici o echipă.

în goană după „sun descoperit 
pe unul, marfă rară* se săvârșeș
te inadmisibilul act: ignorarea 
pepinierei. Cînd se umbla după • 
vedetă de mina a șaptea, î s-a 
dat drumul lui Papuc I, iar ta 
toamnă, cînd antrenorul cerea cu 
strigență reîmprospătarea lotului, 
s-au găsit oameni care să-â dea 
dezlegarea și lui Papuc II — ju, 
nior verificat, brașovean prin naș-: 
terc și simțire și element de pers
pectivă (o s-o demonstreze d, cu- 
rînd). Sînt, deci, tineri talen ta ți f 
De ce să aruncăm privirile de
parte, peste creștetele lor și să 
le oprim la individ care își co
mercializează penibil bruma de 
cunoștințe tehnice.

★
Este binecunoscut că valoarea 

rezultatelor depinde de seriozita
tea jucătorilor — atașamentul Iqt 
fajă de echipă, conștiinciozitatea 
pregătirii, responsabilitatea compe
tiției — că una din condițiile per
formanței o constituie permanența 
jucătorilor la același club, că va
loarea ridicată a sportului mnri 
oraș este, în ultimă instanță, mm» 
valorilor pe care le are.

Am scris aceste ultime rînduri 
în ioc de orice altă concluzie.

RECORD DE.„ 
RECORDURI

Atletul Nicolae Pila din 
1 Brașov, elev in anul 11 la 
■ școala protesionalâ Tracto- 
. ruL, define o periaimanjă 
I de invidiat. Numele său este 

trecut in dreptul a nu mai 
» puțin de J2 RECORDURI 
* REGIONALE: nouă la ju

niori mici, două ia juniori 
| mari și unul la seniori. La 

iaza orășenească a campio- 
. oalelor republicane școlcue 
I el a câștigai patru probe :

100 m, 200 m, disc și pră
jină. Rezultatul cel mai va
loros a lost acela cu care 

I a Încheiat proba de 100 m:
10,9 sec. Antrenorul său, 

I prol. Eugen Simionescu, ii 
prevede — și noi de ase
menea — o frumoasă alir- 
mare. Ne și gindim de pe 

| acum la apariția unui va
loros decatjonist. Atletismul 

| ’’ostru are nevoie!

PE DIN DOUĂ...
La școala generală de 

8 ani din comuna Măldă- 
rești, raionul Horezu, re
giunea Argeș, nu există 
profesor de educație fizică. 
Și pentru că nu exista, „ca
tedra” a fost împărțită în
tre prof. Mihai Voicu și 
Grigore Petrescu. Frățește! 
Oamenii nu s-au certat 
niciodată. Dar nici treabă 
nu au făcut. Așa că activi
tatea sportivă a elevilor 
este egală cu zero.

Deci, de acum încolo, să 
împartă tovarășii nu numai 
.catedra* (și leafa) ci și... 
critica

FORFAIT

Echipa de fotbal Pro
gresul Șomcuta Mare, frun
tașă in campionatul regio
nal, a pierdut prin nepre- 
zenlare meciul cu Viafa 
Nouă Mureșul Mare. Deși 
Snt.v cele două comune 

este cale doar de 10 kilo
metri, șomculenii n-au reu
șit să obțină un mijloc de 
locomoție cu care să a- 
jungă la țintă. Au tot cău
tat un camion, au bătut pe 
la mai multe uși și negă-

sindu-l. ou rămas de.„ că
ruia 1

NUMAI CU... 
GHIDONUL ?

Cititorul Mircea Jurj, 
din Geoagiu, reclamă fap
tul că la bicicletele de 
curse .Favorit* nu se gă
sesc piese de schimb. O- 
mul a cutreierat zadarnic 
magazinele regiunii Hune
doara, s-a dus apoi Ia Cluj 
unde i s-au oferit doar ba- 
ieuri și la un preț foarte... 

piperat. In schimb, cauciucu
rile pline, lanțurile, schim
bătoarele lipsesc cu desă- 
virșire.

în încheiere, tovarășul 
Jurj ne roagă să transmi
tem organelor de resort din

Ministerul comerțului inte
rior că fără aceste piese 
bicicleta... nu merge cu 
nici un chip. Ceea ce și 
facem 1

CUMPĂRAU UN 
PROGRĂM!

.Practica" programelor 
vindute la meciurile de fot
bal, cu încasări, in general, 
necontabilizate se întinde. 
Am primit recent încă două 
exemplare, unul de la Fă
găraș și altul de la Caran

sebeș, „editate" de asocia
țiile sportive .Chimia" și
— respectiv — C.F.R. Pro
gramele se aseamănă dar 
se și deosebesc de acelea 
de la Hunedoara. Se asea
mănă la preț — costă tot 
2 iei —se deosebesc, însă, 
prin laptul că sînt mai mici 
și nu poartă nici un număr.

Nimeni nu știe, deci, cile 
se tipăresc și — mai ales
— cile se vînd. Cu excep
ția organizatorilor bineîn
țeles.

Să fim clari: nu avem 
nimic împotriva inițiative
lor prin care organizațiile 
UCFS realizează benelicii 
pentru desfășurarea unei 
activități sportive cît mai 
bogate. Cerem numai ca 
în treaba asta să existe or
dine și control. Altlel, ne 
putem pomeni cu cine știe 
ce buclucuri-.

CU TRICOURI
DE ÎMPRUMUT»,
Tinerii fotbaliști de 1a 

Minerul Șuior — Baia Mare 

se află pe primul toc ta I 
campionatul orășenesc. Bra
vo lor 1 Numai că feliei- ■ 
țările nu le sînt de ajuns | 
acestor talentați jucători, te 
mai trebuie... echipament I |

Pare, intr-adevlr, curios 
ca o echipă de fotbal trim- | 
tușă, reprezentind • asocia- ■ 
ție cu foarte multi membri, 
să nu aibă nid un mini- I 
num de echipament pen- * 
tru antrenamente și jocuri. | 
Și totuși așa stan — de I 
foarte multă vreme — lu
crurile la Minerul Șuior. I 
Tinerii fotbaliști an jucat ’ 
pînă acum cu Mcouri *i | 
bocanci... împrumutați de la I 
C.F.R. Rapid Bata Mare. 
Dar, echipamentul s-a uzat I 
de tot. Ce se va tatlmpla * 
in continuare? Poate ne a 
răspunde const lini asocia- | 
ției sportive I

Rubrică redactata de: |
VALFR1U CHIOSE

șl DAN GÂRLEȘTEANU 1 
după scrisorile a

corespondenților noștri a
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namentul a avut loc pe un teren 
lăturalnic. Pe stadionul Hardturn, 
unde se desfășoară partida miercuri 
seara (cu începere de la Ora 
21, ora României) am făcut doar 
o plimbare amănunțită sub lu
mina reflectoarelor, fiecare com
ponent al echipei cercetînd cu 
atenție eventuala zonă în care 
va acționa. Terenul de joc se 
prezenta în bune condiții. Scriu 
se prezenta, deoarece în dimi
neața zilei de marți ploua, vre
mea era închisă și se pare că va 
rămîne așa timp de 3—4 zile 1

Programul zilei de marți a 
cuprins un antrenament mai ușor 
și o recepție oferită de primarul 
orașului Zurich. Apoi, odihnă 
completă.

Antrenorii Ilie Oană și Ștefan 
Covaci au comunicat formația 
pentru meciul de miercuri seaTă. 
lat-o: Mihai Ionescu — Popa, 
Nunweiller III, Dumitru Nicolae, 
Mocanu — Ghergheli, Dobrin — 

Pîrcălab, Dridea I, Ion Ionescu, 
Lucescu. Rezervă : Datcu.

Și acum cîteva cuvinte despre 
adversarii noștri. Revenind din 
cantonamentul de la Dolder, de 
lingă Zurich, lotul elvețian își 
are reședința ta hotelul Waidhaus 
din localitate. Deoarece dr. Foni 
este bolnav, antrenamentele vi
itorilor noștri adversari au fost 
preluate de Ervin Ballabio, cu ani 
în urmă un cunoscut internațio
nal al reprezentativei Elveției. 
Antrenorul Covaci, care a văzut 
luni antrenamentele elvețienilor, ~ 
ne spunea că după părerea lui, 
aceștia vor juca cu un „libero", 
post pe care îi va ocupa Per- 
roud. De altfel, antrenorul Bal
labio a făcut cunoscut presei el
vețiene că va utiliza sistemul 
4—3—3.

Ziarele elvețiene apărute marți 
acordă importante spații partidei 
de miercuri seara. Se fac diferite 
comentarii și pronosticuri, se pre
zintă lotul fotbaliștilor români, 
subliniindu-se că echipa României 

este una din pretendentele la pri
mul loc în grupa a Vl-a a cam
pionatului european. Dl. Neu- 
krom, președintele comisiei teh
nice a federației elvețiene de fot
bal, cu care am stat de vorbă, 
ne-a declarat că meciul de 
miercuri este deosebit de impor
tant pentru clarificarea situației 
în clasament. Formația învingă
toare are cele mai mari șanse, 
împreună cu Italia, să ocupe pri
mul loc în clasament.

Iată formația elvețiană :
Kunz (Basel) — Tacchella 

(Lausanne), Michaud (Basel), Per- 
roud (Sion), Pfirter (Basel) — O- 
dermatt (Basel), Bani (Chaux des 
Fonds), Diirr (Lausanne) — Kiinzli 
(Zurich), Quentin (Sion), Blăttler 
(Grasshoppers).

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri francezi: Lacoste 
(centru), Susek și Uhler (tușă).

După cum se știe, partida va 
fi transmisă la televiziune și in 
țara noastră, cu începere de la 
ora 21.

Echipa României a Înscris 
primul gol. Bucurie pe iețele 
jucătorilor noștri, dezamăgi
re pe cele ale elvețienilor. 
(Fază din meciul România — 

Elveția 4—2)
Foto : V. Bageac

INEFICACITATEA
A PRIVAT ECHIPA ROMÂNIEI DE UN LOC MAI BUN

De ce ri-au vrut 
să fie fotografiați 

fotbaliștii de la Siderurgistul?
După cum bine se știe, în- 

tr-un meci de fotbal pot in
terveni momente de tensiune. 
Marea majoritate a jucătorilor 
noștri reușesc însă să-și stăpâ
nească nervii în asemenea si
tuații, evită ciocnirile, durită
țile, dovedind în felnl acesta 
o sănătoasă educație sportivă.

Cu părere de rău trebuie să 
spunem că sînt și cazuri cînd 
unii sportivi, certați cu disci
plina, se dedau la tot felnl 
de fapte urîte, chiar la acte 
de huliganism. Cazul la care 
ne referim astăzi este cu totul 
ieșit din comun. în timpul me
ciului Dinamo Victoria Bucn- 
rești-Siderurgistu! Galați, des
fășurat în Capitală, o parte 
dintre jucătorii echipei Siderur- 
gistul, nemulțumiți de o hotă
râre a arbitrului Cornel Ni- 

I țescu — Sibiu, s-au năpustit 
asupra acestuia, apostrofîndu-1 
și bruscîndu-L Fotoreporterul 
nostru T. Roibu, care se afla 
la marginea terenului, s-a a- 
propiat pentrn a realiza o fo
tografie — document al acestor 
momente penibile. Sesizînd in
tenția fotoreporterului, cîțiva 
jucători de la Siderurgistul 
Galați, printre care portarul 
Enache, fundașul Dima și alții, 
au schimbat direcția de atac, 
tăbărînd asupra acestuia, adre- 
ssndu-i injurii, punîndn-i mina 
în gît, împiedicindu-1 să-și facă 
datoria.

Este binecunoscut faptul că 
această formație dă multă bă
taie de cap comisiei de disci
plină. Ca atare, este timpul 
să se ia cele mai drastice mă
suri — clubul ar trebui să 
facă, în primul rând, acest lu
cru — împotriva unor elemente 
care n-au nimic comun cu etica 
sportivă.

Cadrul în care s-a desfășurat Turneul U.E.F.A. anul acesta fiind 
cunoscut, să ne oprim asupra activității echipei de juniori în ultimele 
10 luni, perioadă care s-a subordonat întrutotul reprezentării cit mai 
bune a fotbalului românesc în acest campionat neoficial al tinerei
generații de fotbaliști.

Ca unul care, din august 1966. 
am fost în preajma echipei noas
tre de juniori, pe care am văzut-o 
evoluînd în 11 partide internațio
nale, pot spune că, de la turneul 
întreprins în Bulgaria în august— 
septembrie 1966 și pînă la compe
tiția organizată în Turcia sub 
egida U.E.F.A., creșterea valorică 
a echipei a fost evidentă. Deci, sub 
acest raport, munca de selecție și 
pregătirile făcute timp de aproape 
un an de antrenorii Gh. Ola și 
Gh. Dumitrescu și-au găsit împli
nirea.

De la bun început trebuie să ară
tăm că poate niciodată nu a fost 
atît de mult aplaudată vreo echipă 
de juniori a României pentru jocul 
ei spectaculos, de calitate, organi
zat. De altfel, presa și radioul din 
Turcia au scos de nenumărate ori 
în evidență acest lucru. De pildă, 
după meciul U.R.S.S.—România 
(2—0) ziarul „Ulus“ scria : „Echi
pa sovietică a jucat bine, dar cea 
română și mai bine. După golul 
marcat in min. 2 de Maslaev, Ro
mânia a început să joace așa cum 
de puține ori s-a văzut pe terenu
rile de fotbal din Turcia, invitînd 
publicul să asiste la o adevărată 
demonstrație". La fel au scris 
„Cumhuryet", Milliyet", „ Aksam", 
săptămînalul „ABC", iar în ziua 
plecării noastre din Turcia am 
avut plăcerea să aflăm că radio 
Ankara, după ce și cu alte ocazii 
evidențiase echipa noastră, s-a 
ocupat din nou de reprezentativa 
de juniori a României pe care a 
recomandat-o ca jucînd fotbalul 
cel mai frumos din tot turneul. 
„Din păcate — adăuga, pe bună 
dreptate, radio Ankara — fără fi
nalitate."

Deci, echipa noastră (repet, însă: 
fără a uita amărăciunea locului 
ultim ocupat în grupă), a lăsat o 
impresie frumoasă. Faptul trebuie 
relevat cu atît mai mult cu cît, 
abandonîndu-se vechile metode de 
selecție — adoptate acum de alții

— care aveau în vedere obținerea 
de rezultate imediate, în Turcia 
am prezentat o echipă foarte tînă- 
ră — după o statistică a organi
zatorilor, cea mai tînără din tur
neu — cu o serie de jucători care 
se încadrează în vîrsta admisă de 
U.E.F.A. și pentru ediția urmă
toare. Credem că și în viitor tre
buie menținute aceleași principii de 
selecție folosite anul acesta.

Și atunci — jucători talentați, 
pregătire bună, meciuri aplaudate
— de ce nu am reușit rezultatele 

După turneul U. E, F. A.
meritate ? Cauza principală a in
succesului — coroborată cu dife
rența de posibilități fizice și sta
tură, în defavoarea echipei noas
tre — a fost INEFICACITATEA. 
O ineficacitate exasperantă. Carne
tul de însemnări de la meciurile cu 
R.D. Germană, Suedia și U.R.S.S. 
e literalmente plin cu ocaziile ra
tate de noi, indiferent că șuturile 
au pornit de departe sau de aproa
pe. Unele, ce e drept, au ocolit 
poarta, altele au întîlnit barele și 
foarte multe s-au lovit de apără
torii echipelor adverse care, cu 
toate au folosit o apărare ultra- 
betonată (desigur, dacă ar fi avut 
mai multă maturitate, juniorii 
noștri ar fi trebuit să atace mai 
mult pe aripi pentru dizlocarea a- 
cestor sisteme defensive). Cu alte 
cuvinte, ineficacitatea manifestată 
în competițiile interne, în care se 
creează zeci de ocazii într-un meci 
și se concretizează doar uua-două, 
a ajuns să se reflecte și în (inefica
citatea echipelor naționale. Acesta 
este aspectul cel mai important din 
punct de vedere tehnic, scos în evi
dență de competiția din Turcia și 
antrenorii viitoarelor noastre repre
zentative de juniori, ca și antre

norii de la cluburi, vor trebui să 
fie tot timpul preocupați de rezol
varea lui. Altfel ne vom izbi de 
insuccese nemeritate și în alte oca
zii. Dacă numai una sau două din 
ocaziile avute de juniori în fiecare 
meci ar fi fost transformată, echi
pa României ar fi luat parte la 
turneul final.

în schimb, adversarii au fost mai 
realiști. De pildă, în meciul sus
ținut în compania tricolorilor 
noștri, formația Uniunii Sovietice a 
avut trei ocazii de gol, dintre care 
a fructificat două, ca urmare a 
unui joc simplu, direct, pe poartă, 
fără complicații inutile. Și aceasta 
spre deosebire de dantelăriile spec
taculoase demonstrate de tinerii 
noștri fotbaliști. Epoca „valsului 

vienez* a trecut în fotbal; e 
timpul să fim mai realiști.

Deci, atacul a dovedit ineficaci
tate. Dar apărarea ce a arătat 7 
Despre toate golurile primite se 
poate spune că au avut la origine 
cîte o greșeală a jucătorilor dia 
defensivă. De altfel, apărarea 

Este foarte adevărat că ceea ce primează într-o competiție este 
rezultatul. El rămîne înscris, de el își aduce aminte toată lumea, el 
constituie criteriul de judecată al muncii și al valorii. A dezarma 
în fața înfrângerilor mi se pare însă periculos. Forțînd pregătirea 
unor tineri fotbaliști se poate ajunge la situații ca cele dintr-un 
trecut nu prea îndepărtat, cînd reprezentativele noastre de juniori 
erau stimate în întreaga Europă, dar în multe cazuri componenții lor 
se stingeau imediat ce treceau pragul senioratului. Cazuri cum au 
fost cele ale lui Petca, Raab, Bîscă, Renye, Virgil, Bărbulescu, pentru 
a aminti doar cîteva, sînt elocvente. Nici unul nu a îndreptățit 
speranțele, nici unul nu a avut o ascensiune pe măsura talentului 
demonstrat ca junior.

Tn schimb, din actuala echipă, cu fotbaliști care activează chiar 
și la cluburile lor în formațiile de juniori (doar Moldovan, Marica și 
Neagu au simțit de cîteva ori „fiorii* categoriei A, iar Ionescu si 
Cojocaru au activat doar la „C* și „B'j, cel puțin 7-8 fotbaliști 
se anunță elemente de nădejde pentru viitor. De altfel care poate 
fi scopul turneelor U.E.F.A. altul decît acela al verificării unor noi 
generații de fotbaliști, al verificării unor posibilități de vîitor ? Din 
□cest punct de vedere competiția de anul aceste a corespuns.

MIRCEA TUDORAN

C.S.M. Sibiu —Dynamo Berlin 1-2 (1-0)

noastră, în loc să degajeze imediat 
terenul, se complica (mai ales lo- 
nescu, oarecum Doboș). Dintr-e 
astfel de... complicație Ionescu a 
greșit, Edrenius a recîștigat balo
nul și, profitînd și de o greșeală 
a portarului Moldovan, a înscria 
golul care a însemnat înfrângerea» 
meciul cu Suedia ; în partida ca 
U.R.S.S. o ezitare a liniei de fund 
a adus adversarului primul gol, 
iar o ieșire neinspirată din poartă 
a lui Moldovan, pe cel de ai doi
lea.

Un clasament al comportării ju
niorilor noștri în turneul din Tur
cia aduce pe primele patru locuri 
pe lordănescu (de la a doua echipă 
de juniori a clubului Steaua Bucu
rești), Lică (Universitatea Cluj), 
Ștefan (Rapid București) și Crișaa 
(Universitatea Cluj). Primii treț 
pentru talentul manifestat, al pa
trulea pentru comportarea constant 
bună de-a lungul celor trei par
tide. în continuare : 5—6. Marica, 
Tătaru ; 7—8. Dumbreanu, Coman; 
9—10. Neagu, Viciu ; 11. Ionescu: 
12—13. Moldovan, Doboș ; 14 
Cojocaru ; 15. Mirăuță. Neclasat: 
Manea care, suferind o întindere 
la ultimul joc de verificare dia 
țară, a fost indisponibil pe toată 
durata turneului.

LOTO • PRONOSPORT • LOTO • PRONOSPORT
> NOU LA LOTO - BILETUL SFERT DE 10 NU

MERE = 60 LEI

In dorința 3e a satisface cererile a numeroși 
articipanți care doresc să joace mai multe va- 
ante pe un bilet sfert. Administrația de Stat 
□to—Pronosport a tipărit și a pus în vînzare bi
te sfert seria J de 10 numere ■= 60 lei. Acesta 
;te un bilet cu o variantă combinată de 10 nu- 
ere, care conține 120 variante simple. Biletul 
late fi jucat numai sfert și costă 60 lei.
Ce avantaje au participanții care joacă unul 
u mai multe bilete seria J de 10 numere ? In 
imul rînd, ei au posibilitatea de a juca în mod 
erativ un număr de 120 variante, care in cazul 
nd sînt cîștigătoare pol aduce o suită de premii, 
tfel, pe biletele seria J se pot obține 1, 4, 6 sau 
iar pînă la 120 clștiguri (în cazul cînd toate 
le 10 numere sînt cîștigătoare).
Un alt avantaj este acela că pe un asemenea 
et se pot juca numere de decade (de ex. de la 
—50, 71—80 ș.a.) sau pe terminații (5, 15, 25,

35, 45, 55, 65, 75, 85, 90 sau 7, 17. 27, 37, 47, 57, 
67, 77, 87, 90 sau 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 89).

Jucați cu încredere pe noile bilete sfert seria 
J de 10 numere ■= 60 lei, care vă asigură șanse 
mari și multe avantaje.

• Meciurile X Lanerossi — Bologna și XI Man- 
tova — Inlernazionale din programul concursului 
Pronosport de duminică 28 mai a.c. se vor disputa, 
conform hotărârii Ligii italiene de fotbal, în ziua 
de joi 1 iunie a.c. Meciurile rămîn valabile in con
curs iar rezultatele complete ale concursului din 
28 mai a.c. vor fi cunoscute în seara zilei de ioi 
1 iunie a.c.

Depunerea buletinelor cîștigătoare se va face 
începînd de vineri 2 iunie 1967 pînă luni 5 iunie 
1967, ora 13,00, în orașele de reședință regională, 
iar în celelalte localități pînă în ziua de dumi
nică 4 iunie 1967, la ora 13,00.

Omologarea va avea loc în ziua de miercuri 
7 iunie 1967.

Rubrică redactată de Administrația de stut Loto- 
PtonosporL

SIBIU, 23 (prin te
lefon). Peste 5 000 
de spectatori au asis

tat azi la meciul inter
național C.S.M. Sibiu 
— Dynamo Berlin. Cu 
toate că C.S.M. a fă
cut o partidă bună,

victoria a revenit 
oaspeților, prin golu
rile marcate de Fuchs 
(min. 57) și Lyszczan 
(min. 68). Scorul a 
fost deschis de Văca- 
ru (min. 5), care a

transformat o lovitu
ră liberă de la 16 m.

A arbitrat foarte 
bine Cornel Nițescu — 
Sibiu.

ILIE IONESCU, 
coresp- principal

Rezultate din campionatul republican de juniori
Forest? Fălticeni — 

Ceahlăul P. Neamț 
2—4 (0—2), Victoria 
Roman — Metalul 
Rădăuți 3—0 (nepre- 
zentare), Victoria Tg. 
Jiu — A. S. Cugir 
1—2 (1—1), Minerii! 
Anina — Politehnica 
Timișoara 2—1 (2—0), 
Gaz metan Mediaș — 
Faianța Sighișoara 
7—1 (3—1). CrișulO-

radea — Unirea Dej
3— 0 (Unirea a sosit 
după ora de Înce
pere a meciului), Mi
nerul Baia Mare — 
Medicina Cluj 1—2 
(0—2), C.S.M.S. Iași 
— Locomotiva Iași
4— 1 (2—0), U. T. Â-
rad — Vagonul Arad 
3—1 (1—1). Recol
ta Cărei — Olim 
pia Oradea 2—1

(0—1), Petrolul Plo
iești — Metalul Bu
zău 0—0 (2—0), Săt- 
măreana — Minerul 
Baia Sprie 10—1 
(5—0), Metalul Tîrgo- 
viște — Șc. sp. nr. 2 
București 3—0 (ne- 
prezentare), Steagul 
roșu Brașov — Oltul 
Sf. Gbeorgfae 4—0

—0). Metrom Bra- 
vr — A.S.A. Sibiu 
2-4 (1—1),



Trimisul nostru special In „Cursa Păcii“, H. NAUM, transmite!

Belgianul Maes — ferm pe poziția de lider
LIBEREC, 23 (prin telefon). — 

Vorbind despre ciclism, Jacques An- 
quetil l-a denumit „arta de a te putea 
chinui pe bicicletă". Desigur, ma
rele campion cunoscuse, atunci cînd 
și-a formulat opinia, toate dificul
tățile prin care trece un rutier in 
cariera sa sportivă, Și dacă astăzi ar 
fi fost prezent in caravana „Cursei 
Păciiu și-ar fi văzut din plin con
firmată părerea despre acest sport 
atit de frumos, dar și atit de dur. 
De la Usti nad Labem la Liberec, 
iei 90 de cicliști rămași în cursă 
(din 120 citi au luat startul) au ru
lat 128 km, pe o șosea de munte, 
sub o pinză deasă de ploaie rece, 
purtată uneori de rafale de vint. A 
fost picătura care a umplut paharul, 
fiindcă foarte multi cicliști după ce 
au trecut linia de sosire nu au mai 
avut puterea să părăsească stadionul 
și au rămas o vreme în corturi să 
se odihnească. Poate doar gîndul că 
mai sînt numai două zile de con
curs să le dea forța necesară să a- 
jurigă pînă la Praga. Altfel, cursa

va număra la sosire doar 50—60 do 
concurenti.

Plecafi de la Usti la ora 13, ci
cliștii și-au disputat primul sprint 
cu premii la Decin (km 30). A 
ciștigat cehoslovacul Sever. 6 km 
mai departe, alergătorii își încearcă 
forțele la cățărare și primul trece 
inepuizabilul Maes, liderul cursei. 
Cum plutonul rulează apoi mono
ton, blestemînd ploaia care nu mai 
contenește, 7 cicliști —■ majoritatea 
aflati pe undeva pe la periieria cla
samentului general — inițiază o 
acțiune. La început ei rulează cu re
zervă dar, ciad văd că plutonul nu 
ripostează. prind curaj. Este vorba 
de Graci, Saidhujin, Rossel, Oesch- 
ger, Nielsen, Catieau și Bisland. Ei 
au la Novy Bor (km 61) 2 min. 
avans și sprintul cu premii fi re
vine lui Daniel Graci. Continuînd să 
ruleze cu nădejde, ei își măresc a- 
vantajul la peste 3 min. Dar, vine 
urcușul greu, de la Jested in care 
cicliștii trebuie să ajungă de la 
250 m altitudine la aproape 800 m.

Și pe acest urcuș se pierd 4 din cei 
7 fugari, în frunte rămînînd doar 
Oeschger, Saidhujin și Bisland. In 
spate plutonul forțează și el, redu- 
etnd din distantă. Maes se tine de 
cuvtnt și-l atacă pe Smolik, detașin- 
du-se și luîndu-i pînă la sosire 55 
sec. avans. Din plutonul mare, care 
se pulverizează în acest urcuș, că
min peste 50 de cicliști. Printre ei 
se află și Moiceanu, care pentru 
prima oară în această cursă pierde 
contactul cu primul pluton. Lingă 
el rămln Cosma și Șt. Suciu, astfel 
că în primul pluton îi avem doar 
pe Grigore și pe Moldoveana.

Sprintul de pe stadion, desfășurat 
tot pe ploaie, este ciștigat de en
glezul William Bisland. El este în 
vîrstă de 22 de ani și practică me
seria de tîmplar la Glasgow. Cu a- 
ceastă etapă s-au încheiat sprintu
rile de cățărare și titlul a revenit pe 
merit belgianului Marcel Macs cu 
42 p, (urmat de II. Tesselaar 29 
p.). Este un... aconto înaintea marii 
victorii pe care Maes și antrenorul

20:07, 2. Saidhujin (U.R.S.S.), 3. 
Oeschger (Elveția) — același timp... 
7. Maes 3h 21:00. Plutonul a so
sit în 3h 21:55 și în el se aflau 
Grigoro și Moldoveanu. Cosma, Moi
ceanu și Șt. Suciu au fost cronome
trați cu 3h 23:45.

in CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. Maes (Belgia) 48 h 
13:47, 2. Kirilov (Bulgaria) 48 k
18:41, 3. Magiera (Polonia) 48 h 
20:06, 4. Smolik (Cehoslovacia) 48 h 
20:55, 5. Hoffman (R.D.G.) 48 k
20:59,... 11. Saidhujin (U.R.S.S.) 
48 h 27:39, 12. Moiceanu (România) 
48 h 27:56, 13. Kegel (Polonia) 48 h 
28:34... 36. Șt. Suciu 48 h 51:36.... 
43. Cosma 49 h 11:14... 51. Moldo
veanu 49 h 18:20... 58. Grigore 49 h 
35:01. Au mai rămas în cursă 89 de 
alergători.

In CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE: 1. Polonia 145 h 00.34, 
2. R.D.G. 145 h 01:33, 3. Cehoslova
cia 145 h 12:15... 11. Elveția 145 h
56:39, 12. România 145 h 58:37, 13. 
Olanda 146 h 09:23.

Protagoniștii intilnirii de tenis România-Sp ania fac declarații...
saw, Lucien Acou speră s-o obțină 
la Praga. Clasamentul etapei a 
XlV-aj 1. Bisland (Anglia) 3h

Miercuri are loc penultima etapă, 
a XV-a Liberec—Hradec Kralovo 
155 km.

Dîn multitudinea impresiilor acu
mulate pe parcursul întrecerilor dintre 
tenismanii români și spanioli, una 
se distinge în mod deosebit. Este 
cea pe care ne-a lăsat-o inegalabilul 
campion al rachetei, Manuel Santana. 
Earcelînd nu numai prin virtuozitate 
tehnică, ci și printr-un exemplar 
spirit sportiv, tenismanul nr. 1 mon
dial a ciștigat numeroase simpatii. 
La fel de amabil ca și în seara so
sirii la București, jucătorul spaniol 
ne-a oferit un ultim interviu, în 
vestiar, imediat după meciul cu 
Țiriae.

„Am două motive de satisfacție. 
Primul, pentru că în această întâl
nire s-a jucat un tenis bun. Al 
doilea este, fără îndoială, faptul că 
am reușit să ne calificăm în turul ur
mător al „Cupei Davis** în fața unor 
adversari care s-au dovedit deosebit 
de puternici. Am fost pe punctul 
de a fi eliminați și a trebuit calmul 
lui Gisbert și forma mea bună pen
tru ca, în ultima zi, să smulgem o 
victorie dificilă. Personal, mă bucur 
că am reușit să-mi iau revanșa asu
pra lui Ion Țiriae, un adversar oricînd 
redutabil. Din meciul nostru am re
ținut ca cel mai important moment, 
acela al revenirii mele din setul doi, 
la scorul de 5—3 pentru Țiriae. 
Cred că atunci a fost decisă în
treaga întâlnire. Lui Năstase îi pre
văd un frumos viitor, cu condiția 
ca în timpul partidei să fie preocu
pat numai de joc... Vizita la Bucu

rești mi-a oferit cîteva din cele mai 
frumoase momente din cariera mea 
de sportiv. Voi reveni oricînd cu 
plăcere aici**.

Am cules și o scurtă declarație a 
campionului nostru, Ion Țiriae: 
„Rezultatul întâlnirii mi se pare 
just. Echipa Spaniei poate cuceri

primul loc în grupa A a zonei eu
ropene, dacă Santana și Gisbert so 
mențin în forma arătată în ultimele 
lor meciuri. îmi pare bine că noi 
am reușit să avem o comportare 
onorabilă în fața faimoșilor noștri 
adversari**.

Amănunte ce nu trebuiau trecute cu vederea

Campionatele europene de skeet

AUTOMOBILIȘTII ROMÂNI 
AU AVUT O COMPORTARE 
FRUMOASĂ ÎN PRIMUL 
RALIU TRANSBALCANIC
In localitatea balneară Țărmul 

însorit (Slincev Briag), din R. P- 
Bulgaria, a luat sfîrșit primul Ra
liu automobilistic transbalcanic, în 
care concurențil au avut de par
curs peste 3000 km, străbătind Ro
mânia, Iugoslavia și Bulgaria. In 
această întrecere, un frumos suc 
ces a fost obținut de echipajul ro
mân Pescaru — Finichiu, care s-a 
clasat Pe primul loc la categoria 
pînă Ia 1000 cmc, pe o mașină Fiat 
850. In clasamentul final Ia toate 
categoriile, românii Dumitrescu — 
lancovici au ocupat locul doi, tot 
pe o mașină Fiat, în urma cuplu
lui bulgar format din frații Ciu- 
bricov, pe Bulgarenault. Pe locul 
trei : Tomici — Vukovici (Iugo
slavia), . pe Ford Taunus.

Turneul internațional de șah 
de ia Moscova

Turneul internațional de șah, 
care se desfășoară la Moscova, a 
programat disputarea partidelor 
din a treia rundă. întîlnind pe 
W. Uhlmann (R. D. Germană!, 
marele maestru român Florin 
Gheorqhiu a obținui remiză. Alte 
rezultate : Bilek — Tal 0—1, 
Smîslov—Keres %—'h' Portisch— 
Pachman 1—0, Spasski—Petrosian 
'A—'h' Bobotov—Bronstein >/2— 
'/i, Gipslis—Stein —lh- Conduce 
Tal cu 2'/2 p. Florin Gheorghiu 
are 1 >/2 (1) p.

Niciodată arena Progresul n-a avut 
atîtia spectatori la tenis, ca în a- 
ceste patru zile ale întîlnirii Româ
nia—Spania. Tribunele au fost arhi
pline, jucătorii simțind în tot timpul 
partidelor atmosfera specifică ma
rilor concursuri. Dar iată că faptul 
care ar trebui să constituie un sti
mulent pentru sportivi, se transfor
mă cîte o dată în handicap... Unii 
dintre cei care au venit la tenis, în 
aceste zile, au înțeles greșit dreptul 
pe care îl conferă biletul de intrare. 
Din tribune s-au auzit aplauze la 
greșelile comise de jucători, voci
ferări și apostrofări, sfaturi spuse 
cu voce tare chiar în timp ce min
gea era în joc. Zadarnice au fost 
apelurile la microfon ale arbitrilor. 
Intervențiile sonore . au continuat, 
deranjînd vizibil pe toți jucătorii, 
fie ei români sau spanioli. Sperăm 
efi cel puțin de acum înainte iubi
torii noștri de sport vor înțelege că 
tenisul este un joc care se desfă
șoară pe un spațiu rcstrîns, unde 
fiecare zgomot este perceptibil, el 
solicită o concentrare desăvîrșită a 
atenției din partea celor ce se întrec 
în fața fileului.

Toate cele de mai sus nu sînt însă 
în nici un erz o scuză pentru acele 
manifestări repetate de indisciplină 
din partea jucătorului nostru llîe 
Năstase. Mereu protestatar, cu la
mentări la fiecare minge pierdută, 
intrînd în discuții cu publicul, acest

tînăr tenisman — în care ne punem 
atîtca speranțe — a lăsat o impresie 
neplăcută în partida de luni cu Gis
bert, ce putea să-i aducă consacra
rea definitivă iar echipei române o 
victorie răsunătoare. Aspectele rele
vate aci trebuie, desigur, să dea do 
gîndit lui llie Năstase cît și celor 
care se ocupă de îndrumarea lui.

Și o paranteză la acest subiect 
Prea mulți sfătuitori ad-hoc so 
string de obicei în jurul jucătorilor 
noștri de tenis și mai - ales al Iui 
llie Năstase. Intențiile bune, cînd 
nu sînt canalizate în modul cel mai 
judicios, pot duce la rezultate exact 
contrarii

. Fără îndoială că un asemenea 
mare interes, o afluență de public 
fără precedent, creează și astfel de 
probleme. Ele ar fi putut fi însă 
rezolvate, cel puțin în parte, prin
tr-un plus de grijă din partea or
ganizatorilor. Circulația aproape per
manentă a publtaului pînă lîngă spa
țiul de joc, permiterea accesului în 
tribune în orice moment, puteau fi 
evitate prin măsuri corespunzătoare.

Afirmarea noastră în tenisul in
ternațional, ca și meciurile tot mai 
numeroase care sînt de așteptat vor 
aduce desigur un plus de expe
riență și organizatorilor ca și unor 
prieteni mai tineri ai acestui frumos 
sport.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

De miercuri și pînă marți, la Brno 
voj avea loc campionatele europene 
de skeet (talere aruncate din turn) 
și talere (aruncate din șanț). Dată 
fiind spectaculozitatea acestor pro
be de tir, ca și valoarea ridicată a 
multor trăgători, întrecerile sînt aș
teptate cu mult interes. Printre 
concurenții care vor lua startul se 
numără și reprezentanții României.

La skeet vor fi prezenți Sen 'i, 
Albescu, Danciu și Diaconu. ia. la 
talere: Enache, Dumitrescu, Florescu 
și Popovici.

Concursul de skeet se va desfă
șura în zilele de 24—26 mai.

Competiția de talere (300) se va 
disputa pe parcursul a patru zii® 
(sîmbătă. duminică, luni și marți).

Trăgătorii Sencovici și Dumitrescu pe locurile II și III 
la „Marele premiu al orașului Brno"

BRNO, 23 (prin telefon). Compe
tiția internațională de skeet și ta
lere dotată cu „Marele premiu al 
orașului Brno" a reunit un mare 
număr de trăgători : 86 la skeet și 
70 la talere. Dintre sportivii ro
mâni, Sencovici (skeet) și Dumi
trescu (talere) au obținut cele mai 
bune rezultate, ocupînd locurile II 
și respectiv III. De asemenea, în 
proba pe echipe, la skeet, reprezen
tativa noastră s-a clasat Pe locul 
al treilea- Rezultate tehnice : 
skeet, individual : 1. Korotkevici
(Polonia) 146 t. (25 la baraj), 2. Sen- 
eovici (România) 146 t. (24 la ba
raj), 3. Mani (Italia) 146 t. (23 la

baraj)... Albescu (România) 142 t. 
.. -Diaconu (România) 136 t. ... 
Danciu (România) 134 t. Echipe :
1. R.F. a Germaniei 425 t., 2. Ceho
slovacia 420 t., 3. România 419 t 
Talere, individual : 1. Karlsson
(Suedia) 195 t-, 2. Meissner (Aus
tria) 193 t. (25 Ia baraj), 3. Dumi
trescu (România) 193 t. (23 la ba
raj), 4. Enache (România) 192 t. (25 
la baraj), 5. Soden (R.F. a Germa
niei) 192 t. (21 la baraj)... Popovici 
(România) 189 t. .. .Florescu (Rorr â- 
nia) 180 t. Echipe : 1. Sușdia 572 t.,
2. Austria 572 t., 3. R.F. a Germa
niei 571 t., 4. România 565 t.

FOTBAL PE GLOB
• Sfîrșitul lunii mai este de

osebit de bogat în evenimente fot
balistice internaționale. în campio
natul european, azi. la Copenhaga, 
Danemarca întîlneșle Ungaria. în 
primul joc, desfășurat la Budapesta, 
fotbaliștii unguri au obținut victo
ria cu 6—0. în aceeași competiție, 
duminică la Moscova, U.R.S.Ș. în- 
lîlnește Austria. Mîine, la Lisabona, 
Intemazionale și Celtic Glasgow își 
vor disputa finala ,,C.C.E.“. Jocul 
va putea fi urmărit și în țara noas-

tră prin intermediul micului ecran, 
cu începere de la ora 18,30. în 
fine, la 31 mai, la Niirenberg, o 
altă finală : Bayem Munchen— 
Glasgow Rangers, în „Cupa cupe
lor".

0 Echipa braziliană Flamengo 
Rio de Janeiro și-a început turneul 
în Europa jucînd la Halle cu selec
ționata olimpică a R.D. Germane. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0).

In meciul Stade de Paris-Reims, publicul parizian a avut prileji 
să-l urmărească pentru ultima oară pe Raymond Kopa. Celebrul 
fotbalist (stingă) și-a anunțat otlcial retragerea la sfîrșitul sezonul!

Foto: AFP

ȘTIRI • REZULTATE 0
PARIS. Pe terenurile Roland Garros au în

ceput campionatele internaționale de tenis ale 
Franței, la care iau parte jucători fruntași 
din toate continentele. Printre participant se 
numără și sportivii români Ion Țiriae, llie 
Năstase și Petre Mărmureanu. Iată cîteva din
tre primele rezultate la simplu masculin : 
Barnes (Brazilia) — Watanabe (Japonia) 7-5, 
8-6, 6-3 ; Jauffret (Franța) — Keldie (Aus
tralia) 6-3, 6-2, 6-1 ; Newcombe (Australia)— 
Palmieri (Italia) 2-6, 6-2, 6-0, 6-4 ; Mori
(Japonia) — Tym (S.U.A.) 7-5, 4-6, 6-4, 6-4.

ROMA. Proba de 5 000 m din cadrul 
concursului internațional de atletism de la 
Roma a fost cîștigată de cunoscutul atlet 
tunisian Gamoudi, cu timpul de 14:02,6. Pardee 
(S.U.A.) s-a clasat pe primul loc în proba de

ȘTIRI • REZULTATE ©
săritură în înălțime cu 2,08 m, iar Nikiciuk 
(Polonia) a aruncat sulița la 74,28 m.

BAKU. Atleta gruzină Ludmila Ievleva. în 
vîrstă de 26 de ani, a cîștigat proba de 80 ni 
garduri cu timpul de 10,6, rezultat ce repre
zintă cea mai bună performantă mondială a 
sezonului în această probă. La triplusalt, 
Viktor Saneev a realizat 16,40 m.

ROMA. Cea de a treia etapă a „Turului ci
clist al Italiei* (Alessandria-Prato, 205 km) 
a fost cîștigată de italianul Dancelli în 6hll:29 
(medie orară 33,117 km). în clasamentul ge
neral continuă să conducă rutierul spaniol 
Gomez del Moral cu 15h26:03, urmat la 45 
sec. de Dancelli și Perez Frances. Zandegy. 
Merckx și Altig împart locurile 8—10, toți 
trei cu același timp : 15h28:01.

ȘTIRI ® REZULTAT]
VARȘOVIA. Intîlnirea internațională 

gimnastică între reprezentativele masculine : 
Poloniei și Finlandei s-a încheiat cu victo 
sportivilor polonezi învingători cu scorul 
554,75—554,25 puncte.

LENINGRAD. în turneul internațional m 
culin de șah de la Leningrad s-au dispu 
partidele întrerupte din primele trei runc 
Barcza-Vesterinen " * • —
Samkovici-Gufeld 
Barcza—Udovcici

1—0 
0-1 ; 
1-0.

Szabo-Korcinoi 0 
Jimenez-Tringov ( 

în clasament com
marii maeștri sovietici Holmov, Korcinoi 
Gufeld cu cîte 2,,'2 puncte.

PARIS. într-un concurs atletic desfăși 
la Bavonne, sprinterul francez Delecour 
realizat performanța de 20.9 în proba de 20<
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