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La Poligonul Tunarii
«.... . ...........   ■■■ii. ii-

Concurs 
internațional de tir

Ineepînd de azi, Poligonul 
Tunari din pădurea Băneasa va 
cunoaște 
competiții 
întrece —• 
temațional
ții de țintași din U.R.S.S,, Iu
goslavia și România. întrece
rile se anunță interesante, mal 
ales la proba de pistol viteză, 
unde reprezentanții țării noas
tre, în frunte cu Marcel Roșea, 
cel mai în formă vitezist ro
mân la ora actuală, vor primi 
replica unor pistolari valoroși, 
cum sînt sovieticii Alehin, Ko
peikin și Nepomnașcii.

în cadrul triunghiularului 
internațional azi vor avea loc 
următoarele probe: pistol vi
teză 60 focuri, armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat se
niori și armă standard 60 f. 
culcat

„Cupa 
anunțat participarea toți țin- 
tașii noștri fruntași, progra
mează pentru azi întrecerile 
de pușcă (armă liberă seniori 
60 f. culcat și armă standard 
senioare 60 f. culcat), pistol 
viteză (ambele manșe) și tale
re aruncate din șanț (100 buc.), 
întrecerile încep la ora 9.
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Duminicile 
unui nesportiv 

da George SBÂRCEA

CU DOMNUL GORE
de Al. M1RODAN

■

• sBiBOlB

al Comitetului

de organizare

pregătirile făcute

în vederea celui mai

mare eveniment

sportiv al acestui an

a Jocurilor Olimpice,

Citiți interviul 
în pagina a 4-a

Alejandro Ortega San 

Vicente, vorbește 

ziarului nostru despre

Ogjljjr

Secretarul general

mmmi
In fotografie: vedere 
panoramică a bazinului și a gimnaziului olimpic unde vor fi 
găzduite numeroase puncte de atracție ale întrecerilor le la

Ciudad de Mexico

SINAIA, 4 (prin tele
fon, de la trimisul nos
tru). A doua zi a „Cursei 
Munfilor" ne-a prilejuit 
vizionarea unui excelent 
spectacol sportiv, desfă
șurat pe o vreme admi
rabilă. Pe ruta Sinaia — 
Brașov — spre Sf. Gheor- 
ghe pină la km 23 —
Brașov — Sinaia (13-1 
km), am asistat la o a- 
cerbă luptă pentru de
tașare, eșalonată în trei 
temerare încercări. De
sigur, cea mai spectacu
loasă și mai apropiată de 
reușită a fost aceea a 
grupului de. 6 rutieri care 
au -devansat plutonul la 
numai 25 km de la ple
care. Mizînd pe faptul că 
la începutul cursei mar
cajul este mai puțin 
strict, sovieticii Șepel și 
Zlotnikov, urmați de 
Mircea Virgil, Constan
tin Ciobanu, Ludovic Za
noni și Ioachim Mattner 
(Dynamo Berlin), au ini
țiat o evadare. Cei doi 
alergători de la Dinamo 
Moscova s-au pus de Ia 
început serios pe lucru 
la trenă, au coborît în 
trombă serpentinele Ti. 
mișului șl, la Brașov, 
cronometrele arătau, în

disputa cu plutonul, o 
diferență de aproape 2 
min. în favoarea lor. 
Antrenorul dinamoviști- 
lor bucureșteni, Nicolae 
Voicu, n-avea timp să-și

® învingător In etapa
a Il-a a „CURSEI
MUNȚIIOR-—L. Dîlo

reușește 
plutonul
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(Ruda Hvczfla)

© Astăzi arc loc
ultima etapă

organizeze echipa în ur
mărirea fugarilor, pen
tru că o adevărată ava
lanșă de pene de baieu 
îi dădeau dureri de cap, 
chiar mai mari decît ac
țiunea fugarilor. Și cînd 
ghinionul vrea să-ți joa
ce un renghi este greu 
să-I oprești : Zanoni
sparge și el pe străzile 
Brașovului. Situația pare

disperată pentru 
mai cu seamă că Șepel 
și Zlotnikov dovedesc, pe 
lingă combativitate, și o 
dîrzenie vecină cu încă- 
pățînarea.

Urmărirea .este pasio
nantă. Multă vreme dis
tanța se menține con
stantă, dar la înapoiere, 
spre Brașov, fugarii în
cep să dea semne de o- 
boseală. Cînd 
să-i zărească,
prinde aripi, forțează ne
contenit și la km 100 al 
cursei (Dimbul Morii) 
face joncțiunea. Ar tre
bui poate remarcat că 
Marek (purtătorul tricou
lui galben) a muncit cot 
la cot cu dinamoviștii 
bucureșteni, cucerind 
prin aceasta o nouă dis
tincție. Plutonul rulează 
compact doar cîțiva kilo
metri, pentru că Gancev, 
Ciumeti, 
Sofronie 
ultimul
cu șui de patru 
spre Predeal, ei

Drechsler și 
vor să aibă ei 
cuvînt. Pe ur- 

kilometri 
sini însă

Campionatul de atletism pe echipe
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(Continuare in 
pag. a 4-a)

Hristache NAUM

Și totuși, i 
sc poatc..J

C
ronologic vorbind, mai în- I 
tîi s-a încheiat întrecerea I _1__ £_xk„K_xt •

Doar citeva sclipiri în etapa inaugurală, la §trandu| Tineretului
Ineepînd de astăzi, ștrandul

dar concursurile continuă astăzi
La pomul lăudat... Zicala se 

potrivește de minune și pentru 
întrecerile etape) inaugurale a 
campionatului de atletism pe 
echipe. Din noianul de cifre 
înregistrate pe foile arbitrilor 
bucureșteni la triunghiularul 
Rapid—Clubul atletic, studen- 
țesc-Argeș, ne-am oprit doar 
asupra cîtorva : 110 mg : Dan 
Hidioșanu 14,4 s ; 1500 m : Ion 
Nicolae 3 : 52,5 ; înălțime : 
Serbau loan 2,00 m, Manole 
Mitilecis 2,00 m, Aurel Popes
cu 1,97 m ; 3 000 m obst. : C-tin 
Perju 9 :10,6 ; femei : 100 m : 
Viorica Enescu 12,3 ; 400 m • 
Doina Bădescu 57,0 : disc : O- 
limpia Cataramă 50.82 m. în 
ceea ce privește rezultatul lui 
Șerban Ioan se cuvine desigur 
o explicație în planul de pre
gătire a acestui atlet, care vi
zează participarea la J.O., nu

a figurat la această dată un 
concurs. Recordmanul țării a 
participat totuși pentru echipa 
sa, dar n-a folosit elanul com
plet ci a sărit doar cu avînt de 
un singur pas. în asemenea 
condiții 2,00 metr] reprezintă, 
într-adevăr, o performanță !

La Timișoara, la întîlnirea 
dintre echipele Timiș-Cluj- 
Steaua, vedeta zilei a fost sări- 
toarea în lungime Viorica Vis- 
copoleanu pentru cei 6,26 m 
reușiți de ea. în cursa cu ob
stacole, clujeanul Ion Căpraru 
a înregistrat cu 8 : 53,0 un re
zultat promițător.

Vom reveni cu alte rezultate 
și comentarii de la meciurile 
acestei prime etape. Pentru ci
titorii din Capitală o preciza
re : concursul continuă astăzi 
pe „Republicii", de la ora 9.

Tineretului din Capitală va 
fi deschis în fiecare dumi
nică, între orele 8 și 19, 
pentru public.

STEAUA-JIUL 6-1 (1-1)

Turneul final al campionatului feminin de volei
Biroul F‘. R. Volei a hotărît 

ca turneul final al campiona
tului diviziei A (feminin) să 
se desfășoare în sala Sportu
rilor din Constanța. Cele 4 
echipe calificate în turneul

final, Dinamo, Rapid, Peni
cilina și C.S.M. Sibiu, își 
vor disputa primele 4 locuri 
în ierarhia voleiului feminin 
pe anul 1968 între 16 
18 mai.
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ronologic vorbind, mai în~ 
tîi s-a i ' '
elevilor fotbaliști din șco
lile profesionale ; apoi la 
scurt timp „L" Cluj și „I “ 
București și-au disputat și 
cel de al doilea joc, avîna 

în deschidere meciul școlarilor (din 
aceleași localități) a căror vîrstă n-a 
depășit 14 ani.

Așadar, într-o singură săptămînă 21 — 
28 aprilie) cronicarul de fotbal a aler
gat de cîteva ori, într-un suflet de la 
„Dinamo" la stadionul Republicii; s-a 
urcat, apoi, în trenul de Cluj pentru 
a fi martor la pasionanta revanșă a li
ceenilor.

Pe tabloul cenușiu al fotbalului nos
tru, întrecerea micilor jucători din 
București, Timișoara, Sibiu, Craiova și 
Cluj, vechi centre sportive ale tării, 
a adăugat culori vii, invitîndu-l la re
verie pe cronicar, cîndva, pe vremea 
copilăriei, părtaș cu multi alfi coleai 
ai săi la bucuria declanșată de 
competițiile rezervate școlarilor. 
Cîndva, cînd el zburda pe ga
zon, îmbărbătat de cei din tribune: 
părinții, prietenii, colegii de școală. (Și- 
apoi și aceste denumiri' de echipe, evo
catoare de amintiri: „Ripensia", „Șoi
mii", „Juventus" și „F. C. Craiova", li
pite anume pe tricouri ca să citească 
și alții mai mari, a căror fantezie s-a 
oprit la „Vagonul", „Electroputere", 
„Chimica" și „Metalul". De zeci de ori 
Chimica și Metalul).

Vasâzicâ se poate. A fost suficient 
un semnal — dat de presă — pentru 
ca frumoasa tradiție a întrecerilor șco
lărești să fie reluată, pentru ca în tri
bune să ia din nou loc părinții, prie
tenii si colegii școlarilor fotbaliști, in
trat; pe gazon.

Primul pas a fost făcut. Următorul 11 
așteptăm din partea acelora care ar 
fi. trebuit să aibă primul cuvînt: tovară
șii de la Direcția de educație fizică si 
sport din cadrul Ministerului Tnvăfămîn- 
fului, care amină de o bună bucată 
de vreme introducerea organizată a fot
balului în școli.

Dar, pînă la oficializarea sportului cu 
balonul rotund în școlile noastre, fotba- 
liștii-elevi așteaptă cele 8 000 de minqi 
promise de aproximativ două luni de 
către F. R. Fotbal...

G. NîCOLAESCU
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Balet de uriași 7 Nu, fază de luptă din meciul Boston 
Celtics — Baltimore Ballets, din campionatul profesio
nist de baschet al S.U.A. Red Thorn (44), deși încolțit 
de faimosul Bill Russell, va păstra balonul in tabăra 
celor de la Baltimore, trecîndu-l in urmă coechipierului 

său, Walt Bellamy
Fotei UJP.I.

Datele finalei C.C.E. la volei masculin
Au fost fixate datele meciurilor din cadrul finalei mascu

line a C.C.E., dintre Dinamo București și Spartak Brno: 
15 MAI LA BUCUREȘTI și 22 MAI LA BRNO. în caz de 
egalitate de victorii după cele două meciuri, se va juca un 
al treilea pe teren neutru i la PARIS, sediul F.I.V.B. (pro
punerea clubului Dinamo), sau la VIENA (propunerea clu
bului Spartak).

FINAL PASIONANT IN CAMPIONATUL 
ENGLEZ DE FOTBAL

LONDRA, 4. — Cu o etapă înainte de 
încheierea campionatului de fotbal al An
gliei, șefia în clasament este împărțită de 
cele două echipe din Manchester, care 
au fiecare cîte 56 p. Manchester City a 
învins în deplasare pe Tottenham cu 3—1, 
iar Manchester United a surclasat, pe 
teren propriu, pe Newcastle cu 6—0. în

acest din urmă med, George Best — de
semnat recent de gazetarii sportivi en
glezi drept „fotbalistul anului* — a mar
cat 3 goluri. In clasament urmează cu 
cîte 53 p. (și câte un joc mal puțin) echi
pele Leeds United ți F. C. Liverpool. în
tâlnirea dintre acestea .desfășurată la Li
verpool, a Revenit gazdelor cu 2—1

INTILNIR! PENTRU „CUPA DAVIS"
A doua zi a întâlnirilor din cadrul „Cu

pei Davis* (zona europeană) a desemnat

calificate pentru 
In grupa B, la 

țării noastre, au 
Republic» Sud- 
și Iran—Izrael 

să fie egal 1—1

i

Talpai degajează o minge pe care o
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urmărea și Negrea.
Foto: D. RADULESCU

o serie de noi echipe 
turul doi al competiției, 
care participă și echipa 
fost decise meciurile: 
Africană—Austria 3—0 
3—0. Scorul continuă
in meciul Luxemburg—Norvegia, partida 
de dublu fiind întreruptă. Alte rezultate 
din grupa secundă : Cehoslovacia—Bra
zilia 1—1, Elveția—R.F.G. 1—2, Belgia— 
Polonia 2—1, Bulgaria—Turcia 2—0. In 
grupa A s Anglia—Franța 3—0, Italia— 
Ungaria 3—0, Finlanda—Portugalia 3—0, 
Spania—Olanda 1—1, U.R.S.S.—Grecia
2—1, Iugoslavia—Noua Zeelandă 2—0.

Stelei 
fi încumetat, după 
45 de minute, să 
pentru echipa lor o 
la un scor atât de 

aceas-

Jiul a început partida bi
nișor și nici cei mai opti
miști susținători ai 
nu s-ar 
primele 
prevadă 
victorie
astronomic. Spunem 
ta. cu atît mai mult cu cit, 
deși conduși din mim. 7, 
băieții lui Coidum au con
trolat o bună parte din timp 
jocul, au egalat roorul si

au continuat să practice un 
fotbal dezinvolt, punând sub 
semnul întrebării rezultatul 
final. în această primă par
te a meciului au ieșit in re
lief unde deficiente în jocul 
de ansamblu al bucurește- 
nilor: echipa părea ruptă 
in două (cedase mijlocul

Azi, în etapa a XXII-a

a diviziei A

Cristian MANTU

(Continuare in pag. a 4-a)

F. C. ARGEȘ — U.T.A. 
DINAMO Bacău — RAPID 
A.S.A. Tg. Mureș — PETROLUL 
DINAMO București — FARUL 
„U" Cluj — PROGRESUL 
STEAGUL ROȘU — „U" Craiova

ț 4
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cu posibilități 
compune după' 
tinerii de ieri, 
ta maturitate,

MATTY

i, vor spune ci
titorii nedume
riți de titlul 
„duminicii" me
le ăe azi, ches
tia asta cu mu
zica electronică 

se potrivește într-un ziar 
sportiv ca nuca în perete ! 
Cu toate acestea, lucrurile 
nu stau tocmai așa. Nu stau 
tocmai așa, deoarece ceea ce 
vreau să spun despre muzi
că electronică se potrivește 
cu o anumită, mentalitate 
sportivă nu ca nuca în pe
rete, ci ca mușcata In fe
reastră sau ca greierul in 
tindă.

Și, iată de ce : am primit 
zilele Acestea de la Univer
sitatea din Illinois o înre
gistrare pe disc de muzică 
electronică. Autorii ei apar
țin generației care, acum 
cinci sau zece ani, era so
cotită „de mari Speranțe". 
Și fiindcă speranțele aces
tea i-au fost avansate din 
plin, o dată 
infinite de a 
poftă inimii, 
ajunși acum 
s-au apucat să scrie tot fe
lul de năzbîtii, care de care 
mai năstrușnice, din dorința 
de a nu rămâne mai prejos 
de maeștrii universali care

au creat, odinioară, un Don 
Juan, o Simfonia a IX-a, un 
Crai al ielelor, un Recviem 
german, o Salomes, niște 
Reflexe în apă, un Moise 
și Aron, împreună cu multe 
alte comori de artă și vis. 
Dar fiindcă tiu pierdut din

Nr. 172

POVESTEA CUPEI ROMÂNIEI (II)
ATENȚIE : „APAR" FEROVIARII I

A doua ediție a Cupei (1934/1935) are O finală Ripensia — 
C.F.R. București.

Timișorenii au prima șansă. Marii adversari fuseseră scoși 
din luptă în fazele anterioare : Universitatea — în optimi, 
C.A.O. — în sferturi, Venus — în semifinale. în acest timp, 
cea de a doua 
tești, se gîndea 
tea divizionare 
drum de fier !

Care din cei 
tat la o luptă 
încheiată cu victoria fotbaliștilor din București ? !

Meciul începe cu o serie de faze care parcă vor să dove
dească tuturor că și timișorenii știu să rateze. Și încă cum ! 
în min. 10, Schwartz își amețește adversarii, pasează la 
Dobay, reprimește mingea și trage razant cu bara. 
4 minute mai tîrziu, la o centrare a lui Dobay, 
Bindea, aflat în careul de 6 m, evită săritura por
tarului bucureștean și pasează lui Dobay sosit în apro
piere ; „Calul" nu trage în poarta goală și, pentru frumu
sețea fazei, pasează lui Beke, care ridică mingea peste... 
bara transversală ! în min. 30, Ciolac, Bindea și Schwartz 
fac o horă în careul feroviarilor, care se încheie cu un șut 
bombă în bară !

finalistă, C.F.R. București, cantonată la Pi
că de la fostele sale adversare — majorita- 
B — și pînă la Ripensia e cale lungă...

12 000 de spectatori ai finalei s-ar fi aștep- 
epuizantă, de 120 minute, cu 11 goluri și

Mai trec 4 minute. Feroviarii par a se trezi. Atila pri
mește o pasă de la Barbu și se îndreaptă spre careul Ri
pensiei. Zombori nu e prea hotărît: să-i iasă înainte, să 
rămînă în poartă ? Pînă la sfîrșit se hotărăște să-1 întîm- 
pine pe Atila, „oferindu-i galant poarta goală", în care 
bucureșteahul nu ezită să trimită mingea. E 1—0 pentru 
C.F.R. Nu trec decît 3 minute și Medve —- interul stînga al 
bucureștenilor — trimite un șut la care Zombori intervine 
defectuos, dînd posibilitatea lui Strok să împingă mingea în 
plasă t 2—0 pentru C.F.R. !

Se va înregistra o surpriză ? Spectatorii se îndoiesc, mai 
ales că în min. 41 Ripensia sparge ghinionul, marcînd prin 
Schwartz, dintr-o pasă a lui Dobay. La numai 3 minute 
după pauză, Bindea pulverizează apărarea feroviară și 
Schwartz egalează : 2—2.

în tribune se așteaptă recitalul Ripensiei, la care Dobay 
pare a semna uvertura în min. 51 ; arbitrul nu acordă însă 
golul, penalizînd un ofsaid imaginar... Timișorenii nu se 
supără și asaltează în continuare poarta feroviarilor, care 
par resemnați. Unul singur dintre ei e de altă părere : 
Georgescu — extrema dreaptă ■— care pleacă de la centrul 
terenului, „presărîndu-i în urmă pe Lacatoș, Hocksary, 
Biirger și Zombori" (ieșit inoportun din poartă) și marcînd 
ușor : 3—2 pentru C.F.R. Peste cîteva mi nute, aceiași Geor
gescu repetă isprava, cu un șut care „îndoaie mîinile lui 
Zombori" și pare că pecetluiește victoria feroviarilor : 4—2. 
Bindea și Dobay se pun pe treabă : în min. 65, primul își 
face cursa, pasează lui Schwartz și acesta ■— de la 3 ni — 
trage în... bară ! Un minut mai tîrziu, Ciolac
Dobay ; „Calul" șutează fulgerător, un feroviar se sperie 
de bolidul care trece pe lîngă el și-l deviază în plasă : 4—3 
pentru C.F.R. Ripensia atacă. Dar iată că, după 4 minute, 
Georgescu — uitat din nou de timișoreni — îl „duce" pe 
Lacatoș și înscrie pe lîngă Zombori : 5—3. Va fi învinsă

trimite la

uminicile unui ne
□□□□□□□□

Am ascultat o dată, de 
două ori, de mai multe ori, 
chiar, discul cu înregistrări 
de muzică electronică și 
mi-am spus că, prin electro- 
nism, concretism, și altele 
similare, muzica n-a ciștigat, 
deocamdată, mare lucru. A

MUZICĂ I1ECT«M
vedere ci sunetele din care 
își construiesc piesele nu au 
nici o valoare în sine, ci 
doar raportate la intelectual 
și la simțirea omenească, au 
dat naștere la niște combi
nații hibride, extraordinare 
fără îndoială din punctul de 
vedere al efectelor sonore, 
al îmbogățirii universului a- 
custic, însă fără nici o rela
ție logică cu arta propriu- 
zisă a muzicii. Au procedat 
ca și cum un savant șl fin 
analist al culorilor ar fi scos 
cu lama cuțitului straturile 
de pastă de pe pînzele lui 
Rubens, Goya sau Delacroix, 
distrugind compoziția, linia, 
expresia și nuanțele lor, 
pentru a reconstitui culorile 
folosite de pictori într-un 
mozaic abstract, fără alt 
scop decit acela al obținerii 
unor efecte vizuale șocante.

ciștigat cel mult radioul, te
leviziunea, filmul 
care au nevoie în 
lor de o muzică 
ilustrmd prin ea 
din natura fizică 
anumite tensiuni ale nervilor 
care nu au de-a face cu ceea 
ce num,im, în mod curent, o 
stare sufletească sau o dis
poziție emotivă.

Acum, ce are a face . elec- 
tronismlil muzical cu spor
tul 1 Există între ele O tră
sătură comună : exagerarea 
importanței îndeletnicirii 
luate ca scop în sine. Muzi
cienii din Illinois au renun
țat la legăturile lor cu arta 
in momentul în care și-au 
închipuit că experiențele lor 
au o valoare unică chiar fără 
a fi înțelese și gustate de 
oameni, chiar fără să ex
prime nimic altceva decit

și teatrul, 
activitatea 

aplicată, 
zgomotele 

și socială,

sunete, vîjiituri, poate corul 
furiilor din mlaștinile de la 
Stymphalis, în timp ce unii 
sportivi au întors spatele u- 
manității în clipa cînd s-au 
amăgit că totul converge 
spre performanță, că minu
tele și secundele duratei corn 
petițiilor ar fi acel „maxi
mum et optimum" către cate 
tinde speța noastră cugetă
toare și făuritoare de atîtea 
miracole.

Acești sportivi, care, ur
mărind recordul, pierd din 
vedere armonioasa lor dez
voltare fizică ?i spirituală, 
pilda morală pe care efor
tul și stăruințele lor o oferă 
semenilor ce clădesc civiliza
ția și cultura, se „electroni- 
zează" în cele din urmă ei 
înșiși. Devin niște roboți ai 
mitului performanțelor, bieți 
pioni pe vasta tablă de com
binații a cluburilor profe
sioniste, pe care nu omul și 
evoluția lui prin sport le in
teresează, Ci doar recordurile 
și beneficiile ce se pot reali
za de pe urma lor.

Nu știu dacă despre acești 
roboți ai sportului a rostit 
cineva vreun cuvînt de duh 
și osîndire, Despre ceilalți 
insă, roboții muzicii electro
nice, un critic francez a ob
servat plastic :

— Cînd vulturii dorm, sînt 
bune și giștele din Capito- 
liu !

Fiihdcă-i duminică și 
fiindcă-i primăvară, voi lăsa 
„giștele" electronice să se o- 
dihnească, și-am să urmăresc 
zborul unuia din vulturii 
muzicii închis în microbraz- 
da discurilor. .

Georgs SBARCEA
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Pregătiri școlare la Farul
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țdulți dintre jucătorii 
echipei de fotbal Farul 
Constanța sînt studenți 
la cursul fără frecvență 
sau își dau ultimele exa
mene la aceleași cursuri, 
de liceu. In timpul lor 
liber se întîlnesc și se 
pregătesc in vederea a- 
propiatelor examene. Ing. 
Cicerone Manolache, cel 
mai vîrstnic jucător, a- 
cordă cu plăcere ori de 
cite ori 
sultații 
echipă, 
noastră,
tr-o asemenea 
ție cu fotbaliștii 
Pleșa, Dumbravă și Un- 
guroiu.

este nevoie con- 
colegilor săi de

In fotografia 
un moment din- 

consulta-
Tufan,

Foto : T. ROIBU

Convorbiri cu domnul Gore
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timișorenilor, elanul bucureștenilor e blocat într-o țesătură 
de pase și, înceț-încet, pe teren se instaurează dominarea 
autoritară a Ripensiei, încă prudentă, dar știind cînd și 
cum să apese pe accelerator.

In min. 44 „Ciolac, de pe linia de centru, deschide lung 
pe Dobay. Calul, cu Horea în spate, fuge până aproape de 
tușă, se întoarce brusc și intră în teren pentru a trage de 
la 16 m un șut care nu lăsa nici o speranță lui Petrică 
Rădulescu" : 1—0.

La începutul reprizei a doua, bucureștenii atacă din nou 
și, în min. 50. I-Iocksary atinge mingea cu mîna în careu. 
Sonny Niculescu transformă, restabilind egalitatea pe ta
bela de marcaj (1—1). Dar numai pe tabela de marcaj, 
pentru că pe teren Ripensia pornește la luptă !

în min. 55 Beke îl lansează pe Bindea, care după cîțiva 
pași trage puternic. Petrică Rădulescu intervine, boxează 
și mingea ajunge la Schwartz care o plasează, calm, în 
poartă : 2—1. Șase minute mai tîrziu. Bindea trage în bară 
și mingea respinsă de apărătorii bucureșteni ajunge ia Chi
roiu. care-i pasează lui Ciolac. Petrică Rădulescu îi iese 
curajos înainte, clar Ciolac nu iartă : 3—1. Ripensia se liniș
tește. Oborenii fac rare incursiuni prin tabăra adversă. 
Min. 85 Ciolac primește mingea de la Dobay, îi driblează 
Scurt pe Florea și Iliescu și plasează balonul în colțul drept 
al porții ; Petrică Rădulescu s-a aruncat în stînga : 4—1. 
După 2 minute, e rîndul lui Schwartz să demonstreze cum 
se trage plasat : 5—1. Arbitru] se pregătește să fluiere sfîr- 
șitul meciului, cînd Bindea face o cursă vertiginoasă, în- 
cheind-o cu un șut care zguduie plasa. Dar nu e gol. Arbi
trul pretinde că Bindea ar fi atins mingea cu mîna îna
inte de a trage. Mă rog, nu se supără nimeni !...

Ripensia a cîștigat pentru a doua oară „Cupa" și a rea
lizat prima „dublă" a fotbalului nostru (cîștigînd in același 
an și campionatul), iar jucătorii oboreni au învățat că nu-i 
bine să te grăbești cu declarațiile...

Dorin ȘTEFLEA
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Ripensia ? Mai poate face ea ceva în puținul timp care a 
mai rămas ? în fotbal se poate orice !

în min. 76, la un corner, Dobay reia ireparabil cu capul : 
5—4. Mai sînt 5, 4, 3, 2 minute : apărarea feroviară r.u mai 
rezistă asalturilor timișorenilor și, la un atac al lui Dobay, 
arbitrul fluieră fault în careu. Nu protestează nimeni. E 
rîndul lui Zombori să-și răscumpere din greșeli și portarul 
timișorean execută impecabil penaltiul : 5—5. Urmează 
epuizantele minute ale prelungirilor. „Artiștii" sînt vlă- 
guiți ; spectatorii la fel ; o singură și ultimă zvîcnire in 
min. 97 • Barbu execută o lovitură liberă de la 16 m și în
scrie al unsprezecelea gol al meciului, al șaselea gol al fe
roviarilor, golul victoriei !

REVANȘA RIPENSIEI

După o astfel de finală, „Cupa" nu măi avea nevoie de 
recomandări. 78 de echipe districtuale și 62 divizionare A 
și B iau startul în cea de a treia ediție. în finală s-au în- 
tîlnît — pentru prima și ultima oară — Ripensia și Unirea 
Tricolor. Timișorenii, care nu uitaseră încă dușul rece pri
mit cu un an înainte de la C.F.R., erau calmi, rezervați. 
Bucureștenii, avîntați pînă și în declarații : „Se va termina 
cu legenda celor 15 minute ale Ripensiei" (Petrică Radu
lescu) ; „Voi bea șampanie din cupă" (Sucitulescu) ; „Nu 
văd cum am putea pierde" (Schileru) ; „Dobay va fi sim
plu spectator" (Horea) etc.

15 000 de spectatori erau prezenți în acea zi de 26 iunie 
1936 spre a vedea la lucru echipa din Obor. „Unirea Tri
color începe cu incursiuni vijelioase, care surprind pe ri- 
pensiști". 10 minute de dominare bucnreșteană și de joc 
„atît de dur, incit însuși masivul Chiroiu se plânge de lovi
turi. A avut de-a face cu Cîrjan !“

Și cam atît. „Vijelia din Obor" e destrămată de calmul

□□□□□□□□

Șî fotbalul s-a numărat printre sporturile favorite ale lui Costy Herold 
(în fotografie, în prim plan — stînga)

1. Specializarea prea timpurie 
nu numai că a schimbat noțiunea 
de polisportivitate, dar a răpit 
tineretului posibilitatea de a in
tra în specializare cu un bagaj 
metric bogat, cu o pregătire fi
zică generală superioară, în mo
mentul în -care sportivii s-ar ho
tărî pentru o singură ramură de 
sport. Ar trebui însă reconsidera
tă noțiunea de polisportivitate așa 
cum ea era înțeleasă altădată, 
creînd o mare masă de practicanți 
multilateral pregătiți, din sinul 
căreia să iasă vîrfuri judicios în
drumate, care cu siguranță ,vor 
face ca la rîndul ei performanța 
sportivă să crească la un nivel 
mai înalt decît acum. Aș vrea să 
dau un singur exemplu : în ulti
mii ani juniorii noștri de la 
atletism s-au ridicat de fiecare 
data la nivelul sau chiar peste 
nivelul celor mai buni juniori 
din Europa ; făcînd saltul în ca
tegoria superioară a seniorilor, ei 
s-au plafonat, nu au mai justi
ficat speranțele puse în ei, per
formanțele lor rămînînd inferi
oare foștilor lor adversari de pes
te hotare. Specializarea timpurie, 
saltul peste etapele de pregătire 
prin forțarea instruirii pentru a 
obține repede rezultate valoroase, 
pregătirea unilaterală, au plafonat 
pînă la urmă aceste elemente care 
nu au mai corespuns. Cred că se 
greșește în toate sectoarele în 
care se Urmărește rezultatul ime
diat și mai ales în sectorul șco
lar, acest rezervor uriaș de ta
lente și viitori campioni. După 
părerea mea, de exemplu, școlile 
sportive de elevi nu ar trebui 
să urmărească cu orice chip per
formanța, ci creșterea calitativă a 
tinerilor, îmbogățirea bagajului 
lor motric prin practicarea mai 
multor discipline sportive, crește
rea valorii lor sportive într-o evo
luție ritmică menită să-i îndrepte 

PolisporWatea-o problemă actuală?
Coniinuăm seria răspunsurilor la ancheta 

noastră, pubîicîncî astăzi opiniile unui alt 
polisportiv de clasă, poate cel mai dotat 
dintre toii, CONSTANTIN (COSTY) HEROLD.

Reamintim formularea întrebărilor noastre :

1. Considerați că în condițiile de azi ale 
activității sportive, practicarea concomitentă 
a mai multor spcrleri poate fi recomandată 
tinerilor ?

2. Ce determină, după părerea dv., drumul

spre polisportivitate: anumite însușiri fizice 
sau factori externi (ambianță, dorință etc.).

3. împrejurările actuale permit unui tînăr 
reușita (obținerea de performanțe) în mai 
multe sporturi concomitent ?

4. Dacă ați avea un copil, spre ce spor
turi l-ați îndruma ? Sau ați prefera să se 
specializeze într-un singur sport ? Dorim să 
știm dacă propria dv. experiență s-ar puiea 
repeta astăzi.

judicios spre performanță, cu atît 
mai mult eu cit elementele pe 
care le au la dispoziție sînt se
lecționate dintre cei mai. buni 
elevi. Școala ar trebui să aibă 
la dispoziție mijloacele materiale 
necesare pentru difuzarea în masă 
a disciplinelor sportive dintre 
care atletismul, gimnastica și îno
tul nu ar trebui să lipsească.

Răspunzînd întrebării, cred că 
tinerii trebuie îndrumați Spre 
practicarea concomitentă a mai 
multor sporturi, lucru posibil la 
nivelul activității de masă, prac
tică ce nu exclude un început de 
specializare, pe care nu poate 
decît să o ajute. Motivarea este 
simplă : practicarea mai multor 
sporturi deodată creează sportivu
lui o zestre motrică ce-i va fi 
de folos în toată activitatea spor
tivă pe care o va duce la nivel 
superior. Și aici, aș vrea să mai 
dau un exemplu, de data aceasta 
din baschet. Este cunoscută penu
ria de pivoți de care suferă bas
chetul românesc. Cred că lipsa de 
pivoți de valoare se datorește și 
îndrumării greșite a acestor ele
mente, pe parcursul creșterii lor. 
Necesitatea unor jucători de ta
lie înaltă în echipe a determinat 
antrenorii să caute tineri cu fi
zic corespunzător pe care i-au 
pus în fața coșului învățîndu-i să 
execute mișcările pivoților. Lip
siți ele un patrimoniu bogat de 
capacități . motrice, ce , se cî.știgă 
numai prin practicarea și a altor 
sporturi, creșterea lor a fost li
mitată și randamentul lor limi
tat.

2. După părerea mea, nu există 
un factor determinant pentru o- 
rientarea spre polisportivitate. 
Personal, am simțit o mare pa
siune pentru sport. Aș fi vrut să 
le practic pe toate și nu am 
putut să practic decît cîteva. 
Pasiunea pentru sport, te poate 
determina să activezi ca un po
lisportiv, iar o dotare naturală 
din punct de vedere fizic te poa
te îndemna și mai mult. Astăzi, 
mai mult decît în vremea mea, 
trebuie condiții și cînd spun a- 
cest lucru mă refer la baza ma
terială pentru practicarea unui 
sport de masă. Urbanismul a li
mitat mult posibilitățile tineretu
lui de a-șî consuma energia. în 
vremea mea, nu eram nevoiți să 
trasăm cu creta terenuri pe tro
tuare sau pe străzile asfaltate ca 
să putem să ne jucăm. Și ce mi
nunat rezervor de deprinderi mo
trice este jocul ! Găseam destule 
terenuri neamenajâte Si la înde- 
mînă pe care să consumăm ener
gia nestăvilită, proprie tinereții, 
încadrarea tineretului numai în 
asociații și cluburi sportive limi
tează mult difuzarea în masă a 
disciplinelor sportive și restrîn-

SCHIMB DE LOCURI
-.. CȘțiva boxeri profesioniști

din Trieste, în cap cu proaspă
tul campion mondial Nino Ben- 
venuti, au hotărît mai deunăzi 
să se. constituie într-o echipă 
de fotbal.

— Și ce-i de mirare ? —
fiice di. Gore. Parcă fotbaliștii 
din campionat nu practică bo
xul ?
Șl TOTUȘI, E MAI MULT DE

CIT UN CALAMBUR
— Ai auzit? Otto Gloria, 

marele antrenor de fotbal, S-a 
întors zilele trecute la echipa 
sa clintii, Benfica. Ceea ce, fi
rește, n-ar fi mare lucru. Am 
asistat in ultima vreme la a- 
tîtea întoarceri, la atîtea reve
niri... Dar, aterizînd pe aeropor
tul din Lisabona, omul s-a 
văzut întimpinat de-o sută de 
mii de suporteri, de flori, de 
urale, de pancarte, de sărutări. 
Presa informează că Ia ora a- 
ceea nu se putea circula pe aero
drom. Culoarele erau blocate 
de simpatizanți. Automobilele 
— în neputință de a mai porni. 
Delir.

-i Ce vrei ? GLORIA...
PROPUNERI PENTRU O AL
CĂTUIRE REALISTĂ A ECHI

PEI NAȚIONALE
— Toată lumea discută la 

ceasul de față (se apropie me
ciul cu Olanda) pe marginea e-

ge numărul practicanților. Crea
rea unui număr mare de terenuri 
și baze sportive simple și săli pe 
lîngă școlile de toate gradele, pe 
lîngă instituții și întreprinderi, 
ar duce la o considerabilă creș
tere a numărului de practicanți, 
la crearea unei adevărate mase 
de sportivi din sînul căreia, poli
sportivi sau nu, ar ieși vîrfurile 
care ar pune și mai mult în va
loare, la nivelul cel mai înalt, 
la nivel mondial, calitățile po
porului nostru.

3. Am arătat la început că ni
velul înalt atins de performanțele 
sportive a atras după sine specia
lizarea și necesitatea unei pregă
tiri intense, cu volume și intensi
tăți mult sporit© care limitează 
posibilitatea de a obține rezultate 
meritorii în mai multe sporturi 
deodată. Am putea da unele e- 
xemple, din sportul nostru și din 
cel internațional, de sportivi care 
au avut comportări meritorii, dar 
numărul lor este limitat și activi
tatea lor se reduce la două spor
turi și acelea practicate în ano
timpuri diferite.

Părerea mea este că la nivelul 
la care se găsește performanța 
sportivă astăzi ea nu mai permite 
unui tînăr obținerea de rezultate 
bune în mai multe sporturi deoda
tă. La nivelul sportului de masă 
însă, acest lucru — o repet — este 
posibil.

4. Dacă aș avea un copil și ar 
manifesta înclinații și dragoste 
pentru sport, l-aș îndruma, pen
tru dezvoltarea lui armonioasă, 
spre practicarea mai multor spor
turi, între care atletismul ar fi de 
bază. Mai tîrziu, ar urma și spe
cializarea în ramura în care ar 
dovedi cele mai bune aptitudini. 
De fapt eu am un copil, o fată, 
elevă în clasa a 9-a. un copil e- 
chilibrat, care învață foarte bine, 
foarte conștiincios, cu preocupări 
intelectuale deosebite, iubește car
tea și muzica, iar noi părinții ne 
străduim să-i cultivăm aceste în
sușiri frumoase. Pentru că fetița 
mea nu manifestă înclinații deose
bite pentru sport, nu am îndru
mat-o cu orice chip să-1 imite pe 
tatăl său. A avut înclinații spre 
balet și într-o anumită perioadă 
i-am cultivat această trăsătură, a 
învățat de mică să înoate, merge 
pe bicicletă, a făcut scrimă și pu
țin baschet, face parte din echipa 
de gimnastică artistică a liceului. 
Toate activități menite să contri- 
buie la dezvoltarea armonioasă șj 
sănătoasă a copilului.

Nu cred că experiența mea s-ar 
putea repeta astăzi cu aceleaș' 
fezultâU. Copiii sînt astăzi peste 
măsură de încărcat! cu fel de fel 
de activități și timpul lor dispo
nibil este mult mai restrîns decît 
era al nostru altădată. 

chipeî naționale. Care-i formu
la cea mai bună... Care-i cea 
mai potrivită tactică de joc... 
Căre-s jucătorii cei mai capa
bili să ne reprezinte cu suc
ces... Selecționata trebuie for
mată din fotbaliști jucînd la 
cluburi diferite și ne prea în- 
telegîndu-se deci, sau pe sche
letul unui club anume, în for
ma acuma ? dacă daf care 
dintre cluburi ar fi în măsură 
să asigure o comportare cores
punzătoare realităților noi ?

— Dacă-ar fi după mine, spu
ne dl. G (dar nu e) eu aș al
cătui formația pornind de la 
adevărurile fotbalului contem
poran, de la legile meciului 
pentru puncte ('mă refer la 
competițiile cu caracter elimi

F. P. CIMPINA. — Regretam, 
dar n-are sens sa prelungim la 
Infinit duelul epigramistic legat 
de transplantul inimii < (sau pi
ciorului) lui Pele la fotbaliștii 
noștri. în plus, catrenul dv. nu 
strălucește ca umor. Mi se pare 
că și aici este nevoie de un... 
transplant !

gh. robea, comuna raco- 
VIȚA. — Metalul Hunedoara a 
jucat în divizia A, în 1351. Ea 
s-a clasat atunci pe locul 11, din 
afara zonei de retrogradare în 
care se împotmoliseră Locomotiva 
(Rapid) București, Metalul Cim- 
pia Turzli și Progresul Oradea, 
dar a plecat o dată cu ele In 
„B“, Federația apreciind ca echi
pa recursese la practici incorecte 
pentru a evita retrogradarea.

A. VLAICU, GIURGIU. — 1. In 
finala campionatului mondial de 
fotbal din 1963, de la Londra, cele 
patru goluri ale englezilor au fost 
înscrise, în ordine, de Hurst, Pe
ters Și din nou Hurst 12). 2. 
„Acum cîțiva ani s-a disputat o 
finală C.C.E. între Internazio- 
nale și Benfica, pe o ploaie to
rențială". Nu precizați însă ce 
vreți să aflați ? Ce cantitate de

apă a căzut atunci pe metru pă
trat sau care a fost rezultatul 
meciului ? Documesitația mea e 
săracă : nu vă not spune decit 
rezultatul partidei : l—o pentru 
lutemazionale, prin golul înscris 
de -Jair.

ADRIAN papa, BUZĂU. — Se 
pare câ nu a putut fi perfectata 
proiectata întîlnlre dintre echipele 
reprezentative ele fotbal ale Ro
mâniei și Braziliei. Nu putem 
decit să regretăm. Regretul nu 
este totuși atît de mare, țininrl 
seama de faptul câ Pele nu e a- 
nunțat în echipa Braziliei, în tur
neu] pe care această formație 11 
va întreprinde luna viitoare în Europa.

JULIUS DALIDIS, BUCUREȘTI. 
— 1. Trei boxeri europeni au 
reușit să cucerească titlul de 
campion mondial la toate cate
goriile : Max Schmelling (la 12 
iunie 1930), victorios in repriza 
a 4-a prin descalificare, asupra 
lui Jack Sharkey, Primo Camera 
lla 29 iunie 1933), învingător prin 
K.O., în repriza a G-a, asupra a- 
celuiași Jack Sharkey, care îl în
vinsese intre timp pe scnmeinng 
și se urcase, în locul acestuia, 
pe tronul greilor, și Ingemar 
Johansson <26 iunie 1959), care l-a 

natoriu și deci uneori cam fără 
caracter), de Ja nevoile eficien
ței. Dac-ar fi după mine, echi
pa ar trebui alcătuită pe sche
letul unui club. Și dacă vorbim 
despre schelet, cred că acesta 
ar trebui să-1 furnizeze echipa 
F. C. Abatorul. O sa mă-ntiebi: 
de ce ?

— O să te-ntreb.
— Din următoarele motive:
Unu) Băieții acționează cu 

sînge rece
Doi) Execuțiile lor tehnice 

sînt capitale
Trei) ...Iar loviturile — atît 

cele directe cît și de colt — 
sînt toate de grație.

p. conf.
AL. MIRODAN

făcut K.O. în repriza a 3-a pe 
FlOyd Patterson. 2. Ce este cu 
Gaboraș ? Joacă la Universitatea 
Craiova. K vina dv sau e vina lui 
că n-ați aflat ?

S. ANDREI, ORADEA. — Un 
rînd introdus de paginator ceva 
mai sus, a dus la greșeala pe 
care o sesizați. Seuzcle' noastre 
(ar trebui și ale paginatorului !).

L. I., TILEAGD. — Deși mima 
dv. bate pentru echipa oradeană 
Cristil, apreciați că această echipă 
a fost favorizată de arbitrul Pop 
Gavrilă, în meciul cu industria 
sîrmei. De asemenea, considerați 
ei formația orădeană Olimpia a 
marcat din ofsaid în partida cu 
Politehnica Timișoara. Cu aseme
nea opinii, înțeleg de ce ați sem
nat scrisoarea doar cu inițiale. Cu
rioasă este însă încheierea dv i 
„Mă întreb oare, redacția și ad
ministrația- ziarului „Sportul-, de 
ce nu cere Federației sancționarea

acestor arbitri Redacția a ce
rut. Administrația este în culpă. 
Nu s-a ocupat temeinic de pro
blema ofsaidurilor ..

Ilustrații : N. CLAUDIU
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Un dascăl cu vîrsta 
de străbunic

ără să fi fost profesor de specialitate, dar deslușind 
marile funcții pe care le îndeplinește stadionul în 
viața tineretului, ca și în dezvoltarea activității 
sportive locale, profesorii de latină și istorie 
ALEXANDRU BARCACILA din Turnu Severin

este inițiatorul făuririi celui diiintîi stadion la Tr. Severin.
Ajuns la venerabila vîrstă de 92 de ani, profesorul 

emerit Alexandru Bărcăcilă continuă să se numere printre 
prietenii sportului. D-sa a binevoit să depene pentru citi- * —... ...................... . . - ,

zilele
fonii noștri unele episoade din annntirtle legate de 
zarea acelui stadion școlar și câteva îndemnuri pentru 
noastre.

„...Pe atunci, serbările ele
vilor se organizau în curtea 
școlilor. Dar ce măreață ar 
fi fost o reuniune a tuturor 
elevilor din oraș! Peste o 
mie! Ce util ar fi fost un 
stadion pentru viața tineretu
lui din oraș, un stadion pe 
care să poată face sport și 
cei din afara școlii. Spriji
nit de inimosul maestru de 
gimnastică al liceului, Ion 
Dumitrescu, am purces, cu 
toată însuflețirea, să obțin 
un teren din partea primă
riei Severinului, fonduri de la 
comitetul școlar și sprijin în 
unele materiale de la șantie
rul naval, pentru a construi 
stadionul, căci brațe de mun
că ne ofereau, cu entuziasm, 
elevii.

Și astfel, folosindu-i pe 
elevii Liceului „Traian", ca și 
pe ai celorlalte școli din oraș, 
am făurit stadionul orășe
nesc despre care se spunea 
că „este primul stadion șco
lar din țara noastră".

Pregătirea și înclinațiile 
mele spre studiul antichității, 
m-au determinat să realizez 
stadionul în formele și di
mensiunile clasice. Am ales, 
la nord de castelul de apă, 
un teren de 8 ha pe care 
l-am îngrădit cu panouri de 
lemn ecarisat. plantînd tot
odată în jurul lui brazi și 
făcindu-i o alee, de acces, 
străjuită de pomi aduși toc
mai dintr-o pepinieră bănă
țeană. De asemenea, am în
zestrat stadionul cu o mare 
tribună din lemn.

Deși m-am străduit 
eu socotesc stadionul 
capiilor, căci împreună _ 
l-am făurit. Mulți oameni cu 
funcții de răspundere in via
ța țării noastre, personalități 
din știință, cultură, econo
mie, învățămînt, și-au înscris 
numele în această ctitorie a 
culturii fizice, primul stadion 
școlar din țara noastră.

...Din păcate, administrația 
comunala a suprimat în anul 
1338 postul de paznic la Sta
dion și intr-o noapte, tribuna 
a luat foc. Stadionul există, 
insă, și în zilele noastre și, 
spre marea mea bucurie, am 

altul, 
acum

aflat că i s-a adăugat 
astfel că orașul are 
două baze sportive"

mult, 
opera 
CU ei

profesorul emerit Al. Bârcăcilâ 
ii îndeamnă pe cei tineri să facă

de ani) 
stadioane

Ce este sportul ?

con- 
prlma

atle-

Știați că...
...primul cronometru a 

fost construit în anul 1862 
de către elvețianul Adolph® 
Nicole 7

...primul concurs de atle
tism a avut loc tn Anglia, 
tn anul 1837 7

.„în anul 1850 s-a 
struit în Anglia 
pistă de atletism 7

...primul meci de
tlsm a avut loc la 5 mar
tie 1864 între echipele uni
versităților Oxford și Cam
bridge 7

...singurul atlet din lume 
care a deținut în același 
timp recorduri mondiale 
atît la sprint cît și la seml- 
fond a fost americanul 
Lon Myers 7 Acesta a de
ținut recorduri mondiale 
la probe de la 100 yarzi la 
1 milă !

...primul om care a 
Uzat startul de jos a 
scoțianul Bobby Mc 
nald în 1884 ?

...în decurs de 70

utl- 
fost 
Do-

O metodă de a practica și îndrăgi mișcarea, superioară (spun 
unii) multor sisteme și metode de educație fizică.

O întrecere cu tine și cu alții, cu spațiul și timpul, in care 
învinge cel mai bun și mai ager — scriu ziariștii.

O modalitate înțeleaptă pentru un stat de a avea cit mai 
puține spitale și închisori — scria Marcel Berger.

Un complex fenomen social, ciim afirma pe bună dreptate, 
cu convingere, scriitorul Tudor Vianu.

O recreație plăcută, după o muncă intensă — spunea Camil 
Petrescu. „O clipă de fericire furată vieții care trece". Argu
ment într-un splendid film despre atletism.

„Gustul inocenței" mărturisea Camus, fost în tinerețe portar 
de fotbal.

Unul din cei trei zei ai tinereții Tpoezia, prietenia și sportul 
(Henry de Montherlant).

Sau, așa cum spune Ernest Hemingway, el însuși un mare 
însetat de mișcare și neprevăzut j „Sportul te învață să cîștigi 
cinstit.
sportul

Sportul te învață să pierzi în mod demn. Prin urinara 
te învață de toate, te învață ce este viața!“.

aniversări
a 20 de

în ajunul unei me
morabile 
(Împlinirea 
ani de la înființarea
clubului sportiv Di
namo), revista ilustra
tă „Pentru patrie" a 
editat, în supliment, 
placheta „GLORIE 
SPORTIVA" dedica
tă evenimentului.

.în aproape 100 de 
pagini veline, de o 
remarcabilă caligra
fie literară și de o 
distinsă acurateță ti
pografică, sînt trecu-

— Cu bogata dv. experien
ță, de peste 70 de ani la ca
tedră, ce îndrumări dați co
legilor dv. mai tineri, azi în 
învățămînt, celor ce vă ur
mează în nobila muncă de 
educator al tineretului ?

— Statul nostru, utilizînd 
mijloacele pedagogiei evolua
te, împlinește acum rosturi 
mari in învățămînt, nesperate, 
cu decenii in urmă, de noi 
cei bătrîiii azi. In sport, — 
pentru că nu poate fi con
cepută munca de educație 
fără a apela la sport — eu 
socot că baza sportivă e în
tâiul pas pe drumul atragerii

tineretului nostru în această 
activitate dătătoare de sănă
tate și energie.

Iată de ce, prin mijloci
rea dv., adresez un îndemn 
părintesc către toți învățăto
rii și profesorii școlilor gene
rale de la sate: SA FACA 
STADIOANE SIMPLE! Te
ren de jocuri, pistă de aler
gare, groapă de. sărit. Cu 
sprijinul comunei, cu brațele 
și entuziasmul copiilor și al 
tineretului local se poate în
făptui așa ceva.

Poate că acest îndemn al 
inimosului dascăl cu vîrstâ 
de străbunic nu va întîrzia

să-și găsească ecoul cuvenit 
în marea masa a celor aflați 
în plină activitate. ,

rile 
(între 1 iulie șl 20 septem
brie 1942) suedezul Gunder 
Hăgg a doborît nu mai pu
țin de 10 recorduri mon
diale 7

...pentru prima dată în 
cadrul unui concurs atletic 
cronometrarea electrică s-a 
făcut în 1892 la Montreal, 
în Canada 7

...primul meci internațio
nal de atletism a avut loc 
la 21 septembrie 1895 între 
clubul atletic din Londra 
și clubul atletic din New 
York ?

...blocurile de start au 
fost create în anul 1927 de 
către specialiștii americani 
George Bresnahan și Wil
liam Tuttle ?

...în anul 1874 irlandezul 
O’Lane a realizat prima să
ritură peste 7 m la lun
gime 7

...în 31 octombrie 1921 s-a 
înființat la Paris Federația 
sportivă feminină interna
țională 7

...între pocnetul pistolu
lui șl prima mișcare a pi
ciorului din blocurile de 
start se scurge între 0,42 și 
0,44 s 7 Din acest punct de 
vedere, Armin Hary îi de
pășea pe toți. El reacționa 
după 0,30 s !...

Profesorîî de cultură generală...
...în unele țări (Anglia, Danemarca, suedia, Cehoslovacia) sînt 

deopotrivă șl profesori de educație fizică.
Aceasta înseamnă că ei consideră educația fizică un obiect egal 

de învățămînt, de aceea ei merg pe stadioane cu copiii șl se întrec cu 
el pe gazon. Pentru aceasta, educația fizică nu este o biată șl neglijată 
„cenușăreasă”.

La noi. printre profesorii de cultură generală mal slnt încă unii 
Ironici și disprețuitori al sportului. Răzbunarea noastră ? Profesori de 
educație fizică culțl și bine pregătiți profesional și cu sportivi campioni 
dintre premlanțil la învățătură...

Româna, matematica, educația fizică
Româna te învață să scrii, să exprimi idei, să iubești lite

ratura, să compui scrisori de dragoste.

Matematica te face constructorul și stăpînul Universului. 
Fără ea nu există tehnică, știință, cucerire în perspectivă.

Educația fizică te face și te păstrează sănătos, puternic, dirz, 
optimist. Fără ea viața noastră se scurge lent, monoton, pri
mejduită continuu.

Aceasta este concepția modernă a tuturor popoarelor lumii!

Virgil LUDU

DINAM O...
după 20 de ani!

te în revistă etapele 
. etalon ale acestei 
grupări care avea să 
joace rolul major bi
necunoscut In arhi
tectura nouă a spor
tului românesc.

„D“-ul cursiv, or
nând steagul alb cu 
dungi roșii sau ecu
sonul de pe tricou, a 
sărit spectaculos pes
te limitele 
devenind o 
distinctă, 
chiar un 
Ne-am îngădui 
spunem al seriozității 
și al muncii entuzias
te pentru desăvîrșire. 

Bila de vot dinamo. 
vistă în marea adu
nare a sporturilor din 
România are o greu
tate deosebită. Disci
pline ca handbal, ca-

inițiale, 
noțiune 

dacă nu 
simbol, 

să

traseul acestei
enutl-

iac-canoe, volei, lup
te, ciclism, box, tir, 
tenis, atletism și al
tele și-au legat inse
parabil destinele pal
maresului lor inter
național cu activita
tea acestui club de e- 
iită. Nu este cazul și 
nici măcar posibil ca 
pe
prezentări să 
țăm, fie și telegrafic, 
impresionanta listă 
de succese dinamovis- 
te, de rezonanță in
ternă sau internațio
nală, răsplătite cu a- 
titea trofee Incit ele 
înșele ar putea alcă
tui material suficient 
pentru un muzeu.

Placheta (prevăzu
tă inițial ca recom
pensă pentru membrii 
și simpatizanții clu-

bului, dar a cărei di
fuzare publică ar slir- 
ni un incontestabil in
teres) se bucură de 
colaborarea selectă a 
unor cunoscuți publi
ciști de sport (loan 
Chirilă, C. Firănescu, 
Dan Gârleșteanu, 
I-Iristache Naum, P. 
Henț), a unor scriitori 
apropiați stadionului 
și tematicii sale se
ducătoare (Mihai Tu- 
naru. Eugen Teodo
ra, Radu Vaida), ca 
și a cîtorva activiști 
ai clubului, cu evi
dente aptitudini pen
tru condei. Punctată 
cu fotoinformații, 
date statistice, cro
chiuri, texte de mo
zaic, lucrarea — pe 
care o încadrăm în 
domeniul reușitei — 
dă o imagine elocven
tă a ceea ce a în
semnat, înseamnă și 
va însemna „Dinamo“ 
pentru mișcarea noas
tră sportivă.

Valeria CHIOSE

V. FIROiU
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Ci( înd arbitrul de fotbal 
. Coșvaneț se pregătea să 

părăsească stadionul din 
Sepoulov, trei suporteri locali 
au tăbărit asupra lui și l-au 
acoperit cu lovituri. Considerînd 
că această faptă constituie o 
vătămare corporală, Coșvaneț o 
consemnă în foaia de arbitraj.

Incidentul a fost apoi 
bătut în cadrul comisiei 
nale de disciplină, care a 
damnat sever maltratarea 
trului Coșvaneț. S-a 
chiar suspendarea
din Sepoulov, pe timp de două 
luni. Se părea că această hotă
rîre fermă va fi aprobată fără 
obiecțiuni, în unanimitate de 
voturi. Dar iată că a luat cu- 
vîntul vicepreședintele comi
siei, Vaniucha, originar din 
Sepoulov. Acesta, asemenea 
unui preot înainte de predică, 
trase aer în piept și zise :

să faci 
ușor. Și 

• mult

că ea capătă con
tururi noi, nebă
nuite. Chiar așa 
și este. Pe cine 
oare ne pregătim 
noi să sancționăm? 
Orășelul Sepoulov 
a fost doar înfiin
țat încă înainte de 
domnia lui Ottocar 
al II-lea, cu cîteva 
zile înainte de. 
moartea acestuia 
pe cîmpul de bătă
lie din 
Același 
care s-a 
dinastia 
gilor șt 
ale cărei străvechi 
căsuțe a pășit tn 
exil vestitul Ian 
Amos Komenschi ! 
în Sepoulov s-a 
născut poetul Bru- 
svic K o l o u c h, 
predecesorul lui 
Puchmaier. Șase 
săteni din Sepou
lov au participat 

răscoala
1775 și 

fost spînzurați 
văzul tuturora, 
piața din orășelul

Moravia. 
Sepoulov. 

războit cu 
Habsbur- 

pe lingă

din
au
in
în

dez-
raio- 
con- 
arbi-

propus 
stadionului
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— Fiți atenți ! Ca 
cuiva rău este foarte ' 
— dimpotrivă — este 
mai greu să faci cuiva bine. 
Iar in cazul nostru este vorba

Kralovi.
Dar Sepoulov se mîndrește 

nu numai cu un bogat trecut 
istoric! Aci trăiește o popu
lație harnică. Chiar dacă, tre-

AVOCATUL
Schiță umoristică de Miroslav Șvandrlek

(R. S. Cehoslovacă)

de un om. In consecință, fi- 
cînd
mente, să nu luăm o hotărîre 
pripită. Să analizăm situația 
cu atenție

abstracție de resenti-

și atunci vom vedta

buie să recunoaștem, uneori 
e puțin violentă, din lipsa 
unei educații corespunzătoare 

pe vremea regimurilor sociale 
anterioare. Se înțelege, nu• • ® © ® ©

alți 
căror 

destul 
locală

Cine a cîștigat ? Cu ce 
formanță ? lată două între
bări tot atît de vechi ca și 
sportul I Trebuie să recunoaș
tem însă că la începutul... în
ceputurilor răspunsul era, ori
cum, mult mai ușor de dat...

Istoria sportului mondial 
consacră primele sale pagini 
lui Corebos, bucătarul, cafe
giul sau negustorul din Elida. 
Acest sportiv, a cărui profe
siune rămîne oricum contro
versată, este cel care a inau
gurat „registrul public al în
vingătorilor", el fiind cîștigă- 
torul probei de dromos (cursă 
de viteză pe un stadiu — 
192,27 m) la prima ediție a 
anticelor Jocuri, cea din 776 
î.e.n.

Pe atunci, din programul în
trecerilor nu făcea parte de- 
cît această unică probă, în 
care învingătorii n-au pus, se 
pare, probleme „arbitrilor" 
grupați în jurul liniei care 
marca „ferma" (sosirea). Olim- 
pionicul — cîștigătorul — de
venea eponim, ceea ce în
seamnă că după numele lui 
se numea și olimpiada res
pectivă. Istoria sportului n-a 
reținut de fiecare dată decît 
numele campionului, 
performanța obținută, 
că, practic, așa ceva 
putea înregistra pe 
cînd probabil că nici 
„clepsidra" nu fusese 
tată I

Bineînțeles că altele, cu to
tul altele sînt astăzi aspectele 
acestei probleme. Un concurs 
atletic, ba chiar și din alte 
ramuri sportive, nu ar fi de 
conceput fără cronometru, a- 
cesta devenind pur și simplu 
mai marele întrecerilor spor
tive. Iar simplu numele unui 
câștigător, oricare ar fi el, nu 
spune prea mult dacă nu-l în
soțești de cifrele rezultatului 
obținut. Mai mult chiar, astăzi 
numai simpla lectură sau pro-

nunfare a 
duce cu gîndul la . __  .
cestuia. Cînd, să zicem, auziți 
de 3:33,1 veți ști imediat că 
este vorba de cursa de 1500 
m și de americanul Ryun, 
după cum citind despre 2,28 
m veți fi siguri că este vor
ba de recordul lumii la înăl
țime și despre deținătorul său, 
sovieticul Valeri Brumei.

Cronomefrul — prieten sau... 
dușman al sportivului — și-a 
făcut debutul oficial o dată 
cu primul start al Jocurilor 
Olimpice din 1896, deși era 
folosit încă înaintea acestei 
date. Rezultatul lui Thomas 
Burke (S.U.A.) cîștigătorul 
cursei de 100 m la Olimpia
da de la Atena, a fost înre
gistrat cu cronometre cu 1/5 
de secundă, arbitrii notînd 
doar . timpurile primilor trei 
clasați. Dar și aceste rezul-

în-

nu și 
pentru 
nu se 
atunci, 
măcar 
inven-

rezultat te 
autorul a-

cum cronometre cu 1/10, 1/100 
și chiar 1/1000 dinfr-o secun
dă, ceea ce presupune, evi- 
a'ent, un grad sporit de exac
titate a cifrelor înregistrate. Și 
totuși, utilizarea manuală a 
cronometrului, în special la 
atletism, a creat și mai cre
ează încă multe discuții cu e- 
fect... mondial.

lată cîteva dintre aceste re
zultate controversate. în iunie 
I960, la Zurich, vest-germanul 
Armin Hary a realizat extra
ordinarul record mondial de 
10 secunde pe 100 m. Cursa 
s-a desfășurat în condițiuni 
excepționale, pe care și le 
dorește oricare sprinter : ’ tem
peratură potrivită, ușor vînt 
favorabil, o pistă foarte elas
tică, bine pusă la punct etc. 
Cei trei cronometrori au mar
cat — manual — 10,0 secun
de. Și pentru că concursul a

(Canada), sprinterul negru 
Harry Jerome a parcurs și el 
100 m în 10,0 secunde. Deci, 
record mondial egalat I Nu 
cunoaștem prea multe amă
nunte despre acest concurs, 
dar recordul a fost supus o- 
mologării și a fost aprobat de 
I.A.A.F. A fost rîndul venezue- 
lianului Horacio Estevas, ca, 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Tokio, să-și înscrie numele 
pe tabelul de onoare al. re
cordmanilor lumii, realizînd 
tot 10,0 secunde. Nici despre 
acest concurs de la Caracas 
presa mondială n-a spus prea 
multe lucruri. O întrebare a 
planat totuși, de fiecare dată 
asupra acestor rezultate : fiind 
cronometrate manual, în ze
cimi de secundă, există oare 
certitudinea că fiecare dintre 
ele (la Hary am văzut că nu !) 
a reprezentat exact 10 secun
de ? înregistrate în sutimi de 
secundă probabil că ele să 
nu fi fost chiar 10,0 s, ci cu 
cîteva sutimi mai mult...

La Olimpiada de la Tokio, 
pentru prima oară în istoria

mic de spus. ( 
lectronic „Seiko 
presus de orice discuție, iar 
prevederile regulamentului in
ternațional de atletism privind 
omologarea recordurilor au 
fost respectate întocmai, ple- 
carea a fost corectă, Hayes 
n-a depășit limitele culoarului 
său, iar tăria vîntului a fost 
doar de 1,3 m/s (limita admi
să — 2 (n/s).

Cu alte cuvinte, așa cum a- 
preciau cei mai mulți dintre 
specialiștii prezenți în tribu
nele stadionului Național din 
Tokio, recordul acesta al lui 
Hayes este, de fapt, adevă
ratul record mondial al cursei 
de 100 m. S-a spus, și pe 
bună dreptate, că cronome
trajul manual i-a ajutat pe 
predecesorii lui Hayes să ob
țină cele 10,0 s. Nu se poate 
spune însă că l-a ajutat și pe 
Bob Hayes, la Tokio. „Elec
tronicul" a arătat fix și indu
bitabil 10,0 s I Dar, la J.O. 
din 1964 au continuat să-și 
marcheze prezența și crono- 
metrorii obișnuifi nouă, după

Cronometrajul e- 
Lj" a fost mai

a fost vorba despre prin-
i a lui „Chro-

9 ÎNVINGĂTORI FĂRĂ REZULTATE ® ZECE SECUNDE PENTRU HARY? © HAYES VICTIMĂ A ELEC
TRONICII! • LARGA UTILIZARE A CRONOMEÎRULUI

col <
cipala unealtă w „■ 
nos", v-afi pus oare întreba
rea la cîte ramuri sportive 
esțe folosit cronometru! ? La 
prima vedere s-ar părea că 
doar la cîteva, între care atle
tismul, înotul, ciclismul, călă- 
ria, canotajul, caiac-canoe, pa
tinajul viteză, motociclismul, 
bobul,, schiul, adică la acele 
ramuri sportive în care cin
cimile, zecimile, sutimile sau 
chiar miimile de secundă au 
un rol hotărîtor în aprecierea 
învingătorilor sau a întocmirii 
diferitelor clasamente. Pe de 

' altă parte, există încă o serie 
de sporturi cu durată fixă, în 
care rolul cronometrului este, 
de asemenea, decisiv. Ne gîn- 
dim la fotbal, baschet, hand
bal, polo pe apă, hochei pe 
iarbă si pe gheață, box, lupte, 
judo etc. Dar, lista nu se în
cheie încă cu acestea, căci la 
șah, de pildă, ceasul de control 
îl obligă pe fiecare jucător să 
gîndească și să execute 40 de 
mutări în cinci ore, la scrimă 
sînt afectate 6 minute pentru 
un asalt, la tenis de masă 
după 15 minute de joc se a- 
“,:jj .activizarea", unui pati- 

să-și 
„libe-

poate nega faptul că stimabi
lul arbitru Coșvaneț a fost 
maltratat chiar în Sepoulov. 
Se pune însă întrebarea : oare 
poate fi sancționată pentru a- 
ceastă abatere Maria Treben- 
dova, renumita mulgătoare, 
membră a cooperativei agri
cole de producție, care vizio
nează cu nespusă plăcere me
ciurile de fotbal ? Sau 
fruntași în producție al 
număr în Sepoulov este 
de mare ? Cooperativa
și-a îndeplinit planul de co
lectări la produsele animale in 
proporție de 102,21'0, iar pla
nul de recoltări la cereale în 
proporție de 106,7%. Și dv. ce
reți aplicarea de

Această faptă 
interpretată drept 
mănos împotriva 
noastre agricole I 
cestea, orășelul Sepoulov de
ține primul loc pe raion in 
acțiunea de colectare și livrare 
a ouălor și a pieilor de iepuri. 
Suspendarea stadionului nr 
apare ca o ciudată „recom
pensă" pentru toate aceste, 
realizări. In definitiv, dum
neavoastră, poate, nu ați auzit 
încă o altă veste îmbucu
rătoare : astăzi, tînăra locui
toare a orășelului Sepoulov, 
Tulia Chorageacova, a născut 
trei gemeni extrem de fru
moși și perfect sănătoși. Nu 
cumva veți fi atît de răuvoi
tori incit veți întuneca inimile 
nevinovate ale acestor copii 
nou-născuți, tocmai în momen
tul cînd aceștia fac primul lor 
pas în viață ? 
sînteți in stare de 
Sancțiunea trebuie 
veră, însă dreaptă !

...După o scurtă 
comisia de disciplină a hotărît 
amendarea echipei organiza
toare a meciului din orășelul 
Sepoulov cu suma 
rbane și mărirea 
controlorilor pentru 
nei de pe stadion, 
la nouă persoane, 
arbitrul Coșvaneț, spre 
prinderea tuturora, refuză 
mai arbitreze meciurile 
fotbal din Sepoulov. Căci 
care-i căraseră pumni în 
fuseseră cei 
de la teren.

sancțiuni 1 
ar putea fi 
un act duș- 
cooperativei 

Pe lingă a-

Nu cred că 
așa ceva ! 
să fie se-

deliberare,

de 250 co- 
numărului 

paza ordî- 
de la trei
Și, totuși, 

sur
să 
de 
cei 

cap
trei... controlori

fate, ca și celelalte consemna
te la primele J.O. moderne, 
lasă loc discuțiilor în privin
ța exactității lor, dat fiind fap
tul că cronometru! sportiv se 
afla abia la primele lui tic- 
tacuri I Nu-i vorbă că și as
tăzi, cînd dispunem de crono- 
metre infinit mai perfecționa
te, mai există destule rezulta
te despre care se spun fel de 
fel de lucruri... Oricum însă, 
problema înregistrării corecte 
a diferitelor performanțe, în 
toate colțurile lumii, mai ales 
la marile competiții, a ajuns 
într-un stadiu de rezolvare 
foarte avansat.

De la începutul utilizării în 
scopuri sportive și pînă în 
zilele noastre, cronometru! a 
cunoscut perfecționări însem
nate. In sport, sint folosite a-

avut loc în „țara ceasornice
lor" nimeni n-a pus la îndo
ială calitatea celor trei cro
nometre și nici competența 
„profesională" a celor trei ar
bitri. A intervenit însă un mic... 
amănunt. Cursa aceasta de 
100 m a fost cronometrată și 
cu aparatură electrică „Longi- 
nes" iar sosirea a fost înre
gistrată pe peliculă o dată cu 
timpul notat în sutimi de se
cundă. Documentul acesta a 
arătat că, în realitate, Hary 
parcursese „suta" în... 10,23 s! 
Pe vremea aceea, federația in
ternațională de atletism omo
loga ca recorduri mondiale nu
mai performanțele înregistra
te cu cronometre manuale, 
gradate în zecimi de secundă. 
Așa că...

Puțin mai apoi, la Saskatoon

sportului, a fost adoptat ca O; 
ficial sistemul de cronometraj 
electric automat pentru pro
bele atletice, cronometrajul 
manual fiind de data aceasta 
doar consultativ. Dar va mai 
trebui să treacă încă multă 
vreme pînă ce pe stadioanele 
din întreaga lume vor exista 
instalațiile speciale pe care le 
presupune acest gen de înre- - ----z— ---- 1-1 — jn

a- 
aș-

gistrare a performanțelor 
unele probe atletice. Pînă 
tunci, însă mai avem de 
teptat.

De aceea, să revenim 
Tokio. în finala olimpică

la 
a 

cursei de 100 metri „Uraganul 
negru" — cum a fost denumit 
Bob Hayes — a parcurs dis
tanța în 10,0. secunde. Record 
mondial egalat, primul despre 
care nimeni n-a mai avut ni-

cum spuneam, cu rol consul
tativ. De n-ar fi fost așa, pe 
tabelul recordurilor mondiale 
am fi avut astăzi doar un sin
gur recordman la 100 m : pe 
Hayes, cu o performanță de 
9,9 secunde, după cum arătau 
ceasurile cronometrorilor „ma
nuali".

Progresul fantastic al tehni
cii, inclusiv cel al aparatelor 
sau al simplelor instrumente 
de înregistrare a timpului, a 
dus la o strictă ierarhizare a 
valorilor sportive, așa cum s-a 
întîmplat la Olimpiada de ia 
Tokio, la europenele de la 
Budapesta, la „Cupa Europei" 
de la Kiev etc. Și dezvoltarea 
tehnicii nu se va opri, desigur, 
aici I...

plică „< 
nator artistic i se 
prezinte programul de 
re" în 5 minute, un trăgător, 
la 60 de focuri, este obligat 
să-și încheie tragerea în cel 
mult două ore etc.

Doar la tenis de cîmp și la 
volei cronometrul nu e... la el 
acasă. Și, totuși, chiar și la 
aceste ramuri sportive arbitrii 
își consultă ceasurile și-și no
tează începutul și sfîrsitul u- 
nui set, al unei partide. Du
rata ei n-are, practic, nici o 
importanță, dar „statisticie
nii" sportului găsesc și în a- 
ceste cazuri subiecte de com
parații și comentarii. Și, de pe „-1- ■ p|Qcuțe Iu.

sînt toc-

cere

☆
Și pentru că în acest arti-

margine, cele mai 
cruri ale sportului 
mai... ----------

lată 
țumim 
trului !

comentariile, 
de ce trebuie 
Măriei Sale

să-i mul-
Cronome-

Romeo V1LARA

.Traducere de 
ing. E, PAULIUC



Trimisul nostru special la Budapesta, ION OCHSENFELD, transmite!

UNGARIA-U.R.S.S. 2-0 (1-0)

Luptă la fileu. Fază din meciul de volei feminin Dinamo — Rapid Foto: T. ROIBU

In derbiul campionatului feminin de volei: RAPID-DINAMO 3-1

■■■■■■■■

Aseară, în sala Floreasca, s-a 
desfășurat meciul derbi al cam
pionatului diviziei A de volei (te- 
minin) între Rapid și Dinamo 
București. Ca și în tur, victoria 
a revenit jucătoarelor rapidiste 
cu scorul de 3—1 (—10, 15, 11, 9), 
după un joc în care miza a in
fluențat sensibil nivelul tehnic și 
spectacular. învingătoarele s-au 
impus clar — excepting începutul 
— ca urmare a unei mai bune or
ganizări în teren și a formei ex
cepționale manifestată de ridică- 
toarea coordonatoare, Rebac.

După primul set, cîștigat de ele, 
campioanele au apărut obosite 
și dezorientate, victoria rapidis- 
teior fiind absolut meritată. Ast
fel, Rapidul pornește cu un punct 
avans în turneul final de Ia Cons
tanța și cu șanse apreciabile de a 
cuceri titlul.

Unii domină, alții înscriu.

LA „GRECO-ROM ANE": I

Dynamo Luckenwald ru

BERLINUL OCCIDENTAL 
4 (prin telefon). Reprezentati
va de polo a României a în- 
tîlnit într-o partidă amicală 
selecționata Berlinului occi
dental. Net superiori, poloiș
tii noștri au dominat autori
tar, obținînd o categorică 
victorie cu scorul de 12—3 
(3—0. 5—1, 3—0, 1—2).

Publicul numeros prezent în 
tribunele piscinei acoperite de 
la Schoneberg a aplaudat 
călduros evoluția echipei ro
mâne, care a lăsat o frumoa
să impresie. Cele 12 goluri au 
fost realizate de Firoiu 2, Za- 
han 3, Szabo 2 (unul din 4 
metri), Kroner 2 (unul din 4 
metiî), Zamfirescu, Mărcules- 
cu și Novac. Punctele forma
ției gazdă au fost înscrise de 
internaționalul Schuler, din 
lovituri de la 4 metri. Iată 
și formația aliniată de re
prezentativa României în a- 
cest meci: Ciszer — Zahan, 
Kroner, Grințescu, Szabo, Fi
roiu, Mărculescu, Novac, Cu- 
lineac, Zamfirescu.

95 000 de spectatori au urmă
rit ieri pe Nepstadion prima 
manșă a dublului meci Ungaria 
— U.R.S.S., contînd pentru sfer
turile de finală ale Campiona
tului european. Partida, care a 
suscitat un viu interes (a fost 
televizată de 9 țări și a fost 
urmărită la fața locului de 30 
de ziariști din Italia, Iugosla
via, Franța, U.R.S.S. și Româ
nia), nu s-a ridicat la o factu
ră de joc deosebită. S-a jucat 
tare, pe alocuri chiar dur. Intre 
minutele 50 și 55, de exemplu, 
s-au comis nu mai puțin de 10 
faulturi. Primul gol al gazdelor 
a fost înscris de Farkas (min. 
21), la o fază destul de noro
coasă, în care Kazavașvili a 
prins și apoi a scăpat mingea 
în plasă. După acest gol, echi
pa sovietică a avut cîteva ac
țiuni clare, dar Banișevski și

Strelțov au ratat. Cînd toată 
lumea se împăcase cu scorul de 
1—0, care exprima de fapt ra
portul fidel de forțe, a venit 
splendida acțiune a lui Rakosi: 
demaraj pe extrema stingă - 
centrare impecabilă — Ear
caș reia din apropiere în 
Kazavașvili care respinge la 
Gorocs, complet demarcat, și... 
gol: 2—0. Apărarea supraaglo
merată a echipei sovietice, în 
care au evoluat doi măturători 
— Șestemev și Hurtilava — a 
fost compartimentul forte al 
oaspeților, ea însă a greșit de 
două ori, decisiv, la fazele go
lurilor înscrise de echipa ma
ghiară. De la gazde, cei mai 
buni au fost Solymosi și 
Gorocs. Farkas a fost destul de 
strict marcat de Șestemev. 
Scorul de 2—0 reprezintă o

puternică opțiune pentru retu
rul partidei (Moscova, 11 mai).

UNGARIA: Fater — Novak, 
Solymosi, Ihasz, Meszoly, Szucs, 
Fazekas, Gorocs, Varga, Far
kas, Rakosi; U.R.S.S.: Kaza- 
vașvili — Anicikin, Șestemev, 
Hurtilava, Istomin, Voronin, 
Cislenko, Kaplicini, Banișevski, 
Strelțov, Malafeev.

A arbitrat corect Van Ravens 
(Olanda).

«Echipa de box
a României

este foarte puternică"
Comentariile presei italiene

R.D. GERMANA—ROMANIA 
(tineret) 5—2

Țiriac și Năstase culeg victorii

Capitală, a fost cîști- 
bucureșteni, după o 

meciuri de bun nivel 
Punctele dinamoviști- 

le-au obținut Gh.

L
Dinamo București— 

(R.D.C.) 5-3
Partida revanșă dintre echi

pele de lupte Dinamo Bucu
rești și Dynamo Luckenwald, 
desfășurată ieri în sala Dina
mo din 
gată de 
serie de 
tehnic,
lor noștri 
Gheorghe, I. Enache, V. Fodor
pataki și N. Martinescu, care 
au reușit victorii la puncte. Fap
tul că nici un meci nu s-a în
cheiat cu decizie de tuș de
monstrează echilibrul dintre 
cele două formații.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
52 kg — R. Radschinski (L) 
b.p. Șt, Badea (B), 57 kg — 
W. Reuf (L) b.p. C. Ionescu (B),

CAMPIONATUL l)[ JUNIORI
ORADEA, 4 (prin telefon). (Locul 

întîi șl titlul de campioană mas
culină de handbal (juniori) și l-au 
disputat Dinamo București șj Li
ceul nr. 2 lași. Au învins bucu- 
reștenii cu 24—13 (11—S). Pe locul 
trei s-a clasat școala sportivă din 
Ploiești, învingătoare cu 20—19 
(13—11) asupi-a Școlii sportive din 
Craiova. (Ilie Ghișa—coresp. prin
cipal).

TG. JIU, 4 (prin telefon). — 
Titlul de campioană republicană 
de junioare la handbal a revenit 
echipei Chimia Or. Victoria (9—4 
cu Șc. sp. nr. 1 Buc., 11—7 cu 
Start Tg. Mureș, 8—3 cu Șe. sp. 
Tim.). Pe locurile următoare s-au 
clasat : Start, Șc. sp. nr. 1 Buc. 
și Șc. sp. Tim. (?. Băloi—coresp.).

Ieri, în Capital 4, formația femi
nină Rapid a întrecut cu scorul 
de 9—S (6—6) echipa Confecția, în 
cadrul campionatului diviziei A.

după meciul de la București
„Azzurii învinși net: 7—3** 

sau „Prea puternică, România" 
acestea sînt titlurile pe care Ie 
publică ziarul „Corriere dello 
Sport" din Roma, după înfrîn- 
gerea suferită de echipa de ti
neret a Italiei în meciul susți
nut în fața echipei României, 
în general, ziariștii italieni 
consideră că reprezentativa Ro
mâniei are șanse 60 la sută de 
a se califica în turneul final al 
„Cupei Europei", alături de se
lecționatele Poloniei și U.R.S.S. 
Ziaristul Fernando Proietti, 
care a însoțit echipa, remarcă 
din reprezentativa României pe 
Ene și, mai ales, pe Cuțov, pe 
care-1 consideră un mare ta
lent. Proietti scrie printre al
tele : „Am fost pur și simplu 
impresionat de Cuțov, un bo
xer combativ care poate figu
ra oricînd pe afișul turneului 
olimpic de la Ciudad de Mexi
co. Mi-a plăcut, de asemenea, 
Paul Dobrescu, un băiat cu mult 
temperament".

„La Gazzetta dello Sport" 
publică un interviu cu Natale 
Rea, antrenorul echipei italie
ne, la sosire pe aeroportul Fiu- 
micino. Iată ce spune Rea prin
tre altele: „Avem totuși spe
ranțe de calificare în meciul 
retur programat la 18 mai la 
Bolzano. Fără îndoială că in- 
tilnirea se anunță dificilă. Am 
luat, insă, măsuri pentru a. 
prezenta o formație redutabilă. 
Vom utiliza trei noi boxeri și 
anume: în locul lui Calcabrini 
va evolua Alessi, Valsecchi va 
fi înlocuit cu Lassandro iar 
Onori cu Abis. Băieții mai tre
buie să 
pregătit 
tiție".

Roma,

CalabriaSOFIA, 4 (prin telefon).— 
In cel de-al treilea meci sus
ținut în localitate, selecțio
nata de tineret a României a 
fost întrecută de prima re
prezentativă a R. D. Germa
ne cu 5—2 (0—0, 2—0, 1—2, 
2—0). Pentru poloiștii 
mâni 
Blajec.

Moore: 7—5, 6-3. Pentru se
mifinale s-au mai calificat a- 
mericanul Riessen (6—2, 6—0 cu 
Alexander) și australianul Cre- 
aly (7—5, 6—2 cu Merlo). Io 
proba de dublu, cuplul român 
Tiriac — Năstase a eliminat cu 
6—1, 6—1 perechea Rodriguez 
(Chile), Castillo (Columbia).

REGGIO CALABRIA, 
în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Reggio Calabria (Italia), cei 
doi reprezentanți ai României, 
Ion Țiriac și Ilie Năstase, au 
obținut victorii. Țiriac l-a în
vins cu 6—3, 6—4 pe america
nul Allan Fox, iar Năstase l-a 
eliminat pe australianul Philip

Exhibiție rugbystică, ieri, pe 
stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, și o victoria nesperată a 
Griviței Roșii, cu 11—6 (5—3). 
Fiindcă cei care au dominat 
mai mult au fost dinamoviștii. 
Dar, cu un fundaș neatent și 
neinspirat (Dăiciulescu), echipa 
lui Titi Ionescu s-a găsit per
manent handicapată. Toate cele 
trei încercări grivițene — 
sek, Veluda-Balcan,. dintre 
prima 
mescu — s-au realizat cu 
cursul larg al fundașului dina- 
movist. învinșii au mai redus 
din proporțiile scorului prin 
Leonte și Pilă (două lovituri de 
pedeapsă). Deci, un derbi lip
sit total de spectaculozitate. 
(t. st.)

din nou victoria printre degete

au marcat Rusu

transformată de

(Urmare din pag. 1)

63 kg — Gh. Gheorghe (B) b.p. 
R. Schroter (L), 70 kg — I. E- 
nache (B) b.p. H. Muller (L), 
78 kg — FI. Ciorcilă (B) egal 
cu M. Schimming (L), 87 kg — 
I. Țăranu (B) egal cu D. Heuer 
(L), 97 kg — V. Fodorpataki 
(B) b.p. R. Wachter (L), -J-97 
kg — N. Martinescu (B) b.p. P. 
Wismer (L). (T.R.)

ajunși de Vasile Selejean, apoi, 
tot pe serpentinele Timișului, 
și de plutonul condus de Emil 
Rusu. Cățărarea de la Predeal 
revine lui Șepel.

O ultimă mențiune a acestei 
palpitante etape : la Poiana Ța
pului, pleacă din pluton Kneja 
(Dinamo Moscova), Giese și 
Drechsler (Dynamo Berlin), Ga
briel Moiceanu șl Dumitru 
Nemțeanu. Ei sînt ajunși la in
trarea în Sinaia, de unde plu
tonul masiv atacă cei trei ki
lometri de urcuș spre Furnica. 
Un sprint spectaculos la cățâ- 
rare, cîștigat de Ladislav Bilo, 
la mare luptă cu Emil Rusu, 
încheie dinamica întrecere.

CLASAMENTUL INDIVI
DUAL AL ETAPEI: 1. LADIS
LAV BILO (Ruda Hvezda Plsen)

Imagine din cursa tineretului (clasa 300 cmc)

Azi, la Cimpulung Muscel

— a parcurs 134 km în 3h 15:28, 
medie orară 41,5 km; 2. Emil 
Rusu (Dinamo I Buc.), 3. Jiri 
Prchal (Ruda Hvezda), 4. Sta
nislav Șepel (Dinamo Mosco
va), 5. Walter Ziegler (Dinamo 
I Buc.), 6. Vasile Burlacu (Stea
ua I), 7. Kindrica Marek (Ruda 
Hvezda), 8. I. Vanzlik (Dynamo 
Berlin), 9. Ștefan Cernea (Stea
ua I), 10. Constantin Grigore 
(Dinamo I Buc.)

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL, DUPĂ DOUA 
ETAPE: 1. K. MAREK 6h 38:13, 
2. E. Rusu, la 15 sec., 3. T. Zlo
tnikov, la 15 sec., 4. C. Grigo
re, la 30 sec., 5. V. Tudor, la 
30 sec., 6. L. Bilo, la 1:50, 7. 
J. Prchal, la 2:20, 8. S. Șepel, 
la 2:20, 9. W. Ziegler, la 2:20, 
10. V, Burlacu, la 2:20. CLA
SAMENTUL GENERAL PE E- 
CHIPE: 1. DINAMO I BUCU
REȘTI, 
Hvezda
Dinamo Moscova,
Steaua I, la 5:30, 5. Dynamo 
Berlin, la 5:30, 6. Selecționata 
București I, la 5:30.

Etapa a Ill-a — 
se dispută duminică 
(startul la ora 9) pe
naia — Brașov — Moeciul de 
Jos — Rîșnov — Piriul Rece — 
Sinaia (146 km).

Menționăm că la această în
trecere Comitetul Olimpic 
mân oferă celui mai bine 
sat dintre cicliștii noștri o 
moașă cupă de cristal.

Unul dintre marii performeri 
ai sezonului de natație este 
înotătorul sovietic A. Dunaev, 
care a stabilit recent un nou 
record mondial în proba de 
400 m mixt, cu timpul de 4:45,3. 
Jată-l pe Dunaev, fotografiat 
în timpul cînd parcurge- suta 

de metri în stilul bras

Foto : TASS

demonstreze că s-au 
pentru această compe-

4 mai 1968
Paolo WIONTANARO

AȘTEPTAM LA CIUDAD DE MEXICO 
OASPEȚI OLIMPICI DIN PESTE 100 DE ȚĂRI

Se reia campionatul de motocros
După o întrerupere de 7 săp- 

tămîni, campionatul național 
de motocros se reia azi pe tra
seul din Cimpulung Muscel, 
prin disputarea etapei a doua, 
înaintea acestei etape clasa
mentul se prezintă astfel: 250 
CMC: 1. Dovids, 2. Paxino, 3. 
Chițu; 500 CMC: 1. Puiu, 2.

Seiler, 3. Dănescu; 300 CMC:
l. Dinu, 2. Cîrjan, 3. Zida.ru.

2. Ruda
3:40, 3.

4.

19h 56:09,
Plsen, la

la 3:40,

ultima — 
dimineața 
ruta : Si-

Ro- 
cla- 
fru-

Rudi Altig a recîștigat 
tricoul galben

Cea de-a 9-a etapă a Turu
lui ciclist al Spaniei (Almansa 
— Alcazar de San Juan, 226 
km), a revenit spaniolului Jose 
Maria Erradonea, cronometrat 
cu 5h 53:00. în același timp cu 
învingătorul a sosit un pluton 
masiv din care făceau parte, 
printre alții, englezii Wright, 
vest-germanul Altig și olan
dezul Janssen. In clasamentul 
general, pe primul loc a tre
cut din nou Rudi Altig, urmat 
la 5 sec. de Wright și la 39 
sec. de Janssen.

Aseară, la baschet, I.C.F. — 
Politehnica București (m) 59—53

întâlnindu-se într-o partidă 
deosebit de importantă pentru 
calificarea în turneul final al 
diviziei A la baschet mascu
lin. I.C.F. și Politehnica Bucu
rești au oferit un meci foarte 
spectaculos. Scorul a alternat 
multă vreme. Imti’-un final dra
matic, I.C.F. a câștigat pe me
rit o întâlnire la reușita căreia 
au contribuit ambele formații. 
Scor final : 59—53 (27—29). Au 
înscris : Tarău 16, Scorțescu 
10, Nedef 16, Spiridon 2, An
tonescu 4, Podvărcu 9, Irimie 
2 pentru I.C.F., respectiv Du- 
descu 7, Jekely 11, Niculescu 
10, Popa 16, Purcăreanu 4, 
Săuoa 5. Arbitrii Dan Chiriac 
și V. Kadar au avut o misiu
ne foarte grea, de care s-au 
achitat cu succes.

în ziua a doua a turneului 
final al diviziei A la fete, 
Politehnica București a dispus 
de Voința Brașov cu 83—54 
(46—29), iar Rapid de Univer
sitatea Cluj cu 61—38 (29—17). 
Astăzi dimineața, de la ora 10 
pe terenul Floreasca, au loc 
ultimele jocuri: Voința Bra
șov — Universitatea Cluj și 
Politehnica București—Rapid.

UN GALOP DE SĂNĂTATE AL LIDERULUI

F
(Urmare din pag. 1)

un
de

terenului), Haidu primise 
gol de la aproximativ 30 
metri, Voinea ratase o ocazie 
unică în viată (singur cu por
tarul). Tătaru II nu se vedea... 
Singurul, plin de viață, care a- 
salta poarta lui Zamfir era doar 
Sorin Avram, fiecare incursiune

a acestuia stîrnind panică prin
tre petroșeneni. Din linia de 
fund Hălmăgeanu și D. Niculae 
(foarte buni), secondați de Ro
taru și Sătmăreanu. au stăvilit 
în acest timp inițiativele îna
intașilor din Valea Jiului (exce
lent condusa de Dibardi), până 
la „trezirea" întregii echipe.

Si așa. ca într-o poveste, din 
clipa în care a luat conducerea 
ostilităților prin golul înscris 
de Voinea, în min. 47, pe teren 
n-a mai existat decit o forma
ție : STEAUA. Ce-a urmat ? 
Schimbarea tabelei de marcaj 
pină în min. 70 când scorul a 
ajuns 6—1 (!), cu o singură re
ținere. aceea a golului 5 care 
a fast Înscris de Sorin Avram

dinkr-o dară poziție de ofsaid. 
Ulterior, arbitrul N. Cunsaru 
și-a răscumpărat greșeala față 
de oaspeți, fluierind imaginar, 
stopând pe steliștl în realizarea 
altar câteva goluri. Dar. la un 
asemenea soar orice comentariu 
— privind arbitrul — devine 
de prisos. Să rezervăm mai 
bine ultimele rînduri învingă
torilor si să anticipăm in acest 
sfirșit de campionat că titlul 
național nu poate scăpa forma
ției Steaua dacă jucătorii ei 
vor evolua și miercuri, la Pi
tești. tot așa ca in repriza a 
doua a meciului cu Jiul. Pen
tru spectacolul bun. de o înal
tă factură tehnică, dar îndeo
sebi tactică, ou care și-au sur-

Stadion SÎ8 August", spec
tatori B 000. Au marcat : s. 
Avram (min. 7), Sandu (min. 
26), Voinea (min. 47), D. Po
pescu (min. 51), Tătaru II 
(min. M), S. Avram (min. 63), 
Voinea (min. 70).

STEAUA î Haidu 6 — Săt- 
măreanu 7, Hălmăgeanu 8, D. 
Nlcolae 8, Rotaru 7, Jenei 7, 
Negrea 7, S. Avram 8 (min. 80 
— Pantea), Voinea 8, D. Popes
cu 7, Tătaru II 7.

JIUL : Zamfir 5 (din min. «8 
Căunel 6) — Talpal 4, George- 
vlcl 4, Stocker 4, Mlhal 3, O. 
Popescu s (min. 55 — Achlm 
5), Sandu 6, Peronescu 4, Ll- 
bardl 7, Ionescu 5, Naldin 4.

A arbitrat N. Cursaru (Plo
iești) ajutat la tușă de
G. Bîrsan șl T. Leca.

dasat adversarul de ieri, steliș- 
tii au fast răsplătiți cu ropote 
de aplauze, pe deplin meritate, 
de publicul din tribune.

TiparuJ 1 1. F. „Informația**, str. Brezoianu 23—25.

— V-am ruga să ne spu
neți, în primul rind, care 
este stadiul pregătirilor care 
se fac în țara dv. pentru 
viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice. De exemplu, con
strucțiile și instalațiile ne
cesare sînt gata pentru a-i 
primi pe participanții la 
marea întrecere ?

— Trebuie să știți că incă 
din momentul in care Mexicul 
a solicitat să i se încredințeze 
organizarea celei de a XlX-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară dispuneam de o mare 
parte din bazele sportive și in
stalațiile necesare pentru com
petiții și pentru antrenamente.

Construcțiile noi și reamena- 
jările efectuate la cele exis
tente vor fi predate Comitetu
lui de organizare cel mai tir- 
ziu la data de 31 august a.c. 
In ceea ce privește spațiul ne
cesar pentru cazare ni s-a 
confirmat, pină în prezent, 80 
la sută din prevederile noastre. 
De altfel, scontăm pe o partici
pare numeroasă, mai ales acum 
după ce s-a rezolvat „cazul 
Republicii Sud-Africane". Pînă 
la plecarea spre București pes
te 40 de țări își anunțaseră 
participarea la Jocurile Olimpi
ce de vară. Cred că vom avea 
cinstea să primim la Ciudad 
de Mexico oaspeți din peste o 
sută de țări.

— Dintre construcțiile rea
lizate special pentru Jocu
rile Olimpice, canalul de la 
Xochimilco unde se vor 
desfășura concursurile de 
canotaj a stimit un interes 
aparte. Ne puteți da cîteva 
amănunte despre el ?

— Intr-adevăr, canalul de la 
Xochimilco deține un primat 
mondial: este cel dinții canal 
artificial din lume construit în 
acest scop. Canalul 
2 200 m 
me. Pe 
o alee 
circula
sau motocicleta, iar in timpul 
concursurilor, camerele mobile 
de luat vederi ale televiziunii.

Parcursul este înzestrat cu tri
bune pentru 5 000 de spectatori.

Pot să vă spun că, luna tre
cută, acest canal a fost vizitat 
de președintele Federației in
ternaționale de sporturi nauti
ce, dl. Keller, care s-a declarat 
foarte înaintat de această rea
lizare.

— Vor fi noutăți tehnice 
în echipamentul și instala
țiile folosite în cursul vi
itoarelor Jocuri Olimpice ?

■— Fără îndoială că da. Eu 
fiind de profesie avocat nu vă 
pot oferi prea multe detalii 
tehnice. Totuși vă pot spune, 
de exemplu, că transmisiile de 
televiziune și cele radiofonice 
se vor face prin intermediul 
unui satelit. Dacă, în luna iu
nie, va fi plasat pe orbită incă 
un satelit, 
asigura 
parte a

Vom 
de un
dern pentru fotografierea sosi
rilor. In sfirșit, aș mai aminti 
faptul că pistele pentru atle
tism sînt realizate din material 
plastic (tartan).

— Cum se manifestă in
teresul publicului sportiv 
din Mexic și de peste hota
re față de Jocurile Olimpi
ce ?

—• Aproximativ 80 la sută 
din locurile puse la dispoziția 
publicului străin au 
ținute. Foarte 
interesați 
rezervarea 
și plătit.

Publicul mexican deși va pu
tea să urmărească la televizor 
aproape toate competițiile își 
manifestă dorința să vină și ca 
spectator în tribune. Pentru 
mexicani biletele vor fi puse 
în vinzare abia în cursul lunii 
august.

— Ce ne puteți spune în 
privința măsurilor luate pen
tru a înlesni amatorilor de 
sport să urmărească desfă
șurarea întrecerilor olimpi
ce la televizor, la radio și 
în presă ?

— Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice a perfec
tat de pe acum contracte cu 
Organizația Internațională de 
Radio și Televiziune și cu Eu
ropean Broadcasting Union 
care vor asigura retransmisia 
în țările europene a programe
lor radiofonice și televizate. In 
acest scop, s-a construit la Ciu
dad de Mexico o stație specială 
pentru transmisiunile via-sate- 
lit.

măsoară 
lungime și 125 m lăți- 
unul din maluri se -află 
de beton pe care pot 
antrenorii, cu bicicleta

Steaua: 9-7
BUDAPESTA, 4 (prin tele

fon). — Sabrerii de la Steaua, 
ia prima lor participare în 
C.C.E., au realizat o presti
gioasă victorie, la Legia Varșo
via, cu 9—7. Și în meciul cu 
Akademik Sofia, sabrerii bucu- 
reșteni s-au comportat bine : 
8—8. Singura lor înfrîngere — 
așteptată, desigur — s-a înregis
trat la Honved Budapesta, cu 
12—4. Cu aceste rezultate,

atunci vom putea 
transmisiuni în orice 

lumii.
dispune, de asemenea, 
echipament foarte mo-

In ceea ce privește activita
tea ziariștilor am luat toate 
măsurile pentru ca aceasta să 
se desfășoare in cele mai bune 
condițiuni. Discuțiile ce au avut 
loc în cadrul recentului Con
gres al A.I.P.S. ne-au fost utile 
pentru punerea la punct a 
unor detalii privind activitatea 
ziariștilor sportivi ce vor veni 
la Ciudad de Mexico.

— în vastul angrenaj al 
pregătirilor ce le efectuează 
țara dv. în vederea Jocu
rilor Olimpice se află și un 
compatriot al nostru, 
Cherebețiu. Cum este 
ciată activitatea sa ■?

dr. 
apre-

desfă- 
antre-

au
de

mulți 
făcut 
locuri

și fost re- 
dintre cei 
nu numai 
dar le-au

— Prin felul cum își 
șoară activitatea sa de 
nor al lotului nostru olimpic 
de volei, dr. Cherebețiu se 
bucură de o stimă deosebită în 
Mexic. Este o opinie generală 
dar și personală căci îl cunosc 
și eu pe acest om care a depus 
o muncă titanică in țara noas
tră.

Interviu consemnat de
Sebastian BONIFACIU

Consiliul mondial al boxului
nu-l recunoaște

cu Lcgia I
Steaua s-a clasat pe locurile 
7—8, împreună cu Dynamo Ei
senach (R.D.G.). în turneul fi
nal de 3 s-au calificat Honved 
și Vasas Budapesta, împreună 
cu Ț.S.K.A. Moscova. La ora 
închiderii ediției, turneul pen
tru stabilirea cîștigătoarei se 
află în plină desfășurare.

Duminică are loc concursul 
individual dotat cu „Cupa Hun
garian

pe Jimmy Ellis I
CIUDAD DE MEXICO 4 (A- 

gerpres). — Consiliul mondial 
al boxului, care are sediul la 
Ciudad de Mexico, nu recu
noaște ca purtător al centurii 
de campion al lumii la cate
goria grea pe Jimmy Ellis, re
centul învingător al lui Quarry. 
Această organizație a boxului 
mondial continuă să-1 conside
re campion mondial pe Cas
sius Clay. Iată clasamentul o- 
ficial întocmit de acest for : 1. 
Clay, 2. Frazier; 3. Ellis; 4. 
Quarry; 5. Patterson; 6. Ramos 
etc.

© Pugilistul . italian de ca
tegoria semimijlocie, Carmelo 
Bossi, și-a păstrat titlul de 
campion al Europei. In meciul 
disputat la Palazzo dello Sport 
din Roma, Bossi l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe 
francezul Jean Josselin.
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