
Un panoramic ciclist, de o rară 
frumusețe, surprins pe traseul 
etapei a doua.

VINERI, 
COMPETIȚIA 
A DEBUTAT 

CU PROBELE 
DE FLORETĂ 

(BĂIEȚI Șl FETE)

CITIȚI AMĂNUNTE 
IN PAG. a 4-a
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HANUSIK (Polonia) ÎNVINGĂTORUL I

un loc fruntaș în

ETAPEI A ll-a ÎN „CUPA F. R. C.“!
Azi, etapa a III-a
• IN CLASAMENTUL GENERAL:

1. HANUSIK; 2. KEGEL; 3. V. TU
DOR ♦ START GREȘIT ! • „CAM
PIONUL" PROTESTELOR : DAN PO-
POVICI ® O EVADARE RATATĂ IN
APROPIERE DE SOSIRE.

Campioana țării noastre, Elena Ceampelea, este îndreptățită la 
va fi ușor, dar...clasamentul individual. Nu

•Echipe străine cere 
vor Juca în România 
•Pronosticul nostru 
•Arbitrii etapei 

axtx-a

COPIII PE 
STADIOANE I

la gimnastică |
Elena Ceampelea,
Lucia Ch ir iță,
Rozalia Filipescu,
Rodica Apăteanu.
Alina Goreac și
Claudia Pandelescu
evoluează In
echipa României

Larisa Petrik,
Polina Astahova, 
Zinaida Voronina, 
Alevtina Demianen
ko, Olga Karasiova și 
Nadejda Dupliakova 
In echipa U.R.S.S.

Larisa Petrik sur
prinsă de fotore
porterul nostru la 
antrenamentul de 

ieri

Cupa
continentală

C. U. CLERMONT-FERRAND 
ÎNVINGĂTOARE LA BRAȘOV

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Cel de-al doilea 
joc al studentelor baschetbaliste de la C. U. 
Clermont Ferrand, care a avut loc vineri după- 
amiază în sala Armatei, s-a încheiat cu o fru
moasă victorie în fața echipei Politehnica. 
Scor : 60—56 (21—21).

C. GRUIA, coresp. principal

în fine, pregătirile au fost încheiate, 
antrenorii au stabilit formațiile defini
tive, totul este gata pentru ca întîlnirea 
dintre echipele feminine de gimnastică 
ale României și Uniunii Sovietice să în
ceapă. Pentru cei ce se vor afla azi și 
mîine în sala Floreasca — 
cîteva amănunte de ultim 
moment.

Meciul va fi condus de 
două arbitre românce (Adina 
Stroescu și Elena Firea), pre
cum și de două arbitre so
vietice (Nina Logofet și La- 
risa Latînina). Angelina Pe- 
trovici (Iugoslavia) va func
ționa ca arbitră neutră. Ca 
director de concurs a fost 
desemnată Sonia Iovan. Deci, 
la sala Floreasca, la ora 
17,30 !

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ÎNOT,
Bazinul Tineretului 

din Cluj găzduiește, 
astă-seară, primele pro
be ale celei de a VIII-a 
ediții a Campionatelor 
internaționale de înot 
ale României. Un eve
niment însemnat, aștep
tat cu justificat interes 
de înotătorii noștri dor
nici să confirme în ba-

PRILEJ DE
zin de 50 m frumoasele 
performanțe realizate 
în ultimele săptămîni 
în bazine de 33 m și 
25 m. Ne referim la 
A. Șoptereanu, V. Costa, 
A. Covaci, Z. Giurasa,

CONFIRMARE
Cristina Stănescu, Gica 
Manafu, Agneta Ster
ner, precum și la cei
lalți sportivi care ne vor 
reprezenta țara.

România - Austria (tineret) la șah
Astăzi după amiază, la ora 16.30, în aula Insti

tutului de Petrol șl Gaze din Capitală, va avea 
loc un Interesant meci Internațional de șah între 
echipele de tineret ale Austriei șl României. Din 
echipa oaspete, condusă de către E. Buchacek, 
fac parte Seuss, Janetschek, Zoblsch, Welssbacher, 
Strauss și Karrer. Culorile noastre vor fl apărate 
de Ungureanu, Buză, Ghlzdavu, Segal, Zara $1 
Griinberg. Arbitrează prof. C. Popescu.

Anunțată inițial mai 
bogată, lista oaspeților 
s-a limitat la reprezen
tanți ai patru țări: 
Austria, R. F. a Germa
niei, Cehoslovacia și 
Bulgaria. Toți au sosit 
de o zi sau 
Cluj și au și 
antrenamente 
modare cu 
după care și-au mani
festat satisfacția pentru 
condițiile optime de 
concurs create.

două la 
efectuat 
de aco- 
bazinul,

Etapa a Il-a a s,Cupei . F.R.C.", desfășura
tă ieri după-amiază pe ruta București-Olte- 
nița-București (100 km), a avut un prolog 
neobișnuit. Reținuți în start mai mult decît 
se cuvine, cicliștii — aflați și așa sub „pre
siune" — au considerat plecarea mașinilor 
drept start oficial și au pornit în cursă. 
Arbitrii au socotit însă „start furat" (într-o 
cursă de 100 km...) și i-au adus pe toți, după 
ce parcurseseră vreo 500 m, înapoi la linia 
de plecare. Este un fapt'unic în analele ci
clismului 1 Dar pentru aceasta arbitrii noș
tri n-au motive să se felicite...

Cursa a debutat cu sprinturi lungi și nu
meroase încercări de evadare. Prima pe care 
o putem lua în considerare este cea a lui 
Mircea Virgil; efectuată la km 36, dar ră
masă fără rezultat. Ziegler 
însă tot fără sorți de izbîn- 
dă. Urmează o perioadă de 
acalmie. în care avem timp 
să notăm pe carnete o ob
servație 
matori : 
că prin 
ciferări . 
ceasta...) pistardul Dan Po- 
povici... în apropiere de Ol
tenița, cursa se întețește. 
Czechowski, Forma și Cio- 
banu se desprind. O scurtă

■Sosire în etapa a ll-a...

încearcă și el, Foto: A. NEAGU

a arbitrilor infor- 
în pluton se remar- 
proteste și dese vo- 
(dar numai prin a-

H. NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Discuții 
despre Olimpiadă

La sediul Uniunii ziariști
lor, Asociația presei sportive a 
organizat ieri o conferință de 
presă Sn cadrul căreia tov. 
ION BALAȘ, vicepreședinte 
ai Comitetului Olimpic Român 
a vorbit despre „Stadiul pre
gătirilor sportivilor din Roma
nia pentru Jocurile Olimpice 
din Mexic" iar tov. ION 
PĂUN, secretar general ad
junct al C.O.R. a prezentat 
problemele actuale ale mișcă
rii olimpice internaționale.

In numărul nostru de mîine 
vom publica un interviu cu 
tov. Ion Balaș despre pregăti
rile sportivilor noștri pentru 
cea de a XlX-a ediție a J.O. 
de vară.

A X!-a ediție

„Cupei federației" la schi

Astăzi dimineață 
se dispută, în 
Bucegi, prima 
cursă de slalom 

special din cadrul celei 
de a Xl-a ediții a 
„Cupei Federației", con
curs prin care se în
cheie activitatea compe- 
tițională a sezonului de 
schi. Edițiile precedente 
au revenit următorilor 
concurenți : 
Pandrea și 
Suciu ; 1959
Gh. Bălan și Mihaela 
Ghioarcă; 1961 : M.
Bucur și Ilona Micloș: 
1962 : C. Tăbăraș — 
Gh. Bălan și Iiona Mi
cloș ; 1963 : C. Tăbăraș 
și Ilona Micloș ; 1964 : 
M. Bucur și Ilona Mi
cloș ; 1965 : C. Tăbăraș 
și Edith Șuteu; 1966 : 
D. Munteanu și Edith 
Șuteu ; 1967 : C. Tăbă
raș și Mihaela Sandu.

1958 : N.
Elisaveta
și 1960 :

Mihai Bucur și-a în
scris de două ori nu
mele în palmaresul
„Cupei Federației"
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F
oarte departe chiar de vîrsta 
junioratului — dacă această 
vîrstă este raportată, de exem
plu, la milenara existentă a 
Jocurilor Olimpice — compe
tițiile continentale dotate cu 
Cupa campionilor europeni au cucerit 

rapid interesul și aprecierea publicului 
sportiv de pe toate meridianele.

încă de la primele ediții, multe din 
aceste compefijii au primit, pentru lar
ga participare și valoarea echipelor, 
titlul neoficial, dar meritat, de campio
nate europene.

Prezent în toate confruntările de am
ploare, sportul românesc și-a semnat 
— deseori cu majuscule — prezenta și 
în această din ce în ce maî dificilă 
competiție a celor mai valoroase for
mații de club din Europa. Retrospectiva 
diferitelor participări românești la cu
pele continentale prilejuiește un pu
ternic sentiment de mîndrie. Pentru că 
aceasta a însemnat o multilaterală afir
mare la tenis de masă, volei, rugby, 
handbal, scrimă; pentru că nu mai 
puțin de douăzeci de trofee strălucesc 
astăzi în vitrina sportului românesc; 
pentru că de-a lungul acestor ani, atît 
de puțini, un mare număr de echipe — 
campioane ale țării — au cucerit con
sacrarea în sportul european și chiar 
mondial.

Au trecut doar cîteva zile de cînd 
sportivii clubului Steaua au sporit stră
lucirea acestui buchet de succese, adu- 
cînd la București cupa continentală pusă 
îr: joc în întrecerea celor mai redutabile 
„7" ale handbalului european.

La început a fost dorința de a cîștîga 
campionatul I (Multe echipe ar trebui 
să îndrăznească și să lupte mai mult 
pentru acest titlu care deschide atîtea 
porți spre consacrare). Apoi a început, 
asemenea unei expediții, migăloasa pre
gătire care trebuia să asigure posibi
litatea de a înfrunta toate obstacolele 
ce se pot ivi pînă la punctul terminus. 
Ambițiile personale, aerele de vedetă, 
trebuiau Igsate la vestiar. Pe teren au 
intrat componentii unei ECHIPE, maeș
tri emeriți și debutanți care — deopo
trivă — știau că trebuie să-și unească 
eforturile și ambițiile. Așa a ajuns 
Steaua în finala de la Festhalle. Așa a 
cucerit marea victorie de care mulfi —- 
dintre cei care îi cunoșteau pe Mareș, 
Havlik, Duda sau Vicha —- se îndoiau.

Peste 8000 de spectatori au aplaudat 
puternic în toată acea oră în care 
Steaua avea să se dovedească cea mai 
bună echipă de handbal a Europei.

Aplauze pentru măiestria și „sufletul* 
lui Oțelea, pentru incredibilele inter- 
ve&fii salvatoare ale lui Dincă, pentru 
tot ceea ce au demonstrat compatrioții 
noștri — lacob, Popescu, Goran, Mari
nescu și ceilalți handbaliști din forma
ția campionilor. Dar — de reținut — 
aplauzele de la Festhalle — și apoi co
mentariile presei și ale tuturor specia
liștilor — exprimau prețuirea generală 
pentru școala handbalului nostru, con
vingerea — datorată tocmai excelentei 
evoluții a echipei Steaua — că Româ
nia poate figura din nou în fruntea lis
tei campionilor mondiali, lată de ce, 
participarea la Cupa campionilor eu
ropeni este o chestiune de onoare pen
tru oricare din echipele noastre, prilej 
de consacrare internațională și, în ace
lași timp, de contribuție la întărirea 
prestigiului sportului românesc în lume. 
Cupa continentală cucerită cu atîtea 
eforturi de handbaliștii clubului Steaua 
ar trebui să înflăcăreze cît mai multe 
inimi, să cultive ambiții și dorințe de 
afirmare. Mai ales că 1968 este anul 
cînd la Ciudad de Mexico se vor îm
părți ramuri de măslin și medalii olim- 
P'Ce Dan GARLEȘTEANU

"I 
I
I
I
I

PRĂBUȘIREA UNUI IDOL...

După meciul greilor MILDENBERGER — LEOTIS

Reportajul in pag. a 4-a

Cu 216 goluri marcate intr-un "total de 
340 meciuri, Roger Hunt (dreapta) de 
la F. Q. Liverpool a egalat recordul 
absolut al campionatului englez de fot

bal, deținut de Billy Liddell

Cu prilejul unui concurs 
atletio desfășurat la Los 
Altos (California), fin
landezul Alții Alorutu a 
realizat 5,21 m la sări
tura cu prăjina.

Tînărul halterofil vest- 
german Rudolf Mang, în 
vîrstă de 17 ani, a reali
zat la categoria grea un 
total de 502,500 kg (175 
— 145 - 182,500). Mang 
a fost selecționat pentru 
echipa olimpică.

■
Invingînd pe Maribor 
eu 2—1, Steaua roșie 
Belgrad s-a calificat pen. 
tru finala „Cupei Iugo
slaviei" la fotbal. Cealal
tă finalistă va fi desem
nată in meciul Vojvodina 
Novisad — Bor.



După 11 ani de goană 
amețitoare de-a lungul 
panglicilor de asfalt din 
Europa, Africa, America 
— Jim Clark și-a găsit 
in sfîrșit liniștea, acolo 
unde o găsesc mai toți 
așii volanului, în cursa 
aceea finală cu dată in
certă. Lotusul argintiu, 
aflat în frunte, ca de 
obicei, a derapat într-un 
viraj și, în zece secunde, 
totul se terminase...

Vă amintiți dramatica 
secvență a spitalului, din 
filmul „Un bărbat și o 
femeie?" Nu știu dacă 
pe coridoarele clinicii de 
la Heidelberg cineva aș
tepta, cu inima îngheța
tă, vești despre soarta lui 
Clark, dar micul univers 
al bolizilor de metal și-a 
oprit rotirea, pentru cî
teva clipe, simțind că-l 
pierde pe cel mai lumi
nos dintre aștrii săi, de 
la retragerea lui Fangio. 
De fapt, scoțianul înari
pat murise pe loc, ase-

LOTUS iNSlNGERAT
menea unui general pe 
cîmpul de bătaie. După 
cum ați aflat, ceilalți 
concurenți îl urmau la 
distanță respectuoasă, 
iar el, nemaiavînd pe 
cine să întreacă, s-a ho- 
tărît probabil să-l sfide
ze pe unicul, eternul, im
placabilul adversar și co
leg al tuturor piloților 
de curse...

Nimeni nu va afla ni
ciodată nimic precis 
despre mecanismul se
cret, despre infinitatea 
măruntelor detalii care 
alcătuiesc un asemenea 
deznodămînt: ce trăiește, 
ce vede, ce mai poate 
gîndi, în acele ultime- mo
mente, omul de la vo
lan? Vuietul drăcesc al 
motorului, scrîșnetul 
frînelor, peisajul care se 
răstoarnă în parbrizul 
voalat, mușchii ce se 
crispează pînă la refuz, 
încercînd zadarnic să în- 
frîngă inerția prăbuși
rii...

Indiferent de faptul că 
atribuim vreun sens sau 
nici unul jocului cu moar
tea pe patru roți, indi
ferent de atracția, re
pulsia sau nepăsarea cu 
care considerăm dispu
tele mecanice, trebuie să 
recunoaștem caracterul 
eroic al semenilor noștri, 
capabili să privească atît 
de deschis, ore, zile, ani 
de-a rîndul, imaginea 
vertiginoasă a neantului.

Lotusul însîngerat în 
care Jim Clark și-a găsit, 
în fine, liniștea, după o 
cursă infernală de 11 ani, 
simbolizează nu numai 
absurditatea vitezelor in
utile, în vîrtejul unei 
lumi nebune, nebune, ne
bune... El mai semnifică, 
dacă nu mă înșel, tenta
ția perpetuă a imposibi
lului, trăsătură pe cit de 
stranie, pe atît de pro
prie umanității contem
porane.

Dan DEȘLIU
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Sportul, recreativ sau de performanță, cere nu numai dorință, talent, pricepere șl 
perseverență, din partea celor care îl îndrăgesc, ci și posibilități materiale pentru prac
ticarea lUi. De aceea, crearea unei rețele dense de baze sportive, terenuri, stadioane, 

săli, construcții specifice, diferite amenajări ca și utilarea lor cu instalații aferente 
constituie un obiectiv de prim ordin al tuturor organelor care se ocupă de îndrumarea 
și conducerea treburilor sportive de la noi. în acest sens, legea care se referă la dez
voltarea activității de educație fizică și sport fixează printre atribuțiile Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport și pe aceea privind întocmirea unui buget propriu 
și — ca titular de investiții — alcătuirea planului propriu de dezvoltare a bazei materiale. 

Tocmai pentru a afla care este situația construcțiilor și amenajărilor pe tărîm 
sportiv, am rugat pe tov. arhitect Tiberiu Horvath, vicepreședinte al Băncii de Investiții, 
să ne răspundă la cîteva întrebări. Menționăm că tov. T. Horvath este și un pasionat 
activist în domeniul sportului, unde îndeplinește de mulți ani diferite munci obștești. 
ITln urmare, interlocutorul nostru este — așa cum se spune — pe deplin în temă.așa cum se spune — pe deplin în temă.
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se află investi- 
ansamblul celor

— La ce nivel 
® țiile sportive în 

generale ?
® — Vorbind despre

live, aș vrea să precizez de ia început 
că acestea nu se regăsesc numai în 

w planurile C.N.E.F.S. oi — în proporții 
substanțiale — și în planurile de in- 

® vestiții ale Q.N.T. și chiar ale unor 
miniȘtere. Fără îndoială, această sub- 

® liniere este valabilă, considerînd —
de pildă — că și turismul constituie 

0 o activitate sportivă. De .asemenea, tre
buie să amintesc și de fondurile de 

a investiții eu caracter sportiv cuprinse 
w în planurile de investiții ale consili- 
A ilor populare, ale Ministerului învăță- 
® mîntului etc. Sumele care se alocă an 

de an și eforturile oare se depun în 
• această direcție se integrează în poli

tica generală a partidului și statului 
0 nostru în scopul ridicării permanente 

și într-un ritm susținut a nivelului de 
0 trai și cultural al întregului popor.

— Credem că ar fi interesant să 
® faceți și unele concretizări. De 

acord ?

investițiile spor-

toate însumând cifra de 30 de mili
oane lei.

O lucrare care urmează să înceapă 
tot în 1968 este sala de sport atît de 
mult dorită de bucureșteni. în această 
bază cu o capacitate de 12 000 de 
locuri, vor putea fi vizionate întreceri 
la 12 ramuri sportive. în 1968 vor mai 
fi .date în funcțiune bazinul de înot 
de la Reșița, un stadion la Brașov și 
un patinoar la Poiana Brașov. De ase
menea, se continuă lucrările de extin
dere a stațiunii Mangalia și a celei 
de la Neptun. Aici, numai în anii 
1968—69 vor fi date în folosință 
de locuri în căsuțe tip, 7 700 în 
luri și peste 3 500 în campinguri. Tot 
pe malul mării, dar la Mamaia, capa
citatea de cazare va fi mărită cu

anu
4 000 
hote-

© O salâ de 12 000

locuri in Capitală®8

Pista de decolare a aerodromului Clinceni... La start, sportivii parașutiști I
Foto: fc. ȘTEFAN

O FRUMOASA DEMONSTRAȚIE
QES

.’7I
- Deschiderea sezonului sportiv aeronautic

• e • ® • • •

Ne vorbește
tov. arhitect

Tiberiu Horvath
vicepreședinte

al Băncii
de investiții ®

Mîine, pe aerodromul Clin
ceni, va avea loc festivitatea 
deschiderii oficiale a sezonului 
sportiv aviatic: zbor cu motor, 
zbor fără motor (planorism) și 
parașutism. La această frumoa
să „uvertură" aviatică sînteți 
invitați și dumneavoastră. Spor
tivii Aeroclubului „Aurel Vlai- 
cu“ au pregătit un bogat și a- 
trăgător program aeronautic pe 
care îl veți putea urmări cu în
cepere de la ora 10. Demonstra
ția așilor aviației noastre spor
tive cuprinde :

PARA-

PLA- 
PARA-

• LANSĂRI DE PLANOARE 
CU AUTOMOSORUL

6 FORMAȚII DE AVIOA
NE ȘI LANSĂRI DE 
ȘUTIȘTI

© ACROBAȚII CU 
NOARE AVIOANE ȘI 
ȘUTE

Reamintim că spre aerodro
mul Clinceni se poate merge 
cu tramvaiele 2 și 15 pînă la 

' capăt (Rahova), iar de aici cu 
autobuzele 57 pînă la stația 
aerodromului. Posesorilor de 
autoturisme li s-au rezervat 
locuri speciale de parcare.

Ieri, tn amfiteatrul „Ni- 
colae Titulescu" al Facul
tății de drept, a avut loc 
ședința de constituire a 
„Clubului Nawtts Universitar 
București". Ău fost Pre~ 
zenți: antrenori, sportivi 
fruntași oi caiacului, ca- 
noei, iahtingului și tchifulul 
nostru, cadre didactice din 
învățămîntul superior, acti
viști sportivi, numeroși in
vitați.

Conform tradiției, înainte 
de a intra tn amfiteatru, 
asistența a trecut pe sub un 
original arc de triumf for
mat din rame, podele și pa- 
gaie. Despft însemnătatea 
acestui important •«•ni
meni sportiv studer.țeta — 
constituirea C.N.U.-ului — a 
vorbit acad. GHEORGHE 
MIHOC, rectorul Universi
tății București, care a salu
tat inițiativa înființării pri
mului Club nautic universi
tar din țară ți a uraț Suc
ces deplin celor aproape 2M 
de sportivi care Vor repre
zenta culorile noului club.

In aplauzele celor prt- 
zenți a foii ales ca preșe
dinte al Clubului nautic u- 
niversitar București, tov. 
conf. FLOREA SIMION, di
rector general in Ministe
rul lnvățimtntului. în func
ția de secretat al d.tJ.U. a 
fost ales maestrul sportului 
GHEORGHE ISPAS.

Așadar, tnbepînd dd 
tizi — cum 1 spuneau tnemf 
brii noului club nautic 
Vînt de pupa ! Mai puter
nici, mai iuți, mai curajoși 
și mai indemînatici I — iată 
țelul ^echipajului-- C.N.U.

CUPA
*

(Urmare din pag. 1)

F.R.C.

— Da ! Se știe că în 1967, la Craiova, a 
fost dat în folosință unul dintre cele mai 

• moderne stadioane din tară, iar la Bucu
rești (clubul Progresul), în orașele Ghcorghe 
Gheorghiu-Dej, Cîmpulung Muscel, Piatra 

A Neamț au intrat in luncțiime săli de jocuri, 
w lupte, box etc. Totodată, au lost executate 

amenajări importante la oaza nautică de la 
A Snagov, la centrul de pregătire olimpică de 
w la Piatra Arsă și altele. Desigur, ni. trebuie 

să uităm nici numeroasele săli de gimnas- 
A tică și sport de pe lingă unele instituții de 
w invățămînt.

Caza materială cu specific sportiv s-a îm- 
• bogățit și datorită Investițiilor însemnate 

realizate prin O.N.T. Acestea, avînd un du
blu rol : aceia de a mări și extinde turismul 

• intern ca și pe cel internațional. Mă refer 
la amenajările efectuate în stațiunile bal
neare, mărirea capacității de cazare la 
Mamaia — cu peste 1 000 de locuri sau a 0 spațiilor pentru campinguri din peste 20 de 
localități, toate cu aproape 5 000 de locuri 
de cazare. Șl, pentrd că vorbim de dezvol- 0 tarea turismului, implicit și de cea a auțe- 
mobilismului, la acest capitol se euvui amin
tite și lucrările de modernizare (inclusiv 0 imbrâcăminți asfaltice ușoare) a șoselelor 
naționale și județene. Două cifre sînt eloc
vente după părerea mea : în timp ce între 9 anii 1341—1965 asemenea lucrări s-au întins 
pe circa 8 zoo km, numai în cincinalul 1966— 
1970 s-au prevăzut 8 000 de km de lucrări de 

® genul celor de mai sus. Tot la acest capitol 
poate fi inclusă și extinderea rețelei de dru- 

_ muri forestiere aparținînd ministerului de 0 resort. Pe lîngă rolul economic, aceia de a 
servi la exploatarea masivelor forestiere, 
asemenea drumuri constituie în același timp W și căi de acces pentru turiștii dornici să cu
noască și să admire frumoase peisaje 

_ montane.

teleschiuri și 13 fele

ferice vor intra în

funcțiune ® De ce in

tirzie unele lucrări?

® Eficiența investițiilor

— Ce prevede planul din acest 
an ?. ’ Și, 
teresa să aflăm 
perspectivă ?

dacă se poate, ne-ar in
și ceva despre

2 400 de paturi la hoteluri, ca să nu 
mai vorbim de spațiile care vor fi 
puse la dispoziția vizitatorilor în pe
rioada 1970—1971.

Apoi vor mai fi construite hoteluri, 
moteluri, cabane și vor fi amenajate 
campinguri la Clăbucet, Trei Brazi, 
Bicaz, Sebeș Alba, Timișoara, Snagov, 
iar amatorii de excursii și schi vor be
neficia de teleferice și teleschiuri, ins
talații de transport ale căror lucrări 
vor începe în acest an, cu termen de 
punere în funcțiune in 1969. Este vor
ba de 8 teleschiuri și 13 teleferice 
moderne (cu 
capacitate de 
vor îmbogăți 
împrejurimile 
ni ca, Poiana 
Timiș, Bîlea,
Rarău, Păltiniș, Petroșani, Tușnad. Mai 
este prevăzută și înființarea, în 45 
de localități, a tot atîtea campinguri ca 
și construirea a 14 săli de gimnastică.

Și pasionaților automobilismului, 
această ramură sportivă care a luat 
la noi o mare amploare în ultimii ani,

cabine închise și cu o 
40—60 de persoane) care 
amenajările existente din 
de la Cota 1400, Fur- 

Brașov, Tîmpa, Bușteni, 
Muntele Mic, Mogoșa,£ — Ca și în anii precedență, în 1968

sînt prevăzute fonduri de investiții 
jj. atît pentru sportul de periormanță cît 
” și pentru cel de recreare, de destin

dere Printre obiectivele din 1963— 
® 1969, vom menționa construcția sălii 

de atletism și a bazinului acoperit de 
® înot și sărituri, amplasate în parcul 

„23 August", avînd termen de punere anul 1968 le va aduce o serie de sa- 
0 în funcțiune: anul 1969. Lucrarea are 

o valoare de peste 17 milioane de lei. 
Apoi, va începe și construirea unor

“ săli de box, gimnastică etc la Galați, 
Ploi ști. Pitești. Timișoara, Constanta,

tisfacții. Vor fi realizate modernizări 
de șosele naționale și încheiate lucrări 
de drumuri care străbat masive mun
toase. Aici menționăm drumul pe Va
lea Uzului, la cabana Padiș, la Cota

LUPTE LIBERE - Sala 
Progresul, de Ia ora 9 și 16: 
Finalele campionatului na
țional individual (seniori).

GIMNASTICA - Sala Flo- 
reasca, de la ora 17,30: Ro
mânia — U.R.S.S. (exerciții 
impuse, feminin).

SCRIMA - Sala Floreas- 
ca II, de la ora 16,30: Cam
pionatul național pe echipe 
(seniori), etapa a IlI-a.

FOTBAL — Stadionul Di
namo, ora 14,45: Dinamo 
Buc. - Steagul roșu Brașov 
(tineret); ora 16,30: Dinamo

roșu BrașovBuc. — Steagul 
(divizia A).

BASCHET —
Iești, de la ora
strucții — Academia Milita-

Sala Giu-
16,30: Con-

1400, cel din pitoreasca vale a Jiului 
(Tg. Jiu—Petroșeni) și drumul Baia 
Sprie—Sighet. Anul viitor, vor fi 
terminate primul fir al autostrăzii 
București—Pitești ca și modernizarea 
șoselei Cîmpulung Muscel—Brașov.

— Am dori să vă cunoaștem pă
rerea asupra eficienței tuturor a- 
cestor investiții pentru dezvoltarea 
bazei materiale a sportului ?

— Cunoscut fiind faptul că investițiile la 
care ne-am referit vor contribui la îmbo
gățirea patrimoniului sportiv, atît de per
formanță cît și de recreare, pot afirma că 
eficiența investițiilor alocate sportului de 
performanță va fi cîntăritâ în funcție de re
zultatele care vor fi obținute, și aici, fără 
îndoială, dv. veți fi, în măsură mai mare, 
competent să faceți aprecierile cuvenite. In 
privința celorlalte investiții, în special a ce- 
lor efectuate pentru O.N.T. determinant © 
este faptul ca ele să se realizeze cu cheltu
ieli cît mai reduse, să se asigure o rentabi
litate superioară și o recuperare în termen 
cît mai scurt a importantelor fonduri 
alocate.

Aș dori să subliniez rolul important pe 
care îl are factorul timp pentru eficiența in
vestițiilor. Dar nu în toate cazurile acest 
factor a însemnat o reflectare pozitivă a 
investițiilor care s-au realizat. Este vorba 
de unele durate prelungite sau prea mari 
pentru realizarea unor investiții. Perioadele 
lungi de imobilizare a fondurilor au dus la 
scăderea eficienței sumelor alocate, în cazul 
investițiilor destinate turismului, la lipsirea 
economiei naționale de volume de acumu
lări scontate pe seama acestora.

— Puteți să ne semnalați cîteva 
asemenea defecțiuni ?

©

&

vînătoare și sânt înghițiți 
pluton. Magiera, Jasinski 
M. Virgil formează un nou 
de atac. Au însă aceeași soar
tă. Partea a doua (după întoar
cerea efectuată la Oltenița) este 
deosebit de animață. O suită 
de acțiuni punctează desfășura
rea ei. contribuind la ridicarea 
mediei orare. Traikov, Rădă
cină, Nemțeanu și Czeohowski; 
Puterici, 
Blawdzin și Kegel ;
Temescu, Hadjinanov ; ___
howslq și Forma — se detașea
ză pe rind. dar Ivan Bobekov, 
masivul reprezentant al Bul
gariei, aduce de fiecare dată 
plutonul pe urmele fugarilor,

de
Și 

trio

Calagiu și Hanusik; 
Hanusik.

Czec-

asiguirîindu-L.. integritatea. Asis
tăm și la un episod de natură 
să ne Întunece bucuria că sîn- 
tem martori la o cursă atît de 
animată: Anghel Nesterov în
cearcă să-1 l-ovească pe Blawd
zin și este nevoie să intervină 
arbitrii pentru a nu se trans
forma cursa’ ciclistă într-un 
meci de box.

Prof ițind de ieșirea mașinii 
presei din caravană, Dragoș Pa- 
naiteseu realizează o evadare. 
El este lăsat de pluton să ru
leze 8 km solitar și apoi re
adus în mijlocul grupului masiv. 
La km 78 se profilează o ac
țiune serioasă : Ziegler, Cioba- 
nu, Neicev și Hanusik ge des
prind și în scurtă vreme își 
asigură un avantaj de 200 m.

Ziegler 
Neicev, 

o espec- 
87, gru-

AU INCFPUT FINALELE LA „IIBERE«
Ieri dimineață au început în 

noua sală de sport a clubului 
Progresul din Capitală finalele 
celei de a XV-a ediții a campio
natelor republicane de lupte li
bere (seniori). In întrecerile pen
tru cucerirea celor 8 titluri de 
campioni iau parte un număr re
cord de concurenți, 160, repre- 
zentînd aproape toate județele 
țării.

In primele două tururi ale reu
niunii de ieri rezultatele au fost 
cele scontate, favorlții cîștigînd 
cu ușurință.

Iată cîteva rezultate : cat. 52 kg 
— P. Cernău (Timișoara) b. tuș 
I. Carculea (Petrilaj, D. Tinde
rile (Călugăreni) b.p. M. Clncu 
(Brăila) ; 57 kg — G. Tăpălagă 
(Buc.) b. tuș N. Apostol (Plo
iești), FI. Moț (Petrila) b.p. C. 
Munteanu (Șendreni) ; 63 kg — 
Al. Geantă (Buc.) b.p. N. Mantea 
(Iași) ; cat. 70 kg. — P. Cîrciu- 
maru (Buc.) b.p. G. Caracostea

(Brăila), P. Tănase (Buc.) b. tuș 
A. Horgoș (Oradea) ; 78 kg — V. 
Iorga (Brăila) b. tuș I. Chlrilă 
(Buc.), P. Motorca (Bacău) b. tuș 
C. Bujancă (Orșova) ; 87 kg — 
Fr. Boia (Tg. Mureș) b. tuș R. 
Avrigeanu (Constanța), I. Laslo 
(Buc.) b. tuș I. Neagu (Ploiești) ; 
97 kg —■ A. Maindt (Brașov) b. 
tuș G. Vaida (Tg. Mureș) ; -j-97 kg 
— Șt. Stîngu (Buc.) b. tuș V.
Constantinescu (Călugârenl) ;

57 kg — N. Cristea (Buc.) egal 
cu Gh. stan (Satu-Mare).

întrecerile continuă azi, înce- 
pînd de la ora 2.— Bineînțeles. Din păcate, cazurile 

nu sînt de loc izolate. Campingul de 
Ia Bucium — județul Iași — a intrat 
în funcțiune cu o întîrziere de 10 luni 
(august 1967) față de durata planifica
tă ; la fel și moțelul de la Căciulata 
— 8 luni întîrziere, iar complexul tu
ristic Putna, cu termen de punere în 
funcțiune în trimestrul II al anului 
trecut nu este gata nici pînă astăzi. 
De asemenea, unele investiții ale 
C.N.E.F.S. nu se realizează la nivelul 
exigențelor. Astfel, construcția sălii de 
sport și a bazinului de înot din par
cul „23 August" din Capitală a în
ceput la mijlocul anului 1967, iar in
trarea în funcțiune este prevăzută 
abia pentru trimestrul IV 1969. Oare 
nu era mai oportun să fi fost stabilit 
un termen mai scurt ? Fac aceste afir
mații avînd în vedere că în asemenea 
termene sau chiar mai scurte, astăzi 
se realizează mari capacități industria
le cu valori de zeci de ori mai mari 
decît cea din parcul „23 August". Și 
pentru că ne aflăm la capitolul efi
ciență, relev și un alt aspect, cel al 
calității lucrărilor. Din cauza unor de
fecțiuni în execuție (fostul trust re
gional de construcții Oluj), bazinul aco
perit din Cluj, deși dat în folosință 
la începutul lunii februarie 1967, nu a 
putut fi utilizat constant decît din 
primele zile ale lui 1968. în atari si
tuații, este de-a dreptul imposibil să 
vorbim de eficiența unor asemenea in
vestiții. Dar, am convingerea că anul 
1968, o dată ou sporirea bazei mate
riale sportive, a adus și un suflu nou 
în abordarea unor asemenea lucrări, 
pentru mărirea necontenită a eficien
ței investițiilor alocate.

Constantin COMARNISCH1

rești — Ploiești (varianta 
Buftea), km 7, ora 14,30: 
Start în etapa a IlI-a a 
„Cupei F.R.C.".

RUGBY — Teren Parcul

UNDE MERGEM?
râ (m.B.), Politehnica 
Crișul Oradea (I.A.), I.C.F.
— Constructorul (f.A.), Vo
ința - Petrolul (m.B.).

CICLISM - Șoseaua Bucti-

Copilului, ora 16,30: Gri vi ța 
Roșie — Gloria; teren Ghen- 
cea, ora 17.15: Steaua — 
Progresul (divizia A. „Cupa 
Primăverii"); teren Tinere-

tulul IV, ora 16,30: A.S.E. —
I. P.G.G.; teren Tineretului
II, ora 16,30: Construcții — 
I.C.F. (divizia B, „Cupa Pri
măverii").

ATLETISM — Stadionul 
Tineretului, de la ora 16: 
Campionatul liceelor din 
București; stadionul Repu
blicii, de la ora 16: campio
natul republican al școlilor 
profesionale (faza pe muni
cipiul București); stadionul 
„23 August", de la ora 16,30: 
campionatul universitar pe 
echipe, etapa a IV-a.

Muncesc extraordinair 
și Ciobanu, li ajută 
dar Hanusik păstrează 
taitivă jenantă. La km 
pul fugarilor a acumulat 40 de
secunde avans, dair plutonul 
vine val-vîntej. Puterile celor 
3 — care acționează onest — 
simt pe sfârșite și la km 95 se 
face joncțiunea. Păcat 1

Finalul nu mai este, ca ieri, 
la discreția polonezilor. Vasile 
Tudor contrează puternic și se 
intercalează printre cei trei po
lonezi care vor să câștige eta
pa. Hanusik, cel care a mers 
în... troică, are forte proaspete 
si-1 depășește pe tânărul nostru 
reprezentant cu o jumătate de 
roată. Clasamentul etapei a 
II-a:

1. ZYGMUND HANUSIK (Po
lonia) 2 h. 28:22 ; 2. Vasile Tu
dor (România-tineret) ; 3. Ma
rian Kegel (Polonia) ; 4. Kazi
mierz Jasinskj (Polonia) ; 5.
Ștefan Cernea (România-tine
ret) ; 6. Cristian Tudoran 
mânia-tineret) — același 
cu învingătorul.

Clasament general după 
etape: 1. Z. HANUSIK
55:37 ; 2. M. Kegel 
timp ;
52; 4. K. Jasinski, 5. Șt. Cer
nea, 6. C. Tudoran, 7. Anghel 
Nesterov (Bulgaria), 8. V. Sele- 
jan (România-tineret), același 
timp.

Etapa a IH-a (București-Plo- 
icști-București) are loc azi. 
Startul la ora 14,30 de la km 
7 (varianta Buftea).

La juniori în prima etapă (40 
km, 69 concurenți) .: 1. FL. NE- 
GOESCU (STEAUA) 58:22, 2.
St. Ene (T. M. Brăila) ; 3. 
Dolofan (Steaua) același
timp.

(Ro- 
timp

două
4 h 

același
3. Vasile Tudor 4 h 55:

&
T. RABȘAN

w

p.

Gu
motoarele

-

Dinamo
Prista Russe

Sala Dinamo va găzdui astă- 
seară, de la ora 18,30, o inte
resantă reuniune pugilistică în 
cadrul căreia își vor da con
cursul echipele combinate de 
juniori-tineret, ale cluburilor. 
Dinamo și Prista Russe (Bul
garia). Iată programul galei: 
Lumezeanu — V. Ivanov; Iuga
— Popov; Nebunoiu — Babriel; 
Murea — L. Ivanov; Mihalcea
— Codiev; Ene — Buzanov; 
Precup — Vasiliev; Tudor — 
Lazarov; Cristea — Radoslavo; 
Păpălau — Petrov; Cocîrlea 
Șaidenov.

în plin
• Motocicliștii care vizează 

un loc bun în clasamentul cam
pionatului național de viteză, 
pe anul 1968, și-au dat întîl- 
nire la TR. SEVERIN unde, 
mîine dimineață, va avea loc 
primul concurs al sezonului. 
Această întrecere, deși amicală, 
este foarte importantă, fiind 
prima din cele două curse care 
dau dreptul la participarea în 
campionatul național de viteza 
pe circuit. La start vor fi pre- 
zenți : M. Dănescu (ataș), T. 
Popa (125 cmc), FI. Ștefan (175 
cmc), Al. Ionescu-Ctistea (250 
cmc), V. Szabo (350 și 500 cmc),

MIHAI POP (Steaua), de mai multe ori campion național la 
cilindreele mici, își va face reintrarea cu ocazia concurs l ii 

viteză pe circuitde

Macarie,
175 cmc),

Al. 
Gh.
350

Și 
Di-

de la Tr. Severin
Foto : ȘT. CIOTLOȘ

sale activități motoci-C. Pescaru, Tr. 
Schuler (125 și
Ion, Șt. Iancovici (250 și 
cmc), W. Hirschvogel (350 
500 cmc), P. Enescu și N. 
țescu (ataș) etc.

Cu- acest prilej își va face 
reintrarea multiplul campion 
național Mihai Pop. El concu
rează la clasele 125 și 175 cmc. 
probe în care a Cmercut mult > 
satisfacții în decursul îndelun-

gatei 
cliste.

® 
în fața Parcului 
ora 8, se va da startul în pri
ma etapă a campionatului bucu- 
reștean al motoretelor „Car- 
pați". Concurenții vor pariu ge 
distanța București — Ctitorita 
și retur fiind obligați '-ă treacă, 
la ora și minutul fixat, prin 
toate posturile de control orar.

Tot miine, la București, 
Libertății, la



LA FINELE
UNOR CAMPIONATE ȘCOLARE
Unele concluzii și aprecieri valorice asupra

a în-
la

prof. N. TĂRCHILA
antrenor federal

din plin 
unei di- 
cuprindă 
din In-

finala „Cupei U.T.A." 
competiție a devenit 
tradițională. Se află 
a doua ediție. Orga- 
antrenorii centrului

de gimnastică, volei și baschet

COPIII PE STADIOANE!
Cupa U.T.A. - o competiție de succes

Pentru cei prezenți duminică 
pe stadionul U.T.A., a fost o 
adevărată delectare să asiste, 
în deschideret la jocul dintre 
două echipe de copii; Școala 
generală nr. 10 și Liceul nr. 4. 
Cei 22 de ținci, tn virstă de 
12—13 ani, au oferit un spec
tacol fotbalistic original și — 
de ce n-am spune-o ? — chiar 
de calitate. Ei au abordat jo
cul cu toată seriozitatea vîrstei 
lor. Era doar un joc cu miză 
prețioasă:

Această 
de acum 
la cea de 
nizatorii,
de copii și juniori U.T.A., ini
țiază anual o asemenea com
petiție in scopul de a antrena 
tineretul școlar la activitatea 
competițională, de a depista e- 
lementele talentate și a le 
promova tn echipele centrului. 
Ediția din acest an a Cupei 
U.T.A., care s-a desfășurat in
tre 23 martie și 7 aprilie, a 
atras la o pasionantă întrecere 
16 echipe reprezentative de 
școli generale din Arad, for
mate din jucători nelegitimați, 
născuți in anii 1955—1956. Pre
zenți la toate jocurile progra
mate (care s-au bucurat de o 
bună organizare), antrenorii 
centrului U.T.A. au văzut la

lucru peste 200 de copii. Din
tre aceștia 40 au întrunit toate 
sufragiile, dovedind un real 
talent pentru fotbal. Ca urma
re au fost promovați in echi
pele de copii ale centrului. 
După cum ne spunea antreno
rul Alexandri^ Dan, unii dintre 
copiii selecționați constituie a- 
devărate speranțe ale fotbalului 
arădean, Ne-am notat și nume
le lor: Adrian Lazăr, Ervin Ca- 
penstoc și Dan Gîrleanu (Li
ceul nr. 4), Dan Mihoc și Mir
cea Crețu (Școala gen. nr. 10), 
Ladislau Simon și Nicolae Buz- 
gău (Școala generală nr. 12), 
Mircea Vasilescu (Școala gen. 
nr. 5).

Pentru a sublinia .seriozitatea 
și atenția de care s-a bucurat 
această competiție este sufi
cient să amintim că organiza
torii au oferit echipelor cîști- 
gătoare cadouri : o cupă, me
dalii de aur, argint și bronz.

La actuala ediție, cupa și 
medaliile de aur au revenit e- 
chipei Liceului nr. 4 (profesor 
Iuliu Pîrvulescu), care 
vins In finală echipa Școlii 
generale nr. 10 (prof. Ervin 
Roth), cu scorul de 3—0. Meda
liile de bronz au revenit echi
pei Școlii nr. 12.

= întrecerilor

de gimnastică i se mai 
pot aduce îmlmnăiătiri

• •

ÎNAINTEA
ETAPEI
A XI X-a

binecunoscut. Portarul argeșean Coman, pe careUn spectator
un accident la mină l-a trimis în tribună. Pe cind din nou 

în poartă ? Foto: S. BAKSY
ȘV. IACOB — coresp. principal

ANTICIPAȚIILE CRONICARILOR NOȘTRI
ln meciul Universitatea Craiova—,„U" Cluj se înscrie un gol spectaculos. Autor : craioveanul Ivan

Modificările aduse regula
mentului de disputare a cam
pionatului de gimnastică pen
tru licee, ca și întrecerea pro- 
priu-zisă, a cărei finală pe 
anul 1968 a avut loc la Cluj, 
justifică abordarea cîtorva 
din aspectele competiției.

O Clauza stipulînd introdu
cerea probei de ansamblu 
este favorabil apreciată de 

' către cei mai mulți profe
sori de educație fizică. Se 
consideră că, în acest fel, s-a 
făcut un important pas spre 
reînvierea unei tradiții a gim
nasticii în școli, în măsură 
să stimuleze, în anii viitori, 
și marea performanță. Dar, 
deopotrivă, se exprimă rezer
ve în legătură cu participa
rea la această probă a unor 
gimnaști cu clasificare supe
rioară. Cum unele ansam
bluri au cuprins chiar maes
tre, iar altele numai sportivi 
începători, s-a creat inevita
bil o inechitate care nu e în 
măsură să stimuleze... gustul 
pentru gimnastică.

• Am consemnat, din pă
cate, destule absențe nemoti- 

Nu înțele- 
posibil, de 
numeroase 
gimnastică,

mai mulți profesori s-auplîns 
de întîrzierea cu care au 
primit în școli exercițiile, fapt 
ce a redus timpul de pre
gătire. în concurs nu întot
deauna s-a respectat ritmi
citatea schimburilor la apa
rate, un exemplu fiind con
cludent : pentru sîmbătă
după-amiază ora de începere 
a concursului a fost 15. La 
15,10 s-au anunțat ultimele 5 
minute de încălzire (specială), 
iar startul propriu-zis s-a dat 
la ora... 15,25 (cu excepția 
paralelelor, aparat la care în
trecerile s-au reluat la 15,35, 
din cauza absenței numărului 
regulamentar de arbitri !), Nu 
s-au luat din vreme măsuri 
pentru ca în sală, în timpul 
concursului, să existe o dis
ciplină corespunzătoare, din 
care cauză apelurile la ordi
ne și ținută au fost foarte 
dese, dar nu întotdeauna... 
cu efect.

mandată de colegiul central de 
arbitri.

In încheiere, consider că a- 
ceste partide confirmă 
necesitatea organizării 
vizii școlare, care să 
cît mai multe echipe 
treaga țară.

C. MACOVEI

Serviciul—dublu 
punct nevralgic

Constantin Dîrjan

SPER SA ÎNVINGĂ.» 
FOTBALUL I

BUCUREȘTI: Steaua va lua, 
din nou, conducerea In clasa
ment ? Meciul cu U.T.A. îi o- 
feră această posibilitate, dacă 
Jiul „fură" un punct Piteștiu- 
lui. Și, desigur, fotbaliștii din 
București vor face totul să n-o 
piardă, nutrind în secret spe
ranța că domnia lor va depăși 
spațiul unei singure săptămîni. 
Nu se știe însă dacă echipa va 
intra pe teren cu dirijorul ei 
obișnuit, cu Constantin. Absen
ța lui ar echilibra acest meci 
în care, oricum, U.T.A. nu este 
învinsă dinainte.

De un lucru sînt convins : că 
va fi un meci frumos. Spunînd 
aceasta, mă gîndesc la indivi
dualitățile și la stilul de joc 
al echipei Steaua, ca și la am
biția cu care joacă, de obicei, 
U.T.A. la București. O ambiție 
care s-a reflectat de multe ori 
în bunele rezultate obținute în 
fața puternicelor echipe bucu- 
reștene.

Legat de cele două echipe, 
un amănunt... picant: în ediția 
1963—1964, ele au furnizat cele 
mai contradictorii rezultate : 
7—0 și... 0—4 în retur ! Ce mis
ter ascunde jocul de miine ? 
(Jack Berariu).

rioară, Universitatea Craiova șl 
Dinamo Bacău au căzut cu 
multe locuri, ocupînd acum po
ziții în jumătatea a doua a cla
samentului. Dintre cele două 
învinse (pe teren propriu și la 
același scor : 0—1) ale dinamo- 
viștilor bucureșteni, șanse mai 
mari de „revenire la suprafață" 
au, firește, jucătorii formației

AVÎND SPECTRUL 
BARAJULUI...

TG. MUREȘ : In orașul de pe 
Mureș, două echipe — pe care 
„curentul” Ie-a purtat pînă acum 
spre „poarta" barajului — vor 
lupta, într-un „derbi al ultimelor 
speranțe". Locul 12 cu locul 13. 
învinsa va lua, desigur, o puterni
că opțiune pentru.. . (B)ARAJ. 
Cine va fi aceasta ? Imposibil de 
știut. Fotbaliștii de Ia A.S.A. au

Astăzi, în Capitală

Dinamo București Steagul roșu

și, probabil, vor juca avîntat = 
pentru a mai spăla rușinea. Dar = 
și feroviarii doresc să mai bea = 
din licoarea victoriei pe care = 
au gustat-o mai des de-o lună = 
încoace. Aproape sigur că Sasu, = 
lancu și Tufan vor da un gol- == 
două. Dar tot așa de sigur e și == 
că perechea de fundași centrali = 
a lui Mărdărescu va ceda de = 
cîteva ori în fața tandemului. ==

Meci egal — dar după o luptă = 
furtunoasă, care tare mi-e tea- = 
mă că-i va pune probleme prea 
grele arbitrului Cursaru. Poate = 
voi avea norocul să văd un == 
„Far“ care să strălucească și == 
,un Rapid care să se miște în '= 
mare viteză. (Gh. Mitroi).

DERBIUL ETAPEI?

PITEȘTI : F. C. Argeș — Jiul. 
In alte împrejurări, un meci obiș
nuit. Mîine însă, protagonistele, 
ținînd seama de poziția lor în 
clasament, ridică partida la nivel 
de „vedetă” a etapei.

Petroșenenii au furnizat dumi
nica trecută la Constanța o sur
priză de proporții soldată cu o 
spectaculoasă ascensiune în clasa
ment. Ei sosesc astăzi Ia Pitești 
fără Talpai în echipă, clar cu un 
înlocuitor în formă, Tola, șl cu 
dorința să realizeze performanța 
Argeșului din toamnă. învingători 
cu 1—0 la Petroșenl. Frumos ! Ce 
snun piteștenii ? 1. Nici nu se 
gțndesc să cedeze șefia clasamen
tului ; 2. Dobrin vrea să facă un 
joc mare, să-și reia locul în lo- 
tul reprezentativ. Suficient, cred 
Trainicii, pentru o victorie. Fru
mos !

I”tă, deci, cîteva argumente con
vingătoare din cele dona tabere 
transmise da corespondenții noș
tri S. Răloi și I. Feteann despre 
meciul la care vom asista. Să ve
dem ce va fi ? Căci, la fotbal, de 
la o vreme, se adeverește din ce 
tn ce mai mult proverbul : „La 
pomul lăudat să nu ie duci cu 
sacul.. .“ (Cristian Manta).

VICTIMELE LU! DINAMO 
BUCUREȘTI FAȚA-N FAȚA

CRAIOVA : Din cauza înfrîn- 
gerilor suferite în etapa ante-

Dinamo, care și-a regăsit cadența 
în plutonul fruntaș întîlnește astăzi 
„fieful" de pe Ștefan cel Mare pe deținătoarea lanternei ro
șii. Meci fără istoric? Da, dar numai'la prima vedere, căci 
nu trebuie omis faptul că brașovenii își joacă astăzi una 
din ultimele cărți.

Admcînd în Capitală formația (Papuc — Ivăncescu, Jenei, 
Alecu, Rusu, Pescaru, Gane, Nicolae, Necula, Ardeleanu; 
Gyorfi), cu oare a învins miercuri, în meci de verificare, pe 
Tractorul Brașov cu 6—2, antrenorul Proca speră ca jucă
torii săi să mulțumească publicul bucureștean.

Rezultatul partidei depinde, după părerea noastră, de o 
întrebare, la care antrenorii bucureșteni — din intenție sau 
din modestie ? — nu răspund în nici un fel. După „turul 
de forță" al ultimelor patru victorii consecutive, mai speră 
Dinamo ceva în actualul campionat ?

revenind, la „galop", 
(de la ora 16,30), în DIALOG: TEAȘCĂ — OANA

vate ■ de la finală, 
gem cum a fost 
pildă, ca orașe cu 
licee, cu secții de 
cu mulți profesori de specia
litate, să nu poată alinia o 
echipă în finala unui campio
nat. Amintim doar cîteva: 
Cluj, Iași, Craiova, Tg. Mu
reș, Sibiu, Galați, Brașov, 
Tr. Severin, Tg. Jiu, Alba 
Iulia (fete), București, Cluj, 
Brașov, Craiova, Tg. Mureș, 
Timișoara, Iași (băieți). Cam 
prea mulți tovarăși' de la in
spectoratele județene școlare 
și din consiliile locale de 
gimnastică ar trebui să ro
șească în fața acestor inad
misibile situații.

@ Cît de reconfortant este, 
în asemenea împrejurări, să 
constați că în multe școli se 
manifestă o mare preocupa
re pentru gimnastică, că, în 
ciuda unor condiții realmen
te improprii, se muncește cu 
pasiune, cu dorința expresă 
de a se atrage un număr cît 
mai mare de tineri în aceas
tă disciplină sportivă de bază, 
de a se obține rezultate re
marcabile pe tărîmul perfor
manței. Cele mai concludente 
exemple ni le oferă- liceele 
din Sa tu Mare (nr. 2), Sf. 
Gheorghe (nr. 1), Lugoj (nr. 
2), ale căror echipe feminine 
s-au situat pe primele locuri 
ale clasamentului, precum și 
liceele din Pitești („Nicolae 
Bălcescu"), Satu Mare („M. 
Eminescu"), Giurgiu (nr. 2), 
Ploiești (nr. 5), ale căror 
chipe masculine au avut 
comportare onorabilă.

deseori un frumos spec- 
dar s-a dovedit încă o 

că deși tinerii noștri ju- 
au multe calități puțini

tineret. 
elevele 
Olariu 

și An-

La Ploiești, după cinci zile 
de concurs, elevele Liceului nr. 
3 din Sibiu (prof. Gh. Bodescu) 
și elevii Liceului nr. 2 din Rm. 
Vîlcea (prof. L. Stilea) au cîș- 
tigat titlurile de campioni șco
lari pe anul 1968. întrecerea a 
oferit 
tacol, 
dată 
cători
reușesc să le etaleze.

Unii dintre cei pe care îi 
menționăm fac- parte și din lo
turile reprezentative de 
Astfel, s-au remarcat 
Rodica Popa și Maria 
din Sibiu, Luxa Ghiță
gela Moroianu din Constanța, 
Venera Zaharescu din Bucu
rești, Ecaterina Gere din Timi
șoara, Lucia Tabără și Geor- 
geta Ghergheli din Oradea, Mi- 
nodora Mese șan din Cluj, pre
cum și elevii L. Dumănoiu, R. 
Dumitrescu și D. Popescu din 
Rm. Vîlcea, D. Drăgan, V. Bo- 
beică și D. Curteanu din Plo
iești, M. Găvozdea din Sibiu, 
I. Mpldovanu și V. Băla? din 
Cluj, S." Moculescu și H. Bura 
din Timișoara și C. Chițigoi 
din București.

Pe plan tactic, foarte puține 
formații ar putea obține cali
ficative bune în cele două si
tuații ale execuției serviciului. 
Preluările de servicii precise 
au fost rare, datorită în primul 
rînd unei așezări necorespunză
toare pe teren. S-au greșit nu- 

chiar 
apă- 
bine 
blo-

gazdă. învățînd din greșeli șl 
beneficiind, se pare, și de apor
tul lui Bîtlan, antrenorii Cos- 
moc și Nuțescu îl vor .reda 
liniei de mijloc pe Ivan, care 
împreună cu. Strîmbeanu vor 
restabili acest compartiment 
„cheie de boltă" într-o echipă. 

. Și cum reintrarea lui Sfîrlogea 
este o certitudine, craiovenii 
vor apare (după cît timp ?) cu 
o formație fără cusur. Vasiles
cu — Mihăilescu, Mincă, Bît
lan, Deliu — Strîmbeanu, Ivan
— Martinovici, Niță, Oblemen- 
co, Sfîrlogea.

De partea cealaltă, 
rul Nicușor întîmpină 
dificultăți în alcătuirea 
Panait continuă să fie
nibil, iar, recent, Nedelcu (co
ordonatorul echipei) a ieșit și 
<sl din formație. Cum va alcă
tui el linia de mijloc în aceste 
condiții ? In rest, antrenorul 
băcăuanilor contează pe: Ghiță
— Chiș, Nunweiller IV, 
Maghiar — Duțan, ? — 
Ene, Dembrovschi, Ene 
vid. (G. Nicalaescu).

avantajul terenului ; „bancarii" 
însă știu să joace meciurile deci
sive. ..

Sper ca lupta pentru... A să nu 
excludă fotbalul. Mai sper ca Pe
tre Badea, „cavalerul fluierului", 
să fie în formă ’

Cred că punctele meciului se 
află în... vîrful bocancilor lui 
Dumitriu III. Raksi, Mitelanu și 
Oăidă. Mă gîndest, de asemehea, 
că goal-keeperii Solyom și Ma
ladie pot face un joc demn de 
„echipa săptămînii" sau de... șe
dință de analiză a secțiilor. Anti
cipez o atmosferă napolitană în 
tribune... (Marius Popescu).

PRONOSTICUL

Popescu).

MEU : X

CLUJ : Meciul „U“ — Petrolul = 
pare, prin prisma locurilor în cla- = 
sament, lipsit de miză. Este însă = 
o judecată de suprafață, căci în 
realitate atît Teașcă, cît și Oană ==: 
au nevoie de puncte mal mult ca = 
Oricînd. Primul, pentru a redresa 
echipa (și nu numai pe ea !) mo- —; 
ralicește, după două înfrîngeri —• 
consecutive, cel de-al doilea, pen- == 
tru a scăpa de căldura deocam- 
dată abia simțită a razelor „Ian-' -L—■ 
ternei". Ultimele noutăți indică = 
pregătiri asidue pe Valea Praho- 
vei : ploieștenii, care au învins 
joi pe Petrolistul Boldești (din 
camp, ihter-județean) cu 5—2 (Dri- = 
dea 2, Florea II, Oprișan, Grozea) = 
au însă probleme cu atacul, în ES 
care utilizarea Iui Badea (răcit), = 
este sub semnul întrebării. în 
rest, formația cunoscută : M. Io- — 
neseu — Alexlu, Pal, N. Ionescu, == 
Mocanu, Juhas, Dincuță, Oprișan, == 
Grozea, Badea. (Dridea), Moldo- 
veanu. =

De la Cluj, după fiasco-ul din -—. 
Cupă — nihil novi. Teașcă își = 
pregătește în tăcere „răzbunarea", 
mizînd și pe aportul lui Mustățea, 
restabilit... Așadar, mîine în ora- = 
șui de pe Someș un meci atrac- 
tiv. (Ov. loanițoaia).

e- 
o 

Dar, 
peste toate acestea, am dori 
să subliniem performanța re
alizată de profesoara Sevasta 
Petrache din Fierbinți : e- 
chipa ei de fete a ocupat lo
cul 7 din 11 formații partici
pante, deși nu are nici un 
fel de condiții în școală, să
riturile fiind nevoită să le 
exerseze într-o sală din Ca
pitală. Așa că, bine ar fi să 
nu se mai invoce prea des 
„lipsa de condiții" spre a se 
justifica inactivitatea sau ab
sența unor rezultate bune.

© Desigur, organizatorii 
(Ministerul învățămîntului, 
prin cadrele sale de specia
liști) s-au străduit să asigure 
concursului final o bună des
fășurare. Nu e mai puțin a- 
devărat, însă, că au existat 
și unele neajunsuri care au 
umbrit eforturile remarcabi
le ale celor desemnați să con
ducă și să vegheze Ia des
fășurarea competiției. Astfel,

meroase servicii, uneori i 
în situații hotărîtoare. In 
rare, s-a utilizat destul de 
sistemul defensiv retras la 
caj în doi jucători, dar au exis
tat deficiențe la blocajul indi
vidual și orientarea s-a dove
dit deficitară în situațiile cînd 
nu se efectua blocajul. In atac, 
au dominat combinațiile cu 
două pase, cu și fără intrare, 
dar au existat și cupluri de tră- 
gători-ridicători care au impri
mat o varietate în atac (Rm. 
Vîlcea, Ploiești, Cluj și Timi
șoara dintre echipele masculi
ne, Sibiu, București și Constan
ța .dintre cele feminine).

La capitolul combativitate, 
cele 12 echipe au obținut cali
ficative bune în multe jocuri. 
Au fost chiar partide care s-au 
ridicat la valoarea unor jocuri 
divizionare de calitate superi
oară (Rm. Vîlcea — Ploiești și 
Ploiești — Cluj la băieți, Bucu
rești — Sibiu și Constanța — 
București la fete).

Conducerea echipelor de pe 
margine a fost în general 
bună, deși antrenorii L. Stilea 
(Rm. Vîlcea) și M. Dumitrescu 
(Ploiești) au fost uneori de o 
nervozitate exagerată.

Cît privește arbitrajele, a- 
cestea s-au înscris de puține 
ori în linia interpretativă reco-

Titlurile de campioane șco
lare la baschet au revenit anul 
acesta echipelor Liceului nr. 36 
București (prof. Emil Manea: 
al treilea titlu consecutiv) la 
fete și Liceului nr. 1 din Tg. 
Mureș (prof. E. Torday) la bă
ieți.

Am urmărit, la Brașov,- în
trecerea elevilor, alături de 
antrenorul federal pentru ju
niori, prof,
care, după terminarea campio
natului, ne-a declarat: „Nive
lul competiției a fost mai scă
zut ca în anii trecuți. Pentru 
mine aceasta este o enigmă. In 
general, în școlile unde profe
sorii de educație fizică au spe
cializarea baschet se mai face 
ceva, dar, trebuie recunoscut, 
prea puțin. Speram că vom 
vedea în întrecere mai multe 
elemente bine pregătite, dar..: 
n-a fost așa și faptul este re
gretabil. Am putut remarca, to
tuși, cîțiva jucători și jucătoare 
de la care putem aștepta rezul
tate valoroase: V. Zdrenghea 
(1,91 m, Mediaș), C. Huică (1,85 
m. Bacău), R. Bugaru (1,34 m) 
și E. Naghi (1,94 m, Tg. Mureș), 
Gr. Bradu (1,88 m, București), 
Oct. lancea (1,95 m, Timișoara;, 
un pivot cu mari perspective), 
N. Ababei (1,88 m) și Șt. Pas- 
caru (1,95 m, Pitești) 
băieți; Liliana Popescu, Maria 
Anmacof și Mioara 
(București), Eva și Maria Bog
dan (Salonta), Doina Iftimie și 
Maria Apostol (Dorohoi), Ma
riana Moldovan (Brașov), Eli- 
sabeta Muller și Marta Bara- 
baș (Tg. Mureș). Cu aceasta am 
încheiat lista de valori care, 
după cum vedeți,, este destuț de 
săracă. Mai mult încă, chiar Și 
printre aceste nume, puține sînt 
noi".

Intr-adevăr, a fost un an al 
penuriei de jucători valoroși. 
Profesorii-antrenori prezenți cu 
echipe la finală au motivat a- 
ceasta prin faptul că aproape 
toate ramurile sportive selec
ționează elementele cele mai 
înalte din școală — iar aici au 
dreptate — deoarece și la hand
bal, și la volei, și la atletism, 
ca și la majoritatea sporturilor, 
toți își doresc în echipe oameni 
de peste 1,90 m. Dar, de unde 
atâția ? Fiecare profesor caută 
să atragă elevii dotați, iar cei 
care reușesc înseamnă că au 
realizat un lucru deosebit. Pro
fesorii care se ocupă de bas
chet trebuie să demonstreze că 
sportul lor este cel mai frumos-, 
cel mai spectaculos și doar așa 
terenul cu panouri poate atrage 
elemente cu calitățile ce se cer 
unui viitor baschetbalist de 
clasă.

Mai sînt încă școli în care, 
deși este iubit, baschetul nu se 
practică cu continuitate: iarna 
nu există sală, iar vara terenul 

îngrijirea 
logic, este 
eventuale 
Majorita-

dintre

Marin

nu beneficiază de 
specială necesară, și, 
ocolit de elevii cu 
veleități de sportivi,
tea profesorilor consideră că în 
toate școlile trebuie bitumini- 
zate terenurile de baschet, ceea 
ce ar reduce la minimum în
grijirile necesare.

Profesorii E. Manea, Gh, Fu- 
lop, C. Corciu, V. Dăscălescu, 
E. Torday și O. Șerban au 
muncit și muncesc cu pasiune 
pentru a descoperi și a pregăti, 
în continuare, noi baschetbaliști 
și baschetbaliste bune, care să 
împrospăteze echipele noastre 
divizionare. Mai sînt însă impe
rios necesare prezența dragos
tei pentru baschet, în 
unitățile de învățămînt, 
cum și acordarea 
sprijin de către 
școlilor. Doar așa
conta în viitorul campionat șco
lar de baschet pe un buchet 
mai bogat de „flori".

toate 
pre- 

unui serios 
conducerea 
am putea

Paul IOVAN

antreno- 
serioase 
echipei, 
indispo-

Nu-mi pot

Vătafu, 
Daniel 

II,' Da-

CONSTANȚA : 
da seama însă cine va ieși în
vingător — dacă va ieși cine
va. La tradiție nu putem apela 
pentru că și Rapid a învins pe 
constănțeni în deplasare și Fa
rul' a smuls de cîteva ori punc
te prețioase pe Giulești. Po
tențialul echipelor mi se pare 
și el aproximativ egal, iar o 
formă deosebită n-au arătat în 
ultima vreme nici gazdele, nici 
oaspeții. Constănțenii se afl 
însă după o înfrîngere „acasă

Conferința de presă fa clubul Rapid

Arbitrii meciurilor ,, Dinamo“

Joi la amiază, la sediul clubului 
Ranid a avut loc o conferință de 
presă, cu participarea reprezen
tanților ziarelor centrale, ai pu
blicațiilor de specialitate și radio- 
te’eviziunil. Cu acest prilej, tov. 
pP»rP Canră președintele clubu
lui-, a expus celor prezenți un 
plan măswl în vederea rărbă- 
tor’-ii în luna iunie a 45 de rni 
ie la crearea cunoscutei grupări

sportive a feroviarilor bucureș
teni.'

Pentru pregătirea sărbătoririi a 
fost constituit un comitet de or
ganizare, din a cărui componență 
fac parte membri fondatori ai 
clubului, antrenori și sportivi 
care îr-i diferite perioade, de-a 
lungul celor 45 de mii, au evoluat 
sub culorile grupării feroviare. 
Prin- re manifestările care vor a- 
vea loc în cadrul acestei sărbă-

toriri notăm o partidă amicală de 
fotbal Rapid București — Char
leroi Belgia, competiții interne și 
internaționale la volei, bcx, atle
tism, haltere și alte ramuri spor
tive, un mare spectacol artisticG- 
sportiv pe stadionul Republicii 
etc.

Vom reveni cu alte amănunte 
despre programul acestei ani
versări.

® „U“ CLUJ — PETROLUL : A. Bentu (Bucu
rești) la centru, I. Hristea (Alexandria) și P. Bră- 
tănescu (Suceava) la tușă ;

• „U“ CRAIOVA — DINAMO BACĂU : V. Du
mitrescu la centru, F. Coloși și D. Isăcescu (toți 
din București) la tușă ;

• A.S.A. TG. MUREȘ — PROGRESUL: P. Ba
dea (Brașov), la centru, T. Leca (Brăila) și O. 
Turcitu (Galați) la tușă ;

• FARUL — RAPID : N. Cursaru (Ploiești) la 
centru, C. Buburuz și C. Gheorghiță (arabii din 
Bacău) la tușă ;

® F. C. ARGEȘ — JIUL: R. Buzdun la centru, 
~G. Popovici și Gh. Vasilescu I (toți din București) 
la tușă ;

• STEAUA — U.T.A. : A. Macovei (Bacău) la 
centru, C. Dragu și N. Moroianu (ambii din Plo
iești) la tusa :

© DINAMO BUCUREȘTI — STEAGUL ROȘU : 
M. Rotaru (Iași) la centru, M. Vasiliu (Ploiești) și 
v. Negoită (Constanța) la tușă.

în cinstea aniversării a 20. de 
ani de activitate a clubului 
Dinamo București, secția de 
fotbal organizează o compe
tiție (sistem turneu) rezervată 
echipelor de juniori. Participă 
formațiile cluburilor bucu- 
reștene Steaua, Rapid, Progre
sul și Dinamo. în prima etapă, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Dinamo — Progresul 
2—0 (2—0), Rapid — Stea; t 
1-1 (0—1).

F.C BRUGEOIS Șl SPARTA ROTTERDAM VOR JUCA ÎN ROMÂNIA
Ș-a perfectat tbineui Jueun ai echipei bel

giene F. C, Brugcois, în noastră. Ea va juca
în România între ’8.V.— 8.VI.

Este- i.eiectaî, de astm-'i-i ș1 Ljfuvui iurmației

Sparta Rotterdam (locul IV în campionatul Olan
dei! între 27.V— î VI. Ambele echipe vor evolua în 
țara noastră în perioada de întrerupere a campio
natului. Partenerii lor urmează a Ii stabiliți.

PRONOSTICUL NOSTRU
(etapa din 14 aprilie)
Farul — Rapid
„U” Cluj — Petrolul 
A.S.A. Tg.M. — progresul 
F. C. Argeș — jiul
„r~ r;„.___ _
Steaua — u. T. Arad

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII. Vagonul — Pol. Timș. 
IX. Samndoria — Inter.
X. Milan — Torino

XI. Napoli — Varese 
XII. Atalanta — Fiorentina 

XIII Lanerossi — Cagliari

2
1 

X
. „ —----- 1

,U“ Craiova — Din. Bac. 1
~ T. :___ i

Chimia Rm.V. — Pol. lași X
------------ " ’ ~ X

3
1
1

X
X



PANORAMIC SPORTIV EXTERN
C hiar dacă releele internaționale de televiziune ar fi, să admitem, afectate 

exclusiv sportului în aceste zile, tot n-ar fi suficiente nici două emisiuni pe canale 
diferite pentru a putea cuprinde atîtea competiții de anvergură, campionate, turnee 
și meciuri, cîte sînt prezente pe program. Vom fi obligați și noi să le facem doar 
o scurtă trecere în revistă, în prezentul — de astă dată — micro-panoramic.

I n terinaționala
Un campionat mondial, 

cel al tinerilor scrimeri, 
reuniți la Londra, apoi 

un campionat european al 
micilor palete, la Lyon — 
iată evenimentele majore la 
ordinea zilei. Două sporturi 
ale preciziei și ale sîngelui 
rece vor certifica pe cei mai 
buni, în întreceri urmărite 
cu deosebit interes și în țara 
noastră, care și-a trimis re
prezentanți cu aspirații, prin 
tradiție. Dacă așteptările 
noastre sînt justificate, fa
mine de văzut la lectura re
zultatelor, aceste simple cifre 
reci care însumează însă atî
tea dispute aprinse, pasiuni 
și speranțe. Fie ca în due
lurile spadasinilor, ca și în 
acelea ale pongiștilor, perfor
manțele să nu ocolească pe 
sportivii tricolori.

concret: mai au loc amatorii 
— și pseudoamatorii — in 
tenisul mare ? Reușita tur
neelor sus-menționate (cel 
de la Johannesburg, mai ales, 
a avut numeroase capete de 
afiș) pare a avea darul să 
liniștească spiritele tenisme- 
nilor atît de agitate după 
mult comentata hotărîre a 
F.I.L.T. Tenisul „de modă ve
che" continuă, pentru moment 
fără aportul marilor vedete 
profesioniste, să capteze in
teresul publicului larg.

O altă competiție de care 
sintem legați efectiv 
își ia startul săptămîna 

viitoare. Este acea „Cupă a 
Dunării" la haltere, una din 
cele mai originale întreceri 
sportive prin modul în care 
este concepută. Aci edițiile 
durează atîția ani cîte țări 
concurente sînt și iată de ce, 
după 7 dispute anuale, ne 
aflăm abia la pragul ediției 
a Il-a. Sînt reunite țări}e prin 
care trece bătrînul fluviu 
cîntat de muzicieni și poeți, 
de la izvorul său din Pădu
rea Neagră și pînă la Delta 
noastră. Ideea unor asemenea 
reuniuni, pusă în practică 
pînă acum la haltere și la 

putea fi 
discipline

Balonul rotund își con
tinuă cursa neostenită 
în zeci pe campionate 

și cupe naționale. Pe planul 
întrecerilor inter-țări locul la 
rampă 
tineri 
neului 
echipe 
tul de 
liminare, au rămas în cursă 
doar patru. Ele își dispută 
semifinalele, programate la 
Cannes, Cehoslovacia — Por
tugalia și la Nisa, Franța — 
Bulgaria.

este rezervat celor mai 
soliști: finaliștii tur
ti.E.F. A. Din cele 16 
care au cucerit drep- 
a juca în grupele pre-

hochei doar, ar 
extinsă și la alte 
sportive.

Trei turnee de
Johannesburg,

tenis — 
Monte

— Carlo și Catania — se 
apropie de finiș. Le vor urma 
altele, diseminate pe harta 
sportului alb, apropiind însă 
tot mai mult pe așii rachetei 
de bătrînul continent, acolo 
unde se va juca în curînd 
primul act al unei piese de 
succes, ajunsă la a 57-a sta
giune — „Salatiera de argint'f 
Davis-Cup-manii își măsoară 
acum forțele în aceste testuri 
preliminare, dar gîndurile lor 
sint preocupate și de o între
bare spinoasă: ce facem cu 
turneele „open" ? Adică, la

se 
ba- 
are 

loc la Lons-le-Saunier meciul 
echipelor Franței și R. F. 
a Germaniei. Prezența în lo
tul selecționatei franceze a 
unor nume de - mai mică re
zonanță — Fabien, Lux, Cave, 
Robert, Mauriac, Pech — 
ne indică faptul că este vorba 
de o echipă nouă, probabil 
a secunzilor. Titularii au tre
cut la odihnă, 
triumful din 
5 națiuni".

Barbarians, 
jucători" sau 
canță", cum 
Anglia, își reîncepe existența 
efemeră din fiecare an, cu 
un turneu în Țara Galilor, 
continuat apoi în Franța. Este 
o echipă care se formează 
ad-hoc, la sfîrșit de sezon, 
jucînd numai cu invitați din 
alte cluburi. De această dată, 
o notă de inedit. Se vor in
tegra echipei și doi oaspeți 
de dincolo de Canalul Mîne- 
cii, francezii , Gachassin și 
Lacaze. încă o recunoaștere 
a valorii actuale a rugbyulut 
din țara „cocoșului galic"

Evenimente notabile 
petrec și în lumea 
Ionului oval. Mîine

In timp ce la Thructon 
(Anglia) automobilele 
vor lua luni un nou 

start în a doua etapă a Tro
feului european pentru for
mula 2, mașina nefericitului 
Jim Clark, continuă să facă 
obiectul anchetei întreprinse 
de tribunalul din Mannheim. 
Care a fost cauza tragicului 
accident ? Frinele, cauciucu
rile sau însăși construcția 
șasiului la Lotus Ford... Unii 
spun că est vorba de cu totul 
altceva. Și anume, prea de
sele curse, prea marele efort 
fizic la care sînt supuși con
ducătorii bolizilor.

Corpul fostului campion 
mondial, decedat pe pistă, a 
fost depus în capela din 
Churnside, lingă Edinburgh. 
Tatăl lui Clark, fermier din 
Berkshire, declara: „Voiam 
ca Jim să râmînă mereu cu 
noi acasă, să-și vadă de lu
crul pe care l-am moștenit 
din tată în fiu. Dar pasiunea 
volanului ni l-a răpit, pentru 
totdeauna. N-am fost de 
acord ca el să devină auto
mobilist, dar îi priveam acti
vitatea 
oriunde 
treabă 
nea — 
Fangio,
Jim Clark drept cel mai bun 
pilot al anilor noștri. Pista 
udată de ploaie, de la Hoc
kenheim, a vrut parcă să 
nege, cu răutate, aceste păreri 
unanime despre valoarea 
marelui automobilist dispă-

Turneul preolimpic
de baschet

CIUDAD DE MEXICO, 12. — 
Turneul preolimpic de baschet 
se va desfășura între 26 sep
tembrie și 6 octombrie la Mon
terrey în nordul Mexicului. 10 
echipe reprezentative s-au în
scris pînă acum la acest tur
neu: Argentina, Australia, Bul
garia, Finlanda, Grecia, Izrael, 
Polonia, Senegal, Cehoslovacia, 
și Iugoslavia. Se așteaptă con
firmările de participare din 
partea echipelor Japoniei, Ca
nadei și a unor reprezentative 
din America Latină.

Meciul
SpassKi - Giicllcr

Trimisul nostru special la C.M. de scrimă pentru tineret, SEBASTIAN BONIFACIU, ne transmite i

CU respect. Știam că 
ar fi, Jim va face 

bună..." La fel spu- 
cu alte cuvinte — și 
care-l considera pe

SUHUMI, 12. A 5-a partidă 
a meciului de șah dintre Boris 
Spasski și Efim Gheller, con- 
tînd pentru sferturile de finală 
ale turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, a fost 
întreruptă la mutarea 42-a. In 
prezent scorul este de 3—1 în 
favoarea lui Spasski.

LONDRA, 12 (prin telefon). 
Poate mai mult decît ne-am fi 
așteptat, această ediție a C.M. 
de tineret a debutat sub sem
nul unui asalt puternic al ele
mentelor din noua generație a- 
supra celor consacrate. La flo
retă fete, de exemplu, repre
zentanta noastră Eva Lenghel 
ne-a furnizat un grăitor argu
ment în sprijinul acestei afir
mații, învingînd-o cu mult a- 
plomb pe poloneza Hallina Bal
lon și dispunînd totodată de 
franțuzoaica Monique Hoyaux. 
Danuta Ballon 'ne-a oferit un 
alt exemplu, fiind depășită în 
seria sa de unguroaica Olga 
Sergei. Exemplele pot continua 
cu o serie de rezultate înre
gistrate in proba 
care s-au impus 
francezul Pollet, 
Krogh, alături de
browskî și Kozijewski.

Reprezentanții noștri au tre
cut cu bine primul tur, excep- 
tînd-o pe Luminița Popescu, 
pentru care' vîrsta și debutul 
intr-o asemenea competiție au 
constituit un handicap catego
ric. Pentru ea competiția s-a 
terminat, dar fără îndoială că 
și în postura de spectatoare va 
avea mult de învățat, mai ales 
că actuala ediție se desfășoară 
la un nivel superior celor de 
pînă acum. Este o constatare 
ce s-a impus încă de Ia primul 
tur în care au putut fi văzute

• ADRIANA MORO
ȘAN, cea mai activă 
dintre floretistele noas
tre; a intrat în eliminări 
directe • GH. BURLEA 
și A. ȘTEFAN vor încer
ca, prin recalificări, să 
reintre în „plutonulyflo- 
retiștilor care aspiră la 
un loc în finală.

bună comportare a 
italianca Ana Maria 
victorii (2 tușe pri-

masculină în 
pînă acum 
norvegianul 

polonezii Za-

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Kiel, cu
noscutul atlet vest-german Uwe 
Beyer a cîștigat proba de arun
carea ciocanului cu performan
ța de 68,74 m.

C. IL CLERMONT FERRAND 
(Franța) - POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 8-6 (0—3) 

LA RUGBY
In cea de a doua partidă din 

cadrul turneului pe care-l în
treprinde în țara noastră, echi
pa studențească de rugby C. U. 
Clermont Ferrand a întîlnit 
ieri echipa Politehnica Bucu
rești de care a dispus cu sco
rul de 8—6. Realizatorii puncte
lor - Perrin (încercare), 
Dourthe (o transformare și o 
lovitură de pedeapsă) pentru 
francezi; respectiv, Moisescu 
(o încercare) și Nenoiu (o lo
vitură de pedeapsă) — pentru 
bucureșteni.

AUREL PĂPĂDIE — coresp.

FL. GHEORGHIU

„clubul fără 
„clubul de va- 
i se spttne in

prăbușit 
a treia 

repriza a

savurîndu-și
„Turneul celor

Radu VOIA

PE RINGUL SĂLII DIN FRÂNKFURT

PRĂBUȘIREA

■

....

Dreapta lui Leo
tis l-a 
(pentru 
oară în 
Vil-a) la podea pe 
Mildenberger.

A PIERDUT
LA LARSEN

In runda ■ a 8-a a turneului 
internațional de șah de la Mon
te Carlo, danezul Larsen, cu 
albele, l-a învins pe marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu, după 40 de mutări. Alte 
rezultate: Byme — Damiano- 
vici %—%, Botvinnik —f Hort 
*/2—»/2, Benko — Zinser 1—0, 
Pîdevski — Letzelter 1—0. Con
duce Larsen cu 6 p, urmat de 
Botvinnik — 5‘/j p. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 5, cu 
4’/j p.

De sute de ani — in boxul pro
fesionist — careul magic a înăl
țat glorii și tot el, aproape- fără 
excepții, le-a distrus fără orice 
urmă de sentimentalism. De a- 
ceea, poate, istoria acestui sport, 
scrisă de-a lungul vremii, este 
captivantă ca romanele lui Jules 
Vărne și, totodată, la fel de dra
matică ca piesele lui Shakes
peare. Acum cîteva zile, la 
Frankfurt pe Main — un episod, 
previzibil, a adăugat 
toril o nouă filă pe

acestei is
care repor-

IN „CIRCUITUL CARAIBILOR11
In turneul internațional de 

tenis de la Tampa (Florida), din 
„Circuitul Caraibilor", Istvan 
Gulyas (Ungaria) l-a învins cu 
6—0, 6—2 pe Harry Coe (S.U.A.) 
Mark Cox (Anglia) a dispus 
cu 6—4, 7-5 de Z. Franulovici 
(Iugoslavia). La turneu partici
pă și spaniolul Manuel Santa
na, care va intra în turul doi.

Turneul U.E.F.A. pentru juniori,
înaintea semifinalelor

In mai multe orașe din Fran
ța s-au încheiat preliminariile 
turneului internațional de fot
bal pentru juniori — U.E.F.A. 
în urma jocurilor desfășurate, 
vor avea loc următoarele semi
finale : Portugalia — Cehoslo
vacia și Bulgaria — Franța. Iată 
rezultatele înregistrate în ulti
mele meciuri ale grupelor pre
liminarii : grupa A: Scoția — 
Belgia 2-0; Portugalia — Elve
ția 1—0; Grupa B: Bulgaria — 
Olanda 3-1; Anglia — U.R.S.S. 
1—1; Grupa C: Cehoslovacia - 
R.F. a Germaniei 3—1; Italia — 
Iugoslavia 2—2; Grupa D : Fran
ța — R.D. Germană 4—3; Un
garia — Grecia 2—1.

multe asalturi de o calitate re
marcabilă.

Iată ce rezultate au obținut 
reprezentanții noștri în primul 
tur.

La floretă fete, Eva Lenghel 
a totalizat 4 victorii. Adriana 
Moroșan a terminat pe locul 3 
în seria sa, cu 3 victorii (3 tușe 
primite). In această probă s-a 
detașat sovietica Natalia Antro
pova, care a cîștigat toate asal
turile. O 
mai avut 
Turba: 3 
mite).

La floretă băieți, în singura 
serie de 7 concurenți, Aurel 
Ștefan a acumulat 5 victorii, 
terminînd al doilea după efi- 
cacele trăgător Hein (R.F.G.), 
neînvins în cele 6 asalturi. In 
seria a V-a Gh. Burlea a tota
lizat 4 victorii, avînd printre 
învinși pe Wuntenow (R.F.G.) 
și pe suedezul Kay Rossen. In 
sfîrșit, , Tudor Petruș, care n-a 
realizat decît o victorie în fața 
concurentului turc Pyale Tan, 
a ieșit din cursă.

în cel de-al doilea tur din se
rii, protagoniste au fost Fran- 
qoise Midavaine (Fr.) și Sally 
Pechinski (S.U.A.), iar la băieți 
polonezii Kaczmarek, Zabrow- 
ski și Koszijewski precum și 
elvețianul Giger.

Pentru reprezentanții noștri, 
al doilea tur din serii s-a soldat 
cu scoaterea din competiție a 
Evei Lenghel, care, totuși, a 
luptat frumos, obținînd 2 vic
torii, în fa[a franțuzoaicei Mi
davaine și a elvetienceî “Rega- 
mey. Adriana Moroșan, deși a 
concurat într-o serie puternică, 
a reușit să acumuleze 4 victorii, 
la Pechinski, Tonneke (Ol.), 
Henley (Anglia) și Szlandow-

ska (Pol.).
La floretă băieți, Gh. Burlea 

a obținut 3 victorii — la Bayer- 
stăttel (R.F.G.), Baumgartner 
(Austria) și Sundberg (Suedia), . 
cedînd doar la trăgătorii cei mai 
tari din seria sa, polonezul Za- 
browski și sovieticul Iunicenko. 
Tot cu 3 victorii a terminat tu
rul II și A. Ștefan, care i-a în
vins pe Jonsson (Suedia), pe I. 
Kovacs (Ungaria) și pe A. Gat- _ . .... a

A. 
Ch.

land (Noua Zeelandă). El 
pierdut, însă, la italianul 
Tranc/uilli și la elvețianul 
Strikker.

Asalturile din turul II au 
în general echilibrate. Ele 
depășit copios ora programata, 
fapt care a avut ca urmare îm
pingerea către o oră mai târzie 
a eliminărilor directe.

în primul tur din eliminări di
recte, A. Ștefan a pierdut — cu 
2—0 — la D. Schwartz (Franța), 
iar Gh. Burlea a cedat la mare 
luptă în fața ungurului F. Ko
ller, cu 2—1.

Fetele intră în eliminări di
recte în cursul dimineții de 
sîmbătă. Printre ele se află și 
reprezentanta tării noastre, 
Adriana Moroșan. Băieții trag, 
concomitent, asalturile din re
calificări. Tot sîmbătă, de la ora 
18, finala la floretă băieți, cu 
participarea primilor 6 trăgă
tori.

fost
au

înaintea ultimelor asalturi
în competițiile de fotbal

decisive pentru ca- 
tumeul final de 

J.O. din Mexic au

rezista fotbaliștii francezi în me
ciul retur cu Iugoslavia ? La 
nici una din aceste întrebări nu 
se poate da un răspuns cert In 
momentul de față. în atîtea rîn- 
duri doar, fotbalul a infirmat 
pronosticurile.

In ce privește „C.C.E.", par
tida Real Madrid — Man

chester United este considerată 
adevărata finală, apreciindu-se 
că oricare din aceste echipe poa
te învinge fără dificultăți pe 
cealaltă finalistă, ce urmează 
să fie desemnată în meciul Ben
fica — Juventus.

Bayern Munchen, deținătoa
rea „Cupei cupelor" se comportă 
remarcabil atît în campionatul 
R.F.G. cit și în întrecerile de 
cupă, în care e finalistă (elimi- 
nînd echipa F.C. Nurnberg).

Meciurile Bologna — Ferenc- 
varos și Leeds United (dețină
toarea trofeului) — Dundee Uni
ted, din semifinalele „C.O.T.“ 
completează tabloul întrecerilor 
fotbalistice internaționale ale 
actualului sezon.

Asalturile 
lificarea în 
fotbal al 
început. Patru din cele 16 fina
liste sint deja cunoscute : Un
garia și Mexic, calificate de 
drept, Japonia și Spania, ulti
ma eliminind recent reprezenta
tiva Angliei. In America de Sud 
meciurile sînt în plină desfășu
rare. iar în celelalte zone ne- 
europene — prin retragerea unor 
țări — situația este departe de 
a fi clară.

Să vedem cum stau lucrurile 
continentul nostru. După 

cum se știe, din Europa urmea
ză să participe în turneul final 
încă trei cîștigătoare ale unor 
partide decisive : R.D. Germană 
— Bulgaria (în tur 1—4, returul 
la 24 aprilie), Cehoslovacia — 
U.R.S.S. (21 mai și 2 iunie) și 
Franța — Austria (la 1 și 12 
mai). Cele mai atractive sînt 
primele trei jocuri, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, R.D. Germană și 
Bulgaria puțind folosi și jucă

tori care au evoluat și la C.M. 
din Anglia, deoarece nu au sta
tut de profesioniști. Dar, deo
camdată, Bulgaria nu a folosit 
prima sa echipă. După cum se 
știe, la Stara Zagora prima re
prezentativă a R.D.G. a fost în
vinsă la scor (4—1) de a doua 
formație bulgară, în care Dimi
trov și Jekov (autorii celor 4 go
luri), originari din Stara Za
gora, au fost adevărați eroi ai 
meciului. Surprinde comporta
rea fotbaliștilor din R.D.G., atît 
de bine cotați după turneul lor 
în America de Sud. Să se facă 
oare resimțită de pe acum ple
carea antrenorului maghiar Ka- 
roly Soos ?

Numeroase semne de întreba
re ridică și meciurile decisive 
ale campionatului european. Va 
trece oare Ungaria de U.R.S.S. ? 
Vor reuși campionii mondiali 
să-și mențină la Madrid avanta
jul de un gol ? Vor trece italie
nii de bulgari la Neapole ? Vor

Ion OCHSENFELD

Observatorul U.E.F.A. despreMax— seamănă cu cele ale vestitelor 
coride., „Milde” cîștigă aplauze, și 
suporterii încep să xadă în el un 
nou Max Schmeling. După zeci 
de victorii internaționale in com
pania unor boxeri redutabili, Mil
de intră în cursa pentru centura 
mondială a greilor.

Născut la 23 noiembrie 1937, 
încă în plină vigoare, excelent do
tat fizic, un stîngaci redutabil, 
Karl Mildenberger începe și el 
să viseze — împreună cu milioa
nele de suporteri — ia gloria lui 

Jack Johnson, James 
Jeffries, Bob Fitzim- 
mons, Max schme
ling sau Rocky Mar
ciano.

Credea chiar că 
nu-i va rezista nici 
marele Cassius
Clay. La 10 septem
brie 1966, în sala de 
la Frankfurt, rămî- 
ne însă la podea 
înainte să se termi
ne repriza a XII-a. 
Dar, opinia sportivă 
apreciază K.O.-ul 
drept un rezultat 
excelent. Nu mulți 
boxeri au rămas în 
picioare atunci cînd 
în ring s-a aflat 
Clay, alias MOha- 
med Aii ! Renasc 
speranțele în Milde. 
Cronicarii comen
tează unanim : „în 
meciul următor Mil
denberger poate cîș- 
tiga«. Puțini 
fost însă oei 
au înțeles cît
costat pe Milde a- 
ceste 12 reprize în 
postura de „sac de 
antrenament". Mai 
tîrziu. cineva avea 
să spună : Era mai 
bine dacă meciul se 
încheia în 
ru«d.

Dar, să 
cipăm. ..

Sînt

/

au 
care 
1-ati

boxerul care a năruit
,Milde“

Martin Leotis, 
ultimele speranțe ale lui

primul

nu anti-

REAL MADRID ȘI-A
LYON 12 (Agerpres). — Peste 

4 000 de spectatori au urmărit 
în Palatul sporturilor din Lyon, 
finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet masculin în 
care s-au întîlnit echipele Real 
Madrid și Spartak Brno. La 
capătul unui meci pasionant, 
baschetbaliștii de la Real Ma
drid au obținut victoria cu sco-

terul prezent în colțul ringului o 
intitulează „Prăbușirea unui idol". 
Pentru că...

★
Cu zece ani în urmă, la 15 oc

tombrie 1958, Karl Mildenberger 
vînjosul flăcău din pitoreasca a- 
șezare a Kalserslautern-ului, cîș- 
tiga prin K.O. în prima repriză 
în fața lui M. Striemer. De atunci 
— peste 50 de victorii, multe îna
inte de limită. Pentru amatorii 
de sport din R. F. a Germaniei, 
Mildenberger devine „Milde“. De 
fiecare dată cînd apare pe ring, 
tribunele — la Stuttgart, Essen, 
Kiel, Dortmund, Hamburg, Koln...

infringe ri 
care onorează. Așa 

, K.O.-ul din repriza 
a XH-a cu Cassius Clayv Stăpîn 
pe situație, Mildenberger reia o- 
fensiva. în anul următor (1967), la 
1 februarie, cîștigă — la puncte, 
după 15 reprize, în fața italianu
lui Piero Tomasoni ; la 21 martie 
este declarat învingător prin 
K.O. tehnic în repriza a Vil-a, 
după ce și pînă atunci îl surcla
sase pe englezul Billy Walker și 
tot înainte de limită (K.O. — re
priza a Vl-a) încheie și meciul 
cu americanul Amos Lincoln.

Drumul spre centura mondială 
trecea — e drept — prin Frank
furt, acolo unde Milde era adulat

în „Cupa

PĂSTRĂ T TROFEUL
rul de 98—95 (52—49), păstrîn- 
du-și trofeul.

învingătorii au luptat din 
răsputeri pentru a depăși echi
pa cehoslovacă. Ei au condus 
tot timpul, însă la mici dife
rențe : 16—12, 23-22, 55—54,
69—67. In final, baschetbaliștii 
spanioli conduceau cu 84—74. 
Spartak Brno a avut însă o pu-

Tiparul I L ?. .Informația', ttr. Diezolanu 23 25.

a fost și

de suporteri, dar și acolo unde 
se afla, la 16 septembrie, argenti
nianul Oscar Bonavena, pum
nul de fier» care urmărea locul 
de semifinalist în clasamentul 
candidaților la titlul mondial.

încă entuziasmați de .meciul 
făcut în compania lui Clay, spec
tatorii speră în victoria lui Mil
denberger. Bonavena cîștigă însă 
clar la puncte. Decepție totală. Se 
spune tot mai des : Mildenberger 
a îmbătrînit ; e prea lent, nu 
rezistă...

Dar, mai era o șansă — meciul 
cu americanul Leotis Martin. Ul
tima șansă...

La Festhalle, destul de mulți 
spectatori (aproape 7 000) față de 
prețurile exorbitante ale biletelor. 
Gala profesionistă programează 
cinci meciuri, dar — în ciuda 
unor nume sonore pe afiș — a- 
proape că toată lumea așteaptă 
doar întîlnirea greilor Karl Mil
denberger — Leotis Martin. 7 000 
de spectatori, suporteri încă fi
deli, năzuind încă într-o minune, 
transformă Festhalle într-un vul
can. Doar o singură clipă de li
niște aproape nefirească în acest 
vacarm. Pe ring, urcă maiestuos, 
în ciuda anilor, marele Max 
Schmeling. Mîna care a cucerit 
cîndva centura mondială se în
tinde prietenoasă spre cei doi 
boxeri, dar, cu siguranță, i-a strîn- 
3-o mai puternic pe cea a lui 
Milde.

Reporterul riscă tentativa inter
viului înaintea primului gong.

— Cine va cîștigă ?
— Aș vrea să cîștige 

berger. Mă tem însă că 
cei doi ,,stîngaci“ Leotis 
învingător. E tînăr, foarte puter
nic. Milde este la apusul carierei, 
în- box e greu să lupți cu anii.

★
Meciul începe ca o întîlnire de 

„cocoși”. Leotis punctează clar. 
In sală ~ primele fluierături a- 
dresate pînă atunci adoratului 
Milde. Ingratitudinea publicului 
nu trebuie discutată. Așa e în bo
xul profesionist. Unii mai au însă 
speranțe. Dar, pugilistul de cu
loare, excelent puncheur, lovește 
mereu cu stînga lui de oțel și 
ecoul lor se aude chiar în vacar
mul sălii. Cîțiva fanatici — cum 
îi numește un confrate de la 
„Abendpost“ ■— strigă în cor ..Pu- 
ne-1 jos Milde Mildenberger a 
făcut însă cunoștință cu pumnul 
lui Leotis și se ferește. După re
priza a Il-a pare mai decis, se . 
apără mai bine, dar atît. . . 7 000 
de spectatori sînt în picioare ! 
E rundul IV și Milde transmite în 
sală speranțe. Reușește cîteva un- 
doi-uri și Leotis pare descumpă-

nit. Să se fi înșelat, oare, 
Schmeling ?

Nu ! Fostul campion al lumii a 
avut dreptate. în repriza a VII-a, 
după cîteva încercări neizbutite 
de a echilibra punctajul, Milden
berger este numărat ! O dată. De 
două ori. Reia lupta dar. . . 
Dreapta de ciocan la care poate 
nici nu se gîndise întrerupe de
finitiv meciul ultimei șanse pen
tru Karl Mildenberger.

Milde, Idolul ultimilor zece ani 
părăsește ringul de la Festhalle 
cu capul complet înfășurat în- 
tr-un prosop galben, însoțit de 
fluierăturile a 7 000 de spectatori, 
care au sperat că flăcăul din 
Kaiserslautern va ocupa un loc 
mai bun în clasamentul greilor 
care aspiră Ia centura mondială.

A doua zi, cronicarul de box al 
paginii „Welt am Sonntag", Wal
ter Umminger, își începe astfel 
cronica meciului : „Acesta a fost 
sfîrșitul unei cariere". Era la nu
mai cîteva ore după ce se pră
bușise un idol...

I
I
I
I
I
I

meciul Bulgaria — Italia

Milden- 
dintre 

va ieși

campionilor europeni" te baschet

DWM O FINALĂ FOARTE DISPUTATĂ
ternică revenire și a redus din 
nou din handicap : 86—82. Real 
și-a impus cu greu jocul, în 
ultimele 5 minute, cîștigînd cu 
98—95.

Cei mai buni jucători ai e- 
chipei- din Madrid au fost Aiken 
(26), Luyk (24) și Brabender 
(22). Căpitanul echipei Real, 
Sevillano, a jucat accidentat.

Din echipa cehoslovacă o deo
sebită impresie au lăsat Kon- 
vicka (27) și Brobovski (26).

® La Le Mans (Franța) a 
început turneul internațional 
de baschet pentru juniori. In 
primul meci, echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 90—51 
(38—31) echipa Olandei.

Silviu FLORESCU

La partida Bulgaria — Ita
lia, a fost delegat U.E.F.A. 
tov. GH. POPESCU, preșe
dintele secției de fotbal a 
clubului Steaua. Iată cîteva 
din impresiile sale: „Parti
da Bulgaria — Italia a avut 
fațete diverse. Bulgarii nu 
practicat, în ansamblul par
tidei, 30—35 de minute de 
fotbal valoros. Au avut insă 
și momente de palidă ținută 
tehnică. Italienii s-au pre
zentat ca o echipă matură, 
cu o verificată experiență. 
Condusă pe tabela de mar
caj, „squadra azzura" și-a 
îndreptat, printr-o evoluție 
apreciabilă, mereu situația. 
Cel mai bun om de pe te
ren: Rivera. Arbitrul Schu- 
lemburg a greșit, după pă
rerea mea, la trei din cele 
cinci goluri: golurile unu 
și doi ale bulgarilor și go
lul doi al italienilor".

Fotbalistul danez 
Finn Laudrup 
(stingă) și-a făcut 
un bun debut in 
rîndurile echipei 
Wiener Sportklub, 
aducînd austrieci
lor victoria cu cel 
de-al doilea gol 
marcat în poarta 
formației Mun
chen 1860, în me
ciul amical dis
putat la Viena 1 

2—1
Telefoto: 
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NOI VICTORII ROMANEȘTI cătoarea româncă Iudith Dibar care, eliminind 
în semifinale pe Mary Alexander (Australia) 
cu 4—7—5; 6—2, s-a calificat în finală.

.■A»

LA CATANIA
In cadrul turneului internațional de tenis dc 

la Catania, jucătorii români au obținut noi 
victorii. în sferturile de finală ale probei de 
dublu masculin, cuplul Tiriac- Năstase a învins 
cu 6—2, 6—2 pe italienii Palmieri-Bologna ur- 
mînd să-i întâlnească în semifinale pe Kaloghe- 
ropoulos (Grecia)-Stone (Australia). Tot în sfer
turi, la dublu mixt, Țiriac-Gourlay (Australia) 
au dispus cu 6—2, 6—1 de Kutsoris (Grecia)- 
Kucera (Italia). Un frumos succes a realizat ju-

STOICA PE LOCUL DOI ÎN ETAPA

A 12-a A TURULUI MAROCULUI
Etapa a 12-a (Tetuan-Larache, 105 km) a 

Turului ciclist al Marocului a fost cîștigată de 
suedezul Ripfel în 2h35:ll; urmat pe locul se
cund de românul Stoica (2h35:26). în clasamen
tul general continuă să conducă suedezul Soe- 
derlund (47h25:ll,0), urmat de Gabriel Moicea- 
nu (România) — 47h27:12,0). Ardeleanu ocupă 
locul 1, cu 47h32:12,0.
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